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 ,שלום לחברות ולחברים
 

 שמים מכשול? 

הנשיא הגיע השבוע לביקור באוגדת עזה; ליוו אותו הרמטכ"ל ומפקד הפיקוד. ב"חץ שחור" הוא קיבל 
ע; אני מניח שלא החסירו ממנו אף פרט סקירה מקיפה על המתרחש בגזרה, מעל ומתחת לפני הקרק

רלוונטי. כשהגיע למועדון בניר עם, למפגש עם ראשי הרשויות בעוטף, הוא ביקש לשמוע גם אותנו. 
דיברנו, לא חסכנו ממנו פרטים רלוונטיים בתחומים אזרחיים והוא הבטיח לסייע בהם, אבל בראש 

קרקעי לאורך הגבול, מחוף הים הדברים העמדנו את הקצאת מלוא התקציב להקמת המכשול ה
בזיקים ועד לכרם שלום. ראש הממשלה, שרי הביטחון והאוצר וכל בחור וטוב לנשק, חוזרים ואומרים 

לנו ש"התקציב תמיד יחכה בפרויקט זה לביצוע", קרי: אין בעיית תקציב. אמירה זו אינה נכונה עוד. 
ן תקציב מתאים ליכולת הביצוע של מערכת אי –מרגע זה, אולי כבר לפני זמן מה, אבל כעת בוודאי 

הביטחון. ככל שיוקצו, בהקדם, המשאבים לחלק גדול יותר מהתוכנית האדירה, כך תקטן דרמטית 
עלותה )עקב יתרון כספי עצום לגודל(. בנוסף, מרגע שברור מה רוצים לעשות )מה הם רכיבי 

 ל סיכון בטחוני בלתי ראוי. המכשול(, וזהו כעת המצב, הרי שלכל התמהמהות, יש גם מחיר ש
 

 מערכת הכי נוך!

מערכת הגיל הרך שלנו גדלה ומבטאת בכך את הקליטה המתמדת של משפחות עם ילדים, 
 17( וב3מעונות יום )תינוקות וזאטוטים עד גיל  28פעוטים ילמדו ב 800שבוחרות לחיות בשער הנגב. 

ום )דו כיתתי(, שינוהל על ידי המתנ"ס גנים של משרד החינוך. לראשונה, יפתח גם ביכיני מעון י
 שלנו. 

עוד שנתיים צפוי להיפתח בית הספר היסודי החדש, עד אז אנחנו ממשיכים לצמוח מספרית ולהצטיין 
חינוכית, במוסד אחד. פרט למקצועות הלימוד הקלאסיים, מובטחות תוכניות העשרה, סדנה לכתיבה 

במשותף עם מחלקות המכללה. חניכי המכינה  יוצרת וסדנת תקשורת )עריכת חדשות(, שמובלות
 בנחל עוז ימשיכו להיות חלק מחיי בית הספר; השנה נחנוך מרכז למידה רב תחומי חדש. 

מה בתיכון? נשמור להזדמנות אחרת את הפרטים על התוכנית ללימודי החלל שתיגע במספר מגמות 
פר שבית הספר שלנו ממוקם ועל התוכנית הבין תחומית ללימודי ליבה הומניסטיים. הפעם אס

בקידמת ליגת ההצטיינות הערכית של החטיבות והתיכונים בכל הארץ, שדירג משרד החינוך. בין 
בתי ספר  78מאות המוסדות המצטיינים, בית הספר שלנו ממוקם בדירוג הגבוה ביותר, יחד עם עוד 

רשימת  . למיטיבי חקר, הריהקראו הכתב מעולים אחרים )הערכה זו תזכה את המורים שלנו בתגמול חד פעמי נאה(.
  ...םניר ע -ישוב ראו בעמוד השני של רשימת בתי הספר, שם המוסד: שער הנגב;  .בתי הספר המצטיינים ודירוגם

 
 ללא קב עימות

חברי הכנסת עומר בר לב )המחנה הציוני( וחיים ילין )יש עתיד( בקרו אותנו השבוע, כחברי השדולה 
של קווי העימות. דברנו על סוגיות בטחון, כלכלה וחקלאות. הסוגיות פחות חשובות, בהקשר זה. מה 

