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 ,שלום לחברות ולחברים

  
 רשהב"ט, פד"ם, פקע"

עם שר הביטחון )שהב"ט(, לימינו  -ראשי הרשויות ב"עוטף"  -אתמול, באוגדת עזה, נפגשנו 
מפקד פיקוד הדרום )פד"ם( ולשמאלו מפקד פיקוד העורף )פקע"ר(. פגישה שהפתיעה בכך, 

ות מבחינתנו, לא עסקה במנהרות אלא בנושאי מיגון שוטפים ובסוגיות כלכליות שלפח
   ודמוגרפיות, הן בצד הישראלי והן בצד העזתי של הגבול. 

שמא פעמי השלום הם? חס ושלום! סתם עדות לכך שכוחות הביטחון מצליחים במלאכת 
הקליטה וההתחזקות תחושת הביטחון. וכן, עדות לכך שלצד הרצון שלנו להגביר את שמחת 

ממזרח לגדר ולחומה התת קרקעית שהולכות ומוקמות, יש לנו ענין גדול במה שמתרחש בעזה, 
 מלוחת המים, חשוכת החשמל ומיבבת הביוב.

  
ֶאֶבן וַיִַּגׁש יֲַעקֹבי " ֵאר וַיֶָּגל ֶאת הָּ י ַהבְּ   )מפרשת השבוע( "ֵמַעל פִּ

אודות מצב החירום של התשתיות בעזה,  בכנס החירום שקיימנו השבוע במכללת ספיר על
ברכו אותנו פרופ' עמרי ידלין, נשיא המכללה ויאיר פרג'ון, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון. 
גם גדי ירקוני, נכה "צוק איתן", השתתף בכינוס שיזם ארגון "אקופיס". כיבדה אותנו גם נאדה 

שכילה ומעציבה של פרופסור מג'דלני, המנהלת הפלשתינאית של הארגון. לאחר הרצאה מ
נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון, שמענו את אחמד אל 
יעקובי, מומחה מים מעזה, שבאנגלית שוטפת ובסגנון מאופק תאר מציאות קטסטרופלית 

 לשכנים שלנו ומבישה לכל הסובבים אותם ולכל המצהירים על דאגה לשלומם. 
יתנו שהפגיעה הבלתי מידתית באזרחים לא משכנעת אותו בחומרת הענין, אוכל לתרום למי מא

אך זאת: המשבר האנושי ילך ויחריף ויחצה ביתר תוקפנות את הגבול הבינלאומי לתוך שטח 
כבר עתה אנחנו מטפלים בביוב העזתי הזורם אלינו, כבר כעת מושבת לעתים  .לישרא

 מי הים עקב הזרמת שפכי הרצועה אל חופיה.  ההתפלה באשקלון עקב זיהום מתקן 
  

 תמודה ועוזב
"כנס הנהגות הקבוצים" שהתקיים השבוע במעלה החמישה, קיבץ קיבוצניקים רבים ובכירים 

בייניש. בנאום בהווה ובעבר. אחד מה"לשעבריות" היתה נשיאת בית המשפט העליון, דורית 
משולב כאב וכעס היא אמרה, למשל: ״אנחנו בעיצומה של מערכה לשמירת קיומה של מדינת 
ישראל, המפעל המפואר שהוקם. יש כיום מגמות קשות מאד, נוסח ״קפד ראשו״ של מבקר 
במדינה״. בדבריה היא ציינה צמתי מפתח בפועלה המשפטי הבכיר. בין אבני הדרך שהיא גאה 

, היא ציינה את פסק הדין שהיא הובילה בקבלת עתירתו של עו"ד אדי ווסר )אז, בהם במיוחד
תושב כפר עזה( בעניין חובת המדינה למגן את בתי הספר סמוכי הגדר. בסיום דבריה הודיתי 
לה על החלטתה יוצאת הדופן והודיתי בפניה, שכמורה לאזרחות, לא האמנתי שהרשות 

 הרשות המבצעת. השופטת תתערב בסוגייה זו בהחלטת 
  

 םאצלנו גומרי
בישיבת הועד המנהל של מכללת הנגב )שפועלת לצד מכללת ספיר(, שמענו שלצד הירידה 
הכלל ארצית במספרי הסטודנטים במכללות האקדמיות ובניגוד למרבית המכללות להנדסאים 

