
 

 

 

 

 

 
 

 2015 ביוני 5, ה"תשע בסיוון ט"י, שבת ערב  - הנגב שער -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

ברוב השבוע האחרון הייתי במילואים, בתרגיל הצה"לי הגדול. ובינתיים, בשערי הנגב, החיים התנהלו 
כסדרם: בחינות בגרות וסיום שנה, הכנות למופעי הסיום, ביקורי אח"מים ו"עמך", תרגיל המוכנות לעורף 

 וכדי שלא ישעמם, גם כמה רקטות אמיתיות. 
 

 הקולות שבי
מחזור נ"ב בתיכון שער הנגב ארח למעלה מאלף בני משפחה וחברים באירוע סיום הלימודים. ברכתי 

חינוך שער הנגב )מחזור י"ב, שסיים לפני ארבעים שנה בדיוק(, כמורה את הקהל העצום כתלמיד בית ה
ומנהל לשעבר בבית הספר, כהורה למסיים יב' וכראש מועצה גאה על הפואמה הפדגוגית בסביבה כל 

כך מיוחדת. בני המחזור המתוקים אוהבים את בית הספר שלהם, את המורים, אוהבים זה את זה 
 נת השירות, השירות הלאומי, המכינות וצה"ל. ומתקשים להיפרד, בדרכם אל ש

התלמיד שבי השתאה על העשורים שחלפו, המורה התרגש כמו חזר למסיבת תלמידיו, ההורה התקשה 
 להכיל את היופי הצורב וראש המועצה ידע שאנחנו עומדים במשימה.

 
 אהרון והשר הגרמני

מני, פרנק שטיינמאייר, שחזר מביקור מנהל בית הספר התיכון, אהרלה, ארח השבוע את שר החוץ הגר
ברצועה וששגרירות ארצו בישראל שלחה אותו אלינו בכדי שיקבל את הזווית שלנו על ההתרחשות 

המזרח תיכונית. אהרלה קיים עם האורח שיחה אינטימית שמהותה חידוד המחירים )למשל, בוגרי י"ב 
 ת המערכה כשנאבד את התקווה"(.שאינם זוכרים מציאות אחרת( והמאבק על התקווה )"נפסיד א

 
 אשרי המאמינים

, שלחלקם זו הפעם הראשונה מתרקומיא פלסטינאיםילדים  40מפגש בין במהלך השבוע התקיים 
 "מפעלות חינוך וחברה"ידי בישראל, לבין ילדי בית ספר לכדורגל שלנו. הפעילות מאורגנת על 

שמאמינה ב: "כדורגל יכול לשנות את העולם, להכיר את השונה, לגלות שהוא דווקא די דומה וכמה טוב 
להיות יחד, בקבוצה אחת". האיחוד האירופי והמשרד להגנת הסביבה תומכים בפעולות הללו. האיחוד 

ר, איך מתחבר המשרד לכך? אז, ככה: במהלך המפגש, חלק מהילדים משחק כדורגל זה ברו –האירופי 
בקבוצות מעורבות וחלק עוברים סדנאות, בקבוצות מעורבות, על נושאי טבע וקיימות סביבתית. לצד 

דפנה סיבוני ששון, )ניר עם( מנהלת העמותה לספורט, הוביל את המפגש גון צורי )הבן של איתי, 
 ש כמנהל אזורי של "מפעלות". מפלסים(, שמשמ

כתבתי לדפנה ולגון: "אני יודע, שלא נוכל להשפיע יותר מדי על גובה הלהבות בגזרה, אבל זו אחריותנו 
המלאה לשמור על שפיות ועל האמונה שיבואו בהמשך הימים היותר טובים. )לצערי, אין לי לו"ז...עדיין 

") 
 
 כרון ותקווה יז

אמש במגרש הכדורגל של כפר עזה. שפות המוזיקה והפיוס ממערב ערב של התרוממות רוח היה 
וממזרח החליפו את שפות הרקטות והפגזים: הרקוויאם של מוצארט משובץ בתפילות יהודיות וקינות 
מוסלמיות, איל וסתיו קדושים, בניו של ג'ימי קדושים שנהרג מפצצת מרגמה בכפר עזה על סף ביתו 

ואיל מנגן במפוחית(, שייח/ סופי ונשות "התנועה לעתיד הנגב  פורום המשפחות השכולות)סתיו חברה ב
ם עושות שלום", מוזיקאיות ומוזיקאים ערבים מיפו, חבריהם היהודים, ביניהם יאיר המערבי" לצד "נשי

