ב"ה ז' בכסלו תשע"ו

שלום לכולם,
שבת הארגון – בני עקיבא
חברי מליאת ההנהלה הארצית של בני עקיבא התכנסו ביום ראשון לישיבה החשובה ביותר
במהלך השנה :הישיבה בה בוחרים חברי המליאה את השם לשבט החדש .האולם היה מלא מפה
לפה ,הן בעשרות חברי המליאה ,הן בעשרות עובדי התנועה מרחבי הארץ ,והן בנציגי הקומונריות
והשבטים הבוגרים .המתח החביב ליווה את הישיבה לכל אורכה ,ואנחנו נאמנים לתפקידנו ,לא
נגלה את השם עד המפקד במוצ"ש ...בין שלבי בחירת השם נערך דיון מהותי לדרכה של בני
עקיבא ,שבבסיסו עלה המצב הנוכחי בו נפתחים באותו יישוב סניפי בני עקיבא שונים :האחד
מעורב והשני נפרד ,האחד בצביון למדני והשני יותר פתוח ופעיל .השאלה היא עד כמה יכולה
התנועה לתת מענה לאוכלוסיות שונות ולגוונים שונים של אוכלוסייה ,ובהמשך :האם נגיע לשני
סמינרים שונים למדריכים ,האחד לבנים והשני לבנות? לסוגים שונים של מחנות קיץ? הדיון
המעניין ,שירד לשורשי ערכיה של התנועה ,שיתף חברים רבים ונקבע לו המשך לאחר הכנה
לעומק ע"י צוות נבחר .בנוסף ,הוקם צוות איתור ,שמתפקידו להציע למליאת ההנהלה הארצית
שמות של מועמדים להחליף את דני הירשברג כמזכ"ל לקראת שנה"ל תשע"ז הבעל"ט .בערב
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שבת הארגון שלוחה מכאן ברכתנו לכל חניכי התנועה ,מדריכה ובוגריה :ה' עמכם גיבורי החיל!
הפורום הציבורי לכפרי נוער ופנימיות
למרכז הכנסים "אבניו" שליד נתב"ג הגיעו בסוף השבוע שעבר נציגי עשרות פנימיות וכפרי נוער,
מכל רחבי הארץ ,כדי לקחת חלק בכנס השנתי של "הפורום הציבורי – כפרי הנוער והפנימיות
בישראל" ,אותו ייסד ומוביל חתן פרס ישראל ,אבי נאור .תחת הסיסמא "כל ילד יכול ,לכל ילד
מגיע" ,פועל הפורום כדי לגייס משאבים לטובת הילדים וכדי לשפר את איכות ההדרכה ,ההוראה
והחינוך במוסדות החינוך הפנימייתיים .לכנס הגיעו מנהלי ששת כפרי הנוער שהקים הקיבוץ
הדתי – כפר הנוער הדתי שליד כפר חסידים; נווה עמיאל; תלפיות; ימין אורד; הודיות; גבעת
ושינגטון – ונוצרה הזדמנות לא רק ללמוד מדברי המרצים אלא גם ליהנות משיח עמיתים .בדברי
הפתיחה אמר שמואל אבואב ,יו"ר הפורום 003,333" :ילדים בישראל נמצאים בסביבה מסוכנת,
התפתחותם אינה תקינה ,והעוני בו הם גדלים ינציח – לפי כל המחקרים – את נחשלותם
הכלכלית ואת כישלונותיהם הלימודים .מי שרוצה לטפל בילדים במצוקה צריך לטפל בסביבה
בה הם חיים ,ואנחנו התגייסנו ליצירת סביבה חדשה עבור כל הזקוקים לה .בכפרי הנוער הם
זוכים לבית ספר טוב; למערך של חוגים המפתחים יכולות אישיות; למיטה חמה ולארוחה טובה,
ולכל הדברים האלה אין תחליף .לצערנו ,הקהילה בה נמצאים הוריהם אינה יכולה לתת להם את
ההכרחי" .שר החינוך ,נפתלי בנט ,הגדיר את מהות עשייתו בתחום הזה במילים קצרות" :לא
יכול להיות שלשני ילדים שנולדו באותו יום אך לא באותו מקום לא תהיה את אותה נקודת
ההתחלה .מחובתנו לתת הזדמנות שווה לכל ילד".

