
 

 
  

 2017בדצמבר  22ערב שבת, ה' בטבת תשע"ח,  -ער הנגב ש 

  
  

 ,שלום לחברות ולחברים
  

 םמתחזקי
ההתחממות החורפית הריצה אלינו השבוע את שר הביטחון ובכירים במערך החירום 

הלאומי. המטרה שלהם היתה כפולה: לוודא שרוחנו איתנה ולהתחזק מכך. שורה תחתונה: 
 האורחים התחזקו.  – מכיוון שרוחנו הוכחה כאיתנה
אמר לנו:  -ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר "ישראל ביתנו"  -אנחנו התחזקנו מכך שהשר 

 "המלחמה היא האופציה האחרונה".
הייתי שותף לחברי, ראשי הרשויות, שהבהירו למבקרים שאנחנו לא מחרחרי מדון ונקמה וכי 

חלטות הכי טובות למדינת ישראל, קובעי המדיניות בירושלים ובתל אביב יכולים לקבל את הה
 בלי להשתמש בנו כתירוץ להסלמה. 

  
 םיום בחיי

 יש ימים, כמו שלישי האחרון, שבגללם אני קם בתשוקה לעבודת התושב:
 השכמתי לאותו מפגש במפקדת האוגדה עם שר הביטחון ופמלייתו, במדים ובאזרחית.

רין, בנה של רל"שתי הותיקה בנתיבות, התכבדתי בעלייה לתורה לרגל בר המצווה של י
 )מז"ט סיגלית ובנימין(. 

במפלסים נשאתי את נאום הפתיחה להשקת תכנון הישוב לדורות הבאים, בקבוץ שחווה 
 משבר משולב, מהקשים ביותר, ויוצא ממנו אט אט. 

מיהרתי לפגישה עם מנהל אגף החרום במשרד הפנים, בה התמקדנו בשיפור המענים 
 לעת פינוי.  לכינוסים הקהילתיים

בתי אב, שיגורו כאן ממש, בשכנות, כזו או  500טסתי לפתיחת תהליך תכנון נחל עוז ל 
 אחרת, עם שכונת אל קובה. 

דילגתי מהמועדון אל כיתת הלימוד של המכינה הקדם צבאית בנחל עוז, בה השתתפתי 
 בפאנל על יחסי ישראל והפלשתינאים, יחד עם חברים מהימין ומהשמאל )שוסטר:

"ההתיישבות הישראלית בגדה המערבית היא טעות אסטרטגית חמורה והרחבתה מסכנת 
את קיומו של הבית היהודי השלישי"(. נפרדתי במחלוקת עמוקה ובחיבוק אוהב מעם פנחס 

 וולרשטיין, ידיד שער הנגב בכלל ונחל עוז בפרט. 
שמעון סיכמנו את בפגישה עם מזכיר התק"צ, יו"ר ארגון משקי הנגב וראשי אשכול ובני 

מתכונת פעולת רכז האזור של התנועה הקיבוצית במרחב שלנו. )תנחומינו לניר מאיר, מזכיר 
התנועה הקבוצית ולמשפחתו על מותו המפתיע של דודו, יוסי עופר, יו"ר קבוץ רוחמה, שנשוי 

 ליעל לבית גליאני מניר עם(
הימים האחרונים, התכנסתי עם ראשי עמותת הספקתי להתראיין לרדיו רק"ע על קורות 

התיירות שלנו לקראת פסטיבל "דרום אדום" וסיימתי וואחד יום במפגש מרגש של מועדון 
"יחדיו" אשר חבריו נפרדו מארז בן אשר )דורות( היוצא לגימלאות; ארז הוא מייסד "קהילה 

 בתי אב.  300תומכת", שהחלה עם כמה עשרות משפחות של ותיקים ומונה היום כ 
  

 םבונים עליה
בקשתי מדניאל סנרמן, מנהל מחלקת התכנון וההנדסה, לעדכן אותי בסטטוס הפרוייקטים 

