
 

 

 

 

 

 
 

 106 בינואר 61, ה"תשע בטבת ו"כ, שבת ערב שער הנגב, -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 התקשורת לא אשמה
ים בעוטף" אני חוזר ונשאל במפגשי עם הציבור הישראלי עד כמה התמונה שעולה מכתבות נוסח "נטוש

( מייצגת נאמנה את תחושות האזרחים שחיים זו השנה הארבע עשרה בסמוך 01)אלמוג בוקר, ערוץ 
לגבול מתוח. אני חוזר ועונה שכל הנאמר על ידי תושבים שלנו, נאמר בדם ליבם ומבטא את האמת 

וטנטיות. שלהם ברגע הנתון. המתח קיים, הכעס, הפחד, האכזבה וגם תחושת הנטישה הינם תחושות א
אבל, אני מוסיף, שלאיומים הביטחוניים האובייקטיביים, יש להוסיף ממד נפשי, סובייקטיבי במהותו, של 

תחושת הביטחון. בהקשר זה, יש בנו עמדות שונות לגבי נוכחות חיילים בישובים; יש לנו מגוון דעות לגבי 
ו מגוון דעות באשר לצעדים הצורך לעדכן, בכל עת, את כל האוכלוסייה בכלל האיומים; יש אצלנ

המדיניים המשלימים שיש לנקוט. מטבע הדברים, התקשורת מתקשה להציג את המורכבות ואת ריבוי 
הפנים שמבטא אותנו, בכל תחום כמעט. יותר חשוב: גאווה על העמידה באתגרים הגדולים, לוקאל 

 רפי רייטינג, אנחנו מבינים. פטריוטיות עצומה וצמיחה בכל תחום חיים תחת נסיבות מורכבות אינן גו
בספטמבר האחרון, מיד עם תום הלחימה, ערכנו סקר עמדות   -עובדה אחת שאני לא רוצה שתחמיצו 

מקצועי ומקיף בקרב התושבים שלנו בתחומי חוסן שונים. אחד הממצאים הרלוונטיים לענייננו הוא 
(. מכאן, 5מתוך  1.4 - 1.0ו. )ציון של האמון הניכר שמבטאים תושבי שער הנגב כלפי חיילי צה"ל ומפקדי

שהבנת המציאות שלנו באמצעות התקשורת בלבד, משולה להתבוננות במרחב באמצעות צפייה מבעד 
  לחור של קשית. 

        
 העסק עובד

נכון שהבחירות תופסות את משרדי הממשלה במבוכה לנוכח הקושי לשחרר עבורנו תקציבים בתקופת 
אבל בהמשך למידע מהשבוע שעבר, על התקדמות בתקצוב ובביצוע הפרויקטים הדמדומים הפוליטית, 
"נתיבי ישראל", נוסיף את העובדות הבאות:  –מס רכוש  –החטיבה להתיישבות  –בציר משרד הביטחון 

הממשלה הקצתה תקציבים משמעותיים ביותר לשיקום ולפיתוח תשתיות בישובים, בדגש על יישובי הקו 
דנו את העדיפות שתינתן לצמודי הגדר. התקציבים הללו כבר שוחררו ויבוצעו הקדמי; אנחנו חיד

באמצעות החטיבה להתיישבות, בליווי משרדי הממשלה. )לכן, ה"עליהום" הפוליטי בוועדת הכספים על 
החטיבה להתיישבות היה ממש לא הגון, לפחות מבחינתנו( משרד השיכון ומשרד הנגב והגליל מאחדים 

יל לקדם, ככל האפשר, את הקצאת המשאבים לעידוד הצמיחה הדמוגרפית כעת כוחות בשב
במקומותינו. חלק מהתקציב, שממילא פרוס על מספר שנים, נמצא כבר בידיים הנכונות וחלקו יעבור 

 באמצעות ועדת חריגים של האוצר, בחודשים הבאים. ומה שלא יעבור? נדאג שיעבור! 
 

 ראינו ברוש
פחת ברוש ולקבוץ נחל עוז בגיוס המשאבים להשתלת כליה ליונתן )יונצ'י( בית שער הנגב מצטרף למש

( שירת בצנחנים, הצטרף למייסדי הקבוץ, מתנדב ב"מתמיד", חבר בכיתת 27ברוש, חבר נחל עוז. יונצ'י )
התרומה מתבצעת באמצעות עמותת "חברים לרפואה" )צ'ק,  הכוננות היישובית, מאייש החמ"ל בחירום. 

