בס"ד

שלום לכולם,

כנס המאבק במינהל מקרקעי ישראל
מאות פעילי משק ממאות קיבוצים נענו לקריאת מטה המאבק במינהל מקרקעי
ישראל ,והתכנסו ביום ראשון לכנס שסימל את תחילת המאבק הציבורי .השר
יצחק )בוז'י( הרצוג אמר בכנס:
מוּד ִעים לכך אך יש מערכה שלימה כנגד הערך הקיבוצי ,ויש מערכה
"אינכם ָ
שלימה שנועדה לשים לכם רגליים .היום התפרסם ש –  25%מבוגרי קורס טייס
הנוכחי הם קיבוצניקים ,אך כאשר הם ירצו לחזור הביתה לקיבוץ לא יהיה להם
היכן לגור .מישהו נוקט באפליה שיטתית כלפי הקיבוצים ,ולי זה נמאס! המאבק
שלכם מוצדק! אתם צודקים ,ואני אתכם בכל הלב!".
מנכ"ל המכללה האקדמית בעמק יזרעאל ,שהוא גם המנכ"ל התורן של איגוד
המכללות האקדמיות ,פנה בהצעה ובבקשה לגייס את הסטודנטים למאבק ,והביא
את הנתונים הבאים:

מאות נענו לקריאה

"בתל-חי יש  4,000סטודנטים ,ומתוכם  1,500גרים בקיבוצים .אין להם דירות
בקריית שמונה ,והם לא ילידי הצפון! מדובר על אלפי סטודנטים המגיעים מכל
הארץ כדי ללמוד דווקא בצפון ,ובלעדיהם מכללת תל-חי לא תוכל להתקיים!".
בכנס נכחו גם :סגן שר הביטחון מתן וילנאי ,חברי הכנסת ישראל חסון ,חיים
)ג'ומס( אורון ושי חרמש ,ראשי מועצות אזוריות ועוד רבים וכן טובים .אנו נמשיך
להירתם למאבק ולעדכן בנעשה.
מפגש עם הגרעין הירושלמי
עשרות שמיניסטים ירושלמים באו למפגש הראשון של "הגרעין הירושלמי" .קשה
להעריך כעת להיכן יתגלגלו הדברים מבחינה מעשית ,אך גם אנחנו נדבקנו
בהתלהבות וברצון ליצור מחדש את המסגרת שמשלבת חיי קיבוץ עם שירות צבאי.
ליסודות המוכרים שהרכיבו לפני שנות דור את מסלול הנח"ל התווסף בשנים
האחרונות יסוד מרכזי :לימוד תורה ,ואנחנו מחפשים את הדרך בה נוכל לשלב
בתוכנית את שלושת העמודים עליהם העולם עומד" :על התורה ,ועל העבודה ,ועל
גמילות חסדים".

נדבקנו בהתלהבות

אגף החברה בפעולה
בישיבת המזכירות הפעילה נסקרו הפורומים השונים שמוביל אגף החברה,
בראשותו של יהושע מוזט )שדה אליהו( .צויינה בהערכה העובדה שהחברים
"מצביעים ברגליים" ,מגיעים לכל המפגשים ,והביקוש גדול ממספר המקומות.
באופן שוטף מתכנסים הפורומים הבאים:
פורום מזכירים – ההולך ומתחזק .תמי לס ,מנחת הפורום ,מובילה אותו השנה
בהצלחה רבה;
פורום למניעת הטרדה מינית –למפגש האחרון הגיעו נציגים מ 13 -קיבוצים,
מונחה ע"י אסתר שי
פורום רבנים – לאחר "שבת הרבנים" נקבע מועד למפגש נוסף ,חד יומי
פורום רכזי תרבות – על הפרק" :קפה תנועה" בכפר עציון ובשלוחות" ,מפגש
אמנים" בלביא ועוד;
קורס מנהיגות "אמצע החיים" בשדה אליהו – מסתיים בעוד שבוע ,בהצלחה
אדירה 18 ,משתתפים; קורס מנהיגות "אמצע החיים" בטירת צבי – ייפתח מייד
לאחר סיום הקורס בשד"א;
קורס לרכזי ועדות ומובילי פעולות בקבוצת יבנה – יונחה ע"י ענת רוזנבלט,
מיועד ל 30 -משתתפים ,ההרשמה עדיין פתוחה 10 ,פגישות אחה"צ )בין  13.00ל-
;(17.00
קורס גישור – מחזור שני ייפתח אחרי פסח.

החברים מצביעים ברגליים

צוות היגוי בארות יצחק שבנגב
צוות ההיגוי לשיקום ושימור אתר בארות יצחק שבנגב התכנס השבוע בעלומים,
ויצא מהפגישה בתחושה טובה :במגדל המים ,נסקרה העבודה שנעשתה ע"י
המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל לשימור וחיזוק המגדל .בהמשך הוצגו
בשטח התוכניות לפיתוח סביבתי ובניית מערך הדרכים לאתר ,ומנהל מרחב הנגב
בקק"ל ,עמי אוליאל ,שמח לבשר כי כל הנושאים הפרוצדורליים אושרו וכי
הכלים של קק"ל יכנסו לעבודה תוך כ  10ימים .בישיבה הוצגה תכנית השיפוץ
וההסבה של הקומה העליונה ב"מבנה המשולש" ל 'חדר מורשת' ,והועלו נקודות
מרכזיות הנוגעות בתכני העיון והלימוד בחדר זה .צביקי פורת ,חבר הצוות ,דיווח
על פגישה עם מאיר שמיר ,יליד קיבוץ בארות יצחק והיום מבעלי 'ביטוח שמיר',
שהבטיח את סיועו הנדיב להקמת חדר המורשת.
שבת בדונה גרציה

הצוות יצא בהרגשה טובה

השבת השניה מתוך שלוש כבר מאחורינו ומה שנותר הוא רק להביט בתמונות
ולהתרשם מהאווירה הטובה והיחד ששבתות אלו מעניקות לחברי הקיבוץ הדתי.

שבת שלום,
נחמיה רפל

וחברי המזכירות הפעילה

