
 
  

 ום לחברות ולחברים,של
 

 "לפתח הר הגעש"

מחציתו הראשונה של השבוע הוקדשה לסדנה השנתית, העשירית במניין חיינו תחת אילוצי 
הביטחון, שעוסקת בנושאי חירום וחוסן בשער הנגב. כמקובל, העובדות הסוציאליות שלנו, 

חנה טל, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, ארגנו את המפגשים והובילו אותנו,  ברשות
ממלאי תפקיד במועצה ובישובים, במשעולי ההרצאות, השיחות וההתנסויות, שהעשירו את 

סרטון תובנותינו לגבי מקור תעצומות הנפש ומשאבי הקהילה שעומדים לרשותנו. צפו נא ב
 , שהפיק מרכז החוסן שלנו לכבוד שנת העשור.תדמית

הפעם קיימנו את המפגש במועצה האזורית "גולן", ובסיסנו שכן שם זמנית בקבוץ מרום גולן, 
הממוקם בנתיב זרימת הלבה מפתח "בנטל", הר הגעש הכבוי. טרטור המסוקים ורעמי 

חוקים, שמלווים כעת את חברינו הצפוניים, שמשו לנו מעטפת מוכרת לעיסוק הפגזים הר
בצרות שלנו. באחר צהריים נעים, לקחתי את זוגתי )מזכירת קבוץ סמוך גדר עזה( לטיול 
רומנטי אל תוך השקיעה, בין מטעי התפוחים, בדרך המתפתלת במורדות המזרחיים של 

, הצופה מעדנות על פתחת קונייטרה, 98ש התילים הגעשיים הרדומים. רכבנו גלש בכבי
שממש כמו עזה שלנו, מרחוק נראית פסטורלית...עד שפצצת מרגמה סורית הכריזה 

בקריסה רועמת על נפילתה, לא רחוק מאיתנו. אמנם, לכוחותינו היה שלום והסיור הפרטי 
זאת,  שלנו בפארק הוולקני, שלמרגלות "אביטל", הר הגעש הדרומי, נמשך כמתוכנן ובכל

עברה בנו התמיהה שהיטיב לתאר דן אלמגור בשיר שאני מציע לכם בכותרת לעייל: "אמור 
מדוע מתעקשים אתם לחיות דווקא לפתח הר הגעש? הרי ניתן למצוא עוד  -נא לי, מדוע 

בעולם פינות שקטות, ללא עשן ורעש, ואדמה מוצקת וטובה שלא תרעד מתחת רגליכם. 
ומחפשים מקום יותר בטוח, שבו תוכלו לחיות, סוף סוף, בשקט  מדוע זה אינכם זזים מכאן,

 אחת ולתמיד? " .
אני מניח שהסיבה שבני "הגולן" נצמדים לביתם בפתח הר הגעש, למרות שמעת לעת, 

המרחב שלהם, זה "הפתוח לחיים" הופך ל"רמת הגולן" המאויימת, דומה לסיבה שאנחנו, 
ם בהישמע בו "צבע אדום". מסכמים אלמגור מארחי "דרום אדום" מפתחים את בתינו, ג

 וליטני, בפי חוה אלברשטיין:
 

  "אך הם דבקים למדרונות ההר,
  ומחכים אולי, אולי מחר?
  ומקווים ליום, שעוד יבוא,
  שבו ההר ישקוט מזעפו.
  ואז על הבזלת השחורה

  איך אז יוריק הדשא ויפרח
 "אחת ולתמיד!

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kYBVPEbJC6U
https://www.youtube.com/watch?v=aPi71r5i9rg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aPi71r5i9rg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aPi71r5i9rg&feature=youtu.be


 

 "קסאם שמסאם" )ש.פ.(

בין הדרעק תלול המסלול מעזה וקרובו המיותר מסוריה? פשוט מאד, אצלנו זה מה ההבדל 
 נקרא "טפטוף" אצלם זה "זליגה"...

, שהפעם מעניק לנו ג המצוין של רוביק רוזנטל"הזירה הלשונית", הבלוראו עוד על הנושא ב
גם מבחר מרענן ממשפטיו בני האלמוות של שמעון פרס, שמאיים בשעות אלו על מלאך 

 המוות בהוצאת דיבתו של הנשיא התשיעי כאילו אף הוא בן תמותה.

