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 ,ולחברים לחברות שלום
  

 מאוזנים
 נוספים כספיים מקורות ולקבל לאתר הצלחנו, השבוע במליאתה, המועצה תקציב אישור בבוקר ממש

 במגזר המשכורות להעלאת הארצי ההסכם. עלינו שהתרגש המתוח התקציב את מעט ששחררו
, מהממשלה הכנסות ופחות אדם כח הוצאות יותר פירושם, אקונומי הסוציו בדירוג ועלייתנו הציבורי

          .               ועסקים מתעשייה מייצרים שאנחנו, הנאה ההכנסות גידול עם בקושי אך שמתאזנות
 לנקוט להמשיך שנוכל כך, הבאות לשנים שלנו הארגונית ההתנהלות את נקבע הבאים בחודשים
 .הקהילתי מההיבט והן הכספית מהבחינה הן, אחראית במדיניות

  
 ישראלי משא

, לירדן ממערב היושבים של עתידם על ואמריקאים ישראלים מנהיגים התכתשו בו השבוע במהלך
 ניסינו במפגשים. למדינה השישים בשנת בו שהשתתפתי", ישראלי יהודי מסע"מ תזכורת קבלתי
 עם יחד בה לחיות שנתגאה כך, ישראל של עתידה את רואים אנחנו כיצד: "השאלה על לענות

 המוכרים שבין, ישראלים ארבעים היו היומרני לניסיון שותפי?". לה ומחוצה בה החיים הערבים
, מרגי יעקב, אלבשן יובל, זילברשלג דודי, פינס פז אופיר, קרקובסקי יואב, ל"ז אורבך אורי: שבהם

 פפנהיים שלמה(, ש"יו) מינץ עדי, סולודקין מרינה, יעלון משה, בר חיליק, ליברמן בנצי, פרי יעקב
 חמישה שרטטנו, Oxford Research Group ו" שיח בסוד", "פיוס צו" בסיוע(. החרדית העדה ממנהיגי)

 מולדת) משותף בית(, ישראסטין) עמים לשני אחד בית: הקודש ארץ של העתידית לדמותה תרחישים
 הים מן ישראל) יהודי בית(, מתחדשת יהדות של פסיפס) מתחדש בית(, אזורית בקונפדרציה יהודית

 (.טובה שכנות) עמים לשני בתים שני(, הירדן עד
 דברי את ההוא המסע לחברי הזכירו הם, המהלך מובילי, אורבוך וטובה יוסף בן משי מפתיע במייל

, אריאל עזריאל הרב את וציטטתי היוזמה על סיפרתי בהם, שנים שמונה מלפני" לשבת מלים"ב
, לי שמקשיב שלך החלום התגשמות לי טובה: "המערבית הגדה/בבנימין אשר עטרת מהישוב

 ".      ממך שמתעלם שלי החלום מהתממשות
  

 המטורפים צברינו
 .לישראל העלייה מפת על אותנו ושמים לאיבים האחרונים בשבועות הגיעו צעירים של קבוצות שתי

 הרקע מתוקף אשר, מצרפת ובנות בנים ובו" בראשית" גרעין עם חנוכה חגגנו השבוע בראשית
 .הלאומי לשירות או לצבא גיוסם לפני ומקדמת מוגנת לסביבה זקוקים שלהם המשפחתי

 של ובנים בנות כמאה": הצופים" של" צבר" גרעיני של המרגשת הפנים בקבלת השתתפנו, בהמשכו
 ומכינים ארצה עלו אשר ועוד...תאילנד, אוסטרליה, שוויץ, מקסיקו, הברית בארצות שחיים ישראלים

 . ל"בצה מלא לשירות עצמם
 על רעים ודברים טובים דברים שמענו כולנו: " )..( בטקס אמרה, הצעירות העולות אחת, הוברט מיכל

