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שלום לכולם,

-

שבת מדריכים
מדווח רזי בן-יעקב )מחלקת נוער ודור המשך ,לביא(" :בסוף השבוע התקיים בקיבוץ
לביא סמינר הדרכה ,ובו הוכשרו מדריכי סניפי בני עקיבא בקיבוצינו לתפקידם
ולשליחותם .הסמינר שבתחילתו היה מעט צולע )עדות לכך שהחבר'ה עושים משהו
בביה"ס במהלך השבוע  (...קיבל תפנית כשהחבר'ה משכבת י"א נטלו מנהיגות ,וביום
חמישי ,סביב השעה  ,23:30החלו 'להזיז את העניינים' ,והעמידו לצעירים משכבת י'
מופת מנהיגותי ראוי .בזכותם התקיימו מעגלי שיח עצמאיים עד הרבה אחרי חצות על
השאלה המאתגרת :מה נאמר מחר בבוקר למזכ"ל בנ"ע? למחרת הגיע לסמינר מזכ"ל
בני עקיבא ,דני הירשברג .לאחר ששוחח עם החבר'ה והתרשם מהם מאוד מאוד ,ביקש
מאיתנו שיעשה מאמץ להפנות את הכוחות והאנרגיות של הנוער שלנו להשפעה על תנועת
בנ"ע – מבפנים .רבים מהמדריכים שהגיעו ,בוגרים וצעירים ,הבינו את כוחו של הסמינר
התנועתי הפנימי ,וחשו על בשרם את עמוד השדרה האידיאולוגי הלא מספיק חזק שלנו.

המזכ"ל הרעיף דברים חמים
ומאתגרים

בסמינר השגנו יותר מכך :המדריכים נוכחו לדעת שהיכולת לחזק את עמוד השדרה
הערכי ולייצבו טמונה דווקא בקיומו של סמינר פנים-קיבוצי .איך לחבר בין שתי השורות
הללו?! – לפתחנו הדבר .זו שאלה מאתגרת שמצריכה משאבים ,בעיקר משאבי זמן ,אך
גם עניין ומוטיבציה לעסוק בנושא לאורך כל השנה .בהזדמנות זו נאמר תודה גדולה
לדני ,מזכ"ל בנ"ע ,על המאמץ הגדול שעשה כדי להשתתף בסמינר ,ועל הדברים החמים,
המחבקים והמאתגרים שהרעיף עלינו .מפה נשלח לו ברכת הצלחה בהובלת בנ"ע
למחוזות הראויים לה".
יום החקלאות בכנסת
ביוזמת ח"כ שי חרמש )כפר עזה ,קדימה( ,ראש הלובי החקלאי בכנסת ,הקדישה הכנסת
יום שלם לאירועים ולדיונים על תחום החקלאות במלאות  90שנה להקמת מכון וולקני.
הבאים למשכן הכנסת זכו לראות – ביחד עם ראש הממשלה – תערוכה מעניינת במיוחד
על הישגי המחקר החקלאי והחקלאים הישראליים ,ולהשתתף בכנס חגיגי ,בו נשאו
מכובדים רבים את דבריהם ,על רקע כרזה ובה ציטוט שורה משירו של לוי בן-אמיתי
מדגניה" :אם גרעין זרעת – בטח ,עץ נטעת – לא למות" .ראויים להבלטה דבריו של רובי
ריבלין ,יו"ר הכנסת" :החקלאות בישראל אינה עניין כלכלי .בראש ובראשונה היא דרך
חיים וערך לאומי" .בהמשך ,לאחר שיצא כנגד "המבקשים להפוך את החקלאי לכמעט
אויב העם ,שכן לשיטתם החקלאים אחראיים ליוקר המים ,ליוקר המחיה ולמחירן
המופקע של העגבניות" ,אמר רובי" :רק לפני מספר שנים חשבנו לייבא מים מטורקיה,
ולהסתמך על גז ממצרים ,והנה המציאות טפחה על פנינו .ישנם דברים שעם העומד על
עצמאותו וריבונותו לא יכול להרשות לעצמו לוותר עליהם ,וזו החקלאות!"

ריבלין :החקלאות – דרך חיים
וערך לאומי!

