
 

 
  

 2017ביולי  14ערב שבת, כ"א בתמוז תשע"ז,  -ר הנגב שע

 ,שלום לחברות ולחברים

  

 בנוער )חולות( הזה

טל שוורץ, מנהלת החינוך החברתי במתנ"ס שער הנגב, מעדכנת מעיבורו של החופש הגדול: 
ג' מכפר עזה, נחל עוז וניר עם לטיול ערב בחולות ניצנים; -"לכבוד הירח המלא, יצאו ילדי א'

ו' גילו את מצפה רביבים בשקיעה, חקרו את המחילות -ילדי ד' יונות ומדורה עשו את העבודה .ד
ודמיינו איך קמה ההתיישבות הראשונה בנגב המרכזי. מאה בני נוער על מדריכיהם, חברו זו 
השנה השלישית אל נוער "בני שמעון" בפסטיבל המוסיקה אליו אנחנו מוזמנים כשותפים 

בים שלנו )"רנדום" ו"אבקת חשמל"( עלו על הבמה בפסטיבל... עוד סיבה קרובים; שני הרכ
להתלבש, להתרגש ולהכיר חבר'ה חדשים. חתמנו את השבוע בלונה פארק ובסופר לנד עם 
תריסר אוטובוסים מיישובי המועצה." הפעולה שריגשה במיוחד היתה זו: "ביום א', יצאו נערי 

וף רשות הטבע והגנים )רט"ג(. יצאנו מגבעת המרדפים, ניר עם וברור חיל לטיול מקומי, בשית
ועד דיר סנייד. את הערב והלילה העברנו  34בשעות אחה"צ צעדנו בין הבוסתנים, מכביש 

למחרת יצאנו, על הבוקר, לשמורת  בקיבוץ זיקים סביב מדורה משותפת עם הנוער של זיקים.
אחרי כחצי שעה, התקבלה  הכבד. זיקים. היו לנו שעתיים לתמרן עד הים, בטרם בוא החום

אצלי ברכב המלווה שיחת טלפון מרגשת: "תקשיבי, קיבלנו פה החלטה דמוקרטית...אנחנו 
עוצרים את הטיול, לא הולכים עד לים, אנחנו מנקים!". אחרי כחצי שעה החלו לצאת אלינו אל 

אז נכון,  ייכים.הכביש שקיות ענקיות מלאות בזבל, מגובות בתמונות של בני נוער מנקים ומח
התסכול אל מול כמות הזבל היה גדול. בקלות אפשר היה להרים ידיים ולהגיד שזו טיפה בים. 
אבל הם לא הרפו וגם ביקשו מצוות רט"ג )בראשות רחל עברון הנהדרת( לקבוע פגישה כדי 

  שאפשר יהיה לארגן עוד מבצעי ניקיון כאלו."

 בלבנו בחוף מער

יש אקדמי" )בית הספר היהודי הגדול( בסן דייגו נפגש השבוע עם חיים הלר, מנהל ה"ג'וא
אהרלה רוטשטיין, מנהל התיכון שלנו. ביחד הם סיכמו על ארבע תוכניות עבודה משותפות: 

יא' משני בתי הספר -למידה משותפת של תלמידים מצטיינים בכיתה ח'; עשרה תלמידי י'
שנה?"; בוגרי יב' מסן דייגו ישתתפו  100יתמודדו עם השאלה: "האם יהיה עם יהודי בעוד 

בפסטיבל האמנויות שיתקיים בשער הנגב גם באביב הבא; קבוצת מורים בראשות אהרלה 
 תיסע בדצמבר לסן דייגו ותקיים עם עמיתיהם סדנא לגיבוש תוכניות משותפות לשנים הבאות. 

 שיוצאים לחופ

, יחד עם מרבית חבריו, שהתעקשו הצעיר שלי נבחן השבוע במועד שני של בגרות במתמטיקה
להשקיע שבוע מחופשתם בנסיון לשפר את הציון מהמועד הראשון. ומעבר לגדר ולחומה התת 
קרקעית, בטווח התצפיות והמיכשור המתוחכם, נשמעו השבוע צרורות ירי, שלשם שינוי, לא 

ת של שמחה היו עדות לאימוני החמאס או לגירוש חוליגנים מאזור הגבול. היו אלו פנטזיו
   שהפיקו כלי המשחית של תלמידים עזתים, לרגל סיום המבחנים שלהם. 

  



 

 סיצא לנו פוק

מפקד אוגדת עזה, תא"ל יהודה פוקס, מקבל תגבור משפחתי בגזרתנו: קבוץ נחל עוז בחר 
כמנהל קהילה/מזכיר את אחיו, אהרל'ה פוקס, שהינו חבר קבוץ נען, מוסמך לרבנות 

 .קראו עליוקטור, סא"ל במילואים. גילוי נאות: אני אוהב את האיש הזה. )רפורמית(, כמעט דו

בהצלחה גם לאהרל'ה וגם לחברי נחל עוז, שנפרדים בקרוב מ)ד"ר( אילת גלס )חברת 
עזבו את נחל עוז, האוגדונר ייקח את זה אישית...לא  –לחברים בעזה אני מציע פלמחים(. 

    חבל? 

