שער הנגב  -ערב שבת ,כ"א בכסלו תשע"ח 8 ,בדצמבר
2017
שלום לחברות ולחברים,
 40אחרי 50
משה (בוגי) חושבים רחוק יעלון היה אורח היום בפאבלמנט בגבים .אנחנו שותפים לדעה
בתחומים עקרוניים (שלטון החוק ,ערכי הלחימה בצה"ל ,ההתנהלות הצבאית מול עזה)
וחלוקים על אחרים (היחס למשבר ההומניטרי בעזה ,ההתיישבות ביו"ש) אבל הוא תמיד יישאר
עבורי המ"פ המעולה מגדוד  50של הנח"ל המוצנח  -באימון המתקדם ובקורס המ"כים .לפני
 40שנה ,בוגי ,חניך הנוער העובד והלומד מקרית חיים ,הפך אותנו לחיילים ומפקדים טובים,
שמכירים את הארץ ,דרך הרגליים; מחוייבים לעם ,דרך השירות וההתנדבות; ודבקים בערכים
אנושיים ,דרך שיחות ודוגמא אישית.
השבוע השקנו את התהליך האזורי השאפתני לתכנון היישובי (תב"ע) ,להיקף של  500יחידות
דירות (ועוד  100יחידות צעירים) בכל יישוב .שני הישובים הנחשונים היו רוחמה וארז .בשניהם
התייצב ה סוללה מרשימה ביותר של יועצים ,במספר דו ספרתי של תחומי הנדסה קלאסיים,
שיתוף ציבור ,כלכלה וצמיחה דמוגרפית .ברכתי אותם על הירתמותם למהלך התכנון
האסטרטגי ,שמשלים את מסע ההיחלצות של הישובים שלנו ממשבר רב תחומי ממושך ,אל
הווה אופטימי ועתיד של צמיחה דמוגרפית משמעותית.
המהלך יוצא הדופן הזה בקנה מידה ארצי מתאפשר עקב הקצאה תקציבית ייחודית של
המינהל לבנייה כפרית במשרד השיכון והבינוי .הפעימה התקציבית הנוכחית כוללת גם את
נחל עוז ,מפלסים ,אור הנר ,וגבים .שאר הישובים יתוקצבו בהמשך.
עוד התבשרנו השבוע שמינהל התכנון הארצי יתקצב אותנו עבור הכנת תוכנית כוללנית
למועצה כולה .מדובר במהלך שעם השלמתו ,חלק גדול מהתוכניות שנכין לא תצטרכנה להגיע
לוועדה המחוזית אלא רק למקומית (המרחבית).
יש לנו ארץ נהדרת
יש אתר חדש לנחל השקמה .כנסו ,התרשמו וטיילו בפארק השקמה ,המסדרון האקולוגי הגדול
בארץ ,בין גב ההר של ארץ ישראל לבין הים התיכון .המשימה העיקרית של מינהלת השקמה,
אשר אני עומד בראשה ,היא למצוא את האיזון הנכון בין פיתוח המרחב למען האדם לבין
שמירת הסביבה למען הדומם ,הצומח ,החי ולמען בני האדם שיחיו כאן בדורות הבאים.
אופס :טובי חברי הברזילאים ,מתקנים את טעותי מהשבוע שעבר  -שמו הפרטי של מי שהיה
יו"ר עצרת האו"ם ,בעת קבלת ההחלטה על חלוקת הארץ  -ליהודים ,לערבים וירושלים
(ָארנְיָה).
בינלאומית – היה אֹוזְוַלְדּו אֶ אּוקְ לִידִ ס די סֹואּוזָה ָ
אומר שלום לגן
יוסי מזרחי (כפר עזה) פורש לגימלאות מהמועצה ומסיים בכך  24שנות פעולה בתחום הגינון
בשער הנגב – בקיבוצים ,במחלקת הגינון ,בקריית
החינוך ובמכללה .שנות דור הוא היה היועץ המקצועי לכל גנני האזור ,ליווה את המעבר של
הגן הקיבוצי בדרכי השינוי החברתי והכלכלי שעברנו .תפקיד חיוני היה ליוסי בעת פרוייקט
הממ"דים הענק ,שחייב שיקום שטחי הגינון ,במקצוענות ובאהבה .תודה חבר.

הבנים הכי קרביים בארץ
אגף כח אדם בצה"ל פירסם השבוע נתונים על איכות השירות בצה"ל איכות השירות בצה"ל
(שיעורי הגיוס ,השירות ביחידות לוחמות והיציאה לקצונה) בחתך של ישובים ומועצות אזוריות.
שימו לב לאיכות הנתונים של הבנים שלנו ,בשנת  : 2014שיעורי מיצוי הלחימה (השירות
ביחידות לוחמות) הינו הגבוה בארץ ,כולל כל הערים ושיעור הגיוס לצה"ל – ממוקם בין 11
הרשויות עם הנתונים הגבוהים ביותר ,כולל הערים.
