
 

 

 

 

 

 
 

 5022 בפברואר 02, ה"תשע באדר' ב, שבת ערב ,שער הנגב -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 עובדים בשבילנו
ם על גבול האולם המרכזי במתנ"ס ארנון באיבים היה מלא מפה לפה בנציגי הישובים והמועצות שחיי

על יישום החלטות הממשלה  עזה ואשר התארחו אצלנו במחצית השבוע בכדי לקבל דו"ח מממשלתם 
לפיתוח האזור. עצם המפגש בו הממשל המרכזי מדווח על פועלו, ישירות לאזרחים מקבלי השירות, הינו 

קוד העורף, רשות טחון ומשרד השיכון, פייאירוע מרנין. בצלאל טרייבר, ראש רח"ל, בכירים ממשרד הב
המסים ונתיבי ישראל )מע"צ( הציגו בפנינו את סטטוס עשרות סעיפי ההחלטות בתחומי פיתוח 

התשתיות והצמיחה הדמוגרפית, נושאי רווחה, קהילה וחינוך, מרכיבי בטחון ופיצויים. משרדים נוספים 
אף הם, תוכניות  )נגב גליל, חקלאות, כלכלה, תיירות, הגנת הסביבה, חינוך, רווחה( מקדמים,

לפרטנרים שלנו במשרדי הממשלה יש  -ברוב המקרים  -שמתייחסות לאותן החלטות. התחושה היא ש 
הבנה מלאה של האתגרים ושל הצרכים שלנו וכי הם נערכים ליישם במהירות ובמקצועיות את 

 התקציבים המשמעותיים.
 

 הכל תקין
פרס שר הפנים לניהול הכספי התקין בטקס השנתי, וכאילו היה זה מובן מאליו, קבלנו ביום ראשון את 

שהתקיים בבניני האומה. שמעון קרן צבי, גזבר המועצה בשני העשורים האחרונים, שעלה על הבמה יחד 
איתי, ייצג את עובדי הגזברות והנהלת החשבונות, החשבים של המחלקות ואת כלל המנהלים במועצה, 

  בין עמידה במשימות לבין עמידה בדרישות החוק והנוהל. את האיזון הראוי  -מדי שנה  –שמוצאים 
 

 תודה חבר
תה לי הזכות להיות מפקדו זמן קצר בשירות יכשנה אחרי...והשתחרר כעת. הי 05בני גנץ התגייס לגדוד 

 הסדיר, להיות פקודו במילואים ב"שלדג" ולעבוד עימו בשנים האחרונות, כאזרח. 
 י של בני אדם ואומה.תודה, בני, על שירות מסור ואיכות

 
 בין שלוש יבשות

( ויטרבי בסן דייגו. ארנה היא אשתו של אנדרו, המדען ERNAאתמול התבשרנו על פטירתה של ארנה )
המחונן, איש העסקים המצליח והפילנטרופ הנדיב שתומך באופן מאסיבי במוסדות חינוך, השכלה 

גבוהה, רווחה ותרבות בסן דייגו ובישראל. משפחת ויטרבי הינה מעמודי התווך של הקהילה היהודית 
של שער הנגב. הם היו הראשונים לתרום להקמת בית הספר בעיר החוף המערבי ומידידיה המובהקים 

התיכון והרימו תרומה יוצאת דופן במגבית החירום בקיץ האחרון. קראו על חייה המרתקים של ארנה, 
בכתבה מלידתה בסרייבו ערב מלחמת העולם, מפגשה עם איימי הפאשיזם וחייה לצד חברה לחיים 

    .USCשל דרום קליפורניה  האוניברסיטהלזכרה באתר 
 

 בערב ראש חודש חשוון כתבתי כאן:
 תפילתו של אורי"

ח"כ השר אורי אורבך, מפזר בחיים הציבוריים שלנו הומור, לא מעט הומור עצמי. לקראת החגים, הוא 
 יהדות" לכתוב את תפילתו האישית. YNETהתבקש על ידי "

 קראו, בבקשה, את הדברים.
אפשר וגם רצוי, לטעמי, לחלוק על חלק מעמדותיו המדיניות של אורי, גם לא חייבים להסכים עימו 

 בנושאי דת ומדינה. אבל, מי שחוצב את המלים, שמבטאות את הרעיון האנושי במיטבו, הוא בן בריתי."
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 "והגשם יבוא"
 

נקבל את סוף השבוע החורפי במיוחד שנחת עלינו בשירו של אנטוניו קרלוס ז'ובים, בתרגום עלי מוהר 
 ובביצוע של גידי גוב ומיקה קרני. 

 
 שם יבואוהג

 וישטוף כל כאב
 הבטחה של חיים
 השמחה שבלב

 
 שבת שלום וחמים, אלון

 לון שוסטרא                                                      

 250-1155222נייד:                                                 

rg.ilalon@sng.omail: -E            
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