ב"ה כ"ב בתמוז ,תשע"ו

שלום לכולם!

הרוח נושבת ,והיא לא קרירה
הקיץ הגיע ,החופשות המשפחתיות מונחות על שולחן הדיונים המשפחתיים – לאן נוסעים?
עם מי? מתי? אבל אצלנו בקבוצות 'משבי רוח' לא ממש נחים ...למרות שבתכנית לשנת
תשע"ו לא נקבעו מפגשים לחודשי הקיץ ,החליטו המשתתפים לא לעצור ולהמשיך להיפגש.
ובקנה – מפגש משותף של הפורום הצפוני והדרומי עם מוקי צור ביום שלישי ,ה' באב9.8 ,
בשדה אליהו ,ואם לא די בכך – ברגעים אלה נרקמת תכנית לשבת משותפת בקבוצת יבנה
פחות משבועיים לאחר מכן ...חם בתנועה והרוח אכן נושבת!

המשתתפ ים החליטו לא
לעצור ולהמשיך לה יפגש
גם בחודשי קיץ

משפחה-פנים רבות לה
במסגרת עבודתן ,יצאו כמה מגננות ומנהלות הגיל הרך מהתנועה להשתלמות קיץ שארגנו
התנועה הקיבוצית ,בשיתוף סמינר הקיבוצים .ההשתלמות עסקה במשפחות מיוחדות איתן
מערכות הגיל הרך נפגשות .מדווחת נירית ,רכזת הגיל הרך בתנועה :במהלך יומיים של לימוד
מעמיק נוכחנו שניתן להכניס כמעט כל משפחה להגדרה 'משפחה מיוחדת' ,ושהמפגש עם
השונה הוא הזדמנות לחוויה מיוחדת .כיוון שבעולם המערבי אנו עדים לתמורות רבות סביב
המושג 'משפחה' ,עסקנו בהשתלמות במגוון המשפחות המיוחדות :משפחות פרודות וחד
הוריות ,משפחות לתאומים ועוד ...ובתפקיד המנהלת והגננת ביצירת קשר תומך בהורים
ובמשימות ההתפתחותיות של הילדים .היו אלה יומיים מלאי למידה עם מרצים מן השורה
הראשונה.
סוף עונת המפעלים
בעת כתיבת שורות אלה עומד להסתיים מחנה 'בתוך הזרם ונגדו' – המחנה האחרון לקיץ
תשע"ו ,ובזה מסתיימים מפעלי הקיץ של התנועה לשנה זו .במפעלי הקיץ השתתפו יותר מ
 300בני נוער בארבעה אירועים מיוחדים במינם הפרוסים מצפון ועד דרום .בסוף השבוע
שעבר סיימו בוגרי כיתה י' את "מסע בין עולמות" מסע חוליות בין ירושלים ות"א ,בו תרגלו
החבר'ה עצמאות (גם כלכלית) ופגשו את חלקי הפאזל המרכיבים את החברה הישראלית.
סיימנו בשיחה מרתקת ב"המקום" מרכז תרבות ורוח במרכז תל אביב .בסוף שבוע זה
כאמור מסיימים בוגרי כיתה ט' את מחנה "בתוך הזרם ונגדו" ,מחנה אינטנסיבי ועמוס
בחוויות ולמידה .המחנה כולל :תרגול עבודה קבוצתית ומשימות אתגר ,בתוכן משימות מים
בנחל הבניאס נגד כיוון הזרם .כלל בני הנוער שלנו שיצאו לפעילות ,נהנו מפעילות חווייתית,
מיוחדת ואתגרית ,שכללה תכנים ייחודיים עליהם שקדו במחלקת דור צעיר .את המפעלים
ליוו צוות 'מדרשת תורה ועבודה' ובחלק מהמחנות הדריכו בני הנוער הנהדרים שלנו .יישר
כח למנהלי המפעלים השונים ולצוותי ההדרכה .ועכשיו ...נערכים לפתיחת השנה הבאה.

נוכחנו שנ יתן להכניס
כמעט כל משפחה
להגדרה 'משפחה מיוחדת'

