ב"ה ,כ"ג שבט תשע"ה

שלום לכולם,

פינוי ישובים בעת מלחמה
בכנס השנתי של "בארות בנגב" ,הרביעי במספר ,השתתפו למעלה מ 200 -איש למרות מזג האוויר האביך
והלא-ידידותי .המשתתפים שמעו על הדילמה של פינוי יישובים בעת מלחמה ,דילמה המלווה את היישוב
העברי מאז מלחמת העצמאות ,בה עזבו את ביתם כ 60,000 -יהודים ,דהיינו כ 10% -מהאוכלוסייה
היהודית! שאלת הפינוי התעצמה בעקבות מבצע "צוק איתן" ,והיא נמצאת היום על שולחנם של מקבלי
ההחלטות ברשות החירום הלאומית .במרכז היום עמדו דבריהם המעניינים של חברי הקיבוץ הדתי ,על
פינו י ילדי בארות יצחק וקיבוצי גוש עציון במלחמת העצמאות ועל לבטיהם ופעולותיהם של חברי סעד
ועלומים במלחמה האחרונה .אך נופך מיוחד – בנוסף לצבעוניות שהעלו על הבמה ילדי קיבוץ עלומים
בהצגת "צבע אדום" – הוסיפו רכזי צח"י מיישובי המועצה האזורית אשכול ,בתיאור התמודדותם עם חיי
היומיום ביישובים שספגו נפילות רבות .היה מרתק ומרגש כאחת .יישר כח לעלומים על האירוח המופתי,
ותודה ענקית לכל מי שנטלו חלק בהכנת היום.
השמים הם הגבול
לקראת שנת הלימודים תשע"ו נערכים במכינת צהלי לקליטה של  70חניכות .הגידול המבורך מצריך
פתיחתה של שלוחה נוספת למכינה ,בנוסף לשלוחה הגדולה שתמשיך לפעול בקמפוס שבמשואות יצחק.
בראש השלוחה הנוספת שתפתח ותפעל במבנה הישיבה שבעין צורים תעמוד הלה ויסלר-פורגס ,תושבת
קיבוץ סעד .בנוסף לצמיחה ולגידול של המכינה אנו נמצאים בימים אלו בתהליך שינוי שמה של המכינה כך
שתקרא על שמה של סרן תמר אריאל ז"ל ,שהייתה נווטת בחיל האוויר .בהשראתה של תמר ז"ל ,ומתוך
האמירה שכל כך אפיינה את תמר – השמיים הם הגבול ,נשאף להאיר בבנות את האמון כי הן מסוגלות
לכל ,כי הן יכולות להתגבר על החשש להיות 'מיוחדות מידי' ,שתעזנה לחלום רחוק ,וללכת עם החלום 'עד
הסוף' .נראה שהדמות של תמר נגעה בכל כך הרבה אנשים ונשים ,גם סביב היכולת להצטיין ולהגשים את
החלום הייחודי ,המאוד לא סטנדרטי ,ועדיין לא לעמוד בסתירה לאותם ערכים שמתווים את חיינו ,ואולי
אף יותר מכך – להראות שניתן להגשים את אותם ערכים ביותר מדרך אחת בלבד.
ימי עיון לגננות ומובילות במערכות הגיל הרך
ביום שלישי הבעל"ט יתקיים בעז"ה יום עיון בבארות יצחק לגננות ומובילות במערכות הגיל הרך ,ושבוע
לאחר מכן ,ביום שני ,יתקיים יום עיון דומה בשדה אליהו .פרטים אצל נירית אפרתי ורכזי החינוך! מומלץ!

