בס"ד

שלום לכולם,

-

ועד מנהל מרכז הרצוג

חברי הוועד המנהל של מרכז הרצוג התכנסו השבוע לשמיעת דיווח על העשייה השוטפת ,ועל
מצבו הפיננסי של המרכז :שנת תשע"ב נפתחה בהצלחה עם תוכניות חדשות בהם משתתף
קהל מגוון ,דתי וחילוני ,מהעיר ומהכפר ,ובהם רבים מבין חברי הקבה"ד ואפילו מן הצפון.
גידול מרשים במיוחד הוצג בתוכניות הנוער :הפרוייקט לחיזוק הזהות היהודית בבתי ספר
ממלכתיים; מפגשים בין תלמידים דתיים וחילוניים המסייעים להסרת מחיצות וקבלת האחר
– פעילות שעומדת להתפשט על פני כל הארץ .תוכנית "אופק" לסטודנטים מארצות דוברות
רוסית הינה תוכנית וותיקה המצטיינת באחוזי עלייה מרשימים ביותר של הבוגרים (מעל
 ,)09%אך אם לא יהיו  09-53תלמידים במחזור לא ניתן יהיה להמשיך בה (השנה המחזור קטן
מהרגיל) .המכינה הקדם צבאית "צהלי" ממשיכה לפרוח ולהתבסס .בתחום הפיננסי הוצג
דו"ח משופר ,אך הדרך לאיזון תקציבי עוד ארוכה ומלאה מהמורות .ולסיום – "הזדמנות
אחרונה" לזוגות צעירים ,דתיים וחילוניים ,להירשם לתוכנית שתתקיים במהלך החורף.
פרטים באתר מרכז הרצוג!
גידול מרשים בתכניות הנוער

מיזם אבישי טבת

צוות ההיגוי של "מיזם אבישי טבת" התכנס לסקירה תקופתית של העשייה .כידוע ,אבישי
הינו חבר גן שמואל ,העובד כפעיל במזכירות הקיבוץ הדתי בתחום הייחודי של טיפול
במשפחות נפגעי צה"ל ,ובמגוון רחב של נושאי פרט ,משלב החיול וההתגייסות ועד לשחרור
משירות במילואים .מניסיונו הרב ומיכולתו המּוכחת של אבישי נהנים היום כל קיבוצי
התנועה ,וכן  7מועצות אזוריות הקשורות עמנו בהסכם המעניק טיפול בעת הצורך לכל אחד
מתושביהן .ידיו של אבישי מלאות עבודה ,והתוצאות ,ובייחוד המשובים על דרך עבודתו ועל
הישגיו ,הם נפלאים! צוות ההיגוי בחן את האפשרות להוסיף מועצות נוספות למיזם ,ועמד על
הצדדים התקציביים לקראת תקציב .2902

ידיו מלאות עבודה

ההנהלה הארצית של בני עקיבא

מליאת ההנהלה הארצית של בני עקיבא התכנסה בתחילת השבוע ב"בית הרב קוק"
בירושלים ,לקראת תום חודש הארגון ,ל"ישיבה החשובה ביותר" במהלך השנה .חשיבותה של
הישיבה נובעת מכך שבה נקבע השם לשבט החדש ,שהוא צריך להיות לא רק קליט ומתאים
לכרזות ולכיתוב על חולצות ,אלא גם ובעיקר שם המביע את ערכי התנועה ואת שאיפותיה.
כולנו יודעים שב'משפחת הציונות הדתית' לא שואלים :בן כמה אתה ,אלא :מאיזה שבט
אתה .את השם הנבחר לא נגלה ,כמובן ,לפני המסדר החגיגי שיהיה במוצאי-שבת בכל אתר
ואתר .את הישיבה פתח הרב דרוקמן ,בצטטו את הרב זצ"ל שכינה את חניכי בני עקיבא:
"יקירי לבבי" ,וציין שמיקום הישיבה בבית הרב אינו מקרי ,אלא מביע את הזדהות התנועה
עם מורשתו של הרב קוק זצ"ל.

