שער הנגב  -ערב שבת ,י"ב בטבת תשע"ח 29 ,בדצמבר 2017
שלום לחברות ולחברים,
רקמה אנושית אחת
הירי בחצות היום לעבר ישראל  -השמדת שתי רקטות באמצעות כיפת ברזל בשמי המועצה
ופיצוץ על מבנה ציבור ב"ישוב במועצה האזורית שער הנגב"  -מצא אותי במרכז הארץ,
בפגישת "מצמצמים רווחים" ,על האצת "תכנית ה  "1,000למען צעירים משוחררי צה"ל ושירות
לאומי חסרי עורף משפחתי .הטקס בכפר עזה למען החזרת גופתו של אורון שאול נמשך לאחר
הפסקה מתבקשת ,בקבוץ שנפגע חזרו החברות והחברים אל תאנתם ואל גפנם וחברי ואני
המשכנו במסע שלנו לצדק חלוקתי בין מי שיש לו (משפחה תומכת) למי שאין לו (על מי להישען
בתחילת הדרך האזרחית) .כמו שכתב אחד החונכים והתורמים" :לצמצם  -כי אם אחד לא
מגיע ,אף אחד לא מגיע (כדברי סמל מחלקה  3בפברואר .")81
תחשבו טוב
רוצי ם תגובה ציונית הולמת לאירועי השבועות הללו? בבקשה :ביום רביעי השקנו את תכנון
היישוב לדור הבא בעוד שני קבוצים :אור הנר וגבים .מזכיר לכם :מדובר בפרוייקט חסר תקדים
בשערינו ובכלל ,במימון של משרד השיכון ,בהתלהבות של משרדים נוספים ,בהצטרפות של
טובי אנשי המקצוע בישראל בארבעה עשר תחומי תכנון (!) .מתנה אדירה לכל ישוב שמרים
את הראש מעל היום יום ורוצה להכין את עצמו להיות קבוץ בר קיימא עמוק לתוך המאה
העשרים ואחת .שישה ישובים בשער הנגב כבר עלו על רכבת התכנון האסטרטגי וכל האחרים
יצטרפו ,מוקדם ככל שנאגום את המשאבים לכך.
מה קורה?
• ביקורי השבוע :חברי לשכת המסחר ישראל אמריקה נענו להזמנת מפעל
"ספקטרוניקס" המקומי והכירה את נפלאות האזור שלנו דרך תצפית מ"חץ שחור"
ומפגש עם בן המקום (מפלסים) ,שניסה לשכנע אותם שלהיות ראש מועצה צמודת
גדר לעזה זה גם מאתגר וגם משמח .באותו יום נפגשתי גם עם חברי מפעל שנאבק
בגלאוקומה ועם אבי גבאי שנאבק עם הממשלה ,עם מפלגות האופוזיציה ועם ספקני
מפלגתו שלו.
• בישיבת ועדת הביטחון של המועצה ,קבלנו השבוע משוטרינו את הדיווח השנתי על
מצב הפשיעה באזור .נראה כי אין תמורות מרחיקות לכת ,קרי :יש פשיעה בשדות
ובישובים אבל יש גם התמודדות טובה של כחולי וירוקי המדים במאבקם בגנבים .נציין
לטובה את העובדה שמזה שנתיים במפלסים ובנחל עוז – יש אפס אירועים פליליים
ונשוב ונקרא לכן ולכם להתנדב ל"מתמיד".
• מחר ,שבת ,בין  ,12-17יתקיים במתנס שער הנגב באיבים פיילוט של “שמחה לטינית
לחיילים בודדים” .מאחורי הפרויקט עומדת עמותת "עם שמח" שמזמינה את משרתי
האומה ,שהגיעו ארצה ללא הוריהם ,לשבת של חוויה דרום אמריקאית  -באוכל ,מוזיקה
וריקודים.
• באליפות החורף של ישראל בשחיה ,שמתקיימת בסופ"ש זה בווינגייט ,משתתפים 21
חבר'ה שלנו; נמסר לי שכולם שיפרו את השיא אישי שלהם ,ועד כה יש לנו שלוש
מדליות :בן דבוש ,תלמיד כיתה ט' בשער הנגב ,זכה בארד ב  100מטר חזה ואורי
פריבך ( )19מנחל עוז השיגה כסף ב  100מעורב אישי וארד ב  50חזה.

