
 

 

 

 

 

 
 

 7102 בפברואר 72, ה"תשע באדר' ט, שבת ערב ,שער הנגב -מילים לשבת

 
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 הרי חינוך
 "ערי חינוך".השבוע המשכנו את מהלך החשיבה האסטרטגית בתחום החינוך עם יעקב הכט, מקים 

שלא יהיה ספק, אנחנו גאים )מאד( בבתי הספר שלנו, בגני הילדים ובמעונות הילדים בגיל הרך, בחינוך 
החברתי ובפעילות תנועות הנוער. בוגרי מערכת החינוך הולכים במספרים ראויים לשנת שירות ומשרתים 

מתקדמים במסלולי השכלה והכשרה מקצועית והופכים לאזרחים בצה"ל; כמו שצריך. אחר כך הם 
 יצרניים, אכפתיים וטובי לב.

...ובכל זאת, אנחנו רוצים עוד: איך עושים חינוך ייחודי בעולם גלובלי? מה הם האתגרים החדשים 
בתחום החינוך שניקח על עצמנו? איך יוצרים רצף חינוכי בקהילה המתחדשת שלנו? איך נכין את 

ים שלנו באופן המיטבי לחיים המרתקים שצפויים להם? יעקב יפגיש אותנו עם חזיתות החינוך הילד
בעולם וביחד נשרטט את קווי המתאר לחזון החינוכי שמתאים לנו, בשער הנגב של העשור השני במאה 

 העשרים ואחת. 
 

 עדות אישית
ת. יו"ר מכון המחקר הוא אהרון השבוע פגשתי את אנשי "יד טבנקין", מכון המחקר של התנועה הקיבוצי

הייתי עדיין  7491ידלין, שר החינוך לשעבר, חבר חצרים. ממנו זכינו לשמוע את הסיפור הבא: "בקיץ 
חבר קבוץ בארי. הזדמן לי להיות נוכח בשדה בו ביקרה ועדת האו"ם לנושא פלשתינה )אונסקו"פ(. במו 

"בזכות צינור המים הזה מניר עם, הנגב יהיה של  בי:אוזני שמעתי את הנציג השוודי אומר לעמיתו היוגוסל
המדינה היהודית". וכך היה, כעבור חודשים ספורים קבלה עצרת האו"ם את המלצת הוועדה וכללה את 

 עיקר הנגב במדינה היהודית בארץ ישראל."
 

 הדור המאה ואחד
קיבוצית, שעוצמתם שתי פגישות נוספות הזדמנו לי השבוע: עם הארגונים הכלכליים של התנועה ה

מהווה עדות נוספת להתאוששות המופלאה של הכפר הישראלי לאחר המשבר החריף של שנות 
השמונים והתשעים. וכן, עם קבוצת מדריכים, שמובילים את "תוכנית דילר למנהיגות צעירים" בארץ 

ל כך מתמשכת ובארצות הים. בפגישות אלו אני נוהג לתאר, ללא כחל וסרק, את המציאות שלנו, זו הכ
והכל כך ייחודית. אני מקפיד בפגישות אלו להתבונן על חיי היום יום שלנו גם מזווית שאסור לזנוח לרגע: 

דורות חלמנו לחזור ולהיות עם חופשי בארצנו. ואכן, אנחנו חיים בדור ייחודי, במדינה היהודים  711
ו משלמים... ויותר. זו לא סיבה דורות היו מוכנים לשלם את המחירים שאנחנ 711העצמאית, עבורה 

לעשות היום שטויות בתחומי חברה, כלכלה ובטחון לאומי, אבל זו זווית שבלעדיה, נתקשה לעמוד 
    באתגרים שדורשים מאיתנו החיים בחוף המזרחי של הים התיכון. 

 
 שיעור לחיים

נים, מחבקים ומתקשרים אמש חיבקנו את היבתניקים המתנדבים, מאז כיתה י', במרכז ההידרותרפי ומאמ
שושי נפש. זו השנה הארבע עשרה שאנחנו מקיימים לילדים אוטיסטים, לבעלי ניוון שרירים ולמבוגרים ת

את המפעל המקסים; השנה הראשונה בלי איתי, מנהל המרכז שאיננו עמנו. היום נכללת עשייה אנושית 
זו, שמובילה אורלי דורון, במסגרת "תעודת הבגרות החברתית", שהינה חלק מתוכנית הלימודים בתיכון. 

נערים, מהוריהם ומוריהם, שבזמן שלכאורה התלמידים הם שוב ושוב, אנחנו שומעים מהנערות וה
התורמים ביחסים אלו, הרי שכל רגע משהותם במים ומחוצה להם עם שותפיהם למפגש הם מוצפים 

באהבה ובקרבה אנושית. אמרתי לנערות והנערים שהיכולת שהם מפתחים כאן, לחדור מבעד לקליפות 
היא יכולת שתהיה שלהם לכל החיים ובעזרתה הם יהפכו הגוף והנפש הדוויים ולהיפגש באדם שמולם, 

     את העולם שלנו לראוי יותר. 
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 רצים למרחקים ארוכים
החורף, שכבר שכחנו תחת מתקפת השרב האביבי, דחה את ארועי "דרום אדום" ולפיכך אנחנו מקיימים 

מחר תתקיים צעדת הכלניות בשדות רוחמה המוריקים  וף השבוע הנוכחי.בסרועים גם יסדרה של א
 ופורחים. 

ב ורצתי עם בני גנץ ואיתי וירוב )מפקד האוגדה( בשבילי חורשה ובשדות יהיום ויתרתי על המרוץ בתל אב
הנגב בין שוקדה לבארי לכבוד זכרם הברוך והכואב של דניאל טרגרמן )נחל עוז( ומרוה בביאן 

(. אגב ריצה בתנאי שרב: כל רצי המרתון, חצי המרתון והעשרה ק"מ שלנו בתל אביב סיימו )עלומים
הבוקר את הריצות ושבו לבסיסם בשלום. בנוסף, באליפות הארץ לשחייני מאסטר )מבוגרים(, אירית 

אפרתי מעין הבשור, שהינה חלק מקבוצת הטריאתלוניסטים/ות שלנו, שברה היום את שיא ישראל 
מטר חזה. ועוד נמסר מחוגים המקורבים לרצים הבלתי נלאים, שלקראת טריאתלון  011חיית לגילה בש

הנשים בהרצליה, סוזי ודני דבוסקין )שהתחרות היא על שמה של תמר, הבת שלהם( מזמינים אתכן, 
, בשעה 74.3.71הנשים, לבוא למפגש הכרות ועידוד להשתתף בחוויה הספורטיבית. המפגש יתקיים ב 

 .119-1349931בגרין פאב בניר עם. פרטים נוספים אצל יוסף:  01:31
 -שנה לפעולה, בהשתתפות לוחמי ה 31בהמשך הבוקר, התקיים היום, באתר "חץ שחור", טכס לציון 

, ראשוני הצנחנים ומקפלות המצנחים. שער הנגב חיבקה מהיום הראשון את העמותה של הלוחמים 717
פואר, בו נמשיך לשמר את המורשת המופלאה של תעוזה, נחישות תיקים. יחד עימם הקמנו אתר מוהו

 ורעות. מורשתם של הלוחמים המתקששים היא הצידה שלנו לדרך הארוכה שמובטחת לנו. 
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