
 

 
  

 2017במרץ  10ערב שבת, י"ג באדר תשע"ז,  -שער הנגב 
 שלום לחברות ולחברים,

  
  15הקומה ה 

השבוע קיימנו פגישה נוספת עם מנכ"ל משרד הביטחון וכמה מאנשיו. הסכמנו 
על הצורך בהענקת היתרי עבודה לאלפי פועלים מעזה )השב"כ מתנגד( ועל 

כצורך אנושי וכמענה לאינטרסים הישראליים;  –שיפור תנאי הקיום ברצועה 
עדיין  התעדכנו בקצב בניית המכשול; בקשנו התערבותו בסוגיות שלא נפתרו

 שמרנו על "קו חם" עם המשרד החשוב.  –ובעיקר 

  
 בחורים )ובחורות( כארז

בשבוע שעבר הנחנו את אבן הפינה ל"שכונת הזיתים" בקבוץ ארז, בנוכחות שר 
השיכון והבינוי, מזכיר התק"ץ ונציגי משרדים וגופים שמסייעים לנו. כמה ממאפייני 

חברות מלאה בקבוץ; רבים המהלך: חברי ארז קולטים שלושים משפחות ל
מהנקלטים הם בנות ובני המקום ובני זוגם; אנחנו מתכננים את השכונה החדשה 
על בסיס עקרונות קיבוציים )פחות גדרות, יותר חניות מרכזיות, בניה צנועה(; זוהי 
הסנונית הראשונה של מסלולי הסיוע לצמיחה דמוגרפית שהוענקו לנו בתום "צוק 

 איתן". 

  
 אשו!""אל תתיי

ח"כ איימן עודה היה היום אורח הפאבלמנט. האירועים הכואבים והמבישים באום 
אל חיראן מנעו ממנו את השתתפותו במועד הקודם. ותיקי שער הנגב והסביבה, 
שהם מרבית באי הבימה הפוליטית הקבועה בנגב הצפון מערבי, נכבשו בקסמו 

ב במהלך הדברים, הפציר האישי של חבר הכנסת נעים ההליכות והחכם. שוב ושו
בן המיעוט מוגבל הזכויות בחבריו המובהקים של "הרוב הפריווילגי", שלא להיכנע 
לאובדן האמונה ביכולתם של בני האדם והעמים בישראל לייצר מציאות בה, גם 
 הוא, חניך תנועת הנוער בנק"י ומזכיר חד"ש, יוכל לומר בגאווה "זו המדינה שלי".

  
 אלה הבנות והבנים

בערבו של יום רביעי, הצטרפתי לחג החטיבה הצפונית, שנפרדה מוותיקותיה 
וותיקיה והוקירה את מצטיינותיה ומצטייניה. שלד החטיבה בנוי על עם ישראל, 

יהודיות ויהודים, דרוזים ובדווים לצד בנות ובני משפחות -בנות ובני הארץ 
ועושים לילות כימים  מאתיופיה ומחבר העמים לשעבר. הצעירות והצעירים עושות

בכדי לאפשר לנו את השקט הנפשי הסביר בנסיבות המורכבות. צפו בחלק זעיר 
  "מצטייני החטיבה הצפונית".מהישראליות והישראלים שמגנות ומגנים עלינו: 

  
 לימוד עצמי

 –השמונים קראנו לזה "קבוץ לומד". היום התבשרתי על רנסאנס תרבותי בשנות 
קהילתי יפהפה שמתקיים בקבוץ גבים בשבועיים האחרונים ויימשך לתוך השבוע 

מאנשי הקבוץ  16הבא: "הבינתחומי גבים", הרצאות וסדנאות שמועברות על ידי 
נית: "העולם במהלך עשרות מפגשים. בין הנושאים, שגיבשו שבע מובילות התוכ

https://www.youtube.com/watch?v=3X7ilPH_I-c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3X7ilPH_I-c&feature=youtu.be


כפר קטן?" )על גיאוגרפיה וקהילה(, "לא עושים חשבון" )מימון משפחתי(, "לא  –
זה לא!" )על הטרדות מיניות(, "זה קורה במשפחות הכי טובות" )הורות בגיל הרך(, 
"מדע על הבר" )סוגיות ברפואה(, "ג'נוסייד" )כדי שלא אהיה בין השותקים(, "בית 

