
 

 
  

 2017במרץ  31ערב שבת, ה' בניסן תשע"ז,  -ר הנגב שע
 

 ,שלום לחברות ולחברים
  

 גשר על מים סוערים
עייש, ששכל שלוש מבנותיו במהלך -דין אבו אל-רופא הנשים העזתי, ד"ר עז א

"עופרת יצוקה", נפגש במחצית השבוע עם עשרות חברות וחברים מהאזור, 
אדם שופע חיוכים ומקרין חום  בפגישה שהתקיימה בקבוץ העירוני בשדרות.

אנושי, שהחליט להגביר את הטוב בעולמנו, למרות )וכנראה בגלל( הטרגדיה 
שהוא רכש בעבודתו הממושכת  האישית הקשה מנשוא. בעברית המצוינת 

בישראל, הוא מנסה לשכנע כל ישראלי שמוכן לשמוע אותו, שלא יוותר על 
: הכפר הוג', שבשטחי חוות התקווה לשלום. הוא מספר, על מוצא משפחתו

שקמים, שהיה ידוע בשכנות הטובה שלו עם קבוץ דורות. האיש האצילי לא מחפש 
את מימוש זכות השיבה, די לו שנזכור ושנזכיר את היחסים האישיים הטבעיים 

  שנרקמו, ממש כאן, בשנות הארבעים )וגם אחריהם( בין יהודים לערבים. 
י: "מה לך ולו?". "שכנים ושותפים בקבוצת הוואטסאפ המשפחתי נשאלת

 לאמונה", עניתי.
  

 חיבוק אדום
כמדי שנה, התכנסו השבוע תיירני "שקמה הבשור" לסיכום פסטיבל הכלניות 

". הם דיברו בסופרלטיבים על מספר המבקרים, על ההדים 2017 –"דרום אדום 
 החיוביים ועל ההשפעה הטובה של הפסטיבל, הן על כלכלת התיירות בצפון
מערב הנגב, המכונה לעתים "עוטף עזה" והן על החשיפה התקשורתית של 

 המרחב בהקשרים חיוביים, לשם שינוי.
שלא כבעשור האחרון, עמית לבקוב, מנהלה הקודם של העמותה לתיירות, הגיע 
הפעם כאורח. המנהלת החדשה, ליאורה דוד סלע )צאלים( ולבנת גינזבורג )מגן(, 

הקליקו  .מצגת הפרידה ממנואלו, הציגו לנאספים את שמילאה מקומו בחודשים 
 והורידו את הקובץ.

  
 שלוש ציפורים 

מירוץ שער הנגב ע"ש איתי צורי,  –ת שנתה הרביעית מסורת נוספת, ציינה היום א
למען ילדי "שמים במים". המרכז ההידרותרפי בהובלתה של אורלי דורון )כפר 
עזה(, יחד עם הקבוצה האתגרית של יוסף למדן ועם עמותת הספורט שלנו, הרימו 

נערים ק"מ( וכצימוק: ריצה עם ילדי "שמים במים", ה 2ק"מ ו  4ק"מ,  8מירוץ מגוון )
 והילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי.

מה היה לנו כאן? קהילה שעושה ספורט במרחב הפתוח של פארק השקמה, 
שמחבקת את המשפחות הלוחמות ומחייכת אל ילדיהם המיוחדים, שמוקירה את 

  בנה שייסד מפעל חברתי לתפארת ונפרד מאיתנו מוקדם כל כך. 
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 בכתר הספיר
בוש החזון של מכללת ספיר. אנחנו מרבים לדבר על "רוח ביום שני עסקנו בגי

 ספיר". מהי אותה רוח? את זה נבהיר לעצמנו בחודשים הבאים.
ביום שלישי הענקנו מלגות הצטיינות לתלמידי המכללה בשנת הלימודים 
הקודמת. המצטיינים יתרה זוכים במלגה מיוחדת על שם "יקירי המכללה", 