שם לשבט החדש...ש...ש

יום עיון צח"י

כ 79 -חברות וחברים כמעט מכל קיבוצינו ,הפעילים ב"צוות חירום יישובי" (צח"י) ,התכנסו
בקבוצת יבנה ליום עיון ראשון מסוגו .יום העיון בו השתתפו מיטב המרצים ,ובתוכם :הרב
אילעאי עופרן ,דר' אבי שפירא ,הפסיכולוג משה ברנדר ,תא"ל צביקי טסלר ודר' רובי רוגל,
הדגישו כל אחד בדרכו כי בניית חוסן קהילתי לשעת חירום היא פעילות חיונית ,המחייבת
שיפור מתמיד ותרגול תקופתי .אגף החברה של הקיבוץ הדתי מזהה צורך אמיתי לתת מענה
תנועתי בנושא ,בנוסף ומעבר לעבודה המצוינת של הרשויות המקומיות ,ובכוונתו לייצר
פורום של ראשי צוותי צח"י ,לצורך למידה הדדית ובמטרה לקדם את כל קיבוצי התנועה
בתחום .במקביל נגבש תיק חירום ישובי-תנועתי ,למתן מענה אופטימאלי בשעת חירום.
תודה לקבוצת יבנה על האירוח המצוין!

חוסן קהילתי-
פעילות חיונית

קורס ניהול – צפון

השבוע נפתח בשדה אליהו "קורס ניהול חברתי ,מנהיגות ציבורית" ,לחברים מקיבוצי הצפון.
בקורס מכשירים עצמם לתפקידי חברה  01חברות וחברים משדמות מחולה ,מעלה גלבוע,
טירת צבי ,שדה אליהו ,שלוחות ולביא .את הקורס מנחה ניצן בן זאב ממכון פירם .מטרות
הקורס הן העשרת המשתתפים בכלים ניהוליים ,ארגוניים ,ובינאישיים הנחוצים לתפקודם
על מנת לקדם את התחום שבאחריותם; גיבוש חווית "מסוגלות עצמית"; הצפת נושאים
וסוגיות מחיי היום יום לצורך ניתוחם ,וגיבוש מענה ראוי .הקורס מתקיים במסגרת של כ-
 09שעות ,למשך עשרה שבועות ברציפות .תודה לבית שדה אליהו על האכסניה הנעימה.
.

מכשירים חברים
לתפקידי חברה

שולחנות עגולים

קואליציה רחבה של גופים ותנועות התגייסו לאחרונה לאירוע גדול שמטרתו להשפיע על
עתיד החברה הישראלית בנושאים שונים כמו – ממשל ,תחרותיות ,חינוך ,שילוב המגזר
החרדי בכלכלה ובתעסוקה ,ועוד  ...במסגרת האירוע יוצבו בעשרות אתרים ברחבי הארץ
 2920שולחנות עגולים ,בהם יתנהל בו זמנית ,שיח מובנה ומונחה על ידי אנשי מקצוע .תנועת
הקיבוץ הדתי מצטרפת ליוזמה ,וביום חמישי ,י"ב כסלו 1.02.2900 ,יחד עם כולם ,מתכנסים
ומתווים דרך לשינוי .זאת ההזדמנות שלנו להשפיע! פרטים על מוקדי האירוע ועל השעות
יפורסמו על לוחות המודעות בקיבוצים ,באתר התנועה ובעמוד"שים הקרובים .מצפים
למעורבותכם!

הזדמנות להשפיע!

מתיק המכתבים

השבת הראשונה בסדרת שבתות התנועה כבר מאחורינו .שביעות הרצון היתה בהחלט גורפת
וזהו סימון ברור להמשך פעילויות מסוג זה .אל שלחנו של מזכ"ל התנועה הגיע מכתב תודה
מרגש מאחת החברות ובו נכתב בין השאר" :אני מבקשת להודות על השבת הנעימה שבילינו
בצפת .על הארגון והחשיבה על הפרטים הקטנים  ...התפעלתי מהטיפול האישי – לדאוג
לסידורים ,לספר תורה ,לבעלי תפילה ולקוראים  ...ובסעודות – מהשירה ומדברי הטעם
ששמענו בכל סעודה  ...אני מאוד אוהבת את הבית שלי והמיטה שלי אך היה כדאי! יפה היה
לפגוש את הנוף החברתי של אנשינו בקיבוץ הדתי" .תודה על המחמאות ,ונפגש בעז"ה בשבת
"וישב" במלון "אשל השומרון" שבאריאל.

היה כדאי!

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

