ב"ה י"ד אב ,תשע"ה

שלום לכולם,

שכונה קיבוצית
בבית רימון החלו העבודות לבניית "הרצועה" ,שכונה קיבוצית חדשה .את היסודות ל 4 -בתי
המגורים הראשונים כבר החלו לקדוח ,ובהמשך ייבנו  3נוספים ,עבור משפחות חדשות
שהתקבלו לַחברּות בקיבוץ .נכון להיום יש בקיבוץ  33בתי אב ,ובשכונת ההרחבה כ 05 -בתי אב
הכוונה – להרחיב
הקהילתית יצא לדרך ,כ35 -
ההרחבהאת מס '
בבתי קבע ,ועוד כ 35 -שוכרי דירות .גם שלב ב' שלכמותית
מזכיר החברתי של הקיבוץ
המתנדבים ,ה
מגרשים כבר נרכשו ,ועוד  44משווקים בימים אלה .נֹעם פרינס
ולשפר
התכנית
איכותית
מצפים למשפחות נוספות
אתאנו
גדולה ,ו
אומר" :הדברים נעשים במקביל ,בית רימון בפריחה
שיבואו להתיישב עמנו על ההר" .לאחרונה ביקר בקיבוץ חבר הכנסת לשעבר זבולון כלפה,
והציג בפני מזכיר הקיבוץ ומנהל הקהילה תכנית שהוא דוחף ומקדם" :חוות הכשרה"
שמטרתה להביא צעירים לאחר שירות צבאי לעבודה חקלאית ולהתיישבות כפרית בגליל
ובנגב ,ובית רימון היא יעד מתאים ומועדף בעיניו ובעינינו.

קיבוץ בית רימון בפריחה
גדולה ומצפים בו
למשפחות נוספות

כנס 'צוק איתן' בקבוצת יבנה
במלאות שנה ל'צוק איתן' ,ביום שני כ"ה במנחם-אב ( 45באוגוסט  ,)5540יתקיים בעז"ה
באולם האירועים בקבוצת יבנה יום עיון שבו ייטלו חלק בכירי "המכון למחקרי ביטחון לאומי
  ,"INSSוביניהם :האלוף (במיל ).עמוס ידלין ,שירצה על "משמעות התיקו האסטרטגי";תא"ל (במיל ).אודי דקל" :השלכות לעתיד המשא ומתן עם הפלשתינאים"; אלוף (במיל ).יאיר
נווה" :לקחים בהפעלת הכוח למבצע הבא בעזה"; תא"ל (במיל ).צביקי טסלר" :הערכות
העורף ל'צוק איתן  ;"'5ד"ר יהודה בן-מאיר" :איך שומרים על לכידות וסולידריות גם לאחר
תקופת משבר" .יום העיון ,שייפתח בשעה  3אחה"צ ,הוא שיתוף פעולה ראשוני של קבוצת
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הקיבוץ הדתי .מומלץ!
ותנועת
יבנה ,ישיבת כרם ביבנה ,המועצה האזורית חבל
לשמוע
יבנה,באו
קיבוצים
ישיבת מעג"ל בקבוצת יבנה

כנס שהוא תוצר של
שיתוף פעולה – קיבוץ ,
ישיבה  ,מועצה ותנועה

על האיומים וגם על
היוזמות היפות

כמנהגה ב 4 -השנים האחרונות ,סיימה ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע את זמן הקיץ
בשבוע לימודים מיוחד בקבוצת יבנה .התלמידים נהנו משעות לימוד ב"בית עקד" ,משיעורים
שהועברו ע"י חברי הקיבוץ ,ממגורים בפנימיית בית הספר ,ומחדר אוכל קיבוצי מפנק .רבים
מחברי הקיבוץ נהנו משיעורים מצויינים שהועברו ע"י רבני הישיבה .לקיבוצים נוספים ,בדגש
על הצפוניים ,מוצע לאמץ את דפוס הפעולה ,ולהדק את קשריהם עם רבני הישיבה ותלמידיה.
בשנה הבעל"ט כולל ההלכה של הישיבה במעג"ל יעסוק ב'הלכות איסור והיתר' ,והוא מזמין
את המעוניינים – גברים ונשים – להצטרף ללימוד .פרטים – בישיבה.

