שער הנגב  -ערב שבת ,ערב שבת ,ט' בטבת תשע"ז 6 ,בינואר 2017
שלום לחברות ולחברים,
אחוזים
אנחנו מקיימים מפגשים קבועים – להתייעצות ,למידה וקביעת מדיניות אזורית -
עבור ממלאי תפקיד כלכליים וחברתיים בישובים .השבוע זימנו את מרכזי
המשקים האמונים על השלוחה העסקית של הקבוצים (גם נציג האגודה
החקלאית ביכיני משתתף ,כמובן) .ינינה ברנע ,האמונה על הפיתוח הכלכלי
במועצה וחיים חרמוני ,אשר על החקלאות ,הכינו את סדר היום ,שהיה הפעם
מרתק במיוחד ועסק בשלושה נושאים ,שמתאפיינים בשיתופי פעולה בתחומי
כלכלה ,שישפיעו (לטובה ,אני מקווה) על היציבות החברתית והדמוגרפית שלנו.
בסעיף הראשון ,ראשי ארגון "משקי הנגב" הציעו לישובים להקים ,במשותף,
חברה שתצטרף למיזם הקמת מעונות הסטודנטים בגבים .לראשונה ,בוודאי מזה
עשרות שנים ,מתקיימת יוזמה רצינית לשת"פ בין הישובים בשער הנגב לקידום
עסק ,בעל השלכות קהילתיות.
בסעיף השני ,התעדכנו באשר לשינוי חוק המים שממשמש ובא ובענין
ההתארגנות האזורית שאנחנו מובילים לניהול מים ולפיתוח מקורות מים נוספים
לחקלאות .אזכיר את חשיבות המים – מחירם וכמותם – ליכולת העיבוד של שטחי
החקלאות הקיימים ושל אלו שנצרף בשנים הבאות בזכות הקליטה המתחדשת.
הנושא השלישי חשף בפני הנוכחים ,נציגי כל הישובים שלנו ,את סצינת ההי טק,
שהולכת ומתפתחת באזור :שת"פ של מכללת ספיר עם חברת סיסקו העולמית
לשם הקמת מעבדה ופיתוח מיזמי "ניו מדיה" ומרכז יזמות וחדשנות שיוביל
סטודנטים ל"אקסלרייטור קיץ"; "מעברים" בונה את "קהילת ,"TECHNEGEV
שמונה כבר  150תושבים ועובדים בתחום ההיי טק; בית הספר התיכון מפתח לווין
ומשבץ את היזמות הטכנולוגית בסדר היום שלו; התק"צ מקימה אצלנו
אקסלרייטור ,המיועד לפיתוח רעיונות בתחום טכנולוגיה מתקדמת בעוטף עזה.
אבן ראשה לסביבה המיוחדת שתלך ותוקם אצלנו (אקו סיסטם ,אם אתם רוצים
לדבר "סטארט אפית") תהיה החממה להבשלת מיזמים ,שעברו את הבחינה
הראשונית של התכנות הנדסית וכלכלית .החממה מוקמת על ידי "העמותה
לפיתוח יזמות טכנולוגית בשער הנגב" (בה שותפים אנשי עסקים מסן דייגו ,אנשי
מכללה ושער הנגב) ותתמקם במספר מבנים ,מהם המשופצים על ידי המועצה
וחלקם בישובים.
הפניקס
לפני שנתיים ,לקחה על עצמה ענת מעוז מנחל עוז ,להוביל מהלך של קליטת
צעירים בתוכניות שונות ,שימלאו את מקום הצעירים שעוזבים את הישוב לאחר
"צוק איתן" .היא סחפה את כולנו ,ראשית את חבריה בקבוץ ,לאמונה ולעשייה.
אמש מלא מועדון הקבוץ עד אפס מקום בתושבי המקום .ברגע נדיר של
התרוממות רוח ,הילה שפר ,שמרכזת את "המרחב הצעיר" בנחל עוז ,ביקשה
מהצעירים עד גיל  35שהגיעו לערב המיוחד – לעמוד לרגע .עיני הוותיקים
הצטעפו ,כשראו את עשרות צעירי המכינה הקדם צבאית (מחזור שלישי) ,את
תלמידי "המקובצת" שמצטרפים בכדי להעשיר את חברת הנערים ,את חניכי

"השומר החדש" שעובדים בחקלאות ושומרים בישובי הנגב הצפוני ואת קהילת
הסטודנטים שמעורים היטב בחיי הקהילה הנחל עוזית.
ובנוסף ,אספר בהתרגשות ,שגם בשנת  2016נקלטו רבים לחברות בקבוץ26 :
חברים ו  34ילדים.
"עד כלות"
 452חללים וכ  1000פצועים היה מחירה של "מלחמת ההתשה" ,המלחמה
שכמעט נשכחה .המלחמה הארוכה בתולדות המדינה ,המלחמה שכתשה את
הצבא הסדיר והמילואימניקים שהצטרפו אליהם ,בין האופוריה של "ששת הימים"
לטראומת "יום הכיפורים".
