
 
  

 2016במאי  27ערב שבת, כ' באייר תשע"ו,  -ר הנגב שע
 ,שלום לחברות ולחברים

 

 יהבית הישראל
 

שני שרים התפטרו השבוע מהממשלה. לא הצבעתי עבור מפלגותיהם ובכל זאת, אני מצטער 
 על עצם עזיבתם ומודאג, יחד איתם, מהסיבות המהותיות שגרמו לצעדם. 

( ניהל מול עזה 50רץ שלנו בקורס מ "כים של גדוד היה המ"פ הנע -שר הבטחון )גילוי נאות 
מדיניות צבאית מאוזנת ונדחק מתפקידו, במקרה הטוב מסיבות פוליטיות )הרצון של רה"מ 
להרחיב את הרוב שלו בכנסת(, במקרה הרע, תרתי משמע, מסיבות ערכיות. )טוהר הנשק, 

 ביקורת פנימית בתחומי המוסר(. 
בביקורו בשער הנגב כי החליט להצטרף לעשייה השר להגנת הסביבה )שאמר לי 

הממשלתית בכדי שיהיה לילדיו מדינה שראוי לחיות בה( עוזב תוך הבעת מחאה קשה על 
 התנהלות הממשלה.

לבוגי אמרתי מספר פעמים בשבועות האחרונים שעמדותיו מאפשרות לאנשים בעלי 
וקרטית של העם השקפות כשלי לדעת שהאדנים עליהם הוקמה ישראל )"מדינתו הדמ

היהודי"( משותפים לבעלי גישות מקוטבות בתחומים שונים. שותפות זו חיונית לקיומו של 
הבית הישראלי; שותפות זו מתערערת, ככל שיותר ויותר ממלאי תפקיד מרכזיים חשים 

 שאינם רצויים או אינם יכולים עוד לשאת באחריות למדיניות שגויה. 
 

 רגאים בקש
 

ות רבות מחו"ל, לא מעט מסן דייגו. השבוע הגיעה אלינו קבוצה של אנחנו מארחים קבוצ
חברי הקהילה הלהט"בית בעיר, שמהווים חלק מקבוצה גדולה של אמריקאים, חברי 

הקהילה, שמגיעים ארצה, בין היתר, בכדי להשתתף בשבוע הגאווה הקרב ובא. האורחים 
מעותית של אנשי החוף התוודעו לפרוייקטים בשער הנגב בהם קיימת טביעת רגל מש

המערבי. לביקור זה נוספה שיחה עם סטודנטים, תושבי האזור ופעילים בתא הגאה של 
 המכללה. 

בין המשתתפים במשלחת: מנכ"ל הפדרציה היהודית וממלאי תפקיד בארגונים יהודיים. אחד 
יזם את האורחים היה ברוס אברהמס, יו"ר הועדה ליחסים בינלאומיים של עיריית סן דייגו, ש

 חתימת הסכם הידידות בין העיר לבין שער הנגב. 
 

 ""שועלי שלשום
 

השבוע נפרדנו ביחידת המילואים מאל"מ בועז הרשקוביץ, שמסיים שירות איכותי ביחידות 
המיוחדות של צה"ל ונבחר לשמש, בקצה דרכו במדים, כמזכיר הצבאי של נשיא המדינה. 

, הקשישים בחבורה, שאנחנו מלווים את כל משך הצ'יזבטים, הטפיחות והחיוכים הזכירו לנו
שירותו של בועז, מאז שהגיע אלינו, אחרי הטירונות. כמו כל חבורה של מילואימניקים מזקני 

העדה, אנחנו משתדלים לתרום, קצת בהיבט המבצעי ולא מעט בשימור המסורת ורוח 
 (היחידה. )הקרדיט על הכותרת: עופר צמחי, יו"ר עמותת בוגרי שלדג.

 
 
 



 
 

 לבקצה המסלו
 

אתמול, נפגשתי עם בוגרי י"ב של ישובי שער הנגב, הפעם בפורום אינטימי. ציינתי בפניהם 
שגם הבן שלי וגם אני בצענו השבוע שירות מילואים ובקשתי מהם, שוב, שגם הם, בכל שלב 
של חייהם, ימצאו את הדרך לפעול למען חיזוק החברה הישראלית, על בסיס ערכי השוויון, 

 ריות ההדדית והצדק. האח
המפגש היווה עבורם טקס "העברת מקל" בין מערך החינוך לבין מרכז הצעירים שלנו, שהחל 
לפעול השנה במרץ רב. פרט לתיקי גב איכותיים, שהחבר'ה קבלו מבית שער הנגב, כמתנת 

