בס“ד

שלום לכולם

כמה גשם ירד אצלכם?

ש
פרס יו"ר הכנסת ל"בסוד שיח"

במעמד מכובד בטרקלין הכנסת ,כשמאחורי הבימה פרוס על פני כל הקיר ציורו הרקום
של שאגאל שבו באה לידי ביטוי דרכו הייחודית של עם ישראל ,קיבלה עמותת "בסוד
שיח" את "פרס יו"ר הכנסת לאיכות החיים בתחום פעילות לגישור וסובלנות וצמצום
הפערים בחברה" .בדברי ברכתו הודה שמוליק דרורי (ראש צורים) ,מראשי העמותה,
למזכירות הקבה"ד על שהיא מעמידה לרשות התכנסויות העמותה את משרדיה.
בנימוקי השופטים נכתב'" :בסוד שיח' הוא ארגון מתנדבים הרותמים את המיומנויות
שלהם ואת ניסיונם המקצועי כמשאב לקידום דיאלוג וגישור בין קבוצות קונפליקט
בחברה הישראלית ,במטרה לחזק את הסובלנות בין בודדים וקבוצות בחברה .העיקרון
המנחה את פעילות העמותה הוא כי דיאלוג מתמשך בשדרות החברה הוא הכרחי
להמשך קיומה והתפתחותה ,מהווה 'חמצן' לחברה ,ומאפשר לה זכות קיום ,התחדשות
ויצירה מתוך השיח ועל רקע השסעים" .ברכותינו לשמוליק ולכל חברי העמותה!
'חמצן' לחברה הישראלית

הוועד המנהל של המועצה הלאומית לשימור אתרים

כ 02 -חברי הוועד המנהל של המועצה הלאומית לשימור אתרי מורשת בישראל ערכו
ביקור מקיף באתר בארות יצחק שבנגב .האורחים זכו להסברים מנקודות מבט
מגוונות :צביקי פורת (עלומים ,ראש צוות הביצוע של עבודות השימור והשיקום) סיפר
על ההיסטוריה של הקיבוץ ושל האתר; אלון שוסטר (מפלסים ,ראש המועצה האזורית
שער הנגב) ,תיאר את השתלבות האתר בפעילות לפיתוח התיירות היישובית-חקלאית
בה נוטלים חלק כל ישובי האזור; רפי בביאן (עלומים ,רכז הביטחון של המועצה
האזורית שדות נגב) ,הציג את אירועי הביטחון המתמשכים מאז ועד היום ,ונחמיה רפל
עמד על ההיבט התנועתי בשימור האתר ובבניית אולם המורשת והזיכרון .בחדר האוכל

נקודות מבט מגוונות – בטחון,
תנועה,פיתוח תיירות וכד'

של עלומים נהנו האורחים מארוחת צהריים נהדרת ,ומהאפשרות לקיים במקום את
ישיבת ההנהלה שלהם.
אנדרטת חללי הקיבוצים

בגבעות ג'וערה ,בקרחת יער שבין הקיבוצים עין השופט ומשמר העמק ,הושלמה הקמת
"אנדרטת הקיבוצים" ,שהיא "אתר הנצחה לחללי הקיבוצים שנפלו במערכות ישראל".
האנדרטה עשויה בדמות מגדל מים ותצפית ,וממנה מבט נפלא לכל ישובי עמק יזרעאל
וההרים העוטפים אותו .ליד האנדרטה הוצבו לוחות אבן גדולים ,ועליהם חקוקים
שמות כל חללי הקיבוצי ם שנפלו מאז ימי טרום המדינה וגדודי הבריגדה .לפי דרישתנו
נוסף תאריך עברי לציון שנת נפילתו של כל חייל .המלאכה לא תמה :ביחד עם חברים
מהתנועה הקיבוצית אנחנו עמֵ לים על בניית מסלולי טיול ותוכניות חינוכיות ,במטרה
למשוך צעירים ומבוגרים ,ילדים ותלמידים ,לבקר באתר.
המלאכה עוד לא תמה

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