הפגנת החקלאים -ענף המדגה כמשל
ביום שלישי ,בחום מרשים של  +40מעלות בצל ,התכנסו כ  3,000 -תומכי החקלאות וענף
הדיג מכל הגילים על שפת בריכת הדגים של מדגה מעוז חיים ,לעצרת מחאה נגד כוונת שר
האוצר להוריד את המכס על הדגים לאפס במהירות ,באופן שיסכן את המשך קיומו של ענף
המדגה .ענף זה הוא יסוד להתיישבות בעמק בית שאן בו מרוכזים  75%מיצרני הדגים,
 25%של משקי הקיבוץ הדתי! ולפיכך הגזירות החדשות עלולות לפגוע באופן אנוש בפרנסת
וכלכלת היישובים ,ובחיים בעמק בית שאן בכלל ,לגרום לייבוש הבריכות – ומכאן גם
לפגיעה בערכי טבע ואקולוגיה ובתיירות לעמק .אין כמשל זה להדגיש את הקשר שבין
חקלאות להתיישבות בייחוד באזורי הפריפריה .ומכאן דרישתנו מהממשלה ומשר האוצר
לשמור על ההתיישבות ,על החקלאים ועל העובדים ,ולהגיע בהידברות להסכמה על מהלך
מדורג שיאפשר התארגנות והתמודדות .הנהגת החקלאים והתושבים זכו לסיוע גם מראש

מי שרואה ביוקר המחיה
חזות הכל ,במו ידיו שולח
צעירים לברלין ,למילקי זול ..

עירית בית שאן רפי בן שטרית ,שדיבר על הקשר ההדוק של פרנסת תושבי העיר לענף
המדגה ,ועל הסינרגיה בפיתוח האזורי .דור בן נון ,בן  19מקיבוץ מירב ,בוגר תכנית 'רגבים'
אמר בעצרת" :יש בכל הארץ התעוררות גדולה של נוער לחזור לעבוד בחקלאות .הנוער
רואה בזה אתגר גדול ,חלום גדול .החקלאות בארץ הזו זו הציונות .וכשאנו רואים את
החזון הציוני שאנו חיים אותו יום יום נרמס תחת שיקולים פוליטיים זה כואב .מי שרואה
ביוקר המחיה חזות הכל ,במו ידיו שולח צעירים לגור בברלין כי שם המילקי זול יותר."...
בהמשך לאותו עניין ,אנו נערכים לקיום ישיבת מזמו"ר דחופה שתעסוק בדיוק בענין זה
ביום שלישי ,כ"ז בתמוז 2.8 ,בטירת צבי .הזמנה ופרטים נשלחו לקיבוצים וחברי המזמו"ר.
התיישבות חדשה
כזכור החלטנו להניף מחדש את דגל ההתיישבות כאחד מדגלי הקיבוץ הדתי .כחלק
מהשיבה לשדה ההתיישבות אנו לומדים את השטח והאפשרויות ,מסיירים באזורים שונים
מקיימים פגישות במועצות אזוריות ,עם החטיבה להתיישבות ותנועות התיישבות אחרות.
המטרה מבחינתנו היא לייצר מספר אופציות להתיישבות חדשה או חיזוק יישובים קיימים
במקום שיש משימה לאומית בעלת ערך .אנו מבקשים לייצר מספר אפשרויות בגליל ,בנגב
ובבקעה כולל צפון ים המלח .השבוע הדרמנו למועצה אזורית רמת נגב .נפגשנו עם ראש
המועצה (שמוליק ריפמן) מנהל מחלקת ההנדסה וההתיישבות ,ומנהל מחלקת צמ"ד.
מוא"ז רמת נגב היא הגדולה ביותר מבחינת השטח אך קטנה באוכלוסייה (כ7000 -
תושבים) עם התפשטות התיישבות הבדואית ,הרחבת ופריסת ההתיישבות היהודית נעשית
חשובה ביותר .ממשלת ישראל כבר החליטה בעבר להרחיב את ההתיישבות בנגב המזרחי
במבואות ערד ,ובנגב הדרום-מערבי ברמת הנגב .ההתיישבות שם הוא צורך השעה ,ואתגר
גדול ,לשמור על השטח ולהתיישב ב'ארץ הנגב' .בחנו אופציות שונות וסיכמנו על המשך
שיתוף פעולה ארוך טווח בשני יישובים אפשריים .נציין כי ברמת הנגב נכון להיום ,יש קושי
לבסס יישוב חדש – "מתוכנן" הכולל נחלות חקלאיות ואמצעי ייצור .במקביל ,אנו
מחויבים להרחיב גם את הישובים הקיימים שלנו ,ולכן אנו עובדים במחלקת צמ"ד עם
הנהלות כל היישובים על תכנית אסטרטגית להרחבתם .אנו מאמינים ששני מסלולים אלו
משלימים זה את זה ,בתנועה של צמיחה ,להרחבת התנועה כולה ,לחיזוק הפריפריה
והתיישבות בא"י לקיים מה שנאמרֹ" :לא תֹ הּו בְ ָראָ ּה ,ל ֶָׁשבֶׁ ת יְ צָ ָרּה" (ישעיהו מה,יח).

שבת שלום,
אמיתי פורת וחברי המזכירות הפעילה

עובדים במקביל על הקמת
ישוב ועל תכנית אסטרטגית
להרחבות בקיבוצים

