שער הנגב  -ערב שבת ,ד' באלול תשע"ז 25 ,באוגוסט 2017
שלום לחברות ולחברים,
חושו ,אחים ,חושו
כ  800ילדים ,נערים והוריהם התקבצו במתחם התיכון  -שמתמרק לקראת פתיחת שנת
הלימודים  -לכמה וכמה מתחמי פעילות ,שהיוו הן את סגירת החופשה והן ההכנה לשנה הבאה:
הפנינג "יריד החושים" ,שהציג מרכולת צבעונית ,חדשה בחלקה ,של התפריט שמוצע לנו
במתנ"ס ,ב"הידרו" ובספורט.
הילדים התנסו בקפיצות על מזרן האקרובטיקה והקהל צפה בבנות "הג'ינרל" במופע יוצא דופן;
"ביתמלאכה" ואולפן המחול יצרו מפגן אומנותי של צבע ומחול; "מעברים" ומרכז הצעירים
חילצו משאלות לתפקיד החלומות; מחלקת התרבות ואולם המופעים הקימו פינה ליצירת בובות
לתאטרון מחומרים ממוחזרים; מיל"ה ומעון יכיני הרימו ג'ימבורי ופעילות מילים בנושא חושים
עם קוביות ענק .החינוך החברתי יחד עם הנוע"ל הפעילו מתחם משחקי רצפה ופיתות עם
טעמים מתוקים ומלוחים .מרכז החדשנות והאולפן למוסיקה הפעילו מתחם של משחקי אור
ואפליקציה כשמוסיקה אלקטרונית אותה הילדים יצרו הרקידו את הבאים בצללים צבעוניים;
חברי התיאטרון הפעילו את המתכנסים ובסיום :ריקודים על הבמה ,לצלילי להקת "ילדי בית
העץ".
מה נשאר .ליהנות מהכינוס הקהילתי המרנין ולצפות להשתתפות ערה בחוגים של שנת
תשע"ח.
גרעינל'ה
וגרעין אבוקדו הוליד את גרעין קוואלה ,שהוליד את גרעין רוג'ום ,שהוליד את גרעין עלה .וכך,
כבר שנה רביעית ,הנח"ל שב לזרום בכפר עזה ,בין יובליו של נחל חנון.
בלוויית לבנת קוץ (האמא של הגרעינים ,מכפר עזה) ואריה חודרה (מתנס שער הנגב) ,נפגשתי
השבוע עם החיילים והחיילות שעשו כברת דרך משמעותית בשנת שירות ובצה"ל ,כולל
בתפקידי הדרכה ופיקוד ומתחילים כעת אצלנו שנת פעילות :בחברות הנעורים בישובים של
שער הנגב ושדות נגב ,במשק הילדים ובפעולות תרבות בכפר עזה ,ב"ביתמלאכה" (סדנת
היצירה האזורית של לבנת) ,בפעילות חינוכית בתיכון שלנו ,במרכז הצעירים של שער הנגב,
במחלקה לחינוך חברתי של המתנ"ס ובפעילות תנועתית בתק"צ.
SouthUp
חממת מיזמי ההזנק מיסודם של שער הנגב ,המכללה וחברינו בסן דייגו החלה לפעול .בחללים
מעוצבים היטב ,בצמוד למחלקת ההנדסה ,כבר פועלים כמה חברות ראשונות והמקום ילך
ויתמלא בצעירים חולמים וביוזמות שמחברות בין טכנולוגיית עילית לצרכי החקלאות ,התעשייה
והקהילה.
כרם ,שלום!
