
 

 2016ביולי  29ערב שבת, כ"ד בתמוז תשע"ו,  -שער הנגב   

 ,שלום לחברות ולחברים

 תאקטיביים בהגנה פאסיבי

אתמול השתתפו כמה נציגים מכל ישוב בעוטף עזה בטקס סיום פרויקט המיגון של דירות 
מיליארד שקל השקיעה המדינה בהוספת חדר ממוגן  1.3התושבים, שהתקיים בשדרות. 

ה. בסכום הזה ניתן היה להציל הרבה יותר חיים, לו הכסף היה מיועד לתרופות או בכל דיר
לבטיחות בדרכים, אבל ההשקעה הזו הייתה חיונית וטוב שנעשתה כי, היא מהווה תנאי 

)הכרחי אך לא מספיק( ליכולת הנפשית שלנו לעמוד באתגרי האזור המיוחד שלנו ולקיים כאן 
 קהילות צומחות וסולידריות.

אש הממשלה ושר השיכון הנוכחיים גזרו את הקופון התקשורתי, כך נהוג במחוזותיהם, אך ר
מן הראוי להזכיר שהסיום המוצלח הוא תוצר פועלם העקבי, העקשני והמקצועי של מאות 

ממלאי תפקיד, מאולמרט ומטה, בממשלה, ברשויות המקומיות, בישובים, בצה"ל ובחברות 
ו חלק בפרויקט שערך עשור שלם, אם מונים את הזמן מהרגע ציבוריות ופרטיות. כולם לקח

בו הבנו שהוא הכרח בל יגונה. מאתנו, אציין במיוחד שני אנשי כפר עזה: עו"ד אדי וסר, 
שהיה פיבוט במאבק המשפטי ושי חרמש, שהוביל בזירה הפרלמנטרית. אתם בוודאי זוכרים 

חר כך גם לתקצב אותה כראוי. ראו, כמה לא היה טריוויאלי לקבל את ההחלטה העקרונית וא
בועדה לביקורת המדינה של הכנסת בפברואר ( 15-11לדוגמא, דיון בו השתתפתי )ע' 

8200.  

  

 ?איפה הקאטץ'

מיליארד שקל השקיעה המדינה במיגון  1.3משהו לא מסתדר לי, תגידו לי איפה אני טועה: 
הבתים בשדרות ועוטף עזה; עוד סדר גודל כזה הושקע במיגון ובבניית מוסדות חינוך 

ומוסדות ציבור במרחב; מיליארדים רבים הושקעו בכיפת ברזל, שהטריגר לפיתוחה 
קביל, ולהצטיידות בה, היה האיום עלינו; עוד מיליארדים מושקעים במכשול ה)תת(קרקעי. במ

טובי המומחים מבטיחים לנו ששום שינוי אופטימי לא ממש מתקיים בשטח הרצועה בכל 
 הקשור ביישום חזון אחוות העמים שאנחנו, יושבי קו הגדר, חולמים עליו גם היום. 

את הסיוע לתושבים,  2017אז, איך, לכל הרוחות, מתכננים בחלונות הגבוהים לצמצם בשנת 
  ות שבא להם לחיות ולהתפרנס כאן? לישובים, לעסקים, לרשוי

אנחנו עושים, ככל יכולתנו להגן על מקבלי ההחלטות מטעויות שהם גוזרים על 
 עצמם...ועלינו.

 ךלילה בלי מס

...שהחיינו וקיימנו והגיענו למחצית החופש הגדול. זה זמן לספר על מקצת ההתרחשויות 
שן. קטעים מדברים שכותבת טל בשדה החינוך החברתי, שבשבועות אלו נכנס לשיא האק

שוורץ, מנהלת החינוך החברתי במתנ"ס: "מחנה הקיץ של "הצופים", בו השתתף שבט 
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"שקד" מכפר עזה, הסתיים בהצלחה והנאה גדולה. במקביל אליהם, התקיים מחנה הקיץ 
"הנווה", שהסתיים בא"ש לילה גדול. בהמשך, נפתח מחנה  -הביתי של ילדי ונערי קיבוץ ארז 

קיץ של "הנוער העובד והלומד", אליו יצאו ילדי רוחמה, ברור חיל, אור הנר, ניר עם, גבים, ה
הראשונה: בני הנוער מתכננים אותם  -מפלסים ונחל עוז. למפעלים אלו שתי תכונות מרכזיות

וכן מפיקים, בונים ומדריכים אותם בפועל. וכך בין כפיתה בפארק החבלים,  ימים ולילות לפני 
של חניך מתגעגע, בין ישיבת צוות עד אמצע הלילה, לגרון ניחר משירים ואנרגיה,  לחיבוק

