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  ,שלום לחברות ולחברים
 

 צל"מ

בימים האחרונים התגבר העיסוק התקשורתי בהיבטים הביטחוניים 
של המתרחש אצלנו. אני מודע למתח שעצם שידור הידיעות מטמיע 
בנו, אבל חשוב להדגיש שהזירה המרכזית של הטיפול שלנו במענים 
כנגד איומי הטרור לא מתרחש בתקשורת אלא באופן ישיר, אל מול 

  מפקדי צה"ל וראשי מערכת הביטחון. 

קיים מתח מובנה בין הצורך לבסס את תחושת הביטחון שלנו לבין 
שמירת סודות מדינה, שהם בוודאי חיוניים לבטחוננו. לשם מציאת 

מערכת האיזון המתאים, אני מעודכן באופן שוטף על ידי בכירי 
הביטחון, ככל שהנחיות בטחון שדה מאפשרות זאת, ומציג בפניהם 

את תחושות התושבים וצרכי הישובים והמועצה. מהשיחות שאני 
מקיים, בשמכם, אני מתרשם שאנחנו בידיים טובות, ידיים שמחזיקות 

באמצעים שהולכים ומשתפרים, ביכולות שהולכות ונותנות מענה 
 לאיומים הרלוונטיים.

לציין, בהקשר זה, שמערכת הביטחון מתקדמת בפיתוח  חשוב
המכשול כנגד המנהרות; משימתנו הינה לוודא שבניית מרכיבי 

 המערכת החשובה תתקדם בקצב המרבי.

   

 צלם

באמצע השבוע התקיימה בירוחם "ועידת הנגב" השנתית. מתוך 
דליתי עבורכם את ההתבטאות המלל הרב והמלים החבוטות, 

שהיתה עבורי ייחודית ומבטאת מורכבות, שחביבה עלי: שר הפנים, 
אריה דרעי, שהוא גם השר לפיתוח הנגב, פנה בסוף נאומו, 

בהתרגשות ומתוך מה שנראה לי כביטוי לאמת אישית, לראש 
הממשלה שישב מולו, בבקשה שיתגייס להסדרת נושא הבדווים. 

מפלגה החרדית: ״כולנו נבראנו בצלם, כל בני וכה הסביר מנהיג ה
האדם נולדו שווים. לכן, עלינו לפתור את המצוקה הגדולה של 

  .הבדווים בנגב״

  

 יפי התואר

פרופ' אבי בסר, המשנה לנשיא "ספיר", שהוזכר בשבוע שעבר, 
עורר בנו השבוע שמחה כשכתב לחבר הנאמנים של מכללת ספיר: 

רה השבוע את בקשת המכללה "המועצה להשכלה גבוהה איש
האקדמית ספיר והחליטה על מתן אישור פרסום ורישום סטודנטים 

( בניהול ופיתוח המשאב האנושי M.Aלתכנית לימודים לתואר שני )
עם שתי התמחויות: ייעוץ ופיתוח פנים ארגוני ופיתוח משאבי אנוש. 



התכנית תיפתח בשנת הלימודים הקרובה תשע"ז )הענקת התואר 
 ית באישור המועצה להשכלה גבוהה(". מותנ

פרופ' עמרי ידלין, נשיא המכללה, מוסיף שהמסלול לתואר שני 
במשאבי אנוש מצטרף לתארים המתקדמים שאנחנו מקיימים 

בקולנוע, מינהל ומדיניות ציבורית ועבודה סוציאלית. יש להניח, 
 שבקרוב יאושר גם התואר השני בלימודי תרבות.

  

 בשדרות שער הנגב

", המרכז המסחרי הצמוד לתחנת הרכבת 7ביום שני חנכנו את "מול 
שלנו. זהו שת"פ בין קבוץ ניר עם, שעבד על כך במשך כמעט שני 

עשורים והיזם האמיץ נפתלי שמשון, שהאמין בפרוייקט, גם בתקופות 
האיום הכבד על שדרות וניר עם. מעל בימת האירוע, רגע לפני 

ורת, אלון דוידי, ראש העיר שדרות, שעומר אדם סחף את בני התשח
ניר מאיר, מזכיר התנועה הקיבוצית )ועד לא מזמן, יו"ר קבוץ ניר עם( 

ואנוכי לא חסכנו מלים מפרגנות על העבודה המשותפת ועל 
נחישותם של כל הגורמים ועל ההצלחה שצפויה בשל כך לבעלי 

 העסקים ולתושבים מהעיר ומהאזור. 