דלאל ומיכה ביטון והמנצח אבנר איתי עם שלושה הרכבים קלאסיים של תזמורת ומקהלות. ראו את דף 
 "קונצרט ללא גבולות".הפייסבוק של 

ראש מועצת אשכול  –בקהל היו בני גנץ ודב חנין, חבר הפרלמנט האירופי מטעם גרמניה וגדי ירקוני 
 שנפצע הקיץ והיו גם כמה אורחים מעזה.  -הנבחר הטרי )בהצלחה!( 

 יאיר דלאל, האומן המיוחד, היה הכח המוזיקלי המלכד , שהגיע לשיאו כשכל המשתתפים שרו בסיום
  "זמאן אל סלאם" )זמן השלום(.את שירו 

 

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4664667,00.html
http://mifalot.co.il/
http://mifalot.co.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%92_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_-_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%92_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_-_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA
https://www.facebook.com/events/422248904621041/
https://www.facebook.com/events/422248904621041/
https://www.youtube.com/watch?v=umkKuuR6ECE
https://www.youtube.com/watch?v=umkKuuR6ECE


 
 

 סניורה ג'וניור
יש לנו אלופות ב"פס אקרובטיקה" )התעמלות( בדרגת ג'וניור: מאיה שלטון )תלמי יפה(, עדן אטינגר 

המקומות הראשונים בדרגה הבינלאומית  )כפר עזה( ושי מילוא )מפלסים( מחלקות ביניהן את שלושת
כבוד לבנות הזוכות ולמאמנים:   .Dהזו. עמית אשכנזי )מפלסים( קטפה את המקום השני בדרגה 

 מיכאלה, אולג וכלנית.
 

 חמש יממות של שכרון חושים
וכך כותב   .14פסטיבל קולנוע דרום ה נזכיר שמיום ראשון הקרוב בבוקר ועד לחמישי בלילה יתקיים 

פרופ' אבנר פיינגלרנט, בן ברור חיל וראש בית הספר לאמנות המסך והקול במכתב לסגל העובדים 
והמרצים: "בשבילי הפסטיבל הוא המקום ליצור מפגש בלתי אמצעי בין אדם לאדם ובין אדם ליצירה, 

תר לריב, להילחם, לשאוג ולהתפייס, לחבק ככר העיר של אתונה, המקום בו מו -מפגש ה'אגורה' 
 ולאהוב, אבל רק במילים סיפורים וסרטים, ללא שימוש בכל כלי נשק אחר".

 
 פגישות לאין קץ

טחון ויתר יתרגיל העורף הלאומי שהתקיים השבוע מצא אותנו דרוכים ממילא. מסיבות מובנות, שר הב
חשב שנכון לבדוק, לפחות פעם אחת, את לנו על שתי האזעקות התרגיליות )מפקד האוגדה דווקא 

ימים חזרו, לשעה קלה, לעמדותיהם  74מערכות הכריזה(. אנשי פיקוד העורף שליוו אותנו בקיץ במשך 
 ונפרדו מאיתנו בתקווה להתראות רק בתרגיל הלאומי הבא. 

 
 בקצה המסלול

תוכנית העבודה  הבוקר התכנסנו לסיכום כמעט אחרון של התהליך האסטרטגי, שמטרתו לקבוע את
ממלאי תפקיד וחברי הנהלות מהמועצה ומכל הישובים למדו את חזון  60שלנו לשנים הבאות. כ 

המועצה שניסחנו ואת ההחלטות המתרקמות בשבע קבוצות העבודה. זו הזדמנות טובה להודות לאנשי 
ת בשנה חברת "פילת", שנתנו לנו יד מקצועית וחכמה, למנהלי המחלקות שהשקיעו שעות ארוכו

האחרונה בנושא שאינו חרומי ואינו בוער, למאות התושבים שנטלו חלק במפגשים ולנפתלי סיוון שהוביל 
 את התהליך. 

  
 שווים 

קבלת השבת של התנועה ליהדות מתקדמת התקיימה אחר הצהריים במועדון בנחל עוז בהשתתפות 
 חברי הקבוץ ובנות ובני הקהילה הגאה בעוטף עזה. 

אותנו המארגנות עם דברי טעם מהמשנה: " אדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולן  בכניסה קדמו
דומין זה לזה; ומלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, טבע כל האדם בחותמו של האדם הראשון, ואין 
אחד מהן דומה לחברו" והוסיפו: "תודה שבאתם/ן לחגוג עמנו את שלל צבעי הקשת האנושית, להרים 

 זכות לחיות בכבוד ובחרות, בשמחה ובאהבה, כשוות ושווים בפני אלוהים ואדם". כוסית ל
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