
 

 

 

 

 

 
 

 4102 באפריל 42, ה"תשע באייר' ו, שבת ערב, הנגב שער-מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 
 ביקור טוב 

ביקור משלחת חברי המועצה בקרלסרואה, גרמניה, היה מוצלח במיוחד: קידמנו את התוכניות 
שותפות שלנו בנושאי חירום, משלחות נוער ומורים וביקורים הדדיים; נפגשנו עם תלמידים שיגיעו המ

יבות ההדדית לשותפות המיוחדת, בקרנו בבית ספר ץ, ערכנו טכס רשמי שביטא את המחואלינו בקי
מישורי לילדים בעלי צרכים פיזיים מיוחדים וגם טיילנו ברחבי המחוז בין אגמים ונחלים ביער השחור, 

הריין וגבעות משובצות בכרמי יין. עשינו כמיטב יכולתנו לחבר את נציגי המפלגות השונות במועצת 
זה היה טבעי מבחינה רגשית, עם הסוציאל  -המחוז לנראטיב הישראלי: עם הנוצרים הדמוקרטים 

 תית. זה היה טבעי לנו מבחינה סביב -זה היה טבעי מבחינה חברתית ועם הירוקים  -דמוקרטים 
 

  גיבור מקומי 
גרמניה של היום מדגימה מעבר עוצר נשימה משפל האכזריות והניכור האנושי אל פסגות החמלה 

(. ריינר מאייר הוא מורה Vaihingenוהאחריות המוסרית; כך חשנו באתר הזיכרון הקטן בכפר וויהינגן )
רחשה במחנה ששכן בעמק צעיר להיסטוריה מהכפר, ששמע מאביו עדות חלקית מאד על הזוועה שהת

לאומים, ביניהם יהודים רבים, הועבדו שם בפרך, רבים מהם נרצחו  02הקטן הצמוד לכפר. אלפי בני 
ומתו במהלך העבדות בת זמננו. ריינר וחבריו הקימו עמותה, יצרו קשר עם ניצולי המחנה, גייסו משאבים, 

צריפים. בסמוך, הם מטפחים את בית תכננו ובנו בלב קהילתם מרכז מבקרים קטן על חורבות אחד ה
קברים, של גברים שאנחנו יודעים את רשימת שמותיהם אך לא  0,522העלמין של קורבנות הרוע ובו כ 

  את זהות הקורבן בכל קבר. 
 

 תגובה ציונית הולמת
שותפים נוספים מהעיר, בכללם מנכ"ל  –נפגשנו הבוקר עם משפחת ויטרבי מסן דייגו ועם חברים 

ליון יה היהודית. בקיץ האחרון גייסה הקהילה היהודית בעיר החוף המערבית למעלה משלושה מהפדרצי
דולר למגבית החירום לישראל; היה זה הסכום השלישי בגדלו בין כל ערי היבשת. רוב התרומה יועד 

ו, מיליון דולר( מיועד להקמת מרכז תרבות וספורט ממוגן בקרית החינוך שלנ 0לשער הנגב; עיקרה )כ 
 בחלקו הצפוני של בית הספר התיכון. 

מגבית החירום ראתה לנגד עיניה אש, הרס ופליטים וברוב המקרים ייעדה התרומות לפעולות דחופות 
במהלך חודשי הקיץ. אנחנו סוברים שהתשובה הראויה לאיום המתמשך הוא חיזוק ארוך טווח של 

בנים לחיות בכפר הולדתם. לכן, בכוונתנו, העוצמה הקהילתית שלנו ומתוך כך, ביסוס הגון לקריאה ל
אולם ספורט, מבנים לבתי הספר   -לבנות מרכז קהילתי ממוגן ומזמין לילדים, צעירים ומבוגרים, שיכלול 

   למחול ולמוזיקה, בית קפה, רחבת התכנסות ומבואה מאירת פנים. 
 

 הקשר היהודי
של התוכנית האדריכלית, העמקנו את  רגע לפני שצללנו לפרוגרמה של המרכז ולטיוטות ראשונות

 ההכרות בינינו: המזמין, האדריכל והתורם. 
ראש המועצה, שמשפחת אביו נמלטה בעור שיניה מגרמניה, לאחר שסבא נתן שוחרר ממחנה  –המזמין 

 הריכוז בוכנוואלד. 
בצה"ל  חיים קהת, ששרד עם הוריו את מחנה הריכוז טרזינשטאט, עלה עימם ארצה, שירת –האדריכל 

     כתותחן ונפצע במלחמת יום הכיפורים.
ארנה ויטרבי ז"ל, ילידת סרייבו, ניצולת מלחמת העולם שהכירה את אנדרו, בעלה, בארצות  –התורמים 

  הברית, לאחר שגם הוא הספיק להימלט מאיטליה עם משפחתו, ממש ערב המלחמה. 
 