תנו. אבא שלי היה אחד מהם ולכן אני זוכה להיפגש, מייסדיה ומנהליה שהלכו מאי
מדי שנה, עם דובדבני הקצפת של ההצטיינות האקדמית בספיר. קוצר היריעה 
מאפשר לי לספר לכם רק על כפיר טובול, שלא התקבל לטכניון ולכן למד אצלנו 

)!(. כעת  98.4שנה ראשונה בהנדסה. הוא סיים כאן, אשתקד, בציון ממוצע של 
 . 97ומד בטכניון וממוצע ציוניו שם עומד כעת על...הוא ל

  
 תאגיד השידור האזורי

, בו 7201מגזין אפריל כמה מוותיקי שער הנגב עושים טלוויזיה קהילתית. צפו ב
קבוץ ארז, על תערוכה של בנימין תוכלו ללמוד על קורותיו של יהודה שחור מ

  שמרון מנחל עוז ועל ערב הוקרה למוסיקאי יוסי דביר מקבוץ גבים. 
  

 פגישות יום א'
בבוקר נפגשנו במועצה )פגישה שגרתית( עם מפקד פיקוד העורף הנכנס, עימו 

 הגיעה פמליה מכובדת של לובשי מדים ואזרחים. 
עמית הלוי, ראש המטה של השרה מירי בצהריים, בירושלים, טכסנו עצה עם 

 רגב, שרוצה לסייע לנו להשלים את התקציב להקמת מרכז הספורט והצעירים.
אחר הצהריים נפגשנו עם חגי רזניק )רביבים(, המנכל החדש של משרד השיכון 

 והבינוי, במטרה להאיץ את בניית השכונה הנוספת בנחל עוז.
  

 מחפשים את שביל הזהב
בריחת  -בשבוע האחרון, שלא בטובתנו, עלינו לכותרות, עקב כמה אירועים קשים 

שני תלמידים מטיול שנתי וקשר שתיקה של חבריהם, זריקת נפצים והתחצפות 
לסגל המחנכים ותיגרה אלימה שבסופה נפצע נער אחד ונעצרו ארבעה. צוות בית 

ספות, התקיימו שיחות הספר, פורום ההורים והמלווים החינוכיים עבדו שעות נו
עם כל המורים וכל התלמידים. נער אחד הושעה, מבחינת בית הספר, לצמיתות 
וארבעה נמצאים בטיפול המשטרה. המשימה שלנו היא למצוא את שביל הזהב 
בין הקפדה על מוגנות הילדים לבין הכלת מקרי הקצה. התלבטתי... ובחרתי לציין 

ות החריגות הללו אינם מתגוררים בשער הנערים המעורבים בהתנהגוי  זאת: כל
 הנגב.

בסיומו של ערב, כתבתי למחנכים: "ליל מנוחה לכם, חברות וחברים, שעמלתם 
)גם( היום למען בטחון נערינו ולמען תחושת המוגנות שלהם. כפי שיש לי בטחון 
גדול ביכולת שלכם לעמוד אל מול אתגרי הביטחון שמתרגשים עלינו מעבר 

סומך עליכם, משוכנע בחוכמתכם ובוטח בניסיונכם אל מול  לגבול, כך אני
אהבו את הילד המרדן כי  –פריצות הגבול הפנימיות. הקפידו על המצפן המוסרי 

 הוא זקוק לכם, בה בעת היאבקו בנחישות באלימות הקפריזית;
שמרו על קור רוח, אל תגררו להאשמות עצמיות; גייסו את מיטב היכולות 

 שתפו פעולה בין כל הגורמים שעוטפים את הילדים. המקצועיות שלכם; 
הוכחתם בעבר ותוכיחו גם כעת שבית החינוך שער הנגב מסוגל להתמיד בהיותו 
"בית פתוח לכל נער ונערה", כל עוד נשמרים בו הכללים הבסיסיים של "אפס 

 סובלנות" לשימוש באלימות כתחליף לשיח תרבותי. מחבק ומוקיר, אלון"
  

