ב"ה ג' סיון ,תשע"ב
א

לכולם,
שלום
לכולם,
שלום
נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו

בתחילת השבוע צויין "יום ירושלים" בכל קיבוצינו .הגדילו לעשות ,כמיטב המסורת,
תלמידי י"ב מבית הספר העל-יסודי בקבוצת יבנה ,שעלו ברגל לירושלים .כיוון שהשנה חל
"יום ירושלים" במוצאי שבת הם נאלצו לקצר את המסלול ,אך בדרכם לכותל המערבי לא
וויתרו על תפילת שחרית חגיגית בבית הכנסת העתיק במוצא ,ועל שירה אדירה ברחובות
עיר הבירה ,עם דגלי לאום מונפים .אזרחי העיר שפגשו בדרך מחאו להם כפיים בהערכה
ובהתרגשות.
בסוף השבוע יצא סיור נוסף למנהרות הכותל ובו השתתפו כ 07 -מחברינו וחברותינו .לאחר
סיור מעניין ושיעור נפלא של הרב קובלסקי ,זכו המטיילים לצימוק לא מתוכנן :אריה קינג,
בן קיבוץ עלומים ומראשי המתיישבים במזרח ירושלים ,הצטרף עם  4מילדיו לארוחת

שירה אדירה ברחובות
הבירה

הערב ,וסיפר בחן מיוחד על הפעולות להחזרת קרקעות לבעליהם היהודיים.
"בית בטירה"

מרים גולדשמידט (שדה אליהו) הוזמנה לישיבת המזכירות הפעילה בכדי לתאר את פעילות
ה"בית בטירה" ,אותו היא מנהלת .ה"בית בטירה" ,המנוהל ע"י עמותת מלכישוע ונמצא
בפיקוח של חסות הנוער ,מהווה מסגרת חינוכית-טיפולית המיועדת לנערות בסיכון
מהמיגזר הדתי-לאומי והחרדי .בבית ,שהוקם ב ,4774 -יש מקום לעשר בנות בגילאי .44-41
הבנות לומדות בטירת צבי ,ב"כיתה בטירה" השייכת לבית ספר שק"ד ,במסלול לימודים
לקראת בחינות בגרות ,כאשר לכל בת נבנית תוכנית לימודים אישית .בקיץ הקרוב תיפתח
בעז"ה בשדה אליהו מסגרת המשך לבוגרות .מרים ציינה את תרומתם החשובה של חברי

ה'בית בטירה'  -הרבה
כבוד וגאווה

טירת צבי בפעילותו החינוכית-שיקומית של הבית ,ואת הערך המוסף שתורמת קהילת
טירת צבי בפרט ,וכל קיבוצינו בעמק המעיינות בכלל ,להשגת מטרות הבית .המזכירות
הפעילה בירכה על העשייה ,המוסיפה לכולנו הרבה כבוד וגאווה ,ולקחה על עצמה לבדוק
דרכים בהן יכולה התנועה לסייע בהגשמת יעדי הבית.
טקס הכנסת ספר תורה בשק"ד

במסגרת אירועי שנת ה 07לבית ספר שק"ד בשדה אליהו תתקיים בעז"ה ביום שלישי
הקרוב ,ח' סיון ( )4..2הכנסת ספר תורה לבית המדרש של בית ספר .בשעה  40:77יתקיים
הטקס בליווי ברכות ,ריקודי מצווה ,תפילה וסעודת מצווה ,ובהמשך ( )4.:77תהיה מסכת
חגיגית באומר ובצליל – 'בארץ אהבתי השקד פורח' .את הטקס מלווה סיפורו המרגש של
ספר התורה – אוד מוצל מאש( ,שהתפרסם בגליון 'עמודים' האחרון) .לפרטים ניתן לפנות
לבית הספר –  .60shaked@gmail.com ; 74-0212444הציבור מוזמן להשתתף!

