שער הנגב  -ערב שבת ,כ' באב תשע"ז 11 ,באוגוסט 2017
שלום לחברות ולחברים,
מי שיש לו "איך" יוכל לשאת כל "מה"
היה חם במועדון של גבים .חם מאד .ולח .היה צפוף בצהריים בפאבלמנט של צלילה וחגי
כשהמוני בית שער הנגב ,שדרות ,חוף אשקלון ,אשקלון מרחבים ,אשכול ושדות נגב התקבצו
בכדי לשמוע את אבי גבאי ,הקלף ששלפה מפלגת העבודה בכדי לחדש ולהתחדש .האמת,
גם אבי עצמו לא מייחס חשיבות עליונה לתכנים אותם הוא משלח במאזיניו ,ההדגשות שלו
חוזרות ,שוב ושוב ,אל הדרך ,אל אופן ההתנהלות :שלא תהיה מתנשאת ולא מתנצלת ,לא
מעליבה ולא מטייחת ,באחריות לכל ,בהוגנות מירבית .במובן הזה ,גם ראש הממשלה,
בהופעתו שלשום בגני התערוכה ייזכר בעיקר על בסיס סוג האנרגיות שהוא שיגר ופחות בגין
מה שהוא אמר.
סלארי
החליט מי שהחליט השבוע ,שהגיע הזמן שמפקד הפיקוד יארח את הכתבים הצבאיים באתרי
הקמת המכשול שבגזרתנו .ידידי הטור הזה הכירו את עיקרי העובדות כבר בחודשים שעברו:
"קיר מלמטה ,ורשת מעל – ככה נבנה המכשול המשוכלל" .בדרך ,יש תקווה לזהות מנהרות
קיימות ובהמשך ,ככל שיידרש  -לאתר התקדמות במינהור ההתקפי.
אני מבין שהפרסום הרעשני מכוון להבהיר לשכנים שלנו ,שהפרוייקט השאפתני שמוביל תא"ל
ערן אופיר ,המומחה שלנו לעניני ביצורי גבולות ,עומד לעבור לפאזה מרובת אתרי בניה וכי
למרות קולות הקידוח והלמות הפטישים בצד שלנו ,הם – שכנינו הנאמנים  -מתבקשים לשמור
על השקט בצד שלהם.
סולארי
למערכת הביוב המקרטעת ברצועת עזה ולאיכות המים הירודה יש שותפה עצובה נוספת:
רשת החשמל שמסוגלת לתפקד רק שעות בודדות ביממה .לנוכח זאת ,ממש התרגשתי לשמוע
על הרעיון שהבשיל בנחל עוז .בראשית השבוע הבא אקבל מהנהלת הקבוץ צמוד הגדר מכתב
ובו הצעה להקים בקרבת הגבול שדה פוטו וולטאי שתוצרתו החשמלית תוזרם לרשת הצמאה
לאנרגיה של רצועת עזה.
וכך יסיימו את מכתבם ראשי הקבוץ ,שמתעקש להיצמד למסלול האנושי ,החכם והאופטימי
של החיים" :קיבוץ נחל עוז מייחל ליום בו שכניו ממערב ייקחו את גורלם בידם וישקיעו
בתשתיות ובפיתוח כלכלתם ,עד אז אל לנו להישאר אדישים נוכח הצרכים והמצוקות בעזה".
ח"ח
אוגוסט האיום מולך בכיפה ואבירי החינוך החברתי שלנו לא נחים :בני נוער השתתפו אחר
צהריים קסום בפעולת רט"ג לפתיחת קיני צבי הים בחוף זיקים ,ילדי ד'-ו' התחקו אחר סיפור
אוניית המעפילים "שושנה" שנחתה לפני  70שנה בחוף ניצנים וילדי א'-ג' ערכו טיול ערב
בחירבת בורגין (פארק עדולם).
אתמול התקיים "המירוץ למליון האזורי ה  ,"2שמטרתו העמקת ההיכרות של הנוער עם האזור,
ההיסטוריה ,הנופים והאנשים שלנו בצורה חווייתית ומתוכה לבנות תחושת שייכות וזהות
מקומית.
כותבת טל שוורץ אשר ניצחה על האירועים" :בניית קשת אבנים אמיתית ,איפה בכלל נמצא
ארכיון שער הנגב ,האם בריכת דורות היא רק בדורות? מהי שלישיית מפלסים ועוד ...אתגרים
חידות ומשימות אלו ניצבו אתמול בפני תשע קבוצות נוער מתשעה יישובים בשער הנגב  .הם

התבלבלו באתרים ,פיצחו רמזים ונדרשו להרבה שיתוף פעולה קבוצתי .גם ההורים היו
מעורבים כ"חברים טלפונים" .המנצחים הגדולים היו בני הנוער מניר עם ,למקום השני הגיע
נוער מפלסים ולמקום השלישי  -מנצחי אשתקד מנחל עוז .
אגב  ,החידה שהסתמנה כמאתגרת ביותר היתה" :עיר באזור 3 ,אותיות ,גילה מוערך ב 3,500
שנה ".התשובה הגיעה אחרי מאמץ ,תהיות ואחרי שגייסו את מירב המוחות."...