המקלט הכי יפה בארץ
דגל היופי של המועצה לישראל יפה בתחרות המיגון במרחב האזרחי הוענק אמש לאילן,
רבש"צ נחל עוז ולניסן ,סגנו ,על ידי מפקד פיקוד העורף וכצל'ה ,ממייסדי נחל עוז ויו״ר המועצה
לישראל יפה .הפרס ניתן לנחל עוז על המקלט הכי יפה שנבחן במסגרת התחרות הארצית;
בנוסף לכבוד הוא נושא בחובו גם פרס כספי נאה .ברור חיל ודורות זכו במסגרת התחרות במגן
"כוכב זהב" על  5שנות זכייה רצופה ב  5כוכבי יופי.
עף על פי כן
מחר ,שבת ,בשעה  14:30ייערך משחק חצי הגמר בין דורות לברור חיל; כעבור שעה –
המשחק השני :בין כפר עזה לארז .ב  – 16:30משחק הגמר ולאחריו משחק בין ותיקי
המעופפים שלנו .בשעה  18:15ייערך טקס הוקרה לותיקים וחלוקת פרסים לקבוצה הזוכה
ולשחקנים המצטיינים .נציגי משפחתו של יובל סלומון ז"ל יברכו את הנאספים ופרס מפעל חיים
בתחום הכדורעף יוענק לנבות מילוא – שפעיל בשער הנגב משנת  ,1990הכשיר מאמני
כדורעף ומאות שחקניות ושחקנים ,מאמן בקנה מידה ארצי ,מורה בווינגייט ובעל רזומה עשיר
מאד של אליפויות בליגות הנשים ,הגברים ובתי הספר (רק לדוגמא 17 :זכיות באליפות מחוז
הדרום לבתי ספר).
שותפות שוטפת
משלחת ממחוז קרלסרואה ,בת הברית שלנו מדרום מערב גרמניה ,בראשות סגן ראש המחוז,
התארחה השבוע בשערינו .לאחר כמה שנים בהן מיקדנו את הקשר בין הרשויות בלמידה
הדדית של תחום החירום ,החלנו כעת לפתח את ההכרות שלנו בסוגיות הגיל השלישי בואכה
הזיקנה .המארחות מצידנו היו נשות העמותה למען הוותיק והמחלקה לשרותים חברתיים,
מנכ"ל המועצה; ניצחה על הכל – שולי הרן (דורות) ,דוברת גרמנית שוטפת והדדיות שותפת.
ייצוא חינוכי
אתמול נפרד צוות המחנכות של בית הספר היסודי מקרולינה ארם (נחל עוז) ,שהיתה במשך
שנים סגנית בכירה לענת רגב וכיום היא מנהלת בית הספר "יובלי הבשור" באשכול .קרולינה
היתה עמוד תווך מנהיגותי – חינוכי וניהולי  -בשנות האתגר הביטחוני הארוכות שעברנו .יחד
עם קרולינה ,עברה לאותו בית ספר ,גם אילנה פלד ,היועצת החינוכית ,שליוותה אותנו בשנים
המאתגרות וכעת התקרבה לביתה באשכול .נפרדנו גם מדפנה גורן (רוחמה) ,מורה לחינוך
מיוחד שמחנכת כעת בכיתת תקשורת ב"ניצני הנגב" (בני שמעון).
השריקה והתנועה
במהלך השבוע נפגשתי עם המפקדים הבכירים של החטיבה הצפונית באוגדת עזה .זה היה
חלק מסדנת יעדים לשנה הקרובה שעברו הקצינים שעליהם בטחוננו .ניסיתי לפצח איתם את
הסוד ששמור איתנו ,מתיישבי עוטף עזה ,על היציאה מהמשבר המשולב הפנים קיבוצי ועל
ההתאוששות המופלאה ,חברתית וכלכלית ,בתנאים המיוחדים לנו.
עוד אני כותב לכם שורות אלו והסימפוניה הבלתי גמורה נשמעת בחוץ :כריזת "צבע אדום",
שריקה מעל הראש ופיצוץ .המוח תירגם :רקטה עזתית שורקת להנאתה בדרך אלי ונפילה
קרובה .העובדות ,ככל הנראה :שריקת טיל של "כיפת ברזל" (שזיהה יציאת רקטה) ונפץ פיצוץ
הרקטה באוויר על ידי "הסופרמן" של רפא"ל.
כששבת נכנסת בליווי פיצוצים ואלימות ,זה הזמן לקחת קצת גידי גוב שמבקש "תנו לגדול
בשקט"( .אבנר קנר ויואל לרנר)
תנו לגדול בשקט בערוגה בכפר .
שם תזרח השמש גם מחר
תנו לגדול בשקט בלי לקפוא מקור

רק קצת זבל ,מים וגם אור .
אפונה וגזר ,ישבו בתוך מחבת
ויחד עם בטטה רצו להיות לבד
אך שוד ושבר ,מישהו גפרור מדליק
ושמן מכל עבר ,זה לא מצחיק !
תנו לגדול בשקט...
שבת שלום ,אלון