מאה שנים לאחר שהטורקים הניחו את פסי הרכבת באזור ואדי אל -חאסי (נחל שקמה העברי),
נפגשנו השבוע עם מתכנני רכבת ישראל שבלי להתבלבל ,מקדמים ברצינות ובנחישות את
מסילת הברזל מיד מרדכי למעבר ארז .בפגישה השתתפו ממלאי תפקיד בקבוץ ארז ,שכבר
למעלה מעשור עוסקים בקידום תוכנית לפיתוח עסקי בשער שיהפוך למרכזי בין רצועת עזה
(צפון) וישראל .הרעיון הוא לצמצם מאד את תנועת המשאיות בכבישי "אשכול" ו"מרחבים"
בואכה המעברים הדרומיים לרצועה ולמקד את שינוע הסחורות לרצועה (וממנה) בקרונות
רכבת .מדובר בהתייעלות כלכלית עבור הסוחרים ובהקטנת הסיכון התעבורתי עבור כולנו.

באזור המעבר מתוכננים מחסני ערובה ושירותים נילווים לתנועת הסחורות בין הרצועה
לישראל.
יש לו סימפטיה
סיור שערך במחוזותינו רם לוי ,חשב המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,הפגיש אותו עם תחומי
העיסוק של משרדו על גבול עזה :הקמת בתי מגורים יבילים ,שיפוצי דירות למגורים והקמת
"בתי אגודה" בישובים .המשרד בו הוא מנהל את התחום הכספי אמון גם על הבינוי הקהילתי
בישובים שלנו ועל תהליך אסטרטגי שאנחנו מובילים עבור עוטף עזה ("על מה צריך לחשוב
כשמתכוונים ברצינות לחיות כאן עוד מאה שנה?").
גם הוא ,כמו רבים המסיירים אצלנו עבר חוויה חיובית במפגש הבלתי אמצעי עם אנשים
שמתאמצים ,שמתעקשים ,שמתרגשים במקום הנפלא והמשונה בו אנחנו בונים ונבנים.
נכנסים לכניסות
לקח זמן ,יותר מדי זמן ,אבל גם רכיב השידרוג של הכניסות לישובים (מתוך תכנית הממשלה
שלאחר "צוק איתן") ,הגיעה לפירקו .חברת נתיבי ישראל (נת"י) התאוששה וכבר נצפים
בצמתינו קבלני הסטת התשתיות ,עבודות העפר והאספלט וכבר אנחנו יכולים לקבל רושם
ראשוני על אודות שיפור הבטיחות ותחושת הביטחון של הנוסעים ,הרוכבים וההולכים ועל
שיפור בזרימת התנועה.
מפגש מאלף
היום ,שבוע לפני ,פתח היסודי שלנו את שעריו למפגש של ילדי שכבת א' והוריהם עם צוות
המחנכות ,המורות וצוות הייעוץ והסיוע השכבתי .אלה ואלה הגיעו עם ברק בעיניים,
בהתרגשות ובתחושה שמשהו טוב מתחיל.
עוד ההורים מתמנגלים והמורות כבר מקבלות את הילדים בכיתותיהם :במיומנות מופלאה הן
מפיגות חששות ומחבקות לביטחון .הילדים הציגו עצמם ,שמעו סיפור ,צבעו ויצאו לסיור בחצר
ביה''ס ובמתקני השעשועים ומגרשי הכדורגל והכדורסל עליהם רק שמעו ,עד היום ,מהגדולים.
באחד בספטמבר יגיעו הזאטוטים שוב .הפעם תהיינה כל הכיתות הומות מתלמידים שיקבלו
את הצעירים ביותר בחברות ובתמיכה וביחד יחלו שנה של השכלה ,יוזמה ותרומה לחברה.
ברכת יישר כח והמון הערכה לצוות המורות ,שהכין לכבוד הילדים כיתות מלאות תוכן ,עשירות
ומזמינות .תודה שלוחה לאנשי התחזוקה ,הבינוי ,הניקיון והגינון ,שעמלו על הכנת ביה''ס
לשנת הלימודים על הצד הטוב ביותר.
הצלחה לשלומצי ,היא שלומציון כהן ,שפותחת ביום שישי הבא את שנתה הראשונה כמנהלת
של בית הספר היסודי הכי טוב בשער הנגב.
שבת שלום ,אלון

