בס"ד

פרידה מאלי סומר
בארוחת צהריים ספונטאנית נפרדו חברי המזכירות
הפעילה מאלי סומר ,שסיים  9שנות פעילות ציבורית
כמנהל הכספים והקרנות של הקיבוץ הדתי .מפה
לאוזן הועברה הידיעה שיום חמישי הוא היום
האחרון לעבודתו של אלי במשרדי התנועה שברחוב
דובנוב  ,7וכמעט כולם שינו את תוכניותיהם והגיעו
לארוחה הצנועה אך חגיגית .בעז"ה נערוך בקרוב
אירוע פרידה והוקרה לשלושה פעילים המסיימים את
עבודתם :אלי סומר )כפר עציון(; תולי בגלייבטר
)קבוצת יבנה ,חבר בלי תיק במזכירות הפעילה(;
מוריה קסטרו )בני דרום ,נציגת הקבה"ד במזכירות
התנועה העולמית של בני עקיבא ,ראש מחלקת
עולים-בוגרים(.

מפה לאוזן הועברה הידיעה

משלחת הקבה"ד – המסע הבין-דורי
לפולין
במסגרת ההכנות ליציאת משלחת הקיבוץ הדתי
לפולין ,נפגשו רוב חברי הקבוצה – למעלה מ– 30 -
ב"יד ושם" עם נילי בן-ארי )טירת צבי( ,מדריכת
המסע ,וערכו היכרות ראשונית בינם לבין עצמם.
במוזיאון המחודש זכו החברים להדרכה מעולה,
וביציאה המתין להם יהודה חן )עין צורים( ,נציג
סוכנות הנסיעות שבאמצעותה התארגן המסע ,וחילק
הוראות ושלל עצות .המשלחת מאופיינת במספר רב
של הורים וילדים היוצאים יחדיו ,והמסלול יאופיין
בשילוב ביקור באתרים בהם "נולד" הקיבוץ הדתי,
ולהבדיל ,באתרים מרכזיים בהם התחוללה השואה.
הורים וילדים במסע לפולין

מינהל מקרקעי ישראל
נציגי "צוות קרקעות" של התנועה נפגשו במינהל
מקרקעי ישראל עם ירון ביבי ,ראש המינהל; שולה בן-
צבי ,ראש האגף החקלאי במינהל ,ומניה לייקין ,סגנית
היועץ המשפטי של המינהל ,לדיון על מעמדן המשפטי
של הקרקעות עליהן בנויים מוסדות הקבה"ד .מטעמנו
נכחו בפגישה צביקי פורת )עלומים ,מרכז אגף המשק
במזכירות הפעילה ויו"ר הצוות(; דובי מילר )מעלה
גלבוע(; יונתן בשיא )מעלה גלבוע( ,והח"מ .הפגישה
זומנה בעקבות דרישת המינהל שנשלם עבור הקרקע של
ישיבת הקבה"ד במעלה גלבוע ,המדרשה בעין הנצי"ב
וכיו"ב ,ואנחנו פרסנו את היריעה הרחבה של המוסדות
שישנם בכל קיבוצינו ,שבכולם נעשית עבודה חינוכית-
חברתית למען החברה בישראל ,שלא על מנת לקבל
פרס .האווירה הטובה וההערכה ההדדית איפשרו

עבודה חינוכית חברתית

לנוכחים להגיע לסיכום חיובי מבחינתנו.

גרעיני צבר
ביום חמישי נערכה באוניברסיטת תל-אביב קבלת פנים
לכ 250 -צעירים וצעירות מרחבי העולם ,בעיקר
מארצות הברית ,שהגיעו ארצה במסגרת תוכנית 'צבר'
על מנת להתגייס לצה"ל ולשרת שירות צבאי מלא.
מתוך  7גרעינים ייקלטו בקיבוצינו שניים :האחד
בבארות יצחק והשני בשדה אליהו .מן הניסיון הנהדר
שצברנו בשנים קודמות אנו יודעים שנכונה לכולנו חוויה
ציונית חיובית ממדרגה ראשונה .לקיבוצים הקולטים:
תודה ובהצלחה!
חוויה ציונית ממדרגה ראשונה

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