. בארץ, בית הספר להנדסאים שלנו מצליח, במאמצים כבירים, לשמור על מספר התלמידים
סטודנטים שפרשו בטרם סיימו את חוק  88המאבק על כל תלמיד הניב חזרה ללימודים של 



לימודיהם. זה גם מהלך מרגש וגם חיוני כלכלית למכללה. יתרה מזאת, ההישגים המצוינים 
במבחני הגמר החיצוניים, ממקמים את המכללה במקום גבוה מאד ברמה הארצית, דבר 

 שים.שמאפשר לנו לפתוח מסלולים חד
  

 הבוקר בכפר עז
פירגנתי לעצמי השבוע בוקר חורפי בכפר עזה: תחת שמים מתקדרים עצרתי בגבעה אל מול 
עזה, בה החלו עבודות הכשרת הקרקע ב"שכונת בתי האגודה" של בנות ובני הקבוץ שמייחלים 

 כבר לבנות בה את ביתם. 
ברכה, ל"גן אתי", בו  פירגנתי לעצמי השבוע בוקר גשום בכפר עזה: נכנסתי, תחת מטר

העבירה אחת ליזי שוסטר עוד שיעור מיינדפולנס לילדי הגן. מחקר ראשון מוכיח שהילדים מה 
 זה רגועים מהמיינדפולנס הזה, בחיי. 

גולני, פירגנתי לעצמי השבוע בוקר ירוק בכפר עזה: עצרתי ליד ג'יפ צה"לי, שפרק חוליית חיילי 
  במהלך תרגיל להגנת הישוב ואיחלתי להם ולנו בריאות טובה. 

  
 םציוצי
באתר המים פגשתי קבוצת גימלאים של צבא גרמניה. לא קשה לכם לנחש מה אמרתי  •

 לקציני הבונדסוור, במקום הזרמת -קצין במילואים, נכד לאסיר מחנה הריכוז בוכנוולד  -
 המים לנגב, ערב הקמת המדינה.

בסמוך לגרמנים, המתינו בסבלנות חלקית לתורם בהדרכה, קבוצת נערים משכבת ט'  •
בתיכון שלנו, שמשלבים לימודי גיאוגרפיה, בדגש על סוגיות מים, עם רכיבה באופניים 

 ברחבי האזור. 
ת עובדים בביתם של אל"מ )מיל.( מאיר ואושרית בר מאיר באור הנר דיברתי עם קבוצ •

בכירה של רפא"ל, שבין היתר עוסקת בעניני התת קרקע שמעניינת אותנו. זהו פרויקט 
 שני, לאחר "כיפת ברזל", שהחכמים והמחוייבים הללו מרפא"ל מקדמים עבורנו.

בישיבת הנהלת מרכז המועצות האזוריות התקבלה הצעתי לשלוח מכתב גיבוי לנשיא  •
 תו.המדינה המושמץ על לא עוול במוסריו

ב"שולחן הקיבוצי במועצות" שקיימנו היום, חידדנו את איוולת המחסור במים,  •
שמייחלת לוועדת חקירה: מתקני ההתפלה קבלו כסף מהאוצר בכדי לא לייצר מים 
ולמרבה הפליאה, לאחר כמה שנים שחונות, נוצר מחסור חריף ברזרבות המים 

  שלנו... 
  

 השנות תקוו  14
של המכללה, מטרים  9עזה, התקיים בקומה השנייה בבניין מספר המפגש בנושא התשתיות ב

. רגע לפני פתיחת 2003ספורים ממקום נפילת רקטה על קריית החינוך שער הנגב, בשנת 
הכינוס עם הפלשתינאים על נושא התשתיות בעזה, הצטלמנו עם האורחים מעזה ורמאללה 

וכך כתוב באריח, שהותקן  .הטליד השלט שהנחנו בשעתו על רצפת המסדרון בו פגעה הרק
 שנה ונוסח, אני מניח, על ידי נשיא המכללה בתקופה זו, פרופ' זאביק צחור ז"ל:  14לפני 

 19.5.2003ב 
 בשלבי סיום בניית בניין זה, 

 נורה טיל מרצועת עזה
 הבקיע את הגג ונחת כאן.

  
 בשנת הלימודים תשס"ד

 אנו חונכים את בית האקדמיה
  בתקוה שיבוא שלום

 והבית יהיה מרכז השכלה ודעת 
 לסטודנטים ישראלים ופלשתינאים כאחד.

  
  

 ןשבת שלום, אלו
  

 


