ב"ה ,י"ב בניסן תשע"ו

שלום לכולם!
טורניר כדורסל
טורניר הכדורסל המסורתי של נוער הקיבוץ הדתי התקיים לפני כשבוע .אל הטורניר אותו ניהל מקצועית
בצורה מצויינת עמית פורשר משלוחות ,הגיעו כ 300 -בנים ובנות מקיבוצי הצפון והדרום! נפגשנו
ב'ספורטק' שבעיר רחובות ליום עמוס ,גדוש ומלא משחקים ולשמחת כל המשתתפים התחרות התנהלה
בצורה הוגנת ובריאה .יחד עם זאת ,כמובן שבסוף היום הוכרזו המנצחים והם היו בעיקר מקיבוץ אחד...
לביא! החבר'ה מלביא קטפו את המקום הראשון בשלוש קטגוריות :תיכון בנים ,חטיבה בנים וחטיבה בנות.
במשחק הגמר של בנות התיכון ניצחו בנות עלומים ,ובני עלומים גם נתנו פייט גדול ללביא במשחקי הבנים.
להצלחה היו שותפים מדריכי הנוער המדהימים וצוות השופטים המיומן שניהל את המשחקים ביד רמה.
כל הכבוד לכל המשתתפים!
קמחא דפסחא
הקיבוץ הדתי השתתף השנה במבצע קמחא דפסחא שקיימה עמותת "מקום בלב שלנו" .ריכז את הנושא
מורדי שבט .העמותה מסייעת כל השנה ,בדרכים שונות למשפחות נזקקות של חיילי צה"ל .מדווח מורדי:
במבצע זה הוכנו מאות חבילות בשווי כ ₪ 400 -כל אחת .במסגרת המבצע ,נאספה מהקיבוצים תוצרת
חקלאית ותעשייתית בהיקף מרשים .קיבוצים אחרים תרמו בעין יפה באמצעות ועדת הצדקה .היה מרשים
לראות את היקף פעילות הנתינה והחסד של החברים והקיבוצים .למדנו כי פעמים רבות העשייה תלויה
בהתמסרות של אחד החברים לפעול .אנו מקווים שסייענו לקיום מצוות "וְ ָׂשמַ ְח ָׂת ,בְ חַ גֶָּך" ,במובנה הפשוט
המדוייק בכתובים "אַ ָׂתה ּובִ נְ ָך ּובִ ֶּתָך ,וְ עַ בְ ְדָך וַ אֲ מָׂ תֶּ ָך ,וְ הַ לֵּוִ י וְ הַ גֵּר וְ הַ יָׂתוֹם וְ הָׂ ַאלְ מָׂ נָׂה אֲ ֶּשר בִ ְשעָׂ ֶּריָך".
חנוכת מטע התמרים ע"ש "מושבניק"
בראשית השבוע ,התכנסנו סמוך לגדר המערכת ליד מוצב "יעלי"( ,מול מושב תומר בבקעה) ,לחנוכת מטע
תמרים 'יבולי ארץ בר אשית' ע"ש חברנו מושבניק ז"ל (דוד מבצרי מעין צורים) .המטע הצעיר כבר בן  ,8פרי
שיתוף פעולה של שלושה יישובים קהילתיים – רותם ,משכיות ,מבואות יריחו ,והוא בוצע בתמיכת
החטיבה להתיישבות ובסיוע תנועת "אמנה" .מושבניק היה השושבין המרכזי ביוזמה ובביצוע ,וחברי
אגודת ה מטע המשותף הוקירו את תרומתו באהבה וגעגוע .גילי זיוון חברתנו ,ובתו של מושבניק הודתה
ליוזמים ולמבצעים ,וסיפרה על אביה שדגל במודל הפעולה של סולם יעקב המחבר שמים וארץ בחינת
"מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" .את שליחותו המרכזית ראה מושבניק בחיזוק וביסוס רגלי הסולם
בהתיישבות ובחקלאות ,ובתפיסתו העצמית ,בכל מעשיו בהתיישבות בכל רחבי א"י פעל כשליח הקבה"ד.
נדמה כי "אדם  -סולם" ,צריך להיות מודל השראה עבור כולנו  -בני התנועה.

