
 

 
  

 2017באוקטובר  20ערב שבת, ראש חודש חשון תשע"ח,  -ר הנגב שע

 ,שלום לחברות ולחברים
  

  מלכלכים עלינו בחו"ל
במגעי עם קציני צה"ל שאמונים על אספקת הסחורות לעזה אני שומע, שוב ושוב, שיש בטחון 

ל גבוה מאד בכך שעיקר המלט שמוכנס לרצועה מנוצל לייעודים האזרחיים. פיקוח משותף ש
ישראלים, גורמים בינלאומיים ופלשתינאים מבטיח שרק מיעוט קטן מאד של שקי המלט 

 שישראל מעבירה לעזה יתכן ומנוצל לתעשיית המנהרות. 
והנה, בפגישה מקרית שלי עם מכר, קצין צה"ל בסדיר )קרבי, מצטיין( הוא סיפר לי שיצא 

יבלו בארץ הוא וחבריו, הם לאחרונה לשליחות הסברה בארצות הברית ובעקבות תידרוך שק
 אחוז משקי המלט מגיעים לחמאס, להקמת המנהרות".  90סיפרו למאזיניהם בחו"ל ש"

צריך לשבור את הדיבור השקרי הזה. מדינת ישראל לא יכולה מצד אחד לקיים הליך יעיל של 
 פיקוח על הסחורה הדו שימושית שנכנסת לרצועה ומצד שני לקושש אהדה בניכר על ידי מסר

 לא הוגן, שפוגע הן באמת והן באנשים ששומרים עלינו.
  

 ותרגיע
ובאותו ענין, אני יכול לבשר לאומה השער הנגבית שבשבועות האחרונים הוכפל המאמץ לסיכול 
המנהרות החוצות בגזרתנו. כעת יש כבר ארבעה אתרי עבודה על הקמת המכשול בין ארז 

תי של אתרים יהיו בעבודה מלאה לאורך כל לנחל עוז. תוך שבועות לא רבים מספר דו ספר
 הגבול.

אני לא רוצה להפריע למלאכת המדינאות המתוכססת מירושלים אבל בעת הריצה שלי אל מול 
תצפיות החמאס אשר פזורות לאורך הגבול, אני מהרהר לעצמי כך: שלוש שנים ומעלה החמאס 

וכנגד ירי לעבר ישראל. במקביל נוצר את נשקו. הוא מקיים מערך של פיקוח על התקרבות לגדר 
הוא ממשיך להקים את המערך התת קרקעי שלו, כולל מנהרות לצרכי תקיפה. מהזוית 
המקומית, אני מוצא שכניסת אנשי הרשות הפלסטינית לרצועת עזה תהיה בעיקרה גורם ממתן 

 נוסף. 
מר החדש" יש בין קיפאון מדיני שבהכרח מגביר את המתח לבין התגייסות יחיא סנוואר ל"השו

רצף של יחסים שניתן לקיים עם היישות העזתית. אני בעד שנעודד את ההליכים המעשיים 
 שמכוונים לרגיעה, להתמקדות בפיתוח האזרחי ואולי גם להנמכת מפלס העוינות ההדדית. 

  
 האופטימיזצי

ון השבוע קיימה הועדה הגיאוגרפית של מחוז דרום במשרד הפנים את פגישתה הראשונה בדי
על בקשתה של שדרות להעברת שטחים וחלוקת הכנסות עם שער הנגב. הדיון היה עניני 
ובעיקרו חברי ומפרגן. יש, כמובן, הבדלים בין התוכניות של שדרות ושל שער הנגב אבל נדמה 
לי שעם רצון טוב מכל הצדדים, יש סיכוי להגיע להבנות שהועדה תאמץ, מבלי להיזדקק 

 ל ערכאות משפטיות ממושכות.להליכים שיכולים לכלו
לשער הנגב יש רצון מוכח לסייע בקידום העיר: כבר בראשית המילניום הוסכם בין שתי 
הרשויות אלו שטחים יעברו לעיר. עם זאת, רק בשנתיים האחרונות החל השימוש המעשי 
באותם מתחמים. בהתאם, שער הנגב תסייע בהעברת שטחים נוספים למגורים בשדרות. גם 

ם לתעסוקה יועמדו לרשות העיר, חלקם בלעדיים לשדרות וחלקם בשותפות עם שער שטחי
 הנגב. 

