
 

 

 

 

 

 
 

 3102 בינואר 32, ה"תשע בשבט' ד, שבת ערב שער הנגב, -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 לב אדום 01
 מדווח לנו עמית לבקוב, מנהל העמותה שלנו לתיירות: "הושלמו ההכנות לפסטיבל "דרום אדום"

העשירי, שיחל בסוף השבוע הבא. לראשונה, תוכנית הפסטיבל מצורפת לכל עיתוני סוף השבוע של 
בשבועות  מט דפדוף.העלנו את התוכניה בפורכמו כן,  אתר הפסטיבל עבר שדרוג."ידיעות אחרונות". 

חיזוק  -האחרונים בצענו סיורים לסוכני תיירות, עיתונאים, מורי דרך ולמנהלי משאבי אנוש; המטרה היא 
 הצמתים כבר דוגללו באדום ובתחילת השבוע עולה קמפיין הרדיו.  התיירות באמצע השבוע.

ופת החברתי להתנדבות לקראת פסטיבל העשור קיבלו ורד ואופיר ליבשטיין )כפר עזה( את אות המ
הסרטון שהוקרן לאומית של "כנס שדרות )ספיר(" על ייזום הפסטיבל שהצליח כל כך. ראו נא את 

  בטקס ומספר על ייסוד הפסטיבל.
 

 אשרי המנוע
בירוק, אדום ושלל גווני החורף, חנכנו השבוע מנוע ומשאבה.  תחת שמי ינואר כחולים, בלב המרבדים

מעשה ב"אתר הראשונים בנגב" בקבוץ רוחמה, אשר עומד על זכות החלוציות שלנו ביישוב הנגב )חוות 
(. פגעי האדם ואתגרי הטבע הפילו את ההתיישבות במקום שלוש פעמים)!( 9191רוחמה הוקמה בשנת 

  סרטון על ימי רוחמה הראשונים.ראו 
שנים נחפרה הבאר הקיימת עד היום באתר. המועצה לשימור אתרים, בסיוע אגף מורשת  909לפני 

במשרד ראש הממשלה, קבוץ רוחמה והמועצה האזורית, חברו לרותי גולץ, מנהלת האתר, והניעו מהלך 
שהפעיל, באופן ייחודי, לא רק משאבת מים אלא גם גנרטור לייצור חשמל. צפו  של שחזור מנוע הדיזל

. כן, המנוע עובד, הגלגלים נעים והמשאבה מעלה בתמונות המיוחדות שצילם עבורנו עומר צדיקביץ
  ת בפיר הבאר. ומורידה את המוטו

רן חדוותי, מבניו הראשונים של קבוץ עין שמר, אומן מכונאות עם נפש של אמן, שהיה על מלאכת 
 השחזור, סיפר שעבורו מדובר בסגירת מעגל אישי: 

תה, אי אז, בוורשה שלפני המלחמה, מדריכה של מייסדי רוחמה והקפידה לשמור על קשר יאמא שלו הי
 עם חניכיה במשך כל חייה.

השני והשלישי הדור  המים שנמצאו ברוחמה, הבאר ששוחזרה, החקלאות בעבודה עצמית שמפליאים בני

 : המנון עין שמרלפתח ברוחמה, הזכירו לרן את 
  את אדמתנו שחרחורת

 האירי לנו פנים

 הלוך ורון נחרושה

 .בנים ובני בנים
 

 מקימים מועדון?
פוליטי ללא הבדל -מגדיר את עצמו כ"ארגון עולמי, רב תרבותי, פלורליסטי א באתר שלו, רוטרי ישראל

המאוגדים  -דת, לאום, גזע ומין, של אנשי עסקים, בעלי מקצועות חופשיים, מנהלים עצמאיים ושכירים 
הפועלים לטיפוח קשרים מקצועיים על רקע עיסוקיהם, למעורבות אקטיבית בחיי  ם,במועדונים חברתיי

הקהילה המקומית ולקידום פרויקטים הומניטאריים התנדבותיים בקהילות בעולם." בעולם יש אלפי 
מועדונים, בישראל כשישים, בערים ובישובים ערבים. קבוצת רוטאריונים בראשות רפי פריאל, נגיד 

יבי, נפגשה השבוע עם חברים משער הנגב ושדרות, במטרה להקים מועדון משותף המועדון התל אב
או   sigalitg@sng.org.ilלתושבי האזור. המתעניינות והמתעניינים מוזמנים ליצור קשר בכתובת המייל: 

