שער הנגב  -ערב שבת ,נר רביעי של חנוכה תשע"ח 15 ,בדצמבר 2017
שלום לחברות ולחברים,
מה יהיה?
אין לי מושג "מה יהיה" עם הדו קרב שמתחולל בינינו לבין החוליגנים מעזה .אבל יש לי חדשות
בשבילכם :אף אחד לא יודע .לא ראש הממשלה ולא שר הביטחון ,לא הרמטכ"ל ,לא מחמוד
עבאס ואפילו לא יחיא סנוואר ,מנהיג החמאס בעזה .נתפלל ,כל אחד בסגנונו ,שהברגים יישארו
מהודקים בכל הראשים הרלוונטיים.
מה שנשאר לנו הוא מה שתמיד היה לנו :הזכות לא להשתעבד למניפולציות של היורים
והמפוצצים ,המגיבים והמדבררים ,המשלהבים וחוזי השחורות .יש לנו את הזכות להתמקד
במה שחשוב לנו  -שיגרה ,צמיחה ,חיזוק הקהילות והכלכלה המקומית והתקווה שגם החיים
של השכנים שלנו ישתפרו ,ויפה שעה אחת קודם .הכל מבלי לוותר על המוכנות הקבועה
ל"התחממות".
המצב קשה
אירועי סוף השבוע שעבר והימים שעברו חידדו לי את כושר ההסתגלות שלנו למציאות ההזויה.
כמה דוגמאות להנאתכם:
כשטיל "כיפת ברזל" שרק ופיצוץ המפגש שלו עם הרקטה נשמע בערב שבת ,שמעו זאת היטב
 150נערות ונערים שהשתתפו בתחרות אזורית בבריכת השחיה ב"הידרו" .התחרות נעצרה
לרגע וחודשה מייד ,בהשתתפות מלאה .כשכתב שאל את איתי פכטר  -שותפו של איתי לביא
לארגון טורניר הכדורעף המדהים של שער הנגב שהסתיים בסופ"ש הקודם  -האם הוא חושש
מהירי בזמן המשחקים ,תשובתו היתה שאנחנו מאד חוששים שזה יפגע בקיום טורניר...כתב
שואל את זהר אביטן (מכללת ספיר ,שדרות) שרכבו נפגע מרסיסי הרקטה ,האם המצב קשה?
זוהר ענה לו שהמצב מאד קשה ,כי יש לו עכשיו הרבה בירוקרטיה מעצבנת עם הפיצויים על
הנזק...
עושים לביתנו
זו השנה ה...מי יודע כמה ,בה שער הנגב זוכה בפרס הניהול התקין של תחומי הכספים
והמינהל ברשות .הרשתות החברתיות הגחיכו את הארוע החשוב הזה ,כל הדרך אל בניני
האומה ועוד יותר ,לאחר פרסום התמונות ,בהם ראשי הרשויות המקומיות קבלו את הפרס
משר הפנים ,דרעי .אני מבקש למקד אתכם בענין עצמו :פקידים קפדנים של משרד הפנים
יצרו סוללה של עשרות מדדים לתקינות השליטה במשאבים ולניהול נכון של פעילות הרשות
המקומית .הדרישות מאיתנו אמנם הולכות וגדלות אבל אנחנו מתמידים ,בעקשנות ,לעמוד
בהן.
ברכותיכם ,תושבים וקוראים ,מצטרפות בוודאי אל ברכותי לגזבר המועצה ולמנכ"לה ולכל צוותי
העבודה המסורים ,ההגונים והמקצוענים שיש לנו בשער הנגב – הן מקרב העובדים והן מקרב
חברי מליאת המועצה.
רסיסים
•

פסטיבל "מאירים את הנגב" יתקיים אצלנו ,בשותפות עם משרד התרבות ,המועצה
והמתנ"ס .מתחילים במועדון ארז במוצ"ש ,16.12 ,במפגש עם דורון צברי ואילתורים
של גלעד כהנא .ממשיכים ,למחרת בערב ב"גרין פאב" בניר עם ,עם הסרט של שרון
שלי ,סטנדאפ של לאה לב ו  ,FAWAלהקת קאברים .בשני בערב באולם דורות:
אנסמבל אדמה של ליאת דרור וניר בן גל ,הסטנדאפיסט אסף יצחקי ומופע הבכורה
של שביט נוי שלנו (כפר עזה) "כשהשמש שוקעת" (ב"המאפייה") .נסיים ביום שלישי,