עם זאת, אנחנו מציגים בפני הועדה באופן חד את הצרכים לפיתוח דמוגרפי וכלכלי של המועצה 
 האזורית וישוביה, שנמצאים גם הם, כמו העיר, בתנופה אותה לא הכרנו עשרות שנים. 

שתאפשרנה פיתוח, הן של העיר והן של המועצה, תוך שמירה על  נעמוד על קבלת החלטות
 יחסי שכנות טובים בינינו.



  
 ויוסף ואביו...וסב

במסגרת הנסיון שלי לקדם את יוזמת נחל עוז לשדה פוטו וולטאי שיספק חשמל ישירות לאזור 
ני עם התעשייה בצד העזתי של מעבר קרני, נפגשנו, אוהד כהן )מרכז המשק של נחל עוז( וא

מנכ"ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי. בראשית המפגש אמרתי למנכ"ל, ד"ר יוסף דרזנין, 
שבבית העלמין במפלסים קבורים שרידיו של אחד, יוסף דרזנין ותהיתי אם יש קשר ביניהם. 
במקום תשובה, הניח לפני מנכ"ל המשרד כמה תמונות בשחור לבן של ילדים ומבוגרים שנראו 

השישים. משקפצה לעיני דמותה של יהודית מגן )חברת הקבוץ, חברת  לי מראשית שנות
המשפחה, שהיתה מחנכת פעוטים שנים ארוכות( זיהיתי עוד ילדים, חלקם בני גילי. "זה אני", 

 הצביע יוסי דרזנין, "אלו הורי". 
נזכרתי בסצינה של מפגש יוסף ואחיו בארמון הפרעוני. המנכ"ל חיכה עד למפגש איתי כדי 

פר לי על בית אבי, הוא בית אביו. אבא של יוסי, הוא "עימנואל הגבוה", שהיכרתי בילדותי לס
כאיש הכי גבוה במפלסים. יוסי, המבוגר ממני בשנה, נולד בקבוץ וחי בו כמה שנים יפות. אביו 
של עימנואל היה המורה יוסף דרזנין, שהמנכ"ל קרוי על שמו. "המורה הדגול יוסף דרזנין", כך 

כונה בפי אלפי תלמידיו במושבות היהודיות שהקים הברון הירש בערבות צפון ארגנטינה. הוא 
סמינר המורים שהקים המורה ושהיה קרוי על שמו במוזסוויל, המושבה היהודית המרכזית, 

ציוני  -הכשיר מאות מורים וקיבל את פרס שז"ר למחנכים על תרומתו לקידום החינוך היהודי 
 בארגנטינה. 

מתיתיהו, בנו הנוסף, היה בין עשרת העולים הראשונים מדרום אמריקה שזכו לקבל סרטיפיקט 
 . 1945יקר מפז כבר בשנת 

שנים רבות לאחר פטירתם, הועלו לישראל עצמות המורה האהוב ואשתו ונטמנו בבית העלמין 
 במפלסים, בטקס שאני הייתי ממארגניו, כמזכיר הקיבוץ. 

  , שבחייו פעל בשתי יבשות ובמותו הגיע לשלישית.ןהמורה דרזניקראו עוד, בבקשה, על 
  

 םאחרי החגי
בעלון קבוץ דורות קראתי ציטטה מדבריה של פרופסור נחמה לייבוביץ, כלת פרס ישראל 

 לחינוך: 
ה, במיוחד בעשרת ימי התשובה, בין "בילדותי, אמרו לנו בבית הספר שצריך להתנהג יפ

 ראש השנה ליום הכיפורים. 
 ות יפה גם בין יום הכיפורים לראשבבית, אבא אמר לנו שזה נכון אבל צריך להתנהג לא פח

 השנה..."
  

 תהתחדשו
השבוע הודעתי על החלטתי לסיים בעוד שנה את כהונתי כראש המועצה האזורית, עת 

 הבחירות הבאות ברשויות המקומיות.  - 2018בחודש נובמבר  -תתקיימנה 
גם עודד פלוט, מנכ"ל המועצה, הודיע שיסיים יחד איתי את השירות שלו למען הקהילה בשער 

 הנגב, בה נולדנו ובה חיינו ופעלנו מרבית שנותינו.
השנים בה אנו פועלים היו תקופה ממושכת, אינטנסיבית  16ההחלטה שלנו נובעת מכך ש 

שבשנה הבאה נוכל לתלות, בלב שלם, את הנעליים המוניציפליות ולאפשר  ופוריה דיה בכדי
 גם למועצה היקרה לנו וגם לנו.  -התחדשות 

  
  

 ןשבת שלום, אלו
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