ה, להגיע ביחד, לנהל שיחה שאין בה חשוב? העובדה שחברי סיעות יריבות יכולים לשתף פעול
תחרות אגו, כולה מוקדשת להבנת הצרכים שלנו ולתכנון המהלכים להשגתם. טריוויאלי? בכל זאת 

 שווה שתדעו. 
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 הטורקים באים

 אורי לוי )רוחמה, "מגדלי הדרום"( כותב בטור השבועי שלו לחקלאי השדה ש"השבוע ארחנו
 כותנה ובה אלפי היא מעצמת טורקיה ,אלינו סיתיח הטורקי. החקלאות משרד מטעם משלחת
כותנה. חמישה אגרונומים צעירים היו אורחי מועצת הכותנה.  דונם אלפי שמשרתות מאות מנפטות

בלי אף מילה על פוליטיקה, הם ביקרו בכמה גד"שים באזור. השלום המחודש עם התורכים מתחיל, 
 כנראה, בחקלאות."

 
 שמוליק מדבר

עם שר  -ראשי רשויות ומנהלי מחלקות חינוך  -חת שנת הלימודים, נפגשנו השבוע, לקראת פתי
החינוך וראשי משרדו. שמוליק ריפמן, ראש המועצה האזורית רמת הנגב והיו"ר המיתולוגי של מרכז 

המועצות האזוריות, בחר בהתכנסות זו בכדי לומר למתכנסים דברים נוקבים, שהינם בבחינת מורשתו 
אן היום, בפעם האחרונה בתפקידי כיו"ר מרכז המועצות האזוריות, לברך בכנס הערכית: "באתי לכ

שנות כהונה, אני מסיים את תפקידי בערב ראש השנה.  20ההערכות לקראת שנת הלימודים. לאחר 
אמשיך להשקיע את מלוא המרץ במועצה שלי, רמת הנגב. כשחשבתי מה אני רוצה להגיד כאן, עלו 

יניות לי. כלומר, מחשבות לא אופטימיות על הקשר בין מנהיגות, מערכת בי מחשבות קצת לא אופי
החינוך, והחברה הישראלית )..( משהו לא טוב קורה לנו, לצערי חלקי השרשרת מתרופפים 

 ומתנתקים: 

 איך ניתן לחנך לערכים בחברה שמרסקת אותם? 

 לכיתת הלימוד?איך מחנכים לאהבת הארץ ומורשתה בלי לצאת לטיולים ופעילויות מחוץ 

 איך מפתחים כישורים של עבודת צוות או דיאלוג לישוב מחלוקות באווירה של פלגנות והקצנה?

 איך מחנכים לסובלנות, סולידריות וקבלת האחר באווירה השתלחות, אלימות מילולית וצעקנות? 

איך מעודדים התמדה השקעה, עבודה קשה מחשבתית בחברה שמקדשת "ריאליטי" וסיסמאות 
 ריקניות של "צדק חלוקתי" או רק "חמש יחידות"? 

איך מגדלים ילדים להיות מבוגר אחראי שמעז לקחת אחריות, לקבל החלטות, להנהיג, בחברה 
שמנהיגיה מקבלים החלטות בשליפה ממניעים של כאן ועכשיו, על פי כותרות המחר? )..( ולמרות 

 מהנה פורייה ואיכותית."זאת אני עדיין אופטימי ומאחל לכולנו שנת לימודים 

 
 מה למדתי בגן?

אביב אורג )אקס גבים(, מומחה לביטחון ומודיעין היה היום אורח הפאבלמנט )דיבר על עלילות 
דאעש וחבר מרעיו(. בתחילת המפגש, סיפרה צלילה, שהיתה הגננת שלו בקבוץ, שכאשר התבקשו 

לבחור שם לקבוצתם שעלתה לכיתה א' )כן, ילדים, פעם, לכל קבוצת גיל או שתיים היה הילדים 
ד יב'(, הציע אביב את השם "כדן". שאלו אותו הילדים: "מה זה כדן? למה ----שם, שליווה אותה ע

הוא צנוע, הצבע שלו עדין, כמעט לא רואים אותו. אבל  –כדן?", ענה: "תסתכלו על הפרח הקטן 
 הכדן פורחים ביחד, זה ליד זה, תראו כמה הם בולטים ויפים".  כשכל צמחי

 

  שבת שלום ושנת לימודים פוריה,

 

 ןאלו
 


