בס"ד

שלום לכולם,

יום עיון למובילות בגיל הרך בקבה"ד
כ 40 -מטפלות מובילות ורכזות בגיל הרך השתתפו
ביום עיון שנערך בבארות יצחק .הרב אילעאי עופרן,
הרב של קבוצת יבנה ,פתח את היום בשיחה ולימוד
בנושא" :הלומד תורה בילדותו – דברי תורה נבלעין
בדמיו" ) מתוך מסכת אבות דרבי נתן( ,והדגיש
בדבריו את החשיבות הרבה בשילוב לימוד המצוות
והטמעתן דווקא בגיל הרך ,וזאת תוך שילוב טבעי
בסדר היום בגנים הצעירים .המשיכה את היום דיצה
מעוז משדה אליהו ,מדריכה ויועצת בגיל הרך,
והדגימה בדרך סדנאית כיצד התוכנית החינוכית
לקראת שבת וחג בגן הצעיר משלבת את המרכיבים
הייחודיים לגיל זה ואת האקולוגיה הדתית קיבוצית.
לדעת כל המשתתפות היה זה יום חשוב ,מעניין
ומעשיר.

לימוד מצוות והטמעתן בגיל צעיר

ח"כ זבולון אורלב בסיור לרווחת העוף
ועדת החינוך של הכנסת ,שמיודענו ח"כ זבולון אורלב
עומד בראשה ,מופקדת גם על ענייני "צער בעלי
חיים" ,ומתוקף זה היא עוסקת בימים אלה בשאלת
גודל שטח המחייה המוקצב לתרנגולות המוחזקות
בתאי הטלה .על פי בקשת ארגון מגדלי עופות הזמנו
את ח"כ אורלב לסיור בלולים שבמושבי הרי יהודה,
כדי לראות וללמוד את הדברים בשטח .לסיור נלוו
אנשי משרד החקלאות ובראשם מנכ"ל המשרד מר
יוסי ישי ,ושמואל לויט ,מנכ"ל המועצה לענף הלול,
וכולנו ראינו ,מצד אחד ,את "התרנגולות הסובלות",
ומצד שני שמענו את האיום שמציבה הרפורמה
המתוכננת בענף הלול על מטה לחמם ומקור פרנסתם
של חברי מושבים המגדלים  5,000 – 1,200עופות
מטילות.

ללמוד את הדברים בשטח

מיזם אבישי טבת
הצוות המלווה את אבישי טבת בפעולתו הברוכה עם
נפגעי צה"ל ומשפחותיהם ,נפגש להתייעצות ולבחינה
של הפעילות השוטפת .מלבד קיבוצי הקבה"ד
שותפות במיזם גם המועצות האזוריות :עמק
המעיינות ,חבל יבנה ,זבולון ,עמק יזרעאל ,שער הנגב,
אשכול וחוף אשקלון ,ואבישי מסייע לכל תושביהן,
חברי קיבוצים וחברי מושבים כאחד .כולנו עומדים
נפעמים מול הישגיו ויכולותיו של אבישי בתחום
הרגשי ובתחום הסיוע הכספי ,וכולנו תקווה שידיו לא
תהיינה עמוסות בעבודה.

נפעמים מול הישגיו ויכולותיו

מכינת חצבה למנהיגות חברתית
בפאתי מושב חצבה שבערבה התיכונה ,ייסדו יוצאי
הקיבוץ הדתי מכינה קדם-צבאית מעורבת לבנים
ובנות ,דתיים וחילוניים .זכיתי השבוע להעביר שיעור
במכינה שהקימו אבישי ברמן )בן בארות יצחק(
ואמנה פורת )בת כפר עציון( ,בעבודה משותפת עם בני
זוגם ובסיוע של אנשי המקום ועוד רבים וטובים.
מעבר להתרשמות מההתבססות הפיזית וההתקדמות
החינוכית ראיתי צעירים עם ברק בעיניים ,ועם
תחושת שליחות עמוקה למען החברה בישראל .יישר
כוח!
צעירים עם ברק בעיניים

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

