בס"ד

שלום לכולם,

-

לקראת "שירת חיינו"
"הקיבוץ הדתי מארח בקיבוץ לביא את הכנס השיתופי השנתי" ,זו הכותרת הפותחת את ההזמנות
והכרזות שהופצו השבוע לכל הקיבוצים ,לקראת הכנס שייערך בעז"ה בעוד כחודש .צוות ההיגוי,
המורכב מאנשי "המטה השיתופי" ,פעילי הקיבוץ הדתי וחברי לביא ,מקדם את הרעיון ליצור כנס
במתכונת רעננה ושוֹנָה מזו שהייתה נהוגה בכנסים הקודמים של "המטה השיתופי" :בצד הדיונים
הרעיוניים וסדנאות הלמידה אנחנו בונים אירוע תוסס ושמח המתאים לכולם ,והמחזק רעיונית
ומעשית את החברה הקיבוצית .רישמו ביומן והבטיחו את השתתפותכם :יום חמישי ,כ"ג באלול )22
בספטמבר  .(2011בקיבוץ לביא.

מתכונת רעננה

קטע ממכתב פרידה של עדי שגיא
כך כתב עדי שגיא )מירב( ,לכל העובדים עמו בקיבוצים :בימים אלו אני מסיים חמש שנים במחלקת
ביטחון ויג"ל ,וברצוני להודות לכולכם על הזכות לעבוד וללוות את הנוער הנפלא של התנועה בכל
קיבוץ וקיבוץ .במעגל השותפים בראש ובראשונה נמצאים ההורים ,אח"כ הקיבוץ ,בתי הספר
והתנועה .כל מעגל והשפעתו .המשימה הייתה מורכבת עקב פיזור רחב מאד של הבוגרים ,גם בבתי
הספר וגם בשנת ה -י"ג ,בישיבות ,במכינות ,במדרשות ובגרעיני שנת השרות  ...יחד עם אבישי טבת
פעלנו בתחום הביטחוני כמיטב יכולתנו לסייע לכל פנייה .עם הרב דוד בן זזון פיתחנו את מסלול יג"ל,
ושילבנו בתוכו חבר'ה מכל הארץ ... .אני עובר לעבוד בבני עקיבא בתחום יג"ל )שנת השרות( החל מ-
 ,1/9/11ושם אמשיך לטפל בבני הקבה"ד המתנדבים ליג"ל .תודה לכולכם .וגם אנחנו מצטרפים
למברכים :תודה לך עדי על כל פועלך המבורך! עלה והצלח!

עדי שגיא ויג"ל -
לבני עקיבא

ילדי ריגה
במלאות  20שנה להגעתם של "ילדי ריגה" לבית הספר התיכון בקבוצת יבנה ,התכנסה החבורה למפגש
נוסטאלגי מרגש .תזכורת :בשלבים הראשונים של התפוררות ברית המועצות עלה הרעיון להביא ארצה
תלמידים יהודים למספר חודשים ,כדי לחזק את תודעתם היהודית ולעודד את גל העלייה שהחל
להתרומם .הקבוצה הראשונה הגיעה לביה"ס בקבוצת יבנה בשלהי  ,1990נשארה ביבנה  3שנים
במקום  3חודשים ,ולאור הצלחתה החליטה הממשלה להקים את "נעל"ה – נוער עולה לפני ההורים".
מאז הגיעו ארצה במסגרת נעל"ה כ 15,000 -ילדים ,ורובם הגדול עלה ארצה ,שירת בצבא ,למד
באקדמיה והשתלב במדינת ישראל" .הילדים" ,שהם כיום בני  ,35-36לא וויתרו על טיול בטרקטור
ברחבי הקיבוץ "כמו שקיבלתם אותנו ביום הראשון" ,על מפגש עם המשפחות המאמצות ,ועל צילום
למזכרת ב"בית עקד" ,כמו שהצטלמו בשיחה הראשונה שנערכה להם מיד עם הגעתם לקיבוץ לפני 20
שנה.

אחרי  20שנה

ועדות ומחאות
אמנם הדיון בממשלה בהמלצותיה של "ועדת קדמי" בכל הנוגע לענף החלב ולמחיר הקוטג' נדחה גם
בפעם השנייה ,כתוצאה מהכרת ראש הממשלה בעובדה שאין רוב בממשלה שיתמוך בהצעותיו ,אבל
לנו ברור שהמאבק לא הסתיים .עם הקמת צוות פרופ' מנו טרכטנברג נפתחה חזית חדשה ורחבה,
שמחייבת את היערכותנו המיידית .התאחדות חקלאי ישראל כינסה השבוע את ראשי ארגוני
המגדלים ואת מזכירי תנועות ההתיישבות לדיון חירום ,בו אמר אבשלום )אבו( וילן ,מזכיר
ההתאחדות" :ביטול מכסי המגן על מוצרי החקלאות הישראליים פירושה המיידי הוא גזר דין מוות
לחקלאות בנגב ובגליל .במקום לטפל בפער התיווך של רשתות המזון ,עושה לה ועדת קדמי מלאכה
קלה ומכריזה על ביטול מכסי המגן בכל מוצרי החקלאות ,כאשר אגורה מכך לא יראה הצרכן" .בין
הדוברים היו חילוקי דעות על תוכנית הפעולה ,ועל מידת הכוחנות שיש לנקוט .בסיכום הפגישה
הוקם צוות תיאום ,ונציגנו בו הוא צביקי פורת ,מרכז אגף המשק במזכירות הקבה"ד.

הוקם צוות תיאום

גרעין צבר
בשעה ששורות אלה מופצות בדוא"ל נערכת באוניברסיטת תל-אביב קבלת פנים למאות הצעירים
והצעירות שעלו ארצה בימים האחרונים במטרה להתנדב לשירות מלא בצה"ל במסגרת "גרעיני
צבר" .בין  9הקיבוצים שיתנו השנה בית-חם ל"צברים" נמצאים גם שניים מקיבוצינו :סעד ולביא,
ואנו מברכים אותם על נכונותם להעמיד את המשאבים החיוניים להצלחת התוכנית :חדרי מגורים,
צוות מלווה ,משפחות מאמצות ועוד .את התוכנית המושקעת יזמה ומפעילה תנועת "הצופים",
ושותפים לה גופים רבים :משרד הקליטה ,הסוכנות ,צה"ל ,ועוד .תהיה זו השנה החמישית
שהקבה"ד משתתף בתוכנית ,וגם אנחנו – על סמך הניסיון הפרטי שרכשנו בגרעינים שכבר היו אצלנו
– מצטרפים למשבחים את התוכנית ומתפעלים מהישגיה!

מתפעלים מההישגים

ספורט – שדה אליהו
משדה אליהו קיבלנו דיווח נלהב על הישגי נבחרת הכדורסל המקומית ,שנפתח במילים51-66" :
והגביע הוא שלנו!!!  400צופים מילאו את האולם בניר דוד ,והיוו תפאורה מדהימה לגמר ליגת
הקיץ .שתי הקבוצות הופיעו לגמר השני שלהם בהיסטוריה של ליגת הקיץ ,כשנבחרת מולדת כבר
טעמה את טעם האליפות ב ,2009 -ונבחרת שדה אליהו טעמה את טעם הסגנות שנה לפני-כן  ...ביחד
עם הקהל המדהים של שדה אליהו ,שנתן הצגה חלומית ,הביאה הנבחרת את הגביע בפעם הראשונה
לאימפריה משדה אליהו" .כל הכבוד!

הגביע הוא שלנו!

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

