
 

 

  

  2016ביולי  1ערב שבת, כ"ו בסיון תשע"ו,  -שער הנגב 
  

 שלום לחברות ולחברים,

 נתניהו טוב לערבים וליהודים

כם שנתניהו חתם עם ארדואן ושאומץ על ידי הקבינט, בהתנגדות עממית ישראלית, הוא בעיני ההס

הסכם טוב. הוא טוב, כיוון שהוא מסמן לנו נתיב התקדמות ולא תירוצים לתקיעות. מבחינתנו, 

שיקום עזה ופיתוח התשתיות  -הבשורה החשובה בהסכם השנוי במחלוקת הוא סדר היום שהונח בו 

למיליון ושמונה מאות אלף בני האדם החיים לידנו. כאב המשפחות שרוצות את בניהן נוגע החיוניות 

 גדל ולא קטן. -בנו אך בניגוד לסברה הרווחת, הסיכוי להשיגו כעת 

וכדרך שהחיים מתנהלים, במקריות בלתי אקראית, ישבנו השבוע עם אנשי מנהלת המעברים, משרד 

נן במעבר ארז. לצד התקווה שפיתוח הטרמינל בארז לסחורות הביטחון וקבוץ ארז על הפיתוח שמתוכ

ולא רק לבני אדם יביא רווחה לשכנים שלנו ופרנסה לקבוץ ארז, מונחת בירכתי התודעה שלנו 

התזכורת לגורלו המר של מעבר קרני, בנחל עוז: דווקא הצלחתו המסחרית והתקווה שהוא הביא 

את סופו על ידי התוקפנות הטרוריסטית, ששמחת  לשכניו דוברי העברית והערבית כאחד, הביאו

 הנורמליזציה של שנות התשעים לא שעשעה אותם כלל. 

  

 בלא גן 

האמהות והסבתות של ילדי הגן הלא ממוגן כראוי בקבוץ גבים סייעו לנו בשבועות האחרונים להבהיר 

תקציב שחיכינו לו למשרד החינוך את חיוניות ההקצאה התקציבית לבניית הגן החדש. ואכן, לצד ה

מירושלים, אישרה אתמול מליאת המועצה את קידום המימון הנחוץ להקמת הגן הממוגן. אך הסיפור 

האמיתי, כך הבהרתי לתקשורת שהתענינה בנו, נמצא בישובים אחרים. לאורך רצועת עזה יש צורך 

לטת הממשלה בהקמת כעשרה גנים ומעונות יום ממוגנים, שאין תקציב להקמתם. אני מקווה שהח

   הקרובה לפיתוח האזור בשנים הקרובות תיתן מענה ייחודי גם לסוגייה זו. 

אגב, הגן בגבים הוא הראשון, מזה עשרות שנים, שנבנה אצלנו כתוצאה מהצמיחה הדמוגרפית ולא 

 עקב אילוצי בטחון )מעונות יום, תוצרי הקליטה המבורכת, אנחנו כבר בונים(. 

  

 המיליונרים בבריכות השחיה

שני שליש מכלל הישובים בשער הנגב ממוקמים במרחק של פחות מארבעה קילומטר מהגבול. 

תקציבים ממשלתיים גדולים מושקעים בישובים אלה במרכיבי בטחון, במבני חינוך ממוגנים וגם 

שובים העורפיים, דרכים, חשמל וכיו"ב. על מנת לקדם פרויקטים הנדסיים גם בי –בתשתיות פיזיות 

החליטה המועצה להקצות תקציבים ייחודיים לדורות, ברור חיל ורוחמה. לרוחמה, שתושביו אינם 

זכאים אלא להנחות קטנות יחסית במס, הקצינו תקציב גדול יותר וביחד עם הקבוץ ותקציבי מדינה 

יבור בישוב. גולת יצאנו למבצע "פיתוח לב רוחמה": קידום תכנון ופיתוח מבנים, כבישים ושטחי צ

הכותרת, שנחנכת אחר הצהריים, היא שיפוץ הבריכה הראשונה שהוקמה בשער הנגב )אי שם 



במחצית הראשונה של שנות החמישים(, שבמאמץ משולב ובתקציב גדול במיוחד הפכה לאחת 

      מבריכות השחיה המרשימות ביותר באזור, בודאי המרשימה ביותר בשקמה... 

  

 באותו זמן, בצד השני של היער

בערב שבת הקודם התקיימה בנחל עוז מסיבת מחזור למסיימי יב'. שמונה מהם הינם בנות ובנים 

מקבוצים ומושבים במרכז הארץ ובצפונה, שחודשים ספורים לאחר "צוק איתן", הם נענו לקריאה 

ם ההורים, סיפרה והצטרפו לחברת הילדים הקטנה ולבית הספר שער הנגב. האמא שברכה, בש

ששבועיים אחרי שהבת הגיעה לקבוץ, היא סימסה לה: "אני יוצאת מבית הספר ונוסעת הביתה". 

כעבור חצי דקה מגיעה השלמה: "לנחל עוז". מוסיפה האמא: "חששתי, לא אסתיר, אבל לאחר 

שלי, שביקרתי כאן, אחרי שהכרתי אתכם, חברי נחל עוז ואחרי ששמעתי וראיתי מה עובר על הבת 

 ידעתי שמה שטוב לכם, שחיים כאן, טוב גם לבת שלי".

והשבוע נפרדו מנחל עוז בני המחזור השני, דתיים וחילונים, של המכינה הקדם צבאית "מיתרים 

לכיש". לאחרונה, שופץ גן ישן בנחל עוז והיה לכיתת לימוד של המכינה. המהלך התרחש בתרומה 

היה אחד ממנהלי החברה ואשר חמש שנים קסומות מחייו של קצא"א לזכרו של מויה )משה( מור, ש

בנחל עוז של שנות החמישים. בטקס חנוכת המבנה נפגשו בני הגרעין, בני הכמעט שמונים  הושקעו 

 עם נערי המכינה, בני גילם עם הקמת נחל עוז. 

  

 מועצה של מועצה

מועצה על הקמת כרכיב בהתארגנות המחודשת שלנו בתחומי החינוך, החליטה אמש מליאת ה

גוף מקצועי, שיהווה רשות  מועצת חינוך, והגדירה את המנדט וההרכב שלה. מועצת החינוך תהיה 

מייעצת למליאת המועצה בנושאים עקרוניים הקשורים לחינוך הפורמלי והחינוך החברתי, בקרית 

 החינוך ובישובים, בגיל הרך ובגילאי בית הספר.

הדמוגרפית המבורכת ואת חילופי הדורות הטבעיים, מבלי היעד שלנו הוא לאפשר את הצמיחה 

לאבד את היתרונות העצומים שהיו ויש למערכות החינוך שלנו, תוך השענות על השיח הפתוח ועל 

 הסולידריות האזורית, שמאפיינים אותנו.

  

 שבת שלום, אלון

  

 


