הורים יקרים ,ה' עמכם!
בשעה טובה ומוצלחת ,בע"ה ,נפתח השבת ,פרשת לך-לך ,י"א חשוון ,24/10

חודש ארגון התשע"ו.
בחודש זה בחרה תנועת בני עקיבא נושא בו כל הסניפים עוסקים ומעבירים אותו לחניכים דרך פעילויות
חווייתיות שונות ומגוונות .כמובן שגם השנה ננצל תקופה זו לשיפור פני הסניף ולטיפוחו.
השנה הנושא הוא" :אני לא לבד-בסוד היחיד והיחד"
בחרנו בתנועה להתעסק בקשר שבין הייחודיות של כל אחד מחברי התנועה ומצד שני ביחד ,בקישור לכלל
עם ישראל ,כשבמהלך חודש הארגון ,כלל השבטים יעברו בין ארבעה מעגלים שינסו לתת תמונה על הקשר
האידיאלי שבין היחיד לסוגי ה"יחד" השונים .שבוע ראשון יעסוק ב"אני" ,שבוע שני יעסוק ב"אני והמשפחה",
שבוע שלישי יעסוק ב" אני והתנועה/הסניף" ,שבוע רביעי יעסוק ב"אני ועמי" .השיטה בה יועברו התכנים
השתנתה .במקום שלכל שבט יהיה נושא עצמאי ,עברנו לכך שכלל החניכים יעברו את הנקודות המרכזיות
ביחד כדי לייצר אווירה סניפית ,כדי לבנות משהו שילך לאורך השנה כולה.
כל שבט יברר עם מדריכיו את הנושא ,יחקור אותו וינסה ללמוד ולהבין ,ליישם ,לפעול ולהגשים.
בחודש זה המדריכים הנפלאים של הסניף משקיעים את כל כוחם וכשרונם בחניכים בפרט ובסניף בכלל.
הם עושים עבודה מדהימה ועסוקים בחינוך ערכי ומבורך .מגיעה להם הערכה רבה על מסירותם למען
החניכים .כידוע ,החודש הינו חודש גדוש פעילויות ערכיות וחווייתיות ,כגון :פעולות ,צביעת קירות ,חזרות
להופעות ועוד.
על מנת שנוכל לקיים את מפעלי החודש הנפלא הזה עלינו לגייס מיסי סניף .דמי המיסים מיועדים להוצאות
השוטפות של הסניף במשך החודש.
תשלום המיסים הינו  ₪ 15עבור כל חניך .נא להעביר את התשלום דרך ילדיכם בהקדם.
חשוב להדגיש שלא נאפשר השחתה של ציוד משום סוג ,בין אם זה מבנה הסניף ,רכוש או בזבוז צבע
קיצוני .חניך שיחרוג מהכלל הזה לא יוכל להשתתף בחודש ארגון.
הורים יקרים ,בחודש זה ילדיכם יבלו שעות ארוכות בסניף .בפעולות ,צביעות ,חזרות ועוד .אנו עושים כל
שביכולתנו על מנת שהחודש יהיה עבורם משמעותי ומהנה .אנו מבקשים שתסמכו עלינו ותשלחו את ילדיכם
בשמחה לסניף! אנו רואים חשיבות רבה בנוכחות ילדכם בסניף בחודש הקרוב ובכלל בכל השנה .לשם כך
אנו זקוקים לעזרתכם ולתמיכתכם.
שעות סיום הפעילויות בכל ערב על פי גיל החניכים יתפרסמו בנפרד.
אנו מבקשים שתדגישו לילדיכם שכאשר המדריכים מודיעים על סיום הפעילות עליהם לחזור הביתה ולא
להסתובב במושב מאחר ואנו לא יכולים להיות אחראים עליהם כשמסתיימת הפעילות והם יוצאים מהסניף.
אשמח מאוד לשמוע מכם בכל שאלה ,הערב ולעזור במה שאוכל מתוך אמונה גדולה שאתם ההורים מקור
הכוח העיקרי של הילדים וחלק בלתי נפרד מהחוויות שהם חווים בסניף.
שבת הארגון תתקי ים בע"ה בשבת פרשת ויצא
ט' כסליו21/11 ,

חודש טוב ושנה מוצלחת לכולנו!
בברכת חברים לתורה ולעבודה,
צוות ההדרכה ואביגיל הקומונרית 0542078250

