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שלום לכולם!
מפגש מדריכי בנ"ע בקיבוצי הצפון

לאחרונה התקיים בשדה אליהו מפגש מדריכי סניפי בני עקיבא מקיבוצי הצפון .זהו מפגש שני בסדרת
מפגשים שעוסקת במקומו של הסניף לצד/בתוך מערכת החינוך החברתי בקיבוץ .מפגשים אלה הם פרי
שיתוף פעולה של מחלקת דור צעיר בתנועה עם נעמה שורק משד"א המשמשת בתפקיד מתאמת פעילות בני
עקיבא בקיבוצי הצפון .במפגש שמענו הרצאה מרזי בן יעקב (לביא) ששוחח עם המדריכים על תפקידה של
תנועת נוער באופן כללי ועל בני עקיבא בפרט .בהמשך ישב כל צוות ודן עם מנהלת מערכת החינוך בחוזקות
של הסניף ,בהבדל בינו לבין מערכת החינוך הקיבוץ ,בקשיים בהפעלת הסניף ובדרכים להתמודדות עם
קשיים אלה .בסיום המפגש קיבלו המדריכים את 'מסכת'  -חוברת הלימוד על מסכת מגילה בהפקתה של
מדרשת תורה ועבודה ,שהודפסה במיוחד לטובת האירוע על מנת לקדם לימוד ייחודי ומשותף בסניפים
לקראת חג הפורים .בחלק מהסניפים – הן באלה שהשתתפו במפגש והן בקרב אלה שעדיין לא ,אכן הקדישו
זמן ללימוד הייחודי הזה והמשובים מעידים על חוויה טובה וחשובה .אנו מקווים שסדרת המפגשים תחזק
את פעילות סניפי בני עקיבא בקיבוצים ומתוך כך יתחזק הקשר של תנועת בני עקיבא עם תנועתנו.
יום בכנסת -מאבק החקלאות

השבוע קיימנו יום פגישות בכנסת .היום נפתח בדיון השדולה החקלאית בהתייחס לתכנית רפורמות נרחבת
המוצעת בחקלאות לקראת התקציב הבא ,שזוכה לשם "מעבר לתמיכה ישירה בחקלאות" .גם ללא בהירות
מלאה של הפרטים ,עצם הרוח הנושבת מהתכנית והאופן שבו מתוכננים ומתנהלים הדיונים ,נראים
כבעייתיים מאד מבחינת החקלאים ולכן כולנו נערכים למאבק בהובלת התאחדות חקלאי ישראל .ע"פ
ההצהרות ,שר החקלאות -אורי אריאל ,מתכוון להוביל בדיונים את הקו של שמירה על החקלאות ,תוך
שינויים מבוקרים ומאוזנים .נדגיש שוב שההתאחדות הכינה תכנית מדיניות כוללת ארוכת טווח בחקלאות
כבסיס לדיונים מצד החקלאים .התכנית לא זכתה עד כה להתייחסות .מסר חשוב שחזר בדברי הדוברים
השונים הוא שמירה על אחדות בשורות החקלאים ,כעניין בעל חשיבות טקטית ואסטרטגית .אנו רואים את
תפקידנו בהכוונת שר החקלאות ,איתו יש לנו קשר רציף ,וברתימת חברי כנסת נוספים מהקואליציה בעיקר
מקרב חברי הבית היהודי ,לתמיכה בחקלאות ,בדגש על תפקידם בשמירה על התיישבות בכל רחבי ארץ
ישראל ובחיבור לאדמה כמרכיב מרכזי בזהות הציונית" :אם חקלאות כאן -מולדת כאן" .בהמשך היום
נפרדה סיעת הבית היהודי מנחמיה רפל ,המזכ"ל היוצא שלנו .בדברי פרידה קצרים ,הדגיש נחמיה את
התפקיד החשוב של הבית היהודי בתמיכה בהתיישבות בכלל :חקלאית שיתופית וקהילתית .הסיעה
מתכננת סיור בעוטף עזה לאחר יום העצמאות ובמסגרתו יבקרו גם ביישובינו .בעז"ה נוסיף לשמור ולחזק
ציר חשוב זה להשפעה ,כמיטב יכולתנו במישור הפוליטי.

