
 

 

 

 

 

 
 

 5102 בינואר 9, ה"תשע בטבת ט"י, שבת ערב שער הנגב, -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 מילים חדות
יוע בס -השבוע פתחנו את התערוכה "כוחה של מילה" במכללת ספיר. מבלי שהתכוונו לכך, היוצרים 

נתנו לנו הזדמנות להתבונן על כוחן האדיר של המלים, שנטענו במשמעויות  -התקשורת לסוגיה 
מרחיקות לכת. הזעם על המלים הבוטות לא היה מוצדק, כיוון שמובן מאליו שהיוצרים אינם "קוראים 

ב ל"איטבח אל יהוד". הם השתמשו במלים חריפות אלו ואחרות בהקשרים שמטרתם לסייע לנו לחשו
 אחרת על המציאות. הם בוודאי לא קראו לאלימות, להפך כמובן. 

כך יש להימנע מאמנות  -שמוטב לו לא הייתה מסופרת כלל  -האם, כמו בדיחה שצריך להסביר אותה 
 שרוב הציבור אינו מבין אותה כראוי? 

נה כלפינו אינני סבור כך; ובוודאי שאין לקבל את האלימות המילולית וההתנהגות הכוחנית שהופג
 בטקס הפתיחה שהתקיים השבוע בגלריה החדשה, בקומת הקרקע של הספרייה ולאחריו. 

במוכנים להתדיין בסבלנות ובסובלנות השקעתי זמן בכדי לנסות לשכנע ובכדי להאזין בקשב לעגמת 
הנפש האוטנטית של המתלוננים. במקרה אחד, בו הזעם חצה גבולות עד שהוזהרתי שסופי יהיה כשל 

ריקטוריסטים באירופה, הגשתי תלונה במשטרה על הסתה לאלימות באמצעות איומים כנגדי וכנגד הק
   תושבי שער הנגב.

 
 פיתוח ישיר 

השבוע קבלנו דיווח מגורמי משרד הביטחון על התקדמות הפרויקטים שהמשרד מוביל במסגרת תוכנית 
 22ואבטחת אספקת החשמל ב  השיקום והפיתוח של עוטף עזה. כל התקציב עבור התקנת התשתיות

הישובים הקרובים לגבול שוחרר והביצוע מותנה כעת רק בסיום התכנון, בתיאום עם הישובים והמועצה. 
ביטחוניות מתקדם על פי אילוצי הביטחון, סוג האדמה ומזג האוויר. הייעור  -שיקום הדרכים החקלאיות 

יים התכנון המפורט. כמו כן, נמסר על הביטחוני בישובים ובצידי הכבישים מתוקצב ובקרוב יסת
התקדמות בהסכמות בין החקלאים לבין מס רכוש באשר לפיצויים בגין הפגיעה בשדות. חברת נתיבי 

 ישראל )מע"צ לשעבר( תיכנס בהמשך לשיקום ופיתוח הכניסות לישובים.
 

 מזדקנים ביחד
פעולה בין ערים )שדרות, רהט, בחודשים האחרונים אנחנו מקדמים את "אשכול הנגב המערבי": שיתוף 

בנגב הצפון  נתיבות ואופקים( ומועצות אזוריות )אשכול, מרחבים, בני שמעון, שדות נגב ושער הנגב( 
מערבי. הרעיון, שנתמך על ידי משרדי הממשלה ומלווה על ידי המכון למנהיגות וממשל בג'וינט, מכוון 

הרשויות, בהרחבת השירותים והגדלת להתייעלות באספקת השירותים לכלל התושבים באשכול 
איכותם, בחיזוק הכלכלה המקומית ובהעצמת הלוקאל פטריוטיות. אני משמש כיו"ר פורום הרווחה 

תה לי ההזדמנות לפתוח אתמול מפגש שהתקיים יוהשירותים החברתיים של האשכול ובשל כך, הי
נו את תחומי שיתוף ת הזקנים שלבמתנ"ס ארנון ובו גבשו כמה עשרות ממלאי תפקיד שאמונים על רווח

 קטים שנפתח במשותף בחודשים הקרובים. הפעולה והפרוי
 

 בית ספר בסיכון יוצר
נהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך. שרטטנו, ללא כחל וסרק, את השבוע נפגשנו עם ראשי המ

המציאות המורכבת והבהרנו מתוך כך את הצרכים המתמשכים. בעקבות המפגש כתב אהרל'ה 
"הצעה להפעלת תוכנית חינוכית לבתי   רוטשטיין למשרד החינוך, מכתב מפורט שנושא את הכותרת:

יים בעוטף עזה יוצרים סיטואציות של משברים נקודתיים ספר בסיכון מתמיד". תמצית הדברים "הח
הבאים לידי ביטוי במבצעים צבאיים ובירי מתמשך של טילים, ללא שום חוקיות והבאים בגלים במשך 

עשור וחצי. מציאות זו איננה עומדת להשתנות בשנים הקרובות, ותוצאותיה הן תופעות פוסט טראומטיות 
דים. אנו מבקשים להציג תפיסה פדגוגית המתאימה לבית ספר בסיכון בקרב אוכלוסיית המורים והתלמי

מתמשך. עיקרה של תפיסה זו, היא העצמה של ציבור המורים והתלמידים ויצירת אמון בבית הספר כציר 
מוביל בקהילה, משום כך יש צורך בשינוי פרדיגמה: שינוי בתפיסת הסיוע במצבי משבר )..( שינוי זה 

 המסוגלות, האוטונומיה והשייכות של התלמידים והמורים כאחד ולטיפוח אחריות  אמור להביא לטיפוח



 
 

התלמידים כלפי הקהילה בה הם חיים. הקשר בין בתי החינוך לקהילות באזור עוטף עזה עשוי להיות 
מקור כוח ועוגן לקהילות עצמן. תוכנית זו היא טיוטה המעוגנת בתפיסה חינוכית שמופעלת כבר בחלקה 

 בבית החינוך שער הנגב." הגדול
 

 זה נוער זה!
בוצית והמנהל לחינוך התיישבותי תמכו, המועצה האזורית ובית הספר ייואל מרשק יזם, התנועה הק

התיכון שלנו התגייסו ונחל עוז החליט להיענות לאתגר ולקלוט את "המקובצת": שמונה נערות ונערים 
' בשער הנגב ולחיות בנחל עוז. בעלון נחל עוז יב –מההתיישבות ברחבי הארץ, שהגיעו ללמוד יא' 

כותבים: "הגיעו שלושה בנים: יהודי מקבוץ מצר, יותם משריגים ודן ממושב אודים וחמש בנות: עדי 
 מיחיעם, גל מיפתח, חגית ועמית משפיים ועינב מעברון. כולם וכולן חמודות וחמודים ומאוד נרגשים". 

ם למכינה הקדם צבאית, לנקלטים החדשים ולחברי נחל עוז ישר כח לחבר'ה )ולהוריהם(, שמצטרפי
 עצמם שמתעקשים על חיוך ואופטימיות, על אף הכל...ובגלל הכל.

 
 

 

 שתהיה לנו שבת של יופי בוהק ושל צחוקים מכל לב,
 מרום גולן המושלג.קבוץ אשר מגיעים אלינו מ

 
 
 

  שבת שלום, אלון
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