
 

 

 

 

 

 
 

 2015 במאי 29, ה"תשע בסיון ב"י, שבת ערב  - הנגב שער -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 יכיני שלא תכירו 
ת: "בשעה טובה, יקטור של הרחבת מושב יכיני, מדווח השבוע בגאווה מוצדקיהל בן אריס )ארז(, הפרו

חתמו ראשוני הרוכשים את העסקאות במינהל ולמעשה קיבלו את הזכויות במגרש. בשבוע הבא נפעל 
לסגירת העניין מול השיכון כך שיוכלו להגיש את הבקשות להיתרי בניה. גם בחתימת הסכמי התשתיות 

החלו מנהלת  רוכשים את התהליך. בנוסף, 18מול משרד השיכון יש התקדמות ועד עתה השלימו 
מועמדים חדשים  8ההרחבה וועדת הקליטה לקדם את המנה השנייה של המצטרפים לתהליך הקליטה, 

נכנסו לתהליך ומתחילים להתקדם לעבר ועדת הקבלה האזורית. אנו מקווים כי בקרוב תפתח ההרשמה 
 המגרשים של שלב א'."  57גם למנה האחרונה שתשלים את 

יימת בתוך שטח המושב, בחירה שמאפשרת אינטגרציה חברתית בין אציין, שההרחבה ביכיני מתק
 ותיקים ונקלטים לצד שיקום פיזי של תשתיות הישוב הוותיק. 

 
 על תורה, על עבודה ועל גמילות חסדים

יש לנו ענין גדול לחזק את החקלאות ואת החקלאים במחוזותינו. אנחנו עוסקים בפיתוח מקורות המים, 
חקלאות ובקידום האינטרסים החקלאיים מול הממשלה. השבוע, ועדת  בפיתוח מנהלים בענפי

החקלאות של המועצה שמעה על מגמת החקלאות שנפתחה בשנה שעברה בבית הספר התיכון. שרון 
סייבי, מנהלת המגמה, סיפרה בהתלהבות על כוונתה להקים מגמה עם מוניטין ועל חיזוק החקלאות 

להוסיף את הגוון  -חברתי, חינוכי ואידאולוגי  –ים. יש לנו ענין גדול שובי האזור, קבוצים ומושביכערך בי
עלון אינטרנטי בהחקלאי לבית הספר שלנו, מרובה המגמות העיוניות, האמנותיות והטכנולוגיות. ראו עוד 

לאחר תאונת דרכים קשה שארעה לא מכבר   (.7-6של המפקח על החקלאות במשרד החינוך )ע' 
לעובדי משק במושב חצב, גייסה שרון עשרות מתלמידי המגמה לעבודה חיונית בשדה הכרובית 

 המיותם, שהצילו בכך את היבול העונתי. 
 

 שבת של ספורט
 19:00בקרית החינוך "טורניר קיבוצים" בכדורגל. הגמר צפוי לשעה , יתקיים 14:00, ב 30/5מחר, שבת 

 מהאווירה, מהמוזיקה...ומדוכני האוכל.  נותהוליבערב. הציבור מוזמן לעודד 
אגב, קבוצת הנוער שלנו בכדורגל סיימה השבוע את הליגה במקום הרביעי והמכובד. תודה לאלון 

ן לאמהות התומכות. לחלק מהשחקנים מדובר בסופן מוסאפי, המאמן ולאור מלמד, עוזר המאמן וכמוב
  שנות אימון ומשחק בשער הנגב.  12של 

נשים )ילדות,  70בשבת, בשעות הבוקר המוקדמות, יתקיים בהרצליה טריאתלון נשים בהשתתפות 
מהן שותפות לראשונה בתחרות השאפתנית. כחלק מקידום הספורט  30נערות ומבוגרות( שלנו, 

, אנחנו שותפים להכנת הבנות לתחרות. הפרויקט מובל על ידי "הקבוצה האתגרית" הקהילתי במועצה
  של יוסף למדן )מפלסים(. הבנות מקיימות שלושה אימונים בשבוע בריצה, שחייה ורכיבה על אופניים. 

אגודות, מאילת ועד לגליל העליון יתחרו מחר בבריכת מרכז ההידרותרפי )מהבוקר  20שחיינים מ  400
ואחת  ותיקההוזו השנה השנייה שהתחרות הארצית ( בתחרות "גביע האביב" בשחייה. 14:00לשעה ועד 

 מהגדולות שבהן, מתקיימת אצלנו. 
 

