
 

 

 

 

 

 
 

 2015 במאי 15, ה"תשע באייר ז"כ, שבת ערב - הנגב שער -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 "שבלת בשדה"
טחון והנהלת המשרד ביקרו באמצע השבוע בנחל עוז, יום ימנכ"ל משרד הב אלוף )מיל.( דן הראל,

בפנינו, ראשי  אמר דברים כדורבנותלאחר שאלוף סמי תורג'מן, מממשיכי דרכו של הראל בפיקוד דרום, 
ת הקבוץ, סיפרנו לאורחים את סיפור חייה המדהים של הקהילה המועצות האזוריות. יחד עם הנהג

צמודת הגדר. לצד השתלבות הנערים מ"המקובצת" וההכנות לסיום שנת הלימודים במכינה הקדם 
צבאית, הסיפור שממחיש עבורי את המציאות המרגשת בנחל עוז הוא בקשת הקבוץ מהצבא לפנות את 

ים על הקבוץ צמוד הגדר, "מכיוון שאין לאן להכניס בקיץ החדרים שמאוכלסים על ידי חיילים ששומר
 את כל המשפחות שמגיעות". 

בעלון הקבוץ כותב דאום, חבר נחל עוז: "ביציאתי משער הכניסה הראשי של הקיבוץ, אני מתקשה שלא 
להתרשם מתמונה מרנינה של חיטה כורעת מעומס גרעינים ומצד שני "לשמוע" את קצב גידול החמניות 

יסות מול סג'יעה: "אנחנו פה ולתמיד". מראה מפתיע לעומת מה שהיה כמה חודשים קודם לכן, המתר
 עת כוחות הצבא והשריון "חירבשו" ללא רחם את השדות שלנו מכל כיוון אפשרי." 

 
 ערב חג הביקורים

עוד ביקרו אותנו השבוע ראשי משרד "הנגב והגליל", שמתמרקים לקראת קבלת אריה מכלוף דרעי, 
 סיון לקדם את החלטות הממשלה בנושא הצמיחה הדמוגרפית בישובים סמוכי הגדר. ישר החדש, בנה

קט האחרונות באו בכדי לקדם את הפרויגם ראשי הקרן הקיימת באוסטרליה, שמלווים אותנו בשנים 
 שהם מובילים כעת: שיקום והרחבה של מאגר המים על הגבול בין נחל עוז לעזה.

 
  "שוב נתחיל מחדש"

, בשעה 21.5.15יוזמי המפגש לקראת חג השבועות )מעגלי לימוד, שיח ויצירה בברור חיל, יום חמישי, 
( מבקשים להקדיש אותו להתחדשות, ריפוי ושינוי. במייל 22:00בשעה  –. להקת "תרבוש" 20:00

ון הערב והנחייתו מבוצעים על ידי תושבי הנגב שחברים בארגונים הבאים: שיירטתי, אני קורא שארג
המועצה האזורית שער הנגב, מרכז הצעירים ברהט, מרכז החוסן בשדרות, אום קולטור, הלל ספיר, 
דרור ישראל, הגרעין התורני בשדרות, התנועה הרפורמית, קולות בנגב, תיכון שער הנגב...בחיי. רק 

 ד שווה להגיע. בשביל היחד המיוח
 

 בוראים את הלא נודע
 WORLDלצד נושאי חינוך ואחריות לאחינו בתפוצות הדוויות יותר והדוויות פחות, שמענו במהלך מועצת 

ORT   את מולי אדן, עד לא מכבר נשיא אינטל ישראל, על האתגר שעומד בפני מערכות החינוך: "אנחנו
דיין, ללמד אותם לפתור בעיות שעוד לא הוגדרו צריכים להכין תלמידים לעבודות שלא קיימות ע

 ולהשתמש בטכנולוגיות שטרם הומצאו."
גם אתגרים אלו מרחפים בחלל החדרים בהם אנחנו משרטטים בחודשים אלו את פניו של החינוך 

 האזורי, במסגרת התהליך האסטרטגי לנושא החינוך בשער הנגב. 
 

