ב"ה כ"ד סיון ,תשע"ה

שלום לכולם,
חוג ידידים
בערב מושקע ומרשים ציינה תנועת "בני עקיבא" בישראל מלאות  85שנה להיווסדה .את האירוע
הכוונה – להרחיב כמותית
אירחו בחצר ביתם מטי ומכבי קרסו ,שנדבקו בחיידק התנועתי לאחר שראו את פועלה הרחב של
את מס' המתנדבים ולשפר
התכניתהפעילות .במהלך הערב
להעצמת
ומהונםאת
בנ"ע עם בני העדה האתיופית ,והחליטו לתרום מזמנםאיכותית
צויין ייסודו של 'חוג ידידי בני עקיבא' ,שהוא חוג של חברים בעלי יכולת והשפעה שנרתמו לסייע
לתנועה בגיוס משאבים ,ובראש החוג עומד מר אבי ברזילי ,מנכ"ל אפי-אירופה ומשנה למנכ"ל
חברת אפריקה-ישראל נכסים ,בוגר שבט אריאל סניף מלאבס .דברי ברכה נשאו שר החינוך ויו"ר
הבית היהודי ח"כ נפתלי בנט ,ויו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק (בוז'י) הרצוג .באירוע הוענקו אותות
כבוד והוקרה לאישים ממגוון רחב של תחומים המממשים בחייהם את דרך 'תורה ועבודה',
וביניהם הרב חיים וד"ר שרה דרוקמן; הרב חיים סבתו; חברנו משה (מושקה) מושקוביץ
ממשואות יצחק ,ועוד טובים ומכובדים .בנ"ע הציגה מספרים מרשימים 400,000 :בוגרים72,000 ,
חניכים פעילים 6,500 ,מדריכים ,ו 65 -שבטים לאורך השנים .בחלק האמנותי הופיעו חניכי
"השחר" של הקהילה האתיופית במבחר קטעי תיאטרון ,והוא נחתם במופע של רמי קליינשטיין.
אין ספק :לערב המכובד והמרגש תהיינה משמעויות ארוכות טווח על תנועת הנוער! יברככם ה'!
פורום מזכירים בכפר עציון
השנה),מ 17
אחרוןנציגים
פורום המזכירים נפגש בכפר עציון (מפגש לפני 26
בחדר האוכל שהפך לאולם אירועים
שמוע
ל
באו
קיבוצים
קהילתי .בסיור ,בהדרכת מרכז המשק אוֹרי שמר (חבר צרעה) ,ראינו את תנופת הפיתוח ביישוב
על האיומים וגם על
עקרונות עליהם עומדת תפיסת ענף
מספר
בכלל ,ובפרט באזור האירוח ואתר המורשת .עמדנו על
היפות
היוזמות
האירוח ובית ספר שדה שביישוב :כדי לקיים ערכים ותוכן בענף זה נדרשת "קיימּות כלכלית" –
נדרשת השקעה כספית גדולה ומתמדת לצורך פיתוח והתקדמות .מה ש"מוֹכֵ ר" בסוף הוא דווקא
התוכן ,וגם בתחום זה דרושה כל הזמן עשיה והתחדשות! זו ההזדמנות שלנו להזמין את חברי
הקבה"ד להשתתף בקיץ הקרוב במחנה נופש שמארגן ביס"ש ,ונושאו :דוד המלך .באתר המורשת
ראינו את המבנה החדש (תוספת למבנה הישן) ,ושמענו מיוחנן בן יעקב על הצורה והתכנים
המחודשים המתוכננים לאזור.
מפגש המזכירים כעמיתים לעבודה יּוחד למשמעות של קבלת החלטה (מקדמית) על השינוי
באורחות חיים בכפר עציון :מסלולי תקציב – התפרנסות ושירותים (כולל לפנסיונרים) ,שיוך הון
ודירות ,צמיחה דמוגרפית בכיוון של איחוד קהילות וקליטת תושבי הרחבה ותושבים שוכרים
לחברּות (חדשה) בקיבוץ .כל זה עדיין בשלבים של גיבוש והתהוות .תמר ומירקי המנהלות את
הקיבוץ והקהילה ,הציגו את המשמעות של הבהרת חזון ואסטרטגיה עבור המנהיגות וההובלה של
היישוב ,במגוון רחב של נושאים :בינוי ,חינוך ,שיכון ,מעמד שוכרים ,מקורות ושימושים של
הקהילה ,תקציב האגודה ועוד .בתוך אלו יש חשיבות מיוחדת להשפעת האסטרטגיה החדשה על
יחסי הקיבוץ והאגודה הקהילתית .בשולי המפגש שמענו עדכונים מהשטח :מנהלי קהילה חדשים
נבחרו בטירת צבי (יעקב אשר מעין השופט) ובעין צורים (אורית בראון מכפר עזה) ,בהצלחה
לכולם ,ולהתראות במפגש הבא!

