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שלום לכולם,
מקום ראשון

לקדם במגזר הדתי את השיווק
ֵ
מכינת 'צהלי' זכתה במקום הראשון ב"שופר הזהב" ,תחרות שנועדה
באמצעי המדיה הדיגיטלית ,ולעודד עשייה פרסומית מקצועית ,מקורית ובעיקר אפקטיבית .לתחרות יכול
היה להירשם כל גוף ,ארגון או מוסד לימודים שהפעילו אתר אינטרנט או רשת חברתית ,או שניהלו קמפיין
שיווקי דיגיטלי שיועד למגזר הדתי ושתכניו הותאמו למגזר הדתי (מבחינת הטקסטים ,התמונות וכיו"ב).
הקריטריונים לזכייה היו ייחודיים ומקצועיים לתחום השיווק הדיגיטלי ,והם כללו :עיצוב האתר ,חוויית
המשתמש ,איכות ומקוריות התכנים ,מידת ההשפעה על קהלי היעד ,פעילות ברשתות חברתיות ועוד.
בנימוקי השופטים שזיכו את 'צהלי' במקום הראשון נאמר" :עיצוב צעיר ודינאמי ,מתאים לקהל ונוח מאד
לשימוש .הטמעה נכונה של רשתות חברתיות ,וסנכרון נכון בין כל המדיות הדיגיטליות" .נהדר!
מחלקת הגשמה

המזכירות הפעילה אירחה השבוע את דוד שמחון ,רכז מחלקת ההגשמה של בני עקיבא ,ואת דוד גדיש ,רכז
שנת שירות (ש.ש .ויג"ל) המשותפת לבני עקיבא ולקיבוץ הדתי .השיחה נועדה להיכרות הדדית ,ולשילוב
כוחות בהחזרתה של תנועת בני עקיבא לשדה ההגשמה .בשנים האחרונות שמה תנועת בנ"ע ,לא במעט
בזכות הקבה"ד ,דגש על פיתוח מסלולי הגשמה לבוגרים ,ועל הבחנה בין הפעילות החינוכית השוטפת
לעשרות אלפי החניכים בחבריא א'  +ב' ,לבין הצבת אתגרי הגשמה המחייבים אורח חיים של תורה
ועבודה ,לחבריא ג' .בפגישה מסרו השניים נתונים מעודכנים :בתוכנית של"פ (שמיניסטים לעיירות פיתוח)
ישנם  03חניכים; בגרעיני הנח"ל –  ;57בשנת שירות/יג"ל –  ;033בנות שירות לאומי בתפקידים
משימתיים/התנדבותיים –  " .083החבר'ה שבש"ש יכולים להיות פעילים בתנועה ,ולשנות את אופייה לכיוון
ההגשמה .חניך צעיר בבני עקיבא שיראה בסניף בוגר מגשים – יילך בעקבותיו!" אמר שמחון לסיכום.
כנס שמיטה של ההתיישבות העובדת

במעגלים הולכים ומתרחבים אנחנו מפיצים את יוזמתנו לעריכת "כנס השמיטה של ההתיישבות העובדת",
שיתקיים בעז"ה ב -י"ט בתמוז ( 71ביולי  ,)4172בקיבוץ גן שמואל .סיבות רבות חָ בְ רּו לכך שההערכּות
לקראת שנת השמיטה הבעל"ט ש ֹונָה במהותה מזו שקדמה לשמיטות בעבר ,ולטובה! בכוונתנו לכנס באולם
הגדול שבקיבוץ גן-שמואל מאות חברים וצעירים מהקיבוצים והמושבים ,דתיים וחילוניים ,חקלאים,
מחנכים ובעלי תפקידים במזכירויות ,להביא בפניהם את דבר השמיטה בצדדיה ההלכתיים והמחשבתיים,
ולגרום לכך שכולם יתחילו "לחשוב שמיטה".

