
 2016באפריל  22ערב פסח תשע"ב,  -שער הנגב 

  שלום לחברות ולחברים,

 

 שלוש על שתיים

השבוע ארחנו שתי משלחות ממחוז קרלסרואה )גרמניה(: הנערים באו אלינו, זו 

חברי מועצת המחוז, בראשות השנה העשרים )!(; אליהם הצטרפו חמישה עשר 

הקולגה שלי, כריסטוף שנאודיגל. גילי סייג ות מר סרי מהמתנ"ס הובילו את 

ביקור הצעירים, שהחלו את הקשר הכפול דווקא בביקור בארץ. החום, האקלימי 

והאנושי, בו אנחנו מבורכים על גדות השקמה משחרר את המבוכות הטבעיות 

י בביקור הגומלין בקיץ, על גדות הריין. שולי ומייצר יחד מרנין, שיתהדק בוודא

הרן )דורות( הפיקה את ביקור המשלחת הבוגרת, ששיאה היה באירוח 

  במשפחות דוברות גרמנית בנחל עוז.

בדברי לחברי שתי המשלחות ומארחיהם, הזכרתי שלוש סיבות לקיום הקשר 

של  – שבהתמודדות עם עבר לאומי משותף וכואב; היופי -המיוחד: ההכרח 

שבלימוד הדדי על  -יצירת הגשר מעל לפערי תרבות וגיאוגרפיה; הסקרנות 

  אודות שיפור איכות החיים של תושבי קרלסרואה ושער הנגב.

  

 קבלו ח"ח

טל שוורץ, מנהלת המחלקה לחינוך חברתי )ח"ח( במתנ"ס, מעדכנת 

יצאו  חניכי ומדריכי סניף בני עקיבא ביכיני 30בהתרחשויות חופשת הפסח: "

ו'  –ט'. קבוצה דומה של חניכי ד' -לטיול בן יומיים לצפון עם חניכים מכיתות ד'

ט' -חניכי ז' 20משבט הצופים בכפר עזה יצאה לטיול שבטי בעין גדי ו 

ומדריכיהם יצאו עם שבטים מהדרום. הנוער העובד והלומד, בשיתוף עם צוות 

 200 -הרי ירושלים, עם כ המחלקה לחינוך חברתי, יצא לטיול בן יומיים באזור

ו', ועוד כשלושים מד"צים מכיתות י' ויב', שהובילו את הטיול יחד עם -חניכים ד'

נערי ט' מהמועצה יצאו לטיול העלייה לתל חי של  40הצוות הבוגר וצוות החלוץ. 

הנוער העובד והלומד. לראשונה הודרך הטיול על ידי שמיניסטים מהמועצה יחד 

  וגר וש"ש.עם צוות מדריכים ב

לטיולים מצטרפים מדריכי בתי הילדים כמלווים, אך ההדרכה, ההובלה ומרכז 

בהם רכזי התנועות, מדריכי הנוער,  -הבמה הוא של הנוער. הצוותים הבוגרים 

פועלים כולם כמעטפת על  -ש"ש, גרעיני הנח"ל וצוות המחלקה לחינוך חברתי 

ית. זה עובד. וזה מרגש מנת לאפשר לנוער לתפוס את מרכז הבמה החינוכ

ונהדר. הם דואגים לבטיחות ולבריאות החניכים, לערך מוסף חברתי ולימודי 

ו...לעשות הכל בסבלנות תוך ניסיון ליהנות בעצמם. והחניכים? רואים ומרגישים 



את זה, והולכים אחרי המדריכים הצעירים, הבוגרים מהם בארבע שנים בסך 

 הכל ונושאים אליהם עיניים.

ג' טיילו בהדרכת המל"ש )החברה להגנת הטבע(  –ילדי א'  250אספר ש עוד 

באתרי טבע ומורשת במרכז הארץ, במסגרת תוכנית רב שנתית שמתקיימת 

בכל חופשות השנה. המשלחת של בני יא', שייצאו בקיץ הקרוב להדרכה 

במחנות בסן דייגו, עברה סמינר מכין. בחול המועד נקיים את שוק "קח תן" 

ו בשדרה החמישית בגבים )שדרת הפיקוסים -תי של כלל ילדי אהמסור

  יב' לסיור בדרום תל אביב." –הנהדרת(; בנוסף, נצא עם בני ט' 

 

 בית פתוח

אם הזכרנו את גבים, אספר שערבי מימונה רבים מתוכננים בקבוצי האזור; זה 

לא חדש. מה שחדש הוא שבערב חגיגת החמץ הגדולה, בניצוחו של דודה טל 

)תוכנית "בית" של המתנ"ס(, המרכז הרפורמי לדת ומדינה, עמותת "צעד 

קדימה" לקידום החינוך ברהט וועדת התרבות של קיבוץ גבים תתקיים מימונה 

 משותפת לרהט ולשער הנגב, בקיבוץ גבים. אתם מוזמנים, כמובן.