שוק יג"ל
ביום חמישי הקרוב יתקיים בעז"ה בכפר עציון "שוק יג"ל" ולאחריו יישארו  70מבוגרי
י"ב שלנו ל"סמינר הכנה לשרות משמעותי" ,בהובלת מדרשת תורה ועבודה ובראשות
רזי ועמרי .ב"שוק יג"ל" ייחשפו בפני תלמידי י"ב מקומות ההתנדבות בהם פועלים
גרעיני יג"ל ,ובכל דוכן ינסו נציגי הגופים לשכנע את תלמידי י"ב שלנו לבוא דווקא
אליהם לשנת התנדבות ,ולהוות דמות משמעותית ,מובילה וסוחפת .מדי שבוע
מתקבלות אצלנו פניות חדשות של כפרי נוער ,מוסדות רווחה ,עמותות קידום נוער
מוּדעוּת לעוצמת עשייתם
ורשויות מקומיות ,המעוניינים בחבר'ה הצעירים שלנו מתוך ָ
החינוכית-חברתית .הביקוש עולה על ההיצע ומולו ניצבת מגבלה בגיוס מתנדבים
נוספים מקרב בוגרי מערכת החינוך הממלכתית-דתית.

הביקוש עולה על ההיצע

שולחנות עגולים
מדווחת לימור ספראי )מעלה גלבוע( שגוייסה ע"י מזכירות הקבה"ד לקדם את
השתתפותנו באירוע" :ביום חמישי בערב התקיים אירוע שולחנות עגולים במאות
מוקדים ברחבי הארץ .למעלה מ 10,000 -משתתפים מדרום ועד צפון ,בקיבוצים,
במושבים ,בכפרים ובערים ,דתיים וחילוניים ,ערבים ויהודים ,בני נוער ומבוגרים ,באו
להביע את דעתם ,לשוחח ,להקשיב ,להציע רעיונות וליזום דרכי פעולה להתמודדות עם
המצב החברתי-כלכלי בישראל 40 .ארגונים מכל קצוות הקשת הכלכלית-חברתית-
פוליטית חברו לקואליציה היפה הזאת ,שיזם העיתון דה-מרקר ,כשלנגד עיניהם ניצבת
המטרה – יצירת שיח ציבורי ערכי ואכפתי שלכל.אזרח במדינה יש אפשרות לקחת בו
חלק .גם הקיבוץ הדתי לקח חלק בפעילות זאת :תשעה מקיבוצינו קיימו בתחומם את
האירוע וכ 20 -איש בממוצע נכחו בכל קיבוץ .מי שהגיע סיפר על דיונים מעניינים

המשתתפים דיווחו  -דיונים
מעניינים וחשובים

וחשובים שאף הובילו ליוזמות פרקטיות משמעותיות ".לרוח הייחודית שאיפיינה את
האירוע נוסיף כדוגמה ציטוט מהדיווח של באסם כנאענה ,מנהל תחום שירותים
שוויוניים במועצת כפר קרע" :אתמול התקיימו ארבעה שולחנות עגולים במתנ"ס כפר-
קרע .החוויה הייתה מאד חזקה וחיובית .הנושא שעל הפרק הוא הנושא שמטריד מאד
את כולנו כאזרחים ערבים וכמובן מטריד את המנהיגות שלנו )פוליטית ,חברתית
ודתית( :תופעת האלימות הנפוצה מאד אצלנו )קטטות ,ירי ,רציחות ועוד( .כל שולחן דן
בתופעה מזווית שונה .ראש המועצה שלנו בכפר קרע ,עו"ד נזיה מסארווה ,הוביל את
שולחן הצעירים שדן בתופעה ,ואת שאר השולחנות הנחו אנשי מקצוע מהישוב
שהתנדבו לכך .גם ראש המועצה וגם המשתתפים מספרים על חוויה מאד מכוננת,
כנראה גם בחיי הישוב בהמשך .נראה ונשמע מבטיח!"
יום הכרות במדרשה

הצלחה בגיוס בנות

כ 70 -תלמידות י"ב הגיעו השבוע למדרשת עין הנצי"ב ,ליום ההכרות הראשון לקראת
שנת הלימודים תשע"ג .התלמידות הגיעו בהסעות מאורגנות מתל-אביב ומירושלים
וזכו להכיר את צוות המדרשה ,את תוכנית הלימודים ,ואת אורח החיים הייחודי של
המדרשה שבלב הקיבוץ .כל שנה מחדש צריך צוות המדרשה – בנוסף לעבודת ההוראה
הקבועה – להשקיע מאמץ גדול בגיוס תלמידות ,וברוך השם ההצלחה יפה מאד!

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

