
 

 
  

 2016בספטמבר  9ערב שבת, ז' באלול תשע"ו,  -ר הנגב שע

  
 ,שלום לחברות ולחברים

  
 !לא הבנתם? לא תבינו

 ,חשמ השבוע נפגשנו עם שר הביטחון החדש. בשלישיית הגשש החוור אמרו פעם "מתחיל
" הפעם זה התחיל בהתכסחות, באמצע הסכמנו, .הדרמ באמצע התנגשות, נגמר

 נגמר...המשך יבוא. 
ע נפגשנו גם עם שר השיכון, בנסיון להביא להבנה בינו לבין שר החקלאות, בנוגע השבו

 לפעילות החטיבה להתיישבות. הועברו מסרים, נרמזו רמיזות, נשחקו ציפיות.
  

 בהכי טו –ריטוב 
אירוע דומה, לו התרחש בימי הביניים, היה מדבר על התכנסות עשרות נסיכים, שליטי 

רובה הגדול של המדינה, בטירתו של אחד מחבריהם, לטקס של מחוזות ששטחם מהווה את 
בחירת אחד מהם, כראשון בין שווים, לנהל את ענייניהם מול הממלכה. בפועל, ללא סוסים 

ראשי  –אבירים, ללא דגלים מלבושים צבעוניים וללא ארוחות שחיתות, בחרנו השבוע 
לב השרון"( כיו״ר שלנו. בכך המועצות האזוריות בישראל , פה אחד, את עמיר ריטוב )"

הסתיימו עשרים שנות כהונתו המרשימות של שמוליק ריפמן )"רמת הנגב"(, שכולנו שולחים 
 .הלו איחולי החלמ

עמיר, ראש המועצה האזורית לב השרון, היה יו״ר הועדה המרחבית שלנו לתכנון ובניה, איש 
 .וובשותפות עם כל רכיביאהוב ומוכשר שיידע להנהיג את המרחב הכפרי בשכל, בנועם 

 .רבהצלחה, עמי .קתודה ובריאות, שמולי
  

  הגשרים בין אתמול למחר
חקלאי משקי דן )הדרום והנגב( נפגשו אמש באירוע השנתי, שהתקיים הפעם ב״אתר 

שנים ויותר להקמת נקודת הישוב העברית הראשונה בנגב,  100ראשונים״ ברוחמה. בחלוף 
רדסנים, לולנים ורפתנים בלב פארק השקמה, בארץ הבתרונות, התאספו מאות גד״שניקים ופ

גשר מתגאה בצי טרקטורים וכלים מרשים, בשיטות   .הבה מככב ״גשר״, גידולי שדה רוחמ
עיבוד ידידותיות לסביבה, בדור שלישי של יוגבים, בעבודה מקומית מרובה וברוח צוות 

  .תנהדר
נף המפואר, מתאר לעמיתיו מה הסיפור של אורי לוי, בן רוחמה, יקיר הטור, ממקימי הע

 רפשוטים, שהתיישבו בספ םאנשי לע טפשו רסיפו והישוב הכי מבודד בשער הנגב: "זה
 חהרו יסחופ תשממת הבתרונו תא חלהפרי טולה האמונ ינודעת, חדור אל ץהמדבר, באר

 אשמאלה", לל שהכבי המולדת חדשה. כך, "בקצ תלבנו תשליחו תתחוש ךומתו עוהקרק
 וביתם. זה תא וובנ הבאדמ םפשוטי םאנשי ובהיחבא, נאחז טכמע ,הוחצוצרות, בצנע םתופי
 רלאו תומתפתח תצומח תקיבוצי הקהיל לשונות, ע תשל תרבויו ךהיתו רכו לפשוט, ע רסיפו

 םנחושי םחקלאי לע טפשו רסיפו ועוצמה. זה ירב םולנוכח אתגרי תכישלונו ,תהצלחו
 תא תבהתרגשו םומקבלי הלאדמ םהמילימטר האחרון", המתמסרי דלעבד "ע םועקשני

 רהגש תא םובוני רהעב רגש לע םעובדי אדמה, השומרי לע טפשו רסיפו ואהבתה. זה תפירו
  לעתיד." 

