
 
 
 
 

 
 

  2016 בפברואר 27, ו"תשע' א באדר ח"י, שבת ערב - הנגב שער

  
 שלום לחברות ולחברים,

 
 כמעט טוב מאד

בפגישתנו השבוע עם ראש הממשלה, השתתפו מנכ"ל משרדו ומזכירו הצבאי. שר 
האוצר שחיכה לפגישה עם הבוס, הצטרף גם הוא. התחלנו בסוגיית המכשול 

)"להתחיל  232כביש  )"התקציב תמיד יחכה לביצוע"(, המשכנו עם הרחבת
במימוש התקציב הקיים"(. בקשנו המשך ההטבות לארבע שנים )"לאור קשיים 

"( ודרשנו מסלול עצמאי ותקציב מתאים 2018 – 2017משפטיים, נלך על שנתיים, 
מבקש  –אני  –לבניית מעונות יום )"נודיע למנכ"ל משרד הכלכלה שהשר שלו 

תלהטו הרוחות: הורדת המכסים על ייבוא ממנו לפתור את העניין"(. בנושא אחד ה
ירקות. חלק גדול מייצור הירקות בישראל מתבצע בשדות שמקיפים את רצועת 
עזה. אנחנו עומדים על כך, שכל מהלך להורדת המחיר לצרכן הישראלי ייקח 

 , יצרני המזון, כאן ובכל הארץ. בחשבון גם את ההישרדות הכלכלית של החקלאים
 

 קצר ולענין
החינוך, נפתלי בנט, קפץ לביקור בזק במהלך השבוע: בקרית החינוך הוא  שר

נפגש עם תלמידי יב' )ששאלו "למה אתה מעדיף מתמטיקה על פני ספרות?"(, 
הנהלת בית הספר )דברו על "דמות החניך כבוגר רחב אופקים המחובר לשדות 

"( ונציגי ולנופים" ועל ההכרח ב"תמיכה מתמשכת לנוכח המציאות יוצאת הדופן
המועצה )שדווחו על "הצורך המבורך לבנות גנים חדשים ובית ספר יסודי נוסף"(. 

הבוגר, בו לומדים גם חמישה בני עולים  בנחל עוז הוא ביקר את ילדי "סביון", הגן 
מאיבים )ששרו את השטוז "קיפוד על הזקן"( ושוחח עם חברים ובני "המרחב 

הקדם צבאית ותלמידי "המקובצת" )שלמען המחזור השני של המכינה  - הצעיר" 
          הקליפ הבא(.גיוס המחזור הבא שלה הפיץ השר את 

 
         הרוח נושבת קלילה

ינו עוד השר מתרגש ממה שרואות עיניו ושומעות אוזניו על גבול עזה וכבר הי
שקועים בשיחה עם אביגדור יצחקי, ראש מטה הדיור. דברנו על עשרה נושאים 

בתחומי תכנון, פיתוח וצמיחה בישובים ובמועצה. עזבו הפרטים )החשובים 
כשלעצמם( מה ששמענו היטב זה את המוזיקה הטובה של אמפטיה ושל הבנת 

; תגבשו הצעה, הצורך לסייע, ככל האפשר )"תביאו לי בעיות, אעזור לפתור אותן
אדבר עם המנכל; אעביר הנחייה שיקבלו הצעתכם; אדבר עם האיש; תכתבו לי 

ואדאג לזה"(. למלים המעודדות נלווית תחושה שהאיש מבין את הצורך בניצול 
  חלון ההזדמנות שיש לנו בשנים אלו להתחזקות ולביסוס הצמיחה. 

הגיע גם אביגדור, שהיה מנכ"לו במשרד ראש  באזכרה לאריק ולילי,היום, 
הממשלה. זו היתה הזדמנות להודות לאיש שנותן את התחושה שרוח אריק 

מנשבת, פה ושם, רוח של אמונה ביכולת להזיז מערכות כבדות לכיוון חדש, לא 
    נטול סכנות אך עתיר סיכויים, לא פחות. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lr-PziOjxN8&feature=youtu.be
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4771258,00.html


 
 בשנה הבאה?

יש לנו כמה אתגרי בטיחות בכבישים, בעיקר בכניסות לקריה ולישובים. השבוע 
בכניסה לניר עם ובמסעף גבים/קריית החינוך.  -עם שתי תאונות  34כיכב כביש 

לא היו הרוגים, "רק" פצועים ונזק לרכוש. הדבר החשוב ביותר שיש לעשות הוא, 
ות הן תוצר של "הגורם האנושי". במקביל, כמובן, לנסוע בזהירות, רוב התאונ

אנחנו עושים מאמצים לשכנע את "נתיבי ישראל" )מע"צ, לשעבר( ואת משרד 
התחבורה להקצות משאבים להסדרת הצמתים הבעייתיים. בשבוע שעבר קבלנו 

ממנכ"ל משרד התחבורה תשובה על דרישת המועצה, שגובתה בפניות של 
החומש שתתחיל בשנה הבאה, יבחן הטיפול  תושבים מחויבים ולפיה, בתוכנית

בצומת הכניסה לגבים ולקריית החינוך. גם שאר איומי הכבישים לא יורדים מסדר 
 היום שלנו.

 
 קנים אחים

ביום שישי , אני מצטט ממנו: "דף הפייסבוק של קן שער הנגבעד שתכנסו ל
האחרון נפגשנו שכבה י' מקיבוץ גבים וממפלסים עם המדריכים נבו ארד, גבי 
בראון וגיל צירלין, בקיבוץ גבים, לפעילות משותפת עם חניכי שכבה י' בשגב 

שלום )יישוב בדואי( במסגרת פרויקט "קנים אחים" של הנוער העובד והלומד. )..( 
רועים תנועתיים המשותפים ובמפגש הפרויקט עוד צפוי להמשיך בהשתתפות באי

 נוסף בשגב שלום..".
 החופש לחלום

בהזמנה לטקס השקת ספר היצירות של ילדי בית הספר היסודי "ענן צהב מחבק 
 ענן ירק", צורף השיר :

 1פריחה/נעה רגב, כיתה ד' 
 פרחים פרחו בירק, באדם ובכחל

 וראיתי כמה יפה הפריחה במרחב הגדול.
 מים,בלונים התעופפו בש

 שקופים ממש כמו המים, 
 פרפרים התעופפו,
 בכל צבעי הקשת, 

 ועצרו לנוח,
 פרחים עפו ברוח, 

 הרגשתי בלב שמחה,
 הרגשתי נסיכה.

השירים נכתבו במחזור הרביעי של סדנת הכתיבה המשותפת לתלמידינו הצעירים 
לתרבות, יצירה והפקה במכללת ספיר. בפתח הספר ולסטודנטים מהמחלקה 

, יש 4כותבת דפנה בן צבי, מנחת הסדנא: "בחלום של ניר פלוט, מכיתה ה' 
, חולמת על מקום רחוק, של 3חיפושיות סגולות ועננים ירוקים; בל כהן, מכיתה ה' 

, מוצאת 4תום, שבו "הצבע האדום" מסמן פריחה ושלום; ושירי יחיאלי, מכיתה ג' 
  חלומה לכל חיה וחיה בית חם, כי "החופש מגיע לכל מי שחי בעולם". ב
  
 

 שבת שלום, אלון
 Alon Schusterאלון שוסטר 
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