אחוד הבונ'ם
המזכירות החעולמית

7

אינפורנוצה

סמינר השליחים נכנס לשלבו האחרון בהשתתפות  21חברים.

התקיימו בחדשים האחרונים מספר ישיבות של ועדות היעוץ
השונות ,המלוות את עבודת המזכירות העולמית.
מדריכי מכון ,מחזור ל"ז  -עוברים את הכשרתם החקלאית
בק" גניגר.
מחזור ל"ח  -מקיים את לימודיו במכון
למדריכי חו"ל בירושלים.
גרעיני התנועה מקבלים את הכשרתם בקב" מצובה וחולדה.
נח"ל  -חברי אחוד הבונים משרתים שירות צבאי במסגרת
הנח"ל.
המזכירות העולמית ממשיכה
סמינרים,

מחנות

במסורת

וועידות בתנועתנו

ומקיימת כנס 2119502
העולמית.

= ol
MI PO

ה של לחיים

עם סיום הסמינר הרעיוני של אחוד הקבוצות והקבוצים ,נשאר סמינר השליחים בשלב האחרון
של למודיו.
שלב זה ,הוא השלב האינטינסיבי ביותר במסגרת הסמינר ,ומהווה את המועד שבו ייקבע
יעודו של השליח ע"י ועדת השליחות של התנועה.
כתת השליחים מורכבת כדלקמן:
יוסף

לייפר

אוה הנר

שלמה ניאגו

אפיקים

יהושע גלובוצקי

בהור חיל

משה פרנקל

ברור חיל

צילה עופר

חולדה

אברהם מור

יוטבתה

דרורה אסלר

יפתח

שולמית אביאסף

משמר השרון

חנה אפרת?

כפר גלעדי

צהר רבין

צאלים

יואב סילבר

ראש הנקרה

מרדכי

שפר

יפעת.

מועדת ייעוץ אנגלית
לאור ההחלטה של התנועה באנגליה,

סוכם לטפל בבקור של מחנה צעיר בישראל כנסיון

למציאת
דרך חדשה ,ולא כתקדים ,תכנית הנוער תהיה  3חדשים במשק 6( ,שעות עבודה ו 2-שעות
למוד\ וטיולים מאורגנים ע"י הקבוצה המקבלת אותם ואחוד הבונים,
הקבוצה הראשונה המונה
 51חברים הגיעה כבר ארצה ב ]-לאפריל  . 6601היא תשהה בקבוצת
? RADעד  03ליוני,

התקיימה ישיבת ועדת ייעוץ אמריקאית בה דנו על הצעת התנועה בדבר צורת עבודתה ,על פי

תזכיר של הח"
מקס לנגר ,שהועבר בין המשתתפים .כמו כן ,התייחס הח" שמעון כשדאי לדו"ח אשר

מסר
על שליחותו בארה"ב והדגיש בעיקר את הבעיה של עבודת המשלחת בכללותה ולא על עבודת
שליחים כבודדים.
ן
כ
ה
ל
ע
ה
ת
א
ך
ר
ו
צ
ה
ז
כ
ר
מ
ב
ר
ש
א
ו
ד
י
ק
פ
ת
העיקרי יהיה בהתווית קו לתנועה.

"
החברים דנו גם בהצעה של
ישראל אבידור לעזור ביצירת קאדר של מנהיגות מקומית ע"י
ממון למודיהם.

החלפת הדעות שהתקיימה בישיבה זו הועברה לידיעת התנועה בארה"ב.

מועדת diדדום אפריקאית
בישיבות של הועדות הנ"ל סוכם על יציאתם של אורי אטקין

אפריקה.

ואקי לופרט לשליחות בדרום

החלו לדון על
יעד האולפן של הקבוצה המגיעה ארצה בשנת  .7691מפאת העדרם של חברי

מעין בר
וך ויזרעאל הוחלט לדחות את ההחלטה לישיבה הקרובה.

מועדת ייעוץ ברזיל
במסגרת ישיבת
הועדה נשמע דו"ח מפי הח" שמואל וינר ,חבר התנועה מברזיל ,המשתתף

במכון למדריכי
חיל.

