
 
  

 2017לינואר  20ערב שבת, כ"ג בטבת תשע"ז,  -ר הנגב שע

 ,שלום לחברות ולחברים

 םמילגם וג

מפעל הפיס חבר אלינו ואנחנו יצרנו שיתופי פעולה עם ארגונים שפועלים אצלנו. ביחד, טווינו השנה 
רשת של עשייה חברתית וחינוכית על ידי הענקת מלגות נאות לסטודנטים שלנו, שתמורתן הם 

סטודנטים מספיר גרים בכפר הסטודנטים "איילים" ביכיני  30ים באזור משימות חשובות: מבצע
סטודנטים מספיר גרים בכפר הסטודנטים "תוצרת הארץ"  20ומקיימים פעולות חינוך וקהילה במושב. 

בני האזור פועלים,  9בנחל עוז ומתמקדים בעשייה חברתית בנחל עוז וחינוכית בבית הספר היסודי. 
בגני הילדים(, בחינוך  -פיסול ונגרות למשל  -ורה למלגה, בגיל הרך )פעולות אמנות שימושית בתמ

החברתי )שנת בר מצווה וארועי תרבות חמישי לנוער(, במרכז הצעירים )פיתוח קהילות צעירות 
ותרבות אזורית לצעירים(, בארועי ספורט קהילתי ובפיתוח ימי תרבות לחיילים שמשרתים בגזרתנו 

 חמס"ה(.  –תנדבות )ה

בנות ובנים שלנו מקבלים מלגות בפרוייקט "משכילים לעשות", בשת"פ עם המחלקה למעורבות  12
 חברתית בספיר )איתור פרוייקטים חברתיים בישובים שלנו(. 

. נציין 103ל  62זו הזדמנות לציין שהשנה קפץ מספר הסטודנטים בני האזור במכללה שבקרבנו מ 
ני האזור, שבמסגרת קרן גרוס, מקיימים פעילות במרכז הצעירים מזה ובמרכז מילגאים, ב 5עוד 

 "יחדיו" לותיקים, מזה.

 התוד

זוגתי שתחיה, סיימה לאחרונה שש שנים אינטנסיביות, כמזכירת קבוץ מפלסים. היא באה לתפקיד 
וטובה. היא  כדי לנסות ולשנות את מסלול הדעיכה הדמוגרפית שאפיין אותנו ולהניע בנו רוח חדשה

הביאה לתפקיד גם את כל כישורי העבודה הסוציאלית והטיפול האישי במרכז החוסן, שהיא מתמחה 
בו. ליזי מסיימת התפקיד כשהבית שלנו עולה על דרך חדשה לצמיחה, דרך שהתקבלה בהסכמות 

 רחבות. 

הזדמנות לברך  אף מנהיג אינו פועל לבדו, שום ממלא תפקיד אינו יכול להצליח בעצמו, בלבד. זו
 –לישוב, לקבוץ, למושב  -ולהוקיר את מאות החברות והחברים שמסורים בשער הנגב לקהילתם 

 שעושים לילות כימים ומוותרים על זמן פרטי ושקט נפשי בכדי לבסס את הבית הרחב של כולנו.

 הדרך חדשה ישנ

ים שהונחו אז על שולחני פעם, בראשית שנות התשעים, הייתי גם אני מזכיר בקיבוצי. אחד הנושא
, כך שיעקוף ממזרח את שדרות ואת גבים/קרית החינוך 232היה רעיון לסלול תוואי חדש לכביש 

ומדרום את מפלסים. לא אהבנו את הרעיון כי הוא היה אמור להרחיק את הקבוץ מהכביש הראשי. 
ף רשמי. בשטח, מוסדות התכנון הארציים לא התחשבו כל כך בעמדתנו והתוואי החדש קיבל תוק

מאז ועד היום, לא קרה דבר; אנחנו ממשיכים לנסוע במסלול הישן, בו עבר הכביש המנדטורי. אגב, 
 232מה שכן קרה, זה שתכנית רצינית לשדה פוטו וולטאי נפסלה בגלל ההגבלות שהתוואי של 

 המתוכנן הטיל עלינו. 



גו לנו מגמה לבטל את הסטת השבוע נפגשנו עם אנשי לשכת התכנון בועדה המחוזית והם הצי
הכביש העתידי, כך שהדרך חוצת העיר שדרות תמשיך לשרת אותנו, בתוואי המוכר. ההסבר לכך 

היא תפיסה תחבורתית חדשה, שלא רואה צורך בתנועה מהירה בקטע שבין צומת חלץ לצומת שער 
, 232ובקטע של  34הנגב. )ההנחה היא שהתנועה הארצית מדרום לצפון, באזורנו, תתמקד בכביש 

 מצומת שער הנגב ומערבה/דרומה(.

