בס“ד
שלום לכולם

פגישת מרכזי משקים

כ 40 -פעילי משק וכלכלה התכנסו ב"בית צוותא" בבארות יצחק ,למפגש התקופתי .את
המפגש פתח מר שי דותן ,בכיר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,מנהל תחום פיתוח
תיירות וממונה על חוק ההתיישבות ,שהציג את הדרכים השונות בהן הוא עובד עם
המשקים הקיבוציים והמושביים .חתם את ההתכנסות אודי גת ,חבר קיבוץ מעגן
מיכאל ,המנהל חברה שמקדמת את יישום התקנות החדשות בנושא "מחלקי חשמל
היסטוריים" .בין שתי ההרצאות ,במסגרת הדיווחים בנושאים שוטפים ,עידכנו צביקי
פורת וידידיה צור בנושאים כלכליים שונים כגון :ענף החלב ,משבר בענף הפטם ,קשרינו
עם בנק מזרחי ובנק איגוד ,ביטוח שדמה וביטוח חקלאי ,חידוש קבלת ערבויות

עדכונים כלכליים שוטפים

באמצעות קד"מ ,ועוד.
ביקור השר הרשקוביץ

השבוע אירח קיבוץ בית רימון את הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ ,שר המדע והטכנולוגיה.
הביקור נפתח בסיור בקיבוץ – כאשר שמש חורפית מנעימה מעל ונוף מדהים נפרש
מסביב .במהלך הביקור הוצגה בפני השר תנופת הפיתוח של הקיבוץ ושל ההרחבה
הקהילתית .עיקר הביקור הוקדש למכינת "כרמי חיל" ,מכינה ישיבתית קדם-צבאית
השוכנת מזה  8שנים במבנים הראשונים של הקיבוץ .הרב רן בן-משה ,ראש המכינה,
וראובן מס ,מנהל המכינה ,ביחד עם יוסי יורב מזכיר הקיבוץ ונחמיה רפל מזכ"ל
התנועה ,ביקשו מהשר לסייע למכינה בכל האמצעים העומדים לרשותו ,כדי לייצב
אותה ולאפשר לה להתפתח וללכת בדרך המלך.
פגישה ראשונה עם בנצי ליברמן

לסייע למכינה כדי לייצבה

כל חברי צוות הקרקעות התנועתי – צביקי פורת )יו"ר( ,יונתן בשיא ,דובי מילר ,יאיר
רינמן ונחמיה רפל ,נפגשו במינהל מקרקעי ישראל עם מר בנצי ליברמן ,ראש המינהל,
ועוזריו הבכירים .היתה זו פגישה ראשונה עם ראש המינהל החדש ,ועל סדר היום עמדו
נושאים מהמעלה הראשונה עבור התנועה :פתחנו בדרישה להסדרת מעמדם של
מוסדות התנועה – הישיבה במעלה גלבוע ,צהלי במשואות יצחק ועוד ,ובדרישה לניתוק
הקשר בין פעילות המוסדות לבין הפעילות השוטפת של הקיבוץ המארח בכל תחומי
להבנות בסוגיות קרקעיות של כפרי הנוער הדתי ,וסיימנו
הבנייה והפיתוח .בנוסף הגענו ָ
בהצגת עמדת התנועה בנושאים המונחים על שולחנה של ועדת רוטקופף .ככלל,
התרשמנו שרוח רעננה וחיובית כלפי ההתיישבות מנשבת במשרדי המינהל.

רוח חיובית במשרדי המנהל

קורס גישור חדש

אגף חברה של תנועת הקיבוץ הדתי יוזם פתיחת מחזור שלישי של קורס גישור בסיסי,
הפתוח לכל החברים בקיבוצי התנועה .אנו מציעים שכל קיבוץ ינצל את ההזדמנות,
ויעודד מועמדים מתאימים להירשם לקורס .הקורס מונחה ע"י נתאי מלמד ,מנהל
"פתרונות ,גישור ויישוב סכסוכים – מרכז גישור והכשרת מגשרים" ,ובסיומו
מקבלים הבוגרים תעודת "מגשר מוסמך" .הקורס מותאם לתכנים רלוונטיים לחיי
הקיבוץ הדתי .מועד הקורס :מפגש שבועי בימי רביעי בין השעות  09:00ל15:00 -
בקבוצת יבנה ,החל מתאריך י' באייר תשע"ב ) (02.05.2012עד כ"א בתמוז תשע"ב
) .(11/07/12ניתן להירשם דרך עדנה במזכירות הקבה"ד  03-6072706 -או בדוא"ל -

גישור – כל הקודם זוכה

.mazkira2@kdati.org.il
כל הקודם זוכה!!
ועדת המפקד

גם מעיני המפד"ל לא נעלמה התחממות הגיזרה הפוליטית ,וגם הציונות הדתית נערכת
לבחירות ההולכות וקרבות .נחום ברוכי ,יו"ר הוועדה המדינית ,יואב איתן ,חבר
הוועדה ,ונחמיה רפל המזכ"ל ,נפגשו עם חברי "ועדת המפקד" שהוקמה בהסכמת 3
חברי הכנסת של "הבית היהודי" ,והציגו בפניהם את עמדת הוועדה המדינית על
הדרכים שיבטיחו מפקד ראוי והוגן .הפגישה התקיימה בגבעת וושינגטון ,במסגרת
סדרת שיחות שעורכת הוועדה עם גופים שונים המזוהים עם הציבור המסורתי של
מצביעי המפד"ל .מעל ומעבר לדיוני ועדת המפקד מרחפת השאלה המרכזית :כיצד
מביאים את הציבור העצום השייך למיגזר הציוני-דתי להביא לידי ביטוי פוליטי את
עוצמתו המספרית? כיצד מביאים את הציבור הזה להתפקד למפלגה אחת בשלב
איך מאחדים את המגזר?

הראשון ,ובשלב השני להטיל לתיבה את הפתק המתאים?
ביקור המזכירות הפעילה בלביא

הביקור של חברי המזכירות הפעילה בקיבוץ לביא החל בשעה  09.30ונמשך עד .19.30
לאורך כל היום זכינו לקבלת פנים חמה ולבבית ,ע"י עשרות חברים שהפסיקו את
שגרת עבודתם ויומם כדי לשוחח עמנו על מה שקיים ועל מה שהיו רוצים שיהיה.
החברים שבאו למפגשים שוחחו עמנו בחופשיות על מיגוון נושאים פנים-קיבוציים
וכלל-תנועתיים ,וביטאו את רחשי ליבם .משמח היה לשמוע שהקיבוץ נמצא בעיצומו
של תהליך פנימי מבורך' ,מלב אל לב' ,המוביל את החברים לבירור ערכי ובמקביל
מקדם את השיח בסוגיות המעשיות והיומיומיות .המזכירות הפעילה התרשמה מאוד
הן מההתנהלות המשקית של קיבוץ לביא ,ממגוון הענפים המנוהלים בצורה מקצועית,

ניהול מקצועי ומחושב

מחושבת וצעירה ,והתוצאות הכלכליות בהתאם ,והן מן הצד החברתי :מצאנו חברה
פתוחה ,טובה ,בריאה וחסונה .תודה רבה למארחים!
שבת שלום,
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