חו"ל .לאור הבעיות
שהועלו בהזדמנות זו ,סוכם לקיים ישיבה מורחבת בברור

מועדת הייעוץ הארגנטינאית

השכבה
בישיבה

זו.

הבוגרת בתנועה

בארגנטינה

ועתיד

חטיבה

הר

היו

הנושאים

העיקריים שהועלו

הורכבה הועדה הבאה:
יהודה שוסטר ,ישראל גוטמן ,אפרים גילמן ,ואחראי על המדור
הלטינו אמריקאי .תפקיד ה
ו
ע
ד
ה
י
ה
י
ה
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כבה הבוגרת ,על פי הנתונים שנתקבלו
מהתנועה בארגנטינה.

ועדת הייעוץ ממליצה ל
מזכירות העולמית להחליט להפנות את חטיבה ו" לאור הגר,
כמו כן ,הוקמה הועדה כדלקמן:
ישראל ביטמן ,יהודה שוסטר וחיים גופר ,אשר עליה הוטל

למצוא ש
ליח מתאים לארגנטינה ,בהתאם לצרכים הנוכחיים של התנועה.

— - 4

מכוןמדריכי חו"ל
מתקיים עתה מחזור ל"ח של המכון למדריכי חו"ל ,בו משתתפים  62חברים מתנועותינו
כדלקמן:
לטינו אמריקה

31

אוסטרליה
דרום אפריקה

)is

ניר זילנד

5

מלבד החברים הנ"ל הצטרפו לקבוצה זו בם  4חברים מחטיבת הבונים מארגנטינה וברזיל.
ביום  82למרץ ש.ז .התקיימה ישיבת חברי המכון בהשתתפות מזכיר התנועה הח" ישראל
אבידור ונדונו בה בעיות אקטואליות של התנועה העולמית.

גרעיני הכשרה
* -

 “apa* חולדה נמצאים עתה ] 2חברי גרעין " "למרות הכל" " מהאזור הצרפתי .בקב"  Eמצובה
עוברים את הכשרתם  21חברים מהתנועה הארגנטינאית השייכים לחטיבה ה" המשלימה את חצרים.
אליהם יצטרפו ,במסגרת האולפן לעברית 51 ,חברים מהתנועה הגרמנית.

גרעיני וורקשופ
a

בקב" אורים עושים עתה הכשרתם  43חברים מהתנועה האמריקאית .בקב" אור הנר עוברים
הכשרתם  8חברי התנועה המכסיקאית .החברים הנ"ל לאחר שהות של שנה  omeלארצותיהם

ומשמשים כמדריכים בתנועה.

מדריכים בהכשרה

בקב" גניגר מקבלים את הכשרתם חברי המכון למדריכי חו"ל ממחזור ל"ז.

במסגרת נח"ל מסיימים כעת את שהותם ל חברים מהאזור הצרפתי .באותה מסגרת ממלאים שרותם
בטירונות הגרעין הארגנטינאי וחבר אחד מהתנועה הצ"ליאנית .זהו הגרעין הראשון מאז החלטת

התנועה על גיוס גרעיני התנועה במסלול של נח"ל.

as

שוסטר יהודה
שתי שכבות נוכחיות של מעפילים תצטרפנה לחטיבה ה".
חטיבה ו" תופנה לקב" אור הנר.
יש לשכנע את התנועה הארגנטינאית להקדים את עלית הקבוצה המצטרפת לחטיבה ה
לפי סעיף

( )1לא יאוחר משנת 96914

חיים גופר
חטיבה ו' תופנה לאור הנר.
על המזכירות להשפיע על התנועה הארגנטינאית למנוע הארכת חטיבה ה":.
שמיעת הדו"ח סיכמה המזכירות העולמית כדלקמן:
חטיבה “a

תהיה מורכבת מ 51-חברים אשר ישלימו את קב"

חצרים.

המזכירות העולמית רושמת לפניה את המלצת ועדת היעוץ הארגנטינאית להפנות

את חטיבה ו" לאור הנר.

הוחלט לקיים את כנס הבוגרים בקב" ברור חיל ,בימים ראשון ושני במאי.
הנושאים שיועלו בכנס זה:
1

כיצד להעביר את נושא הקבוצה לנוער בגולה.