הילדים זוכים לבית
ספר טוב  ,חוגים  ,מיטה
חמה וארוחה טובה

יום חוסן
המזכירות הפעילה קיימה יום למידה וסדנה לפעילים ,שמטרתו בירור ודיוק תפקיד התנועה
בשעת חירום ,ויצירת נוהל הפעלה סדור ורלוונטי .היום תוכנן והונחה על ידי אלעד בן דוד
ממהו"ת ישראל .הסתייענו רבות גם בצביקי טסלר ,המכיר את הנושא מקרוב בתוקף תפקידו
הצבאי האחרון בפיקוד העורף .כרקע למדנו מושגים והגדרות לחירום ולחוסן; ירדנו לעומק
התהליכים הפסיכולוגיים ודרכי התמודדות; עמדנו בעזרתו של יואב מרגלית על התכניות
הממשלתיות ברמה הלאומית והאזורית ,בשיתוף התנועות ובייחוד תכנית "מלון אורחים" –
פינוי ישובים בשעת חירום .במרכז היום עמד דיון משותף עם נציגי קיבוצים (בוקי מסעד,
צביקה מעלומים ,חמוטל ממשואות ,צביקי מיבנה) שסיפרו מניסיונם על הפעלת הקיבוץ
בחירום .יחד ניסינו להגדיר את הצרכים ואת הערך המוסף שהתנועה יכולה לתת כהשלמה

המטרה :בירור ודיוק
תפקיד התנועה בשעת
חירום ויצירת נהלים

למוא"ז ולמערכות נוספות .סיכמנו למקד את עיקר הפעילות התנועתית בסעיפים הבאים:
שיתוף מידע ,תיאום עזרה הדדית ושיתופי פעולה ,כולל עידוד פעילות משימתית מותאמת כלפי
פנים וחוץ; רתימת סיוע ושת"פים בהתנהלות מול המדינה – משרדי ממשלה ,מוא"ז ,אירגונים
אזוריים וכיוצ"ב ; היערכות וסיוע לפינוי קהילה וקליטתה ביישוב אחר (רצוי בקיבוצי
התנועה); תמיכה ,הוקרה ,חיזוק הרוח ובניית אתוס של התמודדות וחוסן .כל אחד מהנושאים
האלו יגובש במזכירות הפעילה ,ובהמשך צפויים יום עיון משותף למזכירים ,צוותי צח"י
וממלאי תפקידים נוספים .כמו"כ סיכמנו לקיים תרגיל תנועתי מסכם של המטה והיישובים.
כפר הנוער הדתי – כפר חסידים
בשבועות האחרונים אנחנו עוסקים רבות בכפר הנוער הדתי – כפר חסידים ,שכידוע נוסד ע"י
ראשוני הקיבוץ הדתי בשנות ה –  03של המאה הקודמת ,ומאז הוא בבעלותנו ובאחריותנו.
לאחרונה נקלע הכפר למשבר פיננסי חמור ,המאיים על יכולתו להמשיך ולתפקד כמוסד חינוכי
עבור ילדי ישראל הזקוקים לו ,והנהלת הכפר פנתה אלינו בקריאות עזרה .המזכירות הפעילה
הקימה צוות מיוחד לטיפול במשבר ,המשקיע שעות רבות בלמידת הסיבות למשבר,
בהתייעצויות לגיבוש דרכי פעולה ,ובמפגש עם בעלי עניין ויכולת שיכולים להיות שותפים

הוקם צוות מיוחד
המשקיע שעות רבות
למציאת פתרון למשבר

בפתרון המשבר .כמו-כן החליטה המזכ"פ לזמן בדחיפות את המזכירות המורחבת כדי להציג
בפניה את התמונה המליאה של כפרי הנוער הדתיים בכלל ,ושל כפר הנוער הדתי בכפר חסידים
בפרט ,ולקבל החלטות על המשך דרכנו.
פורום רכזי חינוך
לאחר הפסקה ארוכה מאוד ,בשעה טובה ומוצלחת ,חזר פורום מנהלי החינוך התנועתי
לפעילות .בפורום משתתפים מנהלי חינוך כמעט מכל קיבוצינו .עד מינוי של רכז חינוך תנועתי
מלווים אמיתי פורת – מרכז אגף חברה ,ולימור ספראי – רכזת מחלקת נוער וצעירים ,את
מנהלי החינוך בכלל ואת הפורום בפרט .בפגישה שהתקיימה הביעו מנהלי החינוך את חשיבות
הפורום עבורם ,הן בהיבט המקצועי והן בהיבט התנועתי .הקדשנו את המפגש לבחינה משותפת
של דרכו של הפורום ,ומנהלי החינוך חידדו את מטרותיו ובנו מבנה מחודש קמעא למפגשים.
הוחלט כי תתקיים למידה בתחומים שונים :ארגונית וניהולית ,העשרה תורנית ותנועתית,
חינוכית וערכית .וכן בצורות שונות :הרצאה מתחלפת ,סדנא ,חברותות ,ושיח עמיתים.
בהזדמנות זאת נזכיר כי בר"ח אדר א' ,03-00.2.2301 ,יתקיים כנס החינוך השנתי של התנועה
במלון לביא .אנשי חינוך ,רבנים ,מנהלי קהילות ומזכירי פנים – כולכם מוזמנים לשריין את
התאריך ולהשתתף!
שבת שלום

נחמיה רפל ,וחברי המזכירות הפעילה
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