בס"ד

שלום לכולם,

סמינר סופשבוע למדריכי בני עקיבא בקיבוצינו
למעלה מ 80 -בני נוער ,מדריכים בסניפי בנ"ע בקיבוצים ,התכנסו
לסמינר הכשרה בבארות יצחק .פתחנו בפאנל על "ייעודה של תנועת
נוער בישראל  ,"2011בו השתתפו נציגים של תנועות הנוער עזרא,
הנוער העובד והלומד ,וחוגי סיירות .המשכנו בסדנאות מקצועיות
שהכשירו את החבריא לעמוד מול קבוצה ,להכין פעולות כראוי,
להכיר את מאפייני הגיל המודרך ,לקיים תקשורת טובה עם החניכים,
ולהתמודד עם בעיות משמעת ותרחישים שונים בקבוצה .את מנת
האידיאולוגיה הנדרשת הביא לנו נחום ברוכי ,וקבוצת המדריכים
שרצו אחריו החוצה הבהירה כי העניין היה רב .במסגרת סוג של
"חשבון נפש" על דרכנו עלו מחשבות מרתקות ,החל מביקורת עצמית
מרשימה וכלה בשכנוע עמוק בצדקת דרכנו .חבל שמפאת קדושת
השבת לא יכולנו להקליט את השיחה המרתקת .סיימנו בדיון על
הקשר בין אחד מעמודי היסוד שלנו – "הצנע לכת" ,לעובדה שאין לנו
"גדויילים" ללכת אחריהם .השלמנו זאת ,לעת עתה ,ע"י היכרות קלה
עם מורנו ורבנו ,האדמו"ר החלוץ – הרב ישעיהו שפירא.

 80בני נוער -מדריכי בנ"ע בקיבוצים

שבת שלישית ואחרונה ב"דונה גרציה"
שבת פרשת "יתרו" היתה השבת השלישית והאחרונה בסדרת
"שבתות עיון ונופש של חברי הקיבוץ הדתי" ,שהתקיימו במלון "דונה
גרציה" בטבריה .תודה לאל ,היו אלה שלוש שבתות חווייתיות
ומוצלחות ,ואין יותר משמח מלשמוע בשבילי הקיבוצים את השאלה:
מתי שוב מארגנת התנועה סופשבוע? שמענו שהיה מקסים ומאד
ייחודי!
אין כעת תוכנית מוגדרת לשבתות נוספות ,אבל בימים אלה אנו
נערכים ליציאה בקיץ של קבוצה שנייה של מעוניינים ל"מסע תנועתי
בפולין" ,מסע ייחודי המשלב מחד גיסא ביקור במקומות בהם צמחה
תנועת "תורה ועבודה" ,ומאידך גיסא סיור באתרי שואת יהודי
אירופה .פרטים – יפורסמו.

מתי שוב?

מזמו"ר בניר עציון
המזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי הכוללת נציגים מכל
קיבוצי התנועה ,נפגשה השבוע בניר עציון .את פני הבאים קיבלו
ארוחת בוקר טובה והסבר מקיף ומחכים אודות ניר עציון .חברי
המזמו"ר צפו בסרט המתעד את מאורעות השריפה בכרמל
והתרשמו מהנחישות והאומץ של חברי ניר עציון שבחרו להשאר
ולהגן בגופם על הישוב .מזג האויר הנאה שליווה את היום והנוף
הירוק שניבט בין האיים השחורים שכילתה האש היו התפאורה
להמשך היום; חברי המזכירות הפעילה הציגו ,בזה אחר זה ,את
תכנית העבודה שלהם לשנת  ,2011לאחר מכן אושר תקציב .2011
בסיום הישיבה יצאה כל החבורה לסיור בכפר הנוער ימין אורד,
שם חיכה לנו ד"ר בני פישר ,מנהל הכפר וחבר קיבוץ מירב.
במהלך הסיור ניתן היה לראות מקרוב את ההרס בלא מעט בתים
ולנסות לאמוד את הנזק הפיזי והנפשי של כל משפחה שהאש
כילתה את כל חפציה .במקביל סיפר בני על תופעות פוסט-
טראומטיות בקרב החניכים ,ועל ההתמודדות הלא קלה עם מה
שהותירה אחריה השריפה .לאחר תפילת מנחה בבית הכנסת של
הכפר חזרו חברי המזמו"ר איש איש לקיבוצו .תודה לניר עציון
על האירוח המלבב.

אושר תקציב 2011

לאמוד מקרוב את הנזק

פורום מזכירים ב"בית הילד" במירב
בשבוע שעבר התקיים בקיבוץ מירב פורום מזכירים ומנהלי
קהילה של הקיבוץ הדתי .בתחילת היום שמעו המזכירים סקירה
מרתקת על הנעשה ב"בית הילד" בו התארח הפורום וב"בית
בגלבוע" שני מפעלים המסמנים את התרומה הענקית של קיבוץ
מירב לחברה  .ג'ודי סינגר מנהלת הקהילה ,הציגה את קיבוץ
מירב כקהילה גדלה וצומחת העוסקת במגוון פעילויות והעומדת
בפני אתגרים רבים .בהמשך היום הוצג ע"י עופר שלומי מנהל
הקהילה של קיבוץ סעד מודל הכנת התקציב והתהליך המוביל
לחוברת מפורטת ככלי עבודה הכרחי .בחלקו האחרון של היום
התקיימה פגישה עם דפנה עופר )שד"א( מרכזת מדור "קשר
יחידים" של התנועה שסיפרה על הנעשה בנושא במטרה לייצר
שיתוף פעולה עם כל קיבוצי התנועה .מעבר לתכנים
המשמעותיים של הפורום קיימו המזכירים פגישות עמיתים בלתי
פורמאליים ברוח חברית ומגבשת .תודה לקיבוץ מירב על האירוח
הנהדר!

קהילה גדלה וצומחת

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

