
 
 
 
 

 
 

 2016 בפברואר 19, ו"תשע' א באדר א"י, שבת ערב - הנגב שער

 שלום לחברות ולחברים,
 

 בדבקות ובטוהר
תת אלוף ערן ניב נולד בארז לפלמ"חניקים אהרל'ה )ז"ל( ויוסיפה )תבדל"א( והתחנך בשער הנגב עד 

וכעת הינו מפקד כח האדם של חילות השדה. ארחנו אותו אחר הצהריים  1לגיוסו. הוא היה מפקד בה"ד 
 בפאבלמנט בגבים. 

ירה למגע, דבקות במשימה( והן ערן דיבר על הצורך להטמיע במפקדים ובחיילים הן ערכים מאיצים )חת
 –ערכים מרסנים )טוהר הנשק, כבוד האדם(. הוא מדגיש: "צבא העם צריך להתבסס על שני עקרונות 

האחד: ככל שהמפקד, החיילים והיחידה יהיו מקצועיים יותר, כך הם יהיו בטוחים בעצמם וייצרו מרחב 
ל ערכים משותפים". ערן מדגיש שהמסד העקרון השני: מסד ש גמישות להתמודד עם מצבים מורכבים. 

שירו של אלתרמן, הערכי המשותף אסור שישתנה על פי מצב הרוח של העם ומזכיר בהקשר זה את 
 :-יצא לנו טוב הבחור הזה )   "על זאת".

 

 יש מכשול?
בנושא אחד לא דיבר ערן: המענה למנהרות. ובכל זאת, אני מניח שגם לכך הוא התכוון כשציטט מתוך 

מה  -מסכת בבא מציעא "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין". אני ממשיך ללמוד בענין זה 
ין מה שמותר. למיטב הבנתי, בחודשים הקרובים, לצה"ל ולמערכת הבטחון א -שאפשר ולמסור לכם 

מחסור תקציבי לביצוע כל מה שמבקשים לבצע. בפגישה שנקיים עם ראש הממשלה בשבוע הקרוב, 
על פי המתוכנן, ננסה לוודא שהאמירות על "לא תהיה מגבלה תקציבית להקמת המכשול" יש להן על 

 מה לסמוך.

תי התושבים, עתר ובינתיים, עו"ד אדי וסר, תושב כפר עזה, שיזם את העתירות בענין מיגון בתי הספר וב
יחד עם מפלגת "מרצ" כנגד ראש הממשלה ושר הביטחון ומשרדיהם למען "ישיבו, מדוע לא יחלו 
לאלתר, בהקמת המכשול נגד מנהרות, או כל פתרון טכנולוגי או פיזי אחר )להלן: "המכשול"(, אשר 

  בגבול רצועת עזה אל מול ישובי עוטף עזה."   ידוע כי פתרון זה מצוי בידם,
 

 חתימה טובה
הסכם הביניים בין החטיבה להתיישבות לבין הממשלה נחתם השבוע בראשי תיבות ולכשיאושר סופית, 
תוכל החטיבה להחזיר את הקבלנים לעבודה בנחל עוז, כפר עזה, אור הנר וארז ובהמשך להתחיל 

תעכב, ככל העבודה בניר עם, מפלסים, גבים ואיבים. העבודה ביכיני ובעוד עשרה ישובים בעוטף ת
  הנראה, עד להשגת הסכם סופי. 

 

 ביום א' בשבוע
שמעון אבני הוא בן שדרות שעשה קריירה צבאית ומשמש כיום כמנהל אגף ההסעות וההצטיידות 
במשרד החינוך. ביום א' הוא ביקר במערכת החינוך שלנו שקדמה לה פגישת עבודה על נושאים ייחודיים 

באותו יום פגשתי באתר חץ שחור קבוצה של   ות האזוריות. של שער הנגב, עוטף עזה וכלל המועצ
שלושים עיתונאים חרדים. מטעמים ידועים, התקשורת במגזר הזה אינה עוסקת בחלק גדול ממה שמענין 
את התקשורת הכללית. אצלנו הם מקבלים מנות גדושות של חומרים "מותרים": צמיחה דמוגרפית על 

רור, חקלאות משגשגת למרות הכל וחזון בהיר של "יהודית הגבול, חתירה לשלום בשנים של ט
 ודמוקרטית".