בערב מושקע ומרשים
ציינה תנועת "בני עקיבא"
בישראל מלאות 85
שנה להיווסדה

פורום המזכירים נפגש
בכפר עציון

הגיל הרך
בשבוע שעבר נפגשו נציגי ההנהלה הרחבה של הארגון המפעיל את רשת הגן הקיבוצי ,ועל כך
מדווחת נירית אפרתי (קבוצת יבנה) ,רכזת הגיל הרך במזכירות הקבה"ד :הפורום הרחב
מורכב מנציגי מועצות אזוריות ,מדריכות התק"צ ,מנהלות גיה"ר בקיבוצים ,ופעילות בתק"צ
ובקבה"ד :ד"ר נירה וואלה (יטבתה) ,ד"ר גבי אסם (אפיקים) ,חלי זלינגר (כפר מנחם) ואנוכי.
הפורום דן בשאלות המעסיקות את השטח ,שבעיקרן הן התמודדות מול משרד הכלכלה –
תשלומי הורים למעונות ,קייטנות קיץ ועוד .בנושא המעונות – דווח על כתיבת חוזה אחיד
לכל הקיבוצים לצורך התקשרות עם הורים במערכות גיל הרך .המסמך נכתב בשיתוף עורכי
דין ,ואנו מחכים לאישורו ע"י משרד הכלכלה ,וכל זאת על מנת להקל על כולנו את התהליכים
הבירוקרטים .בעז"ה נצליח בדרכנו ,וגם אם יכול להיות שהדרך תהיה ארוכה – הפתרון שווה
את המאמץ .בנוסף ,אני שמחה לבשר על אישור שינוי שיטת חישוב הסבסוד הניתן להורים
בגיל הרך ע"י משרד הכלכלה ,ועל כך שהשינוי יחל בעז"ה כבר משנת הלימודים הקרובה,
תשע"ו הבעל"ט .פרטים נשלחו למנהלות המערכות בקיבוצים.
ועוד בשורה טובה ,רישמו ביומנכם :השתלמות קיץ לגננות ומנהלות ,תחת הכותרת" :באופן
אישי – דרכי הבעה ,ביטוי ויצירה בגיל הרך" ,תתקיים בעז"ה ברמת אפעל ,בימים ראשון
ושני ,כ"ה-כ"ו בתמוז תשע"ה,
( .)12-13.7.2015בואו בשמחה!

סיום שנה בנווה עמיאל
בימים אלה אנו מוזמנים (תודה!) לאירועי הסיום בבתיה"ס שלנו ,ובכולם ניכרת – מעבר
לרמה המקצועית של הביצועים על הבמה ולפניה – האהבה הגדולה של בני הנעורים
למוריהם ,למדריכיהם ,ולקהילה העוטפת אותם ומשתדלת כל-כך עבורם .אבל התרגשות כמו
זו שחווינו באירוע הסיום של כפר הנוער 'נווה עמיאל' – היא התרגשות שאיננו יכולים
'לשמור בב טן' :במהלך חינוכי דרמטי שינה הכפר את פניו בתוך כשנתיים ,והוא קולט היום
נערים יוצאי אתיופיה ,נוער חרדי נושר ,נוער דתי-לאומי שנפלט מבתיה"ס ,נערים ממשפחות
מסורתיות ,וכולם ביחד העלו על הבמה מחזה שהם כתבו וביימו ,וכותרתו" :שווים" .מילה
אחת האומרת כל כך הרבה! יישר כוחו של מנהל הכפר ,עדיאל בר-שלום ,המוביל את המהלך;
תודה גדולה לדובי מילר (מעלה גלבוע) ,יו"ר הנהלת הכפר; וברכות חמות מלב מלא התפעלות
לבנותינו ובנינו העושים בכפר מלאכת קודש בשנת י"ג ובשירות הצבאי/לאומי.

מועצת צעירים ונוער

"הולכים להגשמה!"
מה זה הגשמה?
אילו ערכים אנחנו רוצים ויכולים להגשים בהווה ובעתיד?
איך עושים את זה?

חמישי-שבת – ח'-י' בתמוז –  27-25ביוני ,בקבוצת יבנה
חבר'ה רציניים המעוניינים ללמוד וללמד ,לשוחח ,להיפגש ,לברר ,ליצור ולהגשים
מוזמנים להצטרף אלינו! פרטים והרשמה אצל לימור ספראי!

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

באירוע הסיום ב'נווה עמיאל'

