בס"ד

שלום לכולם,

המינהל חזר לתת אישורי בנייה לקיבוצים
אנו מקווים שהפעם הוסדרה סופית הבנייה בקיבוצים :בהודעה לעיתונות ובמכתב לקיבוצים מבשר
זאב )ולוולה( שור ,מזכיר התנועה הקיבוצית ,כי לאחר פעילות ממושכת של מוסדות התנועה התקבל
סוף-סוף מכתב רשמי ממנהל מינהל מקרקעי ישראל ,ירון ביבי ,בו מודיע מנהל המינהל כי הורה
רשמית למחוזות המינהל שהחל מיום שני ,14.3.2011 ,רשאים הקיבוצים לחזור ולפנות אל משרדי
המינהל במחוזות כדי לקבל הסכמתם להיתרי בנייה חדשה למגורים ולשיפוץ דירות לחברי הקיבוץ.
במכתב מאשר מנהל המינהל כי "חתימת היתרי בנייה להקמה ו/או שיפוץ יחידות דיור המיועדות
לחברי הקיבוץ לא תותנה בהסדרת השימושים הלא-מוסדרים במשבצת" .כמו-כן מאשר מנהל
המינהל "כי המינהל יטפל בבקשות להיתר לבנייה/שיפוץ יחידות דיור לחברי קיבוץ גם לקיבוצים
שקיבלו החלטה על שיוך דירות אך טרם החלו בביצוע השיוך".
אתגר הגיור – ערב במדרשה
בשיתוף פעולה של המדרשה בעין הנצי"ב והישיבה במעלה גלבוע התקיים ערב עיון אזורי על הנושא:
"אתגר הגיור במדינת ישראל ,ומהותה של הזהות היהודית בדורנו" .לאחר לימוד מקדים של
מקורות בנושא ,נשאו דברים הרב ח"כ חיים אמסלם ,מחבר הספר החשוב "זרע ישראל" ,שהדגיש כי
הוא איננו "מקל בקבלת מצוות" אלא "מחמיר בחשש התבוללות" .אחריו נשא דברים הרב שלמה
שושן ,דיין בבית דין לגיור ,שהדגיש בדבריו את הסכנות והבעיות החברתיות והרוחניות הכרוכות
בתהליך גיור מזורז .את הערב אירגן והינחה הרב יצחק בן-דוד ,ועוד נשאו בו דברים הרב אביה רוזן,
ראש המדרשה ,והרב דוד ביגמן ,מראשי הישיבה במעלה גלבוע.

הקלה או החמרה?

יג"ל במקווה-ישראל
ביום גדוש פעילות נפגשו במקווה ישראל עשרות מילדינו – נערים ונערות – הנמצאים בתוכניות יג"ל
השונות )גרעיני התנדבות ,מכינות ,השומר החדש וכד'( .החבר'ה עסקו בלימוד העבר ,ההווה והעתיד,
ונפגשו עם שלל דמויות :נחום ברוכי )בארות יצחק( סקר את תולדותיו של הקיבוץ הדתי; מוטי
אדואן )מנהל האגף הדתי בפנימייה( הוליך אותם בתוככי מקווה ישראל בשעון הזמן; הרב מנחם
קבדה )רב כפר הנוער הדתי( סיפר את סיפורו האישי המדהים ,ותא"ל צביקי טסלר )קבוצת יבנה(
דיבר על הערכות צה"ל ופיקוד העורף להתמודדות הצבאית הבאה .בפגישה עם במבי שלג ,עורכת
כתב העת 'ארץ אחרת' ,שמעו היודגימלים הרהורים על מדיניות ההפרטה של משרד האוצר .במבי
טענה בפני הצעירים שההפרטה של נכסי המדינה מודחקת בתקשורת ,ובשעה שהם ישנים מתהפכים
סדרי עולם בארץ ,בעוד הרייטינג משמש ללחם ושעשועים" .כולם רואים את האח הגדול בזמן
שמאחורי הקלעים המדינה נאכלת על ידי גורמי הון ושלטון חזקים" זעקה במבי ,וקראה לחבר'ה
להתעורר ,לגלות אחריות ובעיקר – לקרוא ,להתעניין ולדעת כדי לגבש ביחד סדר יום להתנהלות

המדינה .היה מרתק .יישר כח גדול לעדי שגיא על הפקת היום.

קריאה -להתעניין
ולדעת!