 .00-6006116להתקשר ל 
 

 קטן הוא בריא
ורבך חולה. עוד אנו מתפללים להחלמתו, הגיע אלי מכתבו המלווה מחקר שמשרדו חברי, השר אורי א

יזם. החוקרים בחנו את המאפיינים של חיי אזרחים ותיקים ביישובים קטנים לעומת בני גילם בערים. והרי 
האזרחים הוותיקים המתגוררים בישובים קטנים מעידים על תמונה חיובית יותר מזו של  עיקר החדשות: 

http://daromadom.habsor.co.il/
http://www.habsor.co.il/daromadom2015/
https://www.youtube.com/watch?v=FGZdUEIKgt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FGZdUEIKgt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FGZdUEIKgt4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8MM5OYcrnLQ
https://www.flickr.com/photos/122069964@N05/sets/72157650357532176/
https://www.flickr.com/photos/122069964@N05/sets/72157650357532176/
http://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=4410
http://www.rotary.org.il/
http://www.rotary.org.il/
mailto:sigalitg@sng.org.il


ביליהם בערים, בהיבטים חברתיים, כלכליים ובריאותיים. הסיבות לתחושות הטובות הן: הרשת מק
החברתית הרחבה יותר, העיסוק בפעילות קהילתית, הקרבה לילדים ולנכדים, הנגישות הגבוהה 

לשירותי בריאות )!(, משך המגורים בבית הנוכחי, המצב הכלכלי שנתפש כטוב יותר. כל זאת מוביל 
   ת פיזית ונפשית טובה יותר ולהרגשת שייכות גבוהה למקום המגורים. לבריאו

 
 קדוש

אבי קדוש )ניר עם( סיים בימים האחרונים את תפקידו כמזכיר הקבוץ בגבים ובנחל עוז והעביר את 
השרביט למחליפיו. לאורך כל השנים, גם לאחר שנקבע לפני מספר חודשים שהוא מסיים את התפקיד 

לשרת את הקהילה צמודת הגדר, שנמצאה  –באחריות, במחוייבות וביושרה  –המשיך בנחל עוז, אבי 
 ועודה, בעין הסערה. ישר כח, חבר.

 
 השמיים מעלינו

חבר הנאמנות של ויצ"ו מרחבי העולם ביקר אותנו בכפר עזה, שהיה אחד הישובים שהתארחו בקיץ 
טובות מחמש היבשות. במפגש הודינו בפנימיות של כפרי הנוער הנתמכים ומנוהלים על ידי הנשים ה

למיטיבותינו על הכנסת האורחים תחת אש והן הודו לנו על הזכות לקחת חלק ב"צוק העיתים" 
 הישראלי.

  שלישיית הנערות של אליטה, מהאולפן למוסיקה, המסו את ליבותיהם של מאות המתכנסים בשיר
 של יגאל בשן. האורחות אהבו את השירה והלחן ובנו נגעו גם המלים:  "שמים"

 
 כאן השמים הם שלי

 כאן אני מרגיש כמו שאני

 רוצה לחיות, רוצה להיות
 בין התקוות שמשתנות

 כאן השמים הם שלי
 

 כאן סיפרתי את סיפור חיי
 כאן אני נושם את אוהביי

 להתאכזב, להתעצב

 ולנצח כל כאב
 ן סיפרתי את סיפור חייכא

 
 רק השמים מעליי

 יודעים קצת לפניי
 לאיזה בוקר חם

 לאיזה בוקר קר
 נתעורר מחר

 
 רק השמים מעליי

 שומרים עלייך ועליי
 ובגללם אני

 ומתחתם אני
 עדיין שר

 
 היו כאן חכמים וגם צודקים

 היו תמימים וגם הרבה חולמים
 בין יריבים לאוהבים

 בסוף קוראים לנו אחים
 ובות הלבבות האבודיםברח

 
 היו כאן השקיעות הכי זורחות

 היו כאן הזריחות הכי שוקעות
 בין הכנרת למדבר

 תמיד הייתי מחובר
 רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר

 
 
 

  שבת שלום, אלון

https://www.youtube.com/watch?v=VfIJSc6KWWk
https://www.youtube.com/watch?v=VfIJSc6KWWk


 

 
 

 לון שוסטרא                                                     

 120-1122000נייד:                                                 

alon@sng.org.ilmail: -E            

 לפרטים נוספים                                                   
                                          g.org.ilwww.sn  

mailto:alon@sng.org.il
http://www.sng.org.il/

