
 

 

 

 

 

 
 

 5102 בפברואר 6, ה"תשע בשבט ח"י, שבת ערב ,שער הנגב -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 צמ"ד חמד
הציניות, שמאפיינת רבים לגבי מימוש החלטות הממשלה, אינה במקומה לגבי ההחלטות על חיזוק 

שדרות ו"עוטף עזה". שיקום הדרכים החקלאיות נמצא בעיצומו, קיימות הסכמות מהותיות עם החקלאים 
לגבי פיצוי הנזקים בשדות, מרכיבי הביטחון בישובים משוקמים כעת בתנופה, כל התקציב לשיקום 
תום  התשתיות ולפיתוחן בישובים הקדמיים הוקצה ועומד לרשותנו לקראת ביצוע בחודשים הקרובים עם

הבינוי  -התכנון המפורט. השבוע התבשרנו על החלטות חיוניות שהתקבלו על ידי צמד המשרדים 
לגבי עידוד הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצי הקו הקדמי. בהתאם לגישה  -והשיכון ופיתוח הנגב והגליל 

בות שלנו, המשאבים יוקצו באופן מדורג עם עדיפות ברורה לישובים צמודי הגדר. בשנתיים הקרו
האגודות השיתופיות של הקבוצים יבנו בתים במחיר נמוך ובאיכות גבוהה ויאפשרו למשתכנים לשלם 

דמי שכירות שייחשבו במניין התשלום לרכישת הבתים; יוצבו מבנים יבילים, תשופצנה דירות ישנות 
       ויועמק הסבסוד לתשתיות למגורים. 

 
 די להתנצלות

נועה הקיבוצית ומפקד מערך החינוך של צה"ל נפגשתי השבוע עם יחד עם אנשי משרד הביטחון, הת
שני גרעינים חלוציים לוחמים, נח"לאים מזן מיוחד שנלחמו על החזרת העטרה ליושנה: על מסלול שירות 
לקהילה בקבוצים. מדובר בגרעינים של לוחמים ששובצו בארז ובכפר עזה, שנים רבות לאחר שהמסלול 

בעיקר לטובת ערי הפיתוח והשכונות. הלוחמים והחולמים עובדים באיבים  הנח"לאי עזב את המשקים,
עם נוער עולה מאתיופיה, עם נוער ישראלי באופקים ובקבוצים שלנו, עם מועמדים לשנת שירות ולצה"ל 

ובענפי חקלאות חיוניים. בארז ובכפר עזה הם הובילו מבצעים חברתיים קהילתיים. להפתעתי, למרות 
של התקדימים, התנועה הקיבוצית עדיין צריכה להסביר מדוע חשוב שחיילים בעלי ההצלחה המלאה 

מודעות חברתית ואחריות לאומית יפעלו לחיזוק הקהילות בישובים המצויים בסיכון בטחוני, ממש כפי 
 שראוי שיפעלו ביישובי הסיכון חברתי. 

 
 אדום )בכל זאת( עולה

, "דרום אדום"שנותרה לאדומים, בעיצומו של פסטיבל  בימים שוורמוט ורמון מכלים את שמחת החיים
שנה למשרד, ובמסגרת תערוכת התיירות  05קבלנו מכתב ממנכ"ל משרד התיירות, המבשר לנו ש"לרגל 

ת הערכה הבינלאומית שמתקיימת בשבוע הקרוב במרכז הירידים, יוענק לעמותת התיירות שלנו או
כביטוי להוקרה על תרומתנו לקידום התיירות בדרום תוך שילוב ורתימת הקהילה המקומית לעשייה 

תיירותית". במעמד שר התיירות, מנכ"ל אל על, נשיא התאחדות המלונות, יו"ר לשכת מארגני תיירות, 
הפרס שישמח את  שרים מחו"ל ושגרירים זרים יקבלו עמית לבקוב ולבנת גינזבורג, מנהלי העמותה, את

     כולנו.
 