עם -
מומלץ
נפגש
פעולה
המזמו "ר
דפוס
רבני
צבא
בוגריעם
קשרים
צעירים
להדק
בחקלאות
לעבודותלמידיה
הישיבה
שבאו

משדה החינוך
קייטנות איל"ן  -בשבוע שחלף התקיימו ברוב קיבוצינו קייטנות איל"ן ,שהפכו באופן מרגש
ומיוחד לכמעט שגרה במערכות החינוך שלנו .מדווח זיו כרמל (טירת צבי) רכז החינוך
התנועתי :התוכניות העשירות ,היחס המחבק ,החיבור הקהילתי ,ולבסוף דמעות ההתרגשות
והפרידה של הקייטנים ,מעידים על החסד והאהבה הגדולה הנובעים מלב כל אחד מילדינו
הלוקחים חלק במפעל הזה .בנוסף ,רכזי הנוער מלווים תהליכים חינוכיים משמעותיים של
התמודדות ובגרות לכלל מערכות החינוך שקיימו בביתם קייטנות איל"ן .אין זה מובן מאליו,
ומגיע לחבר'ה שלנו יישר כוח ענק!
בני עקיבא  - 4החופש הוא הזדמנות להביא לביטוי גם את פעילות הסניף המקומי של בני

חסד ואהבה גדולה
הנובעים מלב ילדינו

עקיבא ,לתת לנוער ליזום ולהפיק פעילויות ערכיות .השבוע הצטרפתי לטיול של סניף טירת
צבי 05 ,ילדים מכיתות ד'-ח' ,יחד עם צוות ההדרכה והקומונרית ,שיצאו לטיול בנחל השופט.
בטיול שולבו חוויות של כיף ומשחקים של גיבוש ,לצד פעילות בקבוצות ובשבטים ,שכללו גם
טקסטים ושיח .אחרי לינה בכפר הרא"ה יצאו ילדי טירת צבי לטיול מהנה בנחל אלכסנדר.
מסתבר ,שלעיתים המפתח להצלחה ולפעילות הסניף הוא יצירת מרחב ומקום בתוך לוח
הפעילות העמוס של המערכת הבלתי-פורמאלית ,ולא מחוצה לה.
צידה לדרך  -בשבוע שחלף קיימה תנועת בני עקיבא סמינר פתיחת שנה במחלקת הגשמה,
מחלקה המכנסת תחת כנפיה את כלל משימות ההגשמה החברתיות של התנועה ,ובכללן
מסלול היג״ל .בסמינר לקחו חלק  40מבני ובנות הקבה״ד ,שיתנדבו בשנה הבעל"ט במסגרת
מסלול היג״ל ,בנוסף ל  50 -י"גמלים נוספים מהעיר ומהכפר .במהלך הסמינר נפגשו
המשתתפים עם לימור ספראי (מעלה גלבוע) ,רכזת דור צעיר בתנועה ,ועם זיו כרמל ,שתרמו
את כישוריהם בשיחה ובסדנה .בנוסף התקיימו סדנאות תוכן שונות ,שיחד עם התכנים
הנוספים נתנו לי"גמלים שבדרך כלים לפתיחת השנה .אנו מאחלים לכולם הצלחה גדולה!
דרוש/ה :פרויקטור/ית מקיבוצי הגלבוע ועמק המעיינות
"קיבוצניקים למען החברה" – מיזם ההתנדבות התרומה והמעורבות החברתית של
קיבוצניקים וקיבוצים ,יחד עם רשת בתי הנוער "קדימה" ,מבקשים לסייע ולחזק את 'בית
הנוער' בעיר בית שאן ,אותו מנהלת שירה שגיא מעין חרוד איחוד .רשת בתי הנוער "קדימה"
פועלת לקידום וטיפוח ילדים ובני נוער בסיכון ומניעת נשירתם ממסגרות החינוך' .בית הנוער'
מספק לילדים סביבה בטוחה ,יציבה ,אכפתית ומקדמת 41 .לבתי הנוער הפרוסים מקריית
שמונה בצפון ועד ערד וקריית גת בדרום ,מגיעים מידי יום מאות ילדים ונערים מכיתה א' ועד
י"ב .בבתי הנוער מקבלים הילדים ,באהבה ,חינוך משלים ,ארוחות צהרים וערב ,סיוע
בשיעורי בית ,חוגי העשרה וחינוך ערכי ,מתוך הבנה שפעילות זו תבטיח את השתלבותם בתוך
החברה ולא בשוליה המסוכנים .מעל לכל מדובר במקום המספק לילדים סביבה בטוחה,
יציבה ,אכפתית ומקדמת .אנו מחפשים קיבוצניק או קיבוצניקית ,אשר ירכזו את הפרויקט
באזור קיבוצי הגלבוע ועמק המעיינות ,יעזרו לפתוח דלתות בקיבוצים ובארגונים האזוריים,
ולקשור קצות חוט אל מתנדבי האזור ,ויובילו את רוח המעורבות החברתית הקיבוצית אל
בית הנוער .המעוניינים לקבל פרטים מתבקשים ליצור קשר עם שירה שגיא בטלפון505- :
 5504441או עם ערן שחר בדוא"ל.haverim.co@gmail.com :
שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

הסניף המקומי משולב
ב לוח פעילויות החינוך

תכנים וכלים לפתיחת
השנה לי "גמלים שבדרך

