מדבריו של אלון שוסטר – ראש המועצה האזורית שער הנגב
מדי שישי מעדכן אלון את תושבי שער הנגב בנעשה במועצה .להלן חלק מהפרסומים
ומהנעשה במועצה בחודש האחרון.

18/09/2015
תיאום ציפיות
במסגרת שרות המילואים ,פגשתי בשבוע שעבר את מפקד חיל האוויר:
הוא אישר לי שאכן קיים שיפור ביכולת ההתרעה מפני פצצות מרגמה.
מה רצינו?  15שניות תקניות? הידד ,כנראה שיש לנו...
במסגרת המגע השוטף עם מפקדי צה"ל בגזרה :יש עיסוק רציני
והצלחות בפיתוח היכולת להתמודד עם איום המנהרות.
במסגרת המו"מ על תקציב המדינה :אנחנו עומדים על הצורך לתקצב באופן ראוי את הקמת מערך
ההגנה הקרקעי לאורך הגבול ,במתכונת שאושרה כבר על ידי מערכת הביטחון עצמה.
במסגרת הכרת מגבלותינו :אין סיכוי ממשי לפיתוח קרוב של אמצעי לפגיעה בפצצות מרגמה בעת
מעופן.

תש(מ)ע"ו מה קורה
לסקירת "אפס התקלות" של תחילת הפעילות בשנת הלימודים החדשה מהטור הקודם ,הוסיפו נא
את הנתונים הבאים :יש לנו  400ילדי גן ו  350ילדי מעונות יום (פעוטונים ותינוקיות) ,אותם מלוות
 200נשות חינוך ואנשי צוות הגיל הרך .לצידם ,מתחנכים אצלנו כ  800תלמידים בבית הספר היסודי
ו  1,200בעל יסודי (חטיבת הביניים והתיכון).
ובקצה העליון של הנוער הפעיל ,הוסיפו את חמשת השינשינים של החברה להגנת הטבע,
שמתגוררים בניר עם ומפעילים את המל"ש – מרכז לימודי השדה בשער הנגב.

04/09/2015
"בוא נחזור הביתה"
כך אמרה ורד לאור ,בעלה ,בכוונה לחזור הביתה ,לקבוץ ארז ,בו נולדה .הם הגיעו יחד עם עוד תשע
עשרה משפחות ולהן כארבעים ילדים .שינוי כיוון דרמטי לקבוץ הקטן.

שבע שנים ארך היריון הצמיחה הדמוגרפית בקבוץ ארז .הקבוץ התעקש על קליטה לחברות מלאה
והיה מוכן ,לשם כך ,לוותר על כמה חבר'ה על הכיפק ,שרצו לחיות ב"עצמאות כלכלית".
בשנים אלו ,חברי הקבוץ חידדו לעצמם את אורחות החיים הרצויים להם בקבוץ המתחדש ,תכננו את
שכונות המגורים החדשות ואספו תקציבים להקמתן .ועדת הקליטה הייתה פעילה ואספה ,אחת
לאחת ,את המשפחות הנפלאות .הבוקר התכנסו החברים לאסיפה בה הם שמעו את עשרים
המשפחות שמבקשות להיקלט בקבוץ .בעקבות הצבעה שמתקיימת בסוף השבוע הנוכחי ,יגדל
הקבוץ ויתפחו קבוצות הילדים בו.
הפאתוס בו ברכתי את חברות ארז וחבריו היה מתאים למעמד ההיסטורי :הם בצעו מהלך חיובי,
משמעותי בתחום קריטי .הם הוכיחו שלמרות שכל אחד מהם הינו בר חלוף ,הרי שהמפעל המשותף
שהם הקימו – קהילה הרמונית ,שחיה בשיתופיות גבוהה  -אינה פרוייקט לשנים ,שלושה דורות
בלבד .מדובר בהתמודדות מוצלחת עם מה שהיה נראה לפני שנים לא רבות ככשלון החלום שנוצק
בשלהי מלחמת העצמאות על ידי משוחררי חטיבת "יפתח" של הפלמ"ח.
גם בארז הוכחנו שקבוצה נחושה ,אחראית ואוהבת יכולה לאתגרים מורכבים; ישר כח.

