ב"ה ר"ח תמוז ,תשע"ב
א

לכולם,
שלוםשלום
לכולם,
חקלאים מצטיינים

במטרה לעודד חקלאים למצוינות ולקידום החקלאות ,הכריזה מועצת הצמחים על תחרות
"החקלאי המצטיין" .מתוך ארבעת הזוכים בענפי הירקות ,הפירות ,פרי ההדר והזית ,שניים הם
לא רק חברי הקיבוץ הדתי ,אלא חברי אותו קיבוץ :עלומים! בדברי ההסבר של ועדת הפרס
נאמר :מנחם סער – ניחן בידע מקצועי רב ובכושר ארגון וביצוע מעולים ,והוא מנהל את פרדס
עלומים ,שנחשב כפרדס מצטיין לאורך שנים .בין היתר ניתן לזקוף לזכותו של מנחם נטיעת
שאפשר צבירת מידע ולמידה חשובה ,בעיקר בכל הקשור לזן "אודם",
חלקת זנים חדשים ,דבר ִ
והביא לקידום משמעותי של הזן בישראל .גרשון שליסל ,מנהל את גד"ש עלומים ,לאחר שכיהן
בתפקידים רבים בקיבוץ ובחוץ ,ואינו קופא על השמרים .ללא ליאות ובהתמדה ראויה לציון,
ממשיך גרשון לקדם את החקלאות בקיבוצו ,ובמקביל הוא תורם רבות לכלל הענפים בהם הוא
עוסק .שנים רבות של ניסיון הביאו להתמקצעות ולהתייעלות ענף הגד"ש ,תוך שמירה על
יציבותו הכלכלית ,ולגרשון שליסל תרומה שלא תסולא בפז בהישגים אלה .כבוד כפול ומכופל!!
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הם חברי עלומים...

מעיינות תורה ודעת

מדרשת עין הנצי"ב ציינה השבוע את סיום שנת הלימודים ב"ערב הורים" ,שנפתח בלימוד
משותף עם הבנות על הנושא" :מקומו של האדם בעיצוב חייו הדתיים" ,והמשיך בסעודה
חגיגית ,דברי תורה ופרידה .אנחנו שמחים לבשר שבמדרשת הבנות אין מקומות פנויים לקראת
שנת הלימודים הבעל"ט .קרוב ל 06 -בנות ישראליות ולמעלה מ 51 -בנות חו"ל נרשמו והפנימייה
צרה מהכיל את כל הפונות .אנו מקווים שהקיבוץ יוכל להעמיד לרשות המדרשה חדרי מגורים
נוספים .במקביל ,אנו עושים מאמץ להוסיף תלמידות למסלול מעיינות תורה ודעת ,תוכנית
המשך לבנות שסיימו שירות צבאי/לאומי ,המחפשות למידה איכותית ועשייה משמעותית.
הרשמה ב .40-9492644 ; midrasha@hanatziv.org.il -
"כי ביתי בית תפילה יקרא "...

בערב שבת קודש פרשת "שלח" חזרו חברי עין צורים לבית הכנסת הקבוע של הקיבוץ .בית
הכנסת ,שנבנה לפני כארבעים וחמש שנים ,עבר בשנה האחרונה עבודות הרחבה ושיפוץ .הצורך
בשיפוץ לא הוליד את התקציב לכך ,אשר על כן ,החברים הפרישו מתקציבם האישי סכום קבוע
במשך מספר שנים ,ובתוספת תרומות מקומיות ואחרות קרמה התוכנית קירות וריהוט .המבנה
נראה היום מכובד מאוד ,והמתפלל בו חש שאכן " ...זה בית אלוקים" .המלאכה לכל פרטי-
פרטיה טרם הושלמה ,אך התקווה היא שבמהרה יוכלו כולם לברך על המוגמר .יישר כוחם של
כל העוסקים במלאכה ,ויהי רצון ש"יהיו נא אמרינו לרצון ,לפני אדון כל".

