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 ,שלום לחברות ולחברים
  

 םהאשכנזים באי
משלחת של הנהגת קרלסרואה, המחוז השותף שלנו בדרום מערב גרמניה, בראשות ראש 

בשער הנגב לסיכום שלוש שנות פעילות בתחום החירום. נשות  המחוז, התארחה השבוע 
שירותים חברתיים וגברי הביטחון והחירום השתבחו ביכולת של מרכז החוסן והמחלקה ל

 שונים כל כך ללמוד זה מזה, לא מעט.
 -במהלך הביקור סכמנו את הנושא שילווה אותנו בשנים הבאות: תחום הגיל המבוגר 

הגימלאים העצמאים והזקנים שזקוקים לסיוע. שולי הרן, חברת קבוץ היקים שלנו, מובילה 
    חוצת התרבויות ועמוקת הרבדים הזו. בעוז את האחווה 

  
 ?מי ילמד על הטרקטור

)!( יותר מאשתקד. זוהי מגמה טובה  400תלמידים החלו ללמוד במכללת ספיר,  5,100
 מאד, שאינה אופיינית למרבית המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. 

ר בן גל )שעברו כוריאוגרפיה ומחול בראשות ליאת דרור וני: בין המסלולים החדשים במכללה
 בעבודה סוציאלית ובניהול המשאב האנושי.  –אלינו ממצפה רמון( ושני מסלולים לתואר שני 

לימודי תואר המכללה הרימה יוזמה שיצאה משער הנגב, "מעברים" וחקלאי הנגב והשיקה 
רה תעשייתית בשילוב לימודי תעודה בניהול חקלאי. תואר ראשון בניהול ובק - תבחקלאו

חבר'ה שחלקם הגדול עושים כך את צעדיהם הראשונים באקדמיה ויחזרו  32משתתפים 
 .משכילים יותר לשדות הלחם הרחבים שלנו

  
 דרבה מא

היום הוסמכה לרבנות "הרבה הסטודנטית" שלנו, יעל קריא. בטקס שהתקיים במכון ללימודי 
 נועה הרפורמית, אל מול חומת העיר העתיקה, הוכרה יעל כרבה בישראל. היהדות של הת

פרופ' , נוכל לברך אותה אישית. יצטרף אלינו 16:00מחר, שבת, במועדון נחל עוז, בשעה 
 ., יו"ר מועצת הרבנים המתקדמים בישראלרהוידע )יוקי( עמיהרב י

  
 ד"אופס"... ועוד אח

הפגישה עם מפקד אוגדת עזה: מישהו לא התאפק ובכל זאת ציטט מתוך המפגש בנחל עוז 
 לטובת הערוץ הראשון.

שנערך בכנסת הפליאו להופיע בנות האולפן בטקס ההוקרה למייסדי י"א הנקודות בנגב 
 למחול. הסירו דאגה מלבכם, השר דרעי הגיע רק אחר כך.

  
 ברון בל

רון חולדאי מקפיד לשמור איתנו על קשר רציף בעיתות שגרה, כמו בימי חירום. השבוע ביקר 
ציע להגיד שלום, לשאול מה נשמע ולה -אותנו בראש בכירי העירייה, ככה סתם ביום של חול 

 לנו להשתתף בפעולות היחידה התל אביבית לשותפות עם רשויות בפריפריה. 
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 רמזיעים בנובמב

במירוץ הלילה בתל אביב השתתפו לא מעט מאנשינו, שיותר ויותר מהם מקפידים על פעילות 
הזדמנות לרוץ ברחובות הכרך עם שניים מילדי, לייצר ספורטיבית. גם אני לא פיספסתי את 

 אדרנלין מתוגבר ולדפוק ריצה בקצב הכי טוב מאז שנשך אותי קריש, לפני שמונה חודשים.
  

 אחושבים ברי
בית החינוך ע"ש  -  , התקיים מירוץ שער הנגב השלישי של התיכון שלנוnight run בבוקר ה

ט ( כל התלמידים וחלק נאה של המורים. במהלך איציק שביט. בריצת השדה השתתפו )כמע
 היום התקיימו סדנאות, הפעלות והרצאות שהתמקדו באורח חיים בריא. 

  
 ןעט הרימו

רימון לוי, מנהל מערכות המידע של "ספיר", סיים לא מכבר את עבודתו במכללה. הוא כותב 
נגב, שהיה אז רק שנה התחלתי עבודתי כמורה לכימיה בקמפוס שער ה 41לנו כך: "לפני 

"בית חינוך שער הנגב" )..( עבודתי התרכזה בתרומה לבניית קריית חינוך אינטגרטיבית, 
הייתי עד למגמות בדלניות, הן  מפוארת, היודעת לנצל את היתרונות לגודל. במקביל, גם

מטעמים אידאולוגיים והן ממראית עין של יעילות כלכלית )..( תמיד פעלתי להגברת השיתוף 
ן גורמים שונים בקריה, באמונה שזה משרת האינטרס הקולקטיבי של היישובים באיזור בי

 ותורם לגיבוש קהילה חיה, פלורליסטית ותוססת.
שני אנשים להם אני חייב חוב על הליווי והלמידה שלי: ראשית, אריה הולוב ז"ל מקיבוץ 

 –ז"ל מקיבוץ ניר עם איש עדין נפש בעל השכלה רחבה )..(השני הוא שלום לנדס  –דורות 
 אבל לימד אותי איך לתכנן ולקדם פרויקטים.  –שלא ניתן לכנות עדין נפש 

ושבחלק  - אני גאה בכך שיכולתי לתרום את תרומתי לבניית המרכז האינטרגרטיבי 
 במרכז ההידרותרפי ובמשחקי ברידג' במועדון יחדיו..."  -מהדברים אוכל ליהנות בהמשך 

  
 םהאדומי

ו, אבל גם החורף יגיע ואיתו האדום האדום הזה. העמותה לתיירות ורשות הטבע לא תאמינ
והגנים מחפשות אתכם/ן, מסבירי הפנים והדרך להמוני בית ישראל שישטפו אותנו בסופ"שי 

 פסטיבל הכלניות. 
  ?תסיירת הכלניואתם מתאימים להתגייס ל

  
 םי"א המנהיגי

אחוז  70כנס מנהיגות לבני שכבת י"א בתנועה הקיבוצית מתקיים בסופ"ש זה בנגב. 
 מהחבר'ה שלנו משתתפים.

  
 זהבאזז של אלב

ועדת הקליטה בניר עם ואיתה כל בית שער הנגב, מברכת את משפחת אלבז, הראשונה 
 ", ההרחבה של ניר עם. שהשתקעה בביתה שבשכונת "השיבולים

  
 תיהודית ודמוקרטי

בראשית השבוע הגיע תור "יום רבין" בנוסח התאריך העברי. התקיימו טקסים בבתי הספר 
ובמרבית הקבוצים )בכולם?(. לאחר הטקס באור הנר, ניהל אבי דבוש, הפעיל החברתי 

 תי. מברור חיל, שיחה קצרה עם פנחס וולרשטיין, איש ההתיישבות מעופרה ואי
פנחס אמר שלרוצח ראש ממשלה מגיע עונש מוות וכי הפגיעה בריבונות הממשלה היהודית 

 קשה הרבה יותר מהפגיעה בשטח הריבונות היהודית. 
גיוס מירב האמפטיה ליריב הפוליטי, מזה  –אני הצעתי שתי דרכים לשמירת הדמוקרטיה 

 ומוכנות להגן על הדמוקרטיה תוך שימוש בכוח, מזה.
  
  

 ןת שלום, אלושב
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