
 

 

 

 

 

 
 

 5102 באפריל 3, ה"תשע בניסן ו"ט, פסח ערב, הנגב שער -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 בין פסח ליום העצמאות
ובבי היהודים, אני מבקש לשתף אתכם בקטע מתוך ברכת החג ששלחתי אל אלפי חברינו, היהודים וח

  שמעבר לים:
מאות לעומק ההיסטוריה היהודית.  33"כשנשב בשולחן ה"סדר", מחשבותינו ינדדו למעלה מ 

סיפור יציאת מצרים הוא נראטיב השחרור מהכבלים של עם ושל יחידים. זהו סיפור ששפתו 
 עתיקה אך הוא נטוע היטב בזמן הזה. 

צמאות השלישית של העם היהודי, עצמאות כאן, בשער הנגב, אנחנו משלמים את מחיר הע
שנקנתה בדם ובמאמצים כבירים. אנחנו, שעומדים בחזית הסבוכה והבלתי נגמרת, איננו 

 מתייאשים, איננו מאבדים את התקווה לימים בהם נדע גם חירות וגם שלום. 
העוצמה שלנו והביטחון שקיים בנו, מבוססים על האמונה שאנחנו מקיימים כאן את חזון 

אחרית הימים של הנביא עמוס : "ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו 
לממש את  -כרמים ושתו את יינם ועשו גנות ואכלו את פריהם". זכות גדולה נפלה בחלקנו 

 תפילת מאה הדורות שבקשו את תקומת עצמאות ישראל. 
אחריו, ניזכר ברגעי האימה  בחג הפסח, ביום השואה ובימי הזיכרון והעצמאות שבאים

והגאווה שידע העם שלנו במאה האחרונה. ניזכר ונדע שאיננו אנקדוטה בשולי ההיסטוריה 
 העולמית אלא אבן חשובה בבניין מפואר שיש לשמור עליו היטב."

 
Imagine  

השבוע סיכמתי עם אלון דוידי, ראש העיר שדרות, שאנחנו יוצאים לתכנון משותף של כלל אזורי 
תעסוקה בעיר ובמועצה, לחשיבה משותפת על הצרכים הכלכליים והקהילתיים של העיר והישובים ה

הכפריים שצריכים להילקח בחשבון בתכנון ארוך טווח. צוותי עבודה משותפים, שילוו במיטב אנשי 
המקצוע, יבחנו את כושר הנשיאה הכלכלי הנדרש מאזור צומח אך קטן יחסית ואת מיקום שטחי 

, המסחר, מוסדות הציבור והמינון שלהם. ביחד נדאג לשטחים ציבוריים פתוחים, לתנועה התעשייה
בטוחה ונכונה ולפיתוח שמתחשב בערכי הטבע. התכנון המשותף עשוי להוליד, כך אנחנו מקווים, 

 הסכמות גם על חלוקת מקורות ההכנסה העתידיים. 
 

 עושים סדר 
של מרכז המועצות האזוריות, אני חוזר אל תחום החינוך, אחרי למעלה מעשור של הובלת ועדת הרווחה 

ממנו נפרדתי עם כניסתי לתפקיד ראש המועצה. לפני מספר שבועות קיימנו כנס הערכות רחב היקף 
בהשתתפות מנהלי מחלקות חינוך ורווחה במרחבי הארץ והשבוע סיכמנו בוועדת החינוך ובה גם נציגי 

סדר היום החינוכי לתקופה הקרובה: גיבוש עקרונות לניהול הגיל  התק"צ והאגף לחינוך התיישבותי, את
הרך במרחב הכפרי, בתקופה של רפורמות ממשלתיות ושינויים דמוגרפיים בישובים שלנו. יצירת מירקם 
נכון בין החינוך הפורמלי )בתי הספר( לבין החינוך הלא פורמלי )תנועות הנוער, חינוך משלים, הדרכה 

יצירת הסכמות ערכיות וחיזוק המערך הארצי.  -. החינוך ההתיישבותי במשרד החינוך חינוכית בישובים(
חינוך, גיל רך ונוער. שיפור יחסי העבודה עם משרד  מפגשים ולמידת עמיתים של מנהלות ומנהלי 

 הכלכלה )אשר על מעונות היום( ועם אגפי משרד החינוך. 
 

 בתנועה מתמדת
פעילות תנועות הנוער בחופשת  ינוך, פנאי וקהילה" , מעדכנת על גיתית חכים )כפר עזה( מ"אשכול ח

ח -ו בנוער העובד ובצופים )כפר עזה( יצאו למסעות פסח בעמק האלה. שכבות ז-הפסח: חניכי שכבות ד
בנוע"ל יצאו ל"מסע עוטף ישראל" בעוטף עזה, דיברו על דילמות החיים כאן והדריכו את חבריהם 

פים יצאו למסע "חותרים לבירה", במבואות ירושלים )ז'( וטיול "ים אל ים", מרחבי הארץ. חבריהם מהצו
מהתיכון לכנרת )ח'(, בה התקיים טקס ההבטחה לכניסתם לתנועה. החבר'ה משכבה ט' המשיכו את 



שנת ההכשרה לקראת הדרכה והתמקדו בהדרכת טיולים, וניווטים. שכבה י' של הנוע"ל יצאה לטייל 
 כים מהשכבה הבוגרת יצאו, כמובן, גם עם חניכיהם הצעירים.ולנווט בגליל. המדרי

 
 ברווזים, ברווזים

לבני נוער, שתומכים בו חברינו ממשפחת  31השבוע התקיים באולם דורות פסטיבל תיאטרון "הברווז" ה 
דרייק בהולנד. אל שלוש קבוצות הנערים המשחקים )משער הנגב, שלומי ובאר שבע( הצטרפה קבוצה 

ערבים ויהודים מירושלים. תרומתנו לאירוע הייתה: "בעל זבוב", בכיכובם של הברווזים  מעורבת של
 הצעירים )חטיבת ביניים( ו"קן הקוקיה" )הבוגרים(.