זוזות במרכז "עזרה למרפא" בשדרות, למחרת, הוזמנתי להתקנת מ
במעמד שר הבריאות, הרב ישראל לאו והרב אברהם אלימלך פירר, 

הגאון האוטודידקט בתחומי רפואה. הרב פירר סחף גורמים 
מטר מרובע בו  3,000פילנטרופיים וממלכתיים והקים מבנה בן 
   יוענקו טיפולי חינם בתחומי שיקום שונים. 

  

 לצפון באהבה

יצאנו, עובדי המועצה ומנהליה, לטיול גיבוש בצפון הארץ:  למחרת
חקרנו את נפלאות הצלבנים בעכו, בקרנו באתרי מורשת ונוף, נסענו 

ב"עוטף בינת ג'בל" וקינחנו בסיור מקסים ומרגש  -בכביש הצפון 
בחורפיש, כפר הולדתו של יקירנו, אל"מ נביה מרעי, שנפל לפני 

עזה. בכפר הדרוזי הגלילי קבור גם עשרים שנה בקרב בדרום רצועת 
     החייל סאמר חוסיין, שנפל בקרב בשדות שער הנגב. 

 
 מערכת החינוך

ברק בן ימין, מנהל "ילדי כוכב", תוכנית ילדים ונוער עם מוגבלויות 
בעמותת גוונים, שבסיסה בקבוץ העירוני "מגוון", שבשדרות, יצר 

המדריכה המובילה של בית הילדים "שקמה" קשר עם דנה תורג'מן, 
במפלסים, וביחד הם מקיימים מפגשים בין הילדים, אחת לשבועיים, 
לאורך שנת הפעילות. הם כותבים לי: "ילדי כוכב מנותקים מחברת 
בני גילם , לרוב הם מודרים חברתית עקב עמדות מוטעות כלפיהם. 

חים הערכה הילדים גדלים לתוך מציאות של חוסר ביטחון, מפת
עצמית נמוכה וסובלים מהעדר תמיכה חברתית)..( יש פה שני 

צדדים מרוויחים: ילדי הכוכב זוכים לפגוש חברים חדשים שלומדים 
במסגרות רגילות וקבוצת הילדים של הקיבוץ זוכים להכיר את 

השכנים שלהם משדרות, ילדים עם לקויות שונות. הילדים נפגשים 
יבוץ ולפעמים במועדון של הילדים אחת לשבועיים, לפעמים בק

בשדרות. הם עוברים יחד פעילויות שונות ונוצרות חברויות חדשות 



ומקסימות. הילדים מחכים למפגשים ביניהם ואנחנו מקווים ששיתוף 
 הפעולה ימשיך עוד זמן רב ושעוד נרחיב את שיתופי הפעולה."

  

 "על אותם הימים ועל מה שהיה"

צה לשימור אתרים, משרד התרבות ו"בני בכנס שקיימו השבוע המוע
הנקודות  11שמעון" בקבוץ חצרים, לציון שנת השבעים להקמת 

בנגב, השתתף גם אהרון ידלין, שהיה מזכיר הגרעין שבמוצאי יום 
הכיפורים הדרמטי, עלה להתיישבות בבארי )ואשר בעת הפילוג 

בתנועה הקיבוצית, בראשית שנות החמישים, עבר לקבוץ חצרים, 
 שאף הוא היה בין ישובי י"א הנקודות(.

אהרון זוכה לחיים ארוכים ולבריאות טובה שמאפשרת לנו ללמוד 
דרכו, מכלי ראשון, על חווית התקומה. למדנו ממנו, למשל, שבן 

ישובים אבל אליעזר קפלן,  22גוריון רצה בכלל להקים בלילה ההוא 
הפשרה גזבר הסוכנות היהודית, התנגד למבצע מטעמי תקציב. 

 המפא"יניקית היתה, איפה: "משהו באמצע". 

לא אחת, עלתה בדברי החוקרים הצעירים חשיבותו יוצאת הדופן של 
קו המים שהונח מבארות ניר עם ועד לתוככי הנגב, בשתי זרועות. 

בהקשר זה, אהרון אומר שהוא זוכר את ביקור ועדת אונסקו"פ, 
המשוסעת  שנשלחה מטעם האומות המאוחדות לתור את הארץ

את  שמעתי, אומר ידלין,  ולהציע פתרון לשאלת ארץ ישראל. 
סנסטרום, היושב ראש השבדי של הועדה, אומר לסימיץ', היוגוסלבי, 

"קו המים הזה יביא את הנגב  –את המלים שעשו היסטוריה 
 ליהודים".

שנה. הוא אומר לי: "אני מרגיש טוב והולך  90מחרתיים אהרון יחגוג 
הנפילה, הניתוח והשיקום. אבל בגיל תשעים, כבר לא  לא רע לאחר

   אחדש את הרשיון לאוטו...יש לי קלנועית". 
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