 
 משת"פים בארץ ובחלל

כנס מרכזי המחקר והפיתוח האזוריים של משרד המדע הטכנולוגיה והחלל התקיים השבוע ב"שדות 
נגב" הסמוכה. פרופ׳ יפתח בן אשר )גבעת ברנר(, מנהל המו״פ האזורי, סיפר לאופיר אקוניס, השר 

לווין לחלל: הלווין -ענים מרחבי הארץ על השת״פ בין שדות נגב לשער הנגב בפרויקט שיגור הננוולמד
הזעיר יוכן בשנים הקרובות על ידי תלמידי החטיבה העליונה בשער הנגב והמצלמה שתותקן בו מיוצרת 
 בבית ספר ״נריה בנים״ )שדות נגב(. המצלמה תאפשר להעביר לקרקע נתונים על מצב הגידולים

בשדות חקלאיים על פני כדור הארץ. התיכון מייצר עוד ערוצי שת"פ מעניינים עם מרכז המחקר בתחומי 
 חקלאות וטכנולוגיה.
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 נחיה ונראה
שנה תרמתי את הראייה בעין ימין שלי למאבק הישראלי במחבלים מלבנון. מאז, אני משתדל  35לפני 

בעין שנפגעה, שעשה ד"ר טרייסטר בתל  להגיע לרופא עיניים אחת לשנה ולוודא שהדבקת הרשתית
השומר, אינה מתרופפת. הביקור במרפאת המומחים החדשה והנעימה למדי של "הכללית" בשדרות 
דורש סבלנות )ביליתי שם כמעט שעתיים( אבל מתגמל, מבחינתי. ד"ר אייל רסקין )האח של ניב מגלי 

כאן קבע. אני לא בטוח שהדברים שהוא צה"ל( התנדב להגיע אלינו בימי "עופרת יצוקה" ומאז חתם 
יקבלו מעמד של  –בין הרחבת אישוני לבין בהייה במרחבי המקולה, הקרנית והרשתית  -אומר לי 

"אייטם" אצל אח שלו, אבל אלו הדברים שהוא רואה מכאן: "באתי לרגע, כי היה צריך ונשארתי כאן, כי 
 יש פה אנשים טובים, שטוב להם במקום הזה". 

"ר רסקין ביקש שאחזור אליו עוד חצי שנה, כיוון שזיהה אצלי התפתחות של קטרקט, בשתי אגב, ד
  העיניים. 

 

   ניצבים מכוכב אחר 
השבוע התקיימו חילופי מפקדים במחוז הדרומי של המשטרה. פרט לשר )האשקלוני לשעבר( ולמפכ"ל 

מחוז ירושלים(, פרופסור אל )השב"כי לשעבר(, בירך את ניצב יורם הלוי )הניצב המסיים, שעובר ל
גרנאויי, נשיא מכללת אחוה. ההשתתפות של הבדווי הרהוט מרהט בטקס הרשמי אינה ענין של מה 
בכך. ניצב דוד ביתן, המפקד הנכנס, הינו בן אופקים ותושב העיר. הוא מוכר לנו היטב מתפקידיו 

     חדש. הקודמים כאיש מקצוע מעולה וכאדם רגיש. בהצלחה לניצבים במקומם ה
 

 פרצוף תח"צ
חילופי החברות המפעילות באזור את האוטובוסים של התחבורה הציבורית )תח"צ, בלשון משרד 
התחבורה( אינם חלקים: יש תקלות בשעות ובמסלולים. משרד התחבורה, שהנושא באחריותו, מודע 