28/08/2015
חיות המים
השבוע המשמח לספורט הישראלי הוא הזדמנות להתגאות בספורטאים המקומיים שלנו .קבלו את
ענף השחיה שלנו ,שפועל במרכז ההידרותרפי ומונה כ  370שחיינים ,ברמות שונות ,ביניהן שלוש
קבוצות תחרותיות .בחודש האחרון התקיימו אליפויות ישראל בשחייה בווינגייט ,לצעירים ,נוער
ובוגרים 26 .שחייניות ושחיינים שלנו ייצגו אותנו בכבוד .בלטו במיוחד אלון מרשצ'נקו ( )10עם שני
שיאי ישראל לגילאים ,עינב שמעוני ( ,)14שהוכתרה כאלופת גילאים ב 100-מ' גב ,אורי פרייבך
אלופת גילאי  17-18ואפרת רוטשטיין ,אלופת ישראל לבוגרות .הנבחרת שלנו סיימה את האליפות
עם  18מדליות ,שתיים מהשחייניות עברו את הקריטריון לייצג את ישראל באליפות אירופה בשחייה.
השחיינים מתאמנים תריסר אימונים בשבוע ,אחד בבוקר לפני תחילת יום הלימודים ואחד אחה"צ.
ברכות לשחיינים ולצוות המאמנים בראשות אמיר (פיש) כהן.

ועוד בהידרו
כותבת קרן ,אמא שהבת שלה ,בעלת צרכים מיוחדים ,השתתפה בקייטנה שמסייעת להורים לעבור
את סוף החופשה בשלום" :זו שנה רביעית לקייטנת "שמיים במים" ,בניצוחה של אורלי דורון ,וכרגיל
היה נפלא ומושקע ומדהים ומוצלח! תושבי המועצה הוכיחו ,שוב ,כמה הם יודעים לתרום ולתת.
מספר המתנדבים היה ענק ומגוון :מנערים בגיל תיכון ועד פנסיונרים צעירים ברוחם .כולם הגיעו
במטרה אחת ברורה  -לתת ולתת ולתת .אני מודה מכל הלב ,בשם כל הילדים וההורים ,למועצה,
למרכז ההידרותרפי ,לרווחה ולכל מי שקשור בפרויקט המדהים הזה .ניפגש בקייטנה הבאה".

אולי...
יענקלה ("מר תפוח אדמה") כהן ,ממייסדי נחל עוז ,מספר" :לפני כשלושה שבועות התקשר אלי
מתאם החקלאות עם רצועת עזה ושאל אם אוכל לעזור לחקלאי מבית חנון בייעוץ עבור סוג הזנים
שהוא צריך לקנות עבור גידול לתעשיית הצ'יפס .הצעתי לו שיפגיש אותי עם המגדל בכדי שנשוחח

ישירות .הצעתי שניפגש ביום ההדגמה של ניסיונות הזנים ,שנערך השבוע בקבוץ ארז .לקראת
המפגש ,עלה לי רעיון שאנחנו ,בנחל עוז ,נייבא את הזרעים ונגדל עבורו את הזרעים לסתיו ,בהנחה
שרמת הטיפול שלנו בשדה תפיק זרעים איכותיים יותר מאשר הם יוכלו לייצר לעצמם .הגיע היום
המיועד ואז ,להפתעתנו ,הגיעו  40מגדלי תפוא"ד וירקות מהרצועה .התארגנו במהירות ,התכנסנו
במועדון של ארז והמדריך הארצי הרצה להם קצרות על גידול תפוחי אדמה בישראל .כמה מגדלים
עזתים הסכימו להצעתי לשיתוף פעולה בתחום גידול הזרעים .קבענו פגישה בנחל עוז לעוד שבועיים,
בה ננסה להגיע להסכמות על ניסוי בהיקף קטן ,שיסמן לנו את הדרך לעתיד .מארז ,נסעה הקבוצה
לביקור במועצה האזורית אשכול .אולי מתפוחי האדמה יצמח השקט באזור?"