 

 קשר יסודי

מקבילה  לוי עורכת במהלך השנה פעולות עם כתה-כיתה ג' של אורנה וולף

מה"ג'ואיש אקדמי" בסן דייגו. במכתב להורים, ששלחה לפני החופשה, היא 

מספרת: ")..( בט"ו בשבט דיברנו על חוני המעגל ועל ירושת הדורות, בפורים 

עם  מצגת משותפתהעברנו משלוחי מנות. בשבועיים האחרונים עבדנו על 

חברינו בסן דייגו. מטרת המצגת היתה להכיר אחד לשני את ב תי הספר. היום 

"חפשו את האפיקומן", שתוכלו לראות אותה בסוף המצגת  –ערכנו פעילות שיא 

 (".30)שיקופית מספר 

  

 הגן הגדול

(, נתכנס בבית הספר 17:00, בשעה 3.5חול )יום שלישי, פעם, כשנחזור לימי ה

התיכון לפתיחת שערי "הגן הגדול". שרון סייבי )יכיני(, המחנכת מיכיני, 

שמרכזת את מגמת החקלאות ואת פעילות המרחב החינוכי המיוחד מסבירה 

במה מדובר: "השטח מזמן סביבה לימודית לכלל תלמידי בית הספר והמורים. 

כחלק בלתי נפרד משטח בית הספר ובו שישה איזורים ייחודיים: הגן מתוכנן 

תבלין ובושם, הים התיכון, הסביבה המדברית, ערוגות כיתתיות, גן גיאולוגי, 

  שלולית חורף טבעית.

בנוסף לכך, יש לנו חממה לימודית, משתלה, שתי כיתות פתוחות, שטח מגמת 

ערכים שיעורים במקצועות החקלאות הכולל גידול בשטח פתוח ובמנהרה. בגן נ

https://docs.google.com/presentation/d/13vQcLxTFnL9QC9VFiorqG8l1RMdN6vdLVuhSZsqqMoY/edit#slide=id.p


מגוונים, הגן נותן מענה לתלמידים הצריכים פסק זמן מהוראה ומסגרת כיתתית: 

תלמידים אלה נשלחים לרפי חג'בי, שמנהל את הגן, עם משימה לימודית 

מוגדרת, שם הוא מעניק להם, באהבה וסבלנות, יחס אישי וחם ועוזר להם 

זה הפך להיות המקום המועדף  בביצוע המשימה. יש תלמידים שעבורם מקום

בזמן שיעורים והפסקות, שכן שם החוזקות שלהם באות לידי ביטוי ושם הם 

חווים הצלחה. גם קורס מצויינות במדעים ובמתמטיקה פועל בגן. המקום 

מאפשר לנו לקיים שת"פ לימודי וחווייתי בין תלמידי חט"ב ליסודי. המרחב 

ת האחריות החברתית, קיימות מאפשר למידה בין תחומית, חיזוק תפיס

הקהילה, כבסיס לחיבור של בני האדם לטבע. זה מקום נוסף בו נרכשים ערכי 

  האחריות, עבודת הצוות וההתמדה.

בערב הפתיחה יפתחו ברחבי הגן הגדול דוכנים, עמדות יצירה, מטבח בריאות, 

  פרזנטציות של פרוייקטים ע"י התלמידים והדרכות תלמידים."

  

 ונאמיאזהרת צ

אורי לוי, החקלאי איש רוחמה, כתב בטור השבועי שלו: "רשות החירום 

הלאומית החלה בפריסת שלטי אזהרה מפני צונאמי לאורך חופי הים. אולי 

בגלל קוצר ראייתי, הצונאמי היחיד שאני מצליח לראות הוא הגל שעומד לפגוע 

אית, בחקלאות הישראלי: הגל בדמות יבוא בלתי מבוקר של תוצרת חקל

הלאמת אדמות חקלאיות ושינוי חוק המים. על פי הנאמר בשלטי ההכוונה: "יש 

 לעלות למקום גבוה ולהתקדם לאזור כינוס". האם הכוונה ל... כנסת?"

