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 ,שלום לחברות ולחברים
 ?זה בזה/ליד זה –תלויים 

בצל עצירת הגשמים הקשה בחודש החופף השנה את חשוון ונובמבר ולנוכח רפורמת האוצר 
ל"אמבטיה אחת של מחיר מים לחקלאות", יצאו החקלאים בארץ למאבק, כשהם מפולגים. 

אים רבים אנחנו מאוחדים )עצירת הייבוא הפרוע, הקטנת פערי התיווך, שמירת בעוד שבנוש
התכנון בענפי ההטלה והחלב, הסדרת עובדים זרים, חיזוק הקרן לנזקי הטבע ועוד(, הרי 

שסוגיית מחיר המים לחקלאות וההלאמה המוצעת של אגודות המים מוציאה שדים פנימיים 
 קושי באיחוד השורות, דווקא לעת משבר.  –ובעיקר ומגלה חוסר הסכמה, אינטרסים שונים 

זו בדיוק הסיבה שמי מחקלאינו וממוקירי פועלם, שירצה להזדהות עם המאבק למען 
החקלאות הישראלית, יצטרך לנדוד לצומת עין יהב או לצומת חפר, כיוון שבצומת גילת )שגם 

הדרום אשר חוששים בו תוכנן להפגין(, ממוקם מרכז העצבים, תרתי משמע, של חקלאי 
     שהתאחדות חקלאי ישראל והתנועות המיישבות לא תדאגנה להם כראוי. 

אזכיר שהמועצה מובילה יחד עם הישובים שלנו הקמת התאגדות לפיתוח מקורות מים 
חדשים עבור החקלאות המצויינת שלנו. בימים הבאים נדע האם רשות המים תומכת בשיתוף 

להחזיר לנו עטרה ליושנה, באופן אחראי ומעורר תקווה, לאחר הפעולה האזורי, צעד שיוכל 
 עשרות שנים של פוסט טראומה מכשלונות העבר בזירת השותפות הכלכלית האזורית.

  
 ןאל תקרא לי זק

גילנות היא אפלייה/דעה קדומה כלפי אדם עקב גילו )מן הסתם, גילו המבוגר(. מושג זה חקק 
, המרצה ביום העיון, שארגנו המחלקה לשירותים חברתיים ()הכירו אותולנו פרופ' איסי דורון, 

ועמותת יחדיו, בראשית השבוע. המשפטן, שמתמחה בזכויות אדם, תוקף את הנוהג 
הוא  המקובל להוצאת עובד לגמלאות עקב גילו, בעיקר כדי לפנות מקום לצעירים, גם אם

  כשיר להמשך עבודה, כמעשה פסול מעיקרו.
חנה טל )רווחה( וחיה ברדמן לוי )יחדיו( ספרו לנאספים על שני פרוייקטים חדשים שיזמנו 
לאחרונה בשער הנגב: תוכנית להפחתת תחושת הבדידות של מבוגרים ותהליך אסטרטגי 

    לתחום הגיל השלישי. 
  

 םמי שחל
הוביל עשרות שנים את תחום המחשבים בקרית החינוך השבוע נפרדנו מרימון לוי, ש

המשולבת שלנו. עשר שנים טרם שמונה כנשיא איגוד האינטרנט הישראלי ולמעשה שלוש 
( לפרנסי המועצה 1988שנים לפני שהושק בכלל האינטרנט עצמו בעולם, הציע רימון )אפריל 
פכני, שהיה אז בניסויים והמכללה להקים מרכז תקשורת אזורי באמצעות מחשבים, רעיון מה

ראשוניים באוניברסיטאות, בעיקר בארצות הברית. במסמך מגובה פרטים טכניים ועלויות 
כספיות, הציע לנו רימון לספק שירותי דואר אלקטרוני, למידה מרחוק, התקשרות למאגרי 

מידע ומוסדות מחקר וחינוך. הרעיון היה שניתן להתקשר לרשתות תקשורת עסקיות 
ת שהחלו להתפתח אז באופן ספוראדי וליצור לנו חווית שיתוף במידע, שתלך ותגדל וחברתיו

  עם הזמן...והזמן בא מהר, מהר כל כך. 
  

