
 
  

 2017בינואר  13ערב שבת, ט"ז בטבת תשע"ז,  -ר הנגב שע
  

 ,שלום לחברות ולחברים
  

 2017יעדים 
כמקובל, אנחנו קובעים בתחילת השנה את היעדים שלנו ומסמנים להם מדדים כמותיים. במהלכה 

אנו בוחנים את עצמנו ומקבלים החלטות מתאימות לשם מימוש מירבי של היעדים. התנהלות זו, 
 מכל המנהלים, לא פוסחת, כמובן, גם על ראש המועצה. שנדרשת 

: קידום הפיתוח באזורי התעשייה )ספירים א', ספירים 2017תשעה סעיפים ביעדי ראש המועצה ל 
ב', הסטת קו התמלחת ואזור התעשייה שער הנגב(, תכנון "לב המועצה" )כולל תיאום עם שדרות(, 

יית בית הספר היסודי החדש ותכנית אב לתחבורה הפעלת מתקן טיהור השפכים החדש, התחלת בנ
בקרית החינוך, שת"פ עם סן דייגו )הפעלת החממה ליזמויות היי טק, הסכמות לפרוייקטים חדשים, 

קידום הקמת מרכז ספורט וצעירים(, פארק השקמה )שדרוג שביל השקמה וקידום המרחב 
הממשלה לעוטף ומעקב אחר הקמת  הביוספרי(, תכנית ארוכת טווח לנושא החוסן, יישום החלטות

 המכשול על הגבול. 
  

 חח"כ שמ
ועדת הכספים הזמינה אותנו להשתתף השבוע בדיון על הארכת הקלות מס ההכנסה לתושבי עוטף 

עזה. ויתרתי על העלייה לכנסת מכיוון שח"כנו, חיים ילין, הבטיח לי שהוא שולט בחומר וכי לא רק 
אלא אף תקודם יוזמה להארכה נרחבת יותר של ההנחות. אמר שההקלות יאושרו לשנתיים הבאות 

 ועשה, ישר כח.
  

 שדרום חד
חילופי גברי בהנהלת עמותת התיירות שלנו: עמית לבקוב סיים פועלו למען התקשורת החיובית על 

העוטף. אני מודה לו בשמכם על שהוביל ביד רמה את "דרום אדום" ואת שלל ארועי התיירות לאורך 
ששם אותנו על מפת תיירות הפנים. בימים אלו מתחילה לנהל את העמותה ובה חמש  השנה ועל

ליאורה סלע דוד, מצאלים. זה המקום להזכיר שלבנת גינזבורג  -מועצות אזוריות של הנגב המערבי 
)מגן( תפקדה בחודשים האחרונים כמעט לבד ובכל זאת, ההכנות לפסטיבל הממשמש ובא התנהלו 

 . אוהבים אותך, לבנת. באופן משביע רצון
  

 ףפינוי העוט
פסולת בניין  בשבועות האחרונים ביצע האגף המוניציפאלי שלנו פרוייקט נרחב של פינוי ערימות 

מסעיפי החלטת הממשלה לפיתוח הדרום, בעקבות  –שהשליכו בני עוולה ברחבי המועצה. התקציב 
חנו חברים יחד עם עוד ארבע מועצות בהובלת אשכול הנגב המערבי, בו אנ –"צוק איתן". הביצוע 

  אזוריות וכן ארבע הערים במרחב. 
  

 םמדריכים מדריכי
שלושים וארבעה בנות ובנים משכבת ט', ועימם עשרה מדריכים ושנת שירותניקים, יצאו בסוף השבוע 

לטיול מנהיגות בנגב. זו שנה שלישית, ששנת ההכשרה למנהיגות, להדרכה וללקיחת אחריות 
  במשותף על ידי תנועות הנוער במועצה.  מתקיימת

  
 ""מחוץ לחממה

בשבועיים הקרובים מוצגת )בגלריה הלימודית שבבניין הספריה האקדמית בקרית החינוך/ספיר( 
ס לאמנות, חברה ותרבות במכללת ספיר. שש מתושבות תערוכה ראשונה מסוגה של בוגרות ביה"