החברים הפרישו
מתקציבם

המחלקה לצמיחה דמוגרפית ()1

בסוף השבוע שעבר הניחה בפנינו החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית הצעת קליטה
מעניינת :בפגישה של מנהלי הקהילות ומזכירי קיבוצינו ב"עמק המעיינות" הוצגה הצעת
החטיבה לסיוע בבנייה ובקליטת גרעין עולים של כ 56 -משפחות שההסתדרות הציונית
באמצעות שליחיה ,מגבשת בארצות המערב .מתוך חשיבה שזו הזדמנות לחדש ולמנף את
"מנוע הצמיחה" ,התגייסה התנועה באמצעות המחלקה לצמ"ד לעזור לחטיבה
להתיישבות למצוא את הקיבוץ המארח ,ולקדם את הרעיון .כזכור ,בעבר התברכנו ברעיון
דומה ,כאשר עשרות ואולי אף מאות משפחות מתוך העולים לארץ הצטרפו לקיבוצים.
ההסתדרות הציונית העמידה תקציב נכבד לפרויקט כדי להציב קאראווילות ולסייע לקיבוצים
שמעוניינים לקלוט את הגרעין ,ואנחנו מקווים שבהקדם נקבל תשובות לכל השאלות

הרעיון – קליטת
גרעין עולים

המעשיות.
המחלקה לצמיחה דמוגרפית ()2

בהמשך לכנס השנתי של המחלקה לצמיחה דמוגרפית שהתקיים בבארות יצחק ,וכתובנה
ישירה מהמשובים והסיכומים ,זיהינו את הצורך לייסד "שולחן עמיתים" ,אשר יפגיש אחת
לכמה חודשים את רכזי ומובילי תהליכי הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים .המטרה :לדון,
ללמוד ולשתף מהניסיון בשטח; להתמקצע בסוגיות השונות שאיתן אנחנו מתמודדים;
למסד וועדת היגוי תנועתית שתלווה את פעילות המחלקה בכלל ואת פעילות שרגא וילק ,רכז
המחלקה ,בפרט .הפגישה הראשונה תהיה בעז"ה ביום שלישי כ' תמוז ( ,)56.1מ 0.66 -עד
 ,50.66בחדר הישיבות של הקיבוץ הדתי בדובנוב  1בתל אביב .הזמנות נשלחו למנהלי

שלחן עמיתים
למובילי צמ"ד

הקהילה/מזכירים ומובילי תהליכי הצמיחה הדמוגרפית והקליטה בקיבוצים .ברוכים הבאים!
צהלי – סוף שנה

בטקס מרגש ציין מחזור ו' של צהלי את סיום שנת המכינה .היה זה המחזור הגדול ביותר
בתולדות המכינה ( 04בנות) ,ומהטובים שבהם .הטקס נערך באולם האירועים של משואות
יצחק ,שהיה מלא מפה לפה בחניכות ,במשפחותיהן ,במשפחות המאמצות ממשואות יצחק
ובידידי המכינה .בשנה זו צעדה צהלי קדימה בביסוס שמה במערכת החינוך ,במספר החניכות
ובבניית צוות מעולה לשנים הבאות .בינתיים מתכוננים במרץ לשנה הבאה ולמחזור חניכות לא
פחות גדול .כמו כן פותחת המכינה באלול תוכנית לימוד לבוגרות המכינה ולמשתתפות
אחרות ,בוגרות צבא ושרות לאומי .התוכנית תימשך עד יום כיפור ותיקרא "מעברים" .פרטים

המחזור הגדול ביותר
בתולדות המכינה

באתר צהלי ומרכז הרצוג.
שרים הלל לתנועה

חניכי ומדריכי סניף בני עקיבא בקיבוץ לביא ,שהשקיעו ,שיחקו ,נהנו וזכו במקום הראשון
בטורניר כדורסל תנועתי שהתקיים באסרו-חג שבועות זכו לממש את הפרס ויצאו יחדיו
למשחק "פיינטבול" משעשע .בימים האחרונים חולקה לכל תאי הדואר בקיבוצינו דפדפת
"קיץ תנועתי" ,ובה פירוט הפעילות המתוכננת ע"י מחלקת נוער וצעירים לקיץ הקרוב .אנו
מזמינים את כל בני הנוער ,חברים ותושבים כאחד ,להרשם למפעלי הקיץ המגוונים והערכיים
ששמם הטוב הולך לפניהם .לבירורים והרשמה ניתן ליצור קשר עם רזי בן יעקב.
שבת שלום,
\

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

זכו
לממש
את
הפרס