הדגיגים של פיש
כמה וכמה משחייני הקבוצה התחרותית שלנו השתתפו באליפות ישראל לשחייה .והרי הזוכים
במדליות :נועם שדה (יכיני ,עולה לט' בשער הנגב) זכתה במקום השלישי במשחה חתירה ל
 1,500מטרים .אלון מרצ'נקו (מאשקלון ,עולה לכיתה ז' בשער הנגב) ,הגיע שלישי ב  200מ'
מעורב ומדלית ארד נוספת עבור משחה  100מ' חזה .תומר שוסטר (האבא הוא אלון שוסטר
וזה לא אני ,מתלמי יפה ,עולה לח' ,בשער הנגב) זכה במדלית כסף עבור  200מטר בסגנון גב.
בכפוף
השבוע שלחנו ,גדי ירקוני (אשכול) ואנוכי ,מכתב לשר הביטחון ובו פנייה בשם ישובים וארגוני
חקלאים בעוטף למען חידוש העסקת עובדים מעזה בענפי החקלאות .וכך אנחנו כותבים לשר:
"בקשתנו נסמכת על שתי רגליים :האחת ,הצורך של החקלאים כפי שניתן להבינו ,בבהירות ,
מהמכתבים .השנייה ,איכות העובדים העזתים ,כפי שמוכרת לנו משנים עברו לעומת החלופות
הקיימת .חלופה זו גם כלכלית יותר .ברוב המקרים ,מהחלופות הנוכחיות .נציין עוד ,שגם
האפשרות לסייע במעט לרווחתם של המשפחות קשות היום בעזה עומדת לנגד עינינו.
לתפיסתנו ,שיפור כלכלי אצל שכנינו הוא אינטרס ישראלי .אנא ,סייע בקידום מענה לצורך
זה ,בכפוף לסידורי בטחון מתאימים".
מדעי הכפר
במחצית השבוע נפגשנו עם "פורום המרחב הכפרי" ,שכולל את מרכז המועצות האזוריות,
התנועות המיישבות ,משרדי ממשלה ,החט"ל ועוד גופים .בפגישה השתתף פרופ' ארז צפדיה,
המרכז במכללת ספיר את לימודי המרחב הכפרי .בשנים האחרונות הסתבר שבין שאר
המצוקות של הכפר הישראלי ,ניתן לציין גם את מיעוט ,עד כדי העדר ,מחקרים רלוונטיים
ולימודים ייחודיים לצרכים ולאפיונים של המרחב הכפרי .ספיר נענתה ,לפני שנתיים ,להצעתי
להיות אחת משתי המכללות האזוריות שתתמחינה בחברה ובכלכלה של קבוצים ,מושבים
וישובים קהילתיים( .השניה היא מכללת כנרת) .אנחנו נמצאים בשלבים הראשונים של הגשמת
החזון; ראו את המידע הקיים באתר המכללה על "המרחב הכפרי בספיר".
דם האדם
תת אלוף ערן ניב (הבן של אהרלה ז"ל ויוסיפה תבל"א ,פלמ"חניקים ,ממייסדי קבוצת ארז)
הוא בכיר הקצינים שנולדו והתחנכו בשער הנגב .ברזומה שלו – פיקוד על בית הספר לקצינים
ובעתידו  -פיקוד על אוגדת איו"ש .בשיחה שקיים השבוע עם טלי ליפקין שחק הוא שטח בפניה
את השקפותיו המבצעיות והמוסריות .כלוחם ,מפקד ומחנך וכמי שעוד נכונו לו עלילות במסגרת
כוחות הביטחון ,אני מציע להקדיש שעה קלה לדבריו החכמים והבטוחים .יונתן שטרסברג,
שהפנה את תשומת ליבי לשיחה המרתקת ,כיוון אותי גם לשיר שבחר ערן" ,ליל חנייה" ,מפניניו
של אלתרמן ובמיוחד לציטוט שדלה ממנו ,ממש לא במקרה" :בהתפרש המחנה אשר דינו -
להיות שופך דם האדם ומגינו" ומפרש ערן" :להיות שופך דם האדם כשצריך ומגן עליו כשחדל
הצורך להורגו".
סבא לכפר סבאבא
לפני שבועיים נוספה לי זהות חדשה :נטע ,בכורי ומור ,זוגתו שתחיה עימו שנים רבות
ומאושרות ,הולידו את נוה ועשונו סבא וסבתא .מיד הוצפנו באזהרות מסע ,שהצנועה שבהן
היתה" :מעכשיו ,החיים שלכם ישתנו לגמרי".
הזוג הצעיר חי ,בינתיים ,בכפר סבא ,כך שהסנדקאות הוענקה לי ביום ראשון ,בבית כנסת
שכונתי שמשרת את משפחתי המורחבת .ברית מילה  -חוויה אישית ומשפחתית לצד תהיות
אנתרופולוגיות ותרבותיות.
והרי עובדה שלא הכרתי לגבי הסנדק היהודי :הוא מקבל ,למשך יום אחד ,הכשר להענקת
ברכות לכל .אני (אני!) הענקתי תקוות לזיווגים ולבריאות ,לפרנסה ולשלום בית .אל תתקשרו,
הקסם פג כבר ביום שני.

בשבוע הקרוב אני בחופשה ישראלית ,שתאפשר לנו השלמת שעות עם נוה.
ניפגש כאן בעוד שבועיים.
שבת שלום ,אלון

