
 

 

 

 

 

 
 

 1520 ביולי 3, ה"תשע בתמוז ז"י, שבת ערב - הנגב שער -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 פירוז ופיתוח
ו בראשית מול בניין האו"ם בג'נבה, בו התקיימו דיוני ועדת החקירה על ארועי "צוק איתן", התאספ

השבוע אלפי יהודים ותומכי ישראל, ביניהם אופיר ליבשטיין, חבר כפר עזה ונציג הישוב במליאת 
פעמים בשנים  : ")..(כמהמאתנובדבריו בעצרת אמר אופיר, בשם רבים  דיווח על ההפגנה.המועצה. ראו 

האחרונות ארזנו את התיק במהירות ויצאנו מהבית למשך ימים ארוכים כפליטים, כי אסור להשאיר ילדים 
קטנים תחת מתקפה ואיום. רבים מהישראלים, תושבי גבול עזה וילדיהם סובלים מחרדות פוסט 

עזה ובישראל שראויים טראומטיות חוזרות ונשנות. למרות הכל, יש לי תקווה ולמען מאות אלפי ילדים ב
למציאות חיים שפויה, אני לא מאבד אותה. יש לי תקווה, אבל, אני לא מהסס ולא מתנצל על החובה 

אני קורא לקהילה הבינלאומית, להתגייס למשימה לפירוז עזה ולשיקומה.  שלנו להגן על עצמנו.)..( 
ויר והים, בפיתוח תשתיות כשתופסק האלימות כלפינו אנחנו הראשונים שנתמוך בפיתוח נמלי האו

התחבורה, האנרגיה והסביבה. גם לילדי עזה וגם לילדי ישראל מגיע חינוך, רווחה, סביבה וכלכלה כמו 
ילדי העולם המערבי. )..(חבריי ואני, תומכים עקביים ופעילים במפלגות המרכז והשמאל בישראל 

ים, עוד דיברנו וקידמנו תכניות שנה, בימים אחר 15שמקדמות את ההדברות והחתירה לשלום. לפני 
לאזור תעשיה משותף, למוסד אקדמי משותף לנו ולפלסטינים. בימים הרחוקים ההם פיתחנו תכניות 

עבודה בתחומי החקלאות, הסביבה, התעשייה, הבריאות והחינוך. יש לי תקווה, לחזור ולשקם את 
 "היחסים עם השכנים שמתגוררים במרחק של דקות אחדות מהבית שלי.

 
 שובו של האריה

אריה מכלוף דרעי ביקר אותנו ביום חמישי, כשהוא נושא עימו שני תיקים רלוונטיים מאד: הכלכלה ו"נגב 
גליל". נפגשנו ב"אשכול", כל סוללת המנהלים שלו התייצבה והשורה התחתונה היא: "הוא זכאי", 

ו בפוליטיקה )מבלי להתייחס בהחלט זכאי לכל המחמאות המקצועיות שהועטרו עליו בסיבוב הקודם של
לנושאים שנדונו ונפסקו בבית המשפט!(. מדובר באדם מהיר תפיסה, חם, ממוקד, בעל בית. אנחנו 

סיונו בפוליטיקה ורוחב הכרותו עם מסדרונות השלטון. מבחינתנו, בתחום אחריותו: סיוע יזקוקים לעומק נ
יום לפעוטים, בניית מבנים לקליטה ובינוי לעסקים, פיתוח אזורי תעשייה, בנייה ותפעול של מעונות 

 קהילתי. 
שנות חירום, בהן ידענו הצלחות והובלנו פיתוח תחת אש ובהעדר פרספקטיבה ריאלית  14לאחר 

לשיפור דרמטי ביחסינו עם השכנים, האתגר המשמעותי שלנו הוא ביסוס מערכי התמיכה ארוכי הטווח 
      מצאנו שותף מרכזי למשימה אסטרטגית זו. של הממשלה ביושבי גבול עזה. יתכן שאתמול 

 
 "מזנקים ביחד"

המחזור השני של "מזנקים ביחד" יצא לדרך לפני מספר שבועות; השבוע נפגשנו במועדון נחל עוז עם 
היזמים ועם נציגת הפדרציה היהודית בסן דייגו, שותפתנו )עם הסוכנות היהודית( למיזם הכלכלי הייחודי. 

מנהלת היחידה לעסקים קטנים במועצה, מובילה את הקורס שמכשיר את היזמים  ד"ר נוגה גולסט,
לבחינת המיזם שלהם ולגיבושו. עיקר המרצים והמנחים הם תושבי האזור, אף הם. מי ומי בתוכנית? 