החטיבה להתיישבות

במסגרת שיתופי פעולה של התנועה עם החטיבה להתיישבות ,נפגשנו עם יו"ר החטיבה החדש  -גאל
גרינוולד .נראה כי החטיבה חוזרת לפעילות סדירה ,לאחר העברת חוק החטיבה להתיישבות ,חתימה על
הסדר זמני ואישור תקציב .עדיין חסרה הסדרה של הסכם קבוע עם הממשלה .מלבד עיסוק בסוגיות
פרטניות (הסדרת "חוב סוכנות" שנותר לחלק מיישובנו) ,שמנו על סדר היום את שיתופי הפעולה עם
החטיבה בתחום ההתיישבות ,בחיזוק היישובים הקיימים ,בהסדרת יחסים בין האגודות בתוך היישובים
שלנו ,בהקמת יישוב חדש ,או חידוש יישוב קיים שאינו שלנו ,ובאתגרים חדשים נוספים .בתקופה הקרובה
ניפגש גם עם מנכ"ל החטיבה החדש – צביקי בר חי ועם מנהלי החבלים בצפון ,במרכז ובדרום .אנו מקווים
שתהיינה לנו בשורות גם על פרוייקטים חדשים מוגדרים בבחינת "היום לעשותם."..
היערכות התנועה בחירום

בהתאם ללקחים שהופקו בעקבות צוק איתן ,הוכנה תכנית מקיפה ע"י התק"צ והמועצות האזוריות,
בהיערכות למצב אפשרי של פינוי יישוב באופן חלקי או מלא .התכנית מתייחסת למתאר של עימות בצפון
או בדרום ,וכוללת מדרגים שונים של מצבי חירום והחלטות על פינוי אפשרי מטעם היישוב ,המוא"ז ,הצבא
וכו' .התכנית מתואמת עם רשות החירום הלאומי (רח"ל) ומשרד הפנים .במסגרת זו אנו נערכים בתוך
התנועה לאפשרות זו ולקליטה בין היישובים .מטרתה העיקרית של התכנית לתת את האמצעים למפונים
להמשיך לפעול כקהילה ,במקום בטוח מחוץ למרחב המאויים .דבר זה מהווה מרכיב חשוב בחוסן וביכולת
לשמור על תפקוד קהילתי בניהול עצמי ,במהלך הפינוי ,ובהמשך להחזיר מצב לקדמותו באופן מיטבי.
הנושא מצוי בשלבי הכנה מתקדמים בין היישובים הקולטים והנקלטים  -המוסכמים והאופציונליים.
היישובים הקולטים נערכים לכל הנדרש בלב רחב ונפש חפצה ,ועל כך התודה מכולנו .כפי שלמדנו ,יש
חשיבות גדולה לתמיכה 'משפחתית' זו שאנחנו יכולים לתת בתוך התנועה במצב החירום והיא מהווה חלק
מהחוסן ויכולת העמידה במצבי משבר .בתקווה שלא נצטרך ,אבל שנהיה מוכנים!
גיל הרך

ביום רביעי הקרוב ,כ"ז אדר ב' ( ,)6.4יתקיים פורום מנהלות גיל הרך בבארות יצחק .במפגש נעסוק בנושא
מיניות בריאה עם יפה צוקרמן (מנהלת תחום מניות בריאה במרכז יה"ל) ,ובנושא התפתחות מינית בריאה
בשנות החיים הראשונות עם גלי כוכבא (מדריכה בתחום המיניות הבריאה) .לסיום נחשף להצגה המומלצת
ע"י משרד החינוך "החברים של יעל".
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