
 
 
 
 

 

 

  2016 בינואר 15, ו"תשע בשבט' ו, שבת ערב - הנגב שער
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 

 לקיים צריך הבטחות

. האוצר שר עם להיפגש אמורים, עזה את שעוטפים האזוריות המועצות ראשי, אנחנו הקרוב שני ביום
 הקמת תקצוב עומד הרשימה בראש אך, השר עם לדון אחד מנושא יותר לנו שיש בצדק מניחים אתם

 צריך האוצר ושר...בכתב, עליו התחייב הממשלה שראש, הרצועה עם הגבול לאורך החיוני המכשול
 . המקורות את לכך למצוא

  

 לשמר צריך הגיון

 הבתים שיוך, כאן שדווקא היתה י"רמ הצעת: ישראל מקרקעי רשות מול בקרב הצלחה נחלנו השבוע
 ליהנות יהיה ניתן לא: קרי, אחד בשלב להתבצע תוכל לא" האגודה חלופת" של במתכונת עזה בעוטף

 עם יחד. בישוב הבנייה זכויות מלוא רכישת עבור אצלנו שקיימת הקרקע במחיר הייחודית מההטבה
 הסרנו ישראל מקרקע מועצת חברי ובאמצעות הפקידותי הדרג את לעקוף נאלצנו, הקבוצית התנועה

 .לרעה אותנו שהפלה הסעיף את
  

 רבים מים

 את הצגנו: כהיסטורי נגדיר שנים מספר שבעוד, לאירוע הישובים רי"ויו המשק מרכזי את כינסנו אתמול
 המדובר אין, זה בשלב. שלנו בישובים לחקלאות המים כמות של משמעותית להגדלה שהכנו התוכנית
 בנגב האזוריות המועצות עם, בנפרד, מקדמים אנחנו אותה, לנגב האיילון מי להובלת האדירה בתוכנית

 בארות מי, מליחים ומים שיטפונות מי, והחנון השקמה במרחב בארות מי" רק" לנצל כוונתנו כאן. הצפוני
 כעת יוצאים אנחנו מלאה בהסכמה. הדרומי החוף ומאזור יהודה משפלת שיגיעו קולחין ומי מנוצלים לא

 השותפים לכל המתאים ההתאגדות מתווה להכנת, המדוייקים הכלכליים והחישובים התכנון למלאכת
 . והביוב המים בזירת השחקנים ושאר" מקורות, "המים רשות עם ולתיאום

  

 דרומיים שותפים

, שלנו אסטרטגיים בשותפים מדובר, כזכור. אוסטרליה, במלבורן( ל"קק) JNF ראשי אותנו ביקרו השבוע
 באתר עימם ביקרנו. לשדות והובלתם בשפכים הטיפול את איתנו מקדמים, מסידני שכניהם עם שיחד

 בפרוייקט הישוב השתלבות על דורות בקבוץ ושוחחנו המרכזי ש"למט חיל מברור השפכים סניקת
 לתלמידי קלה לשעה התלוו המנהיגים ילדי) קהילתם חברי תרמו להקמתו שגם, בתיכון בקרו הם. החיוני
 ביבשת חברינו מתכוונים בו, עוז בנחל הסתיים הסיור(. כזה ספר בית מההורים בקשו ובשובם הנגב שער

 הם ובו ממש הגבול על שממוקם השיטפונות מאגר את לשקם, ישראל ל"קק עם יחד, הדרומית
 ל"קק דגלוני את ראו הם, עזה לכפר מפלסים בין, לשם בדרך, אגב. במים חסכוני לגינון לסייע מתכוונים
 . 232 כביש של המערבי צידו לאורך, הנדיבה בתרומתם, שיישתלו העצים מיקומי את שמציינים

   

 שנה עברה

 מאות, תיירנים מאות(, הבא מהשבוע החל) שבת ועד מחמישי שבוע סופי חמישה: 2016 אדום דרום
 .פרחים ומיליוני מבקרים אלפי

