
  

  2016באפריל  8ערב שבת, א' בניסן תשע"ו,  -שער הנגב 

  שלום לחברות ולחברים,

 צומחים

כשלושים ממלאי תפקיד, עיקרם מהישובים, השתתפו השבוע בסיור לימודי 
מתגובה הישרדותית לתכנון  –בצפון שנשא את השם "צמיחה דמוגרפית )צמ"ד( 

מנהלי הקהילות והמזכירים, רכזי הצמ"ד וחברי הנהלות הישובים נצלו דמוגרפי". 
יומיים מושקעים, שהפיק נפתלי סיון )המטה האסטרטגי במועצה(, במימון 
המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל. הם עסקו בתכנון היישובי בהקשרים 

יישובית יצירת זהות  –התכנון הפיזי בראייה קהילתית, בינוי קהילתי  –שונים 
ושילוב אוכלוסיות, תכנון דמוגרפי, תכנון כלכלי ותכנון מערכות השירותים. 
התקיימו מפגשים חשובים עם קבוץ שבחר לשמור על זהות קיבוצית בלבד, קבוץ 

 לצד הרחבה/ריבוי סטטוסים, קבוץ שבוחר בזהות של ישוב קהילתי. 

ש"מדברים", זה עם בחודשים הקרובים, אנחנו נכנסים לשני תהליכים מקבילים, 
זה: תכנון הצמיחה הדמוגרפית בכל הישובים ותכנון הישובים מהבחינה הפיזית 
)עדכון התב"ע(. הקבוצה האיכותית והמחוייבת, שהתגבשה בסיור, תהווה בסיס 

 איתן לתהליכים שיסללו את הפיתוח הקהילתי והפיזי שלנו בעשורים הבאים. 

  

 קולטים

ני הקרובים של עולי אתיופיה. יש לנו ענין רב הממשלה בדרך להעלות את אחרו
באותם אלפים שממתינים שנים לעלות ארצה, שכן סביר להניח שמאות מהם 
יגיעו למרכז הקליטה של הסוכנות היהודית באיבים. נסיון גל העלייה שהגיע 

)חלקם תוך כדי מבצע "עמוד ענן"(  2012אלינו מאתיופיה במחצית השניה של 
, מוצלח מאד. למעלה משש מאות עולים מצאו אצלנו בית היה, תשמחו לדעת

חם במולדת ומכאן, בשת"פ טוב בין משרד הקליטה והסוכנות, הם התפזרו 
 ברחבי הארץ, לאחר רכישת דירה וכניסה למעגל העבודה. 

בתרומת הקהילות היהודיות בצפון אמריקה, חנכנו השבוע בכפר העולים 
וספריה וציינו עשרים וחמש שנים להקמת הכפר, ביוזמת באיבים מועדון חברתי 

הסוכנות, משרד השיכון )אריק שרון( והמועצה האזורית )שי חרמש(, כפר בו 
נקלטו וממנו שולבו בחברה הישראלית, במהלך השנים, אלפי עולים מחבר 

 העמים, אמריקה הלטינית, צרפת ואתיופיה. 

  

 משקמים

קציב שהועמד לרשות המשרד להגנת השבוע החלטנו סופית על חלוקת ת
הסביבה עבור פיתוח שבילים בשטחים הפתוחים שלנו. אנחנו מפרגנים לשכנים 



מדרום על סלילת חלקים נוספים בדרך הבשור ושמחים על חלקנו בפיתוח 
שביל השקמה: שיקום הסכר וקליטת הקהל בשמורת פורה, הכשרת הדרך בין 

  בי סוללת מאגר השקמה, ליד זיקים. לאור הנר והתקנת הדרך על ג 232כביש 

  

 מתנה מקומית

"עוטף עזה" מאחד כוחות: שער הנגב, אשכול ושדות נגב החליטו לעודד את 
הכלכלה המקומית והאזורית ולקיים אירוע משותף וגדול לקראת חג הפסח, 
כולו על טהרת אמנים, יזמים, תעשיינים ויוצרים מקומיים. היריד מתקיים על ידי 

התיירות שלנו, בסיוע "מעוף" )הרשות לעסקים קטנים במשרד עמותת 
 הכלכלה(, במסגרת התכנית הממשלתית לפיתוח קו העימות הדרומי. 

מגוון גדול של חפצי אמנות,  -עשרות יזמים יציעו לכם שלל מתנות לפסח 
 מתנות, כלי בית, בגדים, מזון, תכשיטים ועוד.

, במתחם תחנת הדלק 16:00 -9:00,  15.4.16היריד ייערך ביום שישי הבא, 
   "אלונית" בקיבוץ כפר עזה. 

קנו תוצרת מקומית. אתם שרוצים לסייע   -אתם, שצריכים לקנות מתנות
 בואו אלינו בשישי הבא.  –לכלכלת עוטף עזה 

  

 ?איפה אתם בפסח

בחודשים האחרונים, המתנ"ס הקים בסיוע "טכנודע" מחדרה, מרכז חינוכי מדעי 
ראו את דף הפייסבוק של מרכז  -די הגנים. המקום נפתח לאחרונה שמיועד ליל

  טכנודע בשער הנגב. -חץ 

"הכל אסטטי ויפה, מעורר דימיון ונותן  :קצת מתוך המשוב שהגננות כתבו לנו
וד", "היה קשה ללכת", "פשוט מוטיבציה לגשת ולהתנסות", "נשאר טעם של ע

מעולה, המדריכות מעבירות את ההדרכה בצורה מובנת ומותאמת לגילאים 
 .השונים"

(, הנחה לתושבי 26/4, 19/4בפסח המרכז נפתח לקהל הרחב בימי שלישי )
 האזור.

