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 שבת שלום חברות וחברים,
 
 

 בצל השיקמה 
תכנית אב ופיתוח פיזי. שתי המגמות  –שני מאמצים נרקמים במרחב השיקמה 

לפתח את מרחב הנחל באופן שיזמין פיתוח עסקים ותיירות,  מבלי  –מטרתן אחת 
תכנית האב, שתהפוך לתכנית  לפגוע בערכי הטבע העיקריים המצויים בשיקמה.

 –סטטוטורית, מארגנת את השטח על פי ערכיותו הכוללת לארבע רמות שימור 
ליבה שמורה, ליבת הפארק, מעטפת הליבה ושולי הפארק.  ככל שרמת השימור 

 הינה גבוהה יותר, כך יוקפד יותר על אי פגיעה בנוף הרומנטי, הבראשיתי.
מות קטע שביל ראשון מכפר הסטודנטים הפיתוח הפיזי יתחיל כבר השנה, בד

איבים לקבוץ אור הנר. בעונת הגשמים והפריחה הבאה יוכלו גם בעלי רכבים 
 רגילים לצלוח את הדרך הקסומה, הזרועה מרבדי אדום, לבן וצהוב.

לשתף פעולה עם רשויות התכנון והארגונים הירוקים  –אנו עושים מאמץ כפול 
סייע לחקלאים ולישובים להתפתח גם במסגרת בשימור הסביבתי ולאתר דרכים ל

 המגבילה, שאנחנו מוכנים לקחת על עצמנו.
פיתוח אגן השיקמה מאפשר לנו לשמר ואף לשפר את איכות הסביבה שלנו, יעודד 

התיירות והעסקים הנלווים, יקרב ילדים ונוער אל הטבע המצוי מרחק נגיעה מבתינו, 
 ים.יקדם אפיקי התנדבות של מבוגרים וצעיר

 
 מרוץ שליחים

שלום בן ששון )אור הנר( מסיים שנים של ניהול פרוייקט ההתנדבות של זקני העדה 
 במחנה צה"ל במשמר הנגב. תודה שלום.

מי שלא ראה את  טובי ותיקינו והורינו מתקבלים באהבה על ידי ינוקות וינוקים 
עבודה במדים לא ראה כבוד ויקר מימיו. העשייה הבטחונית המתרחשת בחדר ה
 החדש שהועמד לרשות מתנדבינו מטובלת ברוח טובה ובתחושת חברות. 

אז, מה היה לנו?  מתנדבים נחושים, עבודה חשובה, סביבת עבודה נוחה והערכה 
 מצד הצבא. מה חסר? חסר לנו מחליף או מחליפה לשלום.  

  
 הי, דרומא

להגיע  תכנית שאפתנית לפיתוח הנגב עומדת לעלות לדיון בממשלה. במטרה
להישגים משמעותיים, התוכנית שהוזמנה על ידי מנכ"ל רוה"מ והוכנה על ידי חברת 

"דרומא", שמה דגש על פיתוח בו זמני של כמה תחומים, כגון תעשייה, תשתיות, 
חינוך, שיכון. קידום המגזר הבדווי עומד, אף הוא, בסדר עדיפות גבוה. משרדו של 

 גיוס המימון המסיבי הדרוש להגשמתה. המשנה לרוה"מ מעורב מאד בתכנית וב
רק טובות אומר על התוכנית. עם זאת, אנחנו  עושים  מאמץ שמקומו של הנגב 

המערבי בכלל ו"סובב עזה", בפרט, לא יטושטש בתוכנית, בסערת פיתוח 
 מטרופולין באר שבע. 

 
 בחירה לדורות

רחות חייו. לפני למעלה משנה, קבוץ דורות החליט לבצע שינוי רב תחומי באו
לאחרונה, נערכה בקבוץ הצבעה על הצעת השינוי שגובשה. ההצעה התקבלה 

 ברוב קטן. קטן מהדרוש לשינוי המהותי באורחות החיים שההצעה ביקשה להביא.
אני מאחל לכם, חברי דורות, שעוברים שבועות לא פשוטים, שתצליחו להתמודד 

 בקרבכם. עם המבוכה, הכעסים וחוסר הנחת שקיימים, בוודאי,
בקהילה קטנה, כקהילותינו, יש חשיבות עליונה להליכה המשותפת, להידברות, 

להבנת הקשיים והציפיות של זולתך. רק הקשבה לבר פלוגתא ואמפטיה למתנגד 
 לדעתך יכולים להצמיח הסכמות רחבות. חיזקו ואימצו, חברים. 



 
 לו יהי

יחד עם שנים מעמיתיו. לו  הרגע הצלחתי להסדיר את כניסתו של לו קנוואתי לעזה,
הינו פלסטיני נוצרי, יליד בית לחם, שגדל מילדותו בארצות הברית. הוא משמש 

כמפקח על בתי הספר בסנט פול, בירת מינסוטה. לו שותף לצוות אקדמאים ואנשי 
חינוך מאוניברסיטת המלין, סנט פול, שפועלים זה כמה שנים לקידום תוכניות 

במזרח התיכון. תיכון שער הנגב קיבל במסגרת זו להטמעת ערכי הדמוקרטיה 
תקציב נאה להכנת תכנית משותפת להוראת הדמוקרטיה. התוכנית נבנית על ידי 

צוותי מורים משער הנגב, רצועת עזה, הגדה המערבית וירדן. הצוות האמריקאי, 
 משמש כמבקר התהליך וכמנהלי אתר האינטרנט בו נצברים החומרים הפדגוגיים.  

מצא בארץ עם מנהלי הייעוץ החינוכי ואבטחת מוסדות החנוך בסנט פול. הם לו נ
הגיעו ארצה לרגל השתתפותם בועידה בינלאומית לאבטחה ובטיחות. כשביקרו 

השבוע בשער הנגב למדו כי, במקביל לפיתוח תוכניות חינוכיות לאחוות עמים ופרט 
מסוכנים, יש לנו  להתמודדות "שיגרתית" עם סמים, גניבות, שריפות וחומרים

 שניות של "שחר אדום" כנגד איום הטילים.  20איך להגיב ב  –מומחיות עולמית 
לו וחבריו יפגשו עם עמיתינו, המחנכים מעזה. אני מקווה ששלישיית האמריקאים 

 האמיצה גם תחזור בשלום למעבר ארז. 
 

 מבזק חדשות
אלוף דן הראל.   "כעת תפסנו את הנער השני שחדר מצפון הרצועה", מוסר לי

 מחזל"שים את האירוע. 
תמונת מצב מהביפר: "שני אנשים נתפסו בשדה בין יד מרדכי לכרמיאל". כך 

 במקור. 
 
 

 שבת שלום, אלון.
 

 לפרטים נוספים
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