
 
 

 

 

 

 
 

 2015 במאי האחד, ה"תשע באייר ג"י, שבת ערב - הנגב שער -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 פעמי משיח
עון אנחנו נאבקים כמה מספר שנים על יישום החלטת ממשלה שהכירה בצורך לבנות שמונה כיתות מ

יום ממוגנות עבור פעוטות בשער הנגב. בחודשים האחרונים אנחנו קוראים תיגר על התהליך המסורבל 
במשרד הכלכלה, שמנע ממדינת ישראל ליישם את ההחלטה הנכונה. בפועל, כבר החלנו בבניית שני 

ל את מעונות, למרות שהתקציב הממשלתי בושש להגיע. השבוע, לא היה צריך שמעון קרן צבי להפעי
כל הארגומנטים שהצטיידנו בהם בעלותנו לירושלים. מנכ"ל המשרד, בליווי בכירותיו ובתמיכת יועצותיו 

המשפטיות, בישר לנו שבשבוע הבא נקבל את האישור המיוחל, שיאפשר לנו לקדם את הבנייה החיונית. 
    
 

 שני עקרונות
ד"ר   -רמניה: ביום ג', באתר "חץ שחור" השבוע ביקרו אותנו שני נציגים בכירים של מפלגת השלטון בג

פוטרינג, נשיא קרן אדנאואר הגרמנית )אדנאואר הוא האב המייסד של "גרמניה האחרת", לאחר 
ה; יחד עם בן גוריון הקים את הקשרים הדיפלומטיים בין המדינות(. היום, בבית ימלחמת העולם השני

 –ת החוץ של הבונדסטאג. אתמול קבלנו בניר עם הספר התיכון, נפגשנו עם רודריך קייסווטר, חבר ועד
אנשי הקבוץ וחברות "התנועה לעתיד הנגב המערבי", את פני ג'ימי קרטר, נשיא ארצות הברית לשעבר 
והגב' ברונדטלנד, ראש ממשלת נורווגיה לשעבר. שעה קודם לכן, נפגשנו בשדרות עם קבוצת מנהלים 

 חברתי. בסוכנות היהודית שפועלים למען אקטיביזם 
. זהו ביתנו; כאן נאבק על זכותנו 1 לכל המבקרים )חלקם מאד מבקרים אותנו...( הבהרנו זאת: 

. הערוץ המדיני הוא משאב אסטרטגי, שחיוני לפתח אותו למעננו ולמען תושבי עזה, 2להתקיים בביטחון. 
 כאחד. 

 
 למי את מסמסת, מתוקה?

מילואים, שעומד בראש ארגון המילואימניקים הגרמני. חבר הפרלמנט הגרמני שביקר היום, הינו קצין ב
)מצאנו שפה משותפת, כשסיפרתי לו על המילואים שצפויים לי בחודש הבא( הוא לווה על ידי נציגות 

מהשגרירות הגרמנית בתל אביב ועל ידי ראשי קרן אדנאואר בישראל. ביחד, נפגשנו עם תלמידים שלנו, 
ם בוגרי תוכנית מפגשי הנוער שהקרן מסייעת לנו לקיים עם נערות מקבוצים, משדרות וממושבים, שהינ

ונערים מירושלים המזרחית, מהרשות הפלשתינית ומירדן. מצד אחד, יש רבים מתלמידי בית הספר 
שרוצים להשתתף במפגשים אלו, מנגד יש גם עמדות שוללות. ההורים לא תמיד מפרגנים להכרות, גם 

ם, מלאי רצון להמשיך בקשר ולהרחיבו ומספרים על החיבורים חלק מהחברים. המשתתפים, מציד
האישיים: "בקיץ, כשירו עלינו, מצאנו את עצמנו בממ"ד, מסמסים או מדברים בוואטסאפ עם החברים 

 הערבים ומתחלקים איתם בחוויות ובתחושות שלנו". 
 

 "רק עוד רגע"
נוהגות זה מספר  -נות פלסטית ואופנה מוסיקה, מחול, תיאטרון, קולנוע, אמ -מגמות האמנות בתיכון 

שנים לקיים ערב חוויתי למשפחות ולציבור הרחב; אמש בילינו איתם כמה שעות. השנה, היה לנו ענין 
אישי: מעין, הבן השלישי שלנו, הינו בוגר מגמת המוזיקה וככזה, היה שותף למופעים ולהתנסות 

יבית של מורים ותלמידים מכל המגמות, שהפיקו ": יממה של עבודת צוות אינטנס24הייחודית שכונתה "
מיצגים על מעגל החיים, מפגשי אדם וזולתו והתבוננות על החיים במבט מבחוץ...כמדי שנה, הערב 
הסתיים במופע מרכזי רב עוצמה. כמה מחברינו הטובים מסן דייגו היו עימנו; במיוחד ריגשה אותנו 

 ל שם אלכס, הבן/האח שלהם.השתתפות בני משפחת ויטרבי, שהערב התקיים ע
 "רק עוד רגע" הם קראו לערב הזה ואנחנו חיבקנו אותם וייחלנו לעוד המון רגעים כאלו, איתם.

 
 
 
 



 אלופי הנגב
 קבוצת הכדורסל שלנו בליגת ילדים א' המחוזית )נגב( זכתה באליפות, שני מחזורים לפני סיום הליגה. 