   פרטים בדף של יונתן ברוש באתר העמותה.ית, כרטיס אשראי(; העברה בנקא
 (.151-2602794( ויוסי וגנר )151-2602144עוד פרטים, תוכלו לקבל מחברי נחל עוז: מוישלה הראל )

 
 אנחנו במפה

, יתקיים 09:11, בשעה 71.0בשבוע הקרוב יתקיימו אצלנו שני אירועי ספורט יוצאי דופן: ביום שלישי, 
באולם הפיס בקרית החינוך משחק הבית של מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים בליגת העל 

המשחק מתקיים כאן, כהצדעה של מכבי ליישובים בעוטף עזה. בהזמנה שלהם, כתבו   בכדורעף.
ם: "הצבע הצהוב מחליף את הצבע האדום בעוטף עזה". אני מכיר מקרוב כמה אוהדי ספורט המכבי

 שהסלוגן הזה הורג אותם...אבל גם הם מודים שהמחווה המכבית יפה ומרגשת. הכניסה חופשית.
, אנחנו מארחים באולם ההתעמלות שלנו את גימנסטרדת החורף הישראלית של 71.0ביום שישי, 

 . הקהל מוזמן.01:11האמנותית מכל הארץ. מופע הסיום יתחיל בשעה  קבוצות ההתעמלות
 

http://www.haverim.org.il/funds/one_fund/477.htm


 סרט טוב
נכון "כפר היוצרים" בברור חיל? אז, זהו שמהיום הוא ייקרא "כפר קולנוע דרום", בברור חיל. ביוזמה שלנו 
עם המכללה, משרד נגב גליל והחטיבה להתיישבות, הוקמה בכניסה לקבוץ שכונה קטנה, בה התיישבו 

י מספר שנים בוגרי בית הספר לקולנוע ב"ספיר", במגמה להמשיך וליצור באזור ומתוך כוונה לפנ
להשתקע כאן. חברי הכפר מתעדים את סיפורי הוותיקים בקבוץ ואת אירועי התרבות בו. יש מקום 

להרחבת הקשר התרבותי, בעיקר בתחום הקולנוע, בין חברי הכפר לבין קבוצים נוספים. )רכזי התרבות, 
לידיעתכם וליוזמתכם(. אנשי הכפר מקיימים מאמץ לגיוס משאבים להקמת בית הפקות באזור. 

 לאחרונה, התבשרנו ששלושה זוגות מבוגרי הכפר נמצאים בהליך קבלה לחברות בקבוץ. 
 

 שירו של צנחן
פורום המג"דים והמח"טים של חטיבת הצנחנים הסדירה לדורותיה.  אתר "חץ שחור", אירח היום את

בהזדמנות זו של התכנסות יפי הבלורית והקרחת לשמיעת עוללות צה"ל והאזרחים ב"צוק איתן", נפרדנו 
מבכיר צנחני השירות הסדיר, הלא הוא רא"ל בני גנץ, בן מושב, שהתגייס לנח"ל המוצנח במסגרת "בני 

אף הנטייה הטבעית של קשישים לדבוק בתאוריית "זה נוער זה? זה בררה", משקים לפיקוד". על 
הסכמנו שהמפקדים והחיילים של היום בוודאי מקצועיים וטכנולוגיים פי כמה וכמה מאשר היינו אנחנו; 

אבל הבשורה המרנינה יותר היא שהם מחויבים ונמרצים במשימתם להגן על האזרחים, לפחות כמו 
  ראשוני הצנחנים, שהקימו את אתר המורשת אל מול עזה. ו 010לוחמי יחידה 

. לאחר שהקימו את האתר 91זו הזדמנות נאותה לפרגן למייסדי עמותת "חץ שחור", שעברו כבר את גיל 
החשוב בסמוך לסיבוב מפלסים, הם מבקשים כעת לצרף אליהם צנחנים צעירים יותר, שימשיכו את 

(, 157-1267104ואהרון )ארול( אשל ) ( 151-1116275חלוה ) שימור האתר ופיתוחו. לפרטים: אברהם
 abrah@017.net.ilמייל: 

 

  שבת שלום, אלון
 

 
 

 לון שוסטרא                                                     

 045-1144666נייד:                                                 

alon@sng.org.ilmail: -E            

 לפרטים נוספים                                                   
                                          www.sng.org.il  
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