.2

שילוב

ערכי

היהדות בתכנית

תנועתית

חנוכית.

(סטנלי מירון,
(יהודה

ביני,

ישראל שפר).
יהודה

גודמן).

ישיבת המזכירות הפעילה מיום 66.5.11

נוכחים:

ישראל אבידור,

יצחק גורביץ ,מנוחה קריינס ,חיים גופר.

פרסומים

א.

סוכם להעביר לועדת היעוץ הארגנטינאית את בדיקת המשך פרסום "בסס".

ב.

הוחלט להוציא לאור חוברת על הקבוץ בספרדית לפי החמר שנבחר והוכן ע"י אדוארדו
וינשטיין

(מפלסים).

=
ישיבת המזכירות הפעילה מיום 66.5.52

¿o?nana

ישראל אבידור ,מנוחה קריינס ,יצחק גורביץ ,חיים גופר.

סדר היום :

 .1אינפורמציה
.2

מחקר תנועות הנוער

 .5ספר התנועה.

נמסרה אינפורמציה ע"י הח" ישראל אבידור על הדיונים המתקיימים ביחס לרשות
מחלקת הנוער והחלוץ ,אשר עלולים להביא שינויים בהרכבה .כמו כן ,הושלמה אינפורמציה

על המאבק אשר תנועות הנוער מקיימות ביחס לשְמירת התקדים במכסת השליחות:
מחקר

תנועות

הנוער

התקיימה ישיבת מדור ההדרכה של מחלקת הנוער של אחוד עקבוצות והקבוצים בהשתתפותו
של הח" ראובן כהנא מהאוניברסיטה העברית בירושלים .סוכם להטיל על ראובן כהנא לארגן
מחקר על תכניות ההדרכה של תנועות נוער בארץ,

ובגולה בנפרד.

ספר התנועה

נשמע דו"ח חלקי של חברי הועדה שנבחרה לעיון החמר על
ביחס להדפסתו

ספר התנועה,

וסוכם להחליט

לאחר קריאתו ע"י כל חברי הועדה.

ישיבת המזכירות העולמית מיום 66.4.6

נוכחים:

ישראל אבידור ,שמואל חצור ,יעקב בראודה ,יצחק גורביץ ,הנרי ניר ,אלק בריזבלט,
מנוחה קריינס ,משה זלדמן ,חיים גופר.

12102 011

! .1מחלקת הנוער והחלוץ:
 .2מדיניות כח אדם של אחוד הקבוצות והקבוצים.

מחלקת הנוער והחלוץ
לאור המצב של המחלקה ,אשר עליו דווח במספר ישיבות קודמות ,צומצם מספר השליחים
של תנועות הנוער החלוציות ל .59-מתוכם  23לאחוד הבונים ,באחוד העולמי דורשים לקבל 6

שליחים ממכסתנו .המזכירות החליטה לעמוד בדרישתה להעלאת מספר השליחים.

2.

מדיניות כח אדם של אחוד הקבוצות והקבוצים

לאור הצעות של ועדת כח אדם של אחוד הקבוצות והקבוצים התקיים דיון אשר כתוצאה

מספר הצעות יסוד של אחוד הבונים להגשה בפני מרכז האחוד .ההצעות מנוסחות
ממנו סוכמו
כדלקמן:

הצעות החלטה למרכז האחוד
החלטות כלליות
המרכז קורא לישובי התנועה להגביר את תודעת הקליטה ,ליצור כלים ותנאים לגידול היחידה

הקבוצתית לפתרון הבעיות החברתיות וחיסול העבודה השכירה.
המרכז רואה בקליטת חברות-נוער ,קבוצות נוער יהודי מחוץ לארץ ,חיילות ועוד ,כלים
חשובים לקידום המטרות הנ"ל ומטיל על ועדת כח-אדם לפעול להרחבת היקף הפעולות בכל

8

השטחים הללו:.

המרכז מטיל על המזכירות וועדת כח-אדם להדריך וללוות את הקבוצות בפעולות הקליטה.