  

 לחיות "על אותה משבצת"

עלון הקבוץ,  -אורית צדיקביץ, עובדת המכללה, בת כפר עזה ועורכת "נדבך" 

למרצה בגאווה שלמדתי במקום הזה בילדותי, כתבה בו השבוע: ")..( סיפרתי 

הן ביסודי והן בתיכון, למדתי בא ולפן למחול בשער הנגב, עושה תואר שני 

בקולנוע בספיר ועובדת כאן כבר שש שנים. ואם זה לא מספיק, גם חדר הכושר 

שלי כאן וכשאזדקן, בעזרת השם, אלך באותו המתחם ל"יחדיו" )בית הקשיש(. 

מה ולמה אני מתלהבת וענה בקרירות: "את נשמעת ממש גאה הוא לא הבין על 

שכל החיים שלך נשארו על אותה משבצת. גם אם היו משלמים לי, לא הייתי 

רוצה להישאר לגור ולעבוד במקום בו גדלתי ולמדתי". )..( אולי זה בגלל ערב 

היוצרים, בו ראיתי אלו מגמות נפלאות יש לנו בתיכון, אולי בגלל שהבת שלי 

חוג התעמלות קרקע ברמה כל כך גבוהה )..(, אולי בגלל שרצתי ב"מירוץ ב

איתי" למען ילדי שמים במיים )..(, אולי בגלל שהבן שלי משחק כדורגל במגרש, 

שאני כתלמידה הקפתי בראשית כל שיעור ספורט. יתכן שזה מפני שבשיחות 

אולי כי  ההורים, הסבירה לי בת כיתתי כמה היא נהנית ללמד את הבת שלי,

הייתי שותפה להכנת מסיבת הסיום של הבן שלי ביסודי, ושם פגשתי רבים 

מההורים, שהם בני המחזור שלי )..( בקיצור, הבנתי מדוע אני מספרת בגאווה 



 45והתרגשות שאני חיה באותה סביבה, באותו מקום, "באותה משבצת", מזה 

  שנים."

  בעמוד הפייסבוק הציבורי שלי. –תבה המלאה של אורית הכ

  

  תודה

 בימים האחרונים שלחתי לחברינו בארץ ובעולם את הדברים הבאים:

נת להיזכר מאין באנו, לאן אנחנו הולכים ולפני "חג החירות נותן לנו הזדמנות מצויי
 מי אנחנו צריכים לתת דין וחשבון.

באנו מאלפי שנות הסטוריה שרצופה בכיבוש פסגות תרבות וקביעת אמות מידה 
דורות בהם היינו שונים מהסביבה מוסריים עבור האנושות כולה. באנו מעשרות 

בה חיינו, בארץ ישראל וברחבי העולם. באנו מרגעי האימה הגדולים ומרגעי 
 התרוממות רוח נשגבים.

פנינו אל האמונה שאנחנו מקיימים כאן את חזון אחרית הימים של הנביא עמוס : 
יינם "ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו ונטעו כרמים ושתו את 

לממש את תפילת מאה  –ועשו גנות ואכלו את פריהם". זכות גדולה נפלה בחלקנו 
  הדורות שבקשו את תקומת עצמאות ישראל.

אנחנו ניתן את הדין בפני הורינו וסבותינו שבחזונם חצבו את הדרך בה אנחנו 
הולכים. ניתן את הדין בפני הילדים והנכדים שלנו, שעומדים איתנו בחזית 

 , מבלי לאבד תקווה לימים בהם נדע גם חירות וגם שלום.המתמשכת

בשם המתיישבים הותיקים, המצטרפים החדשים והעולים בכפר איבים, בשמם 
של החקלאים והעובדים בתעשייה, במסחר ובתיירות, בשם המורים בבתי הספר 
ובמכללה, ב שם המאמנים והמטפלים בגוף ובנפש, בשם החיילים והאזרחים על 

 איים:הגבול המ

אני מודה לך על התמיכה החברית שאתה מעניק לנו, על התפילות שלך לשלומנו 
  ועל האמונה המשותפת בצדקת הדרך שלנו.

אני מברך אותך ואת בני ביתך, את חבריך ואת כלל קהילתך בחג פסח שמח 
 ומשמעותי."

 נפגש בעוד שבועיים

 

 ןוחג שמח ושבת של שלום, אל
  

  

 

https://www.facebook.com/1073460539346074/photos/a.1105750549450406.1073741829.1073460539346074/1416944638330994/?type=3&theater

