
 

 

 

 

 

 
 

 2102 בינואר 2, ה"תשע בטבת ב"י, שבת ערב שער הנגב, -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 טחון חלקייבב
שאפשר  ; אחרים דווקא מביניםמאתנוהוצאת החיילים הצפויה בימים אלו מעוד יישובים מלחיצה חלק 

ל לסמוך על מפקדי צה"ל, שביטחוננו הוא כל ייעודם. הבשורות הטובות הן שהושלם שיקום הגדר ע
טחון בישובים הקדמיים נכנס להילוך גבוה )שיקום ייקט מרכיבי הבהגבול ונוספו אמצעי התראה. פרו

יתות הכוננות, גדרות, כולל מרכיב ההתראה בחלקן, דרכים, תאורה, רכבי בטחון, מכשירי קשר, ציוד כ
שניות התראה בפני פצצות מרגמה. המענה לאיתור מנהרות  51שערים ועוד(. נמשך המאמץ להעניק 

יקט ם. הבשורה הפחות מוצלחת היא שפרונמצא בראש סדר העדיפות, ללא מגבלות תקציב וכח אד
 מן הקרוב. הקמת הגדר המאסיבית עוד לא תוקצב כמו שצריך. עם זאת, יש סיכוי לתחילת העבודות בז

 
 יןיניגאוות פועלי הב

. בין 4152המבנים האיכותיים ביותר בישראל ב  51בטקס פרס המצוינות בענף הבנייה בישראל, נבחרו 
  ת על השקמה.בית הספר התיכון שלנו וגשר הרכבהמבנים שזכו באות, מצויים אחר כבוד 

בית הספר משמש אבן שואבת לאורחים מהארץ ומחו"ל שלאחר הביקור בין המבנים הממוגנים, בחללים 
יבות שלנו ם, מבינים קצת יותר את עומק המחוהמעוצבים ובמרחבים המוענקים לצוותי החינוך ולתלמידי

 למקום ואת שמחת החיים שמאפיינת אותנו. 
רז תוכנן בקפידה בכדי לוודא שהעמק המיוחד של השקמה, שנחשף גשר הרכבת מול הכניסה לקבוץ א

לעיני הגולשים אליו בין יד מרדכי לשדרות/ניר עם, לא יפגע מדי עם הקמת קו הרכבת מאשקלון לבאר 
   שבע. 

 
 תהרגו אותי

בשבוע הבא תיפתח במכללה תערוכת "כוחה של מילה", שכבר זכתה בשלל התקפות וגידופים בשל 
קור למספר עבודות שנגעו בעצבים הפוליטיים הרגישים של רבים. אני מביא לכם מקצת הפניית הזר

מדבריו של פרופסור עמרי ידלין, נשיא המכללה אל אחד המגיבים: "הזעקה שלך מונעת, בעיקר, 
מהאופן בו הוצגו הדברים בתקשורת. אני משוכנע שאם תסייר בתערוכה, תשנה את דעתך מן הקצה אל 

גמה: אני יודע שהיה פרסום של יצירה עם הכיתוב "איטבח אל יהוד". האם אתה באמת הקצה. הנה דו
חושב שהאמן )היהודי( קורא כאן לטבח ביהודים? לידיעתך, היצירה הזו כוללת שלוש חמסות, שעל 

יה "איטבח אל יהוד" ועל השלישית "דאעש". יאחת מהן הכיתוב "בדם ואש נפדה את פלסטין" על השנ
לך שהאמן עורך כאן השוואה בין דאעש לבין מי שקורא ל"פדיון פלסטין בדם ואש" או  האם לא ברור

 "איטבח אל יהוד"?
האם אתה מעדיף להעלים עין מן העובדה שיש מי שקורא להשמדתנו? האם לא עדיף להציג את 

ים הקריאות הללו באופן ביקורתי? האם אתה מעדיף שתערוכות כאלה, המציגות עבודות של מיטב האמנ
 בארץ, יוצגו רק במרכז?" 

 
 דווקא כאן!

מי שרוצה להמשיך ולהתעודד מהרוח הפתוחה והאופטימית של "ספיר" ושל שער הנגב )או לחילופין, 
בינו"( ישמע על כינוס שהיה ועל ביקור שנמנע: השבוע ארחנו צבן על "ההתרפסות בפני גדולי אוילהתע

אחת שני תתי אלופים במילואים )אחד מהם, גיורא  במכללה את כנס "יוזמת ג'נבה" שהושיב על במה
טחון יענבר: מפקד שלדג, חטיבת גבעתי ומפקד עוצבת לבנון וישראלה אורון: סגנית ראש המועצה לב

יני אסירים ברשות יואת מיודענו, הישאם עבד אלראזק, תושב עזה, לשעבר השר לענ לאומי( 
א נשמעו עמדות חדשות, לא הגיעה בשורה הפלסטינית, לשעבר אסיר באשמת פעילות חבלנית. ל

אופטימית; קרה רק דבר אחד: בקמפוס החינוכי, שספג השנה התקפות אלימות נפשעות מרצועת עזה, 
  נפגשו פטריוטים ישראלים ופלסטינים ונשבעו שלא לוותר על החלום לחיות כאן בשלום. 

