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2016 

 ,שלום לחברות ולחברים
  

 םדוחי
יש כמה סיבות לסלידה שלי מגל השריפות וההצתות: הסיכון המוחשי לחיי אדם, הנזק 

לסביבה, המדון בין יהודים לערבים...והעובדה שהן מסיטות את תשומת הלב הממשלתית 
, שהיינו על סף הוצאתה 2017-2018ות ועוטף עזה בשנים מגיבוש ההחלטות לסיוע לשדר

 לאוויר העולם ביום ראשון הקרוב. 
  אין ברירה, נזדיין בסבלנות וננסה לנצל את הזמן בכדי לשפר עוד קצת את ההחלטות. 

  
 Shut up שת"פ או

השבוע בירושלים: בוועדת הכנסת לצדק חלוקתי, בה ייצגתי את המועצות האזוריות, הייתי 
צריך לגלות למשתתפים שרוב המועצות האזוריות זקוקות אף הן לסיוע ממשלתי באיזון 

תקציבן. חלק מפקידי האוצר שנושאים ונותנים עם התק"צ והקבוץ הדתי על מיסוי הקבוצים 
הם בעצמם בני "ההתיישבות העובדת", שבפועל, דורשים מאיתנו לחסל את הערבות 

בוץ המתחדש ועל הדרך, אגב, לחסל גם את הקבוץ ההדדית, לחסל את אבני היסוד של הק
 השיתופי. חוק ההסדרים מכיל רפורמות קשות בתחומי המים והחקלאות.

במפגש של "השולחן הקיבוצי במועצות האזוריות" הסכמנו היום בעיקר על דבר אחד: זה 
ועצות הזמן לייצוב שורות שלנו, לשת"פ מירבי בין ארגוני החקלאים, התנועות המיישבות והמ
האזוריות; זמן לשיתוף פעולה למען ההכרה המחודשת בחיוניות החוסן של הקהילות 

 הכפריות ברחבי הארץ ובחיוניות החוסן של החקלאות הישראלית.
  

 ץהיכון לאימו
כפר הקליטה באיבים הוקם לפני דור על ידי שער הנגב, הסוכנות היהודית ומשרד השיכון, 

ברינו בסן דייגו תמכו כספית, במשך שנים, בתוכניות עם תחילת גל העלייה מברה"מ. ח
הרבות, שבאמצעותן קלטנו כאן אלפי עולים, סטודנטים, צעירים לקראת גיוס ומשפחות. 

בשבועות הבאים, יקלוט הכפר כמאה צעירות וצעירים, שיבואו ארצה בארבעה גרעיני "צבר" 
מתגייסים לצה"ל. לצד מערך של תנועת הצופים. מדובר בבנים של ישראלים שחיים בחו"ל ו

רציני של מלווים אזרחיים וצבאיים, אנחנו נקראים לאמץ את החיילים, להזמין אותם לארוחות 
 שבת וחג, לתת להם תחושת בית, הרחק ממשפחתם. בקרוב תקבלו פרטים נוספים. 

   
 םמוכשרי

רו הכשרה יעב כשלושים חבר'ה מכפר עזה החלו השבוע קורס דירקטורים מקומי, במסגרתו 
אקדמית ומעשית בתחומי משפט, כלכלה ופיננסיים, שתעניק להם כלים לתפקידי פיקוח 

וניהול. בנוסף לתכנים המקצועיים, יאזינו המשתתפים לממלאי תפקיד מהקבוץ, שיעדכנו 
 מבנה ארגוני, קהילה ועסקים.  -אותם על אודות כפר עזה 

  
 סכנס, כנ

בשער הנגב )מכללת ספיר(,  –רה": ביום שלישי בשבוע הקרוב מתקיים "כנס שדרות לחב
  .תכנית הכנסבשדרות. ראו נא את  - ביום רביעי 

  

http://w3.sapir.ac.il/keness/2016/KENNESDEROTOCHNIA2016.pdf


 תהבדווים נוהרים לכיתו
ים לומדים אין לנו שום דבר אישי נגד אוניברסיטת חברון, סתם כיף לנו לראות את הבדוו

דווקא אצלנו, בספיר. פרוייקט שהרוח החיה בו הוא איציק זיוון, חבר הועד המנהל של 
המכללה )בסיוע רבים במכללה, במשרדי ממשלה ובמגזר הבדווי( משנה את המאזן בין 
העוברים את הגבול לרשות הפלסטינית לבין הנשארים בארץ: השנה, השנייה לפרוייקט 

 400סטודנטים בדווים החלו ללמוד בחברון, לעומת למעלה מ  154"שער לאקדמיה", רק 
 250בשנים קודמות. המכללה שלנו היא מובילת המהפך בנגב, כשהיא קולטת השנה 

  סטודנטים בדווים. 
  

