בס"ד

ישיבת הממשלה בדגניה
בתפקידו כמזכ"ל התנועה ,השתתף
נחמיה רפל בישיבת הממשלה החגיגית
שהתקיימה ב"חצר ראשונים" בדגניה
א' .האולם היה צר מהכיל את השרים
ואת כל המבקשים ליטול חלק באירוע
ההיסטורי .לאחר ברכות וסקירות
שניתנו ע"י שרים שמשרדיהם
מעורבים ישירות בעשייה הקיבוצית-
חקלאית-קהילתית-התיישבותית,
התקבלה שורת החלטות ,ביניהן:
הקצאת סכומי כסף נכבדים לשיקום
והעצמת אתרי מורשת לאומית
)ובתוכם מרכז המבקרים בכפר עציון(;
הקצבת מיליארד  ₪לתוכנית רב-
שנתית לשיקום תשתיות בקיבוצים
ובמושבים; הקמת ועדת שרים לעניין
פיתוח הישובים במרחב הכפרי,
והקמת ועדה לשם בחינת המדיניות
הקרקעית לניהול הקרקע החקלאית.
שני הנושאים האחרונים הסעירו את
הדיון ,וכרגיל ,הקובע הוא מבחן
התוצאה.

התקבלה שורת החלטות

מאה שנות חינוך קיבוצי
חברים רבים ממערכת החינוך השתתפו ב"כנס הצדעה
למחנכים" שארגנה מחלקת החינוך של התק"צ .במושב
הפתיחה קיבלה מלכה האס ,חברת שדה אליהו ,פרס
מפעל חיים על תרומתה הייחודית למערכת החינוך
הקיבוצית והישראלית .בין השאר נאמר בנימוקי ועדת
הפרס :פרס מפעל חיים של התנועה הקיבוצית מוענק
למלכה האס ,חברת קיבוץ שדה אליהו ,על תרומתה
הייחודית והמשמעותית בעיצוב הגן הקיבוצי ,ועל פועלה
בהוראת דרכי עבודה בגן לדורות של גננות ומחנכות,
מראשית ההתיישבות בעמק בית שאן ועד ימינו .מלכה
מוכרת כיוצרת ומעצבת חצר הגרוטאות ,וכמפתחת הטיול
היומיומי מחוץ לגן – שניים ממרכיבי הזהות הייחודית
של החינוך הקיבוצי בגיל הרך .ברכת כולנו שלוחה למלכה
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דורות של גננות ומחנכות

"סבא וסבתא של הכפר"
דינה ועשי פשחור )עין הנצי"ב( ,נילי ודני שור )טירת צבי(,
פוריה ואלי סומר )כפר עציון( – זכו לקבל מידי סגנית
השר לענייני אזרחים ותיקים מגן הוקרה ואות הצטיינות
על פועלם הייחודי כ"סבא וסבתא של כפר הנוער הודיות".
הרעיון לשלב בכפר הנוער חברי קיבוץ שיצאו רשמית
לגמלאות ,הוא של אלי שטיין ,מנהל כפר הנוער ,המלווה
את היוזמה וזוכה לראות ממנה פירות מתוקים .בנימוקי
הוועדה נאמר בין השאר" :סבא וסבתא של 'הודיות'
יוצקים לתוך תפקידם את ניסיון החיים העשיר שלהם,
את ניסיונם כהורים וכסבים לנכדים ,את יכולותיהם
הבינאישיות ,ואת אהבתם ורצונם העז לסייע לנוער
שבכפר ".יישר כוחם של המתנדבים ,ובזאת אנו פותחים
את ההרשמה למתנדבים בשנת הלימודים תשע"ב
הבעל"ט.

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

