
 

 2016במאי  13' באייר תשע"ו, ערב שבת, ו -ער הנגב ש

 ,שלום לחברות ולחברים

 ההפער המובנ

בשמץ התנצלות, אמר לי עיתונאי שמסקר את המרחב: "מה אתה רוצה, אנחנו 
מתפרנסים מהפער בין מה שאנחנו מדווחים לבין מה שקורה באמת". אני, 

קש להגן על חופש העיתונות לתאר את מה שנראה לה מעניין ולאו דווקא, מב
 -דווקא את מה שלנו נראה חשוב: ראשית, לא כל מה שחשוב לנו )למשל 
צמיחה דמוגרפית, קהילה חסונה, כלכלה יציבה, חינוך מעולה, אחריות 

לסביבה(, חשוב גם למתבוננים בנו. שנית, תקשורת חופשית צריכה להתפרנס 
מה, קרי: מכח הקנייה שיש לצורכים אותה. החיים השיגרתיים, גם בכוחות עצ

כשהם מתקיימים בסביבה מתוחה, אינם חדשה, בדרך כלל. הפער הזה לא 
      צריך להדאיג אותנו, ראו זאת כמחיר סביר עבור החיים במדינה דמוקרטית. 

לטעמי, הדיווח המהותי בנושאי הביטחון שלנו אמור להסתפק ב: "לישראל 
כולות, שהולכות ומשתפרות, להתמודד עם איום המנהרות. צה"ל אינו מהסס י

להשתמש ביכולות אלו, בתבונה, מבלי להבעיר את הגזרה ומבלי לוותר על 
    ליבת פעילותו." למעשה, כל הרחבה הינה גם מיותרת... וגם מובנת. 

 !תנו לחיות

ה לבג"צ לעצור את בתיאום עם התנועה הקיבוצית, חברינו מדרום פרסמו קריא
האבסורד של פגיעה ב"חלופת האגודה", שתאפשר לישובים לקלוט משפחות 

בקריאה של דינה, חדשות, מבלי לוותר על שליטת הקבוצים בקרקע. צפו 
 .מזכירת קבוץ מגן

 ?ולא קיבל מי אמר "אבק אדם"

"הקשת המזרחית", שמקשה את החיים על דינה מקבוץ מגן, עושה קריירה על 
גבו של המימסד המפא"יניקי, בהנהגת בן גוריון. הטענה היא שהתייחסותו 

 לעולים החדשים כ"אבק אדם", היא החטא הקדמון שעליו אנחנו משלמים כעת. 

אתי אותו בחדשות לאחר טכס יום הזיכרון, חיפשתי אדרנלין ערכי. לא מצ
האקטואליות, ולכן פתחתי את "ייחוד וייעוד", ספר המאמרים וההרצאות של דוד 

, כחלק מדבריו הנרחבים, שנשא 129בן גוריון, מתקופת הקמת המדינה. בעמוד 
, בפני הפיקוד העליון של צה"ל הצעיר, הוא אומר דברים, ששמים 1950באפריל 

י והאידאולוגי הראוי: "הקליטה את המונח הבעייתי בקונטקסט ההיסטור
הרוחנית של עליה זו, מיזוגה ועיצובה, הפיכת אבק אדם זה לאומה תרבותית, 
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היא מלאכה לא קלה, וקשייה אינם קטנים מקשיי  –יוצרת, עצמאית ונושאת חזון 
הקליטה המשקית. נדרש מאמץ אדיר, מוסרי וחינוכי, מאמץ מלווה אהבה עמוקה 

אלה בתוך חברתנו, תרבותנו, לשוננו ויצירתנו, לא וטהורה לאיחוד נידחים 
      אלא כשותפי גורל".  –כגומלי חסדים 

 1917הוג', 

מזה שלוש שנים, אני מנסה למצוא זמן לסיור בנושאי ארכיאולוגיה בת זמננו עם 
יעקב הוסטר, לשעבר חבר ברור חיל ומנהל האזור ברשות העתיקות. השבוע 

נו בשדות המתייבשים של הגבעות שמדרום מזרח הגיע הרגע, בו פילסנו דרכ
לאור הנר, בנסיון לאתר את שרידי התוואי של מסילת הברזל מהכפר דיר סנייד 

, על ידי 1917)ליד ארז( עד לכפר הוג', שליד דורות. הפרוייקט תוכנן ובוצע ב 
הטורקים, בניהולו של מייסנר, המהנדס הגרמני המפורסם, במהלך החודשים 

של המלחמה על השליטה בארץ ישראל. שלוחת הרכבת מהמסילה הקריטיים 
לבית חנון נבנתה בכדי לאפשר אספקה למפקדת הארמיה הגרמנית השמינית, 
בראשות הגנרל פון קרסנשטיין, ששכנה בקרבת הכפר הוג', שם גם היה שדה 

 תעופה קטן. 

