
 

 
  

 2016באוקטובר  14ערב שבת, י"ג בתשרי תשע"ז,  -ר הנגב שע

  

 ,שלום לחברות ולחברים
  

לאחרונה, קבלתי מתנועת המושבים חוברת צנועה ומתוקה: "חגי תשרי, חוגגים במושבים". 
שירי ארדיטי נחום, שכנתנו מברור חיל, שמשמשת כמנהלת  -בין היוזמים )בעיקר יוזמות( 

ים" וכמ"מ ראש אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים. המיזם הינו תנועת הנוער "בני המושב
חלק מתכנית "שריגים" )המתקיימת בתנועת המושבים בסיוע קרן אביחי(, שמעודדת 

  .הטמעת תכנים יהודיים רעננים בקהילות המושביות
בעיצומם של "החגים", כשכל שני וחמישי נופלים עלינו שבת או חג, אתלה הפעם בפרקי 

 ס המלבב:הקונטר
  

 יהקבוע והארע
שיבת ישראל השנייה והקמת הבית היהודי השלישי, הוא נסיון נועז ליישב את העם שנדד 

אלפי שנים, כשספרים בצקלונו. ספר הספרים ופרשנויות הדורות שהתווספו לו, הבטיחו 
לעדת האורחים בארצם של אחרים, שאי שם, יש גם להם פיסת ארץ משלהם, שאם יהיו, אי 

, ראויים ליישב בה, ביום מן הימים גם הם יקבלו את האופציה לכך. משהגענו והתיישבנו מתי
בה, נעשינו עד מהירה בעלי נפש של "בעלי בתים". החג מזמן לנו תובנה פשוטה: הקבוע 

הוא כל כך ארעי; נכיר בכך, נברך יום יום על היש, נזכור את שרשרת האבות שלא זכו -הזה 
. נשמור עליה מכל משמר, יהודית ודמוקרטית, שאם לא כן, נחזור ב"יהודית ודמוקרטית"

 לנדוד בפעם השלישית.
  

 םזכר ליציאת מצרי
משיצאנו ממצרים, מבית עבדים, ישבנו בסוכות. זו העיסקה: על עקרונות משלמים במטבע 

 קשה. 
, למען האוטונומיה הקהילתית אנחנו משלמים בזמן, למען כבוד האדם אנחנו משלמים בכסף

 למען חירות אנחנו משלמים בדם. 
 מוכנים למחיר?

  
אינטרמצו. אם במצרים עסקינן, אני מבקש תשומת הלב של מי מכם שלחם על גדות התעלה 

ובסיני במלחמת ההתשה, המלחמה הנשכחת, שרב מחירה בקרב הלוחמים ומשפחותיהם 
מרים", שהתנדבו , איש כפר עזה, מ"הנשלמה נדבוקטן זיכרונה בתקשורת ובציבור הרחב. 

לשרת הרחק מהבית במשך חודשים ארוכים, עשה מעשה: בעזרת חברים ובתמיכה של 
המועצה האזורית וקבוץ כפר עזה, הפיק אוגדן זיכרון ובו שמות הנופלים במלחמה, שירים 
ומכתבים שנכתבו במהלכה. צילומים וציורים, פרי כשרונם של נערי שער הנגב, מלווים את 

קיום טקס חשיפת האוגדן, אנחנו מבקשים לאתר את כל תושבי שער הנגב האוגדן. לקראת 
והעבירו השמות המתאימים אל  דקראו עושלקחו חלק במלחמה ואת בני משפחות הנופלים. 

 (mhaimher@gmail.co ,7244336-050ייקט בשער הנגב ), שמרכז את הפרוחיים חרמוני
  

 
  ן הקושי בימי הטובהזכרו

הסביר זאת היטב פילון האלכסנדרוני, שנולד לפני ראשית הספירה ונפטר אחריה )תארו 
... חייב אדם לזכור לכם, שילוב של יהודי חכם הסמוך על ברכי הפילוסופיה היוונית(: "

את סערות הים  –את סכנות המלחמה, על פני היבשה  –את העוני, בימי שלום  –באושרו 
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את המדבר. לפי שאין לך דבר שיש בו לשמחנו יותר מזיכרון ימי הרעה בימי טובה  –ובעיר 
 יותר".

 ואלתרמן )"ליל חניה"( הוסיף וביאר: "לזכור, לא רק לרע, ימי רעה." 
  