הבוקר ,בקבוץ כפר עזה ,מושבו של שלמה נדב ( ,)+80עשינו עימו עוד צעד אל
הענקת המקום הראוי למשפחות הנופלים ולפצועים הרבים ,עת השקנו את האתר
שאתם מופנים אליו בכותרת .בין המשתתפים הבוקר היה תא"ל (מיל ).יצחקי רון,
שהיה מן "הנמרים" שהתנדב לשרת כמפקד מוצב בתעלה; רון כתרי ,שהיה דובר
צה"ל ומנהל הריאלי בחיפה; שלומית ניר טור ,ששכלה את אחיה באותה מלחמה;
אהרלה רוטשטיין ,בעצמו לוחם בהתשה ,שתלמידיו בחטיבה העליונה שלנו היו
שותפים לעיצוב הספ ר "עד כלות ענן החול"; אל"מ תני גבע ,שנים רבות חבר
דורות ,שסיפר על עשרות חברי שער הנגב בני  45-60שהתנדבו לשרת בגזרת
התעלה ועוד רבים ובעיקר טובים ומסורים.
מתחילים בגיל צעיר
"שגרירי מפתח הלב" הוא שם תוכנית חינוכית לפיתוח מנהיגות תלמידים בבית
הספר היסודי שלנו .התוכנית מוגדרת ,גם השנה ,על ידי משרד החינוך כמצטיינת.
במסגרת זו ,השגרירים הצעירים מפתחים תוכניות שמתמודדות עם ערכים כמו
אחריות ,נתינה ,ניהול קונפליקטים ,עבודת צוות ועוד בכיתות ,בשכבות ובכלל
בית הספר.
מתמחים בביטחון לאומי
ב"ספיר" מספר מסלולים לתואר שני .הצעיר שבהם יפתח בסמסטר האביב
הקרוב MA :במינהל ומדיניות ציבורית עם התמחות בביטחון לאומי .התוכנית מתקיימת
בשיתוף עם המכון למחקרי בטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב (.)INSS
המכון מלווה אותנו בשנים האחרונות ,תוך שהוא מוצא כאן מודלים ראויים לחוסן
לאומי .יש להניח שגם במסלול זה ,המכללה תראה בקהילה בה היא נטועה זירה
מתאימה ללמידה ולעשייה משותפת.
פוגי נולד במפלסים
מסתבר שראשיתו של "סיפורי פוגי" ,התקליט האלמותי של להקת "כוורת" ,היתה
בקבוץ מפלסים ,בשנת  .1970מתן צורי ,בן מפלסים ,כתב ידיעות אחרונות ,הפגיש
את מאיר ("פוגי") פניגשטיין עם ישראל הדר ,חבר מפלסים לשעבר ,שדמותו,
קולו ומבטאו המיוחדים היוו השראה לחבר להקת הנח"ל ,שהופיעה לפני  46שנים
במפלסים בפני חברי הקבוץ הדרום אמריקאי.
צפו ב"הסיפור האמיתי של פוגי".
שיר עתידנו
בערבו של יום ,זומנתי השבוע לפגישה עם קבוצת צעירים ,בעיקר צעירות ,נציגות
ישובי המועצה ,שנקראו להתמודד עם תערוכת יצירות גרפיות של ראובן נכון (ניר
עם) ,שמאתגרת את הקיום הקיבוצי הנוכחי .מזי כהן אילון ורינת צצשוילי (ממרכז
הצעירים שלנו) מובילות את בנות ובני העשרים – שלושים בדרך שמחייבת אותם
לראות את עצמן כאילו עול הקבוץ המתחדש מונח על כתפיהם/ן.
בשנים שסדר היום שלנו מוצף ב"שיוך דירות"" ,רשת בטחון"" ,יכולת כלכלית",
מחמם לב להיווכח שגם "סולידריות ואחריות חברתית"" ,כבוד לותיקים"" ,קהילה
תוססת" ,הם מושגים רלוונטיים ומעוררים.

גם וגם
כה אמר בית המשפט שדן את אלאור אזריה לקראת סיום פסק הדין:
"מעשיו של הנאשם ,אשר נוגדים את ערכי צה"ל ומערערים את חוסנו המוסרי של
צה"ל אינם מתיישבים עם התנהגות המצופה ממפקד ,שעה שדבקה במעשים
דרגה בולטת של פסול מוסרי .
זאת ועוד ,העבירה מתייחסת אף להתנהגות שאינה הולמת ,הנובעת ממעמדו
ותפקידו של הנאשם בשירות הצבאי.
כאמור ,הנאשם שירת כחובש פלוגתי .בתפקידו זה היה למעשה הדרג הצבאי-
הרפואי הבכיר בזירה ולפיכך ,היה הגורם המוסמך באותה עת להחליט מיהו
הפצוע הקשה ביותר בזירה ולקבוע את סדר הטיפול ,בהתאם.
במצב דברים זה ,קיים ניגוד קוטבי בין תפקידו של הנאשם – לטפל ולהציל חיים,
לבין מעשהו – נטילת החיים".
אמש ליווינו את בננו ,מעין ,שנשבע אמונים לצה"ל ולמדינת ישראל .יחד עם
מאות מחבריו ,טירוני חטיבת הנח"ל ,הוא נקרא "להקדיש כל כוחותיי ואף
להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל".
כמה מעודדת אותנו הידיעה שמפקדי צה"ל לא התייאשו מהאמונה שהקפדה על
כללי החוק והמוסר אינה עומדת בסתירה עם החובה שלהם ושל פקודיהם
להיאבק ,במקצועיות ובנחישות ,באויבים ומפגעים.
שבת שלום ,אלון