פורום מזכירים

פורום מזכירים התכנס השבוע בסעד ,בניצוחו של נחום לנדאו מנהל הקהילה .המזכירים סיירו בהתפעלות
בענפים המוקדשים לעבודת החברים המבוגרים :מתפרת "קו לקו" ,כריכיית "סעד לספר" והמחלבה,
ועמדו על הערך של תעסוקה ואף פרנסה למבוגרים בקהילה הקיבוצית הרב-דורית .התקיים דיון במורכבות
הכלכלית-ניהולית-תפעולית הכרוכה במפעלים אלו ,ונבחנו אפשרויות שונות ונוספות לתעסוקה ולפנאי של
חברים מבוגרים באמצעות מערכת יצרנית תפעולית-עסקית שאינה כרוכה במחויבות מצד החבר והקיבוץ.
בחלק המרכזי של מפגש העמיתים דנו המזכירים ב"ניהול המשתף" – מהו? כיצד עושים אותו? מה
המחירים? מה היתרונות? מהם גבולותיו? .לבסוף נפרדנו מאבי ספקטור ,המזכיר היוצא של מגדל עוז (כ8 -
שנים בתפקיד!) ,ואנו מקדמים בברכה את זוהר גיאת מחליפו .תודה לנחום ולסעד על האירוח החם! בפעם
הבאה יפגשו המזכירים בקיבוץ לביא.
החינוך יוצא למפגש עם המועצות האזוריות

מדווחת נירית אפרתי (קבוצת יבנה) ,רכזת מחלקת הגיל הרך :כחלק מהמטרות שהצבנו לעצמנו באגף
החינוך – מפ גש עם מחלקות החינוך במועצות האזוריות ,יצאנו השבוע אמיתי ,זיו ונירית מהקבה"ד,
למפגש עם מחלקת החינוך ומחלקת הגיל הרך בגוש עציון .במפגש שהיה בסימן הכרות השתתפו אריאל
ניסן – ראש אגף החינוך; ברכה שפלר – מנהלת מחלקת הגנים; וצוות המתנ"ס :שי ששון – מנהל יחידת
הנוער ,ויפתח תבור – אחראי חוגים ופעילות הקיץ .במהלך המפגש שוחחנו על התהליכים העוברים
ב קיבוצים השונים אשר בתחום אחריות המועצה :כפר עציון ,מגדל עוז וראש צורים (נציגי הישובים הגיעו
אף הם למפגש) ,ודיברנו על השינויים המתרחשים בתחום "הארגון המפעיל" בגיל הרך ובחינוך הבלתי
פורמלי .המפגש התנהל באווירה נעימה ,וכולם יצאו ממנו בתחושה טובה ,ובהבנת חשיבות המשך שיתוף
הפעולה .בנוסף ,התכנסנו השבוע בבית התנועה הקיבוצית עם ראשי מועצות אזוריות מכל הארץ ,להסבר
תהליך "הארגון המפעיל של הגיל הרך" .לאחר ברכתו של איתן ברושי ,מזכיר התק"צ ,הסביר ישראל נדיבי,
מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות ,את עקרונות התהליך ,ואלון שוסטר ,ראש מועצת שער הנגב ,תיאר את
חשיבות ההתארגנות החדשה ,המאפשרת לטפח את הקיים ולשמור על עקרונותיו של ה"גן הקיבוצי".
ביקורים בשנת י"ג

השבוע נפגשנו בבית שמש עם חברי גרעין "מעיין" ,הפועלים בעיר במסגרת יג"ל (שנת שירות לפני השירות
הצבאי/לאומי) .למפגש הגיעו גם חברי יג"ל המתנדבים ב"יפתח-אבנת" שלחוף ים המלח .הדברים שנשא
נחמיה ,והשיעור הקצר שהעביר זיו כרמל ,התמקדו בצדדים החינוכיים ובוני האישיות של תכניות המעבר
מבית הספר אל השירות הצבאי או הלאומי .לשמחתנו הגיעו למפגש לא רק בני ובנות הקיבוץ הדתי ,אלא
גם בנות ובנים מבני עקיבא ,ובאוזני כולם הדגשנו שלאור הצלחת תוכנית יג"ל אנו רואים בהתרחבות
המסלול יעד ריאלי וחיוני הן עבור המדריכים=הנותנים ,והן עבור החניכים=המקבלים .במסגרת מאמצינו
לקיים קשר ושיח עם כלל בנינו ובנותינו ,הפרוסים על פני הארץ כולה ,בישיבות ,במכינות ,במדרשות
ובמסלול היג"ל ,המשיך והדרים זיו עד לעיר ירוחם ,ופגש גם את נציגותינו שבמדרשת 'באר ירוחם'.
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נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