•

•

•

•

•

•

בדורות ,עם עידו נבו על כדורגל ופוליטיקה  ,אורי חזקיה המצחיקול והפינאלה
("המאפיה") עם להקת אבטיפוס .פרטים מלאים  /https://sng.smarticket.co.il -או
בנייד ( 052-2298136מזי)( 050-4390093 /ירדן).
אורי מלול ,מנהל מחלקת החינוך ,מעדכן שהשבוע הוקמה/חודשה פעילות סיירת
הורים .המשימה היא לקיים נוכחות ראויה של ההורים במסיבות .שותפים למהלך:
יניב ,קצין הביקור הסדיר ,שמעונה הפסיכולוגית ,יהודה השוטר הקהילתי ,טל שוורץ
ושרון קינן .מטעם ההורים  -חן זנד מאור הנר.
השבוע התחלנו בהתקנת הלוחות הסולאריים על גגות בתי הספר שלנו .הפרוייקט
מבוצע בסיוע אשכול הנגב המערבי ובמימון משמעותי של המשרד להגנת הסביבה.
זהו פרוייקט כלכלי עם היבט סביבתי וחינוכי.
בית הספר היסודי זכה ,בשמינית ,בפרס הצטיינות על תוכנית "שגרירי מפתח הלב",
שעניינו המעורבות החברתית במעגל בית הספר .ברכות לצוות המחנכות וללילי
איתמרי (כפר עזה) ,שמובילה את התוכנית ומשמשת גם כמנחה מחוזית לחינוך
החברתי – ערכי.
שלשום חולקו במועדון ארז המלגות מטעם "קרן גרשוני" .היתה זו השנה ה 40
לפעילות הקרן ,שנוצרת את זכרו של ח"כנו הראשון (ממייסדי ניר עם) באמצעות עידוד
אמנים ,חוקרים ,פעילי תרבות ,חברה וקהילה בשער הנגב וסטודנטים לחקלאות
(בסיוע המועצה) .בעשרות השנים הללו חולקו מליוני שקלים ,מאות מאיתנו זכו בסיוע
החשוב ,עשרות רבות של פעולות נהדרות יצאו לפועל בשערינו באמצעות החברים
המתנדבים להפעלת הקרן ,בראשם כיום – חזי עינת מנחל עוז ,שמואל (שוסטר) שנער
מכפר עזה ובתיה קדם מאור הנר.
בכירי המועצה לשימור אתרים (אורי אור ,היו"ר ועמרי שלמון המנכ"ל) ביקרו אותנו
השבוע ,ראו מקרוב (מאד) את המציאות הביטחונית וקידמו איתנו את הקצאת
המשאבים הנאה שמוענקת לאתרים שלנו על ידי האגף למורשת במשרד ראש
הממשלה :אתר המים והביטחון בניר עם ,בית שביתת הנשק ומרכז המבקרים בנחל
עוז.
שר החקלאות ,ראשי החטיבה להתיישבות ,מזכיר התק"ץ ,מפקד אוגדת עזה וראשי
המועצות האזוריות התכנסו בעיבורו של שבוע במועדון של קבוץ כרם שלום הצמוד
לחומת הגבול .העילה :שלהי הפעולות לפיתוח תשתיות בישובי העוטף בעקבות "צוק
איתן" .מי שהחמיץ את המעמד ,מקבל מועד ב' ,בחודש הבא ,הפעם בהשתתפות ראש
הממשלה.