 
 "...ואחוות עמים"

לצרף בהתרגשות, לצרור הצעירים שהשתקעו השנה במחוזותינו )ראו בטור הקודם(, יש 
", בדווים בוגרי תיכון, שמכשירים עצמם להנהגת כוכבי המדברבהוקרה ובאהבה את קבוצת "

המגזר, הנגב ואולי גם המדינה. העמותה, שפעלה עד כה בכפר החינוכי ניצנה, העתיקה 
 השנה את מרכז הכובד שלה לקבוץ רוחמה. 

 

 שר רואיםי

בשבוע הבא נקבל, כפי שמקובל אצלנו מימים ימימה, את פרס שר הפנים לניהול כספי תקין 
, על "ניהול מוצלח של המערכת הכספית, ההקפדה על כללי המנהל 2014-2015לשנים 

התקין וקידום רווחת התושבים, במסגרת התקציב הנתונה". ישר כח לכל העושים במלאכת 
 י שמצליח להיות גם הגון וגם יעיל. הקודש של שירות ציבור

, דין 2015ובמעגל בקרה נוסף, קבלנו לאחרונה לעיוננו את דו"ח הביקורת החיצונית לשנת 
וחשבון שנערך מדי שנה על ידי משרד הפנים. זו השנה השנייה ברציפות שאין עוד למבקרים 

עצמנו את הטעון החרוצים כל הערה שמחייבת אותנו לתקן דרכינו. נראה, שנאלץ למצוא ב
 שיפור...

 

 סלט ישראלי

באישון אחד מלילות השבוע ליוויתי לקבורה את בן דודי, דניאל עזריה שוסטר, שהחל את חייו 
כנער חכם בשומר הצעיר וסיים אותם כתלמיד חכם, בבני ברק החרדית. קומץ בני משפחתי 

ו בכבוד הראוי, שהגיע לבית העלמין התבונן בפליאה בחבורת העבדקנים שטרחה להטמינ
כמקובל בקהילתם הסולידרית עד להתקנא, זו שאמצה את החוזר בתשובה הערירי, ואפשרה 
לו לחיות חיי דלות מלאי משמעות. בשיחותינו הטלפוניות התכופות היה דני מחרף את אבות 
הציונות ומגדף את מנהיגי המדינה ושרי צבאה, כפי שמקובל ברחובות השטייטל הישראלית. 

לדרשותיו המאתגרות והוא,  -ללא פולמוס  -הלא כתוב בינינו היה שאני מאזין ההסדר 
 בתמורה, עד קצה ימיו, שומר על קשר חם עם הציוויליזציה שעזב לפני עשרות שנים. 

היום, במסגרת סיור בגזרת החטיבה הצפונית, התוודעתי למפקד הפלוגה שמאיישת את 
ר הנגב. מדובר בפלוגה מגדוד "רותם" של אחד המוצבים המרכזיים על גדר המערכת בשע

חטיבת גבעתי, שכל חייליו הם בני המגזר החרדי. אלא, שאין מדובר כאן ב"שבאב", נפלטי 
מערכת החינוך בבית שמש, ירושלים, אלעד ובני ברק אלא בתוצריה המהוגנים, צעירים שהיו 

מתכוונים לחזור חרדים לדבר השם לפני הגיוס, שומרים על קלה כחמורה בעת השירות ו
 למסלול חיים אולטרה אורתודוכסי, לאחר השחרור. 

עוד מוקדם להעריך מה המשמעות החברתית והכלכלית של שילובם העמוק של החרדים 
בצה"ל, ספינת הדגל הישראלית אבל כבר כעת, שווה לציין לעצמנו: ממש כאן, בגבעות 

 ליצור מהפך. הכורכר שבין ארז לניר עם, מתרחש מהלך, שיש לו סיכוי 
 

 .הטור ינוח קצת, כיוון שמחברו יוצא בשבוע הקרוב למילואים ובשבוע העוקב לסן דייגו
 נפגש, אם כן, באותו מקום, באותן שעות, בעוד שלושה שבועות.

 :-) ות החבובותקבלו את ברכתי, בחסמכיוון שלא נתראה עד לראש השנה, 
 
 

  שבת שלום ושנה טובה,

http://www.ruvik.co.il/%D7%94%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%99/2016/16916.aspx
http://www.desertstars.org.il/
http://www.desertstars.org.il/
http://brachot.net/greeting_cards.php/5665


 אלון
 