 עדשה" )עקרונות הצילום(.+" )עיצוב הבית(, "מבעד ל

  
 הדגיגים של פיש

לא מכבר, התקיימה אליפות החורף של ישראל בשחייה לגילאים צעירים ולפני 
כן השתתפנו באליפות ישראל לגילאי נוער ובוגרים. סה"כ השתתפו באליפויות 

מדליות. מבין הצעירים: אלון מרצנקו  8 -שלושים משחייני הנבחרת שלנו, שזכו ב
תומר שוסטר )ארד(. )כסף(,  כסף(, קווין סיזי  3זהב,  1מדליות ) 4השיג 

מהבוגרים: יון גפן )ארד(, אריאל חוזמן )כסף(. הנבחרת שלנו דורגה במקום כללי 
נבחרות ישראליות(. הערכה רבה לשחיינים, להורים וכמובן לצוות  40)מתוך  13

 המאמנים ולפיש האחד והיחיד. 

  
 ילדי הפרחים

לקחת אחריות,  אנחנו מזמנים לילדים שלנו את סביבתם המיידית ומצפים מהם
יחד איתנו, על איזון ראוי בין צרכי הפיתוח של האדם לבין השמירה על הטבע. 
השנה אנחנו מציינים עשור לתוכנית החינוכית של מנהלת השקמה, בהובלת 

 יום שיא, תשע"ז. -מצגת רשות הטבע והגנים. צפו ב

  
 פורצות דרך 

, אולם דורות(, אנחנו מקיימים את ערב ההוקרה 20:00, 16.3בערב חמישי הבא )
הראשון על שם מרווה מייזלס עבור נשים פורצות דרך בשער הנגב. בחלקו השני 

בואו להוקיר את פועלה של  ראו פרטים.מופע של עלמה זוהר.  –של הכינוס 
  מרווה, לכבד את שלוש הזוכות השנה וליהנות מעלמה זוהר. 

  
 הסייפא שבספרא

נוער העובד והלומד" יובל, הצעיר שלנו, נמצא במשלחת של "ה -בימים האחרונים 
לפולין; מעין, הבוגר ממנו, המשיך את הכשרתו כלוחם בחטיבת הנח"ל ואבא 

 שלהם היה במילואים...

היה מתאים לי לסיים את השבוע במפגש כיתה של חברי בני השישים, שהוקדש 
הפעם לשיעור ספרות. אילת שפיצר, מורה בשער הנגב, קראה איתנו את "הסייף" 

ור קצר על "החיים, השירה והמוות", על מקום האלימות בחיינו, לש"י עגנון: סיפ
על המחיר שאנחנו משלמים על עצם האחיזה בסייף ועל המחיר שמשלמים על 

 אי השימוש בנשק. 

קצה של תקווה נותן לנו הסופר הגאון כשהוא מזכיר את הנבואה שניתנה, 
 ו הנתיבה:לאחרית הימים אמנם, אבל ניתנה לנו, ככוכב הצפון שמראה לנ

 וְָהיָה ְבַאֲחִרית ַהיִָמים... וְִכְתתּו ַחְרבֹוָתם לְִאִתים," 

 ּגֹוי ֶחֶרב,-יִָשא גֹוי ֶאל-ֹלא--וֲַחנִיתֹוֵתיֶהם לְַמזְֵמרֹות
 יִלְְמדּו עֹוד ִמלְָחָמה.-וְֹלא

 )ישעיהו פרק ב, ד(

  
 ,"ולא יישאו עוד חרב"ניפרד לשבת ולחג עם 

 לצליליו של יוהאן סבסטיאן

 )למלים בגרמנית, שתירגם יעקב שבתאי(

  
  

 שבת שלום ופורים שמח, אלון
  
  
  

http://www.sng.org.il/videoGallery/clips/2013/4/13141/33288.pdf
https://sng.smarticket.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%96%D7%94%D7%A8/?id=138
https://sng.smarticket.co.il/%D7%A2%D7%A8%D7%91_%D7%94%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%96%D7%94%D7%A8/?id=138
https://www.youtube.com/watch?v=4E5bZPWCYVU
https://www.youtube.com/watch?v=4E5bZPWCYVU

