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 שלום לחברות ולחברים,
 

 בום וגמרנו?
חילופי המהלומות בינינו לבין הפלסטינים אינם נפסקים. כשהיינו ילדים אמרנו על מצב 

כזה: "זה לא כוחות" ו"זה לא פייר". "זה לא כוחות, כי אנחנו יכולים לקרוע להם את 
בעזה ובנותיה אבן על אבן. זה לא פייר, כי אנחנו בחיים לא  רתישאשלא הצורה, כך 

 היינו עושים את זה ובצד השני יש מי שזומם כך כנגדנו. )בטוח שאצלנו אין כאלו?(  
ארגונים לשלום הילד הפלסטיני כועסים על ה"בומים" האוויריים והארטילריים הפוגעים 

גב, גם לילד בצד הישראלי של הגבול( בנפשו. הלוואי שהפגיעה )המשותפת, דרך א
, יגדל, לצערנו, תגברתהיה רק בתחומי הנפש. אם השליטה המרכזית הפלסטינית לא 

 מספר הנפגעים בגוף. בשני הצדדים.
 

 זורים מלח
ח"כ שלום שמחון, השר לאיכות הסביבה, וצוות משרדו ביקרו אותנו השבוע. הצגנו את 

בכירים בה הינם "ירוקים", מבחינת יחסם מועצה שכל ממלאי התפקיד ה –עצמנו 
לסביבה, שלוקחת אחריות על טיפוח ערכי הטבע והסביבה, שמתמודדת עם מפעלים 

, חלקם לא בתחום הרשות שלנו. רשות שמובילה את הפיתוח סדרתייםשהינם מזהמים 
ואת המאבק בתחנה הפחמית השלישית באשקלון.  השקמהמוטה השימור בפארק 

 נו לשתף פעולה במאבק נחוש יותר במפגעים סביבתיים. יתרה מזאת, הסכמ
ובינתיים, בצד השני של היער, אנחנו עסוקים בניהול משפט בגין תביעה פלילית 

שהגיש כנגדנו...המשרד לאיכות הסביבה, עקב גלישת מי תמלחת של "נגב טכסטיל", 
 התעשייה שדרות. לך תבנה מדינה. אזורהשוכן ב...

 
 זגוריצה, עיירתי

ום לנדס, חבר ניר עם, קיבל השבוע במתנ"ס את פרס פיכמן למפעל חיים. זהו פרס של
המוענק על ידי התאחדות יוצאי בסרביה )מולדובה( בישראל.  יגאל צחור, מנהל קרן 

ברל כצנלסון, הביא לאירוע שני אוטובוסים עמוסי עולים חדשים. זה היה מחזה 
מעולם דרומה מתל אביב,  היתהיסוריאליסטי להדריך את הקבוצה, שרובה לא 

מטרים מתפוצצים פגזי התותחים מסוללת נחל  700בתצפית נביה מרעי, כשבמרחק של 
 עוז. 

הופעתם של ילדי התיאטרון האידי מאשקלון. הם  ההייתיוצאת דופן ומרגשת לא פחות 
 .1922שרו באידיש שירים שסחטו דמעות לא רק מילידי מזרח אירופה, מחזור 

אתה מקבל את הפרס בשם בני קהילתך, זגוריצה,  שנטבחו על ידי שלום היקר, 
הנאצים ועוזריהם המקומיים, בשם חלוצי תנועות הנוער ששרדו את התופת ושחירפו 
נפשם להעלאת שארית הפליטה ארצה, בשם מייסדי התנועה הקיבוצית שעשייתם 

ם, בפרט. קובעת את גבולות המדינה, בשם מתיישבי הנגב בכלל ובשם חברי ניר ע
 המשך לכתוב, שלום, המשך לשורר בדם לבך. 

 
 
 
 
 
 



 
 ולא תשקוט הארץ

הראשונים שלי, אני יושב על ברכיו של אבא, כשהוא  נוהג בפרגוסון  תהזיכרונובאחד 
הישן של המטע. אני שואל אותו "מה אעשה בצבא?". אבא עונה לי את התשובה  135

 התגייס, כבר". האולטימטיבית:"עד שתגיע לצבא, לא תצטרך ל
עברו ארבעים שנה וביום ראשון זומנתי לבית הספר, למפגש עם יענקלה מועדת 

 של התק"ץ, ל"שיחת הכנה לקראת גיוס" של בני יב' והוריהם. ןהביטחו
לפני זמן מה, נטע שאל אותי את אותה שאלה ששאלתי אני את סבא שלו.  לא עניתי 

 לו את אותה תשובה שאני קבלתי.
 

 אלון.  שבוע טוב,
 

 לפרטים נוספים
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