
 

 

 

 

 

 
 

 5201 ביוני 26, ה"תשע בתמוז' י, שבת ערב - הנגב שער - הנגב שער -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 מה עושים?

ן להימנע שיגורי הרקטות האחרונים מביכים את החמאס ואת ממשלת ישראל, ששותפים כעת ברצו
מהתכתשות. בראיונות בתקשורת אני מביע את העמדה הבאה: זה מצער ומתסכל, אך המציאות שיש 

להכיר בה היא שאין ממשלה רצינית שיכולה להבטיח שלא תופנה נגדנו אלימות מרצועת עזה. בהקשר 
גנה . חיזוק מרכיבי הה1 –לשכנים שלנו, ממשלה אחראית צריכה לנקוט במדיניות תלת מסלולית 

. ייזום 3. תגובות צבאיות מדודות, שלא ידרדרו אותנו למלחמה לא רצויה. 2השונים על אזרחים וחיילים. 
 מהלך אזורי ובינלאומי המשלב את פירוז הרצועה עם שיקומה ופיתוחה. 

 
 רמדאן כארים

ה: יתכן שכצעד ראשון ליישום המרכיב המדיני, יוכל ראש הממשלה להמשיך בדרך בה בחרתי גם השנ
בשבועות אלו. כך כתבתי בערבית   לשלוח מכתב ברכה לראש עיריית עזה לכבוד חג הרמדאן שחל

 לקולגה, שאיני מכיר ושמקפיד גם השנה לא לענות לי, למרות שהמכתב מונח על שולחנו: 
 "שלום רב אדוני,

אינני מאבד חלפה שנה, קשה ומכאיבה לכולנו. למרות כל המשקעים והכעסים שיש בין הקהילות שלנו, 
 את התקווה שנגיע, בעזרת השם, לימים אחרים, טובים יותר.

בחג הרמאדן, שבני דודינו המוסלמים חוגגים כעת, אני מבקש להצטרף לברכות החג באיחולי פיוס בין 
 בני האדם, בתקווה לכיבוד הדדי של זכויות בני האדם והעמים,

 מים של חופי הים התיכון.ובתפילה לבריאות ולשמחת חיים של כל החיים מתחת לש
 רמדאן כארים, אלון שוסטר"

 
 ארבע דקות של שכרון חושים

)תודה, עומר( מתוך מופע סיום שנת הלימודים של  תמונותאני מציע לכם חוויה של מספר דקות: צפו ב
השני" מתוך "סינדרלה" של  הוואלס"ול שלנו שהתקיים השבוע וצרפו להם את נעימת אולפן המח
  שוסטקוביץ.

כפי שתראו, המחצית הראשונה של המופע הוקדשה לסיפור סינדרלה והשנייה ליצירות מתחומי מחול 
 מגוונים. 

חיבור לתרבות העולם, הנגשת עולם המחול לכל ילד, מארג הגילאים המלבב. היופי האלמותי, ה
  העובדה שכל זה קורה כאן. 

 
 אחריות משותפת

בשבוע הקרוב גם ילדי היסודי יצאו לחופשה. רגע לפני, פורום ההורים משבית את הלימודים ביום 
ינוך להקטין את הצפיפות ראשון, כמו רבים מהוועדים היישוביים בארץ, במטרה ללחוץ על משרד הח

מצגת של ועד בכיתות. מרכז המועצות האזוריות ומרכז השלטון המקומי תומכים במאבק ההורים. ראו 
   ההורים בירושלים.

והשלטון המקומי יפעילו בקיץ הקרוב את  ובהקשר לאחריות המשותפת על הילדים שלנו, משרד החינוך
 תכניות חווייתיות לילדים ובני הנוער, שניתן להכיר באתר ובאפליקציה.  -  "קיץ אחר"

 
 הוא )כמעט( משלנו

הקבוצים בשער הנגב. אחד מחבריו פורום היו"רים שלנו מארח לעתים מזומנות את יושבי הראש של 
המשובחים של הפורום הוא ניר מאיר, יו"ר ניר עם וכפר עזה, שנבחר השבוע על ידי חברי התנועה, 

כמזכיר התנועה הקיבוצית. ניר ניצח בהתמודדות עם מועמדים טובים, שאני מעריך אותם ושאני מקווה 
ר. אחוזי ההצבעה בקיבוצי שער הנגב שיוכלו למצוא מקומם בהנהגת התנועה, תחת ניצוחו של ני

  והתמיכה הגדולה בו, הוכיחו שזהו, אכן, "נמל הבית" של ניר, כפי שהוא קיווה. 
תה הזדמנות ראויה להיפרד מאדם יאתמול נפגשנו בפורום, לפגישה שתוכננה בלי קשר לבחירות, אך הי

אמר ניר "אני סוגר בדבריו  שיש לו חלק מהותי בהצבת ניר עם על דרך הנסיקה הכלכלית והחברתית.
מעגל: אנחנו יושבים בחדר הישיבות של המועצה, שהוא גם ממ"ד שמשמש אתכם בשגרת הקסאמים 
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ובהסלמה. החדר קרוי על שם צביקה הלוי, שבביתו בנחל עוז התקלח אבא שלי בפעם האחרונה, בטרם 
של התנועה באזורים,  ', ממנו לא שב )..( אני מתכוון להוביל פעולה משמעותית67יצא לקרב על עזה ב 

  על ידי שיתוף פעולה בין התק"צ, הארגונים הכלכליים והמועצות האזוריות." 
 