 עחיים בטב
אתמול החלטנו במנהלת השקמה להתקדם עוד צעד להצטרפות פארק השקמה לתוכנית של 

ו למרחבים ביוספריים. בזמן שממשלת ישראל תסיים לריב עם ארגון התרבות, אונסק"
החינוך והמדע של האו"ם, אנחנו נכין תוכנית קונקרטית שתאפשר לנו לחיות כאן, תוך איזון 

 .מרחב ביוספריקראו עוד על  .עבין צורכי האדם העכשוויים, העתידים וערכי שמירת הטב
אדגיש, אין כל כוונה )ואין כל צורך( לשנות את הכלים הסטטוטוריים שכבר עומדים לרשותנו 
 עבור שימור סביבתי. מטרת המהלך היא לגייס את התושבים והישובים, הארגונים והעסקים

באזור למען פיתוח כזה, שלוקח בחשבון שגם הנינים שלנו ירצו לחיות בסביבה של טבע 
 .פתוח ומלבב, ממש כמונו

  
 יארץ הצב

שלו.  99אתמול נפרדנו לעד מצבי גליאני, ממייסדי ניר עם, שהתקרב מאד ליום ההולדת ה 
את הורינו ושנות כך ספד לו חברו, יהושע גרוסמן, הצעיר ממנו בשנים ספורות: "יחד עזבנו 

נעורינו וזכינו לעלות לארץ, עם מטען ציוני מהבית, מהתנועה ומהגימנסיה העברית. יחד 
הלכנו למדבר בדרך לא זרועה והגשמנו חלום נעורינו )..( חיינו ביחד שלושה דורות של 

חלוציות והנה גם זכינו לראות את ניר עם מתחדשת ופורחת. מה עוד אפשר לבקש? עשינו 
 יה ועמלנו לא היה לשווא." היסטור

  
 םחמישי

אמש הוזמנתי להציג את עמותת "מצמצמים רווחים" שהקמנו למען צעירים בוגרי צבא אשר 
זקוקים לליווי של חונכים בוגרים בצעדיהם הראשונים בחיים האזרחיים. המתכנסים היו חברי 

הנחה את המפגש  . 1985 – 1982' )הנח"ל המוצנח( בשנים 50הצעירים מעט, קציני גדוד 
חזאזי, הרס"ר האגדי )"אוי ואבוי, לחייל יש כפתור פתוח בכיס של החולצה"( שהפך לקצין 

המכינה הקדם   מוכשר ומהנדס אלקטרוניקה מצטיין. דני זמיר )בן מפלסים אף הוא, מייסד
צבאית ע"ש רבין באורנים ומנכ"ל מועצת המכינות הקד"צ( תבע מהנוכחים, עם הגיעם לעשור 

 ישי לחייהם, להגשים את החלומות החברתיים שעליהם הם דברו וחלמו בצעירותם. הש
פרופ' אורי שיינס, חברי למליאת רשות הטבע והגנים, שהיה אחד מיורשי כ"שבע" )קצין 

,  ETIMהגדוד( הציג אתגר סביבתי שהוא מסתער עליו:   מרגמות בפלוגה המסייעת של
זירה אינטרנטית שמאפשרת לכל ילד ומבוגר להיות שותף להצלת סביבות אקולוגיות בעולם, 

  בעלות של דולר לשנה.
   

 החוליה חדש
בהתכנסות שורר אבי )חזאזי( שקד, בקולו הבלתי נשכח, שורות שתדברנה אל רבים, 

צריך לזכור, כי פשוט אי ביחידות רבות, בעשורים שונים: "אני מדבר על אותן חוויות, שלא 
אפשר לשכוח; על אותם האירועים, אותם הערכים, אותם האימונים והחזקת הקווים, על 

ההשקעה העצומה והנתינה האין סופית. על המלחמה ההיא ועל המבצעים ההם, על החיבור 
המדהים בין חיילים למפקדים, בין קצינים לנגדים ובין מפקדה למנהלה ובין מג"ד לחפ"ש; 

 פחת לוחמים אחת, גדולה וענקית שכולנו היינו בניה."מש
מעין, הבן שלנו. יחד איתו בטירונות  50בשבוע הקרוב, לאחר שנת שירות, מתגייס לגדוד 

ובהמשך המסלול של גרעין הנח"ל התק"צי, גם איתי מברור חיל, הבן של ינאי גלבוע )גם הוא 
יתם עוד מאות בנות ובנים מגיוס נובמבר ב"מצמצמים רווחים", גם הוא בוגר הגדוד(...ויחד א

2016 . 
יורם טהר לב כתב בשנים ההן ללהקה צבאית, שדיברה אל ועל חיילות וחיילים, בראשית 

 דרכם בצבא:
  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://this-is-my-earth.org/


  במקום שאליו אני הולך
  .יהיו רבים כבר לפנ

  ,ץהשאירו שביל, השאירו ע
  ,יהשאירו אבן לרגל

  ,יומה אני אשאיר אחר
  ?רבהאם אשאיר איזה ד
  !יאיני רואה את צעד
  ,יאיני רואה את צעד
  ?רומי יראה אותם מח

 
  ,חהיה לי חבר, היה לי א
  ,אהושט לי יד כשאקר

  ,חהיה לי חבר, היה לי א
  ,ההושט לי יד בעת צר
  !חאני אחיך, אל תשכ

  .חהיה לי חבר, היה לי א
  

 איתי, מעין וכל החברים הצעירים,
 ושובו בשלום;  צאו בשלום, הגנו על השלום

 יש כאן מדינה שזקוקה לכם
 ...ומשפחה שמחכה לכם.

  
  

 ןשבת שלום, אלו
  

 


