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 חזון פנחס
פיני מלכה, מושבניק, בעלי חברת "אחוזת דניאל" ויזם השכונה הקהילתית ברוחמה, 

 ( יחד עם חברי רוחמה הפנינג שיווק של השכונה. 2-3.12מקיים בסוף השבוע )
ובהם ההזמנה הלבבית "בואו לגור במקום בו  תקליטורים ואלפי ברושורים הופצו 4,000

אתם אוהבים לטייל". רוחמה ממוקמת באותו חיק טבע נכסף, הרחק מישובים אחרים 
של עוד שנתיים(,  בלב החורשות, הפריחות, הנחלים והשקט  6דקות מכביש  10)ורק 

 אליהם באים לטייל בסופי שבוע ובחופשות. 
 -ושב על יזמויות נופש פעיל וספורטיבי ועל שימורפיני חוזה למקום עתיד מזהיר. הוא ח

שיקום מבני המשק הישנים לצרכים מתחדשים. הוא משבח את מערכת החינוך 
שמאפשרת להורים העובדים להימנע מהוצאות השמרטפות  והאזוריתהמקומית 

ומטירחת )ועלות( הסעות בניהם  אחרי יום הלימודים הרגיל. )יש חוגים, פעולות תנועת 
 ואירועי תרבות איכותיים. רובם מאורגני הסעה.(  נוער

פיני כבר לא אורח לרגע והוא עדיין רואה בעיקר את האורות וההזדמנויות שיש למגורים 
 , המצוי הכי באמצע המדינה שיש.  השקמהולנופש בחבל ארץ 

 
 אי האמונה

בסככה חצי בנויה בפארק התעשייה הלא מאוכלס, "נועם", הקרוב לנתיבות , 
פתחת "עיר האמונה". אי של אמונה המתכתשת עם תלאות היום יום, בתנאי חיים מת

 ירודים ואיכות סביבה מזעזעת. 
פגשתי שם הבוקר את זבולון כלפא, מאנשי עצמונה, שהקדיש עצמו חודשים ארוכים 

. כעת, הוא עסוק בהכנת חלופת ההתיישבות בקבוץ תההינתקולמאבק למניעת 
הפלג המזרחי של יוצאי עצמונה. )הפלג המערבי מתיישב,  שומריה, ישוב שיקלוט את

 זמנית, ביתד שבדרום מוא"ז אשכול( 
חוכמה גדולה היא לזהות הזדמנות שצומחת מתוך משבר. שני שליש מתושבי עצמונה 

היו "הקהילתיים", שרצו להצטרף לאגודה השיתופית החקלאית ולא הסתייע. מחר, 
תנו כללי המשחק וגם זבולון יהיה שותף למשק. כשתכנס הקבוצה בנעלי השומרים, יש

 הקבלן מגוש קטיף יהפוך לחקלאי במדרונות ערי יהודה, מהצד המערבי של הקו הירוק. 
אלינו, הקיבוצניקים, יושבי הנגב מימים ימימה. הוא מחפש  הקרבהזבולון מבקש את 

מחתי לשמוע את הזירה בה נייצר שיתופי פעולה לרוב, "כי רב המשותף על המפריד". ש
בני שמעון מתהדק. את מפצי  האזוריתשהרומן בין הכיפות הסרוגות לבין המועצה 

 הפוליטיקה יחליפו, כך תקוותי, חיבורי ההתיישבות. 
 

 ניסים ונפלאות
כשהעיניים הכחולות והכועסות, של ניסים, אבא של אורי מכיתה יב', פגשו את עיניה 

 הבקעה. השהייתית, ידעתי סגולות  וחסרות המנוחה של רונ-הכחולות
רונית תירוש, מנכ"לית משרד החינוך הגיעה אלינו השבוע לביקור ראשון ואחרון בשלהי 
היום הפוליטי הכי מתוח. משער הנגב היא טסה לפגישה עם השרה, בה סיכמו השתיים 

 על פרידה בטרם עת. 
מים בלא ניסים ביטא היטב את פחדיהם של ההורים ששולחים את ילדיהם לארץ הקסא

 שמדינתם תעמיד לילדיהם הגנה סבירה כנגד המרעין בישין.
בשידור רדיו, למחרת בבוקר, אמרה המנכ"לית כי היא מבקשת  להישאר עוד כמה ימים 

בתפקיד כדי לסיים התחייבויות דחופות, ביניהן מנתה את מיגון בית הספר התיכון 
 בשער הנגב. האסימון נפל. 

 
 



 ניסוי ותהילה
י של בית הספר היסודי הוענק למנכ"לית היוצאת. ליבת הניסוי היא הנחלת ספר הניסו

כישורי חיים לילדינו שטופי הטלוויזיה והמחשב. בספר, המסכם את הניסוי, מככבים 
מושגים כגון: אוריינות מערכתית, ניהול עצמי, שיתוף פעולה, יצירתיות וחקרנות. מעניין, 

 מכובד. –לא לגמרי ברור ובכל מקרה 
ום קודם לכן, זכה התיכון שלנו בפרס הארצי השני לתוכניות מונעות אלימות. תוכנית י

"הקווים האדומים" נוצרה כתגובה להנחת גללי הפרות בחדר המורים על ידי בוגרי יב' 
שנים. ההורים, המורים, התלמידים וההנהלה חברו ליצירת אקלים רגוע,  7-8לפני 

 יחסית, במוסד החינוכי. ברכות.
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