
 

 
  

 2017במאי  12ערב שבת, י"ז באייר תשע"ז,  -ר הנגב שע

 ,שלום לחברות ולחברים

  נסים בצומת

טוב, לא ממש נסים, יותר בני אדם שעובדים ביחד למען מטרה צודקת ומצליחים לשכנע את 
ת רמזור בצומת הכניסה לניר נסים )פרץ, מנכ"ל "נתיבי ישראל"( באשר לצורך בהתקנ

נו, מהנדס המועצה ואנוכי, עם הנהלת נת"י, שכנענו אותה בצורך לשפר בפגישה שקיימ עם. 
את בטיחות הצומת. בשלב הראשון, לבקשתנו, שונו הקצאות הזמן של הרמזורים בצומת 

שדרות הצמוד, בכדי להקל על הפונים שמאלה לניר עם. שלשום, בסיוע ראש העיר נתיבות, 
מנכ"ל נת"י בצומת המדובר. כבמעשה נפגשו מהנדס המועצה, מרכז המשק של ניר עם ו

נסים, בדיוק בעת הגעת הפמליה, נכנסה לצומת משאית גדולה )לא מתוכנן, בחיי!(, יצרה 
מהומה רבתי והוכיחה בבהירות את הסיכון עליו אנחנו מתריעים. תוך דקותיים, הורה המנכ"ל 

 על התקנת רמזור במקום. מש"ל.

 תבתינו הומים מתינוקו

ילדים, התקבלו בשבוע שעבר כחברים מלאים בקבוץ ארז; זו  24ם, עימם חברים חדשי 34
ובכך  200קבוצה שנייה של נקלטים צעירים, שמביאים את מספר חברי הקבוץ אל מעבר ל 

 מתנפצת תקרת הזכוכית, שמאז הקמת הקבוץ בשלהי מלחמת העצמאות לא נחצתה.

תו, כותב יאיר מנע, מרכז ושל קטע המכשול שהולכת ומתקדמת הקמ 2ומהצד השני של ק
 21המשק של ניר עם, בסיום הטור שלו בביטאון המקומי: "בשנה הבאה יהיו בתינוקייה 

היה תינוק יחיד בניר עם;  1999מניר עם. הכותב הוא אבא לדני, שבשנת   תינוקות ו כ ו ל ם
 לא נולדו תינוקות בניר עם. זה כל הסיפור!"  2000בשנת 

 תשותפות נולד

, שותפות תקדימית של איחוד הקהילות !MY5 התכנסנו להשקה רשמית של מיזםהשבוע 
היהודיות בצפון אמריקה, הסוכנות היהודית והג'וינט, שמטרתה לחזק את החוסן של 

 התושבים בנגב הצפון מערבי ולתגבר את שיתופי הפעולה בין הארגונים שפועלים בו. 

הרשויות המקומיות והרי ראשי הפרקים בברכות הפתיחה, התבקשתי לייצג את עשרת ראשי 
 אנחנו מיישרים מבט אל מול אתגר בטחוני משמעותי ויכולים לו. שלי לנאספים: 

אנחנו מוצאים את האיזון הראוי בין גיבוש הזהות המקומית של הישובים, הארגונים והרשויות 
 לבין חיוניות שיתופי הפעולה בינינו. 

שלל שיתופי פעולה, רובם מוצלחים מאד, ביניהם: לצד שת"פ חדש זה, אנחנו מקיימים 
"עוטף עזה", מעברים, ועדה מרחבית לתכנון ובניה, אשכול הנגב המערבי, עמותת התיירות, 

 מנהלות השקמה והבשור, מכללת ספיר כעוגן, מיזמי ההיי טק. 

  



 

 שהכתום החד

ש החוזר למען איכות הסביבה, צמצום האשפה שאנחנו מטמינים באדמה והגדלת השימו
 –במוצרים מלאכותיים, חילקנו בימים האחרונים את מיכלי האשפה הכתומים, שיקלטו 

את כל מגוון האריזות שבבית. זה אומר שהפחים הירוקים יתמלאו בקצב הרבה  -בעזרתכם 
 ימוחזר.  -יותר איטי וחלק עוד יותר גדול של האשפה שאנחנו מייצרים 

 –הצלחת המהלך טעונה שינוי מסויים בהתנהלות שלנו, הן בבית והן בעבודה והתמורה 
מיידית: תחושה יום יומית של תרומה לאיכות החיים, שלנו ובעיקר של הנינים שלנו. כן, 

מציוויליזציה שמקימה הרים  –הזדמן לנו להיות אלו שמשנים את אופן ההתנהלות האנושית 
להגיע לאיזון חכם עד כדי הטמנה מינימלית של מתנות לא  של אשפה, אנחנו מתיימרים
 .סרטון חביברצויות לדורות הבאים. צפו ב

 ףקינה לאס

ומשפחות השכול חזרו לאלמוניות. אני מבקש החגים הלאומיים הסתיימו, הדגלים קופלו 
לחזור לרגע לטכס יום הזיכרון המרכזי של שער הנגב, בבית החינוך המשותף שלנו, בו 

תלמידים ומורים ועימם עשרות בוגרי בית הספר, חיילות וחיילים, שמגיעים  1,300מתכנסים 
   במדיהם החגיגיים, לראות ולהיראות. 