 תנבנה ארצנו ארץ מולד
באמצע השבוע נקראנו לבאר שבע, לשמוע מן המקורות הראשונים ביותר על אודות 

הבינוי והשיכון להאצת התקדמות התכנית הרב שנתית, המרשימה יש לומר, של משרד 
התכנון והבנייה של יחידות דיור רבות ככל האפשר ברחבי הבית היהודי השלישי. בסבב 

https://www.youtube.com/watch?v=Dn4axu8wKfU


ההתייחסויות של ראשי הרשויות לא הגבתי על אזהרת השר, שיתכן ויגיע רגע בו המדינה 
תכפה על ישובים סרבני בנייה מאסיבית את מיצוי תוכניות הבניה המאושרות להם. אותנו, 

לטים מתונים, זה אמור להבהיל; אבל אל תהיו מודאגים יתר על המידה, אני משוכנע שכל כקו
עוד אנחנו פועלים בכיוון של צמיחה דמוגרפית, נוכל לעמוד בלחצים, כיוון שלא קשה להבהיר 

מדוע בגזרה שלנו יש חשיבות עליונה לבינוי חברתי נכון של הישוב הקולט, על פני 
  ת של הכפלת מספר התושבים ברשות המקומית. השתתפות בתחרות הלאומי

יואב גלנט, השר, מכיר את האזור שלנו, כמפקד האוגדה וכמפקד הפיקוד. אליו כיוונתי את 
דברי באשר לחשיבות ההחזרה לעבודה בישראל של פועלים מרצועת עזה. שנות האלימות 

של השכנים  הבלתי נגמרות אינן מטשטשות את ההבנה שרווחתם הכלכלית והתעסוקתית
שלנו היא מעניננו, ועוד איך מעניננו. יתרה מזאת, אין סיבה ששדותינו ומתחמי הבניה שלנו 

 -יתנו פרנסה לעובדים אסיאתיים, אירופאים וחברונים על פני דורשי העבודה הקרובים לנו 
בעלי מקצוע טובים, שמוכרים לנו היטב מעשורים רגועים יותר. מכיוון שמערכת הבטחון 

 ת את הענין, בענין, יש לקחת בחשבון שגם תחום הבטחון האישי שלנו, יילקח בחשבון.בוחנ
  

  עדינה ונחושה 
פעמיים פגשתי השבוע את עדינה בר שלום, שבנסיבות חיים אחרות, וודאי היתה קוראת 

הרב עובדיה. בכנס הנהגות הקבוצים לעצמה עדינה יוסף בר שלום, שהלא היא הבת של 
במעלה החמישה היא סחטה מחיאות כפים ודמעות של התרגשות כאשר העידה על עצמה 
 כמי ש)אמנם בכאב(תקבל באהבה בן או נכד שיצא בשאלה או יצטרף לקהילה הלהט"בית. 
בטקס הסיום של כנס שדרות לחברה, שהתקיים השבוע בשער הנגב ובשדרות, הענקנו לה 

מופת על תרומתה לבטחון חברתי. עדינה הינה לוחמת למען זכות החרדיות והחרדים אות 
ללמוד תחומי השכלה גבוהה ומקצועות מבוקשים למען שילובם בעבודה מפרנסת במשק 

    הישראלי ולמען חילוצן של משפחות חרדיות ממעגל העוני והמוביליות החברתית. 
  

