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 כשהארי פגש את ג'ימי
הארי ניהום הינו יהודי הולנדי שגר בארץ ומחבר בין האהבה הצפופה של נוצרים ידידי 

 קו העימות בישראל. באזורישחיים  נזקקיםישראל בהולנד לבין 
ינו בחודשים האחרונים שתי מכולות עמוסות בסיוע האנשים הטובים הללו הגיעו אל

קלנועיות, כסאות לנכים, מיטות חולים וכיוצא בזה ציוד עזר למוגבלי תנועה שחים עימנו 
 . מדובר בציוד מ"יד שניה", שברובו במצב מצוין. 

השבוע ארחנו בשער הנגב את הארי. דמעות האושר והפנים המאירות של החברים 
ציוד ההולנדי והודו להארי ולעמותה ההולנדית, העידו המבוגרים, שזכו להשתמש ב

 כאלף עדים על נאצלות המעשה חוצה הימים והדתות.
 

 הוא כריש
הוא בית הקשיש  -תושב שער הנגב מבוגר, שעדיין מסרב להצטרף למועדון "יחדיו" 

עצר השבוע את נשימתנו. נשמנו לרווחה, כשאריק עבר בשלום את חווית  -האזורי 
 הקריש. 

ולנו ניצלנו את רגעי המתח כדי לרענן את הידע המודחק שלנו על אודות שבריריות כ
בריאותנו. אריק התגבר גם על אתגר זה ואני מצטרף למאחלים לו בריאות טובה 

 ואריכות ימים. 
בעבר, הצעתי לאריק להצטרף למועדון "יחדיו". השבוע, חשבתי יותר קונקרטית 

רבות הימים כשהזקן ישוב לחווה, יאפשרו סדרי האם, ב -ותמהתי ביני לבין עצמי 
הביטחון ההיסטריים לסבא אריק להצטרף לחוג התעמלות במים או להרצאה בניחוח 

 אקדמי, יחד עם בני גילו, מייסדי ניר עם, דורות ורוחמה?  
 

 ברוו, מן
ממרומי הבנק העולמי בואכה מגדל השן הדרומי קפץ פרופ' אבישי ברוורמן לבריכה 

גישת  -ת. בשנים האחרונות אנחנו מתווכחים על האסטרטגיה לפיתוח הנגב הפוליטי
העצמת מטרופולין באר שבע, כשיטתו או חיזוק מבוזר של כל חלקי הנגב, כהעדפתנו. 

בפגישה עם מתפקדי העבודה בבארי, הציע אבישי  לגשר על הפער על ידי הכלת צפון 
 מערב הנגב )עד שדרות( במרחב המטרופולין. 

תו העיקרית של אבישי, בשלב זה, למערכת הפוליטית היא המורכבות שהוא נוסך תרומ
במערכה. לא עוד ימין מגובה כלכלנים מקצועיים ושמאל עטוף אנשי חברה ורוח. הנה, 

כלכלן מדופלם, שלא יספרו לו שוק חופשי מהו, התומך בעקרונות הסוציאל 
 דמוקרטיה. 

 תחי חציית הקווים הדיסיפלינאריים. 
 
 אילו אין מחרכ

 גם אנחנו כתומים, שהרי העדפנו את הקרינה מבית היוצר של אורנג'. 
מלקוחותיה של  1,500בחסות החברה הסלולרית, נפגשתי השבוע )יחד עם עוד 

החברה( עם יהודי מרתק: בנג'מין זנדר, מנצח התזמורת הפילהרמונית של בוסטון. הוא 
ת עולם ההיררכיות והקיבעון ההישגי עשה ככל יכולתו בכדי לשכנע אותנו לעזוב א

 -, אם רק נאמין מאתנוולעבור אל מחוזות האפשרויות הבלתי מוגבלות שיש לכל אחד 
 בעצמנו ובזולת. 

כשהגיעה עם אחיה בן  14בת  השהייתהוא מספר על אחת מנגנות הפילהרמונית שלו 
יו וצעקה למחנה הריכוז. כשירדו לרציף היא ראתה שאחיה איבד את אחת מנעל 9ה 



"אינך יכול לשמור על הדברים שלך?"   אלו היו המלים האחרונות שאמרה לאחיה  עליו:
 מעולם...   

בנג'מין מציע לנו לדבר עם כל אדם, קל וחומר אהובינו, כאילו היו אלו מילותינו 
 האחרונות אליהם.

 
 מה שנכון

"מזרח מזרח"  -ראובן נכון, חבר ניר עם, יפתח במוצאי שבת את תערוכת עבודותיו 
בגלריה העירונית של אשקלון. לדברי האומן, זהו חיבור בין ארץ מוצאו לבין מדינת 

 ישראל כארץ הממוקמת במזרח התיכון. 
מי מכם שיגיע לתערוכה, יזכה להתפעם מחריטה על לוחות עץ, עיבוד בצבעי אקרילים, 

 קולאג'ים של צבעי מים, אקוורלים וטכניקות מעורבות. 
ה -ב, ד'-, בימים א'14.1.06, רח' הנשיא, אפרידר אשקלון. הגלריה פתוחה עד )בית עלי

 .(18.30 -  15.30משעה 
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