
 

 

  
 7ערב שבת, ו' בתשרי תשע"ז,  -שער הנגב   

 2016באוקטובר 
  

 ,שלום לחברות ולחברים
  

 אני לדודי ודודי לי

לפני ראש השנה ביליתי שבוע במילואים ולאחריו השקעתי שבוע 
אינטנסיבי בסן דייגו. שתי סביבות העבודה הללו רחוקות זו מזו, 

)התיכון( ממערב )ארה"ב(, אך שתיהן מדברות בשפה  כרחוק מזרח
אחת של אחריות על המתקיים גם מחוץ למשפחה, לשבט או 

לנסיכות הקטנה שלנו. ההתייצבות למילואים מבטאת את האחריות 
האישית לקיום המדינה ולביטחונה. השותפות עם קהילה יהודית 
 שמעבר לאוקיאנוס ממקמת בסדר היום את האחריות המשותפת

 לקיומו של העם ולעיצוב תרבותו המתחדשת.
  

WHY? 

בשבוע שהקרבתי למען האומה על חוף הפסיפיק, הפסדתי שני 
אירועים אישיים יקרים )סלח לי חברי החי ויתכן והיה סולח לי חברי 

המת( ופיספסתי גם את מסיבת הארבעים הכי מפורסמת בעיר: חגה 
החשיפה התקשורתית של יחידת "שלדג", בה אני ממלא את מילואי. 

שהתלוותה לאירוע החברתי הנוצץ, הילכה באופן סביר על הגבול 
הדק שבין חיזוק גאוות היחידה לבין פגיעה בביטחון כוחותינו. לעומת 

הסיקור האחראי של נושא מסקרן שכזה, שמהותו הינה "סודי 
, הצליחה אומנם  TYNE הכתבה מהיום בביותר", הרי שידיעה כגון 

לעבור את הצנזורה )אני מקווה בשביל מתן צורי, חברנו( אבל, בה 
בשעה, הינה סרת טעם מההיבט הבטחוני. אנחנו שחיים כאן, יודעים 
את הנעשה, אזרחי ישראל יכולים להסתפק באמירות כלליות הרבה 

שכנינו שמעבר לגבול ממש לא צריכים להאכיל בכפית יותר ואת 
 גדושה בעובדות שיפה השתיקה להן.

  

 שחלק ישארו שם!

אחת הפגישות שקיימתי בעיר החוף שטופת השמש על גבול מקסיקו 
היתה עם ראשי איפ"ק המקומיים. מסתבר שהם עסקו, ממש 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4863865,00.html


לאחרונה, מבלי לקשר זאת ישירות אלינו, בשכנוע גורמי ממשל 
 מליון דולר לפיתוח המכשול.  80ריקאים בהקצאת אמ

עד כה, הכרנו מקרוב את היתרונות הכספיים הגלומים בקשר עם 
אחינו ואחיותינו אשר בגולה הדוויה, חזקנו את יחסי הגומלין 

הקהילתיים וחלקנו את דאגתנו לשאלת הדור הצעיר ואחריותו לעם 
ונטי, עם העוצמה היהודי. כעת אנחנו נפגשים, באופן אינטימי ורלו

הפוליטית של יהדות ארה"ב, שמתורגמת בגבעת הקפיטול לצעדים 
 מאד קונקרטיים ומאד חיוניים לנו, בשער הנגב. 

  

 לוז הלו"ז

עיקר שהותי בעיר התמקדה בקידום תוכניות משותפות עם הקהילה 
היהודית: ייעוד ההקצבה השנתית למטרות בשער הנגב, שתעמודנה 

מים לפרנסי הקהילה בעיר ולתורמיה; בחינת בקריטריונים שמתאי
החלופות להקמת מרכז התרבות והספורט, שעיקר כספי מגבית 

החירום יועדו לה; החממה לסטארט אפים בשער הנגב, שמובלת על 
ידנו, במשותף עם המכללה, אמדוכס ויזמים בסן דייגו. לצד פגישה 

שים בית ", שמחפJ-Streetעם איפ"ק, נפגשתי לראשונה עם פעילי "
ישראלים ותומכי שלום וכן, עם -פוליטי עבור אמריקנים ציונים, פרו

, שמטרתם לוודא שישראל מוצגת בצורה "Stand With Us"ראשי 
הוגנת בקמפוסים, בתקשורת ובקהילות ברחבי העולם. לכל 

 הארגונים הצעתי להרחיב את שיתוף הפעולה עימנו.