 , כתבתי בטור: 2015בסוף דצמבר 

 "חדש בסביבה"

השבוע ארחנו את אבי גבאי, השר להגנת הסביבה. הובלתי אותו בנופי השקמה הירוקים, תוך 
החלטתי להפסיק לצבור כסף שאני שומע תשובה לשאלתי: "מה הביא אותך לפוליטיקה?" )"

לילדים ולנכדים ולהתמקד בדמות המדינה שתהיה להם"(. כחבריו ב"כולנו", גם הוא לא מגיע 
לתחום מתוך אידאולוגיה סביבתית צרופה ואינו מחוייב להמשיך, בהכרח, בתוואי שיצרו קודמיו. 

ם הרטוב" )הפחים כך, לדוגמא, הוא חיזק אותנו בהחלטתנו לעצור, בשלב זה, את הטיפול ב"זר
החומים(, בעיקר עקב המחסור בפתרונות נאותים לטיפולי קצה בפסולת הביתית האורגנית 
ועקב עלויות בלתי סבירות של המהלך הזה. עם זאת, הוא בהחלט מגבה את החלטתנו להניח 
בחודשים הקרובים את הפחים הכתומים, שיקלטו אריזות מכל סוג כמעט. בשיחה עימו נגענו 

ים לשיפור דרכי השקמה והבשור, להחלפת גגות אסבסט בישובים צמודי גדר ולטיפול בתקציב
 בגזם." 

 הלא לצוד בבקש

השבוע התחדד לי שבישראל קיים חוק שמאפשר לירות למוות )לצוד, יעני( בחיות בר. אין 
 הכוונה לוויסות אוכלוסיית מינים פולשים או כאלו שפוגעים בחקלאות אלא בפגיעה בלתי מובנת

מותר, עדיין. דני מורביה  –בעופות ובעלי חיים שלא מזיקים לאדם ואשר דמם, באורח ביזארי 
)לכיש( ויאיר פרג'ון )חוף אשקלון( שותפי הבכירים לפארק השקמה הסכימו להיכנס להליך 
שיבטל, למצער יצמצם, את האפשרות לצוד חיות ועופות בר בשקמה. גם השבוע אצטט את 

 .ןזה מכבר, הצייד הוא לא לצורכי מזו .ןואח ליעקוב היה צייד לצורכי מזו יאיר: "בנו של יצחק
לא סביבתי, לא מוסרי, מאפשר פתח  -ספורט הצייד בארצנו לא ראוי  .טהצייד כיום הוא לספור

הסובלימציה לצייד ההיסטורי מקבלת המרה בצורת המצלמה. אז, שיקנו . תלמגוון עבריינו
 הן כמה חיות שהם רוצים..." מצלמות וילכדו בעזרת עדשותי

 םלהם צלצלו פעמוני

הינם משלנו. איציק זיוון, חברי  2017שנים מזוכי פרס ההתנדבות של נשיא המדינה לשנת 
לוועד המנהל במכללת ספיר, תעשיין שמקדיש את מרבית עיתותיו לפיתוח המגזר הבדואי 

וצעירים. איציק יזם ומקדם את בנגב: העצמת מנהיגות וקידום מיזמים כלכליים בהובלת נשים 
"שער לאקדמיה", תוכנית שמאפשרת למאות צעירות וצעירים בדווים ללמוד כאן ולא בחברון, 

חווה בת קיימא, המשלבת את התרבות  –עמאן או מוסקבה. הוא מניע את פרוייקט וואדי עתיר 
 המסורתית עם שאיפה לקיימות. 

עיל צוות מתוך מכללת ספיר, מחזיקה בסיסמא תוכנית מז"ח )מרכזי זכויות חברתיות(, שמפ
פועלים יחד". מז"ח זכתה בפרס על מתן מענה לכאלף מתושבי הנגב  -"לא עושים בשביל 

הצפון מערבי בתחומי הנגישות לשירותי בריאות, דיור ציבורי, זכויות נפגעי איבה, ותחבורה 
וע, הפכו בעצמם למסייעים, ציבורית. רבים מהפעילים הגיעו למרכז כצרכנים ולאחר שזכו לסי

עבור מי שלא היו מודעים לזכויותיהם. חמישים המתנדבים והסטודנטים של מז"ח, מייצגים רב 
גוניות מקסימה: נשים וגברים, דתיים וחילונים, מזרחים ואשכנזים, מהערים שדרות ואופקים 

 ומן הקיבוצים והמושבים בעוטף עזה. 

https://news.walla.co.il/item/625128


  

 תיהודה איש פלאו

למנט את ח"כ יהודה גליק )הליכוד(. דבריו הוקדשו לחיזוק הפלורליזם היום ארחנו בפאב
הופתענו והתרגשנו מהאיש בעל העמדות  .תוהכבוד לשונות בין בני אדם, אמונות וקהילו

הליברליות יוצאות הדופן במסגרת הפוליטית והדתית בה הוא חי. בתגובה לפוסט מפרגן 
תי מאד לפגוש בקיבוץ גבים את אנשי ארץ שמחלעוקביו: " שהוצאתי בפייסבוק, כתב גליק

חשתי כמה קטונתי מול  .ףישראל היפה מעוטף עזה ולשוחח עימם על ענייני היום. עונג צרו
 ".האנשים יקרים אלו, שעשו דבר או שניים למען מדינת ישראל, עוד מימי הקמת

שערי שמים אשתו של גליק עברה לאחרונה אירוע מוחי קשה מאד והוא מבקש מאיתנו להבקיע 
תהילים למען יפה בת לאה.  באמירת חמישה פרקי יקראו והצטרפו אלבתפילה להחלמתה. 

               בשורות טובות.

  

 ןשבת שלום, אלו
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