עסוקים בני הנוער עד מעל הראש בעשייה ויצירה אמיתית עבור הילדים הצעירים מהם. 
תקשורת. בשום מקום בו ביקרתי לא  -השנייה היא  לא פחות מכך, עבור עצמם. -ובעצם 

בטוח שהיו ניידים. אבל העובדה שלא ראיתי  -ן. בינינוכ -ראיתי טלפון נייד. מכשירי קשר
אותם אומרת הרבה. מה כן ראיתי? אנשים שמתקשרים באמת. מביטים בעיניים, מדברים, 

שרים, רוקדים, שמחים מאד מאד. וגם תקשורת נהדרת בין בוגרים וצעירים. בין נער בכיתה 
של הערכה, חיבה, הערצה ומודל  קשר ט, י...יב ובין פספוסים בכיתה ד. תקשורת שמייצרת 

זה מה שקצת חבלים, סנדות וכמה ימים ביער יכולים לעשות...עוד מחנה אחד לפנינו  לחיקוי.
  סניף יכיני של בני עקיבא.  -

ו ומספר -ילדי ד 100בשבוע שעבר כתבה טל: "אתמול בלילה, ליל ירח מלא, הדרמתי עם 
יתה גדולה, הירח המלא ליווה אותנו לאורך ההתרגשות הי נכבד של הורים אל נחל חוורים.

שרנו שירים על לילה, אותגרנו בחידון על הירח, ראינו את  -המסלול ובין נפילה )קלה( לדילוג 
חיפשנו ומצאנו מאובנים והצלחנו להפיק  העגלה הגדולה, את כוכב הצפון ואפילו את שבתאי! 

  ניצוצות מאבני צור. 

  

 להלכו לחו"

לנו לקרלסרואה חזרה ממש היום מביקור הגומלין הטוב בגרמניה אבל "משלחת הנערים ש
גם עם אתגר של להיות בגרמניה כששני פיגועים מתרחשים ואתה לא מבין את החדשות 

  בגרמנית. 

שמונת המדריכות והמדריכים שלנו חזרו מסן דייגו, לאחר שעברו ממחנה למחנה )קהילת 
מחנה שמחה,  -אל עמי, קהילת סוללמחנה ישר -מחנה סבבה, הקן  -בית ישראל

, בין תחנת חליבת פרות )כפפות לטקס מלאות ISRAEL DAY בין קבלת שבת ל (.JCCהו
בחלב עושות יופי של עבודה( , להובלת ריקודי עם לצלילי "עוד לא אהבתי די" , בין הדרכת 

אווירת שער והכניסו  ילדי א להדרכת ילדי ט, התארחו החבר'ה אצל משפחות סן דייגואיות, 
הנגב לקצה השני של העולם. ואם חשבתם שזה הספיק לחבר'ה שלנו? חלקם כבר מתכננים 

 לחזור כמדריכים במחנות הקיץ אחרי שנת השירות או אחרי הצבא...

שישה בוגרי ט' משתתפים במחנה "מאונטיין חי", בהרי סן דייגו. הם הכינו קבלת שבת, 
טעויות ומבטא צפויים ובהבנה שמעבר לכיף, יש להם  הצטיידו בנכונות לדבר באנגלית למרות

  משימה גדולה: לייצג את הנוער הישראלי בפני בני הנוער שיפגשו במחנה."

 הועדה וקוץ ב

בפגישה שערכנו אתמול עם שר החקלאות, ביקשנו הסברים ליוזמתו המשותפת עם שר 
על הפרק, מבחינתם: "רמת  האוצר להקמת צוות "לבחינת ייעול השימוש בקרקע חקלאית". 

הסחירות של קרקע חקלאית...ומעמדן של קרקעות זמניות/עונתיות". זה, כמובן, מריח 
מהאופציה לגירוש עמלים מעל אדמתם, הוצאת הקרקעות למכרז עבור כל המרבה במחיר 

וכהנה סיוטים של מרכזי משק באשר הם. תשובת השר התכוונה להרגיע מעיקרה )"אין כוונה 
דמה ממי שמעבד אותה, אנחנו רוצים להקל על החקלאים את נטל הבירוקרטיה לקחת א

ולהרחיב את האפשרות שלהם לשימוש בקרקע"( הבעיה היא בסיפא של דבריו: "נכון, שאם 
מעלים נושא, אי אפשר לדעת מה יעלה בדיונים...". נציג החקלאים בוועדה הזו בוודאי יעשה 

דא שכל ישוב מסדיר, בהקדם, באופן האופטימלי, את מלאכתו נאמנה אבל תפקידנו הוא לוו
חכירת הקרקעות שהוא מעבד. המועצה תעסוק בסוגייה זו בחודשים הקרובים, יחד עם 

 הישובים, משרד החקלאות ורשות מקרקעי ישראל. 



