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 שלום לחברות ולחברים,
 

 אל תירו!
חלק משמעותי מפיתוח התשתיות בישובים הצמודים לגבול אמור להתבצע באמצעות החטיבה 

ת )החט"ל(. לאחרונה נוצר איום משמעותי על קיום הגוף, שמהווה עבורנו משענת מוצקה להתיישבו
  בפעולות החיוניות לצמיחה הדמוגרפית שלנו בעשור האחרון. 

החט"ל אינה גוף אהוד במילייה הפוליטי שלי, כיוון שהיא פעילה בשטחים השנויים במחלוקת שמעבר 
ל, ונשנה את מדיניות הממשלה, לא צריך לשם כך לפגוע שמא –המרכז  לקו הירוק. )נתכבד, בוחרי 

בזרוע ציבורית מתפקדת( היא מהווה "סדין אדום" לשואפי שקיפות שלטונית. )אכן, יש לגלות פתיחות 
מירבית לדרישה זו( משפטנים מוצאים פסול בעדיפות שמקבלת החטיבה במכרזי ממשלה. )יתכבדו 

 הלאומי לכלי ממשלתי, מבלי לפגוע ביעילותו( חכמי המשפט וימצאו דרך להפוך את הכלי 
אבל, פירוק החטיבה בגלל הסיבות המתוארות, יהיה בבחינת איוולת תפקודית ועבורנו פגיעה דרסטית 

 בקצב הראוי לשיקום ולפיתוח לאחר "צוק איתן". 
  

 אחריות סביבתית
ל מחוז הדרום של המשרד באחת הפגישות שקיימנו השבוע, קדמנו נושאים סביבתיים עם גיא סמט, מנה

להגנת הסביבה ואנשי משרדו: מימוש התקציב להחלפת גגות אסבסט; הפיילוט יתקיים בנחל עוז ואחר 
כך נמשיך לשאר יישובי הקו הקדמי. הכרנו תוכניות לחינוך סביבתי. עקבנו אחר התקציב הייחודי 

תאמנו ההכנות להקמת  שיוקצה, לאחר אישור תקציב המדינה, להכשרת שביל השקמה לכל אורכו.
 מרכזים יישוביים לפינוי פסולת חקלאית ולמיחזור סוגים נוספים של פסולת. 

 
 מקיימים הבטחות

מאות רבות של סטודנטים קבלו השבוע מילגה נאה מאת הסוכנות היהודית. בכך קיימה הסוכנות את 
ם בישובים צמודי הגדר. הבטחתה מתום "צוק איתן": להוקיר את הסטודנטים שלומדים בדרום ואשר גרי

הגיעו לכיסים של החבר'ה הצעירים שבחרו נכון היכן לגור והיכן ללמוד. ציינתי ₪ כשמונה מליון 
למתכנסים שהאמת המפרגנת להם צריכה להיאמר: הם לא חיכו לקבלת המילגה ולמעשה, גם לא 

ישובו וימלאו  להבטחה לקבל אותה; כבר בספטמבר היה ברור שעל אף אירועי הקיץ, הסטודנטים
 כמעט את כל החדרים בעיר ובישובים. פרט לישוב אחד או שניים, הצלחנו במשימה באופן מלא. 

הבטחה אחת של הסוכנות מחכה, עדיין, למילוייה: הענקת מילגה לבנות ולבנים שלנו, שחיים איתנו 
 ואשר לומדים כעת במוסדות להשכלה גבוהה במרכז הארץ. 

  
 כלניות ברוחמה 

באיחור של שבוע, עקב גשמי הברכה, עם קצת פחות משתתפים וכלניות ועם הרבה יותר ירוק וצבעוני 
בעיניים, התקיימה בשבת שעברה צעדת הכלניות בבתרונות רוחמה. היה לנו ארגון מופתי, פינות ענין 

שושנה  תה לנו גם משפחתה הענפה שלישמחות ומעשירות, בעיקר בנושאי סביבה, ליצנים, דוכנים והי
 ות( דמארי. -ני-ל-)כ

בן הקבוץ, חבר רוחמה, מספר לי ב"אתר הראשונים" הומה הצועדים והסועדים,   -עמי פרדמן, גמלאי 
שיש לו פרשנות נוספת לחיבור בין רוחמה לכלניות: כשהיה כבן שש, בעת החיפוש אחר כלי נשק 

ץ המבודד במשך מספר ימים. רוב , צרו פלוגות צבא הוד מלכותו על הקבו6491שערכו הבריטים בשנת 
החיילים חבשו את הכומתות האדומות שזיכו אותם בכינוי "כלניות". החבר זוכר שבכדי להקהות את 

המתח הציעו הכלניות לילדי הקבוץ לעשות סיבוב במשוריינים הבריטים. לתסכולם של הילדים, הנהלת 
הקורצת. אגב, את הנשק שאכן היה הקבוץ אסרה עליהם, מטעמי גאווה לאומית, להיענות להזמנה 

   מוחבא, החיילים לא מצאו. 
 
 
 



 
 ברוכים כל הצדיקים 

כמדי שנה, העלו שלשום ילדי שכבת ז' בכפר עזה את סיפור מגילת אסתר. אורית צדיקביץ ולידה צוות 
של הורים, חברים וצעירים מתנדבים הפיקו ערב בו השתתף כמעט כל הקבוץ הגדול. ההצגה זרמה, 

דים והילדות היו חינניים, המוזיקה קלחה, הבדיחות הצחיקו. מה שהפך את הערב התרבותי לחוויה היל
אנושית היו המקום שניתן לנער עם צרכים מיוחדים, ההתייחסות הקומית לטראומות הקיץ, 

האינטרפרטציה הרכה שניתנה לאלימות שהמגילה רוויה בה )פיית הלילה מרדימה את הרעים במקום 
 תם(. להרוג או

מתכנסת קהילה, שרוב בניה ובנותיה נאלצו לגלות מביתם במשך כמעט חודשיים, מקיימת חג כמימים 
   ימימה, צוחקת בקול, מחבקת את הכאב ומאמינה בעתידה. 
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