
 

 
  

 2017בדצמבר  1ערב שבת, י"ד בכסלו תשע"ז,  -ר הנגב שע

  
 ,שלום לחברות ולחברים

  
 ימי שטורח ביום שליש

ביום רביעי וחמישי נעשה מאמץ ישראלי אינטנסיבי לשכנע את הג'יהאד האיסלמי שמטח 
הוא ועל העובדים להקמת המכשול ב"ברך הרצועה",  2-פצצות המרגמה שהוא ירה על מוצב ק

הוא התגובה הקשה שאויב מסור זה הבטיח לנו. כעת צריך לקוות שהחברים העזתים, 
 שהושפלו קשות בפיצוץ המנהרה ליד כיסופים, מקבלים את התזה הזו...

כך או כך, הגענו מוכנים להסלמונת שניכרה על פני המפקדים בשטח, הפעילים ברשתות 
ות לפני ה"צבע אדום" השגוי והפצצות שע 24החברתיות והכתבים בתקשורת. ביום שלישי, 

האמיתיות, קיימנו פגש תחקור של אימון הסימולציה במתקן פיקוד העורף, שקיימנו כבר לפני 
כמה חודשים. תמיד יש לנו יעדי שיפור, גם כעת, אבל השורה התחתונה של בקרי התרגיל 

יש מוכנות מהצבא וממשרדי הממשלה היה: אתם ערוכים לאתגרים המתאימים )"למועצה 
 לתרחיש הייחוס", בעגה החירומית(.

  
 יהשילוב הראו

העמותה לקידום הספורט בשער הנגב עוטפת באהבה את איתי לביא )רוחמה( ואיתי פכטר 
)כפר עזה( שמובילים את טורניר שער הנגב המעורב )בנים ובנות( לזכרו של יובל סלומון )אור 

הפיס בקרית החינוך, החלו המשחקים בין כל  הנר(, שחקן ותיק, שנפטר השנה. היום, באולם
קיבוצי שער הנגב + נתיב העשרה, כרמיה, וניצנים. הכלל המוביל והמרגש הוא: בכל רגע יש 
על המגרש שתי נשים וארבעה גברים, בכל קבוצה. אירוע מלהיב של ספורט קהילתי, מגבש 

 יישובים, אזור ומיגדרים. 
 14:00, בשעה 9.12אחה"צ. בשבת הבאה,  5קר ועד בבו 11מחר, שבת, יתקיימו משחקים מ 

, לפני טקס הענקת צלחת האליפות ומצטיין 18:00יתקיימו משחקי חצי הגמר והגמר. בשעה 
הטורניר, יתקיים משחק בין שתי קבוצות של וותיקי שחקני הכדורעף שלנו. "ותיקים", חברות 

  ולהתפעל.  בואו לעודד  פלוס זה מספיק? 70וחברים, זה ותיקים מאד, 
  

 ההצטרפו להצלח
התבסמנו מהצלחת היוזמה להקמת חממה להיי טק, שהשקנו  pSouthUבפגישה עם הנהלת 

עם מכללת ספיר וחברים במגזר העסקי. במבנה  לפני שנתיים וחצי יחד עם חברינו בסן דייגו,
חברות הייטק, שמתמקדות בפיתוחי טכנולוגיית  8הצמוד למחלקת ההנדסה ממוקמות כבר 

על בחקלאות ומים, חסכון באנרגיה, "עיר חכמה" והתייעלות בעסקים. במקום פועל גם 
בחודשים  "אקסלרייטור", של קרן "המשתלה" הקיבוצית המסייע ליזמים בראשית דרכם.

הבאים תוקם במקום מעבדת ביולוגיה וכימיה לטובת מחקרים בתחום החקלאות. בזמן הקרוב 
   יפתח בחדר האוכל לשעבר של ניר עם מתחם נוסף ובו תפעלנה מספר דו ספרתי של חברות. 

זו ההזדמנות לקרוא לתושבי האזור שעובדים בתחום ההיי טק, הרחק מהבית, לבחון את 
אלינו, לחממה בשער הנגב, גוף פיתוח של טכנולוגיה עילית, לזכות בסיוע  האפשרות להעביר

המדינה, בסיוע של החממה ולאפשר לעצמם ולאחרים לעבוד ממש ליד הבית. דברו על כך עם 
 .054-5250808אלעד יאורי )ארז(, מנהל החממה: 

  
 תקצרו
ה והקמנו את הגדר סביב מושב יכיני, הרי בשורות לאחר שאשתקד עשינו היסטורי •

מרעישות נוספות: תוך חודש מתחילים בפריצת הדרך ההיקפית סביב לישוב. במקביל, 

http://southup.org/he/%D7%94%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA/


ניתן צו תחילת עבודה להתקנת תאורה בין הגדר לדרך. יש סבירות להתקנת שער 
 חשמלי חדש בכניסה למושב. 

ל לפיתוח נופי בבית הספר היסודי השבוע התבשרנו על זכיה ב"קול קורא" של קק" •
החדש. במקביל, באיחור אלגנטי של שלוש שנים, הגיע האישור הרשמי מהמשרד 

מפורה על  –להגנת הסביבה על הקצאת סכום נאה לשידרוג השביל בפארק השקמה 
ועד לחוף זיקים. להשלמת הפרוייקט, אושר לנו בראשית השבוע תקציב נוסף  40כביש 

חים של רשות מקרקעי ישראל עבור שביל השקמה. לבקשתנו, מקרן השטחים הפתו
 קרן זו תקצבה גם את תכנון פארק השקמה כ"מרחב ביוספרי". 