 
 נשמת הטרקטור

טחון בניר ימה המשותף, אתם בוודאי שואלים ללא הרף, בין פסטיבל טרקטורים ייחודי באתר המים והב
עם, חגיגת חול המועד במרכז "ניצן", שיחזור יציאת מצרים ביד מרדכי, טיול טרקטורונים לפריחה בקיבוץ 

ובוודאי תמצאו כיצד לבלות  אתר התיירות שלנוכנסו ל כרמים ולעוד אירועי נופש ותרבות בצפון הנגב? 
 אצלנו במשך החג.

 
 תפות שוטפתשו

יעל רז לחיאני )נחל עוז( החליפה את אושה שטרן )מפלסים( בניהול הקשרים השוטפים שלנו עם חברינו 
מסן דייגו. היא מעדכנת על "מחפשים את המטמון", תוכנית מקסימה של קשר בין כיתה ביסודי שלנו 

זה( חזרה מפסטיבל וכיתה מקבילה בבית הספר היהודי הגדול בעיר השותפה. רונית איפרגן )כפר ע
-יקט קולנוער עם תלמידי יבול". אחרי החג יחל בכפר עזה פרוהסרטים בסן דייגו עם סרטה "חיים על הג

יא, סרט דומה, מרגש ברמות, הופק בנחל עוז, בהשתתפות מחלקת הרווחה, עמותת להב וצוות החינוך 
קים ביחד", תוכנית ההכשרה המקומי. אנו נמצאים כעת בשלב גיוס המועמדים למחזור השני של "מזנ

ליזמים ובעלי עסקים קטנים, שתתחיל במאי. המדריכים שייצאו בקיץ לשני מחנות בסן דייגו מקבלים 
כעת את ההכנה המתאימה. ביוני תגיע משלחת מורים מארה"ב. ביקורים מספר צפויים אצלנו, בראשם 

 ראשי הפדרציה, שיהיו עימנו ביום העצמאות. 
 

 ירי על כוחותינו
, בעת פינוי הילדים מיישובי הנגב, כמעט 3491כשסיפרתי לכם בשבוע שעבר על האסונות שנמנעו במאי 

עליתי בעצמי על מוקשים תש"חיים. מבלי להיכנס לשמות, תאריכים, הצלבות המידע והדחף הבלתי 
 נרגע לחקר האמת האחת, אין שנייה לה, אני מביא לכם מתאבן מן הלהט שלא כבה, גם כשאחרוני

פלוני אלמוני   החיילים המצרים עזבו את כיס פאלוג'ה. אני מצטט, בהשמטות ובשינויים נחוצים: "אם
, שלא להזכיר תיאוריו הצולעים 6מסיר דרגותי. הוא מתאר אירוע צבאי כילד בן   לקצין אזי אני  נחשב

)...( האיש ראה  בעברית ובמונחים צבאיים. הרושם שלי, כי או שהוא הזה דברים או שהוא בדה דברים
  גם  שהיו  . הוא מהווה חרפה למדריך, למפקד ולמוביל חיילים לקרב. כנראה3411סרטים משנת 

 ימים."  באותם  כאלה  פלוגות  מפקדי
מה למדתי? שככל הנראה היו יותר משני אירועים של "כמעט אסון": ירי על כוחותינו ופיצוץ שיירות של 

    מים כראוי של מאות מילדי הקבוצים בנגב.משוריינים בעת פינויים לא מתוא
 

A arar la tierra Eretz iremos 
בראשית השבוע נפרדנו בפתאומיות ממוסו, אברהם צפניוק, מאור הנר. מוסו היה חקלאי, איש משק 

ותרבות. הוא היה הרוח החיה בהקמת "המוראלים" ברחבי הקבוץ: ציורי קיר שנחרטים על שכבות של 
דרת שבעת המינים בכניסה לאור הנר הינה, אף היא, תוצר חלומו שהתגשם. השת"פ, טיח צבעוני. ש

שמוסו בנה בין אמנים ארגנטינאים לטייח חברוני ובנאי שדרותי, מותיר לנו מזכרות איכותיות וגדולות 
 ממדים, ממש כפי שהיה מוסו עצמו.

שותפו להדרכת אלפי  –האיש נטמן בבית העלמין הצמוד לדרך השקמה. מושיטו זלצמן, חברו 
סוציאליסטית "דרור" בצפון  -המבקרים בשבילי חייהם בקבוץ, נפרד ממוסו, איש תנועת הנוער הציונית 

 ארגנטינה, בשיר תנועתי מקומי, שמתאים לנו לסיים בו את הטור, שנוחת אל תוך חג החירות, חג הדרור. 
 

Oye "drorista", oye hermano 

Ven aqui ven a cantar 
Del brazo unido vamos cantando 

Cantando vamos a luchar. 
 

A arar la tierra Eretz iremos 
Y alli forjaremos nuestro hogar 

Con nuestros brios y nuestro esfuerzo 
Nueva vida florecera. 

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


 

 
 שמע איש "דרור", שמע אח

 בוא הנה, בוא לשיר,
 נלך שלובי זרוע, מאוחדים

 למאבק. שרים והולכים
 

 לחרוש את אדמת ארץ ישראל נלך
 ושם נחשל ביתנו,
 במאמצינו ובכוחנו

 חיים חדשים יפרחו. 
 
 

 שבת שלום וחג שמח, אלון
                                                       

 
 

 לון שוסטרא
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