ב"ה ז' ניסן ,שבת הגדול תשע"ב
א

שלום לכולם,
שלום לכולם,
שבת האדמו"ר החלוץ
מדווח רזי בן -יעקב ,מרכז מחלקת נוער

וצעירים' :דרוש רק גפרור קטן כדי להצית

לבבות' .מדריכת בני עקיבא בקיבוץ כפר עציון הצליחה לגרור קיבוץ שלם לעסוק
בדמותו משנתו של האדמו"ר החלוץ .איך? בעיקר כי זה היה חשוב לה .המדריכה הכינה
בביה"ס עבודה על האדמו"ר החלוץ ,ומאוד התלהבה .השמועות התרוצצו ואט אט
נדבקו המולקולות לכדי שבת קהילתית בנושא .היו שם חידות לכל הקהילה ,פלקטים
בכל רחבי הקיבוץ ,עלון שבת שהופק במיוחד על דמותו ,שיעורים בבית הכנסת ,טיש
חסידי בהשתתפות כ 011 -חברים וחברות ,תושבים ותושבות ,בני ובנות נוער ,ילדים
וילדות ,קידוש קהילתי ושיעורים לפי גילאים על מדשאות הקיבוץ .מרענן ,מסעיר,
משובב נפש ,ובעיקר מסמן את הכיוון הנכון והמרכזי בחינוך חברתי :להציע תוכן לחיי
הנערים והנערות ,יותר להגיד מה כן ופחות מה לא .כל הכבוד לצוות החינוך שסייע
והפיק ונתן לתיכוניסטית אחת תחושה של התעלות ,מנהיגות והובלה! יישר כוח!
לימוד ראש חודש
ועוד דיווח משולחנו של רזי בן -יעקב:

והנה עוד 'גפרור' קטן שמצית אש גדולה והרבה

לבבות :מזה כמה חודשים מתנהל בסניף בני עקיבא בקיבוץ לביא לימוד ראש חודש.
רכזת ההדרכה של הסניף (בכיתה י"ב!) מכינה דף לימוד עם מעט מקורות והרבה
רעיונות .החניכים מתאספים בבית המדרש אחרי ערבית ,ללא קשר לפעולות השגרתיות,
ולומדים יחד עם המדריכים בחבורות לימוד .את המפגשים פותח כל פעם מרצה אורח
בכמה דקות ,ולאחר מכן הלימוד קולח ורועש .מי שרוצה לקבל בכל ראש חודש את דף
הלימוד – מוזמן/ת ליצור קשר ונחבר אותו למפיקים .יישר כוח ליוזמים וללומדים!
קמחא דפסחא

עשרות מתנדבים הגיעו השבוע לבארות יצחק ,במטרה לקחת חלק במבצע אריזת
החבילות ל"קמחא דפסחא" ,בניהולם של נֹעם גרינברגר ושחר פורשר .מתנדבים
מישיבות תיכוניות ומאולפנות ,מסניפי בני עקיבא בארץ ובאירופה ,ממכינת 'צהלי' וסתם
אזרחים טובים ששמעו על המבצע באו לתת יד ולעזור .בכל קרטון הוכנסו  72מצרכי מזון
שונים ,ובנוסף תקבל כל משפחה גם חבילת מצות וירקות טריים .השלב הבא ,העברת
אלפי המנות ליעדן בכל רחבי הארץ ,איננו פשוט לביצוע ,ואנו מקווים לסיימו עד תחילת
השבוע הבעל"ט .מכאן שלוחה תודתנו לכל התורמים והמסייעים!

שמעו
ובאו לתת יד

מפגש ראשי מועצות אזוריות

במרכז פגישתם התקופתית של ראשי המועצות האזוריות וראשי תנועות ההתיישבות
הקיבוציות עמדה שאלת ֵהערכות הקיבוצים לחוק החדש" :חינוך חובה וחינם מגיל ."3
בחוק ישנן הטבות תקציביות משמעותיות להורים ולישובים ,שאיננו יכולים ואיננו
רשאים לוותר עליהן ,אך בקבלתן כרוכה גם כניסתה של המדינה למעורבות במיגוון רחב
של נושאים שעד כה היו בניהולם העצמי של הקיבוצים (תכני החינוך ,ארגון הגן ,קביעת

לפעול לשמירת
אופיו הייחודי
של גן קיבוצי

צוות הגן ועוד) .הוחלט לפעול יחדיו לשמירת אופיו הייחודי של הגן הקיבוצי .עוד נמסר
בישיבה על פגישת מזכירי התנועות עם יו"ר הכנסת ,מר ראובן (רובי) ריבלין ,בניסיון
לתקן את חוק "ועדות הקבלה" שהתקבל לאחרונה ,אך עם כל הבנת היו"ר לצורך
בתיקון החוק הוא הסביר שמטעמים פוליטיים לא ניתן לעשות זאת כעת.
 57שנה לכפר הנוער הדתי

נציגי 'כפר הנוער הדתי – כפר חסידים' התארחו בכנסת למפגש חגיגי בחסות בוגר הכפר,
ח"כ דניאל בן-סימון ,וזאת לרגל מלאות  27שנה להקמת הכפר .באולם ישבו בוגרי הכפר
ששיבה זרקה בשערם ,לצידם של חניכים בהווה ,ובפי כולם מילים חמות על העבודה
ֵ
החינוכית הנפלאה שעשה ועושה עימם הצוות החינוכי והטיפולי של הכפר .בני חדד,
מנהל הכפר ,אמר בין השאר" :כל ילד זקוק לאדם בוגר שיטפח אותו ,יאמין בו ,ויתן לו
את התמיכה לה הוא זקוק בכדי למצות את יכולתו ולהגשים את חלומו .זו היא מטרתנו

מילים חמות לצוות

בכפר הנוער הדתי – כפר חסידים ".כידוע ,הכפר הוקם בשנת  0332ע"י מייסדי הקבה"ד
וחבריהם ,לאחר שקיבוץ רודגס לא היה מסוגל לקלוט את כל הילדים שהופנו אליו ע"י
עליית הנוער .האירוע המרכזי של שנת יובל הכפר יתקיים בעז"ה בל"ג בעומר ,וכולם
מוזמנים!
פרס 072

לקראת עונת הגידול  7100הכריזה מועצת הכותנה ,במסגרת פרוייקט ( 771ק"ג סיבי
כותנה לדונם) ,על תחרות להשגת יבול הכותנה הגבוה ביותר .עובדי גד"ש קבוצת יבנה,
בניצוחו של נועם עמיר ,הגיעו להישג חסר תקדים של  761ק"ג סיבים לדונם בזן פימה,
הישג חסר
תקדים

וזכו בתחרות .כל הכבוד!
פריחה בגלבוע

האביב פורח במלוא עצמתו בכל רחבי הארץ ,ולפעילים הנוסעים בכבישים הארוכים
לשיחות ולביקורים בקיבוצי התנועה יש מה לראות .את אירוס הגלבוע הפורח פגשנו
השבוע ב"מצפה שמיר" שבין מעלה גלבוע למירב ,ולקראת הפסח אנו מזמינים את
כולכם למילותיו של יורם טהר-לב" :קום והתהלך בארץ בתרמיל ובמקל ,וודאי תפגוש
בדרך שוב את ארץ ישראל .יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה ,היא תקרא אותך
יש מה לראות

אליה כמו אל ערש אהבה".
שבת שלום,
\\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