הפדרציה היהודית בסן אנחנו מציינים כעת ח"י שנים לשותפות עם 
דייגו, שמטופחת לאחרונה יחד עם הסוכנות היהודית. בשלהי השבוע 

בפני   -נציגי עיריית סן דייגו ואנוכי  –שעבר עלינו מדרגה והכרזנו 
המוני בית ישראל, שהתכנסו במגרש הפוטבול של בית הספר 

התיכון היהודי המרשים, על הסכם ידידות שכרתנו בין המועצה 
לבין העיר עצמה. מה זה אומר? אלו תכנים נטמיע בהסכם  האזורית

  הרשמי? ימים יגידו. 
  

 שורות של פרידה

בני סלע, הרבש"צ הותיק של נחל עוז, סיים תפקידו וכך כתבו לו 
חברי נחל עוז בפרידה ממנו: "נטעת בנו בטחון, גם כשלא היה כל 

לא כל כך בטוח, והענקת לנו לילות שקטים, כשרק אתה ידעת שהם 
 כך שקטים". תודה בני יקר.

מיכל שבן קוצר, דוברת המועצה, הותיקה באותה מידה, בחרה אף 
היא לסיים תפקידה ובדברי הפרידה ממנה, העלנו על נס את 

האישה הקטנה, שהטביעה בנו חותם עצום, שיצרה, יש מאין, תפקיד 
חשוב, שהטמיעה את עקרונותיו בארגוני המועצה ובישובים, ברגיעה 
ובחירום ועמדה לרשותנו בכל שעה במקצועיות ובמסירות. אוהבים 

  ומודים. 

 בהצלחה לעדי מאירי, הדוברת החדשה שלנו.
  

 עיר חכמה

קראו  ."עיר חמה"לפני שבועיים הושק במתנ"ס בשדרות המופע 

בכתבה על היוצרים הצעירים המוכשרים, היפים והתמימים, הנועזים 

http://www.davar1.co.il/19040/


 ."אנשי הגבול"ו "העיר חמ"והתשושים. צפו/האזינו לשנים משירי המופע: 

משותפת לצעירים ילידי שדרות, לחברי קופראטיב "תרבוש" היצירה 
בעיר ולקיבוצניקים מהסביבה, יש בה שילוב ייחודי של מזרח ומערב, 

  יהדות רבנית וחופשית, יש בה עוצמה שקטה ועצב נחוש. 

הילה גונן ברזילי, מנהלת מרכז החוסן בשדרות, שהיתה שותפה 
של אדמיאל  מרכזית במהלך, הקריאה בפתח הערב את שירו

 קוסמן:
  

 מבוקש

 .ְמֻבָקש ָמקֹום ָשֵקט ָעלָיו תּונַח ַהנֶֶפש

 .לְַכָמה ְרגִָעים ִבלְַבד

 .ְמֻבָקש ָמקֹום ֶשיְַשֵמש ִמְדָרְך לְַכף ָהֶרגֶל

 .לְַכָמה ְרגִָעים ִבלְַבד
  

 ְמֻבָקש ָעִציץ, ָעלֶה, גְִבעֹול, אֹו ִשיַח, ֶשֹּלא יָקּום

 .ּכֶשִהיא ָתבֹוא. לְַכָמה ְרגִָעים ִבלְַבדוְיְִתַקֵפל 

   

 ְמֻבָקש ִדבור ֶאָחד, נִָקי, נִָעים וְַחם ֶשיְַשֵמש ַסְפָסל

 יֹונָה, נְַפִשי ֶשלִי-ִמְקלָט, לְִמיֶשִהי, ְקרֹוָבה ֶשלִי, יַלְָדה

ֶֹּקר  ,ַאשר יָצָאה ִמן ַהֵתָבה, לַכָמה ְרגִָעים, ִבְשעֹות ַהב

 .נֹוח לַרגְלָהוֹלא ָמצָאה ְמָאז מָ 
  

  

 םשבת שלום, שנה טובה וחתימה טובה לכם, חברות וחברי
 ןאלו

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=jOMpp3DyHVk
https://www.youtube.com/watch?v=zfKmZKHKB2E