 ךושמחת בחגי
מי? "אתה ובנך ובתך, ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך". )דברים 
ט"ז(. נשאל את עצמנו בערב החג ובמהלכו: האם אנחנו עושים די בכדי שהחברה שאנחנו 

מקיימים כאן תהיה זכאית למתנה שהעניקו לנו החלוצים, בעלותם להקים את סוכת דוד 
 הנופלת?

שיבה בסוכה", אומר החכם שם טוב גאגין, "ואכילת לחם העוני, שניהם שווים "וכך הי
לעשירים ולעניים. שדרך העשיר בימות השנה כולה לשבת על קתדראות יפות ונוחות ועתה 

  יושב בסוכה ללא תקרה, בזה מתעוררים רחמיו ומאמין ומרגיש בצער העני". 
  

 םארבעה המינים ושני משלי
י להלל ולשבח את הפלוראליזם בחברה ובעם. התלמוד הבבלי מדגיש אין כחג האסיף בכד

את הקשר המופלא שבין עזרה הדדית לבין חוזק הקהילה )מסכת מנחות כ"ז, ע"א( ובין 
 הגיוון האנושי לבין עוצמת היצירה )מסכת בבא בתרא ט"ז, ע"א(. 

 מש"ל. 
  

 השמחת תור
והמושב. היה בו ניחוח חקלאי, צנוע,  יפה היה חג הסוכות בעיני ראשוני הציונות, הקבוץ

פעלתני, שוויוני. מנגד, מחולות סיום הקריאה בתורה התקשו לעבור בגרונם התרבותי של 
מחוללי הנס הלאומי. הרי לפניכם משימה לא פשוטה בעליל: כיצד לחבב את חמשת חומשי 

ם ולא יבואו התורה ועימם עלילות הנביאים והגות הכתובים על בני ישראל, אותם שלא באי
 בשערם של תרי"ג המצוות, אלו שבקושי שורדים את י"ג המצוות של שנת הבר מצווה?

  
 םמים משמי

במסגרת הקישור הידוע בין מים לתורה, מבהיר לנו המקרא: "אם בחוקתי תלכו ואת מצוותי 
ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה)..(וישבתם לבטח  –תשמרו ועשיתם אותם 

 ו( -תתי שלום בארץ". )ויקרא כו, ג'בארצכם. ונ
שמורה לנו האפשרות להניח שמישהו, אי שם לפני כאלפיים חמש מאות שנים, התבלבל 

וחיבר מין בשאינו מינו. הגישה הפרשנית מעודדת אותנו להניח ל"כוונת המשורר" ולזהותו 
ברוח  למצוא בטקסט הקדום נתיב שידבר אלינו, כאן ועכשיו. חלופה סבירה, -ומציעה 

הרעננה הזו: החוקים שיש לשמור היום קשורים ביחסי האדם עם סביבתו. קל לזהות את 
המחירים )עונשים, אם תרצו לאמץ את הרוח המקראית( שדורנו משלם בגין גבהות הלב 

 וקוצר הראות שלנו, דור עתיר יכולת טכנולוגית וחשוך כישורי התאפקות, שכמונו. 
  

מחתנו על ההודעה שקבלנו ערב החג, כי מייד בסיומו, תקבל דווקא לנוכח זאת, מה רבה ש
, בטקס שיתקיים אות הנגב לאיכות הסביבהאת  "שקמה הבשור"העמותה לתיירות שלנו 

באוניברסיטת בן גוריון. על מה ולמה? "על פעילות מיוחדת לשמירת הטבע, המשלבת כלכלה 
מכל רחבי הארץ, הפוקדים את מקיימת, על ידי חשיפת הנגב המערבי למאות אלפי מבקרים 

אתרי הטבע והנוף, ועל כך שבתוך פרק זמן של שנים מועטות הפכה את המושג "דרום 
אדום" למוכר וידוע לכל. פסטיבל "דרום אדום" הפך לסמל להגנת הסביבה במרחב הביוספרי 

בנגב המערבי)..(המסרים העיקריים של העמותה הם צמצום תביעת הרגל האקולוגית, 
הטבע והקיימות, המהווים מינוף לעסקים הקטנים בנגב, מתוך שמירה על עקרונות שמירת 

  הכלכלה המקומית המקיימת". 
=========================================================== 

  
ובתי לחינוך המדעי בישראל אנחנו גולשים לחג ואחריו אני נקרא לאי הבריטי, למלא את ח

 (.WORLD ORT ובתפוצות )בתוקף חברותי בהנהלת
  

 נתכנס כאן, שמחים וטובי לבב, בעוד שלושה שבועות.
  
  

 ןשבת שלום ומועדים לשמחה, אלו