יכו קבוצת יתומי מלחמת הקיץ מעזה בצידו הפלסטיני של מעבר ארז. הם היו אמורים בתחילת השבוע ח
להשתתף בשבוע של ביקור בישראל ובמהלכו להיפגש עם תלמידי התיכון שלנו. לצערנו, החמאס בחר 

 שלא לאשר את מעבר הנערים הפלסטינים לשטח ישראל.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4609463,00.html


 
 אתם אבירים!

ת טקס הענקת אות אבירי השלטון במכללת ספיר. התנועה לאיכות השלטון בחרה לקיים השנה א
לקבוע את תושבי המועצות האזוריות סביב לעזה  4152מעבר למיקום, החליטה הועדה לבחירת אבירי 

ואת תושבי שדרות כזוכי האות בקטגוריית החוסן הלאומי. ראשי הרשויות קבלו את האות שניתן 
ובדי המועצה ונבחרי הציבור העומדים בראשה, "כהוקרה על התנהלותם של תושבי המועצות והעיר, ע

אשר בקיץ האחרון ניצבו שוב בחזית הלחימה)..(באחריות, בסולידריות ובערבות הדדית. תושבי המועצה 
ועובדיה מלמדים אותנו מהם כוח עמידה, רעות וציונות ובמסירותם למדינת ישראל ולערכיה, הם 

 משמשים מופת לכל אזרחי המדינה".
 

 ייהחזית התעש
 4ישראל", החברה שפועלת בכפר עזה, במרחק של  -נדב גולדשטיין, בן כפר עזה ומנהל "כפרית 

בקטגוריית חברות בינוניות  4152קילומטר מהגבול מספר: "החברה זכתה בפרס יצואן מצטיין לשנת 
 51 -ב 4152 -ל 4112שניתן על ידי משרד הכלכלה. מחזור המכירות של כפרית ליצוא גדל בין השנים 

מיליון ש"ח ליצוא! הפרס הוענק במעמד מרגש ויוצא דופן בבית  511 -מיליון ש"ח וכיום אנו מוכרים כ
הנשיא ובהשתתפות שר הכלכלה. דברים יוצאי דופן נשא נשיא המדינה שבתחילת דבריו ציין מעומק 

יבותה ליבו את עמידתה של כפרית במהלך צוק איתן, ציין את ביקורו בחברה והתפעלותו ממחו
והפעלתה תחת אש. בטקס נכחו שבעה עובדים מהחברה שמרכיבים את זהותה )עובדי יצור, עובדי 

שנה וערבי ישראלי שגר בכפר קרע  52יצוא, עובדי מנהלה ואיש מכירות מיוחד שעובד בחברה כבר 
 ואחראי, בין היתר, על מכירות החברה למצריים וירדן." 

   
 ונשמרנו לנפשותינו

ם בשדותינו, העוברים/מטיילים/מדוושים/רצים: קחו חלק במשימה שלקחנו על עצמנו: אתם, העובדי
לצמצם ככל האפשר מפגעי בטיחות מסכני חיים. בימים אלו אנחנו מרכזים נקודות תורפה בטיחותיות 

שיש במרחב הפתוח שמחוץ לישובים )בורות, מתלולים, וכיוצא באלו סיכונים(. המידע מרוכז על ידי 
   משק בכל ישוב. פנו אליהם, ככל שאתם מכירים נקודה מסוכנת שיש לטפל בה. מרכזי ה

 
 דורות של איכות

בקבוץ דורות מתקיימים מדי שבת )כמעט( מפגשי שבת לוותיקי הקבוץ. הפעם השתתפתי וזכיתי לשמוע 
על החוג הדרמטי המקומי שפעל במשך כמעט חמישים שנה, מאז שנות השלושים, עת הגיעו עולי 

מניה לארץ. מאז שנות הארבעים, במהלך החמישים ועד לשנות השמונים הועלו עשרות הפקות, מהן גר
 –יתה קולטורה, היום ישל הצגות קלאסיות באיכות גבוהה. סיכם אחד החברים, בצער ובחיוך: "פעם ה

ימים הכל חלטורה". ואני אומר, שמי שיודע לשמר את רוח המקום ולהתגעגע אליה, מן הסתם עוד יחדש 
 כקדם, בדרך המתאימה לזמן הזה.

לצערנו, אין בנמצא סרטים שיספרו על תפארת העבר. מעט מרוח הדברים, בדגש על ההומור העצמי 
 בסרטון מחגיגות החמישים לקבוץ.של היקים ובניהם )כן, יש דבר כזה!(, ראו 

 

  , אלוןשבת שלום
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