בס"ד

שלום לכולם,

חוברות ופרסומים
מחלקת נוער וצעירים ,בראשותו של רזי בן-יעקב ,הוציאה
חוברת הדרכה ראשונה ,שנושאה" :הסתפקות במועט".
בחוברת ,שנכתבה ע"י אושר ברנע מקיבוץ סעד ,ישנו
שילוב מוצלח של מערכי הדרכה ומאמרים עיוניים
מצולמים מתוך גיליונות "עמודים" .החוברת יפה
בעיצובה ונהדרת בתוכנה ,והיא חלק ממהלך רחב של
עיסוק בערכים ולימוד משנת הקבה"ד.
ביקור המזכירות הפעילה בשומריה
הישיבה השבועית של המזכירות הפעילה התקיימה
השבוע בקיבוץ שומריה ,אליו עברה מגוש קטיף חלק
מקהילת עצמונה .את בניית היישוב וביסוסו הכלכלי-
חקלאי מלווים חברינו דוד )מושבניק( מבצרי וצביקי
פורת ,והם זוכים להערכה עצומה .דברי שבח רבים ניתנו
ע"י מזכירי היישוב לחברנו יונתן בשיא ,שבתנאים
המיוחדים שנוצרו בשעתו השכיל לבנות מתווה מיוחד
וחדשני להתיישבות שיתופית-חקלאית ,שהצלחתו
מעוררת התפעלות .פירוט על מהות הביקור ימסר
בעמודים.

עיין ערך...

מפגשי משק
הצוות הכלכלי ממשיך במסעותיו בין המשקים ,כאשר
בכל קיבוץ פוגשים צביקי פורת ,מרכז אגף המשק
במזכירות הקבה"ד ואלי סומר ,מנהל הקרנות
התנועתיות ,את האחראים על כלכלת הקיבוץ .לשיחה
הכלכלית-מקצועית מצטרפים במידת האפשר נציגי אגף
החברה בקיבוץ ובתנועה .בשבועות האחרונים התקיים
ביקור בקיבוצים סעד ,עין צורים ,ראש צורים ,מגדל עוז,
ניר עציון ,לביא ,בית רימון ובארות יצחק .שביעות הרצון
ההדדית מהמפגשים ממריצה אותנו להמשיך במסעותינו.

בס"ד -קיבוץ שומריה?!

כנס רבני הקבה"ד
בבית המדרש בקבוצת יבנה התכנסו בתחילת השבוע
רבני הקיבוצים ,לדיון פנימי על נושאים שונים
העומדים על הפרק .בתחילת כל שנה מתכנסים
הרבנים ומשפחותיהם לשבת משותפת המוקדשת
לעיון ודיון עם חברי המזכירות הפעילה ,ולאורך
השנה אנו משתדלים לקיים מפגשים אחדים ,בהם
מועלות לדיון סוגיות הלכתיות וחברתיות.
סוגיות הלכתיות וחברתיות

השומר
החדש

יום העצמאות = יום עצם המהות
אנשי "השומר החדש" ,הפועלים להחזרת הריבונות
היהודית על קרקעות מדינת ישראל ,מזמינים את
כולם להיות שותפים בחגיגת יום העצמאות,
שתתקיים בעז"ה בחורשה שליד צומת מגידו ,תחת
הכותרת הלקוחה ממגילת העצמאות" :אנו מכריזים
בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא
מדינת ישראל" .בהזמנה נוספת נקראו חברי בני
עקיבא צפון אמריקה לדורותיהם לחגוג את שנת ה-
 75ל"מחנה מושבה" באירוע גדול ,שיתקיים בעז"ה
ביום העצמאות הבעל"ט ,בנאות קדומים .פרטים –
אצלנו ובאינטרנט
CAMP
MOSHAVA

שבת שלום
נחמיה רפל
והמזכירות הפעילה