המרכז פונה לשליחנו בגולה להגביר את הפעולה לעליה של חברות נוער אולפנים ,קבוצות
נוער יהודי מהגולה ,משפחות ובודדים לקבוצות.

הנחיות לכוון השלמות

1

התנועה רואה עצמה אחראית לקיום כל אחד מישוביה ובהתאם לכך תשתדל לכוון את ההשלמות:

.2

המרכז רואה בפעולתו החינוכית של תנועות הנוער בארץ ובגולה אחד ממקורות היניקה

העיקריים לפעולה ההתישבותית ומטיל עליהן את החובה להגביר את פעולתן החינוכית לגיבוש

גרעיני הגשמה וביסוס המפעלים התנועתיים כעודף תנועתי יציב לתנועה בארץ ,ובחוץ לארץ.

הכוונת גרעיני השלמה לישובי אחוד הקבוצות והקבוצים תיעשה על ידי ועדת כח-אדם תוך

תיאום מלא עם הצרכים ההתישבותי"ם ,השיקולים החינוכיים של הפעולה בתנועות הנוער ,בדיקת

כושר הקליטה של הישוב וצרכיו החברתיים ויצובם התנועתי והחברתי של בני הקבוצה  -תוך
אחריות משותפת של כל הגורמים התנועתיים.
תכנון ההשלמות ייעשה לתקופה של שלש שנים ,לערך ,על מנת להקל על התכנון
לגבי הישובים הקולטים.
להחלטה סופית תועברנה הצעות אלה לישיבת מזכירות עולמית הבאה.

והביצוע  -כך

₪

ישיבת ועדת השליחות מיום 66.1.72

נוכחים:

אבידור ,חיים גופר ,מנוחה קריינס ,משה זלצמן ,דני קרמן ,אליעזר בן
ישראל
רפאל.

אוסטרליה

דן

שמחליפו של יעקב גליק מרכז המשלחת יהיה הח" דן
הוצע
וולפה יהיה חבר סמינר השליחים.

וולפה הפועל בסדני .מחליפו של

אנגליה

הוחלט לפנות לבית העמק בכדי למצוא מחליף לבנימין

יוגב ,להכשרה.

אורוגואי

הוצע לברר אפשרות שאורי גרצר יוחלף ע"י חיים זלוטניק.
ינה
הלטנו אמריקאית זרובבל (ניר עם) י .ביטמן (יפעת) .הוחלט
הוצעו ללשכה הרעיונית

שהמחליף של אהרון כליפא יהיה הח"

יוסף לייפר מאור הנר.

ברזיל

מחליף לבן ציון דור  -אין עדיין הצעה.

מחליף לשיקו  -יהושע גלובוצקי ,סמינר השליחים.

דרום

אפריקה

מחליף לאדי נימינוף  -אורי אטקין
פורט אליזבט  -אקי לופרט
רודזיה  -חבר צרעה או משק אנגלו סכסי.
גרמניה

הקשיים הכספיים הוחלט לא לייעד את צבי בטשא לברלין.
ברלין  -לאור

מחליף לאבי בן ישי  -מבררים שוב את מועמדותו של משה פורת.
צעיר נוסף לֶגרמניה  -מנחל עוז או ניר אליהו.

אדום

מחליף לעמנואל סיקסו  -אין עדיין הצעות:
הולנד

מחליף לאביגדור ארנון  -אין עדיין הצעות:
צרפת

מחליף לגיל שמיר  -מבררים אפשרות של גיוס דן כרמי ממצובה.

לדן דגן  -בברור
יעל ביאלר  -בברור.

2

עמוס גל יפעת.

ארה"ב
מחליף לחנוך ניו יורק  -צבי זקצר
מחליף לגדעון ישראלי  -מרדכי שפר סמינר השליחים.

*

* *
*

ישיבת ועדת השליחוּת מיום 66.5.11

נוכחים:

2

ישראל אבידור ,חיים גופר ,דני כרמון ,מנוחה קריינס ,משה זלצמץ.

אוסטרליה
מחליף לדן

וולפה  -אברהם מור יוטבתה ,חבר סמינר השליחים.

אורוגואי

הוחלט לא להחליף את אורי גרצר ,לאור הקיצוצים.

