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שלום לכולם

"שמלה לך – קצין תהיה לנו"

מדווח פרד אדן ,רכז "גרעין צבר" וחיילים בודדים ,קבוץ בארות יצחק :קבוצה גדולה של חברי
הקיבוץ יצאה לבה"ד  ,1להשתתף בטקס סיום קורס קצינים ,ובליבם גאווה והערכה לבנות צבר:
זהבה ,קנדל וגליה .בשנה וחצי האחרונה עברו שלושתן תהליך  :עזיבת המשפחה והחברים ,עלייה
לארץ חדשה ,גיוס לצה"ל והחלטה לצאת למסלול של קצונה .הן מעמידות בפנינו דוגמא של נתינה
ותרומה לכלל .אנו גאים בהן ,ובדרך שהן – וכל יתר החיילים הבודדים השוהים אצלנו – בחרו
ללכת בה.
גליה זהבה וקנדל .שלושתן בנות דתיות ,שלושתן עלו ארצה ,שלושתן התגייסו לצה"ל במסגרת
"גרעין צבר" של תנועת הצופים ,ושלושתן סיימו השבוע קורס קצינים .הן גרות בבארות יצחק יחד
עם עוד  11חיילים בודדים.
כותבת גליה בעלון של בארות יצחק" :יש שני סוגים של בועות :אלה שמתנפצות ואלה שנוחתות

הצבריות  -כולנו גאים בהן!

בעדינות לאדמה .תמיד הייתי בבועה – בקהילה היהודית שבה גדלתי בלוס אנג'לס ,בבית הספר
הפרטי ,במכינה ,בגרעין ,ובסופו של דבר בצבא .בצבא זכיתי לרחף בבועת חיל החינוך .לקראת
היציאה לקצונה נורא פחדתי ש ...בשפה עדינה ,הבועה היפה שלי תתרסק .חששתי מלהתנגש
באנשים שלא יבינו או לא יקבלו אותי ,ושהמסע יהיה קשה .אף על פי שלא הייתה נחיתה עדינה
(אף פעם אין) הופתעתי ונדהמתי מהבועה הזאת שנקראת בה"ד  .1אני אפילו אתגעגע".
מסכם פרד :הן לא הסתפקו בשנתיים שרות צבאי/לאומי ,אלא חיפשו דרך לתרום עוד .ציונות
אמיתית ללא מירכאות .כל שיחה אתן מרגשת ,ועוזרת לנו להבין טוב יותר מדוע אנחנו חיים
במדינת ישראל ,ומה היא יעודה של המדינה .ללא פוליטיקה ,ציניות או אינטרסים אישיים ,פשוט
לתת ללא ציפיות לקבל בתמורה .זה ייעודן בעיניהן ,ולנו מנגינת הערכים היא מוסיקה נפלאה!
מזמו"ר

במועדון לחבר של קיבוץ סעד נתקבלו חברי המזכירות המורחבת במאור פנים ,ובהכנסת אורחים
טעימה ונעימה .את הישיבה פתחנו בסקירה ארוכה על עשיית חברי המזכירות הפעילה בשנה
החולפת ,ובהצגת תוכנית העבודה של המזכ"פ לשנה התקציבית שהתחילה בינואר .השנה
התחדשנו ועלינו מדרגה :המזכ"פ הכינה דפדפת "תוכנית עבודה תשע"ב/ג – שנת התקציב ,"2012
שחולקה למשתתפים .בהמשך התקבלו החלטות בנושא יצירת מעמד "עמית" בתנועה ,ובנושא
הקמת "מועדון הקיבוץ הדתי" ,עליהן נדווח בעז"ה ב"עמודים" .לאחר הדיון הפורה ,שהניב
החלטות חשובות ,יצאנו לראות את אתר "בארות יצחק שבנגב" ,ושמענו בהתרגשות את הסבריו
של נחום ברוכי .לא נסענו צפונה לפני שראינו ליד עלומים את מרבדי הכלניות ,שלא חיכו להכרזה
הרשמית על פתיחת אירועי "דרום – אדום" וכבר עכשיו הן צובעות את כל השטח בצבעי ירוק-
אדום נפלאים.

