
 4102מאי   

 "הגשר הנוכחי"מבט מעודד: 

"על מנת שגשר יהיה יציב, צריך לבנות אותו בין שתי גדות בגובה שווה". המשפט הזה 

ב"איגרת", העלון של איחוד הקבוצות והקיבוצים, כשסיפרתי  פרסמתיהופיע במאמר ש

המתהווים בין שער הנגב לשדרות. זה היה לפני שלושים ושמונה החדשים על הקשרים 

 שנים.

וע שעבר התקיימה פגישת "מטה מול מטה" של המועצה שלנו עם עיריית שדרות. בשב

ערוצים  קדםזהו מפגש ראשון מסוגו, שבא למפות את שיתופי הפעולה הקיימים ול

, שהוא החדש הוא טל טורן, מנכ"ל העיריה הובלת המהלךחדשים. הפרטנר בשדרות ל

 עבד כנהג וכמנהלל טורן, שבנו של ישראבקיבוץ ארז. טל הוא  שמתגורר בן שדרות

כל הסיפור על רגל אחת:  ומחלקת התחבורה שלנו במשך שנים רבות. אם תרצו, זהב

עוד ם. וזה חיבוריהחיים שלנו ושל שדרות משולבים אלה באלה במגוון גדול של קשרים ו

 .דיברנו על שותפות הגורל ב"עוטף עזה"לפני ש

. שלנו בכיתה י"במהמחזור בוצה לה קב"איגרת" עסק ביוזמה שהובישפורסם אז מאמר ה

גרעיני " –לבצע שינוי בתפיסה של אחד הערוצים המרכזיים של שנת השירות  בקשנו

עיירות פיתוח ברחבי הארץ מגיעים ל. אז, באמצע שנות השבעים, הקיבוצניקים היו "עודד

כמה שיותר רחוק מהבית. אנחנו לשרת היה  מקובלבמטרה לתרום לעיר ולתושביה. 

שלנו לעיירה שלידינו,  קיבוציםין ה, בשיתוף באזורנו שהכי נכון לעשות את זה בחשב

סייע לתושבים, להתרכז בחיזוק שיתופי הפעולה בקרב בני הנוער. נסות לובמקום ל

 למודל החדש הזה קראנו "גרעין גשר".

תפיסת שנת בכך ביקורת על  תההתנגדות בקרב התנועה, שראהיוזמה נתקלה ב

.  ואספנו תומכיםמכל הארץ  . עברנו בכנסי כיתה י"באנחנו התעקשנו. אבל השירות

לבסוף,  )כן, היה תפקיד כזה(. שער הנגב-רכז שיתוף פעולה שדרותמסיוע גם קיבלנו 

 אושר. התנועה נכנעה והמודל 

גיא  :גרעין גשר הראשון, שהתבסס על בוגרי שער הנגבהחל לפעול  ,0791 חורף, בכך

אתם יודעים שוסטר, ואלון ) , זהבהאמיר מניצניםמברור חיל, יה וסונמנחל עוז, רועי 

כחלק מהמודל, גם אני נשארתי באזור . הם התגוררו ב"קומונה" בלב העיירה מאיפה(.

בני של  פתפעילות משותליצירת בתור רכז הנוער המועצתי )"חטיבון"(, ויחד פעלנו 

  הנוער.

ני גשר. אל השנת שירותניקים חמש עשרה השנים שלאחר מכן פעלו בשדרות גרעיב

 את שיתופי הפעולה. ופיתחו משער הנגב הצטרפו גם בוגרי שדרות, שהמשיכו 

שיתופי הפעולה  .שדרות הפכה לעירוישובי המועצה עברו תהליכי שינוי, בינתיים 

 . עברו אף הם תהליכי עדכון ומיסודוהשירותים ההדדיים 

 "יםמעורב"זוגות  םאות םה השיתוף התוצרים הכי משמעותיים שלאחד יש אומרים ש

 גרעיני גשרשל  בקומונהשנישאו והקימו משפחות לאחר שהכירו , משדרות ושער הנגב

 .בשדרות

 המועצה מנכ"לודד פלוט, ע

 

 

 

 