כנס מרכזי משק ופעילי כלכלה בקיבוץ
הכנס הרבעוני של מרכזי המשק ופעילי כלכלה בקיבוץ הדתי התקיים בשבוע שעבר בבארות בהשתתפות
וייצוג יפה של רוב מוחלט מיישובי התנועה .שרגא וילק וידידיה צור עדכנו על הנעשה באגף הכלכלי :מאבק
החקלאים כנגד רפורמות הממשלה ,המים ,מכסות החלב ,תחום הביטוח (ביטוח חקלאי) ,שיכון  -תקווה
לתחילת פעילות המשכנתאות לחברי קיבוצים ועוד .יונתן בשיא (מעלה גלבוע -חבר בצוות של הקיבוצים
במו"מ מול רשות מקרקעי ישראל) ,עדכן את החברים בהצעה האחרונה של מועצת המינהל (הצעה ,)611
בנושא התעסוקה הלא חקלאית בשטח המחנה בקיבוץ .חשוב לזכור כי הסדרת השימושים לצרכים השונים
היא תנאי להסדרים כלשהם מול רמ"י ,ולכן תנאי לפיתוח משקי ופיזי בקיבוץ .לפיכך ,הסדרה כזו היא
משימתו של האגף המשקי בכל קיבוץ ,בסיוע התנועה .עו"ד דוד וינשטיין (עלומים) ,עסק בחוק ההתיישבות
בחקלאות והעדכון שניתן בשנת  2015ע"י ועדת שרה איל הקובעת אלו פעולות ניתן לבצע בלי שהן תחשבנה
כפעילויות חורגות ,לדוגמא  -התקשרות בין חברי אגודה ,התקשרות בין שכנים והתקשרות בין שותפים
במצב שחלקו של בעל הקרקע לא יורד מ  .26%רו"ח שמחה פרקש עסק ביוזמות של נדל"ן מניב בקיבוצים,
כולל אפשרות של צרוף משקיע חיצוני .לפי שמחה חשוב שהקיבוץ יישאר שותף משמעותי בכדי לא לאבד
את הפוטנציאל הכלכלי ולקבל את הפירות בעתיד ,וכן להיות מודעים להשלכות של המס ,לתזמון הפרדת
הקרקע מהקיבוץ ועוד .לכן ,מציע שמחה לבדוק את כל ההשלכות והאפשרויות לפני שמתחילים בתהליך.
מזמו"ר:
המזכירות המורחבת של הקבה"ד מתוכננת להתכנס לאחר יום העצמאות (ט"ו אייר .)23.5 ,במפגש תובא
לאישור המלצת צוות האיתור לבחירת אמיתי כמזכ"ל התנועה ,נדון בו בהצהרת כוונות לפעילות התנועה
בשדה ההתיישבות ,נפגוש את מנהלי ארגוני "אלומה" ו"קיבוצניקים עם החברה" ונדון בהצעות לשיתופי
פעולה בתחום העשייה החברתית של חברי הקיבוצים והתנועה .בואו בשלום ובשמחה ,ומתוך התכוונות
להגשמה .בעז"ה נעשה ונצליח.
נפגשים בחול המועד פסח!
להזכירכם ,שני אירועים חשובים מתקיימים השנה בחוה"מ פסח  30 -שנה למדרשת עין הנצי"ב ,ביום
ראשון א' חול המועד פסח .אירוע מגוון ועשיר המיועד לכל המשפחה וכולל מסלולי טיולים ,שיעורים

והופעה .ה שתתפות מותנה בהרשמה מראש .מומלץ בחום! וביום רביעי ,ד' חול המועד פסח  -יום עיון וערב
הוקרה לנחמיה רפל בקבוצת יבנה .בתכנית  -שיעורים ממיטב המרצים ,מפגשים בצלילים ובאומר,
וחגיגה של יחד! נשמח לראות כל אחת ואחד מכם חוגגים עמנו! פרטים על שני האירועים באתר הקיבוץ
הדתי.

פסח כשר ושמח לכל משפחת הקיבוץ הדתי ולכל עם ישראל!
שבת שלום
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

(עמוד"ש יוצא לפגרת פסח .נשתמע לאחר החג!)

