
 

 

 

 

 

 
 

 2015 ביוני 12, ה"תשע בסיון ו"כ, שבת ערב - הנגב שער -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 חד גדיא: הלולאה

בק יורים עלינו, אנחנו מפציצים את החמאס שנא החמאס נאבק בג'יהדיסטים, הג'יהדיסטים 
 בג'יהדיסטים...מבולבלים? גם אנחנו. 

זהות האינטרסים המפתיעה בין הצ'ילבות, ישראל והחמאס, מביכה הן את ממשלת ישראל והן את 
זה לא מפריע  השכנים הקשוחים שלנו, שהתאמנו כל השנים בעיקר בלאיים ולהכות זה את זה. 

החדשים: כולם נשבעים שאין להם  לקברניטים דוברי העברית והערבית, כאחד, להתרגל מהר ליחסים
 -בקיצור  –שני להכתיב לנו את המציאות וש -כל כוונה להסלים את המציאות, שלא יתנו למיעוט הרע

 אפשר לתכנן חופשה רגועה. 
שלא במקרה, נפגשנו השבוע, בשלוש פגישות נפרדות, עם שדרת המפקדים במרחב: האלוף, האוגדונר 

קיץ אבל אני מבטיח לכם שעובדת עבורנו חבורת לובשי מדים מקצועית והמח"ט. אין לי מושג מה יילד 
 לעילא ונחושה עד כלות. 

  
 "נפטרה האישה שנתנה כח לעוטף עזה"

כך, בחדות ובעוצמה, הגדיר מתן צורי, בן מפלסים, כתב ידיעות אחרונות באזור, את פרידתנו ממרווה 
  מייזלס, אהובתנו, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים.

עד לימים האחרונים נעה האישה האמיצה והאופטימית בין טיפולים קשים לבין פעילות במועצה. ראו 
. מרווה בסרטון שצילמתי במצלמת הטלפוןאותה בצוות ההיגוי של התהליך האסטרטגי לפני כשבועיים, 

ימה מחלקה מפוארת, הסיירת הקהילתית של המועצה בישובים, יזמה את הקמת "מעברים" הק
לתעסוקה במגזר הכפרי, האיצה את הקמת צוותי החירום ואת הכשרתם, הייתה ממובילי הקמת המרכז 

השיקומי ההידרותרפי, הקימה את מרכז החוסן, את מרכז מיל"ה לילדים עם בעיות קשב וריכוז )ראו 
 ( ופעלה לפתרונות קהילתיים למשפחות בעת הסלמה. בסוף הטור

תה חולמת עם רגליים על הקרקע ועיניים לעבר האופק ומעבר יעל קברה אמרתי, בין השאר: "מרוה הי
לו. היא הייתה תמיד צעד אחד לפני כולנו באשר להבנת הצרכים החברתיים ולנגזרות שמחייבות אותנו, 

שנותיה הקצרות מדי על פני האדמה פעלה מרווה כמי כתוצאה מהמציאות המשתנה במהירות. ב
תה מנהלת מחלקה שחשבה כמו ראש מועצה, כמו שר. ישאחריות עצומה נמצאת על כתפיה. היא הי

שובי קו העימות הדרומי, בכלל, בשני יהאופן מעורר הכבוד בו מתפקדים יישובי שער הנגב בפרט וי
ותה, מסבלנותה נות של מרווה, מיוזמותיה, מעקשהעשורים האחרונים הוא פועל יוצא ישיר מהתובנ

 ומהצלחותיה." 
 

 32גג 
כיו"ר ועדת החינוך של המועצות האזוריות, הצטרפתי למאבק הראוי שמובילים ההורים בישראל למען 

הקטנת הצפיפות של הילדים בכיתות. קטע ממכתב ששלחתי השבוע אל שר החינוך: " כאיש חינוך 
( 1ששם את החינוך בראש סדר היום, אני מבין לעומק שני דברים עיקריים:  בעבר, וכראש מועצה בהווה

( את המשמעות והמחיר של חינוך בראש סדר העדיפות בתוך 2את נקודת מבטו של המורה בכיתה, 
סדר יום עמוס של רשות. אני מבין ומכבד את ההנחה העומדת בבסיס ההחלטה לאפשר שוויון בחינוך 

ויות חלשות. יחד עם זאת, החלטה זו נוגדת את המלצת ועדת שמחון, שבדקה את בין רשויות איתנות ורש
. בשנה הבאה, אם לא נפעל היום, 32הנושא לעומק וקבעה כי המספר המקסימלי של ילדים בכיתה הינו 

יסגרו מאות כיתות וצפיפות הילדים בכיתה תעלה באופן דרמטי. זה מדיר שינה מעינינו. איך נוכל 
ללמוד בתנאים כאלה ולהגיע להישגים? איך נוכל לעשות עבודה חינוכית? לשוחח עם  לאפשר לילדים

אני מוכן ורוצה להיות שותף לחשיבה   הילדים, להקשיב, לתמוך וללוות אותם בתהליך החינוכי? )..(
 משותפת ולהובלה של פתרונות שיבטיחו לנו חינוך איכותי לילדינו לעוד שנים רבות."

 
 קטנים ומוגנים

ך כחצי שנה הוקם מבנה ממוגן עבור שתי כיתות מעון לפעוטים בנחל עוז. הילדים נכנסו למבנה תו
 וכולנו נושמים לרווחה... אבל מחסירים פעימה מהתרגשות. 

