
 
 
 
 

 

 

 2016 בינואר 22, ו"תשע בשבט ג"י, שבת ערב - הנגב שער
  

 שלום לחברות ולחברים,
 

 למכשול מכשול אין
 מטרידים לא( העניינים רוב) בסדר שהולך מה עם – זה איך יודעים אתם. האוצר שר עם נפגשנו שני ביום
", נטפל/מטפלים" של המוכר מהסוג תשובות קבלנו, כלל בדרך. בעיות עם אליו באים, השר את

 דאגו ואנשיו" הטוב השוטר" היה השר, מהעניינים בחלק. וכדומה" מכתב תשלחו", "סיכוי אין...", "תראו"
 המכשול בתקצוב עוסקים המצומצם והקבינט הקבינט: "נחרץ כחלון היה אחד בנושא...אותו" להרגיע"

 .  עתה לעת...נענוהשתכ". תקציב בעיית כאן אין. ביותר רציני באופן עזה לרצועת סביב
 מדובר מדוע כאן להסביר ניתן לא, להם יפה שהשתיקה בנושאים שמדובר מכיוון? הזה המכשול זה מה

: לי אמר, בפרויקט היטב שמצוי, בכיר חבר(. חדשות צוללות שתי של כמחיר) כך כל גבוהות בעלויות
 ".אחוז 100 כמעט של הגנה רמת יספק החיוניים למקומות שיינתן המענה"
 

 ולחוד ביחד
 אינם שהפעם, חדשים גנים לבנית, שנים עשרות לאחר לראשונה, אותנו מביאה הדמוגרפית הצמיחה

 לפני שנבנה, שלנו היסודי הספר שבית מכיוון. בישובים הקליטה של ישיר תוצר אלא בטחוני הכרח
 שער ממקורות הוא הגידול עיקר) 800 על כבר עומד שמספרם ומכיוון תלמידים הומה, שנים כשבע
 שלנו התוכניות אם, ואכן. חדש ספר בית( כמובן, ומתקצב) לבנות מאשר החינוך שמשרד הרי(, הנגב

, החינוך בקרית שיוקם החדש היסודי הספר בית יפתח 2018 בספטמבר שבאחד הרי, כראוי תתבצענה
 . הספורט אולם לבין הקיים היסודי בין

 של הכספיות והמשמעויות שלו החינוכי הקונספט, הספר בית של התכנון אחר עוקבת המועצה מליאת
, אריה של בראשותו" )חודרה ועדת" המלצת את קבלה כאשר, המועצה בכך עסקה שוב אתמול. בנייתו
 פי על המחולקים, שנתיים-שש ספר בתי שני של מכלול הקמת -( וקהילה פנאי, חינוך אשכול מנהל
 בתי עצמאות את לאפשר הוא הרעיון. חלקי באופן, משותפת מערכת ומקיימים( ישובים לפי) רישום אזורי

 .המקבילות השכבות עם וחברתיים לימודיים פעולה שיתופי לייצר, בבד ובד הספר
 

 טוב זה ו"אונסק
 נציגים בהובלת השבוע ערכו שהם בסדנא להשתתף אותי הזמינו" מגידו - הביוספרי המרחב" אנשי

. בעולם כאלו אזורים מאות כמה מאגד ואשר ו"לאונסק המשתייךMAB (Man and Biosphere ) מארגון
 החיבור; שליליים ורגשות הפחדה דרך אקולוגיות סוגיות על להסתכל לא לאנשים לגרום היא מטרתם

 . חיובי לעתיד השראה חיפוש של ממקום לבוא, הבריאה לתפיסתם, צריך לטבע אנשים בין
 במועצות שרובו, דונם אלף 360 בן מרחב על אחראית, בראשה עומד שאני, השקמה פארק מנהלת

. ביוספרי כמרחב בנו ההכרה את כעת בוחנים אנחנו. אשקלון וחוף הנגב שער, לכיש האזוריות
 וחלוקת תכנון, ונהלים חקיקה – עומדים כבר אנחנו הסבוכים המדדים שברוב, היא לכך המוטיבציה