 שדרות ויישובי האזור מציגות בה את יצירותיהן, שמעידות על כשרון גדול.
שלוש שהכרתי: סיגל קוצ'קוביץ משדה ניצן משתמשת בציוד חקלאי להדגמת קשיי החקלאים 

פלאה בפחם; נדין בר נוי והחקלאות; ילנה קיפרמן חג'בי )שדרות(, עובדת חינוך בניר עם, רושמת מו
מחווה יוצאת דופן לאביה, אברהם אזולאי, הספר המיתולוגי של  -)שדרות(, ביצירות איכותיות, ביניהן 

 כמה קבוצים, שהיה מגיע לעבודה רכוב על אופניו, חבוש מגבעת, לבוש חליפה ולעתים ענוב עניבה.

http://www.sapir.ac.il/content/4712


 ( 12:30, יום ו' עד 8:00-18:30ה' בין -)בימים א' 077-9802541רצוי להגיע בתיאום מראש: 
  

 בסל הנג
אתם, שמאז הניצחון של "הפועל כפר עזה" על "דראושה מפלסים" בטורניר הקיץ בכדורגל לקבוצות 

של שער  2017טורניר הכדורסל בוגרות, מתגעגעים לאקשן ספורטיבי, לכם בדיוק אנחנו מביאים את 
כל ישובי שער הנגב, כולל יכיני וכן קבוצת הנוער שלנו, יתמודדו בשישבת הבאים על מקום   .בהנג

 נואר. בגמר שייערך בסופ"ש האחרון לחודש י
לצפות בדניאל זילברשטיין, שדר הכדורסל של ערוץ הספורט,  בעמוד הפייסבוק של הטורניר תוכלו 

בפרשנות מעניינת על הטורניר, לקרוא כתבות צבע על הקבוצות המהוללות שלנו ולגנוח מנוסטלגיה, 
ת וטובות פרי עטו של אילן ארד )גבים( על קבוצת הפאר שער הנגב, שאיתגרה לפני שנות דור רבו

 בליגה השנייה. 
טעימה מדבריו: "המשחקים היו ביום ראשון בערב, בשמונה וכולנו רצנו הישר מארוחת הערב אל 

האולם. זה היה בשבילנו מה שיום חמישי היה עבור אוהדי מכבי ת"א שהגיעו ליד אליהו ופגשו את כל 
הפועל ירושלים משחקת כאן. אני זוכר את  .המפורסמים, רק שאצלנו זה היה בחינם ובמרחק הליכה

אני זוכר את מוטי דניאל, מהפועל חולון, לא עושה כבוד למורשת אבא )מוסא דניאל היה מאמן של 
הפועל שער הנגב( וקורע רשתות. לא אשכח את הצליפות של רוני בוסני והסל הבלתי נשכח של חן 

"שחקנים זרים": היה הרכז  ליפין בשנייה האחרונה, מהפינה, על הראש של רוני לנג. היו לקבוצה
החלומי חיים תור. הגיע ונשאר בנחל עוז, רוני לנג, הסנטר הענק והאגדי שהופיע בפוסטר של נבחרת 
ישראל. פעם ראשונה בחיינו שראינו שחקן מטביע מול עינינו. שיחק גם צביקה מלמוד שהיה גם מורה 

יהם היה שימי ריגר, שלא הפסיק לצעוק, לספורט וכמובן משה גרשון. היו גם מאמנים זרים. הבכיר בינ
גם כשהובלנו בשלושים הפרש. ריטואל שחזר על עצמו בכל משחק וגרר צחוקים מהקהל היה כשבנו 
הקטן יונתן )כיום מוכר לכולם( היה זורק במחצית כדורים לסל, עד שהייתה נשמעת לאשתו הקריאה 

 ?"ההמפורסמת "אולי תיקחי כבר את ה** **** שלך מפ
 ראות, מאילהתר

 אמש נפרדנו ממאיר בנאי, איש הדרום, שהלך מוקדם מדי.
 ., אני מנחש שלא שמעתם היום. תנסו""כמה אהבהאת 

  
  
  

 ןשבת שלום, אלו
  

 

https://www.facebook.com/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C-%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91-2017-658917110846984/
https://www.facebook.com/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%99%D7%A8-%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%9C-%D7%A9%D7%A2%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91-2017-658917110846984/
https://www.youtube.com/watch?v=MtkYo-IVCjw

