
 
  

 2016ביולי  8ערב שבת, ג' בתמוז תשע"ו,  -שער הנגב   
 ,שלום לחברות ולחברים

 
 ןבדורות נצחנו את נפוליאו

השבוע התכנסו וותיקי המרחב באולם קבוץ דורות, ביניהם השתחלו כמה ינוקות בגילאי 
הקאמרית הקיבוצית. היצירות  -תניה שישים ומטה, לקונצרט הסיום של מנויי תזמורת נ

הסימפוניה השביעית ו"ניצחון וולינגטון" מאת בטהובן, שניצח  -המרכזיות שנוגנו הפעם היו 
 שנים, בקונצרט צדקה למען פצועי הקרבות כנגד נפוליאון.  203עליהן לראשונה בווינה, לפני 

התרמה לחיזוק  מלחמה אדירה מתחוללת באירופה וטובי המוסיקאים מנגנים בנשפי
המוראל... בטהובן נדלק, בתחילה, מהבטחות נפוליאון לצדק, שיוויון וחירות אך כשהכריז על 
עצמו כקיסר והטביע את אירופה בנהרות של דם, שינה את טעמו המלחין, החרש הגאון וכל 

 מרצו המופלא הופנה לעידוד מתנגדיו של בונפרטה. 
לנגן  -ש עשרה, כמניין שנות שלטונו של נפוליון חמ -גם אנחנו ממשיכים כל השנים הללו 

ולרקוד, לצייר, להציג ולהסריט, לרוץ, לשחק ולשחות, גם כשמסביב לא שקט, גם כשמנהיגים 
 עולים ויורדים, מבטיחים ומאכזבים.

אחת הציפיות שאציג בפגישה שאקיים בשבוע הבא עם שרת התרבות תהיה: הגברת 
ריפריה ושמקרבים, גם צעירים, לתרבות הקלאסית התמיכה בקונצרטים שמתקיימים בפ

העולמית. אם לא תראו טיל אשכנזי עף מירושלים חזרה למפלסים, זה יהיה סימן שיש עתיד 
 לנגב המערבי. 

  
  מייבאים אבטלה

"תפוגן", מפעל הצ'יפס הקפוא, שממוקם באיזור התעשייה, בקרבת בנין המועצה האזורית, 
כמו )כמעט( כל הנכסים שהוקמו על ידי  .םגב", אללה ירחמהוקם על ידי "מפעלי שער הנ

הקבוצים באזור התעשייה הוותיק, גם מפעל זה עבר לידיים אחרות, כתוצאה מהמשבר 
  העמוק שעבר עלינו בשנות השמונים והתשעים.

בסיור שערכנו השבוע ב"תפוגן", הציג בפני אורי מאירי, המנהל רב הפעלים, פס ייצור סופר 
מבוסס על טכנולוגיית רובוטיקה מתקדמת. בין אולמות הקירור והחימום, המיון חדשני, ה

זאת לדעת: מרבית תפוחי האדמה  .הוהאריזה, קונן אורי על מדיניות הממשלה בתחום ז
בדרום, רובם בנגב הצפון מערבי. גם מפעלי  –מיוצרים בשדות קווי העימות בצפון ובעיקר 

   על גבולות עזה ולבנון.  התעשייה של הצ'יפס הקפוא ממוקמים
בתוך כך, התעשיינים ומגדלי תפוחי האדמה מתמודדים ביחד עם הורדת המכסים שמובילה 
הממשלה ואשר דואגת בעיקר לרווחי היבואנים ומתוך כך לפרנסה עבור חקלאי אירופה. ככל 

הנראה, המחירים לצרכן לא יורדים אבל חקלאינו בעוטף עזה, שחלק ניכר משדותיהם 
משים לגידול תפ״א ופועלי התעשייה המקומית, משדרות ומרהט, עלולים להיות קורבנות מש

האידאולוגיה המשונה, שמעדיפה לייבא אבטלה ותסכול על פני חוסן הכלכלה המקומית 
 .לוהביטחון התזונתי לישרא

  
 םעוטף ירושלי

שורתית, הימים הם ימי הכנת התקציב הדו שנתי הבא. בואו לא נתבלבל, ההילולה התק
שמפציצה אותנו עם "עשור ללבנון שתיים" ו"שנתיים לעזה עשר" )או משהו כזה(, לא 

מבשרת מצד הממשלה על הסקת המסקנות התקציביות, שצריכות להיגזר מהמובן מאליו, 
לפחות עבור כל מי שחי כאן: לצד השמחה על השקט היחסי ועל הצמיחה הדמוגרפית 

 השתנה מבחינת האיומים שלפתחנו. העיקשת, שום דבר מהותי לא באמת 



לצורך שיפור הטיוטות התקציביות הראשונות, אנחנו, ראשי הרשויות וממלאי התפקיד 
הרלוונטיים, נפגשים כל הזמן עם שרים ומנכ"לים. בשבוע שעבר נפגשנו עם מנכל משרד 

משרדו, עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ואנשיו ועם ראש רשות   הכלכלה וראשי
ירום הלאומית. מחרתיים ניפגש, כאמור, עם שרת התרבות והספורט ובמסגרת תפקידי הח

כיו"ר ועדת החינוך של המועצות האזוריות, אפגש עם מנכ"לית משרד החינוך ועם הממונה 
על מעונות היום במשרד הכלכלה. שר האוצר זוכה מאיתנו במכתב שמביע אכזבה מאי 

  .  To be continued עמידה בהבטחות הסיוע שקבלנו ממנו.
  