בדרך לאתר – מרבדי כלניות

צוות 'מדרשת תורה ועבודה' בביקור בכנסת

'כלכלה אינה שייכת רק לכלכלנים'' ,בסוגיות כלכליות כלולות הרבה דילמות ערכיות מרום
המעלה'' ,מה שקורה בתוך המדינה חשוב יותר ממה שקורה בגבולותיה'' ,אין לנו הפריבילגיה
להותיר את השדה הכלכלי ל"מומחים" בלבד' – מסקנות אלו ועוד עלו בשני מפגשי הכשרה של
צוות מדריכי מדרשת תורה ועבודה :עם אלעד הראל מעמותת יסו"ד (ישראל-סוציאל-דמוקרטית)
שמעו המדריכים על שאלות יסוד בכלכלה ,ובמפגש נוסף בלשכתה של יו"ר מפלגת העבודה בחנו
עם הח" כים שלי יחימוביץ וזבולון אורלב את אפשרות מימושם של ערכים סוציאליים במציאות
חיינו .בשיחה המרתקת והחשובה למדו המדריכים על פעילותם הנרחבת של השניים בתחום
הסוציאליסטי ,ועמדו על ההבדל בין שלי לזבולון .שניהם פרלמנטרים מעולים; שניהם עוסקים
רוב זמנם בסוגיות חברתיות נעלות; רק שהאחת מקבלת תמיכה גבית עצומה מהציבור שלה על
פעילותה בתחום הסוציאליסטי ,ואילו השני אינו מקבל גיבוי מינימאלי לפעילותו באותו תחום.
את המסקנות נשאיר לקורא.

מה ההבדל בין שלי לזבולון?

יג"ל בים המלח

ביום חמישי האחרון התקיים סמינר קצר למתנדבי יג"ל ,והפעם ביפתח-אבנת (מוסד חינוכי
לנושרים ממערכת החינוך הממלכתי-דתי ,ליד ים המלח) .מדווח עדי שגיא :פתחנו בשיחה
מרתקת של אריאל סוקולוף ,שייסד את המקום לפני שתיים עשרה שנה .אריאל סקר את
ההתמודדויות להקמת הכפר :חמש שנים של ניתוק ממערכת החשמל הארצית ,ותאורה ע"י
גנרטור; משאית מים שמדי יום מגיעה וממלאת מיכלים; הכחשה קשה בציבור הדתי (אז) שבכלל
קיימת אצלו בעיה של אלכוהול וסמים ,ועוד .אבל אלו הדברים הפשוטים יותר מול האתגרים
שהציבו התלמידים בעבודה היומיומית ,ובשאיפה לשלבם חזרה במסגרות טובות – מכינות ,צבא,
ולימודים .בתוכנית הערב התקיימה סדנת תיאטרון מרתקת ,וביום שישי בבוקר קמנו לזריחה
מדהימה מעל ים המלח ויצאנו לטיול בנחל אוג ,בהובלת זיו כרמל .תודה לצוות יפתח ומתנדבי
יג"ל על הכנסת האורחים הלבבית.

סדנת תיאטרון מרתקת

על קצה המזלג – השבוע בתנועה

מתי?

שבת פר' בא

מוצאי שבת פר' בא

יום שלישי ,ז' טבת

מה?

שבת צעירים

מוצ"ש חיילים

קפה תנועה
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חיילים וחיילות

הציבור הרחב

מלון
'אשל השומרון'

'קפה בשדה'
קיבוץ שדה אליהו

בית תרבות
קיבוץ שדה אליהו

למי מיועד?
איפה?

מה בתכנית?
"התחברות ומחוייבות"
עם
העיתונאי יואב שורק
וד"ר חזי כהן

"צבא ,חברה ומה שביניהם"
עם סא"ל איתי וירוב
ובהמשך  -צחי סדן והלהקה
עושים שמח

"חלומות שחלמו עבורנו"
רני אילון
משוחח עם
אסף ענברי

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