 כבוד!
קהילה בכפר עזה, נבחרה לראשת המוסד לבוררות וגישור תקווה טננבאום, חברת ניר עם, מנהלת ה

 בוצית.יבאתר התנועה הקבוצית. ברכותנו וגאוותנו נתונים לתקווה החדשה. ראו הדברים יבתנועה הק
במקום הראשון בפסטיבל הסרטים  "חיים על הגבול"רונית איפרגן, תושבת כפר עזה, זכתה עם סרטה 

 היהודי בפולין, כסרט התיעודי הטוב ביותר. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cRJWJ-XUIdY
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4656213,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4656213,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=dd9XgJTJDDA
http://www.kibbutz.org.il/cgi-webaxy/item?133632&findWords=%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93,%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.youtube.com/watch?v=qwD_xzgB6oQ
https://www.youtube.com/watch?v=qwD_xzgB6oQ


 
 
 

שעוברת בשדותינו, זכתה לאחרונה לעדכון באתר הקרן הקיימת לישראל. ההסבר  דרך השקמה
ק קים, להכיר את התוואי באופן מדוי)שמורת פורה( ועד לזי 40המפורט יאפשר לנוסעים בה, מכביש 

 ח הדרך. יותר. עם הפשרת תקציב המדינה, נמשיך באיגום המשאבים לשיקום ולפיתו
 

 "שער הנגב" שלא הכרתם
הוא מהדמויות שמכירות את הארץ ואת ההיסטוריה שלה בשלושת הדורות האחרונים מידע  יהודה זיו

ע שלא הכרתי באופן מלא עד כה: השם "שער אישי. הוא מעדכן אותי ואני מבקש לחלוק עמכם מיד
, על ידי לא אחר מאשר ברל כצנלסון, לפלוגת "החלוץ" מגרמניה 1934הנגב" ניתן בראשונה בשנת 

שהתיישבה זמנית בגדרה, בגבעה שצפתה על מרחבי מה שהוגדר אז כצפונו של הנגב. שער הנגב הוקם 
ת הביל"ויים. בהמשך, חברי הקבוצה ויתרו במסגרת "חומה ומגדל" שלושה קילומטרים מדרום למושב

על השם לטובת הנצחת הנרייטה סאלד, שבזכותה הם עלו ארצה בעליית הנוער ובהמשך אכן הקימו 
את בית הקבע שלהם בכפר סאלד. במחנה של היקים התיישבה קבוצת חפץ חיים. את השם שער הנגב 

(, נפטרו 1946בהגיע יום הכיפורים תש"ז )ירשה קבוצת "הצופים", שהמתינה להתיישבות במחנה בגדרה. 
חברי קבוצת "שער הנגב" משמם הראשון, לטובת "בארי", כשם כינוי החיבה של ברל, שנפטר בינתיים. 

 הועבר השם היתום מקבוצה וישוב למועצה האזורית שלנו.  1951בשנת 
 

 האיחוד -ילדי המהפכה 
חינוך המשותף בשער הנגב את סיום לימודיהם. בעוד שבועות בודדים יחגגו בני מחזור נ"ב של בית ה

שנות הלימודים  12שנה לסיום  40ביומיים האחרונים נפגשנו, בני מחזור י"ב של שער הנגב לציון 
המשותפים. יאיר צורן, בן ברור חיל, שמכיר על בוריין את מחילות בר כוכבא, יצר עבורנו את הקישור 

וחמי הגיטאות לבין המאבק של בר כוזבא ולוחמיו הנוקב בין המלחמה ההירואית/מופרכת של ל
באימפריה הרומית. בנווה שלום, שם בילינו את הלילה ואת היום שלמחרת, נפגשנו עם נרטיב מקוטב 

אחר: המאבק לחיים בשותפות ובשיוויון מרביים בין יהודים וערבים בארץ ישראל. אנחנו, ילדי המהפכה 
הדגל האדום, ידענו להיענות הן לקריאות הקרב השבטיות והן  שהרימה הן את הדגל הכחול לבן והן את

    למקטרת השלום האנושית. 
מאין באנו, ילידי שנות החמישים והשישים בקבוצים? איך עוצבו   -אם תרצו להיזכר, אם תחפצו להבין 

: שנותינו הראשונות? הקדישו שעה מרתקת לצפייה בסרט שהכין צוות הווידאו של קבוץ מעגן מיכאל
  "יחפים בחול החם".

 
 

 שבת שלום, אלון
 

 
 

 לון שוסטרא

 054-6755111נייד:                                                         

alon@sng.org.ilmail: -E                                                

                                                           
 לפרטים נוספים      

                                          www.sng.org.il                                                                         

http://www.eyarok.org.il/Trip.aspx?id=1881
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%96%D7%99%D7%95
https://vimeo.com/117145131
mailto:alon@sng.org.il
http://www.sng.org.il/

