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מליאת ההנהלה הארצית של בני עקיבא
ישיבת מליאת ההנהלה הארצית של בני עקיבא ,התקיימה השבוע במשרדי מחוז
ירושלים אשר ב"משכן זבולון  -ע"ש זבולון המר ז"ל" .את הישיבה ניהל הרב בני
נכטיילר ,מזכ"ל הארגון ,המסיים בקיץ את תפקידו ,לאחר כהונה מוצלחת בת  5שנים.
מחליפו ,דני הירשברג ,מתגורר בישוב טלמון ,ובשנים האחרונות הוא משמש כגזבר מרכז
ישיבות בני עקיבא .דני הינו איש חינוך ,שעבד בעבר כמורה ומחנך במגוון מסגרות חינוך
בציונות הדתית ,מילא תפקידים בכירים בהנהלת בני עקיבא ,ואף היה סגן המזכ"ל .דני
נבחר פה אחד ע"י צוות האיתור ,וזכה לתמיכה גורפת במליאה.
עיקרה של ישיבת המליאה הוקדש לסיכום המועצה שהתקיימה סמוך לפסח ,ולעיון
בהחלטות שהתקבלו תחת הכותרת "עושים הגשמה" .בין לבין צויין יום ההולדת של
אלימלך לוין ,מנהל החשבונות הוותיק והמיתולוגי ,שהגיע בתוך תנועת הנוער לגיל .70
המחליף זכה לתמיכה גורפת

התאחדות חקלאי ישראל
צביקי פורת ונחמיה רפל השתתפו השבוע בישיבת הנהלת התאחדות חקלאי ישראל,
פורום בו שותפים נציגי כל תנועות ההתיישבות וכל ארגוני החקלאים .מזכ"ל
ההתאחדות ,אבו וילן )נגבה( ,מיקד את תשומת הלב בשני סעיפים :האחד ,החלטת רשות
המים על הגדלת הקצבת המים לחקלאות לאור ירידת הגשמים המבורכת בשלהי החורף;
השני ,התוצאות הכלכליות הטובות של ענפי החקלאות בשנים .2010 – 2009

הגדלת הקצבת מים

קורס "שוק ההון"
בבארות יצחק נפתח השבוע קורס ל 39 -חברים וחברות מקיבוצינו ,שעבודתם כרוכה
במגע עם שוק ההון .את הקורס יזמו פעילי אגף המשק של התנועה – צביקי פורת,
וידידיה צור ,והוא מנוהל מקצועית ע"י שמיל קורצמן )עלומים( ובית ההשקעות דש,
המנהל את קרן 'שיבולת' .הקורס המתפרס על פני  6מפגשים של  3שעות כל אחד ,נפתח
בשאלה בסיסית "מהי בורסה?" ,והוא אמור לצלול לעומק הסוגיות הפיננסיות ,ולתת
למשתתפים כלים מעודכנים לעבודה בתחום הפיננסי.

צוללים לעומק

פורום מזכירים
מזכירי הקיבוצים ומנהלי הקהילות התכנסו השבוע במשואות יצחק .נקודת המפגש
וארוחת הבוקר היו ב"גן הבנים" ,שהוא אחד מאתרי ההנצחה של הישוב .מהגן המרשים
צעדו המשתתפים ל"בית היוצר" ,בו עובדות חברות ותיקות במיגוון רחב של תחומי
יצירה ואמנות .את החלק המקצועי של המפגש הקדישה תמי כץ ,יועצת ארגונית המלווה
את פעילות המזכירים ,לדרכי נתינת משוב .בחלק התנועתי של המפגש אירחו המזכירים
את צביקי פורת וידידיה צור מאגף המשק של המזכירות הפעילה ,אשר סקרו את תחומי
פעילותם ,ואת השירות שהם נותנים ַלמשקים בתחומים רבים ומגוונים.
טיול שנתי לבנות השרות הלאומי בקבה"ד
למעלה מ 50 -בנות המשרתות בקיבוצינו במסגרת 'השרות הלאומי' יצאו השבוע ליומיים
טיול ברמת הגולן ,טיול המוגדר ע"פ מיטב המסורת כ"טיול שנתי" .הטיול בהדרכת בית
ספר שדה "עם האדמה" )רמת מגשימים( ,משלב הליכה בטבע ופעילות יצירתית .את
הטיול מלוות הרכזות שרון שגיא )מירב( ופנינה אפלבוים )עלומים( ,והצטרפה אליהן
מיכל אחיטוב )סעד( ,מרכזת ועדת החינוך של הקיבוץ הדתי .בפי כולן שבחים רבים על
"הבנות הנפלאות ,חדורות המוטיבציה והמדהימות בעולמן הערכי".

שבחים רבים לבנות

מגן הבנים לבית היוצר

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