 ומדיניות החוץ שלנ
שמונה נערות ונערים )בוגרי י"א בשער הנגב(, שסיימו שנת הדרכה שנייה, מלווים בשתי 

 מדריכות בוגרות, יצאו לסן דייגו ומחזקים שם שתי קייטנות )בבית הכנסת "בית ישראל" וב
JCCכת השנים ולצורך , המרכז הקהילתי היהודי הגדול בעיר(. במסגרת השותפות ארו

קידום התוכניות הבאות, תגיע בקרוב לעיר החוף המערבי יעל רז לחיאני )נחל עוז(, שמרכזת 
 את הקשר הטרנס אטלנטי, בין שער הנגב, סן דייגו והסוכנות היהודית.

לאחר ארבע שנים של שיתוף פעולה בתחום החירום עם חברינו בגרמניה, שולי הרן )דורות( 
שלחת ייחודית, שפעלה מספר ימים בעיר הציורית אטלינגן, שבמחוז הובילה לגרמניה מ

"שלנו", קרלסרואה. בין היוצאים מטעמנו היו חנה טל, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 
וחיים פליישמן, מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי. החבורה הקטנה שלנו קיימה עם עשרות 

 –ור ומעקב וטיפול אחרי אירוע חירום. תשאלו מתנדבים מקומיים סדנאות בנושא מידע לציב
מה אנחנו יכולים ללמד את אנשי המעצמה האירופית? תתפלאו, בכל הקשור בהכנת 

הקהילה לקראת מצבי חירום, בפעולה תוך כדי האירוע ובסיומו, יש לנו אוצרות ידע ונסיון, 
, שאנחנו מומחים שניתן לחלוק אותם, גם עם בעלי תרבות ארגונית ולאומית שונה. מסתבר

עולמיים בתפיסת ההתמודדות המקומית והאזורית עם מעגלי פגיעות ועם ריפוי קהילתי 
   טבעי, עצמאי. בשורות טובות. 

  
  TechNegev תרישום למיטאפים קהיל

אם הבנתם מה כתוב בכותרת, אתם יכולים להתקדם..."מעברים נגב צפוני", גוף התעסוקה 
הרוח החיה לעידוד העסקים הקטנים ויזמויות התיירות  -לפני עשור  -במתנ"ס ארנון, היה 

בשנתיים האחרונות, מעברים, יחד עם גורמי נוספים, מקדם את המודעות לתחום  במרחב. 
הדור הבא בחקלאות )"מי יישב על הטרקטור?"(. הכירו, כעת, יוזמה חדשה מבית המדרש 

 דף הפייסבוק שלני. ראו את של מעברים: הקמת קהילת אנשי ההייטק בנגב הצפו
VTECHNEGE.  המטרה היא להפוך את הקהילה הווירטואלית של אנשי ההייטק שלנו

לממשית. המהלך נוצר על מנת לתת פלטפורמה לקידום עובדי ההייטק בנגב וליצירת 
ידע ומידע, להיחשף לאפשרויות תעסוקתיות  הקהילה מספקת מרחב לחלוק .םהמפגש ביניה

טופס המידע ושת"פ עם חברות הייטק וגם ליהנות מאירועים ומפגשים בתחום. הכנסו ל
  .19:30, בשעה 13.7גרינפאב בניר עם, ביום רביעי, המפגש הראשון: ב  .והרישום למפגשים

  
 עשוב איתן לא היסס לרג

, בעצם( הם מן המפורסמות. השבוע JNF)קשרינו היעילים עם אנשי קק"ל באוסטרליה 
התבקשתי, לראשונה, להיפגש עם הנבחרת של קרן היסוד ביבשת החמישית. המפגש 

רמן, הצמודה ל"חץ שחור". הנחה את צוק התקיים, בסטייל יש לומר, בחורשת אהרל'ה 
המפגש אחד בני גנץ, שהפעם הגיע לגזרה חמוש בג'ינס ובנינוחות אזרחית. הוא נתן למאה 
ושמונים האורחים את הפן האסטרטגי של המאבק עם עזה. חלקי באירוע היה, מן הסתם, 

יגש במיוחד כיצד חיים כאן אזרחים במשך עשור וחצי. מי שר –להמחיש ליהודים הסולידריים 
את התיירים ואת הישראלים, כאחד, היה סרן נעים הליכות ומראה ורהוט אנגלית ומסר, 

שעתידו יכול להיות מובטח ביחידת דובר צה"ל, אבל הוא לא מתרשם מזה... מדובר באיתן 
פונד, איש גבעתי, שידוע כ"איתן שקפץ למנהרה ברפיח כדי לאתר את חברו, סגן הדר גולדין" 

ות כך בעיטור המופת מידי הרמטכ"ל גנץ. ההערכה העמוקה שהקרין המצל"ש וזכה בעקב
למצול"ש, למרגלות אתר המורשת של מעוטרי שנות החמישים, הוכיחה לנו ששירת הנוער 

   ממשיכה להבטיח את עתידנו. 
  

 ןשבת שלום, אלו
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