בס"ד

שלום לכולם,

-

נוער  -מפעלי הקיץ
מפעלי הקיץ החלו השבוע בתנופה רבה:
בשעות אלו מסתיים מחנה עבודה "שש-בש" במשואות יצחק
הישנה שבגוש עציון 88 .בוגרי כיתות ח' מכל קיבוצי התנועה,
עבדו ,נהנו ,בנו והזיעו בפריצת שבילים ,ניקוי מעיינות ובניית
טראסות .הציר החינוכי המוביל היה העיקרון ששיתוף ושוויון
עושים בין אנשים שונים .לפעילות זו קדמה הכנה בת יומיים
לנבחרת בוגרי י"א שהובילה את מחנה העבודה ואת התוכן
החינוכי בו.
בשישי בצהרים תסתיים הכנה בת שבוע לנבחרת של בוגרי י"ב,
אשר מתכוננים להדריך בהמשך הקיץ את סמינר השטח "בתוך
הזרם ונגדו" ,המיועד לבוגרי כיתות ט'.
בתחילת השבוע הבעל"ט יתקיים "המרוץ לקיבוץ הדתי ,"2
משחק המיועד לבוגרי כיתות ז' .המרוץ משולב במשחק חידות
ותחנות בכל הארץ ,והנבחרות המתמודדות מקיבוצי התנועה יגלו
במהלכו את משמעות התנועה ואת השתייכותם אליה דרך
הרגליים והראש .מי ינצח? נגלה בשבוע הבא.

בונים ומזיעים בפריצת שבילים

סיכום שנה – מקשרות שרות לאומי
בנות השרות הלאומי והצוות המלווה התכנסו השבוע לסיכום
שנת פעילות מבורכת במתחם "כיד הדמיון" שליד מושב שילת.
מדווחת מיכל אחיטוב )סעד ,מחלקת חינוך( :שילבנו "משהו
לנשמה" – פעילות חווייתית בחימר וצבע ,עם סיכום לשנת
פעילות בקיבוצים .מתוך הנקודות החשובות שעלו בסיכום
הובעה הערכה רבה לעבודתן המסורה והמקצועית של פנינה
אפלבוים )עלומים( ושרון שגיא )מירב( ,מרכזות השרות הלאומי
בקבה"ד ,צויינה חשיבות תפקיד המקשרות ,ויצירת הקשר
האישי עם הבנות ,הודגשה המשמעות הייחודית של קליטת בנות
שרות בעלות קשיים ושילובן במערכות החינוך ,עשייה בעלת ערך
מוסף לבנות עצמן ולקיבוץ בו הן נמצאות ,הוזכרה מעורבותן של
הבנות בתחומים משמעותיים בקיבוץ בנוסף למקום עבודתן ,כגון
פעילות עם קשישים ,פעילות בראשי חודשים לכל הקיבוץ
וחונכויות לילדים בעלי צרכים מיוחדים.

בנות השרות הלאומי  -עשייה
בתחומים רבים

תדמית ההתיישבות והחקלאות
"בשלושת העשורים האחרונים נמצאת התדמית של ההתיישבות
הכפרית בעיני הציבור הרחב וגם בעיני מקבלי ההחלטות בתהליך
מתמשך של נסיגה" .כך נפתחה ההזמנה לכנס שיזם מאיר צור,
המזכ"ל החדש של תנועת המושבים ,ובו נתבקשו כולם לחשוב
ביחד ולעבוד ביחד למען שיפור תדמיתנו .ההזמנה נשלחה לכל
ראשי תנועות ההתיישבות וארגוני החקלאים ,תנועות הנוער,
אנשי תקשורת ורבים נוספים ,והאולם היה מלא מפה לפה.
פתחה את הכנס אורית נוקד ,שרת החקלאות ופיתוח הכפר,
ואחריה דיברו שלום שמחון ,שר התעשייה מסחר ותעסוקה ,ח"כ
שי חרמש ,שמוליק ריפמן ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות ,ועוד
רבים וכן טובים .הימים האחרונים העצימו את הבעייתיות:
משבר הקוטג' ,קריסת אגרסקו ומכירת תנובה ,יצרו סדק בסמלי
ההתיישבות .עלינו להודות :התמונה של איש ההתיישבות
כחקלאי העובד באדמתו ומתפרנס בזיעת אפו נמחקת מול
המעסיק עובדים זרים ,ודמות המתיישב בפריפריה הגר בצניעות
ב"בית סוכנות" נעלמה מול דיירי הבתים רחבי המידות המצויים
כיום גם בישובים הכפריים.

המשימה-
לחשוב יחד על
שיפור התדמית

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

