
 

 

  

 2016ביוני  17י"ב בסיוון תשע"ו,  -שער הנגב   
 שלום לחברות ולחברים,

 
 שקט משכר

שגיבשנו עם ראש הממשלה, שגר אז בחוות  -הראשונה ההחלטה 
עסקה בגיבוי הממלכתי לתושבי גבול הרצועה והתקבלה  -שקמים 
, שנתיים לאחר שהשכנים שלנו החליטו להטריד אותנו, 2003באביב 

ולסיים בכך ארבעה וחצי עשורים של שקט כמעט מלא )למעט 
הממשלה במלחמת ששת הימים(. מאז, היו שנים בהן משרד ראש 

ביקש "לגמול" אותנו מהסיוע המיוחד. האמת, לא היה אכפת לנו 
לוותר על הצ'ופרים, לו המציאות במהלך הזמן הזה היתה משתפת 

 פעולה עם הרעיונות שהופרחו בירושלים... 

"צוק איתן" הוביל להחלטות משמעותיות וליישומן בתחומי תשתיות, 
דמוגרפית, קהילה, תעסוקה, כלכלה ועוד. מרכיבי בטחון, צמיחה 

והנה, תחושת הדאגה כלפי עתיד ההתיישבות בקו העימות הדרומי, 
, פינתה 2014שהציפה את המסדרונות הפוליטיים בספטמבר 

בחודשים האחרונים את מקומה לנינוחות, שהינה תוצר של הרגיעה 
 היחסית בגבול הרצועה. 

שזה טוב, זה מצויין. השקט  אז, זה טוב או רע, שיש שקט? בוודאי
חיוני לעסקים, מחזק את הרווחה האישית ומיטיב עם חוסן הקהילות. 

בנסיבות אלו, המשימה שלנו, במועצות האזוריות ובשדרות, היא 
להבהיר למקבלי ההחלטות בקרית הממשלה ובכנסת שלא 

יתבלבלו בין היכולת של התושבים והישובים שלנו להכיל מצבים 
לומר הזויים, לבין חובת המדינה להמשיך ולשמר את  מורכבים, שלא

רשת ההגנה החברתית והכלכלית הצפופה שהיא מעניקה לנו, לצד 
   הבטחת הביטחון ותחושת הביטחון, במימד הצבאי. 

  
 יוסף איש החלומות

מה עושים כששקט? רצים, שוחים, רוכבים. לא נכון, רצים, שוחים 
ששקט, זה יותר נעים, בחיי. ורוכבים, כאן גם כשלא שקט. אבל כ

הטרנד הגדול של העשור בתחום הפעילות הגופנית אצלנו הוא, ללא 
  ספק, קבוצות הריצה והטריאתלון שפועלות כאן. 

הקבוצה האתגרית כותבת ליאת קמחי בראודה )מפלסים( על 
: "זו הפעם הרביעית שאני לוקחת בהדרכת יוסף למדן )מפלסים(

העוצמתית של טריאתלון הנשים בהרצליה )..( זהו מסע  חלק בחוויה
של נשים שאין להן קשר לספורט, שרוצות לפנות קצת זמן לעצמן 

https://www.facebook.com/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91-%D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%9F-356004187870135/
https://www.facebook.com/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91-%D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%9F-356004187870135/
https://www.facebook.com/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94-%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA-%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91-%D7%91%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%9C%D7%9E%D7%93%D7%9F-356004187870135/


וליהנות מרגעי הלבד, בלי מטלות משפחה, בית, חובות )..( זו 
לחוות רגע מיוחד במינו עם עצמן, עם קבוצה, עם אתגרים הזדמנות 

ובזכות  שהן עצמן לא מאמינות שיכלו להם. בזכות הטריאתלון הזה
צוות המאמנים המתנדבים וכמובן ההידרו ומחלקת הספורט של 

שער הנגב, שפתחו השערים ומסלולי הבריכה, יכולות הנשים 
אחת מנצחת, זה  להתנסות באימונים ולהכין עצמן לטריאתלון. כל