צ'ילה
הוחלט שחיים זלוטניק יחליף את אליעזר לרנר בחדש נובמבר .7691

ארגנטינה
הוחלט שמישה איש שלום יועבר לקליטה בארגנטינה

ויחד עם זאת ימשיך לטפל בגזברות

התנועה:
הוחלט סופית לפנות לזרובבל לקבל על עצמו את כינון הלשכה הרעיונית.

דרום אפריקה

הוחלט שפוגי יצא ל 6-חדשים לדרום אפריקה ויסע יחד עם אורי אטקין.
הוחלט שג"ף אלג"י מקב" יזרעאל יצא לרודזיה.
גרמניה

מחליף לצבי בן ישי  -הוחלט על אפין נדב ממצובה ,שהסכים לשליחות זו.
הוצאו הצעות לברלין  -בנימין פישר
מינכן

-

יעקקב/שניר

(נחל עוז)
(גבעת

חיים).

8

73917
מבררים הצעות להחלפת נפתלי

וידרא שהסכים להשאר עד ספטמבר.

אדום

הוחלט לשלוח את הח" בינם אורג לשליחות קצרה של עד  7חדשים ,עד למציאת פתרון קבוע.
הוצע שהפתרון

הקבוע

יהיה אחד

מחליף לדן דגן  -שלמה ניאגו

מחליף

לבנימין

דודאי

אשר

חברים

מסמינר

השליחים

הנוכחי.

(אפיקים) חבר סמינר השליחים.

באופן

פתאומי

מסיים

את שליחותו

-

צבי

בטשא.

קנדה

הוצע לברר אפשרות לייעד את פרץ ברקן אשר הועבר מרודזיה בגלל המצב הקיים באזור.

הוחלט לאשר שליחותו של לייזר בליט מקב"

אורים.

נמסרה סקיר
ה כללית ע"י הח" ישראל אבידור על המצב הכספי הקשה במחלקת הנוער והחלוץ
ועל ההחלטה לקצץ:את השליחות התנועתית מ 031-עד .501
במידה שהדבר
ימומש ,הוצעו הצעות ראשוניות כדלקמן :לא להחליף את אורי גרצר בנ.ס.י.

אורוגואי .לא להחליף את מישה איש שלום אשר עובר לקליטה .לא לשלוח שליח לשוודיה .לקצץ את
השליחות להכשרה באנגליה ושהשליח ימומן ע"י התנועה במקום.

ישיבת ועדת השליחות מיום 66.4.7

נוכחים:

ישראל אבידור ,חיים גופר ,מנוחה קריינס ,משה זלצמן ,דני קרמן.

ברזיל

מקב ברור היל הוחילו לנו שמסיבות אישיות אין אפשרות לשחרר את החבר מרטין טודר

לשליחות בברזיל.

על כן הוחלט לאשר את הצעת ברור חיל  -צבי טיטלמן.

ארה"ב
הוחלט לברר על אפשרות שחרורו של יעקב פורת מקב" אפיקים.

הולנד

מבררים אפשרות גיוסו של הח" אוסקר מאפיקים להחלפת נפתלי וידרא.
צרפת

הוצע לטפל ב
שחרורו של חנן לב ממצובה להחלפת גיל שמיר כמרכז הלשכה האירופאית.

אדום
מבררים אפשרות לגייס את הח" משה פרנקל לאדום.
ישראל אבידור מסר סקירה על סמינר השליחים,
לשליחות השנה וחברים אשר עליהם הוא בספק.

ואינפורמציה על החברים אשר לדעתו מתאימים

כן נמסרה אינפורמציה נוספת על קצוץ נוסף במפת השליחות ,ועל העמדת מספר השליחים לכל

התנועות החלוציות ל 59-במקום .501

הוצע לדרוש מיצחק קורן
להוריד את מספר השליחים של האחוד העולמי ל 3-במקום ה6-

שנמצאים עתה בפעולה
 .יחד עם זאת ,ונוסף לקצוצים שדנו עליהם בישיבה הקודמת ,נבקש מהתנועה

הארגנטינאית לממן שליחותה של חינה שדמי.