•

•

ועדת ההיגוי של "מעברים" ,היחידה לתעסוקה במגזר הכפרי ,שפועלת במתנס שער
הנגב סיכמה השבוע את השנה וקבעה יעדי הפעולה לשנה הבאה .כנסו לאתר החדש
של מעברים וצפו ב"עשינו" ,קליפ חמוד שמתמצת את העשייה ב"מעברים" ,על בסיס
השיר של ג'ימבו ג'יי ,איש קבוץ דורות.
בישיבת מרכזי המשק אתמול ,הוצגה התוכנית לפרוגרמה של שטחי החקלאות בשער
הנגב .המטרה שלנו היא לייצר קשר בין הצמיחה הדמוגרפית המרשימה לבין שטחי
החקלאות שעומדים לרשותנו .בתוך כך ,בכוונתנו להעביר ברוב הישובים את השטחים
שנמצאים בחכירה זמנית למעמד של חכירת קבע .תשומת לב מיוחדת הקדשנו
בתוכנית לשטחי החקלאות של רוחמה ,שעליהם מתבססת כלכלת הקבוץ .הסכמנו,
באופן חברי מרשים ,על חלופה שתפגע באופן המינימלי ברוחמה ותאפשר גידול תואם
צמ"ד בשאר הישובים.

המצויינות מחייבת
אחד מתוצרי התהליך האסטרטגי הכוללני והחשיבה הממוקדת בתחום החינוך הולידו את
התובנה שראוי לתת מקום ולהקצות משאבים גם למצויינים שבין בנותינו ובנינו .אל"מ
(מיל ).אריאל בריקמן ,בן ברור חיל ,בוגר שער הנגב ,שעשה חיל בחיל האוויר ,נענה לפנייתנו
להוביל את התכנית למצוייני החטיבה העליונה שלנו שנבחרו להשתתף בסדנא בת שנה.
בשבוע שעבר הם השתתפו במפגש ראשון ,בן יומיים בנגב – עברו סדנאות בנושא מנהיגות
בצריף בן גוריון ,ישנו בשטח וצעדו במשמורת אחרונה עד לשן רמון ,במכתש רמון ,בכדי לצפות
משם בזריחה ולשוחח ,דווקא שם ,על מנהיגות שמצמיחה את היחיד ומשפיעה על החברה
כולה.
אמש התקיים מפגש ראשוני עם הילדים הנרגשים והוריהם הגאים .ברכתי את ההורים שזכו
בתכשיטים מוצלחים ,הפצרתי בנערות ובנערים לשמור על צניעות לכת וקיוויתי בפניהם
שיצליחו להטמיע את כישוריהם האישיים בחיים שחותרים למימוש אחריות החזק לחלש
ממנו.
להב"ה טובה
להב"ה היא תוכנית בין משרדית עבור נוער וילדים במצבי סיכון מסוגים שונים ,שאנחנו מפעילים
בשער הנגב ,בשת"פ בין מחלקת החינוך והרווחה ,המתנס ,בתי הספר ,השירות הפסיכולוגי
החינוכי ,בריאות הנפש ,ממלאי תפקיד בישובים והורים .הסיכונים עימם מתמודד הצוות הבין
מגזרי מגוונים :האיום שמעבר לגבול ,השינויים העמוקים בישובים שלנו ,המהפכים העולמיים
בסמכות ההורית ,הרשתות החברתיות והטכנולוגיה המתקדמת וכמובן – התנהגויות סיכוניות
של הילדות והילדים שלנו.
הפורום עובד במודל של 'שולחנות עגולים' – צוותי עבודה רב-מקצועיים שבחרו שפה משותפת,
שפת המנטליזציה ,שבאמצעותה יוכלו המבוגרים המשמעותיים לבסס הבנות משותפות על
צרכיהם של ילדים ובני נוער ולשפר את התקשורת עימם .סיגל פיינגלרנט ,מרכזת להב"ה,
מובילה כעת את תוכנית העבודה לשנת  2018ומזמינה אתכם להתייחס לנושא במייל
. sigalf@sng.org.il
נירו ניר
ניסן ניר ,אחרון מייסדי קבוצת גבים ,נפטר בבוקר כינוס חבורת המתכננים בישוב שהקים ,ישוב
שאת שמו הוא הציע לחבריו בקיץ  ,1947שבו מילא שלל תפקידי משק ,שבשמו יצא לתפקידים
באזור ,בתנועה הקיבוצית ,במשרד החקלאות וכיוצא באלו משימות למען תקומת ישראל
בארצו .גיל (נתיב העשרה) ,בכורם של ניסן ,זכר לוחם ,חלוץ ובונה  -לברכה גדולה ושל חנה
זוגתו –
שתיבדל לחיים טובים ,הקריא על קברו של אבא שיר ,שמזכיר את שמות משפחתו ובניה
ומאפיין את זן החלוצים שחצב בסלע ובכורכר עד דם ,ויהי אור:
פה בארץ חמדת אבות
תתגשמנה כל התקוות
פה נחיה ופה ניצור ,
חיי זוהר חיי דרור .
פה תהא השכינה שורה
פה תפרח גם שפת התורה .
נירו ניר ניר ניר

שירו שיר שיר שיר
גילו גיל גיל גיל
כבר הנצו ניצנים .

שבת שלום ,אלון

