חדשות בית אסף
תושבי מצפה אילן ושותפים יקרים!
שוב אנחנו רוצים לשתף אתכם באשר קרה
אצלנו בימים האחרונים .יש המון עשיה ואירועים
שונים ואנחנו שמחים לספר חוויות.
היינו בשבוע שעבר בשבוע צה"ל – שזו טעימה ראשונית מהצבא
בשבילנו .שהינו ב"כפר אחי" – כפר לחיילים בודדים.
אנשים מקסימים שהגיעו אלינו בהתנדבות שימשו כמפקדים והעבירו
לנו פעילויות במשך כל השבוע.
היו אימונים עם מדריכי כושר גופני ,מדריכי קרב מגע בוגרי המכינה
העבירו לנו שיעורים.
מכ"ים ומ"פ מגולני שוחחו איתנו על השירות הקרבי.
היה שבוע מאתגר ,מרחיב ידע על הצבא ,אימונים יבשים ,הסתוות,
העלאת מורל לשירות קרבי משמעותי.

קרן רמון והחברות של רונה –נפגשנו עם חברות של רונה רמון,
סיפרו לנו עליה ועל החזון שלה ,הקשר הגדול למכינה והחשיבות
של המקום והשמירה על המקום.
כשאנחנו היינו בשבוע צה"ל,
הבנות המהממות היו במכינה
ניקו ,סידרו ,הדביקו פוסטרים
יפים ,הביאו ציוד חדש
ופשוט נותנות לנו הרגשה
של בית.
אנחנו מבינים שזה הבית שלנו
עכשיו ,צריך לשמור עליו
גם בשבילנו
וגם לדורות הבאים.
תודה ענקית לכם!!!

יום שישי  – 7.5מפגשים עם קהילת מצפה אילן.
אפינו חלות ועוגות לשבת עם נשות הישוב ,במטבח שלנו ושלהם ,חוויה
מעניינת בשבילנו הגברים ,גם גברים אוהבים לבשל...
תודה מיוחדת למשפחות מאור ,אליזוב וארמונד.

ואת השבת קיבלנו במוזיקה כיפית עם נגנים ממצפה אילן ,דרבוקות,
גיטרות והרבה שמח הפכו את השבת למשפחתית ומאחדת יותר.

שבת בוגרים – שבת חשובה ומעצימה גם לנו החניכים וגם לבוגרים
ולמכינה בכלל.
הגיעו בוגרים מכל מחזורי בית אסף ,רובם עדיין בצבא – 25חברה היו.
השתתפו איתנו כמובן בקבלת השבת והקידוש ,היתה פעילות משותפת
והעברת חוויות מהמכינה והצבא .משחקי קופסה ועוד.
מפגש מעניין ומרענן.
שבת בבקר כדורגל כמובן ,איך לא?
בית אסף לדורותיו ,כיפק הי!

יום גיבוש – השבוע ביום ראשון נפגשנו עם המחזור הבא של בית אסף.
כולנו היינו ביחד במכינה ,מעגלי שיח ,פעילויות  – ODTשזה פעילויות
בחוץ .מאוד ריגש לראות את החברה החדשים ,הם עוד לא ממש
מבינים מה הם הולכים לעבור ואנחנו כבר יודעים איזו חוויה מדהימה
תהיה להם.
היה יום מאוד מיוחד,
אפשר להסתכל ולראות
את עצמנו במבט לאחור,
וואו...
קשה להאמין מה עבר...

יום ירושלים  -מפגש מרגש עם בירתנו הניצחית שאולי מקבלת
משמעות חזקה יותר בקונטקסט של הארועים האחרונים.
הביקור התחיל עם הדרכה כמובן במשכנות שאננים ,משם לשער יפו,
שם פגשנו אנשים שחוגגים את היום ורקדנו ושרנו איתם ,זו חוויה מאוד
מרגשת ומרוממת.

בערב נפגשנו עם תושבי מצפה אילן לחגוג ביחד את יומה של ירושלים.
ריקודים ,שירים והרבה שמחה ביחד.
תודה לכם שאתם מקבלים אותנו אליכם ,כיף לשמוח אתכם ביחד.

שביל רונה רמון – השביל העולה לישוב הוא כבר חלק מהמכינה ,אנחנו
מרגישים אחריות וחשיבות לטפל בשביל .השבוע לקחנו לעצמנו כמה
שעות לניקוי השביל ,בנינו בשביל שני ספסלי "תירוצים" שהם סמל
במכינה ונדנדת משאלות ,פינת ישיבה ממש יוצאת מהכלל.
עוד דבר שמחבר אותנו למורשת של רונה ואסף.

ארוח משפחות מהדרום -אנחנו ערים
למה שמתרחש עכשיו בארץ ,וזה המעט
שאנחנו יכולים לעשות.
בשבת הזו יתארחו משפחות מהדרום
במכינה ונשתדל לתת להם סוף שבוע
של רגיעה וקצת שקט מהמצב
הבלתי נסבל שנקלענו אליו.

"דבר העורך"
אוקיי אז לא מעט אירועים משבוע
צהל ועד בניית פינת ישיבה בשביל
רונה העשייה המבורכת בהשראת
רונה מספקת את ליבנו ואני גאה
להיות בית אסף ולא מאמין
שאנחנו קורבים לסיום השנה
המעצימה והמשמעותית הזאת עד
הסוף נהיה אחד משלנו ונמשיך
להיות אחד משלנו
העורך  :אופק כהן

