
 3102 יולי  

 קריה וקרדיולוגיה: מבט מעודד

, כן. תשובה בגוף השאלה: רמז? מהו האיבר בגוף המקבל את מירב תשומת הלב שלנו

מרחיב את ", "בחפץ לב", "שברון לב", "לב גילוי". ההתעניינות שלנוהלב עומד בלב 

תראו כמה האיבר הזה מעסיק אותנו וכמה הוא משמש אותנו ... "לבקרוב אל ה", "הלב

 .קריית החינוך –ללב המועצתי שלנו נשים את ליבנו  הפעם אז .נוואת שפת

, הכולל מגוון גופים וארגונים, במינו ומיוחד שלנו היא קומפלקס מורכב קריית החינוך

ספק אם יש מקום אחר בו גם בתי ספר . רביםשילובים ושיתופי פעולה  המקיימים ביניהם

לא במקרה אנו . ם מתקני ספורטוגם מכללה אקדמית משתמשים באותה ספריה ובאות

, היא יושבת במרכז הגיאוגרפי של שער הנגב". לב המועצה"כאל  הקרייה מתייחסים אל

, ההשכלה הגבוהה, החינוך. אזורוגם משמשת כמנוע פועם לצמיחה ולהתנהלות של ה

שירותים פסיכולוגיים , שירותי הרווחה, מתקני הספורט, לימודי התרבות והאומנות

אלא על מרחב הנגב הצפוני , כל אלה מקרינים לא רק על שער הנגב – ייםוהידרותרפ

 . כולו

עלינו לשים , וכמו שמנחים אותנו הקרדיולוגים, שלנו כבר עברה את גיל השישים המועצה

במהלך , לכן. שלא יתחיל חס וחלילה לעשות בעיות, בלב מעייננו את תחזוקת הלב

הסדרנו ותגברנו . פעלנו לשדרוג מערך האחזקה והתפעול של הקריה, השנה האחרונה

גיבשנו נהלי בטיחות למתקני , לגינוןהוספנו עובדים לבטיחות ו, את ניהול התחזוקה

 .ארגנו מחדש את מערך המחשוב ועוד, הספורט

מבנה הצמיחה הדמוגרפית וקריית החינוך משפיעה באופן דרמטי על חשוב לציין ש

מהסטודנטים הלומדים במכללה חיים בקיבוצי שער הנגב  011 -כ. ה באזוריהאוכלוסי

בתי הספר ושאר השירותים שבקריה יש , למכללה. ועוד מאות חיים בשדרות ובסביבה

 .קלט באזוריהשפעה מכרעת על ההחלטה של משפחות לבוא ולה

למעלה מאלף עובדים מוצאים . עוגן תעסוקתי וכלכלי משמעותי ביותרגם מהווה הקריה 

, אזורה יישובירקי התעשייה ובאהיא משמשת מקור משיכה לעסקים בפ. בה את פרנסתם

ל איכות החיים ע, היא משפיעה על התחבורה. ם מתקדמיםטכנולוגיי םבעיקר בתחומי

 .עצמנו כלפיהן כלפי חוץ והן , ובוודאי על הדימוי שלנו ,התיירות, והסביבה

. ג.ק.נראה שאנחנו יכולים להיות מרוצים מבדיקת הא. עד כאן הסקירה על הלב שלנו

 .כםהדברים האלה דיברו אל לבש לבהאני מקווה מעומק , עם יד על הלב. הזו

 המועצה ל"מנכ, ודד פלוטע

 

 

 

 


