
 

 

  

 2016ביוני  3ערב שבת, כ"ז באייר תשע"ו,  -ער הנגב ש 

 ,שלום לחברות ולחברים

 יאוד

אמש, בחבל אילות, השתתפתי בפרידה מחברי, אודי גת, שסיים כהונה מופלאה כראש 
שנים רבות מעשים. הכרתי את אודי כאשר  16המועצה האזורית הדרומית בארץ, לאחר 
)הנח"ל  50ם, כקצינים בפלוגה המסייעת של גדוד שרתנו, במחצית השנייה של שנות השבעי

המוצנח( בערבות חצי האי סיני. אודי הביא לתפקידו בירכתי ארץ את אותן חוכמה ונדיבות, 
 מקצוענות, רעות וערכיות, שהפכו אותו למפקד מעולה. 

  

 העל בלימ

ורים על קו כשאודי ואני עוד היינו בתיכון, הגדוד שלנו נקלע לקו החזית במלחמת יום הכיפ
המוצבים ברמת הגולן. יחד עם חברים מהשירות הסדיר, אנחנו מסיימים כעת סיור שמספר 

, שנכתשה אל מול הכוחות הסורים 188 לנו את קורותיה מסמרי השיער של חטיבת השריון 
במלחמת יום הכיפורים, באותה גזרה, וחזרה לתפקד באופן מעורר השראה )"כח צביקה" 

 ר שהפיקוד הבכיר שלה נפל בקרב הראשון. כבר אמרנו?(, לאח

כשיהיה לכם יום מעצבן, כשתהיו ממש כועסים, חוששים, או עצבניים, קחו את "על בלימה", 
ספרו של אבירם ברקאי, שמדריך אותנו בשעות אלו בשדות הגבורה והרעות; פרקי הספר 

 בוודאי יסייעו לכם להתבונן על החיים בפרופורציה סבירה יותר. 

  

 םמצמים רווחימצ

אגב, החברים שנמצאים איתי כעת בגולן, הם שותפי לעמותה של בוגרי הנח"ל המוצנח ובנות 
"מצמצמים רווחים" ומיקודה בבוגרי  -זוגם. ביחד הקמנו, לאחרונה, עמותה ששמה בישראל 

צה"ל, בעלי עורף משפחתי שאינו מספק. עבור הצעירים, שנתנו לכולנו כל כך הרבה, אנחנו 
 קים יד מחבקת ועצה טובה, בכדי שיתחילו את חיי האזרחות באופן המיטבי.מעני

 

 

 



 

 6201פסטיבל קולנוע דרום 

בשבוע הבא מתקיים הפסטיבל המסורתי שמוציא שם טוב לפריפריה שלנו. "קולנוע דרום" 
במכללת ספיר, אשר הקמנו בקרית  הוא פרי ההילולים של בית הספר לאמנויות הקול והמסך

 החינוך שער הנגב. 

מי מאיתנו שמחפש רומנטיקה נוסח "סינמה פרדיסו", מוזמן להשתתף, במהלך הפסטיבל, 
בהקרנות שיערכו ב"קולנוע חן" הישן, שהוקם בלב שדרות, בשנות השישים ועמד בעזבונו 

 במשך עשרות שנים.

מבבילון", בבימויו של רומן שומונוב, בוגר מכללת במסגרת הפסטיבל יוקרן הסרט "החולמים 
ספיר וחבר בכפר קולנוע דרום )כפר היוצרים( בברור חיל, שזכה בשבוע שעבר בפרס סרט 

 הביכורים של פסטיבל הסרטים דוקאביב. 

מאפשרת עשייה קולנועית ברמה גבוהה, למרות המרחק ממוקדי   קהילת היוצרים בכפר
 .עם יוצרי הסרט, רומן ודורון צברי הצפו בכתבהתעשייה הקולנועית. 

 חשהטובה תנצ

כותב לי אייל נברו )מפלסים(: "כבר מעל חודש מתקיים בסופי שבוע טורניר הכדורגל של 
בכל מקום, הוא חולף משדות החיטה אל שער הנגב. הבאזזז שמעורר הטורניר מורגש 

הרפתות, עובר בין הבתים ויוצא מהחלונות. בכל יישוב, קיבוץ או מושב בשער הנגב, 
 מרגישים שמשהו גדול קורה.

, באצטדיון ה"שום דה סטאדיום" 17:00, בשעה 4/6הטורניר מגיע לסיומו ביום שבת הקרוב 
ר עזה ומפלסים, במשחק על גביע שער שבקיבוץ דורות, שם ייפגשו קבוצות הקיבוצים כפ

 .2016הנגב לשנת 

ייהנה ממתנפחים לילדים, בירה במחיר חברים, הפתעות,  16:30מי שיגיע בשבת בשעה 
יחל המשחק אותו ישפוט  17:30מוסיקה והרבה שמש )לא לשכוח להביא מים!(. בשעה 

לאדם יקר ומורה אגדי השופט הבינלאומי, אלי חכמון, ובסיום המשחק יוענק פרס מפעל חיים 
משה מוספי מקיבוץ ניר עם )אגב, משה גם משמש המאמן של הקבוצה של ניר עם אשר  –

 הגיעה עד לשלב חצי הגמר שם הפסידה לכפר עזה.(.

הטורניר השנה, מלבד היותו אירוע הספורט הכי מדובר של השנה, כלל פעילות ענפה גם 
", קבע שיאים חדשים 2016ל שער הנגב בתחום הפייסבוק. דף הפייסבוק "טורניר כדורג

בצפיות של גולשים וכלל אין ספור כתבות צבע, ראיונות עם אישים מפורסמים מהאזור 
ומחוצה לו וכמובן כתב החצר רון טוביה מנחל עוז, שסיקר את כלל משחקי הטורניר בצורה 

סטלגיה שער מקצועית, צינית ומצחיקה, במקביל. אני השתדלתי להכניס לדיווחים תוכן ונו
 הנגבית.

מנהלי הטורניר הם מזי אילון, ממרכז הצעירים ודפנה סיבוני ששון, ממחלקת הספורט. 
 וכמובן הרוח החיה, המבצעת וההוגה של הכל הוא גון צורי ממפלסים.

 בתור מפלסימניק אני לא יכול להגיד בעד מי אני, אז אסכם ב"שהטובה ביותר תנצח"! "

  

 ןשבת שלום, אלו
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