 מוזיאון לחיים
בוע צת התורמים להקמת מבנה האמנויות בתיכון החדש. בשתה גם אבן הראשה, חלוימשפחת ויטרבי הי
, יתקיים אחר הצהריים, בבית הספר, ערב אומנים יוצרים לזכרו של אלכס, בנם 42.3הבא, ביום חמישי, 

של ארנה ואנדרו. לערב אחד יהפוך בית הספר למוזיאון חי, בו יציגו התלמידים שלנו את יצירותיהם 



רטי קולנוע, החדשות, תוצר העבודה השנתית בשש מגמות האמנות, באמצעות הרכבים מוזיקליים, ס
קטעי מחול ותיאטרון, מייצגים אמנותיים, תצוגות האופנה וסדנאות יצירה. כולנו מוזמנים בין חמש 

  . 02:22בשעה  -לשמונה בערב למוזיאון החי ולהשתתפות בסדנאות. מופע הסיום 
 

 בעיניים שלהם
נוך התיישבותי. מרכז נהל חברה ונוער במשרד החינוך, יחד עם המינהל לחייהשבוע התקיים ביקור של מ

המועצות האזוריות, שיזם את הביקור, ביקש להציג למשרד החינוך את מערכי החינוך הפורמלי והחינוך 
החברתי במועצה אזורית קיבוצית. אריה חודרה הציג, יחד עם אנשיו באשכול חינוך, פנאי וקהילה, את 

החינוכי, לאורך שעות היממה וימי תפיסתנו באשר לרצף החינוכי שאנו מטפחים בין הישובים למרכז 
 השנה, בעבור כל הילדות והילדים שלנו. 

דני רוזנר, ראש מינהל חברה ונוער, סיכם כך את הביקור: "בכל הקשור לחינוך בכלל ולחינוך חברתי 
בפרט, אתם נמצאים ארבעה צעדים לפני כל הארץ. בעצם, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא להפריע 

    לכם לעשות מה שאתם יודעים לעשות הכי טוב." לכם, רק לעזור 
 

 שומרים על הבית
יש לנו מין מנהג כזה, לשלוח כמעט מדי שנה חייל/ת משער הנגב לטכס מצטייני הנשיא ביום 

העצמאות...השנה זכתה בכבוד אור רבין, הבת של עמי רבין, הרבש"צ של ניר עם. אור הינה תצפיתנית 
שאלו אותה מה מניע אותה להשקיע כך ולבצע בצורה המיטבית את כל בגדוד התצפית בנחל עוז. כש

 המשימות, ענתה: "אני שומרת על הבית שלי". 
השוטר הקהילתי שלנו, יהודה אהרוני, קיבל אף הוא תעודת הצטיינות ממפקד מחוז הדרום של משמר 

 הגבול. גאים בך, יהודה. 
 לתת לכך חשיפה; ספרו לי על כך. אני יודע שעוד בנות ובנים שלנו זכו להוקרה, אשמח

 
 שניים יותר מדי

ביום הזיכרון התייחדנו עם חללינו. איש, משפחה וקהילה עם מתיהם. בבית הספר ציינו את הנופלים 
בוגרי המוסד החינוכי, באתר האינטרנט שלנו המשכנו להזכיר את כלל הנופלים שעברו בשערינו. זה היה 

החיילים והאזרחים שנהרגו בקיץ. עיקר הרוגי "צוק איתן" נפלו על  20 יום הזיכרון הראשון בו זכרנו את
 מאימת מנהרות התקיפה.  שום נחישותם לחלץ אותנו, תושבי הישובים הסמוכים לרצועה, 

בטכס המקומי במפלסים ישבתי לצד אחיו של גיורא גור )מלחמת יום הכיפורים( ואימה של טל ניר 
תי את שני הלפידים שזה עתה הדלקנו, הרהרתי בקבוצים בהם )התקפת מחבלים ברצועת עזה(. ראי

מספר הנופלים עצום ורב. רציתי לומר להם, לאם ולאח "שיישאר ככה"...רציתי ושתקתי, איך אפשר 
       לומר לאח ולאם "שיישאר ככה"? 

 
 

 ה, מנהל בית הספר, אמר לנאספים בלבן, אל מול שמות בוגרי שער הנגב שנהרגו: 'אהרל
 ..( בתוך ערפל המעבר בין אדום לצהוב נועדנו לחיות את חיינו, ").

 להרכין את ראשינו מול רוחות התופת ולזקוף את קומתנו בשלהי החורף, 
 בבוא הכלניות לצבוע מחדש את מחוזותינו באדום הקסום. 

 ובבוא הכלניות, העת לבנות את בתינו, 
 לחרוש את שדותינו ולהעמיד תלמידים הרבה; 

 , מול הברית של גומעי המים בחיפזון, ואנחנו
 מתמידים במסענו אל השלום )...(".

 
 

 שבת שלום, אלון
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