דף קשר12.6.2014 ,

מבוקשים מתנדבים שימשיכו את המסורת הקיבוצית של "סבא וסבתא" בכפר הנוער "הודיות" .עוד פרטים בהמשך דף הקשר

שלום לכולם,
משבוע לשבוע :לפני יומיים קיבלנו בקשה דחופה מחברינו ב״לקט ישראל״ )ארגון
האוסף עודפי מזון משדות ומטעים עבור נזקקים( ,אשר מסרו לנו כי דרושים בדחיפות
כמה שיותר מתנדבים לקטיף בשדה בצל באזור בית-השיטה .השדה זמין לקטיף עד סוף
השבוע הקרוב ) ,(13.6על המתנדבים להיות מכיתה ו' ומעלה ,ומלקט מוסיפים כי ״יש
עבודה מזריחה עד שקיעה״.
פנינו ל"נאמני לקט" בקיבוצים ,ולגורמים חינוכיים וחקלאיים באזור ,ואם גם אתם
מוכנים להתגייס בהתראה קצרה  -אנא התקשרו בהקדם האפשרי למשה קירשנר ,בטלפון
 ,052-7433515או אלינו בדוא"לleketakatz@gmail.com :
מתנדבים למסע אופניים עם "אתגרים" :מסע האופניים השנתי של עמותת
"אתגרים" בעמק-יזרעאל התקיים בסוף השבוע האחרון בפעם ה ,12-ומטרתו :גיוס
כספים ומודעות לקידום פעילויות אופניים לילדים ,בני נוער ובוגרים בעלי מוגבלויות
וצרכים מיוחדים.
בין אלפי הרוכבים שלקחו חלק באירוע ,ותרמו את דמי ההשתתפות לטובת הרחבת פעילות
האופניים לילדים ובוגרים עם מגבלות ברחבי הארץ ,גם קיבוצניקים רבים ,מהאזור – אבל
לא רק ממנו" .מנטפים הגיעה משלחת מכובדת של  60רוכבים שכללה עובדים ובני
משפחה ורוכבים ממועדון הרכיבה של אתגרים בחצרים שרכבו בשלושת מסלולי הרכיבה:
כביש ,שטח ארוך ושטח קצר למשפחות" ,מדווח עופר רימון מקיבוץ חצרים ,מנהל
האחריות התאגידית ב"נטפים".
זאב סנדרוביץ מקיבוץ בית-העמק שלח בהקשר זה מכתב )שהתפרסם בעיתון "ידיעות
הקיבוץ"(" :ברצוני להודות לילדי וחברי גבת על העידוד וחלוקת הקרטיבים באירוע
הרכיבה 'גלגלים של תקווה  .'2014כמה מרענן ומלבב לקבל מכם תמיכה וחיוך ולא פחות

חשוב קרטיב מרענן לקראת סיום המסלול .כאחד שרוכב באירוע חשוב זה בפעם
הרביעית ,כבר מתחילת הרכיבה אני מפנטז על הקרטיב המרענן שאקבל מכם בסוף.
כל הכבוד ותמשיכו כך גם בשנים הבאות".

מתנדבים ורוכבים .ב"גלגלים של תקווה" בעמק-יזרעאל

מתנדבים להיות "סבא וסבתא" בכפר הנוער "הודיות" :אלי שטיין ,מנכ"ל
כפר הנוער "הודיות" ,קורא לזוג גמלאים מתנדבים ,המוכנים לבוא ולהתגורר במקום
במשך שנה ,ולשמש כ"סבא וסבתא" של הכפר .הפרויקט המיוחד הזה החל לפני שבע
שנים" .בשנת  2007כאשר העליתי את רעיון שנת שירות אישית לגמלאים מקיבוצים
דתיים בפני המזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי שהתכנסה לדיון בכפר שלנו  -המלים
לא נזרו לרוח אלא נגעו באוזניים קשובות .הן נזרעו על קרקע פורייה וחיש קל הנביטו
גבעולים והצמיחו פרחים" ,מתאר אלי.
מאז יצאה היוזמה לפועל ,שהו זוגות של גמלאים בכפר .התחילו את המסורת עשי ודינה
פשחור מקיבוץ עין-הנצי"ב ,ואחריהם דני ונילי שור מקיבוץ טירת-צבי" .הסנוניות
הראשונות ,עשי ודינה ,הגיעו אל הכפר עם ראש ועם לב פתוח" ,ממשיך ומספר אלי.
"אופן הקשר כמו גם הגדרת התפקיד התגבשו 'תוך כדי תנועה' ,במהלך שהייתם .החיבור
שלהם אל חניכי הכפר היה מהיר וחם .רבים נקשרו אליהם וראו בהם ,אכן ,מעין סבא
וסבתא  -אנשים מבוגרים ,עתירי ניסיון ,אשר דווקא העדר הגדרה פורמאלית של תפקידם
הקל על החניכים לפנות אליהם בשאלות ובבקשות לייעוץ או ,לא אחת ,להסב עמם
ולשוחח ,סתם כך ללא סיבה .גם עבור מי שבאו אחריהם ,נילי ודני ,היה הכפר כר
לפעילות ענפה ונרחבת .גם הם התקבלו בחום רב והוערכו על פעולתם הענפה והמבורכת.
הגמלאים ,אשר קיבלו אישור מקיבוציהם לצאת לשנת חופש ,אשר בשני המקרים הוארכה
בעוד שנה ,גילו עולם חדש ,צעיר ,מאתגר .כל זוג תרם לפי יכולתו וכמידת הבנתו -
בסיוע לחוגים ,בליווי טיולים ,בהסעות ועוד .חלק חשוב ,אולי עיקרי ,היה בעצם
הימצאותם בכפר ,זמינים ונגישים לחניכים בכל שעה שהיא ,כאשר דלת ביתם פתוחה והם
נכונים לארח בבחינת כל הבא  -ברוך הבא".
פרטים נוספים על התנדבות מיוחדת זו ,ניתן לקבל מאלי שטיין בטלפון046653215/6 :
או בדוא"ל eli@hodayot.com :וגם מהסבים והסבתות דינה ועשי פשחור )עין-הנצי"ב(
בטלפון 0506412143 :ונילי ודני שור )טירת-צבי( בטלפון0505790422 :