  

 כיף לי מיוצרי 

, יתקיים בתיכון שער הנגב ערב היוצרים, 17:30, משעה 12.4.16ביום שלישי, 
 -שכבר נכנס למסורת מבורכת כהפנינג איכותי של תלמידי מגמות האומנות 

 קולנוע, מוזיקה, מחול, אמנות פלסטית, עיצוב אופנה ותיאטרון.

https://www.facebook.com/technoda.sng/?fref=photo
https://www.facebook.com/technoda.sng/?fref=photo
https://www.facebook.com/technoda.sng/?fref=photo


מוזיאון פתוח של תצוגות וסדנאות מגוונות  -הערב בנוי משני חלקים: בתחילה 
החלק השני מופע מרכזי מרהיב. הערב כולו מבוצע ע"י תלמידי התיכון לקהל ו

  שמזמינים את הקהילה לבוא, לחוות, להתנסות ולפרגן להם. 

  

 שמים במים. הסרט.

, איתי למען ילדי שמים במים"סרטון על "מירוץ איציק איפרגן )כפר עזה( הפיק 
 שהתקיים בחודש שעבר. 

  

 משה מסאו פאולו

רגע לפני ראש חודש ניסן, ליווינו היום את דב צמיר למנוחת עולם בבית העלמין 
של ברור חיל. חבריו של דב שהספידו אותו, תארו אותו כמשה של הציונות 

ארבעים, הוא החלוצית הסוציאליסטית בברזיל. בסאו פאולו של שלהי שנות ה
היה צעיר ספוג בידע וחדור בתחושת שליחות, שהוביל רבים מחברי תנועת 
הנוער "דרור" להכריע על עזיבת הלימודים באוניברסיטה, על עזיבת המשפחה 
ועל עזיבת "סיר הבשר" הכלכלי לטובת עלייה למדינה שזה עתה הוקמה, למען 

 הקמת חברת מופת בארץ ישראל, בכדי להקים קבוץ.

א היה מזכיר פנים באיחוד הקבוצות והקבוצים, עוזרו הקרוב של רבין, דמות הו
מרכזית בקבוץ, ממקדמי השיתוף האזורי בשער הנגב. בשנות השבעים הוא לקח 
על עצמו את המשימה לשכנע את רבין להתמודד על ראשות מפלגת העבודה. 

המוביל של במישור המקומי, בראשית המילניום, הוא תבע ממני להצטרף לצוות 
המועצה האזורית; יכולתי לסרב?... בלוויה סיפר ניר מאיר כיצד, כבר לפני 
שלוש עשרה שנים, דב עמד על כך שהוא יתמנה כמזכיר התק"ץ, הרבה לפני 
שניר חשב על כך. בקול חנוק, סיפר נכדו של דב על סבא, שנגע בראשו, כילד 

ן ויצמן, וזה מה שאני עושה צעיר, ואמר לו: "זה צריך להיות ראש של חוקר במכו
      היום. אני לא יודע אם סבא ניבא את העתיד שלי או עיצב אותו."

  

 דבר תורה

בטקס חלוקת המלגות למצטיינים במכללת ספיר, עמד השבוע המשנה לנשיא, 
פרופ' אבי בסר, על ההבדל המעניין בין "הצטיינות" ל"מצויינות": "ההצטיינות 

רים, מתרחשת במקום, בזמן, בתפקיד ובמצב מסוים נמדדת יחסית לאנשים אח
ההצטיינות אינה נבחנת בדרך, אלא בתוצר הסופי.  ובד"כ נשפטת מבחוץ; 

זוכי מדליות בתחרות ספורט. מצוינות, לעומת זאת, הינה  –דוגמא מובהקת 
תהליך אישי של מיצוי הפוטנציאל הקיים באדם עצמו, היא תהליך פנימי 

ן יש לו ערך מוחלט. המצוינות איננה עוסקת בהשוואה, מתפתח, שבכל רגע נתו
  והיא תלויה אך ורק באדם עצמו ובפיתוחו האישי. 

היום אנחנו מעניקים לכם תעודות ופרסי הצטיינות. אתם הסטודנטים הבולטים 
במכללה, מבחינה אקדמית או מעשית. יש מעטים כמותכם, ואני מברך אתכם 

https://www.youtube.com/watch?v=-9Z_UuxwAEg&feature=youtu.be


בקש להזכיר כי במכללה שלנו ישנם על הישגיכם. יחד עם זאת, אני מ
סטודנטים רבים שאמנם לא מקבלים היום תעודת הצטיינות, אולם הם 
סטודנטים מצוינים, שעושים דרך, משקיעים ונמצאים כל העת בתהליך של 

 התפתחות צמיחה ולמידה מתוך התמודדות עם האתגרים." 

  

 ןשבת שלום וחודש טוב, אלו

 Alon Schuster אלון שוסטר   

 Cellular : 972-54-6755111    054-6755111נייד : 

E-mail : alon@sng.org.il 
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