בס"ד

שלום לכולם,

ישיבת מליאת בני עקיבא ישראל
תנועת בני עקיבא נערכת לקראת קיום "מועצה" לפני פסח
הבעל"ט .בשונה מן הועידה ,המועצה היא אירוע מצומצם
בהיקפו .המועצה תתכנס תחת הכותרת" :עושים הגשמה",
והכוונה היא לבחון ולעדכן את יעדי ההגשמה אליהם מחנכת
התנועה .בין השאר ידונו בה בשאלת ההשתלבות של בוגרי בנ"ע
באקדמיה ,ועד כמה ניתן לראות את האקדמיה כאחד מיעדי
ההגשמה של בנ"ע .שאלה נוספת תהיה בתחום התקשורת:
האם לכוון את בוגרי בנ"ע להשתלבות בתקשורת המגזרית ,או
להשפעה דרך השתלבות בתקשורת הכללית? האם לחזק את
עלוני פרשת השבוע המחולקים במאות אלפי עותקים בבתי
הכנסת? בישיבת המליאה פתח הרב יעקב אריאל את הדיון
בשאלה הנוגעת לקשר בין הון לשלטון ,והדגים כיצד ניתן לקחת
את השאלות הבוערות שעל סדר היום – מאגרי גז ,מינוי
רמטכ"ל ,השתלת איברים וכד' – לתחום הערכי ,המחייב את
בוגרי בנ"ע להתייחסות אמונית.
לעסוק בשאלות בוערות

"המשולש"
התקדמות נוספת בשימור אתר בארות יצחק שבנגב :בקיבוץ
עלומים ,במבנה הידוע בשם "המשולש" ,נפרסו השבוע מפות
והוצגו מסמכים לקראת ביצוע השלב הבא של הפרוייקט .צוות
"אירוח כפרי" של עלומים אירח את ראובן פינסקי ,האחראי
במשרד ראש הממשלה על יישום התוכנית לשימור אתרי
מורשת ,ואת עמרי שלמון ,מנכ"ל המועצה לשימור אתרי
מורשת בישראל ,לפגישה שנועדה לקדם את שיפוץ "המשולש"
והתאמתו לשני יעדים :האחד ,הקמת תצוגת קבע של תמונות,
סרטים ומסמכים מימיו הראשונים של קיבוץ בארות יצחק
בנגב ,והשני ,התקנת אולם בו ניתן יהיה להעביר הרצאות,
שיחות ושיעורים למבקרים באתר ולמתארחים בעלומים.

תכניות לשיפוץ ה"משולש"

מפגש מרכזי משק
אחת לרבעון נפגשים מרכזי המשק להתעדכנות בנושאים
שוטפים ,ולשיחה עם דמויות מפתח בכלכלה הקיבוצית.
המפגש שהתקיים השבוע במועדון לחבר בבארות יצחק
הוקדש לשני נושאים :יונתן בשיא )מעלה גלבוע( ,חבר
"צוות הקרקעות" התנועתי והבין-תנועתי ,סקר את
הסוגיות השונות שבמאבק על קרקעות הקיבוצים .יונתן,
המלווה את הנושא מימי ועדת פוגל ) ,(1994התייחס
לקשיים בהגעה להסכמות עם אנשי משרד המשפטים
והפרקליטות על רקע הרפורמה עליה הכריז ראש
הממשלה :בעבודה עם מינהל מקרקעי ישראל הפשטות
וההקלה שהושגו לגבי החוכר העירוני מול ההכבדה
והערמת הקשיים לגבי החוכר החקלאי .תביעתנו הבסיסית
היא ל"יציאת המינהל" משטח המחנה ,והגעה להסכמים
ארוכי טווח לגבי השטח החקלאי .האורח השני במפגש היה
שייק'ה דרורי ,מנכ"ל מועצת החלב ,שהרחיב בדבריו על
הסיבות לחוסרים בחלב ובחמאה ,על עליית המחירים
בשוקי העולם ,על כדאיות הייצור מעל המכסה ,ועל חוק
החלב המוכן בכנסת לקריאה שנייה ושלישית .לדעתו,
בטווח הארוך צפוי גידול של  2%לשנה ,אך בתוך המגמה
תהיינה עליות וירידות.

עדכונים ושיחה עם דמויות מפתח

שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

