
 
 
 
 

 
  2016 במרץ 4, ו"תשע' א באדר ה"כ - הנגב שער

 
 שלום לחברות ולחברים,

 

 אלוף
מפקד פיקוד הדרום, אלוף אייל זמיר, זימן השבוע את ראשי הרשויות ב"עוטף" 

המקצוע שאמונים לישיבת עדכון בהשתתפות קציני המטה שלו. התרשמנו שאנשי 
על ביטחוננו, מודעים לגודל המשימה ונערכים בהתאם. אני מעריך שהפקת 

 -בשטח ובחדרי הדיונים  –הלקחים המבצעית מ"צוק איתן" הסתיימה וכי מתבצע 
כל מה שניתן לעשות, בכדי להצדיק את העובדה שאנחנו )בדרך כלל( ישנים 

 מצוין בלילה. 

י פריחה צבעוניים ביהודה ובדרום הארץ"( הוא בצמוד לספר שהעניק לנו )"מסלול
 –כותב לי: "..אני משוכנע ביכולתנו להביס את אויבינו מכיוון שהיתרון בידינו 

אנשים, ערכים ורוח...ביחד, בשיתוף פעולה נוכל לעמוד בכל אתגר ובעיקר 
 להמשיך ולפתח דרום פורח, בכלל כך את מרחב מועצת שער הנגב".

 

 צמ"ד חמד
מליאת המועצה קבלה דיווח על התקדמות התכנון הפיזי של בית הספר ביום שני 

היסודי החדש, שיבנה בצמוד לזה הקיים, ממהנדס המועצה ומהמתכננות, לידיה 
הוותיקה ומורן הצעירה, שתיהן מגברעם. לאחר שגמרנו את ההלל על התוכניות 

היא שלא  החכמות )והיפות(, התפנינו לסוגיית התקציב. הבשורה הברורה מאליה
 -נוכל לבצע, בשלב בניית בית הספר, כל מה שנפשנו חפצה. עם זאת, המליאה 

מבינה את הצורך להשקיע  -שמלווה את הצמיחה הדמוגרפית בכל הישובים 
במוסד החינוכי המרכזי סכום משמעותי, שיאפשר לנו לבצע כראוי, חינוכית 

פר. החלטות כספיות וציבורית, את ההליך של פיצול הישובים בין שני בתי הס
סופיות תתקבלנה בהמשך. אזכיר, ששני בתי הספר יקיימו שותפות בליבת 

 הלמידה, לצד שמירה על עצמאותו של כל מוסד.
 

 אבולוציה, לא רבולוציה
יתרענן לוגו המועצה האזורית, שכמעט ולא שונה בעשרות השנים האחרונות, 

המקצועי וקבלת משוב מהציבור, אישרה מליאת לאחר עבודת הצוות  .בקרוב
פרט ל״מתיחת  .המועצה להתקדם בבחירת חלופה של שינוי מתון בלוגו הותיק

הפנים״, יאפשר הסמל המתחדש לקרוא בקלות את שם המועצה, במכתבים 
נספר שלצד השינוי הסולידי היו גם הצעות לשינויים דרמטיים בלוגו.  .ובשלטים

 נו אמנם רוצים להתחדש....אבל בנחת.אך, מסתבר שרבים מאת
 

 תביא מים
יו"רי הישובים ומרכזי המשק התכנסו אתמול בכדי לשמוע את חבר הכנסת 
לשעבר זבולון כלפא, חבר קבוץ שומריה, שהתבקש על ידי שבע המועצות 
האזוריות בצפון הנגב ומרכזו להוביל את הגשמת החלום של הכפלת כמות המים 

הציג תוכניות מעשיות להגדלה ניכרת, בתוך מספר שנים,  לחקלאות שלנו. זבולון



במקורות המים הזמינים לחקלאות. במכתב ששלחנו השבוע, ראשי המועצות 
האזוריות ושדרות, לראש הממשלה ולשר האוצר, תבענו להימנע מצעדים בלתי 
מתואמים עם החקלאים, צעדים שעלולים לגרום לקריסת ענף תפוח האדמה 

, להשית פגיעה בלתי סבירה במפעלים אוסם, שטראוס וכבתאונת שרשרת
)עלית( ותפוגן שמתבססים על התוצרת שלנו. יש חשש, שבמידה והתעלולים של 
האוצר בתחום זה יצלחו, לא נזדקק לכל כך הרבה מים והישראלים יחפשו מי 

 יאכיל אותם בשדות זרים.
 

 אנו"ש
סוציאלית במכללת שורץ, לשעבר ראשת ביה"ס לעבודה -פרופ' אורית נוטמן

ספיר, המשמשת כיו"ר המועצה לעבודה סוציאלית בישראל, קיבלה השבוע 
בכנסת אות הוקרה על היותה אשת אקדמיה מצטיינת ופורצת דרך, המשלבת את 
עבודתה האקדמית עם אוכלוסיות נזקקות. אורית יזמה מחקרים בתחום הטראומה 

טראומה, קידמה את תחום האישית והחברתית, פיתחה מושגים חדשניים בחקר ה
העבודה הסוציאלית הבינלאומית והשיקה תוכנית לימודים חדשנית הכוללת 
עבודה עם פליטים, מהגרי עבודה, מבקשי מקלט וחסרי מעמד. אזכיר, שבעבר, 

  זכו באות זה מחלקת הרווחה שלנו ומרווה מייזלס ז"ל. 

טא שילוב מדהים אני מברך את אורית, את מכללת ספיר ואותנו על היכולת לב
 של מצויינות מקצועית וסולידריות חברתית, דווקא תחת אש.

 

 חסד על פני המים
אמש קיימנו את מפגש ההוקרה השנתי עבור המתנדבים במרכז ההידרותרפי, אלו 
הצעירים ואלו המבוגרים. הצעירים הם תלמידי י', יא', יב' והמבוגרים הם חניכי 

"אולטרא עוטף עזה"; אלו ואלו עובדים עם הקורס להידרותרפיה ואנשי קבוצת ה
באי המרכז, שזקוקים ליד מכוונת ולב רגיש. שש עשרה שנים אורלי דורון )כפר 

מנהיגה מאות נערות ונערים, שבונים את עצמם כבני אדם טובים יותר.  עזה(, 
שבוע אחר שבוע, הם עושים מעשי חסד לבעלי צרכים מיוחדים. בהמשך, הם יגלו 

  היא קסם שיישאר איתם תמיד. -כשהיא מלווה בשמחת נעורים  -ב שעשיית הטו

  
 השבוע נכנסתי לשנתי השישים. 

   -אני חולק אתכם את התשורה המרגשת שקבלתי מחברי במחלקת ההנדסה 

   ר האוכל""לה סקאלה בחדשילוב מנצח של אוכל, חיוך והתרגשות: 
  

 
 שבת שלום, אלון

 
 Alon Schusterאלון שוסטר 

 Cellular : 972-54-6755111,  054-6755111נייד : 
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