מתנדבים להתייחס לבחירת יום המעורבות החברתית הקיבוצי :בעקבות
בקשתנו לחפש מועד כדי לקיים בו את "יום ההתנדבות ,התרומה והמעורבות הקיבוצי",
יום אחד בשנה ,אשר לא יבטל את  364ימי ההתנדבות האחרים ,אבל ימקד בפעילות
ובעשייה במילים ובכנסים את המעורבות החברתית של הקיבוצים  -קיבלנו מספר
תגובות .חלקן פורסמו ,חלקן יפורסמו .והפעם תגובה מנומקת במיוחד של זאב הררי
מקיבוץ מרחביה:
ברור כי חשוב ליצור מודעות לעניין ההתנדבות כערך חברתי-הומני ,שבו מעורבת התנועה
הקיבוצית .אולם להצמיד את היוזמה הברוכה הזאת כ"טרמפ" לחג קיים ,יש בכך אולי כדי
להמעיט מייחודיות הפרויקט ולהטמיע אותו בערכים זרים .גם אימוץ מלאכותי של היום
הזה ליום המציין יובל כלשהו עלול להוזיל מערכו .המעשרות שנדרשו להביא בני ישראל
לבית המקדש ,או להפריש לשליטים ,לא היו דווקא מאהבת מרדכי ,ולא בטאו בהכרח את
רוח ההתנדבות של אותם ימים.
מקובל בארץ ,שעמותות רבות פעילות בעיקר לרגל פסח וראש-השנה ,כותב זאב ,לפחות
בפסח ערך הנתינה עשוי להתקבל באהדה בהקשר ל"כולנו מסובין" ,אך גם בהיבט של
היציאה משעבוד לחרות.
מצד שני ,הבידול של המיזם הזה יכול להתבסס דווקא שלא על אימוץ יום אחד בשנה ,אלא
על רצף ,או מקבץ אירועים ,ללא קשר ישיר לעונה ,לחג ,או ליובל .למשל :התייחסות
מפולחת בהתאם למאפייני האוכלוסייה הנתרמת ,לאזור בארץ שבו מתקיימת הפעילות,
לתחום הפעילות ולמורכבותה ,וכדומה .כלומר :לא ימי התנדבות חד-שנתיים ,אלא
מיקודים נושאיים הפזורים באזורים ובעתות שונות לאורך השנה ,בהתאם למצב וליוזמות
העולות מן השטח.
וזאב הררי מסכם :הדגש אמור להיות על התנדבות נמשכת ותמידית ,על מינוף הפרט
והחברה בעתות מצוקה ועידוד בימים של שגרה .עם מסר כזה ראוי לפעול כל השנה ללא
לאות  -ובזה כבר השיגה התנועה נקודות זכות בענווה ובצנעה סבירה.
אתם מוזמנים להמשיך ולהגיב ,ולהעביר אלינו בדוא"לhaverim@tkz.co.il :

האותיות הקטנות:
.1
.2
.3

כל המלצה או בקשה המפורסמת בדף הקשר ,עוברת בדיקה ראשונית ,אך אין באפשרותנו לבדוק את כל הפרטים .אנו
ממליצים לעשות בדיקה אישית לפני ההתחייבות להתנדבות.
בשל ה"מגדור" של השפה העברית ,וכדי למנוע סרבול בקריאה ,מרבית הפניות בדף הקשר מנוסחות בלשון זכר ,אך
מכוונות לנשים ולגברים כאחת.
להסרה מרשימת הדיוור של "קיבוצניקים למען החברה" ,נא להעביר הודעה לדוא"ל המיזם ,וההסרה תבוצע באופן מידי.

הדוא"ל של "קיבוצניקים למען החברה"haverim@tkz.co.il :
קישור לדף הפייסבוקhttps://www.facebook.com/kibutz4society :

הרשמה למיזם ההתנדבות הקיבוצי בקישורhttp://www.kibbutz.org.il/haverim :
מאגר כל דפי הקשר שיצאו מאז השקת מיזם ההתנדבות הקיבוצי:

http://www.kibbutz.org.il/scandir/scandir1567.htm