 קונצרט ללא גבולות
, יתקיים במגרש הכדורגל של 20:00, בשעה 4.6אנחנו קרבים לציון השנה ל"צוק איתן". ביום חמישי, 

זמרים ונגנים שכותרתו: "מאבל לתקווה".  130רט בהשתתפות כפר עזה, אל מול הגבול עם עזה, קונצ
בחלקו הראשון יבוצע הרקוויאם של מוצרט בביצוע אנסמבל סולני תל אביב, מקהלת האיחוד, מקהלת 

מרת יהודית ושיח' סופי בקינות בעברית וערבית. הקבוץ הארצי, בניצוח אבנר איתי. יצטרפו אליהם ז
בחלק השני, בניהולו המוסיקאלי של יאיר דלאל, ישתפו פעולה מרים טוקאן, עידן טולדנו, ג'ורג' סמעאן, 
סאלם דרוויש, מיכה ביטון, רקפת אמסלם, הלייל אל עוויוי ולהקת שרגי, דוד פרץ, לובנה סלאמה ופרד 

 ב.ג'ונסון, מוסיקאי אורח מארה"
 באתר רכישת הכרטיסים. -הזמנת כרטיסים ופרטים נוספים 
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 סרטים. בקטע טוב

. זו הזדמנות לפרגן  אתר הפסטיבלליוני( פסטיבל "קולנוע דרום". הקדימו והיכנסו ל 11-7או טו טו ) 
ולפסטיבל  נואתבים בארץ שתלמידיו ומוריו חיים ללה שהקמנו, לבית הספר לקולנוע וטלוויזיה מהטולמכ

, סדרת הסרטים הנוגעת "שמונה חודשים אחרי"בעל השם העולמי שנוצר בשערינו. ראו במיוחד את 
, 19:00, 7.6.15ללב שהפיקו תלמידי שנה ב' במסלול לטלוויזיה על אנשי נחל עוז לאחר הקיץ. )יום א', 

 אולם צהלולים(. 
 

 יצחק היקר
נת שירות דווקא באזור ולהקים לשם כך גרעין לפני ארבעים שנה, כשהיינו בכיתה יב', החלטנו ללכת לש

משותף לבני שדרות ושער הנגב, שיעסוק בפעולות משותפות למבוגרים ולילדים בתחומי חינוך, חברה 
ותרבות. בעודנו מתחילים להתארגן ולחפש בני ברית לרעיון שנראה משונה למדי, יש להודות, פגשנו את 

( ומסתבר שכבר הקדים אותנו 38לנו נורא מבוגר )הוא היה בן איציק בן דוד, אז חבר גבים, שאגב נראה 
שותפות שדרות שער הנגב". הוא היה האבא הערכי והארגוני שלנו בשנה מלהיבה  –בהקמת "ש.ש.ש 

ופורצת דרך, בה הפקנו פסטיבל זמר משותף, קייטנות משותפות לילדים וסמינרים משותפים לבני 
שכונות, עדלאידע  –יות, אימוצים הדדיים של קבוצים הנוער, טיולים רגליים ומסיבות כייפ

משותפת...ועוד. לא פתרנו את כל בעיות הכלכלה והפוליטיקה, אבל עשינו מה שהיה נראה לנו נכון 
כמעט יובל שנים. איציק היה  אתנולעשות ולא פחות חשוב יצרנו חברויות אישיות שפוסעות 

מהחלון כשהדלת נסגרת, זה שלא נאם נגד בדלנות האופטימיסט המושבע, זה שלימד אותנו להיכנס 
וזה מצליח", כך  –ודעות קדומות אלא פעל באמונה יוקדת. הוא סחף אותנו בהתלהבותו: "זה אפשרי 

אמר תמיד. "גרעין גשר" קראנו לרעיון שהפך למעשה מתמשך. כחמישה עשר גרעינים באו אחרינו ובנו 
וקליטת העלייה המאסיבית שינתה את סדר היום שלה  את הגשרים התמימים, עד ששדרות הפכה לעיר

   ושלנו. 
השבוע הלך איציק לעולמו בכפר כורזים, מצפון לכנרת. ימים לפני מותו הוא סיפר לבני משפחתו כמה 
הוא גאה על העשייה שלו באזור, כמה הוא גאה בנו, ילדי המהפכה הצנועה שהוא חולל וחזר באוזניהם 

  ט: "גשר עושים בין שתי גדות שוות". על ביטוי שטבע עודד פלו
 

 אלון שבת שלום, 
 
 

 לון שוסטרא
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