 1948הוג', 

נו לחבורת לוחמי , נקיים את הבטחת17:00, בשעה 15.5ביום ראשון הקרוב, 
יפתח": נציין את העמדת אבן הזיכרון  –הגדוד השלישי של חטיבת "פלמ"ח 

ופינת המנוחה לזכרן של שלוש החיילות, שנהרגו בקרבות על הנגב בתש"ח, 
בעת התקפת מטוס מצרי על מפקדת הגדוד, ששכנה בכפר הוג', אשר תושביו 

בדימוס( אלעד פלד, כבר לא היו בו. בכיר המשתתפים בטכס יהיה האלוף )
  .קראו עודשהיה הסמג"ד של הגדוד ופיקד על הגזרה, בעת ההתקפה. 

 2016הוג', 

אורחי הפאבלמנט בגבים היו היום ד"ר זיאד דרוויש ובשאר עירקי, חברי הועדה 
ה עם החברה הישראלית. בעברית מרשימה הם סימנו של אש"ף לאינטראקצי

את האגף המתון ביותר של החברה הפלסטינית והציעו לשומעים לאמץ את 
היוזמה הערבית )הסעודית( כבסיס להשלמה בין המדינות המוסלמיות 

והערביות לבין מדינת ישראל. האורחים עמדו על כך שהסדר ראוי לשאלת 
שראל וכי כל קליטת פלסטינים בישראל הפליטים לא יתבסס על שיבתם לי

 תעשה בהסכמה שלנו. 

ותיקי דורות אמנם חוזרים ומספרים על יחסי שכנות מצויינים עם הוג', אבל יש 
 להניח שגם כשתבוא היונה עם עלה הזית, הכפר לא ישוב וייבנה. 

 יבדרך לשלום העולמ

מיני מונדיאל למרות הכל ובגלל הכל, "מרכז פרס לשלום" קיים השבוע את "
השלום". באירוע הסיום, שהתקיים בהרצליה, בנוכחות הנשיא התשיעי, יוסי בן 
עיון וחבריו לליגת העל, נפגשו ילדים יהודים וערבים, פלסטינים וישראלים על 

מגרש הכדורגל. ייצגתי אתכם כמגן שמאלי במשחק ראווה, בו התמודדו חבורת 
י ערים כנגד קבוצת ילדים מעורבת. כרסתנים שהורכבה משגרירי מדינות ומראש

שוער החיזוק שלנו היה איציק קורנפיין, שלא הסכים לתחנוני השופט )אלי 

http://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3687688,00.html


חכמון( ומנע מהילדים, בזינוקי התאבדות, את כיבוש שערו...עד שהתרצה, למען 
 השמחה העולמית. 

. בין הקבוצות מישראל היתה קבוצת ילדים משדרות, 1ועוד חשוב שתדעו: 
. טרם 2  ם קבוצה מקבילה מבני נעים ויאטה, כפרים ליד חברון.שמשחקת ע

המשחק שוחחתי חברי להגנה, מרטין וויז, השגריר האוסטרי בישראל. סיפרתי 
שנים על הגבעות  99לו על סוללת התותחים האוסטרית שהתמקמה לפני 

שמצפון לדורות, כחלק ממערך ההגנה של פון קרסנשטיין ועל תכניתי לציון 
ים לקרבות מלחמת העולם הראשונה באזור שלנו. גם הוא חושב מאה שנ

שמפגש בין הצדדים הלוחמים מאז, שמקיימים היום יחסי שלום יציבים, יכול 
      להיות עבורנו אירוע מעורר השראה. 

Give me five! 

השבוע ביקרתי בשיעור מתמטיקה בתיכון. צוות המחנכים שלנו, שבוודאי אינו 
ירה של שר החינוך, מסכים עימו, לפחות בסוגייה אחת: עלינו חותם על כל אמ

לאפשר לכל נערה ולדרוש מכל תלמיד להתמודד עם בחינת המתמטיקה ברמה 
של חמש יחידות. טוב, לא באמת לכל אחת ואחד אבל לרבים שלא היו מנסים 
אפילו, יש מקום בכיתות שמכוונות גבוה. למעשה, בשער הנגב לומדים לשלוש 

ולחמש; אין קבוצה של ארבע. )לאחר המבחן במועד הראשון, ניתן  יחידות
להחליט שבמועד השני ניגשים לרמה של ארבע יחידות, כשהמורות תומכות 

 מקרוב(. 

בכיתות של חמש יחידות לומדים אצלנו בקבוצות עבודה, כאשר ראשי הקבוצות 
הינם תלמידים, שלוקחים אחריות על תהליך הלמידה של חבריהם, הם 
הקובעים את היקפי שיעורי הבית, הם המוודאים שכל חבריהם לקבוצה 

מתקדמים, מבינים ומלמדים בעצמם. בשורה התחתונה, מדובר בהצלחה 
לימודית, במיצוי יכולות התלמידים ולא פחות חשוב: זוהי התנסות מרשימה 

      במימוש אחריות חברתית ובשיתוף פעולה חברי, דווקא בתנאי לחץ. 

 ההחוליה החלש כחוזק

להאזין מי שצפה בזמן אמת, מוזמן לשמוע שוב ומי שלא יצא לו, מתבקש 
שנאמרו אתמול, בטקס הענקת פרסי  ,לדברים של דורון אלמוג, אבא של ערן

 .ישראל, בשם זוכי הפרסים

  

  

 ןשבת שלום, אלו
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