שומר על איכות מקצועית ונגיעה עמוקה בכל הנוכחים. השנה,  מזה עשרות שנים, הטכס הזה
בוצע שיר מיוחד, שהתבסס על דברי שלום לנדס )ניר עם(, ביום השלושים למותו של נכדו, 
אסף סיבוני, באסון המסוקים, לפני עשרים שנה. אלון שטרן, מנהל האולפן למוזיקה, עיבד 

צוע של שיר, שתוכלו לצפות בו, בסרטון את המלים, הלחין והוביל את ההרכב המקומי לבי
  .""צלילה לתהום

 םהחיים ממשיכי

עוד אני צופה באסף יפה התואר והנה נוחת אצלי מייל שמספר על ארועי הספורט בימים 
ל אסף, שמופיעה לצד אחיה אז הילדה הקטנה, אחותו ש -הבאים. שולחת את המייל דפנה 

 היום מנהלת הספורט שלנו. -בקליפ 

וכך מדווחת דפנה על החיים שמתנהלים בשלוש מאות שישים וארבעת הימים שלאחר יום 
הזיכרון: "הסופ"ש יתקיים ב"סטאד דה שום", בדורות, שלב רבע הגמר בטורניר הכדורגל 

ור הנר לברור חיל! ברור חיל היא האזורי. כמובן המשחק המעניין ביותר הוא הדרבי בין א
אחת הפייבוריטיות לאליפות ואור הנר עלתה מהבית התחתון לאחר טורניר קודם חלש. יהיה 

" למתענינים, אני ממליץ על דף הפייסבוק "טורניר כדורגל שער הנגב !ןצבעוני ומעני
2017 ."   

צות הבוגרים והבוגרות ועוד מספרת לנו דפנה: "יומיים של הכרעות בענף הכדורעף. שתי קבו
שלנו בכדורעף מוליכות את הליגה הארצית ואם הכל ילך קשורה נחגוג עלייה כפולה לליגה 

קבוצת הבוגרות תתמודד במוצ"ש מול קרית גת במשחק חוץ. את הקבוצה מאמן   :תהלאומי
, באולם 20:00נבות מילוא המנוסה. קבוצת הבוגרים תשחק במשחק אליפות ביום ראשון, ב 

יס בשער הנגב מול אסא באר שבע. אנחנו מכינים הפנינג של כדורעף, מוזיקה, פיצות הפ
את קבוצת הבוגרים מאמן איתי פכטר והיא קבוצה משותפת לשער  !גובירה ומקווים לחגו

 "  !דהנגב ואגודת הסטודנטים ספיר. מוזמנים להגיע לעוד

 דמרוצים. מא

 50המדברלים" על שביל השקמה, לאורך ביום שישי שעבר התקיים המירוץ השני של "מ
רצים השתתפו הפעם, חלקם התייצבו בשולי  500ק"מ, משמורת פורה ועד לחוף זיקים. 

עוד בחשיכה והגיעו לים התיכון בשעות הבוקר המאוחרות, בואכה צהרי היום,  40כביש 
 כשחלקם רצים את המרחק כולו...!

https://www.youtube.com/watch?v=fR5laRDgNko
https://www.youtube.com/watch?v=Wk_Gn1DK8zw
https://www.youtube.com/watch?v=Wk_Gn1DK8zw
https://www.youtube.com/watch?v=Wk_Gn1DK8zw


דף הפייסבוק הציבורי יגי. אם תכנסו לבפעם הרביעית אנחנו "זזים", לזכרו של אלון ג
תראו מתחת לטור הזה את ההסבר ואת הסרטונים והתמונה שהפיק הטלפון שלי  , ישל

  וץ המיוחד ובסיומו.במהלך המיר

 ןטיול שנתי לצפו

בני המחזור שלי בשער הנגב חוגגים השנה את גיל שישים. זה גיל מדליק, מרגישים בשיא 
הפריחה ולהוכחה, קיבלתי אתמול מארגון חברתי שוחר טוב מכתב חגיגי שמודיע לי "גימלאי 

...בקיצור, שישים גיל טוב יקר, הגיל השלישי יכול להוות תקופת זמן מופלאה בבית דיור מוגן"
לפגישות עם החברים לחיים, איתם התחלנו לבלות אי אז, בראשית שנות השישים, בבית 

הספר היסודי, ששכן במבנים הקלים, שהוחלפו על ידי בית הספר הישן, שפינה מקומו לבית 
 הספר הממוגן. החלטנו לצאת ביחד לשלושה ימים תמימים בגליל.

ודי ובתיכון, החדירו בנו את התובנה שאין "סתם נופש", גם בטיול מורותינו המעולות, ביס
לומדים, שואלים, חוקרים. ועדת התרבות שלנו התמקדה, הפעם, ב"מיעוטים בישראל": 
אתיופים )מרכז מבקרים של חברת קבוץ עברון, עולה ותיקה(, דרוזים )גימלאי חיל הים, 

מי, בעל הגסט האוז(. אם מיעוטים, סברו זרקא )יזם מקו-מדריך טיולים מפקיעין(, ג'יסר א
מתכנני המסע שלנו, אז במשבצת "מיעוט הסיכויים", שלא לומר "מיעוט החוכמה", סיירנו 
ממושכות ביודפת העתיקה עם ד"ר מוטי אביעם, חופר אתר הביצורים הקנאי, שהיה יעד 

שנה לפני  70למצור הרומאי ולטבח האיום בנצורים, אותם הנהיג החבר יוסף בן מתתיהו, 
 שבר כוזיבא החליט שהוא יהיה המושיע שינצח את האימפריה... 

 בשורות טובות, ישועות ונחמות ול"ג בעומר בטוח.

****************************** 

אני יוצא לשבוע של ביקור אצל השותפים שלנו בקרלסרואה )גרמניה( ולחיזוק החינוך היהודי 
 והמדעי במדריד...כן, איך שגלגלי ההיסטוריה מסתובבים.

 נשתמע כאן בעוד שבועיים.

 ןשבת שלום, אלו

 

https://www.facebook.com/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8-1073460539346074/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8-1073460539346074/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8-1073460539346074/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8-1073460539346074/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8-1073460539346074/?ref=aymt_homepage_panel