 .אדום דרום של הרשמי הפייסבוק ובדף  בתוכניה,  הפסטיבל של הרשמי בדף: הפרטים כל
  יפו בנמל אדום דרום: הפרומו נפתח זה ש"בסופ
 ...הזה היופי כל עם לבד נשאר אנחנו, בבית להישאר יכולים אתם

 
 



  

 ובזול מעט

 מדובר(. 15 ערים ברית רחוב) בשדרות שהוקמה הקופרטיבית הצרכניה", שדרוטיב"ל הצטרפתי השבוע
 של ארצי למיזם חברה המקומית האגודה. ספיר ומכללת הנגב שער, שדרות אנשי של שיתופית באגודה

 שבמסגרתו,  טובות נשמות ועוד יורק וניו יורק ניו פדרציות, IVN החברתית הקרן, היהודית הסוכנות
 יוקר הורדת: הם החנות שמאחורי העיקריים הערכים. שיתופיות שכונתיות מכולות עשרות מוקמות
 קהילתיות, מקומית בכלכלה תמיכה, הקניה והפחתת נבונה צרכנות(, מאד זולים מחירים) המחיה

 .מקומית ושותפות
 .     הקופרטיב אתר,  054-6689059 יושבייב רוברט: לקופרטיב ולהצטרפות נוספים לפרטים

  

 צדק אק'קורצ

 שמבקשים, ל"ומחו מהארץ וטיילים תיירים של לרגל עליה אתר מהווים אנחנו, אדום לדרום קשר ובלי
 הציף מיוחד תודה מכתב. החיים שמחת לבין הקושי בין, לכלניות עזה בין שבחיים המורכבות את להכיר
 יאנוש ש"ע הישראלי החינוכי מהמכון ופולנים ישראלים קבוצת של ביקור סיכום ובו השבוע אותנו
 על הבינלאומית האגודה ר"יו, גלעד בתיה לנו כותבת. עוז ובנחל התיכון בקמפוס סיירו הם.  אק'קורצ
? כזה במקום לגור להמשיך לאנשים גורם מה: ושאלו חזרו אורחינו: "הדגול פולני היהודי המחנך שם

 עסקו בביקור לנו שניתנו התשובות? המציאות לאור לקבוץ להצטרף צעירים לאנשים גורם מה, מזה ויותר
 חשיבות את לאורחינו להסביר ניסינו. מגשימה, אמיתית ציונות אלא סיסמאות של ציונות לא. בציונות
 .ימינו ועד ההתיישבות מראשית בספר הישיבה

  - כזה יהיה הסוף אבל, עדיין יודע אני הכל את לא(: "1942" )הגטו יומן"ב כתב אק'קורצ יאנוש
 כמו אנשים בזכות, "בתיה ממשיכה", לנו יש כבר מדינה". ישראל בארץ שלהם מדינה תהיה שליהודים

 ".  ומזדהים מבינים, שגרירים כמה בעוד זכינו לביקור הודות. להיות תמשיך גם היא עוז נחל חברי
  

 ?אומר היה יאנוש מה

 מהמציאות היסטוריות אור שנות של במרחק אך היהודים המחנכים גדול של ההומניסטי חזונו לאור
, הקיבוצית מהתנועה חינוך אנשי, רחל ברמת, השבוע התכנסו, אק'קורצ פעל בה וההרואית הטראגית

 ועדת ר"כיו. הבא בדור גם לטוב הידוע הקיבוצי הדמוקרטי החינוך את להנחיל ניתן בה הדרך על לדיון
 שלנו החינוכי התווך את לבחון מהם בקשתי: הנאספים את ברכתי האזוריות המועצות של החינוך

 לביטוי באה ההשתתפותית הדמוקרטיה בה בחברה לחיות לנו שיש הגדולה הזכות של הרחב בהקשר
 ובוגרים בוגרות הינה השיתופי הכפרי במרחב בחינוך שלנו העצומה ההשקעה מטרת. דופן יוצא

 צדק של עולם ולקידום היהודי העם של לקיומו אחריות תחושת חדורי, אקטיביים כאזרחים שפועלים
 .     האדם ערך ושוויון חברתי
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