עלותם  –שמתקיימים/מסתיימים כעת באחריות מחלקתו. קבלו חלק מהמבצעים )בסוגריים 
(, 1(, מרכיבי בטחון בניר עם )3.5עזה )החלפת גגות אסבסט בנחל עוז וכפר ₪(: במליוני 

(, תשתיות 1.7(, מיגון מבני רווחה בנחל עוז, כפר עזה ומפלסים )0.75כביש היקפי ברוחמה )



(, תשתיות למבנים יבילים בארז, כפר עזה, ניר עם 3.9לבתי אגודה בכפר עזה ובנחל עוז )
(, 0.38ועה וחנייה בקריה )(, הסדרי תנ1.1(, הסדרי בטיחות בדרכים בניר עם )1.5וגבים )

(, 2(, מעון בארז )4.1(, גני ילדים ברוחמה, ברור חיל, גבים )0.75מרכז מבקרים בנחל עוז )
(, כדור עף חופים בקריה, 0.8(, חממה טכנולוגית )14שלב א' ) –בית ספר יסודי חדש 

ת שיקוע (, בורו6.3(, שידרוג תשתיות במפעלי שער הנגב )5תשתיות בשכונת צבר ברוחמה )
ותחנת שאיבה ברוחמה ומפלסים. תוסיפו פרוייקטים קטני תקציב ומרובי ניג'וז: פיר מעלית 

במעונות סטודנטים בגבים, תחנות ממוגנות בפארק ספירים, הנגשת מבני ציבור, תיקון ליקויי 
 בטיחות באולמות ספורט. 

  
 ךקצת חינו

ן קבוץ גבים(, יקבל בשבוע הקרוב את פרס שר החינוך לנוער מתנדב עופרי אידן )ב •
הנוער העובד והלומד   ע"ש אלעד ריבן, בעבור " הדרכה וריכוז מפעלים בתנועת

בשער הנגב בהיקף של כחמש שעות בשבוע. הוא הדריך בהצלחה, גם בקיבוצו וגם 
 בניר עם השכן. 

נחל קרקש באזור שדה בוקר, נחל  -ילדים יצאו לטיולים בנגב 450טיולי חנוכה:  •
 אבוב, ליד ערד ונחל פרס בסמוך לים המלח.

הבוקר קיימנו מפגש של אנשי חינוך והדרכה, הורים וממלאי תפקיד שנגע בחינוך  •
החברתי שלנו, בזמן הזה. היתה הסכמה על חשיבות הקצאת הזמן לפעילות 

וער, על הנגשת חברתית בישובים בימי שלישי, על חיוניות פעילות תנועות הנ
המערכת לכל הילדים ועל הצורך לקבוע שעות שמתאימות לסדר היום הצפוף של 

  הילדים. 
  

 השינינו פאז
אתמול אחר הצהריים התכוננתי, כמתוכנן, לצאת לצומת ניר עם, בכדי להיפגש, יחד עם 

מהנדס המועצה, עם מפקד תחנת שדרות, מהנדסת הרמזורים של "נתיבי ישראל" )נת"י( 
עם נשות ניר עם הפעילות למען בטיחות התנועה בצומת הכניסה לישובן. רבע שעה לפני ו

המועד, שולחת אלי מירב רינק )ניר עם( תמונת רכב פגוע מתאונה של הדקות האחרונות 
בצומת. זה היה כל כך בזמן )ולמרבה המזל, בלי נפגעים(, עד שכשהגעתי לשם, ביקשתי 

 שמת "פיברוק ראיות"...ממפקד התחנה לחקור את מירב בא
מהנדסת הרמזורים הבינה מייד את הענין, הורתה על שינוי מיידי בפאזות הרמזורים )פרקי 
 -הזמן שמוקצים להסדרת התנועה( בכניסה לשדרות והבעיה שמחוללת את עיקר התאונות 

נפתרה מיידית. שמחנו לשמוע מאנשי נת"י שהתקנת רמזור בצומת תתבצע בשנת העבודה 
 ה. הקרוב

בעצה אחת עם מנכ"ל נת"י, פניתי שוב אל ראשי משרד התחבורה בתביעה לתקצב גם את 
 בטיחות התנועה בצמתי הכניסה לקרית החינוך/מיכללה.