יערה ספליטר מאור הנר )בישול ואפיה(, אורן דננברג מנחל עוז )שיווק דיגיטלי(, שמעון בן יעיש מברור 
אפל(, אירינה שוץ ממפלסים )בית לסטודנטים עם קשיי קשב וריכוז(, פיליפ וליטל איסקנדרוב חיל )פל

מאור הנר )סטודיו למדיה חדשה(, מיכל פלג מרוחמה )חוות סוסים טיפולית(, איציק איפרגן מכפר עזה ) 
הלן זילזר שירותי וידיאו(, יניב זוהר מנחל עוז )אפליקציה לתקשורת בין אזרחים לחברות התקשורת(, 

ממפלסים )תכשיטנות(, אלעד ושגית גרימן מניר עם )"גלגול וצחוק", מיזם חינוכי לילדים(, אלון טרייטל 
  מנחל עוז )סדנת מוזיקה(. 
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 יש לכם רעיון?
דברנו על השותפות עם סן דייגו: יעל רז לחיאני )נחל עוז(, רכזת קשרי הגומלין בשותפות, מבקשת 

שתדעו שאנו פונים לגופים, ארגונים, ישובים, בתי ספר ועמותות בקריאה להגשת הצעות לפרויקטים. 
סייע בחיזוק על פי הקריטריונים הבאים: מתקיים בתחומי המועצה האזורית שער הנגב. מ  ההצעות ייבחנו

הקהילות בתחום המועצה. מייצר חיבור אמיתי בין שער הנגב לקהילת יהודי סן דייגו. מסייע ליצירת 
קשר בין אישי )פיזי או דרך מדיה אלקטרונית(. בעל תוצאות מוכחות הניתנות למדידה והערכה. בעל 

פרויקטים שיוגשו יבחנו ע"י תוחלת וקיום גם לאחר סיום תמיכת השותפות, ובעל מקורות מימון נוספים. ה
וועדת ההיגוי של השותפות וזאת על פי התאמתם לקריטריונים המוזכרים לעיל. המעוניינים להגיש 

על הבקשות להגיע, בעברית   lachyani.yo@gmail.comהצעות ולקבל פורמט בקשה יפנו במייל ל 
 .12/07/2015השותפות עד תאריך  ובאנגלית, למשרדי

 
 יצחק והנערים

סיעת "המחנה הציוני" התארחה באשקלון והזמינה את ראשי המועצות לשאת דברים בפני המתכנסים. 
 נסעתי ונשאתי.

פגש עימו. במועדון כפר עזה, יבהמשך, הזמין ראש האופוזיציה את נערי כפר עזה, נחל עוז ומפלסים לה
הלהט"בים, היחס למעשני סמים, נושאי מדיניות ובטחון ועוד. בוז'י, שהתאמן החבר'ה שאלו על זכויות 

במסע הבחירות לענות על כל שאלה, ענה בשטף וגם נתן מקום לח"כ איתן ברושי ולניר מאיר, מחליפו 
 במזכירות התק"צ.

 
 על מה המהומה?

בצהרי יום רביעי, בכדי  אחת לשלוש שנים מתקיים כנס חוקרי הקבוץ, השנה בגבעת חביבה. זומנתי אליו
לסכם מושב שעסק ב"צוק איתן". בראשית, טענתי בפני המתכנסים המלומדים שאת חברי קיבוצי, 

טחון בעצם קיום הקבוץ, יטחון הצבאי אלא הבימפלסים, מעסיק בשעות אלו נושא אחר לגמרי: לא הב
מיוחד שיצרנו )"הקבוץ מחברי מפלסים תמכו בהצעת השינוי ה 74שהרי לאחר פתיחת הקלפי הסתבר ש 

 מהם עקב בעיית בריאות(.  2לא הצביעו ) 3התנגדו ו  24השיזורי"(, 
בדברי לגבי הקיץ שעבר, ציינתי את התמזגות )התנגשות?( הזרמים האדירה, שבאה לביטוי בקיבוצי 

בוצי הקלאסי לבין השיח האינדיבידואלי המתחדש, בין י"העוטף" בחודשי הלחימה, בין האתוס הק
גנה על חפירות חיינו" לבין קדושת החיים, בין הדגשת החוזקות לבין חשיפת החולשות, בין שיח "הה

 אידיאולוגי לבין שיח של זכויות. 
 

 צומת ניר עם
חיים הובר, מיודענו מרשות מקרקעי ישראל בבאר שבע, הגיע לניר עם במחצית השבוע והחתים את 

המגורים. עם סיום ההליך הבירוקרטי המשמים, חברי הקבוץ על החוזים שמשייכים להם את דירת 
לכאורה, כתב חיים לחברי הקבוץ: "זה היה שיאו של תהליך הכנת עסקות השיוך )..( ולאחר הכנה 

מורכבת )עת השתנו הנהלים תוך כדי( וזהירה )תיקונים חוזרים מצד הקבוץ( ובשיתוף המחלקות 
החקלאי ללבנו, במיוחד בעוטף עזה, ואותנו המקצועיות, הגיענו לסיום. מהלך זה מקרב את המגזר 

 ללבבות חברי קבוץ ניר עם."
ינת בצמתים היסטוריים אם אינם מלווים בתמרות יעל מלים כדורבנות אלו עניתי: "התקשורת אינה מתענ

הוליוודיות. חתימת חברי ניר עם על חוזי שיוך הדירה מסמלת את גבורתם של אנשי קו  סצנותאש או 
אזרחיה שוכני הספר. תודה על ואת החיבוק שהמדינה יכולה )וצריכה( להעניק ל העימות הדרומי

יבות המתמדת, שלך ושל אנשיך, להצלחת הפרק המזהיר שכותבים במו ידיהם, במו חייהם, חברי המחו
 ניר עם."

 

 שבת שלום, אלון
 לון שוסטרא
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