יחידת הבקרה של מנהל התכנון הארצי שיגרה אלינו השבוע מכתב שסוקר את תוצרי  •
בדיקתה את הועדה המרחבית לתכנון ובניה שלנו )"הנגב המערבי"(, בה אנחנו 

כול, מרחבים ושדות נגב. הבדיקה מאשררת את קביעתה הקודמת, שותפים עם אש
שבועדה שלנו יש צוות מקצועי ומסור אשר עומד בכל ההיבטים שנבחנו. "הועדה 
המקומית מתנהלת היטב ומונחית משיקולים מקצועיים, תכנוניים וכלכליים". לפי כך, 

את   קה מגדירההומלץ להסמיך את הועדה, כוועדה מקומית עצמאית. במקביל, הבדי
 היעדים לשיפור שעומדים בפני הועדה.

  
 תהציונות המעשי

שנה לקונגרס הציוני ולמאמץ ההרצלייני להקמת מדינת היהודים  120השנה אנחנו מציינים 
שנה  70שנים להצהרת בלפור, עוד הישג מדיני בדרך לעצמאות ו  100במשפט העמים, 

היתה קריטית להגשמת הפרוייקט הלאומי  של עצרת האו"ם. הזרוע המדינית 181להחלטה 
ההתיישבותית,  -שלנו אבל היא היתה שווה כקליפת השום, לו לא לוותה כאן בזרוע המעשית 

הביטחונית, המדעית, התרבותית, החינוכית. לכן, מה טוב ומה נעים לספר לכם, דווקא בשבוע 
עם נחל עוז בפיתוח שכונת זה, שהקרן הקיימת, משרד הבינוי והשיכון והמועצה שלנו שותפות 

מגרשים. נזכיר, לא תתנגדו, את שתי הפאזות הקודמות של האודיסיאה  26מגורים חדשה בת 
בתי אגודה. במחסנית הצמיחה  12הנחל עוזית בשנים האחרונות: חמש "קראווילות" ועוד 

 מגרשים שמחכים לפיתוחם.  17הדמוגרפית, ממש מתחת לגבעת עלי מונטאר, יש לנו עוד 
לכבוד השקת הפיתוח של שכונת המגורים החדשה בנחל עוז, קיימנו אתמול, תחת שמים 
בהירים עד כאב לב חקלאי, טכס של שירת ילדי הגן המתוקים, ברכת ראש המועצה המתפייט 
וירון אוחיון )ראש מינהל פיתוח הקרקע בקק"ל( שעזר לנו לעמוד על גודל ההישג שמתבטא 

 אה מאהבה, ממש כאן, בחלקת האדמה זבת הדם והדמים. בבנייה, שנעוצה בקליטה, שב
  

 שהפטיש של ארנייה הפטי
חכ"ל צבי גרשוני )ניר עם( ז"ל, יליד בסרביה, לא חזה, ככל הנראה, שמורשתו בשער הנגב 
)באמצעות "קרן גרשוני"( תחבר את התרבות הברזילאית עם החלטה דרמטית באומות 

ותשעה לנובמבר, התארח בברור חיל פאולו סזאר המאוחדות. השבוע, בערבו של העשרים 
וסקונסלוס, שגריר ברזיל בישראל. הקבוץ הוקם אומנם על ידי יוצאי "דרור" בקהיר, אלכסנדריה 

סוציאליסטית המפוארת הזו, -וקזבלנקה אבל התחזק והתפרסם על ידי בני התנועה הציונית 
 מריו וסאו פאולו. 

שמוקדש למשורר אדונירן ברבוזה, לאוכל הטרופי  עם כל הכבוד למוזיאון היחיד בעולם
צהוב  –ב"מידס", לשירת הבוסנובה בעברית ברזילאית, לצעדי הסמבה החתוליים ולדגלי הירוק 

כחול, הרי שהשגריר, נספחו הצבאי וזה האווירי, כיבדו אותנו השבוע כיוון שבברור חיל שמור  –
ה על חלוקת פלשתינה למדינה ערבית הפטיש המקורי של יו"ר העצרת וטופס רישום ההצבע

ולמדינה יהודית. ערב מלחמת ששת הימים תרמה משפחתו של סלבדור ארנייה, שגריר ברזיל 
באו"ם ונשיא העצרת שלא תישכח, את שתי המזכרות הללו ל"קולוניה הברזילאית" בישראל. 

העניקה  ארנייה ידוע כמי שהתנהלותו כיו"ר העצרת, בימי ההתכנסות שלה בסתיו תש"ח,
 למשה שרת ואנשיו את השעות החסרות להשגת הרוב, שהיה דרוש לקבלת ההחלטה. 

מה שנכון, המפגש עם "ברזיל הקטנה" ריגש את האורח. הכימיה הבלתי אמצעית שלו עם 
הקיבוצניקים והמחוייבות הערכית והמדינית שלו לעצמאות ישראל הציפו את כבוד השגריר 

 במועדון, עד כדי השתנקותו הבלתי דיפלומטית בעליל. בדברי ברכתו לנאספים הרבים 
  

 אטוב, אז ל
 בימים שחוקים נמהרים מחמיצים את פנינו, 

 נשנן שעל כריכת "אלטנוילנד" כתוב: 
  "אם תרצו אין זו אגדה". 

 בסיום הספר כתב חוזה המדינה: 



 ".ה"ואם לא תרצו, אז הנה הדבר אשר סיפרתי לכם הוא אגדה, ונשאר רק אגד
 על כך כבר הגיב הגרפיטאי ברחובות העיר העברית הראשונה:

 "אם לא תרצו, לא צריך".
  
  

 ןשבת שלום, אלו
  
  

 