 ה בשלוםלפנות שמאל
לחברי ניר עם נמאס להיות קורבנות של רולטת כביש ביזארית בכניסה לקבוץ 
מהכביש הראשי. מספר רב של פעמים הסתיים הנסיון לפנות שמאלה לכביש 
הגישה לניר עם בהתנגשות עם רכב שהגיע מכיוון ארז; לשמחתנו, עדיין, ללא 

ובהמשך תתקיימנה פגיעה קשה בנפש. ביום שלישי התקיימה ההפגנה הראשונה 

https://www.youtube.com/watch?v=2CCpL9lujLo&feature=youtu.be


עוד, ככל שיידרש, עד שיירד מפלס הסכנה. בשלב זה, עד שיימצא פתרון הנדסי 
ארוך טווח, סכמתי עם מפקד משטרת שדרות שהוא יפעל להאריך, בשעות הלחץ, 
את הפאזה של האור הירוק עבור הפניה שמאלה לשדרות )לבאים מצפון(, דבר 

   עם. עדכון יבוא.  שיבטל את הזנב המסוכן לפונים שמאלה לניר
  

 הרוח העזה
"בארות אתמול הרמנו, עובדי המועצה וגימלאיה, כוסית לקראת השנה החדשה, ב

, מרכז המורשת שבקבוץ עלומים. לפני כן, סיירנו באתר בארות יצחק "בנגב
וז וקבלנו הסבר מצביקי פורת, ממייסדי עלומים. בימים הישנה, הסמוך לנחל ע

אלו של הקצנה ושבטיות, כמה משיב נפש לשמוע על הקבוץ הדתי שבחזונו 
ציונות שמשלבת את תרבות ישראל סבא עם הלהט הסוציאליסטי של  –המקורי 

  ראשית המאה העשרים. 
ההומה  כשהשמש נטתה מערבה, נסעתי דרך השדות, לנוכח גבעת עלי מונטאר

 ו"מעבר קרני" המשותק, לנחל עוז.
ב"היאחזות הנח"ל הראשונה" בחנתי בסיפוק והתרגשות את מתחם שנים עשר 
"בתי האגודה" שהולך ונבנה לצד חמשת הבתים שכבר אוכלסו והצטרפתי לטקס 
פתיחת המשרד של "דונג", במבנה המכבסה ההיסטורי של נחל עוז. המבנה 

רה לכתיבת פרוגרמות לתשתיות ומבנים, תכנון שודרג פלאים ומאכלס את החב
מערכות חשמל ותקשורת, כתיבת מכרזים וניהול פרוייקטי תשתית עתירות 

 טכנולוגיה. 
במהלך "צוק איתן", הגיע בעל החברה, אילן מורג, לנחל עוז. בהמשך הצטרפה 
אליו אורלי, אשתו; ילדיהם הבוגרים באים בעקבותיהם. אילן ואורלי התקבלו 

ים בנחל עוז וכעת בונים בו את ביתם. הם צרפו לעבודה המשותפת חברים כחבר
ותושבים נוספים מהקבוץ, כחלק מתפיסת עולם של פיתוח משולב של קהילה 

 וכלכלה. 
התוכנית האמנותית היתה על טהרת קבוצות הצעירים שהתערו בנחל עוז: המכינה 

ה המקסימים הקדם צבאית, קבוצת הסטודנטים ו"השומר החדש". כשהחבר'
, המלים קבלו עומק ""כמה טוב שבאת הביתההללו שרו לאילן ולבני משפחתו: 

 מיוחד.
  

 ןשבת שלום, אלו
  

 

http://www.kkl.org.il/forestsearch/beerot-yitzhak.aspx
http://www.kkl.org.il/forestsearch/beerot-yitzhak.aspx
http://www.kkl.org.il/forestsearch/beerot-yitzhak.aspx
http://www.kkl.org.il/forestsearch/beerot-yitzhak.aspx
http://www.kkl.org.il/forestsearch/beerot-yitzhak.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Che2jea8z_Q