שקיימנו לפני  למצב השורר בכל הדרום, אך לא הצליח, בינתיים, לפתור את הבעיות. הערכת המצב
מספר שבועות צפתה את הקשיים ולכן, מראש, החלטנו להיעזר בניסיונו הרב של עמי גלאון, חבר ברור 
חיל. עמי מרכז את הטיפול בתקלות ובהסדרתן מול החברות המפעילות ומול משרד התחבורה ועומד 

 rhail.org.ilami_g@broלרשותכם במייל: 
 

 מביאים זהב הביתה
בתום תקופת אימונים אינטנסיבית ובלתי מתפשרת, נסעו השבוע שחייני הנגב לאליפות החורף בשחייה 

שחיינים  17מאגודתנו, שער הנגב, העפילו למשחי הגמר  ., בבריכה הלאומית בוינגייט11-14לגילאי 
מדליות  5כ צברו "רי מדליות ושיאים אישיים. סהושחייניות. בתום שלושה ימי תחרות, חזרו השחיינים עטו

עם ארבע  11-בלטו, במיוחד, אלון מרצ'נקו בן ה ושיפרו המון שיאים אישיים..זהב, אחת כסף ושש מדליות ארד

קבוצת השליחים דורגה  .פרפר 200, שהוכתר כאלוף הגיל במשחה המפרך: 13-מדליות זהב ועודד ברלינסקי מרוחמה, בן ה

ברכות ייחודיות לשחיינים הצעירים שהתחרו בפעם הראשונה והגיעו להישגים  .יבמקום השליש
  לפיש, הדג הבוגר, שמאמן שני דורות של שחיינים בבריכה שלנו.  מרשימים; יישר כח

 
 לוקחים זהב מהבית

בוקר אחד השבוע הסתובבה אצלנו חולית פורצים שחזרה לביתה עם הישגים נאים: כסף, זהב וכלי 
מרדכי, אור הנר, ארז וכפר עזה נתקלו הגנבים ביחס אוהד, דיסקרטיות מלאה ואירוח למופת נשק. ביד 

של המחפשים את דרכם במשעולי הקבוץ. ועד הפושעים הארצי מבקש למסור הוקרתו לקיבוצניקים 
מסבירי הפנים, ממתיקי הסוד ומקלי הכניסה לדירתם הפרטית ולביתם היישובי...חבר'ה: בחייכם, תנעלו 

הבתים, תמגנו את כלי הנשק ותדווחו מייד על כל טיפוס מוזר ברחבי הישוב. יש לנו, כעת, צוות  את
מתוגבר של שוטרי מג"ב שעומדים לרשותנו בכל שעה; עזרו להם לסייע לנו לשמור על הרכוש 

 והביטחון, שלנו.
 

 ברצלונה -דורות  -ברצלונה 
רות( את רוכשי המפעל החדשים, שקנו אותו באמצע השבוע פגשתי במפעל הברזים "דורות" )אשר בדו

משרי הריסון, שרכשה אותו, בזמנו, מהקבוץ עצמו. מדובר בחברה משפחתית מקטלוניה, ספרד. ג'ורדי 
הבעלים הבהירו לי  -קרספי, ספרדי, שמתגורר כעת בתל אביב, הוא מנכ"ל המפעל. האורחים 

על האיכות האנושית והמקצועית שקיימת  שבכוונתם לפתח את "דורות", בדורות, כיוון שהם סומכים
 במפעל. 

פאו רלאט, מנכ"ל הקבוצה הרוכשת, שממוקמת בעיר הקטנה פארץ דל ואז'ה, הסמוכה לברצלונה, 
הציע לי לכרות ברית ערים תאומות בין שער הנגב לבין עירו. אחרי הקונצרט השבועי של מסי וחבריו 

 :-התקשיתי לדחות את ההצעה על הסף )
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 שבת שלום, אלון
 

 Alon Schusterאלון שוסטר 
 Cellular : 972-54-6755111,  054-6755111נייד : 
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