
 

 

 

 כ"ו באלול 30/9 - מילים לשבת   
 

 שבת שלום חברות וחברים,
 

 חוזרים לכותרות
סוף השבוע הקודם היה הסוער ביותר מבחינה ביטחונית, מזה זמן. בזמנים מתוחים 
כאלו, חשוב להתכנס ביחד ולקבל החלטות משותפות.  במוצאי שבת וביום ראשון 

י ההורים, הנהלות בתי הספר והמועצה ונציגי משרד החינוך בערב התאספנו,  נציג
וצה"ל. החלטנו לאפשר למורים לנצל את יום ראשון לרענון נהלים ולארגון  אופטימלי 

 של כיתות בקרית החינוך. הילדים נהנו מסוף שבוע ארוך.  
זה המקום להודות להנהלת המכללה על הסיוע המיידי שהגישה לנו בהקצאת מספר 

 לימוד עבור תלמידי היסודי.  כיתות
ביום ראשון, קידמנו במשרד החינוך את הפרוגרמה של בית הספר היסודי החדש 

 שלוש.-והממוגן, שיבנה בשלבים, בתוך שנתיים
ביום רביעי נפגשנו, שוב, והפעם עם ראש מחלקת מיגון בפיקוד העורף. שמענו פרטים 

 על התקציב הקיים וסדרי העדיפות לחלוקתו. 
 ו על שיפוץ הכיתות הממוגנות מחבל עזה והקצאתן למוסדות החינוך.שמענ

התרשמנו שקבלת ההחלטות, עד כה, הייתה טובה. מה שחסר הוא עוד תקציב 
 לחלק אותו נכון, על סמך האיומים.  –וכשיהיה תקציב 

מליון  85בנוסף ל ₪, מליון  40בעקבות הפעילות שלנו, מסתמנת הקצאה נוספת של 
 בי עבודה.שנמצאים בשל

 
  שלנו או שלהם?

להתעורר כל יום בבוקר )בשעות הקטנות( עם "בום" קטן בלב, זה לא משהו. המבינים 
יודעים להבחין מייד בין "בום" על קולי לבין ירי תותחים מהסוללה בנחל עוז, פגז של  

 טנק, פיצוץ טיל... או טריקת  דלת השירותים של השכנים.
, ללחץ. מיטב הגנרלים הסבירו לי השבוע שה"בומים" היו ומי שלא מבחין? נכנס, בצדק

חלק מהותי במינוף הלחץ של האזרחים בעזה על הטרוריסטים. בינתיים, זה עובד. 
 השקט היחסי חזר.

עם פרוס השנה החדשה, מה נאחל לעצמנו? שנאבד, בהקדם, את יכולת ההבחנה בין 
 קולות הנפץ השונים.  

 
 הכי מרגשת

קו את ידינו בשבוע זה. הודיתי בשמכם לכולם. הברכה שנגעה בי רבים התקשרו וחיז
יותר מכל הגיעה בפקס מאורנה שמעוני, אם שכולה, שבנה נפל בלבנון, חברת אשדות 

 יעקב שמקימה בעמק הירדן מוסד טיפולי במתכונת ההידרותרפי שלנו. 
וחך על חברינו אורנה כותבת:" הייתי רוצה שאיחולי יחזקו אותך ויעזרו לך לשמור בכל כ

 היקרים בשער הנגב."  תודה אורנה יקרה.
 

 מהולנד באהבה
למשפחת קוריין אשר חיה בהולנד יש מניות רבות בשער הנגב, ביניהן ב"בית חיל", 

לילי,  –הבית  הסיעודי בברור חיל. השבוע ביקרו אותנו שלושה דורות של בני קוריין 
בנותיו הנאוות. חילופי הדורות הסבתא האמיצה ניצולת השואה, דניס בנה ושתי 

בהנהלת הקרן המשפחתית, שמסייעת למפעלות רווחה בישראל, הם זמן קריטי לחיזוק 



הקשר  עם הדור הבא. עדות להתלהבות המשפחה מאיכות הבית הסיעודי בברור חיל 
 אלף דולר לחדר כביסה במוסד. 30 –היא המתנה שהשאירו ל"בית חיל" 

 
 אור באור הנר

השכונה החדשה באור הנר התקיים בנוכחות יונתן בשיא, שלמה צימרמן,  טכס חנוכת 
מוקה כהן, גור כץ ואנשי מינהלת סל"ע נוספים,  מנכ"ל משרד השיכון ואנשי משרדו, 

 –חברינו החדשים, זה מקרוב באו מהתוחמת הצפונית   -קבלנים, חברי אור הנר וכמובן 
רכנו על החזון של המשתכנים המשפחות שגרות בשכונה החדשה באור הנר. ב 16

החדשים, שבחרו לבנות את מסגרת חייהם החדשה, תוך האובדן והכאב הגדולים, 
באופן מאורגן ובמחשבה תחילה. זה הצליח. להם ולאור הנר. אם יישארו, הרווחנו 

כולם. אם יעברו לשכונה בבת הדר, יישארו המבנים שבנה הקבוץ ותישאר האחווה 
 חולים" ל"כתומים". זוכרים , עדיין, מה זה?  שעולה וצומחת בין "הכ

 
 תורת ישראל לעם ישראל

מי שלא ראה את שמחת הכנסת ספר התורה לבית הכנסת בקבוץ מפלסים, לא חווה 
 את ההזדמנות שמונחת לפנינו לאיחוי הפצע הלאומי.

זה לא מאוחר. ימימה שי, הספרנית הותיקה, חברת גבים, שתרמה את ספר התורה, 
משטר הקומוניסטי, מוכנה לספר לכל אחד את עלילות הספר בימים ההם ובזמן ניצול ה

הזה. ותיקות מפלסים, יספרו לכם מה משך אותן בערב חול לבית הכנסת בו אינן 
מרבות לבקר. צעירים רבים המתגוררים במפלסים, כחברים, תושבים, סטודנטים, 

המעט, בתוככי קבוץ שאינו משתכנים ומפונים יסבירו מה זה בשבילם לחזק את "מקדש 
דתי.  יספר לכם אבי פרחן, עטור זקן האבל שעולה וצומח על פניו המיוסרים, מה 

 משמעות האירוע עבורו. 
כשם שכל ישראלי צריך לדעת עברית, כל יהודי צריך לדעת "יהודית". מה היא 

 "יהודית", לדידי? כל דבר תרבות שהיהודים חפצים ביקרו. 
ד מיסודות התרבות היהודית. הכנסת ספר התורה לבית הכנסת ספר הספרים הוא אח

הפלורליסטי בקבוץ מפלסים הוא דוגמא לפיוס החיוני בין כל צבעי הקשת היהודית, בין 
 היהודי לבין מורשתו.  

 
. שנה של ירידה מהכותרות הביטחוניות אל עבר העשייה שנה טובה, חברות וחברים

רבות, הצמיחה הדמוגרפית ופיתוח התשתיות השגרתית בשדות החינוך, הרווחה והת
 והעסקים.

 
 

 שבת שלום, אלון.
 

 לפרטים נוספים
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