משבי רוח
המפגש החודשי של 'משבי רוח – הדור הבא' נפתח השבוע בשאלה מהי האסוציאציה הראשונה שמתעוררת
אצל כל אחד מהמשתתפים אל מול המילה "שבת" .בין התשובות שעלו – משפחתיות ,שירי שבת ,חלות
חמות ,חופש ,מנוחה וניתוק מהמסכים .או אז הצטרפה השאלה הנוספת – ומהי שבת בקיבוץ הדתי? לא
נלאה אתכם בתשובות ,רק נגלה שאצל לא מעט מהמשתתפים המושגים חופש ומנוחה התחלפו בלוח זמנים,
קהילה ,מפגש עם אנשים ,התרחשות בשבילים וב ...איך לא ,העיתון המקומי ...השאלה שהובילה להמשכו
של הערב היתה האם השבת שייכת לכל אחד מאיתנו באופן פרטי/משפחתי או שבקהילות דוגמת הקיבוץ
הדתי משמעותה היא גם חברתית ויש עניין ערכי-דתי בלשמוט את השבת הפרטית-אישית-משפחתית גם
לטובת הערך החברתי .מכאן צללו הצעירים לכתבי משה אונא על מנת להבין את ייחודיותה של תנועת
הקיבוץ הדתי ובהנחייתו הייחודית של ד"ר מיכאל בן אדמון ,למדו על יהדות ייחודית שמבקשת לעצב
לעצמה אירועים בעלי שלושה מימדים – דתיות ,לאומיות וחברתיות ,שמשפיעים זה על זה ומושפעים זה
מזה ושנדרשת ביניהם הרמוניה .המשולש שהוצג עורר לא מעט מחלוקות ,בעיקר לגבי היחס בין המימד
הדתי לשני המימדים האחרים – וכשהשעה חצות כבר אותתה שהבוקר מתקרב נפרדו הצעירים איש איש
למחשבותיו .תם ולא נשלם עוד פרק בתהליך הבירור המאוד לא מובן מאליו ,שמעורר עניין ,שאלות,
מחלוקת ,שמחה ,שותפות ,ומ וכיח שוב ושוב שיש כאן צעירים שמוכנים להשקיע זמן יקר בבירור שאלות
מהותיות וערכיות .התכנית המלאה למפגשי שנת  2015עולה בימים אלה לאתר הקיבוץ הדתי וכל מי
שמבקש לעיין בה – מוזמן להיכנס ולצפות בה.
ביקור המזכ"פ בסעד
המזכירות הפעילה ביקרה השבוע בקיבוץ סעד ,וזכתה למאור פנים ולאירוח לבבי .בשעות הבוקר התכנסו
חברי המזכ"פ בחדר הישיבות שבקומת המסד בבניין חדר האוכל של סעד ,וקיימו במקום את ישיבתם
השבועית .בשעת הצהריים נפתח הביקור בארוחת צהריים חגיגית ,טעימה ומרשימה ,שהוכנה בבית היוצר
של "רוֹנּו – קייטרינג והפקת אירועים" ,המפעיל את המטבח בסעד ,מספק אלפי ארוחות בכל יום למוסדות
חינוך ומפעלים באזור ,ולאחרונה מפיק אירועים ברמה גבוהה בכל הארץ לכל המעוניין (מומלץ!) .מחדר
האוכל יצאנו ל"מעוז מול עזה" ,התפעלנו בקומה השנייה מהמיצג החדש – פרי עבודתו של נחום לנדאו,
וצפינו מהקומה השלישית – בהדרכתו המעניינת של בני גינזברג – בהתפתחותה של רצועת עזה ובאתרי
הקרבות ב"צוק איתן" (מומלץ!) .הסי ור נמשך בשכונת ההרחבה ,ממנה לביקור מודרך ע"י איציק לייכטר
בחממות סעד-אסף בהן מטפחים ומגדלים אמריליוס ,וסיימנו בחברת הנוער – נקודת ח"ן – בהדרכתה של
מיכל אחיטוב .לאחר כל זה התכנסנו ב"מועדון לחבר" ,חברי המזכ"פ וכ 20 -בעלי תפקידים בסעד ,ושמענו
סקירה רחבה שהוגדרה" :קיבוץ סעד – תמונת מצב :אתגרים ,דילמות ,תכניות ,הצלחות וכישלונות".
המפגש המעניין הסתיים בשיחה עם חברים בגילאים שונים ,על הקיבוץ שלהם ועל תנועת הקבה"ד .תודה
רבה לכל השותפים לאירוח הנעים והפורה!

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

