
 

 

 

 

 

 
 

  5201 בפברואר 13, ה"תשע בשבט ה"כ, שבת ערב ,שער הנגב -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 אחים לצער 
ם אתמול בבוקר השתתפתי בישיבת הזדהות של מרכז השלטון המקומי ברהט. הישיבה שהוביל חיי

ביבס, ראש העיר מודיעין מכבים רעות, חבר הליכוד, התכנסה כאות הזדהות עם תושבי רהט לאחר 
אירועי הדמים הקשים שהיו בעיר, אירועים שעדיין לא בוררו עד תום. המפגש סימל את השאיפה להשיב 

ת את מרקם היחסים עם גורמי הממשלה, לשגרה סבירה. הכינוס יוצא הדופן איפשר לנו להעביר א
תנחומינו לד"ר מוחמד אל נברי, ראש המועצה של חורה השכנה, אשר שמונה מתושבות המועצה שלו 

   נספו בתאונת הדרכים המזעזעת ליד להבים.
לפני מספר ימים השתתף הרב ציון כהן, רבנו לשעבר, בביקור תנחומים ברהט. ראו את הכתבה על 

ד"ר יונס אבו רביעה, הרופא הבדווי הראשון בנגב, אומר בכתבה שביקור מסוג זה  ביקור הרבנים ברהט.
עוזר מאוד לצמצם את ההקצנה בקרב שני העמים. המרואין השני אמר שביקורים כאלו נותנים סיכויים 

 לאחוות אחים ויתנו סיכוי לחיים בשלום של יהודים ומוסלמים.
 

 יך. מבט בהיריום אב
ביום שלישי היו לנו שלוש פעמים "כי טוב": שלוש קבוצות ביקרו אותנו במהלך יום שהחל קר, המשיך 

 אביך והסתיים כתפאורה לסרט על חורף גרעיני...
חקלאי "דרום יהודה", השיקו ב"חץ שחור" יום שהוקדש ל"חקלאות תחת אש". מנהלי הפדרציות 

לאתר כאשר מבט מערבה גילה רק את שדות השלחין עד לגבול הגדולות של צפון אמריקה הגיעו 
והאובך המאסיבי נתן תחושה שאולי, בכלל, אין לנו שכנים, שם, מעבר לגדר ולשביל הטשטוש... אחר 

הצהריים מזג האוויר הכריע ונפגשתי בתוככי חדר הישיבות עם קבוצת הדיפלומטים הישראלים 
ת בארצות הברית ובקנדה. האתגר בכל מפגש כזה הוא לספר שמשרתים אותנו בשגרירויות ובקונסוליו

אמת, בלי לגלוש לרחמנות עצמית ומבלי להתפאר בגבורה מזויפת. בדרך כלל, בחלוף חצי שעה, בני 
שיחי יכולים להיות בטוחים בשתי עובדות: יש כאן קושי בטחוני ייחודי ויש כאן יכולת ייחודית לעמוד 

   בכך...בדרך כלל.
 

צעדת הכלניות השנתית )במסגרת פסטיבל דרום אדום( לא מתקיימת מחר אלא בשבת  – אגב אובך
 הבאה.

 
 צח"י כן, צח"י לא

במפגש עם יו"רי צח"י והרבש"צים עסקנו השבוע, בין השאר, בסוגיית המעמד של צוות החירום של 
רות. הפרדוכס הוא, היישוב. מדובר בגוף שהקמנו לפני שנים ואשר אנחנו שוקדים על חיזוקו מסיבות ברו

שלמוסד החיוני הזה אין כל מעמד סטטוטורי. המדינה אומנם מכירה אותו, אבל לא מכירה בו באופן 
אינם זוכים לתגמול כספי והמעמד החוקי של הצוות בזמן חירום ולעת רגיעה לא  רשמי: מובילי הצח"י

הוגדר מעולם על ידי המדינה. שתי נקודות אלו עומדות על סדר היום שלנו בציפייה שתהיה כבר 
 ממשלה מתפקדת שניתן יהיה לעשות איתה עסקים. 

 
  הם באמת מ"שלנו" 

רשם  –פרמרקט קטן בשכונת בצרון, תל אביב. המשתתפים סו –אתמול קיימנו מפגש יוצא דופן: הזירה 
האגודות השיתופיות והאחראית במשרדו על פיתוח קואופרטיבים, מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, 

 (.האתר של "שלנו"גזבר המועצה האזורית שער הנגב וראשה ושניים ממקימי "שלנו" )ראו את 
חיבור היכולות הכלכליות של הארגונים הקיבוציים ואתוס הסולידריות שלא  -קוד שניסינו לפצח הוא ה

התפוגג במועצות האזוריות ובתנועה הקיבוצית עם הלהט החברתי והערכים הסולידריים שנושאים 
פעולה  הצעירים הנלהבים, כאן ובגרעינים נוספים ברחבי הארץ. אגב, זו הזדמנות נהדרת לייצר שיתופי

עם קבוצות בחברה הישראלית, שאין לנו עימם, בהכרח, הסכמה בנושאים אחרים. )ע"ע גרעינים 
 תורניים(. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi_ASgFopo4
http://shelanoo.co.il/
http://shelanoo.co.il/


 
 
 
 

 האוצר טוב ליהודים
מעת לעת, אני מעדכן אתכם על אודות הפרויקט השאפתני שאנחנו מתעקשים לתכנן כעת ולבצע, 

אל שדות הנגב הצפוני. הנושא דחוף,  –בליהם האיילון, הירקון ויו –בהמשך: הובלת מי הנחלים בגוש דן 
כיוון שיש כוונה מידית להניח מסילה רביעית לרכבת בנתיבי איילון בלב המטרופולין של המדינה. הדבר 
יחסום את אפיק האיילון, שגם כך מאיים, מדי חורף, להציף את "העיר הלבנה" ובנותיה. החכמים שקבלו 

את העניין על ידי חפירת מנהרה מתחת ליפו, דרכה יגלשו מי  את המשימה חושבים שמן הראוי לפתור
השיטפונות לים התיכון. השבוע, שוב ביקרנו את רון חולדאי, שידוע בקשריו הטובים עם גורמים בכירים 

בנושא לא נמצאות בעיריית תל אביב, וודאי שלא   באזור המרכז...הבעיה היא שהמפתחות להחלטה
שות המים, שמבחינתה, עדיף כנראה להציע לחקלאים מים מותפלים בשער הנגב. הן מאופסנות בר

)יעלה כמה שיעלה...(. בשלב הזה, הצלחנו לקבל אוזן קשבת...תחזיקו חזק...במשרד אוצר, שהתחיל 
   לתקצב, על אפם ועל חמתם של כמה גורמים, את תכנון החלופה של הובלת המים לנגב. 

 

  שבת שלום, אלון
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