עולם ומלואו של סיפורים אנושיים, מרגשים במיוחד. כל שנה )..( 
לגייס לקבוצה עוד נשים שחושבות בתחילת הדרך שלא   מצליחים

יצליחו ]אך בסוף הדרך, אנחנו נפגשים עם[ עם אוסף של סיפורי 
נחישות, התמודדות עם משברים, אחוות נשים, גאוות קבוצה ובעיקר 

 ישי של כל אחת ואחת."עם ניצחון א

  
 סרט טוב

פסטיבל "קולנוע דרום" התקיים בשבוע שעבר ונתן לנו אופציה 
טובה להיפגש עם המקצוענות, החוכמה, אהבת האדם והאותנטיות 

שטמונות בסטודנטים שחיים איתנו, ואשר חלקם נשארים עימנו, 
לאחר הלימודים ב"ספיר". משלל הכתבות והתמונות שמסקרות את 

בל החמישה עשר, אני מציע שתאזינו לכמה דקות, מהגיגיו הפסטי
 .(1:26)בדקה של יהורם גאון 

אמנם, יהורם לא מציין את חלקה העצום של שער הנגב בהקמת 
המחלקה לקולנוע )היום "בית הספר לאמנותיות הקול והמסך"(, ולא 

ת מקומה הנוכחי בחיי הסטודנטים, תוך כדי ואחרי הלימודים, ובכל א
זאת, אנחנו מפרגנים לקולנוענים, לשדרות ולעצמנו, שזכינו, זוכים 

 ועוד נזכה לעשייה תרבותית ייחודית, כאן, ממש בבית.

  
 החג שלנו

בעוד "יום ירושלים" הולך והופך לחג הציונות הדתית, שבועות 
והמושבים. במסגרת הכללה זו, תוכלו לזהות מתמקם כחג הקיבוצים 

אצלנו את ההקפדה על המסורת שהתגבשה לפני שנים, את 
החגיגיות בה מובאים ביכורים במקומותינו, את ההתרגשות בה 

מדווחים ראשי החקלאות המקומית על הישגים ועל אתגרים ואת 
  השמחה של היחד הקהילתי, בלבן. 

ה השנה במושב יכיני. מחדשות החג: מסיבה תקדימית נערכ
לראשונה, ארז ואור הנר, הקבוצים השותפים לגידולי השדה "אורן", 

 חגגו ביחד, ונהנו. 

החג דוגמית צנועה ונעימה מטעם החג שלנו תוכלו לראות בסרטון 
 בניר עם.

  
 המלצה
התברג לאחד ממופעי סוף השנה המושקעים בבית הספר  מי שלא

למחול ולא הזדמן לערב הסיום המרהיב של בנות ההתעמלות 
האמנותית, חייב לעצמו את הפינאלה, הקונצרט של האולפן 

 ליוני, בשעה שש בערב(.  20למוסיקה )דורות, יום שני, 

  
 

http://www.iba.org.il/program.aspx?scode=1925446
https://www.youtube.com/watch?v=eYqh-wgvRIk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eYqh-wgvRIk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eYqh-wgvRIk&feature=youtu.be


 
 

 החיים על פי אולה
מדריכת רכיבה  אולה הדר )דנמרק, חברת קבוץ רוחמה( היא

באופניים, שמשלבת אורח חיים בריא, סביבה כפרית ואחריות 
חברתית. לאחרונה, היא סיימה קורס רכיבה באופניים המיועד לילדי 

 גן הילדים בישוב. 

 וכך כתבו לה הורי הילדים, חבריה לישוב, בטכס הסיום: 

 

  –"אפשר להקביל חיים שלמים לרכיבה על אופניים 

 ב עם גלגלי עזר;לפעמים מותר לרכ

 כשקשה, סימן שאנחנו בעלייה;

 חייבים למצוא איזון;

 גם אם נופלים, יש לקום ולנסות שוב;

בהתחלה נופלים הרבה אבל כשצוברים נסיון, אפשר להגיע ממש 
 רחוק."

  
  

 בשבוע הבא אני במילואים; נפגש כאן בעוד שבועיים.
  

 שבת שלום, אלון
 