 םשכנים לחיי

השיחה עם ח"כ איימן עודה, שהיתה אמורה להתקיים היום בפאבלמנט, לא יצאה אל הפועל. )רצה, 
 לא הסתדר, עקב האירועים( 

 ימים לא פשוטים עוברים עלינו, שואפי הדו קיום וההתערות של בני דודינו במדינתם. תבינו, אם כן,
איך ענין פעוט, יום יומי, ריגש אותי אמש: בחנייה ליד אולם הספורט, פגשתי אתמול בערב קבוצת 

, שהגיעו 13-14נערים תוססת, שיורדת ממיניבוס. היו אלו שחקני קבוצת הכדורסל של רהט, בגילאי 
ותם למשחק עם החבר'ה שלנו בליגה האזורית. אני לא בטוח שהם הבינו מי זה האיש הזה, שקיבל א
בפאתוס וליווה אותם לאולם הישן. המשחק התנהל על מי מנוחות; בסיומו, האורחים הובסו. הכי 

חשוב, באמת הכי חשוב: הילדים נפגשו, טרם שריקת הפתיחה, בלחיצות ידיים ונפרדו, בסיום, בכבוד 
 הדדי. 

ות גופנית קבוצת ילדים מרהט מגיעה בסופי השבוע עם הוריהם לאולם ההתעמלות שלנו לשם פעיל
 ולהדרכה בתחום התזונה הנכונה ואורח החיים הבריא. 

קבוצות ספורט נוספות שלנו מתחרות בקביעות, אצלנו וברהט. כך קורה שנים וכך אני מקווה שימשיך 
  לקרות בשנים הבאות. 

 ןגפן במובן גפ

של שאול גפן, בפני עצמו שחקן עבר מעולה, הובילו היום החל טורניר הכדורסל האזורי: שלושת בניו 
 את קבוצת דורות לחצי הגמר, לאחר ניצחונות על רוחמה ויכיני. 

, מבקש להוסיף על 68-69יגאל גור, בן מפלסים, ששיחק אף הוא בקבוצת הכדורסל האגדית, בשנים 
י שלף ז"ל, שחקן הדברים נוסטלגיים מהשבוע שעבר, שהמאמן הכי בכיר שהדריך בשערינו היה עמ

 הפועל תל אביב ונבחרת ישראל ואביו של גור שלף. 

 הטרוניר ימשיך בסוף השבוע הבא.

 תשומרים על הבי

צוות של חברי ברור חיל, הפועל לשמירת טבע, מזמין אתכם, שחיים במרחב השקמה ומבקשים 
הטבע לצד הרצון לקלוט מבקרים. במפגש להעמיק הידיעה על מאפייני השטח ועל האתגר שבשמירת 

, במועדון קיבוץ ברור חיל, יספרו אנשי רשות הטבע 20.00, בשעה 22.1שמתוכנן ליום ראשון הקרוב, 
 והגנים ונציגי קק"ל על האזור ועל "סיירת הכלניות", שתפעל ב"דרום אדום" המתקרב. 

 םנתן החכ

אן הירושלמי עם "כנרת כנרת" של נתן בראשית השבוע ארחנו באולם דורות את תיאטרון הח
אלתרמן. לא אוכל, מצפונית, לשחרר אתכם לשבת בלי כמה פנינים אלתרמניים: הצייר מבצלאל נשאל 

על ידי גרישא החלוץ: "לו הזמן ביקש ממך פורטרט, היית יכול לצייר אותו?" והצייר משיב ש"עוד אין 
ב... עכשיו אנחנו פה ואין לנו פרספקטיבה, ואחר זה לא טו"" פרספקטיבה עבור העניין" וגרישה משיב

 ."הכך כשסוף סוף כבר תהיה פרספקטיבה, אנחנו כבר לא נהיה פ

מעדרים ומגרפות ואומר להם, לקראת עלות  פיק"א, מבקש מהחברים להתקשט ולהביא הצלם, איש
 השחר, היכן לעמוד ובאיזה תאורה...ו"העיקר שיראה טבעי".

גורסקי ב' הם אותו חלוץ, שהתווכח עם עצמו כל כך, עד שהתפצל מעצמו והסיבה ויסנוגורסקי א' וויסנו
לכך, על פי מנהל המלון ביפו, שהלין את החלוצים: "יש יותר מדי רעיונות ויותר מדי אידאלים ופחות 

 מדי אנשים".



נסיים עם זלטינה, הפונדקאית שאומרת לאחד החלוצים בחמלה ובאהבה: "לפעמים מתעורר בי חשק 
ולקרוא לאמא שלכם כדי … ולכסות אתכם יפה… להשכיב לאט לישון את כל תנועת הפועלים שלך

 ."השהיא תיקח אתכם הבית

ד"ר עמית עסיסי, שמלמד גם ב"ספיר", אומר ש"להצגה יש איכות שמאפשרת להרים את הראש 
ציונים –הניאוציונים מזה ו–בלי הקנאות העכשווית של האנטי -ולהיזכר בעוצמתו של המעשה החלוצי 

 ".ךלהיזכר בו, בתודה ובחיו -מזה 

  

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

 כאן בעוד שבועיים.בסוף השבוע הבא אשקיע כמה הימים בחינוך העם היהודי; נפגש 

  

 ןשבת שלום, אלו

 


