בס"ד

שלום לכולם,

-

בשעטו"מ ,הושלמה הרחבת בית הכנסת במירב
"לא ממש האמנתי שנצליח לקיים את חגי תשרי ב'מקדש מעט' שלנו ,בבית הכנסת המורחב ,אך
בזכות עבודה קשה של הרבה אנשים טובים זכינו לחגוג ביחד ולהתפלל במבנה המשופץ" – כך כתבה
ג'ודי סינגר ,מזכירת קיבוץ מירב בעלון המקומי בערב יום הכיפורים .לפני ההרחבה היו חברים,
חברות וילדים שלא היה להם מקום ישיבה קבוע בבית הכנסת ,והם נאלצו לחפש מקום פנוי בכל
שבת .ההרחבה כוללת תוספת ממ"ד ושירותים ,והשיפוץ כולל חידוש העיטורים שבקיר ה"מזרח".
את הריהוט החסר במרחב החדש מקווים במירב להשלים במהרה .תתחדשו ותבורכו!

המלאכה הושלמה בזמן

יוסי פורטל )מירב( – יקיר ארגון מגדלי פירות
השבוע התבשרנו שיוסי פורטל מקיבוץ מירב יקבל "תעודת יקיר ארגון מגדלי פירות" על הצטיינות
בניהול הכלכלי של מטע הפירות של הקיבוץ .יוסי מנהל משק מטעים גדול ביותר ,הכולל כ 900 -דונם
תמרים 500 ,דונם מנגו ו 1,300 -דונם זיתים .בהודעת הארגון נאמר" :יוסי מצטיין ברמת ניהול מטע
גבוהה ביותר ,והתוצאות הכלכליות של מטע מירב ,שהן מהגבוהות ביותר באזור ,מעידות על כך" .את
התעודה יקבל יוסי משרת החקלאות ,אורית נוקד ,ביחד עם עוד  7אישים וגופים שתרמו רבות
לקידום ענף הפירות בישראל .גם אנו מצטרפים למברכים :יישר כוח גדול!

מצטרפים למברכים!

צוות קרקעות
צוות קרקעות המורחב ,המשותף לתנועות ההתיישבות הקיבוציות והמושביות ,התכנס לשמיעת
דיווחים ולדיון שוטף בנושאים העומדים על הפרק ,וביניהם :הצעה לבניית דירות קטנות בקיבוצים –
עד  55מ"ר – לצורך השכרה ,במסגרת המאמץ למציאת פתרון דיור בעקבות המחאה; ֵהערכוּת לסיור
מקצועי של "הוועדה לבחינת המדיניות הקרקעית במדינת ישראל" – ועדת רוטקופף – בקיבוצים
ובמושבים ,כדי לעמוד מקרוב על הבעיות ולראות את הפתרונות שישנם בשטח; יציאה לפעילות
הסברתית מקיפה וממושכת בקרב כלל הציבור בישראל במטרה לשנות את היחס להתיישבות
ולחקלאות ,ולתיקון האפלייה המתמשכת במדיניות הקרקעית בין המיגזר העירוני למיגזר החקלאי.

תיקון האפלייה

התחדשות בבית הספר העל-יסודי בקבוצת יבנה
מאות הורים ומורים ,בוגרים ותלמידים ,שותפים ואוהדים ,שהגיעו מהקיבוץ ומהמושב ,מהעיר
ומהכפר ,נענו לקריאת הצוות המוביל את ביה"ס העל-יסודי בקבוצת יבנה ,והתכנסו ב"חדר אוכל
תיכון" שבקיבוץ לדיון בהצעות השינוי שהכין צוות ההיגוי .האולם היה צר מהכיל את כל המבקשים
לשמוע את ההסברים ,והזמן היה קצר מכדי לתת רשות דיבור לכל אחד מהמבקשים להביע ברמקול
את דעתו .אין אומדן רשמי של מספר המשתתפים ,אך יש מסקנה ברורה :היתה זו הפגנה אדירה של
אהבה לבית הספר ,והערכה עצומה לעשייתו החינוכית-לימודית-חברתית לאורך שנים.

הפגנת אהבה אדירה

פעילות תנועתית
"המועצה מחזקת את
ידיה של המזכירות
הפעילה בפעולותיה
להעמקת התודעה
הערכית-קיבוצית של
חברי התנועה
וצעיריה ,ובפועלה
למען הרחבת השיח
האידיאולוגי בתוך
הקיבוצים".
מתוך החלטות המועצה הכ"ח,
תש"ע של תנועת הקיבוץ הדתי

שבתות תנועה תשע"ב
יוצאות לדרך!
כל המקדים – זוכה.

חג שמח!

נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