 .  ועוד משתף ציבורי ארגון, רגישות לאזורי המרחב
 – האנושי במיזם חלק לקחת צריכות האזוריות המועצות כל, תפיסתי שלפי מהכרמל לחברים אמרתי

 להבין הראשונים היו שאנשיו אלא בעסק היחיד שהוא בכך אינו מגידו של הייחוד. אונסקו של סביבתי
 של האתי הקוד את לגבש צורך היה אנושותל שנים אלפי שלפני כשם ממש. הנוכחי בעידן חובתנו את

 על אחריות, בימינו, לקחת יש, חיובי עתיד למען, כך( הדברות עשרת, חמורבי חוקי) האנושית ההתנהגות
 בני בין גם אלא לרעותה אומה ובין לזולתו אדם בין רק לא, האדם לבני שיש האדירות היכולות ריסון

 .  הטבע לבין האדם
 

 אקסטרים שקמה
. בשקמה לראפטינג יצאו הנר מאור חברים שני, לטבע האדם בין וההתרגשות הפליאה מאזן במסגרת

 המאגרים מילאה, השקמה את שהזרימה, הקודמת הגשמים מערכת של בעיצומה, שבועיים לפני זה היה
 פלסטיק ביריעת אותו עטפו, טרקטור צמיג לקחו הם. שלנו המים ומעבירי הגשרים יציבות את ובדקה

 .למים, יאללה...ו ארז של מהמפעל
 עם ניר עם ניר

 גם אך ופגזים שמש צרובות שנים 73 בשבט ו"בט שחוגגת הקבוצה בחג, שבת בערב ממש, כעת
 היה כעשור שבמשך(, שילר קבוצת) מאיר מניר עם ניר חברי נפרדו, גדולה ותקווה מופלאה התאוששות



 לכן קודם שבועות כמה. 1967 בקיץ החלה עם לניר ומחוייבותו שהיכרותו לחברים סיפר ניר. הקבוץ ר"יו
 עם לניר נשלח 11 ה בן ניר. הקשים מפצעיו ונפטר עוז נחל מול, עזה לרצועת בפריצה שלו אבא נפגע
 הייתה עם ניר קבוצת. יעל, דודתו של ההורים, גליאני ועמליה צבי של בביתם ימים שלושה במשך לנוח

 במלחמה(, שחר) שוורץ למשפחת האחים, ועודד עמוס של נפילתם בגין אבל מוכת ימים באותם
 חוב את להחזיר בכדי, למענכם עבדתי שנים עשר. "מאבא שהתייתם, ניר את חיבקה זאת ובכל ולאחריה
, בהתרגשות אותו בירך לכן קודם שדקות, 98 ה בן בצבי והביט ניר חייך" עם לניר שלי הימים שלושת

 ".  מולאו עם ניר שיקום עבור שהצבתי המשימות כל כמעט"
 

 גן קונצרט
 של לביקור זוכים שלנו הגנים ילדי בחורף. הנחלים וזורמים הגשמים יורדים, הכלניות פורחות בחורף

 הרך הגיל למחלקת המשותף המפעל. הטובה הארץ משירי איתם שמנגנים למוזיקה האולפן תלמידי
 היה היום. לב טהר יורם של לשיריו הוקדשה שהשנה, שנים ארוכת מסורת הינו למוזיקה הספר ולבית
 עם האחרונים בשבועות שלמדו השירים את לשיר ומפלסים עזה כפר, עוז בנחל הגנים ילדי של תורם
 הצוות, ההורים עם יחד, שרנו חשמלית וגיטרה גיטרה, צד חליל, לו'צ בליווי. למוזיקה המורות, ונטע מיכל

 כי התפייטנו, ונוח ברבאבא, נודדות ציפורים על, התוכנית במימון המשתתפת דייגו מסן ואורחת החינוכי
 " .תמיד הירוק ההר" על חלמנו בשבט ו"ט ולקראת" פלאיך כל תמו לא עוד"
 

 אלון, שמח בשבט ו"וט שלום שבת
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