שולחן הקומונות הבינלאומי
אמנון שפירא )טירת צבי( ונחמיה רפל )קבוצת יבנה( השתתפו במפגש תקופתי שערכו חברי "שולחן
הקומונות הבינלאומי" .בשעה שתהליכי הפרטה עוברים על מדינת ישראל בכלל ועל התנועה
הקיבוצית בפרט ,התכנסו ב"חדר יצחק טבנקין" שברמת אפעל  10חברי קיבוצים מכל רחבי הארץ –
צעירים ומבוגרים – לדיון ערכי על ענייני שיתוף וקואופרציה .המשתתפים שמעו בעניין רב על מבטו
הייחודי של הקבה"ד בנושא הסוציאליזם ,ולאחר מכן אמר בדיון אחד המשתתפים" :בעולם שבו
הניכור בין בני-אדם הולך וגואה ,והמאבקים הטריטוריאליים מתעצמים ,אנו עדים לתופעת עלייתם
מחדש של התכונה האנושית והרצון הבסיסי לפעול ביחד .יש בפועל ניסיון מתמשך לפתור בעיות של
אלימות ,הזנחה ,עוני וכיו"ב ע"י שילוב כוחות ולא ע"י הפרדתם".

זמן לשילוב כוחות

מסיבת פורים לנוער הצפוני
למעלה מ 200 -בני נוער מקיבוצינו בצפון התכנסו לחגוג בצוותא את חג הפורים .מדריכי התיכון
בקיבוצים הפיקו עבורם 'חתונה' )כמעט( כדת וכדין .את הערב ליוותה להקת חתונות – מהטובות
בשוק .החופה התנהלה ע"י הרב )שאיחר כמיטב המסורת ,(...הורי החתן והורי הכלה עמדו נרגשים
לצד בני הזוג ,השושבינים למיניהם הזילו דמעה ,ואף הסבא על כיסא גלגלים שמחלק צ'קים
וסוכריות נכח באירוע ...סבב ריקודי המצווה שהאריך והגביר קצבו היה שווה בעוצמתו לטובות
שבישיבות החסידיות ,ורק ריח הפרגיות והצ'יפס הצליח להאט את המעגלים וההתלהבות .הערב

הרב שוב אחר...

נחתם הרבה אחרי חצות ,וסוכם כחוויה חשובה ומוצלחת .למרות שהאלכוהול נעדר מהאירוע,
הסתבר שכשהלב חם ומלא השמחה פורצת מאליה וסוחפת גם את הציניים שבחבורה .כה לחי ו
'שכוייח' גדול למדריכים!
פורום מזכירים
השבוע התכנס פורום מזכירים בקיבוץ עלומים .הפורום נפתח בסקירה של שרה ג'ן מזכירת פנים של
עלומים על הנעשה בקיבוץ .שרה דיברה על נתונים כללים של הקהילה וענפי משק והדגישה את
ההכנה של קיבוץ עלומים לקליטת גרעין "יונתן" בקיץ הקרוב .בהמשך פתחה זהבה מועלם  -מנהלת
קהילה של קיבוץ לביא במשחק חברה .הפורום שמונחה ע"י תמי לס כץ החל בעסוק ב"תהליכים
קהילתיים המתרחשים בעקבות אירועים בקהילה" במטרה לשמוע דעות שונות בין העמיתים וקבלת
כלים מקצועיים .פורום מזכירים נפרד מחיים חרמוני מקיבוץ דורות ששימש כמנהל קהילה של
קיבוץ עין צורים בשלוש וחצי השנים האחרונות והודה לו על תרומתו .בסיום היום נערך סיור קצר
במרכז הקיבוץ .תודה לקיבוץ עלומים על האירוח הנפלא!

ביקור המזכירים
בעלומים
ועוד אורחים לא
קרואים...

"ליד הגדר של קיבוץ עלומים"
בשבת האחרונה ,ערב פורים ,התפרסמה מפה לאוזן השמועה שמחבלים הגיעו עד לגדר של קיבוץ
עלומים ,ושם חיסל אותם כוח של צה"ל .הדברים היו קצת אחרת :בפועל ,הגדר המדוברת היא "גדר
המערכת" ,המרוחקת מהקיבוץ כ 3.5 -ק"מ ,ורק עד אליה הגיעו המחבלים .עם זאת ,מערכת "צבע
אדום" היתה עסוקה מאד בימים האחרונים במתן התראות ,ובליל פורים נפל קאסם ליד המטע,
קרוב לגדר הישוב.

שבת שלום
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