 תודה לרבים שנתנו ידם למבצע חסר התקדים. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvuUyCzl6bE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZvuUyCzl6bE&feature=youtu.be


 
 מי רצה קיץ חם ולא קיבל?

התיירות, מציעה לנו סדרת מופעים בפארק הבשור, עמותת התיירות שלנו, בסיוע מאסיבי של משרד 
  "יפה   אביתר בנאי  &  : אהוד בנאי "זאת המנגינה שלנו"2.7ב   -  שיתקיימו בימי חמישי של חודש יולי

ב   ההולגרמי. –השנים הראשונות & רמי פורטיס   30 -: משינה  16.7: שלמה ארצי. ב 9.7כלבנה". ב 
באתר בלקן ביט בוקס במופע להקה. עוד פרטים    &  "gold shadow"  ש: אסף אבידן במופע החד 23.7

   העמותה לתיירות.
 

 סוגרים שנה
( ובוגרי 16:30, בשעה 17.6במכללה מזמין אותנו לתערוכת בוגרי שנה א' )יום רביעי,  בית הספר לאמנות

, ליד האולפן למוסיקה )המרכז 17(. התערוכות תתקיימנה בבניין 16:30, בשעה 16.6שלישי,  שנה ב' )יום
 באתר בית הספר לאמנות.ראו עוד הטכנולוגי, לשעבר(. 

  . 18:00, בשעה 14.6בדורות, ביום ראשון הקרוב,  –ע"ש עידן גפן  האולפן למוסיקהקונצרט 
, בשעה 18.6בשער הנגב, מופע סיום באולם הספורט בקריית החינוך, ביום חמישי,  מרכז ההתעמלות

17:45. 
)כרטיסים:  19:30, ובשעה 16:30עה , בש23.6על שם דנה גלקוביץ, ביום שלישי,  האולפן למחולמופע 

 (15:30 -08:30, בין 077-9802278
 במבזק האזורי.עוד פרטים 

 
 קטלוניה זה כאן

עם הנהלת "דורות", המפעל הוותיק לברזים וציוד השקיה, שנמכר לאחרונה על ידי שרי נפגשנו השבוע 
"מיה" של   אתר החברה.הריסון ל"מאט הולדינג", חברה פרטית של ידידי ישראל מברצלונה . ראו עוד ב

יגוד לחששותינו בעבר, הובהר לנו שהחברה אחוז ממניות החברה. בנ 20האריסון מחזיקה עדיין ב 
הקטלונית מתכוונת להשקיע במבנה ובקווי הייצור של המפעל בקבוץ דורות ואינה מתרשמת יתר על 

 המידה מהרגישות הביטחונית באזור. 
 

 מיל"ה טובה
הורים, ילדים ופרנסי הציבור נפגשו השבוע למפגש חגיגי בו סיכמנו קרוב לארבע שנות פעילות של 

רכז מיל"ה )מרכז ייחודי להעצמה וללמידה( שהקמנו בשער הנגב עבור ילדים ונערים עם הפרעות קשב מ
קטים שרקמה מרווה, זכרה אחד מהפרויהוא כן, גם זה  באתר מיל"ה.וריכוז ועבור הוריהם. קראו עוד 

 הטוב יישאר איתנו תמיד.
דברי ברכה והוקרה נישאו ברמה, ובצדק. מרגשים היו דברי התלמיד הצעיר שהיטיב להסביר שזהו מקום 

בו הוא מתקבל באהבה בלתי מותנית ובו הוא מתפתח בשמחה. לא פחות מכך נגעה בנו האמא שלו, 
"אל תזרוק את הנעליים בסלון" ל"אתה יכול לשים את הנעליים שאמרה: "יחד למדנו להפוך את ה

למדנו לא  ישירות במקום, בבקשה?", למדנו לשנות את ה"למה" המקטין ל"איך" המגייס והמשתף, 
 שלונות וכן להעצים את ההישגים." ילחדד את הכ

 
 ה לו מיל"האדם צריך שתהי 

 , קצת מקום בעולם

 . אהבה לא נשכחת

 , וקול אמיתי לתפילה

 , ורגע מושלם

 , כדי לתת ולקחת

 .ולא...לפחד מהפחד

 

 שבת שלום, אלון
 

 
 

 לון שוסטרא

 054-6755111נייד:                                                         

alon@sng.org.ilmail: -E                                                

                                                           
 לפרטים נוספים      

                                          www.sng.org.il                                                                         

http://www.habsor.co.il/%D7%A7%D7%99%D7%A5
http://www.habsor.co.il/%D7%A7%D7%99%D7%A5
http://www.habsor.co.il/%D7%A7%D7%99%D7%A5
http://www.sapir.ac.il/arts_school?gclid=Cj0KEQjwhuqrBRCFuPz4ipOx5JIBEiQAZJ7F-oEay_V0giP3_ewbKxUCiLW90eT6y8BASmAlsDQoSpkaApj08P8HAQ
http://www.sng.org.il/media/sal/pages__media/2932.11/f5_%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%20%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%209.6.pdf
http://www.sng.org.il/media/sal/pages__media/2932.11/f5_%D7%9E%D7%91%D7%96%D7%A7%20%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%209.6.pdf
http://www.matholding.com/
http://www.matholding.com/
http://sn.sisma.org.il/SitePages/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94.aspx
http://sn.sisma.org.il/SitePages/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=3aZ9kfjdR_0
https://www.youtube.com/watch?v=3aZ9kfjdR_0
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