 ידי על שמונהג, ומבריק מוכשר בארגון מדובר. ומאכזב מתגמל להיות יכול השירות: ל"בצה השירות
 סקסיים פחות הרבה חיים ותנאי סקסיים מדים עם בא זה. וודאות חוסר בתנאי פועלים אשר ילדים

 הוא לעשות עומדים שאנחנו שמה לנו אומרים, ישראלים המון ביניהם, רבים: המטורפים לחברי)..( 
 ל"לצה נתגייס, חודשים כמה שבתוך לדעת מנחם. )..( צודקים כנראה הם, תדאגו אל. מוחלט שגעון

 "   דומה חזון ועם שונים מרקעים שבאו, טובים כחברים
  

 חנוכה נס מת
 למגזר התעסוקה -" מעברים" את מפעיל"(, הנגב שער"ל" ארנון"מ שמו יוחלף שבקרוב) ס"המתנ
 .והפנאי התרבות, הצעירים, החברתי החינוך פעילות את, הכפרי

 באור, התרבות משרד במימון", הנגב את מאירים" פסטיבל התקיים השבוע של הראשונה במחצית
 .עוז ונחל יכיני, הנר

, והנערים הילדים טיולי, זאת לעומת. בנגב צ"התק של' יב במסע השתתפה ב"י משכבת מחצית
 ייצאו ראשון ביום, יאירו השמים אם, זאת ובכל. הטוב החורף בגלל נפגעו, הנגב צפון לנחלי שתוכננו

 . הגדול והמכתש רמון במצפה לטיול ילדים 150
  
 



 
 קרה בימי הוקרה

 לב מחממת שלנו הביטחון אנשי של והמחויבות האיכות. צ"רבש יש ישוב בכל אבל רב אין בקהילותינו
, המשטרה נציגי ובנוכחות בישובים נציגיו את, המועצה ט"קב, בי'חג אייל כינס השבוע. בטחון ונוסכת

 הוענקו; צ"רבש לכל אישי שי חולק, האזוריות המועצות ומרכז החוסן מרכז, הצפונית החטיבה
 אביאני ששחר, נוימן ולשמחון החינוך מוסדות ט"כקב תפקידו שמסיים, קליינר לטל הוקרה תעודות
 דגל תעודות והוענקו מצטיין צ"רבש תעודת קיבל, מרוחמה, ורדי יזהר; עזה כפר צ"כרבש אותו מחליף

 . עם וניר חיל ברור צי"לרבש הזהב וכוכב היופי
  

 גולן מול אל
(, סעד) גולן משה: אזורי מוסד שהוא, מאיש ופרידה חנוכה נרות הדלקת". יחדיו" מועדון, חורפי ערב

 טקסי – ולהבדיל מצווה בר טקסי בעריכת הנגב שער בישובי התנדבות של דור שנות מכבר לא שסיים
 במשמר ל"צה ביחידת שלנו הוותיקים המתנדבים בין היה גם משה, ממש האחרון לזמן עד. לוויה
 .הנגב

 ילקוט" הספר – המסורתית המועצה מתנת את היקר לאיש הענקתי, וחברים משפחתו בני בנוכחות
 בהקדשה כתבתי וכך(. קרמן דני והאיר שאייר חדשה בהוצאה, חפר וחיים אמוץ בן דן" )הכזבים
 על אלא כאן מודים אנחנו כזבים על לא. התקומה שלאחר הביסוס דור הוא שלנו הדור: "למשה
. תוגה של וברגעים אושר של בזמנים, הנגב שער קהילת עם, משה, בילית ולילות ימים. אמת עלילות

 הנשים אלפי בשם, גדול כח ישר. לרשותם עמדת שתמיד, התפקיד ממלאי בשם, אותך מחבק אני
 ".פועלך ומוקיר אותך אוהב. השנים לאורך, הנגב בשערי שליווית, והילדים הזקנים, והגברים

  
 שלווה 2017 ושנת טוב חודש, שמח חג, שלום שבת
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