ר עם( המאמן המוכשר ולמריו סמש )אור הנר( על הליווי פי )ניכות לשחקנים המצטיינים, לערן מוסבר
  המסור. 

 
 הגיל הקשה

שובינו. התוכנית יחוגים המקורבים לגיל הרך שלנו מספרים על "בית ספר להורים" שמתקיים בשישה מי
כוללת מפגשי הורים, במקביל לפעילות מתאימה לילדיהם בגילאי הגן. לדוגמא, כשההורים עוסקים 

ובגבולות, הילדים נוגעים בגבולות דרך תנועה )גבולות גוף ויכולת אישית(. רוב המנחים  בסמכות הורית
 הינם אנשי שער הנגב. היעד הבא הוא קבוצת אבות, ראו הוזהרתם...

 –ם וילדים( יתקיים במתחם התיכון הפנינג רב דורי )לסבים, הורי 16:00, בשעה 10.5ביום ראשון, 
 הרצאה למבוגרים , הפעלות והצגה לילדים. 

 
 IN, אל"מ י' OUTאל"מ י' 

את  -בהצלחה גדולה  –ירון פינקלמן, המח"ט של החטיבה הצפונית, המגן האישי שלנו, סיים השבוע 
משימתו ובעוד חודשיים יפקד על חטיבת גבעתי. יחליף אותו אל"מ יקי דולף, שפיקד עד כה על חטיבת 

יתה לי לזכות גדולה יים במילואים. בפגישת הסיכום אמר לנו ירון: "נפשי נקשרה במקום ובאנשיו. הצנחנ
לעמוד אתכם באתגר המשמעותי שמרכיביו: התמשכותו, עוצמתו ומגוון איומיו. למדתי במועצות 

 ובישובים דגמי מנהיגות אזרחית שלא הכרתי עד כה." 
 

 המגל והחרב האוסטרלי
להקמת רוחמה המתחדשת, אציין בוודאי את יובל  70אנשי קבוץ רוחמה לרגל חג ה היום, כשאברך את 

 –המאה שהולך ומתגלגל בהווה שלנו. לפני שלוש שנים ציינו את המאה להקמת חוות רוחמה, לזמנה 
הישוב העברי הראשון בנגב. כעת אנחנו כבר צופים את המאה למערכה הכבדה שהתנהלה בשדותינו 

 ים לבין התותחנים האוסטרים והרגלים התורכים. בין הפרשים האנגל
היום, כשמיטשטש לנו קו המגע בין "טובים" ל"רעים" במזרח התיכון, מרתק להיזכר )או ללמוד( 

שבמלחמת העולם הראשונה בצד אחד של המאבק כאן עמדו "מדינות ההסכמה": האימפריה הבריטית 
ה הרוסית בגיבוי כוחות המרד הערבי )לורנס איש )בדגש על כוחות אוסטרלים וניו זילנדים( והאימפרי

ערב(. מולם התייצבו מעצמות המרכז: האימפריה העות'מאנית )טורקיה( ומשלחת צבאית מגרמניה 
 ואוסטריה. 

הכפר הוג', בסמוך לדורות של היום, התמקמה לפני  הכפר ג'ממה לבין  –במרחב שבין חוות רוחמה 
בראשות הגנרל הגרמני פון קרסנשטיין. אני נוהג לספר  מאה שנים חסרה שנתיים מפקדת אוגדה

היו שתי חלופות לעלות על רכבת )בתל נג'ילה ובהוג'(; השבוע למדתי שגם שדה  1917שלרוחמה של 
תצלום המטוסים ועוד על המפקד שנוצח תעופה היה בקרבתם של ראשוני רוחמה, בסמוך להוג'. ראו 

       על ידי אלנבי.
לנציגת קק"ל מאוסטרליה, שביקרה אותנו השבוע, אמרתי שאם תצליח להעמיד לרשותנו תרומה גם 

ישובינו(, נוכל לציין יהור הביוב של דורות, )כפי שעשו חברינו ביבשת החמישית עבור לא מעט מעבור טי
 סביבתי. –בסיפוק עוד שלב בהמרת הקשר הצבאי של אוסטרליה וארץ ישראל בקשר חקלאי 

 
 

 בניו יורק, יתכן וזה ימנע את פגישתנו בטור זה בסופ"ש הבא. WORLD ORTעידת ובשבוע הבא אהיה בו
י למזער את הצער שבדבר ולכבוד האחד במאי, אני מפקיד בידיכם את כתובת האתר של "מוזיאון בכד

 ביצועים של "האינטרנציונאל" בעשרות שפות. ההמנונים הרוסי" ובו 
שהמנגינה ובוודאי המילים מרתיחות את דמם  יש המתרגשים משמיעת המנון הפועלים )אני, למשל(, יש

 ואריאציות המגוונות.וויש שאינם יודעים לשאול...לאלו ולאלו וגם לאלו, אני ממליץ להתעמק ב
 "ואלס בסגנון צרפתי".ת וא "האינטרנציונאל בערבית"כמתאבנים, קבלו את 

 
 שבת שלום וחג פועלים שמח, אלון

 

 
 

 לון שוסטרא

 054-6755111נייד:                                                         

alon@sng.org.ilmail: -E                                                

                                                           
 לפרטים נוספים      
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