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מטה מול מטה בקיבוץ סעד
ביום שני ביקרו חברי המזכירות הפעילה בקיבוץ סעד,
במסגרת מפגשי 'מטה מול מטה' הנערכים בכל קיבוצי
התנועה .בתחילת הביקור נפגשנו עם חברי ההנהלות
השונות ,עם רכזי הענפים הכלכליים ורכזי הפעילויות
החברתיות .לאחר מכן התפצלנו לקבוצות דיון עם חברי
קיבוץ סעד – עם הותיקים ,עם גיל הביניים ועם
הצעירים .ההשתתפות היתה מכובדת מאוד .בסוף היום
התקיים מפגש מסכם עם נציגי ההנהלות לליבון
הנושאים שעלו במהלך הביקור .חברי מזכירות הפעילה
שמחו לפגוש הנהגה המובילה תהליכים מורכבים ,תוך
שיתוף פעולה מרבי עם כלל ציבור החברים .ננצל את
הזדמנות לומר לאנשי סעד תודה על האירוח הנפלא!

תהליכים מורכבים תוך שיתוף פעולה

גיל השלישי "זיקנה מבורכת"
השבוע התקיים בקבוצת יבנה יום עיון בנושא הגיל
השלישי שכותרתו – "זיקנה מבורכת" .היום עסק
בהכנות לפרישה מהעבודה ,בדילמות ובפתרונות
הנובעים מהפרישה וביצירת פנאי משמעותי בגיל
השלישי .כ 100 -חברי התנועה ובעלי תפקידים שונים
השתתפו ביום העיון שיזם אגף החברה של התנועה,
ושמעו את הרצאותיהן המרתקות של יעל איזנר –
מנהלת מחלקת בריאות ורווחה בתנועה הקיבוצית,
מירב גלעד-גרנות העוסקת בפיתוח מיומנויות פנאי בגיל
השלישי ,ודפנה גולן – עובדת סוציאלית ותרפיסטית
באמנויות .במהלך יום העיון התקיים פאנל של רבני
הקיבוץ הדתי בנושא אחריות ,תלות ועצמאות בגיל
המתקדם .לקראת סיומו של היום שמעו המשתתפים
סיכום מרגש מדני ונילי שור )טירת צבי( ,שסיימו
שנתיים של שירות ושליחות בכפר הנוער הודיות,
בתפקיד 'סבא וסבתא' של הכפר .בסוף היום נאמרו
דברי פרידה והוקרה לדני ונילי על תרומתם הגדולה.

דני ונילי שור -הוקרה על תרומתם הגדולה

לומדים ללכת נגד הזרם
סמוך לקריית שמונה ,בחורשת אקליפטוסים על גדות
מקורות הירדן ,התקיימה השבוע ההכנה למחנה קיץ
של נוער הקבה"ד .כחמישה עשר בוגרי י"א י"ב וי"ג
מקיבוצי התנועה הצטרפו לבני גילם בתנועת 'השומר
הצעיר' ,ולמדו כיצד בונים בית מסנדות ,כיצד חיים
בלי חשמל ,כיצד הולכים נגד הזרם בנחל ומה הקשר
של כל זה לספר של צוריאל אדמונית .המדריכים
מדווחים על חוויה יוצאת דופן ומאוד מעשירה.
המפגש הבלתי אמצעי עם חברי 'השומר הצעיר' רק
הוסיף תבלין איכותי .המחנה עצמו ,לבוגרי כיתות ט',
יתקיים בעז"ה בעוד כשבוע.
יישר-כוח גדול!

מה הקשר?

בימים אלו ,כמידי שנה ,מארחים כל קיבוצי התנועה
ילדים ונוער בעלי מוגבלויות ,לשבוע של כיף והנאה
'קייטנות הקיץ של איל"ן'
במסגרת פרויקט
והקייטנות של ית"ד .מפעל 'קייטנות הקיץ איל"ן'
קם לפני מעל עשרים שנה ביוזמת חברים מהקיבוץ
הדתי ,ובכל שנה הולך וגדל היקפו .בשנים האחרונות,
על פי עדות האיגוד ,משתתפים בקייטנות מעל 900
חניכים .מעל דף זה אנו שולחים לבני הנוער ולחברים
הנרתמים מידי שנה להרים את הפרויקט ברכת יישר
כוח גדול!
מעל עשרים שנה!

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