  

 םארנון והאוטו האדו

רית" פעם חי בכפר עזה איש בשם ארנון טובי. ארנון עבד כממונה על הבטיחות במפעל "כפ
והוא חשב שנכון שבמקום עבודה כזה, בישוב שמיקומו רגיש כזה, מן הראוי לפתח יכולת 

תגובה מהירה בתחום הדליקות. ארנון לא וויתר ופגישה אחר פגישה, שנה אחר שנה, הוא 
העלה בפני שרים ורוזנים את הצורך בשיפור המענה. השבוע, לאחר תום קורס הכשרת 

היכולת  .טקס קבלת הכבאית לכפר עזהים, בשעה טובה, המתנדבים לכיבוי אש, התקי
האנושית מושתתת על מתנדבים, עובדי המפעל ואילו המשאית, תחזוקתה ואימון המתנדבים 

מוטלים על נציבות הכבאות, שאת נציגיה הנלהבים מרוח ההתנדבות בכפר ראינו בטקס. 
יבות. ומה עם אציין את אייל חג'בי, קב"ט המועצה, שהיה משמעותי בגיוס מחויבות הנצ

הזיה,  -ארנון? טוב, תודה! הוא ממשיך בעבודתו במפעל. בטקס הוא סגר מעגל, שתחילתו 
 .התרגשות –התעקשות וקיצו  –עיבורו 

  

 שמג"ב חד

דוגמא נוספת: מפכ"ל המשטרה  דיברנו קודם על הצלת המחליטים מנלעגות יוזמתם, הרי
הקודם יזם, רק לפני כשנתיים, מהלך רב ממדים לחיזוק השיטור במרחב הכפרי במחוז דרום 

באמצעות מג"ב. במסגרת זו, בשער הנגב, שולשה מסגרת כוח האדם וכלי הרכב, ממש 
בחודשים האחרונים והתחילה לפעול באופן משופר. יוזמה יפה, שלשמחתנו גם יצאה אל 

על. והנה, בלי לעדכן, בלי להתייעץ, תוך הכחשת התוכניות הקונקרטיות מאד, מקדמת הפו
המשטרה מהלך נגדי, שיכפיף את ירוקי המדים שלנו למשטרת שדרות ואת כלל המגבניקים 

למשטרות העירוניות.  –שמופקדים על בטחון האנשים ורכושם במרחב הכפרי במחוז דרום  -
ת גמישות הפעולה וזמינות השוטרים וכלי הרכב שלהם החשש שלנו הוא, כמובן, מהקטנ

לפעולות בישובים ובשדות. צעד ראשון עשינו עם פרסום המכתב שכתבתי לשר לבטחון פנים 
    ולמפכ"ל )ראו בכותרת( והחתמתי עליו את כלל ראשי הרשויות במחוז. 

  

 לכיייף גדו

, שמכהן היום כ"ראש העם ווארט החודש יצא מפיו של נתן שרנסקי, הדיסידנט הסובייטי
היהודי" )תכל'ס: יו"ר הסוכנות( ואשר בברכתו לקהל המציינים את סיום מיגון הבתים, הוא 

 –אמר משהו כמו: "ב"צוק איתן" התבקשנו לקחת את הילדים ליום כיייף )ריבוי היודים 
ריך במקור. א.ש(. לקחנו אותם והיה באמת כיייף גדול. למחרת, המלחמה נמשכה, אז היה צ
לקחת אותם שוב לכייף. עוד פעם, היה כיייף גדול מאד. למחרת שוב כייף ועוד פעם כייף 

ולמחרת עוד כיייף גדול.... עד מתי תמשיך המלחמה, כל כך הרבה ימים, כל כך הרבה כיייף, 
 שכבר אין לנו כסף לכל הכיייף הגדול הזה". 

כמה את חייו בגולאג...אבל... " אין ספק, על משפט כזה, בברית המועצות, הוא היה מסיים
 .שטוב שבאת הביתה"

  אני יוצא בשבוע הבא לחופשה במרחב הכפרי של בולגריה. 

 :-)  אבקש להתנהג כמו ילדים טובים...לפחות עד שאחזור

 .נפגש כאן בעוד שבועיים

 ןושבת שלום, אל
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