החוקים של פעם
יום המורה צויין השבוע .לכבודו שיגרתי למנהלים שלנו מכתב שקיצורו לפניכם:
בימים בהם מרחפת עננה של ספקנות מוצדקת מעל כושר שיפוטה של כנסת ישראל ,מחוקקת
חוקינו ,ראוי לחזור ולשנן מתוך "חוק החינוך הממלכתי" את המלים היצוקות בסלע ,שמגדירות
את מטרות היסוד של מערכת החינוך הכללי במדינת ישראל:
הן :
הממלכתי
החינוך
מטרות
)(1לחנך אדם להיות אוהב אדם ,אוהב עמו ואוהב ארצו ()..
)(2להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל
במדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם ,לחירויות היסוד ,לערכים
דמוקרטיים ,לשמירת החוק ,לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת ,וכן לחנך לחתירה לשלום
עמים ;
ובין
אדם
בני
בין
ביחסים
ולסובלנות
ישראל ;
ומדינת
ישראל
ארץ
תולדות
את
)(3ללמד
)(4ללמד את תורת ישראל ,תולדות העם היהודי ,מורשת ישראל והמסורת היהודית ()..
)(5לפתח את אישיות הילד והילדה ,את יצירתיותם ואת כשרונותיהם השונים ()..
)(6לבסס את ידיעותיהם של הילד והילדה בתחומי הדעת והמדע השונים ( )..ובמיומנויות
היסוד שיידרשו להם בחייהם כבני אדם בוגרים בחברה חופשית ()..
)(7לחזק את כוח השיפוט והביקורת ,לטפח סקרנות אינטלקטואלית ()..
()..
וילדה
ילד
לכל
הזדמנויות
שוויון
)(8להעניק
)(9לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית ( )..וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל ;
)(10לפתח יחס של כבוד ואחריות לסביבה הטבעית וזיקה לארץ ,לנופיה ,לחי ולצומח ;
)(11להכיר את השפה ,התרבות ( )..של האוכלוסייה הערבית ()..ולהכיר בזכויות השוות של
כל אזרחי ישראל.

גן השקמים
מנהלת פארק השקמה דואגת שנמשיך להתפתח כאן בלי להרוס את גן העדן הסביבתי שלנו
גם בדורות הבאים .הזרוע הביצועית שלנו היא ועדת המשנה הסטטוטורית ,שנותנת דעתה על
כל תוכנית פיזית ברחבי  360אלף הדונמים שבאחריותנו .אתמול ,לדוגמא ,ירדנו לרזולוציה
של אישור התקנת "מנע בקר" בשביל השקמה (תחליף לגדר או שער בדרך פעילה) ,התמוגגנו
מתוכנית הנטיעות המינימלית והחכמה של קק"ל ואת הפעולות המתוכננות לשימור הקרקע
החקלאית ביובלים קטנים של השקמה וקידמנו את איתור המיקום הראוי למתקנים פוטו
וולטאים (ידידותיים לאנרגיה המתחדשת ומאתגרים מבחינה נופית) בשלושה ישובים בחוף
אשקלון.
*****
אורי לוי (רוחמה) ,מנהל את "מגדלי הדרום" ,ההתאגדות של חקלאי שפלת יהודה וצפון הנגב.
הטור האישי שלו משובץ מידע מקצועי ואמירות אישיות נוגעות .אנסה להביא גאולה לעולם על
ידי הבאת קטע מדבריו של אורי:
לקום כל בוקר מחדש
שיחה אקראית ,על "המצב" ,עם חבר וחקלאי בנשמתו ,מחזירה אותי לפרופורציות הנכונות.
נכון,
הגשמים מתעכבים ,מחיר הגרעינים בשפל וכך גם שערי המטבע .אבל ,חקלאי צריך לישון
בשקט
אם הוא יודע שעשה הכל ,נכון ובזמן .כל השאר הוא "כוח עליון" .אופטימיות אין פירושה לחיות
באשליות אלא לחיות בתקווה .לחיטה אין ספור נשמות ,הגשם עוד יגיע .חקלאות איננה עוד
מקום
עבודה או רק מקום פרנסה .חקלאות היא דרך חיים ,היא אורח חיים .סביב מעגל המקצועיות
והפרנסה ,מתקיימים עוד מעגלי ערכים שאסור לוותר עליהם :שמירת טבע ונוף ,איכות חיים,
עבודת צוות ,חברות ,הוגנות וגם ...ציונות .עלינו לשמור על שפיות המינון בין דאגה לתקווה.
חנוכה שמח ושבת של שקט ושלום ,אלון

