ב"ה ,כ' באב ,תשע"ו

שלום לכולם!
סיור התיישבות בבקעת הירדן
השבוע הצטרפנו לסיור שר החקלאות והחטיבה להתיישבות (חבל מרכז) ,בבקעת הירדן .עברנו ביישובים
ונקודות שונות ,למדנו על ההתפתחות בשטח ועל אתגרי ההתיישבות המיוחדים לאזור .ביקרנו בבית הערבה,
נעמה ,מחנה גדי ,גבעונית ,ברוש ,משכיות ,גבעת סלעית ,רועי ,חמרה וגיתית .שוחחנו עם אנשי המקום על
ההתיישבות והחקלאות וכיצד ניתן לקדם את הסוגיות השונות בכל מקום .נערכו שתי ישיבות עבודה עם ראשי
המועצות אריה כהן ממגילות ודוד אלחיאני מבקעת הירדן .שר החקלאות ציין שני נושאים אסטרטגיים
להתיישבות בבקעה :התחבורה (כבישים) והמים (לחקלאות) .אנשי החטיבה הגדירו את הסיוע שניתן בעבר ומה
שאפשר לסייע בעתיד :בהקצאת הקרקע והחוזים ,במבנים ,תשתיות ,ועוד .באזור צפון ים המלח נשלים את
הסיור במרחב מועצה אזורית מגילות ,מקו אלמוג דרומה .ברמת התנועה אנו בוחנים את אופציות ההתיישבות
האפשריות והמתאימות עבורנו במרחב זה ,בתיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים .אנו מעריכים שמרחב זה
יימצא אתגר מתאים עבורנו.

שבת משבי רוח
בשבת שעברה ,שבת ואתחנן ,התכנסו להם חברי קבוצות 'משבי רוח' – הצפונית והדרומית ,לשבת של יחד ,שבת
של תוכן ולימוד משמעותיים ,בקבוצת יבנה .את המפגש פתחה שרי קרביץ (מעלה גלבוע) ,חברת הקבוצה
הצפונית  ,בסדנה שהתקיימה בצהרי יום השישי ועסקה בדרך ההתנהלות של כל אחד מחברי הקבוצה בנוגע
ליוזמה ועשייה .היה מעניין וחשוב לפתוח כך שבת שעסקה בסוגיה הבוערת בשתי הקבוצות – הרצון להמשיך
וללמוד את משנת הקיבוץ הדתי ולבחון אותה ואת הרלוונטיות שלה לימינו ,אל מול התחושה של חלק
מהצעירים שצריך כבר לקום ולצאת לעשייה שתהיה לה השפעה החוצה ,כלפי עם ישראל .את השבת ליוו הרב
יצחק בן דוד ,ראש מדרשת עין הנצי"ב (הלימוד הוא כמו הכאה על הסלע .צריך להפגש ולהמשיך ללמוד
בנחישות ,לא לוותר ,כי לעולם אין לדעת מתי תגיע המכה שממנה יפרצו המים) .וחברינו – פרופ' אמנון שפירא
האחד והיחיד מטירת צבי (אתם העתיד .צריך לעשות ,ועכשיו .תחזירו את תנועת הקיבוץ הדתי למקום הראוי
לה – בקידמת העשייה הציבורית) .לא יצאנו אולי עם תשובות ברורות ,אבל עם הרבה אנרגיה להמשיך יחד ,ועם
תחושה נהדרת שיש עם מי לצעוד .לקבוצת יבנה ולשליחיה ב'משבי רוח'  -יישר כח ותודה גדולה!

בקיבוץ הדתי עושים שרות מילואים משמעותי
בימים אלה בגדוד הר ציון בחטיבת ירושלים החליף מג"ד מקיבוץ סעד (סא"ל ד) ,מג"ד מהמושב השיתופי
משואות יצחק (סא"ל ב) .קצינים אלה משמשים אות ומופת לדור הצעיר בתנועה .ברכות ואיחולים למג"ד
היוצא והנכנס .והערכה גדולה לכלל משרתי המילואים.

אמיתי פורת ,וחברי המזכירות הפעילה