 העם עם ניר עם
הביקור החודשי של הנהלת המועצה התקיים אתמול בניר עם. בפגישה עם הנהלת הקבוץ, שמענו על 

התייצבות כלכלית תוצר המהפך העצום שהובילו חברי הקבוץ הנחושים בשני העשורים האחרונים: 
חברים צעירים על משפחותיהם, רובם  41חברי ניר עם  95וצמיחה דמוגרפית. בשנה האחרונה קלטו 

בנות ובני הקבוץ. חבלי הקליטה הנאה מעורבים עדיין עם שיירי הצמצום הדמוגרפי שהיה מנת חלקנו 
הגדולות שתתבצענה  בניר עם בשנים הקודמות. סקרנו נושאים משותפים והשתבחנו בפעולות התשתית

בשנתיים הקרובות בניר עם: שיקום ופיתוח מרכיבי בטחון, הקמת תשתיות לעשרות מגרשים למשתכנים 
ממקורות ממשלה,  ₪ליון ימ 23החדשים, שיקום תשתיות בשטח הישוב הוותיק ובדרך הגישה לקבוץ. כ 

     מועצה וקבוץ יושקעו בישוב בתקופה הקרובה. 
 

 שמח בברור חיל
רובינשטיין הוא מנהל הקהילה של קבוץ ברור חיל וגם של האגודה הקהילתית בישוב. עצם הדבר  אודי

מעיד על יחסים טובים בין חלקי הישוב, שהולך וגדל בשנים האחרונות. בפגישת היו"רים, עדכן אותנו 
מוגרפי שחר לוי, יו"ר הקבוץ, בפרטי הצמיחה הדמוגרפית המשמחים ואודי הוסיף בכתב: "להלן דו"ח ד

 נפש(: 900על הנעשה בברור חיל, היישוב הגדול ביותר במועצה אזורית שער הנגב. )למעלה מ 
  משפחות. יש 35יש אישור ע"י האסיפה לקבלה של  -צמיחה דמוגרפית בקיבוץ )אגש"ח(          .1

פחות מש 14משפחות. ) 21משפחות שמעוניינות. נכון להיום התקבלו בקלפי  50רשימה של למעלה מ 
(. כמעט חצי מהמשפחות הם בני משק, השאר: 2015נוספות אמורות לעלות להצבעה בספטמבר 

משפחות מכפר יוצרים)קולנוע דרום(, שוכרי דירות וותיקים שגרים בברור חיל שנים רבות וחברי קיבוצים 
 מהאזור.

אחד בניה מרוכזת של  מסלול -מסלולים  2יש  -צמיחה דמוגרפית לאגודה הקהילתית )הרחבה(          .2
משפחות נוספות  6משפחות עברו את כל התהליך כולל ועדת קבלה אזורית.  16משפחות. מתוכם  22

  נמצאות בתהליך בשלבים מתקדמים. הצפי הוא שבקיץ כל המשפחות יסיימו את התהליך וייכנסו לבניה
דיקה מחודשת במנהל כרגע נמצא בב -יחידות בשיטת "בנה ביתך"  22מרוכזת. המסלול השני הו 

 מקרקעי ישראל.
והם מורידים את ממוצע גיל הקיבוץ  35ממוצע הגיל של המשפחות שיתקבלו בקיבוץ הוא כ          .3

 בצורה נאה."
 

 חלקת אלוהים
השבוע ליווינו למנוחת עולם את ראובן שנער, חבר ברור חיל. ראובן, יליד ברזיל, היה אושיית תרבות 

ים קשים ואנשים אופטימיים. חבריו ללהקת פיקוד הצפון, עליה פיקד בתקופת וחברה בקבוץ שידע ימ
"ששת הימים", שרו על קברו את "עמק דותן", שראובן שר בו את הבית הראשון. כאומן יוצר, ראובן 
הקים עם שני חברים את שלישיית ברור חיל והגיעו למצעד הפזמונים של תחילת שנות השבעים עם 

כת, כפי שביים מראש ראובן, מחוי -תו הפעוטה. הפרידה העצובה , השיר שהוא כתב על ב"ניבה"
 הסתיימה בשיר שהוא כתב עם חברו, שמעון ישראלי:

 :"ברור חיל"
 היום אני עובר עם בני ומתפעל)..( 

 רואים איך הקבוץ הולך ומשתנה 
 הוא אותי שואל -קודםמה היה כאן 

 אני רק מחייך וכך אני עונה
 

 שממה, אוהלים, אהבה ראשונה
 חלום וגדר תיל

 וחלקת אלוהים שלי קטנה

   ביתי שלי, ברור חיל.

 

 שבת שלום, אלון
 לון שוסטרא

 054-6755111נייד:                                                         

alon@sng.org.ilmail: -E                                                

                                                           
 לפרטים נוספים      

                                          ilwww.sng.org.                                                                         
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