  
  (2בונים עליהם )

, לאחר שנפגשו עם קצינים, בני קבוצים, דיברתי עם בני יב' שלנו בסיום מסע 1בבה"ד 
הכנס משלב אתגר פיזי בנוף מדברי, שיחות על האופניים של התנועה הקיבוצית בנגב. 

משימות לאומיות בשנת השירות ובצה"ל ושמחת נערים במשתה נגינתם; זהו גלגולו של "כנס 
בבקעה. סיפרתי לנערות והנערים הרצוצים והמרוצים  70-80קליה", שידענו בשנות ה 

צניקים שכמפקד פלוגה, אבטחתי לפני כמעט ארבעה עשורים בכנס קליה את הקיבו
המדוושים, ביניהם היתה גם אמא של יובל בן הזקונים שלנו, שהגיע השנה גם הוא למסע 

האופניים, בטרם היציאה לשירות העם. בטכס הדלקת הנרות המסכם השתתפו, בין השאר, 
 נערים בדווים שחלקו את המסע והחוויות עם החבר'ה שלנו. 

ועה לפיה ערכים אנושיים ופטריוטיות לאחר שהדלקתי נר, הפצרתי בנוער שלא להאמין לשמ
ישראלית אינם דרים בכפיפה אחת. ביקשתי מהמאובקות והמאובקים להקדיש פרקים 

 משמעותיים של חייהם להובלה ערכית של החברה הישראלית. 
  

 בש"י לבני"
בדברי לבני יב', הפניתי אותם לפיסקה מחודדת של ש"י עגנון, הישראלי חתן פרס נובל 

תב על מנהיגים פוטנציאלים את הדברים הבאים: "והחכמים מושכים ידיהם לספרות, שכ
מהנהגת העולם מפני שהם יודעים שיש חכמים מהם ורוצים שיתנהג העולם על ידי חכמים 
גמורים. בתוך כך קופצים הטיפשים והרעים ובאים ונוטלים את העולם לידיהם ומנהגים את 

 העולם, כפי זדונם וכפי טיפשותם. 



חכמים  -נותנים החכמים לעולם שיאבד ע"י השוטים והרשעים? אלא מתוך שהחכמים היאך 
ומוסיפים חכמה, כל שנראה להם אתמול כחכמה שלמה, רואים אותו היום שאינו חכמה, 

ואינם עומדים על דעתם ואינם תוקעים עצמם לשום דבר, מפני שהחכמה מוליכה את 
 החכמים ממעלה למעלה. 

הרי הם מחזיקים אותו ואינם מניחים ממנו,  –בר שנתנו עיניהם בו לא כן הטיפשים. כל ד
שאם יניחו ידיהם ממנו אין להם מה יעשו בעולם. לפיכך, כל ימיהם תחבולות ובלבד שיחזיקו 

      העולם בידיהם". 
  

 01,00תכנית ה  -"מצמצמים רווחים" 
וחברים שהצטרפו אלינו  70של הנח"ל המוצנח בשנות ה  50חברים שלי, מאז השרות בגדוד 

בשנים האחרונות, מתנדבים בעמותת "מצמצמים רווחים", שהקמנו למען צעירות וצעירים 
כל אחד מאיתנו חונך/ת צעיר, צעירה  .יבוגרי צבא ושירות לאומי, חסרי עורף משפחת

סיון חיים, לב פתוח ואחריות חברתית. המטרה שלנו היא להגיע ל שזקוקים ליד מכוונת, נ
חניכים בתוך שנים בודדות. רוב העשייה נעשית בהתנדבות, אבל אנחנו זקוקים לסיוע  1,000

כספי כדי לממן את התמיכה המקצועית בהכשרת החונכים המתנדבים ובליווי שלהם. אתם 
ם. כל שקל יהיה קודש להצלת נפש מוזמנים להיכנס לקישור )בכותרת(, לשתף ולתרו

 מישראל. 
  
  

 ןשבת שלום, אלו
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