יציאה לחיים, הם נהנו מהופעה של ג'ימבו ג'יי ולהקת ספא. הזמר המדקלם, במתכונת 
"עזבנו את תל אביב, עברנו רי סלאם", למד ב"ספיר", גר באור הנר וחזר לדורות. צפו ב"פואט

  "לעוטף עז...בנו את תל אביב
 

  המכללה לבנייה
 

נמצא בהנהלת המכללה קבלנו, השבוע, עדכונים על פרוייקט הבנייה ב"ספיר": בנין המנהלה 
בתהליך שיפוץ מאסיבי, שהכוונה לסיימו עד לפתיחת שנת הלימודים האקדמית. בהמשך, 

יפותח תיאטרון חוץ, במקום בו שכנה המסגריה הישנה ומבנה האגרו מכניקה ההסטורי של 
התיכון שלנו. פרוייקט נוסף שייכנס, אנחנו מקווים, לביצוע במהלך ה שנה: שיפוץ חלק 

בר לרשות המכללה( ובניית מבנה כיתות נוסף במגרש שיפונה, ממבנה התיכון הישן )שע
 בחלקו האחר.

 
 תיוצרים הזדמנויו

 
התקיימה הפעם בירושלים. השתתפתי בה, כחבר  WORLD ORT האסיפה הכללית של

החינוך ארגון במועצת הארגון והפעם נבחרתי כחבר בהנהלה העולמית המצומצמת. מדובר ב
מדינות ונוגע בחינוך טכנולוגי ומדעי, זהות יהודית  37, שפעיל ב להיהודי הותיק והגדו

  וב"תיקון עולם" במדינות המתפתחות.
ביש ראל, הארגון פעיל באמצעות "קדימה מדע", שעומד עימנו בעשור האחרון בקשר פדגוגי 

 ובינוי מרכז המדעים והטכנולוגיה. וסייע לנו בתחומי הצטיידות 
 . TYNE צפו בכתבה של מתן צורי באתר – זהנצחון של נחל עו

 
 יהבית היהוד

 
אני חבר במועצה הציבורית של התנועה הרפורמית בישראל, אשר מתפקידה לייעץ לתנועה 

ה בחברה הישראלית. מדובר בקבוצה של אנשי ציבור, אקדמיה ועסקים באשר לדרכ
ישראלים, שחלקם הגדול אינם חברים בתנועה ליהדות מתקדמת אך כולם תומכים בזכותה 

של התנועה להתפתח בארץ הקודש ובחובת מדינת היהודים לעודד מופעים מגוונים של חיים 
תקיימת בסוף השבוע בשפיים. כותרת יהודיים. היום התכנסנו במהלך ועידת התנועה שמ

  ."בין מזרח למערב"ההתכנסות: 
"הניגון שבלב" היא חוברת שחולקה לנו, ובה ברכות וזמירות, לשבת ולחג, בנוסחים מקדם 

הזמירות והפיוטים מארבע כנפות התבל, דליתי את אחד ומים. משלל הברכות המסורתיות, 
השירים החדשים יחסית, שנוגע בבסיס המשותף לתקומת המדינה, בסיס שעלינו לשמור 

 מכל משמר: 
 תפה בארץ חמדת אבו
ְקוֹו תִּ ְמנָה ָכל הַּ ְתגַּשֵּׁ  ,תתִּ

ֹּה נְִּחי   ֹּ פ ֹּה נִּצ  ,רה ּופ
יֵּׁי ְדרֹו ר חַּ ֹּהַּ יֵּׁי ז  ,רחַּ

ְשכִּינָה ׁשֹורָ  א הַּ ֹּה ְתהֵּׁ  ,הפ
תֹורָ  ת הַּ ח גַּם ְשפַּ ְפרַּ ֹּה תִּ  .הפ

 
 ,רנִּירּו נִּיר, נִּיר, נִּי

י יר, ׁשִּ יר, ׁשִּ ירּו ׁשִּ  ,רׁשִּ
 ,לגִּילּו גִּיל, גִּיל, גִּי

https://www.youtube.com/watch?v=S6tSFWAs00U
https://www.youtube.com/watch?v=S6tSFWAs00U
https://www.youtube.com/watch?v=S6tSFWAs00U
http://www.ort.org/
http://www.ort.org/
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4805958,00.html
http://www.veida.org.il/
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=150


נֵּׁצּו נִָּצנִּי  .םְכָבר הֵּׁ
 

 ,רנִּירּו נִּיר, נִּיר, נִּי
יׁשִּ  יר, ׁשִּ יר, ׁשִּ  ,רירּו ׁשִּ

 ,לגִּילּו גִּיל, גִּיל, גִּי
 .םעֹוד יָבֹואּו זְֵּׁרעֹונִּי

 ןשבת שלום, אלו
 


