
 
 
 
 

 

 

 2016 במרץ 11, ו"תשע' ב באדר' ב, שבת ערב - הנגב שער
 

 ,ולחברים לחברות שלום
  

 אדר משנכנס
 וההסתדרות החקלאות משרד, האוצר משרד, שלנו גבוהה מעורבות תוך: השבוע קרו טובים דברים שני

 לעבודה להתיישבות החטיבה החזרת לגבי, לומר יש וזמנית חלקית, להסכמה להגיע הצליחו הציונית
 . שבועות מספר לפני אותם עזבו שהקבלנים בקבוצים
 כי האוצר ושר הממשלה ראש לנו שנתנו ההבטחה את, עוז נחל תושב, ילין חיים כ"ח אישש, ובכנסת

 קיום על הכנסת במליאת הוחלט, מזאת יתרה. 2018 -2017 בשנים גם תימשך עזה לעוטף המס הטבת
 . השלום שיגיע עד או...2020 לשנת עד ההטבות את לקבוע הדרישה תיבחן בו, הכספים בוועדת דיון

  
 ם"פד ם"פד

 עיקר. הישוב של החירום צוות וראשי עוז נחל הנהלת עם הדרום פיקוד מפקד נפגש, השבוע בראשית
 ר'קיסינג; הגבול צמוד הקבוץ חברי הפעם שמעו, הקודם בשבוע המועצות ראשי ממנו ששמעו הדברים

 כדאי וכי חשוב שהיה אמרו האזרחים המשתתפים. וקונסטרוקטיבית גלויה שיחה זו שהיתה אומר היה
 .  עימו עם יפגשו עוז נחל אנשי כל שגם

, לי נדמה. האוגדתי העורף קצין ועם ט"המח עם צים"והרבש החירום צוותי, הישובים ראשי נפגשו שלשום
 .  שלנו הביטחון תחושת ולמען הביטחון למען שנעשית העצומה מהעבודה התרשמו הם שגם

  
  מלח לנו מפזרים

 מזג שלמעט", תמר"ב התארחנו. המלח בים השבוע התקיים וסגניהם האזוריות המועצות ראשי כנס
 יוצא הלב(, בוטני וגן אבק שנות שישים החוגגת גדי לעין טוב מזל) תושביה חיים בו הכבשני האוויר
: התיכון במזרח ביותר המושמצת האזורית במועצה המתקיימות ואדם טבע תופעות שתי עקב גם, אליהם

 החללים איומי עם מתמודדים אצלם וגם אצלנו גם: לגבול מעבר השכנים עם ויחסיהם הבולענים
 מקרים היו כבר, שאצלם הרי, אזרח נפגע לא - טפו טפו - כה עד, שאצלנו בעוד, אך. לאדמה שמתחת

 את ולשמוע לראות? לכם אגיד אני מה, השכנים ובענין. הקרקע קריסת בזמן לבולען נפילה של
 לפרגן בא...ראשונות והצלחות אחד בראש עבודה, משותפים חלומות על מספרים והירדנים הישראלים

 . עלינו ולהצטער להם
  

 האביב משבא
, וד'וג קופן של הבת", ניר טל לזכר - הפורח לדרום רצים" הקהילתי באירוע השתתפתי שעברה בשבת

 בפארק 21 ו 14, מ"ק 5 רצנו. עשורים שני לפני, בפיגוע עזה ברצועת שנהרגה, במפלסים שלי השכנים
 הנר אור בין המלאה החיטה שדות, לגברעם מרדכי יד בין הפורחות הכורכר גבעות: המלהיב השקמה

 היה...מרתון החצי את עצמי על לקחתי הפעם. הנחל לאורך הפרי ובוסתני האקליפטוסים חורשות, לארז
 ...התפזרו שכולם לפני סיימתי, איכשהו, אבל קשה

, הקרוב שישי ביום מקיימים למדן יוסף בהדרכת האתגרית והקבוצה הנגב בשער ההידרותרפי המרכז
 2 ו  8 של מסלולים נרוץ לדורות גבים שבין בגבעות" : במים שמים ילדי למען – איתי מירוץ" את, 18.3

 במהלך ביתם הוא" הידרו"ה ואשר האוטיסטי הרצף שעל הילדים עם מטר 500 של מקצה וכן קילומטר
 .רבות שנים ומנהלו המרכז מייסד, חברנו של שמו על נקרא המפעל. ובחופשות השנה כל

 בקו, 31.3 ב שיתקיים", עזה עוטף אולטרה: "למדן של מדרשו מבית נוסף מפעל על לספר ההזדמנות זו
, קילומטר 101 לרוץ פז הזדמנות זו. לחיילים התושבים בין החיבור ובסימן עזה אוגדת עם פרודוקציה

 ועד הגבולות מפגש בקרבת הפלדה מאנדרטת, טבע ושמורות חורשות, שדות בשבילי, לצפון מדרום
 .והירשמו לאתר כנסו. שישיות או רביעות, בזוגות  - שליחים במרוץ, בזיקים, הים לחוף

 חוף לאותו ועד 40 כביש שעל פורה משמורת, השקמה שביל על": לים מהמדבר"ב נרוץ למערב וממזרח
 עם, בהם ולהתחלק להתפנק  או כולם את לרוץ יכולים שאתם, בלבד קילומטר בחמישים מדובר. זיקים
 . למאי 6 ב יתקיים הזה המירוץ; להתאמן זמן לכם יש...ה/חבר

  
 למגזר כבוד
 את מצילה( עם ניר) גברי בטי רק המועצה מליאת חברי בין וגם מועצה ראשת אישה לנו אין אמנם

 סיבוני דפנה. אזוריות עמותות מנהלות: הנשי בייצוג מצטיינים אנחנו שבו אחד נושא יש אבל, כבודנו



 בעמותה בקודש משמשת( עזה כפר) ליבשטיין ורד, הספורט עמותת כמנהלת מכהנת( עם ניר) ששון
 המנהלת הינן( עוז נחל) הלוי ותמי( הנר אור) ברדמן חיה(, ההידרותרפי המרכז) חברתיים לשירותים

 בנו מטפלות( מפלסים) צמיר ויהודית(  חיל ברור) רוזנבלט אורנית. הקשיש למען העמותה של רית"והיו
, גיגי אורנה היא ספיר מכללת ומנהלת, אההה. הפסיכולוגי לשירות המרכז בעמותת רית"וכיו כמנהלת

 .לאזור כבוד. שדרות בת
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