בתכנית-ריקודים,
תפילה ,סעודה ומסכת

סדר יום פוליטי

בימים האחרונים מתמלא היומן בפגישות עם פוליטיקאים בעבר ,בהווה ובעתיד ,וזה סימן
ברור לכך שאנחנו בעיצומה של מערכת בחירות .השבוע נפגשנו עם ה"ה :השר דניאל
הרשקוביץ; ח"כ לשעבר ניסן סלומיאנסקי; ח"כ זבולון אורלב; נפתלי בנט ,מזכ"ל יש"ע
בעבר ,המתמודד החדש על ראשות "הבית היהודי" ,ובנוסף קיימנו שיחות פרוזדור חטופות
עם ח"כים נוספים .גם מ"יום הזהות היהודית" שהתקיים בכנסת בפעם השנייה ,ביוזמת
ובהשתתפות רבני "צהר" ,לא נעדרו סממנים פוליטיים .במקביל לפגישות האישיות עם
פוליטיקאים אנחנו מעמיקים את פעילותנו בתוך הקיבוצים בפרט וההתיישבות בכלל,
במטרה להביא את כל חברינו להשתתף במיפקד ,ולהיות שותפים פעילים בחידוש פניה

עיצומה של מערכת
בחירות

הפוליטיות של הציונות הדתית.
סדנת מזכירים

בבית ההארחה שב"יד השמונה" התכנסו  44מזכירי קיבוצים ומנהלי קהילות לסדנה
ייחודית ,שנמשכה יומיים .המפגש הכפול מהווה סיום מקצועי וחגיגי לשנת פעילות
מבורכת ,לאורכה התמידו חברי 'פורום מזכירים' להגיע לכל המפגשים וליטול חלק פעיל
בדיונים .באמצעות תרגילים חווייתיים ובעבודה קבוצתית עסקה הסדנה ב'אדם
שבמזכיר' ,ובגיבוש משמעותי של החבורה המובילה את קיבוצי התנועה .את הסדנה הינחה
ניתאי מלמד ,המוכר לרבים מהמשתתפים בקורסים השונים שיזם יהושע מוזט מרכז אגף
חברה ,ושותפה לידו תמי לס .מתוך התרוממות רוח ,מתוך תחושה של אחווה ורעּות,

האדם שבמזכיר

מּודעּות לאתגר שבתפקיד ,חזרו המזכירים לבתיהם ולמשרדיהם להמשך עיסוק
ומתוך ָ
בצרכי ציבור באמונה.
"משקי הקיבוצים"

משה מירום (גבעת חיים מאוחד) ,המנהל היוצא של "משקי הקיבוצים" ,הוזמן לישיבת
פרידה ממזכירות הקיבוץ הדתי .צביקי פורת וידידיה צור ,אנשי אגף המשק של הקבה"ד,
זכו לעבוד עם משה לאורך שנים רבות ,והם הביעו את הערכתם לפועלו לטובת המשקים
הקיבוציים ולטובת חברי הקיבוצים .למעלה מ 42 -שנה עבד משה בהנהלת "משקי
הקיבוצים" . ,שנים כגזבר הארגון ואחרי כן עוד  42שנה כמנכ"ל ,שבמהלכן עבר הארגון
שינויים גדולים .החלטות אסטרטגיות נכונות הביאו ב 4777 -להקמת 'משקי הקיבוצים'
במטרה לרכז תחת קורת גג אחת את כוח הקנייה הגדול של התנועה הקיבוצית והקיבוצים
בישראל .כיום חברים בארגון  402קיבוצים ומושבים מכל הזרמים ,כאשר הקבוצה פועלת
כארגון קניות ארצי עבור חבריה ,ומרכזת בין השאר את פעולות הרכש של חומרי הגלם
עבור התעשייה הקיבוצית .ל'משקי הקיבוצים' יש עמדה חשובה בכלכלה הקיבוצית ,ועל
תרומתו של משה מירום לכך הוא זכה לתודה והערכה מחברי המזכירות הפעילה.

שבת שלום,
חג שבועות שמח!
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה
\\

משה מירום -הערכה
מחברי המזכירות
הפעילה