 פליטים יהודים 
, הכנס הרביעי של הבמה לדיון בערכי תורה ועבודה והגשמתם בהתיישבות, יתקיים "בארות בנגב"  

 . המפגש יוקדש השנה ל"פינוי יישובים בעת5::0, החל מהשעה 11.2.10בקבוץ עלומים, ביום רביעי, 
סטוריון של יה -בזמן הזה". אתם מוזמנים למפגש מרתק עם ד"ר נחום ברוכי  –מלחמה: בימים ההם 

הקבוץ הדתי )חבר בארות יצחק הכל כך רלוונטי לנושא(; ד"ר נורית כהן לוינובסקי, שכתבה כזכור את 
הספר "פליטים יהודים במלחמת העצמאות"; יוחנן בן יעקב מכפר עציון, שחוקר את תולדות הגוש ועם 

בשנים האחרונות בגבול עזה, כרונות מפינוי הילדים והאימהות בתש"ח. המושב השני יעסוק בעלילותינו יז
רבה, במרכז כולל דברים של מח"ט הצנחנים. נקנח בסיור באתר מגדל המים של בארות יצחק הח

 יקט שיקום יישובי האזור. המורשת בעלומים ובפרו
 
 
 
 

http://daromadom.habsor.co.il/
http://www.alumim.co.il/


 
 אין נסיעות חינם

וכנגד זהו, נגמרה החגיגה. שנה שלמה נסענו בחינם ברכבת ישראל; לא עוד. לנוכח הבחירות הקרבות, 
לנסיעה מתחנת שדרות ₪  22לזות שפתיים בדבר "שוחד בחירות" רחמנא ליצלן, אנחנו מתחילים לשלם 

לתל אביב. אלון דוידי, ראש העיר שדרות ואנוכי, יחד עם ראשי הרשויות האחרים ויו"ר אגודת 
ע ברכבת הסטודנטים ב"ספיר", נעשה ככל יכולתנו בכדי שיתאפשר לתושבי הפריפריה הביטחונית לנסו

במחיר נסיעה באוטובוס. כך או כך, בתוך שבוע יושק הקו לנתיבות וממנה, באוגוסט תגיע הרכבת לבאר 
     שבע...ובדצמבר היא גם תעצור באופקים... 

 
 שמינית הכוס המלאה

שיון, שהוטלה עלי בגין נהיגה במהירות מופרזת. גם מהתיש יאני נושא בשבועות אלו בעול שלילת הר
להוציא חלב, בחיי: מתנסים בלבקש טובה, לוקחים טרמפ עם אנשים מעניינים, נוסעים  הזה ניתן

בביטחון בלי הסחות דעת מסוכנות, אפשר אפילו לישון בנסיעה, מתחמקים באלגנטיות מקניות בסופר, 
מארגנים סדר יום שפוי יותר, מבטלים נסיעות לא חיוניות, נוסעים ברכבת. מסתכלים על העולם מזווית 

   דשה.ח
 סעו בזהירות.

 
 דברים שעושים כשהולכים ברגל

הורידו אותי בבוקר בחניה של "שער בתי הספר" בקריה. ביסודי נפגשתי עם המורות וברכתי אותן לט"ו 
יה שהציקה לו, בבניין בשער התיכון פנה אלי השומר בסוג בשבט ועל המוסד הנפלא שהן מטפחות,

את הגבייה עבור בתי הספר, הכרתי עובדת ניקיון אלגנטית,  הנהלת הקריה הודיתי למנהלנית שמקדמת
ב"קרנף" דיברתי עם תלמידים והצטיידתי ב"הפוך", הצצתי במבוכי בניין "הכוורת" שמשמש כעת את 

המכללה, תחקרתי קבוצת תלמידים שיצאה להתחרדן בשמש החורפית, שמעתי צורך של רקדנים 
אי תפקיד ב"הידרו" וב"יחדיו", ברכתי את וותיקינו לרגל מלהקת המחול של הוותיקים, שוחחתי עם ממל

"(, חציתי את 13:0החג, רכשתי את ספרו האחרון של ישראל דה בנדטי מרוחמה )"היינו נערים בשנת 
ד, ביקרתי בארכיון שגגו הדולף נמצא בתיקון ש, זיהיתי מוקדי לכלוך שטופלו מיהגשר מעל הכבי

ללהקת המחול הוותיקה. הגעתי שמח וטוב לבב למחוז חפצי  ופגשתי בדרך חבר שיוכל אולי לסייע
     במשרדי המועצה.

 
  תית. עקבו אחרי גם ברשת החבר  דף פייסבוק.... פתחתי זה קרה גם לי

 

  שבת שלום, אלון
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