 תאהבה בימי מחלוק
, זו האשמה מקובלת. דברי בסיום הכנס נגעו בחיפוש מכנה משותף "אתם מפלגים את העם"

עתיד  -במקביל לחילוקי דעות נוקבים. אכן, יש בינינו ויכוחים מהותיים שאין לטשטש
השטחים/יהודה ושומרון; כלכלה חופשית מול כלכלה מתוכננת, מוסרית; גבולות היהדות 

ן אחריות לסביבה ולאדם ועוד. הדרך והגדרתה; היחס לאישה ולזר בחברה שלנו; האיזון בי
לעמוד בזעזועים המובנים, שעשויים להחריף, הינה התנהלות מתונה וחיזוק המכנים 

המשותפים. מצד אחד, נדבר וננהג בנינוחות, מתוך עמדת מוצא שכל אדם, גם זה החושב 
יתן שונה לחלוטין מאיתנו, רוצה עולם של שלום. מן הצד השני, נחזק את התחומים בהם נ
ליצור שותפויות אסטרטגיות, דווקא בין שונים: נעודד את כשירות פרנסי הציבור ונקיון 

כלכלית  –כפיהם; נחנך את הדור הצעיר לאחריות ציבורית, להיות אזרחים מועילים ופעילים 
וחברתית; נתבע מבנינו אחריות לקיום העם היהודי ולעתידו; נחזק קהילות מופת, לומדות, 

 עיר ובכפר; נתאמץ לייצר שיתופי פעולה עם השונים מאיתנו. סולידריות, ב
  

 םמהמורות ההימורי
ביום רביעי שלחנו את הבן לצבא וכהרף עין מיהרתי לדיון בוועדת הכספים של הכנסת, בה 

התאספו פרנסי הספורט ותבעו מהאוצר ומיפי הנפש שבין חברי הועדה לוותר על הרפורמה 
 בהשלכות החברתיות והכלכליות של ההימורים. של שר האוצר, שמבקש להיאבק 

לא פשוט העסק הזה. מפעל הפיס והטוטו מהווים מקור תיקצוב משמעותי לרשויות מקומיות 
ולארגוני הספורט. יתרה מזאת, לנו, כרשות פריפריאלית, בקו העימות הדרומי, יש סיכוי 

למעשה, מירי רגב ליהנות באופן משמעותי במיוחד מתקציבי קרן המתקנים של הטוטו. 
עשויה להיות זו, שמשרדה יאפשר לנו להשלים את המשאבים הכספיים המתאימים בכדי 

 לבנות את מרכז הספורט והצעירים שמתוכנן בין התיכון למכללה. 
האם נהיה מוכנים שהשגת המטרה החשובה הזו תסתמך על כספים שמקורם בעניים, 

  שחלומותיהם הינם נטולי סיכוי ממשי להתגשם?
המענה לשאלה מורכבת זו היא, בחלוקת תפקידים, כדלקמן: הכנסת והממשלה תעשנה את 
שלהן )מיתון ההשפעה של ההימורים על אוכלוסיה מעוטת אמצעים ואיתור תקציבים אחרים 

למבני חינוך ותרבות ולקידום הספורט(. ובינתיים, עד שתגיע הבשורה מירושלים, אנחנו 
 בים החיוניים לנו. נאבק, כמו אריות, על התקצי

  
   ממש על כך כתב ירון לונדון בשנות השישים )והלחין משגע יאיר רוזנבלום(: 



  
  בבית הספר מלמדים אותנו שלא לסמוך על המזל

  .םובזיעת אפך תאכל לח
  ?הדברי חכמה דברים נבונים, אלא מ

  יש ברוך השם -תלמידים הרבה 
  .ןאי -בתי ספר הרבה 

  אין תקציב -למה? 
  מפעל הפיס -מה עושים? 

  ?הבשביל מ
  .ןבשביל לבנות הרבה בתי ספר, מה שאי

  ?תבשביל מה לבנו
  בשביל ללמוד וללמד.

  מה ללמד?
  ,לללמד שלא תסמוך על המז

 .םובזיעת אפך תאכל לח
  
  

  שבת שלום וחורף גשום ובריא,
 ןאלו

 