 
 



 
 

 םים הצעירי
עם תחילת שנת הלימודים, הגיעו אלינו קבוצות צעירים לרוב. וכך מדווחת לנו טל שוורץ, 

"ס, תתרכזו: יש לנו את גרעין שנת השירות "חותם", של מנהלת החינוך החברתי במתנ
החברה למתנסים, שהתיישב בארז ויעבוד במערכות החינוך באזור. יש לנו את גרעין שנת 
השירות של מדריכי הנוער העובד והלומד שהתמקמו בברור חיל. יש לנו את גרעין הנח"ל 

לנו שישית איילים, גרעין "רוג'ום", של התק"צ, שאכלס את מחנה הצבא בכפר עזה. יש 
השינשינים בכפר הסטודנטים ביכיני. יש לנו את מכינת לכיש השלישית בנחל עוז, שני שנת 
שירותניקים של הצופים בכפר עזה, קומונרית אחת של בני עקיבא ביכיני...ויתכן שגם אחד 

 אלוהינו. 
  העיתון האינטרנטי של מכללת ספיר לחודש אוגוסט. -)לחצו וצפו(   ""מחוברים לספיר

  
  

לפיתוח העסקים והתיירות מנהלת השקמה מבקשת לקבל הצעות  -  ודעתכם חשובה לנ
במרחב השקמה, באופן שיתאם את עקרונות השימור שאנחנו אמונים על יישומם בפארק. 

  .הדף באתר מנהלת השקמה ובו המסמכים הרלוונטייםאני מפנה אתכם אל 
  
  

 פמצטיינים בשת"
וף הפעולה בין ענף השחייה התחרותית במרכז ההידרותרפי לבין בית השנה התחזק שית

שחיינים ושחייניות שלנו, שגרים מחוץ לישובי שער הנגב, לומדים בתיכון  19הספר התיכון: 
בקריה )שבעה מהם הצטרפו השנה(. בית הספר עשה מאמץ גדול לקלוט את התלמידים 

מהם שחיינים(  8יב' במגמת הספורט ) –א' תלמידי י 17השריריים וההישגיים, הוא איפשר ל 
להתאמן, גם בשעות הלימודים. תלמידי כיתה י׳ במגמה שוחררו מחינוך גופני לאימונים 

קבועים. השחיינים האיכותיים, שלומדים בחטיבת הביניים, משוחררים אף הם, כמה שעות 
  בשבוע לטובת האימונים. 

  
 טפשו

ה הצפונית באוגדת עזה. נפרדנו מהסמח"ט שלשום השתתפתי בחג היחידה של החטיב
בילינו שעה קלה עם  -ומקצינים שהשתחררו, קבלנו בתשואות חיילים מצטיינים ובעיקר 
 . 24/7צעירים מוכשרים ומחוייבים שמזיעים, קופאים ושותתים עבורנו, 

שורה מדברי אל"מ יקי דולף )שבעוד שנה, עם סיום תפקידו אצלנו, ימונה למפקד חטיבת 
נחנים הסדירה(: "אני עומד בפניכם היום ואומר את שאמר בן גוריון, כאשר סירב לקבל הצ

את פרס ישראל: "לא מגיע לנו פרס על מילוי חובתנו לארצנו. עמידתה של  1968בשנת 
החטיבה ואנשיה, כארגון צבאי איתן, נחוש ועוצמתי, לצד היותו כור היתוך חברתי ותרבותי, 

 ו." היא מילוי חובתנו לארצנ
  

 לכבש מדבר בקצב העמ
היום, חזרנו לגבעות הכורכר של רוחמה, בכדי להיפרד מאגדה נוספת שיורדת מבמת 

נטמן בגבעה המיוערת )במורדותיה אנחנו מתקינים  95ההיסטוריה שלנו: יוסף הררי, בן ה 
 מייסדי  כעת חומות בטון תת קרקעיות, בכדי למנוע גלישת קרקע, שסיכנה את בתי הנצח של

הקבוץ(. יוסף ושני אחיו התגייסו לצבא האדום. הוא קיבל אות הצטיינות על תפקודו בקרב על 
בודפשט. אחד מאחיו נפל בקרב על ברלין, ימים ספורים לפני כניעת הרייך השלישי. כשעלה 
ארצה, כקצין תותחנים, הוא השתתף במלחמת השחרור, במהלכה פגש את בן גוריון שהודה 

"חבר  -מה שאנחנו מכנים  -ב. יוסף הצטרף לאחיו ואחיותיו ברוחמה, היה לו על תפקודו בקר
. השבט 85קבוץ נאמן": עשרות שנים עבד במפעל "המברשת", כמפעיל מכונה, עד לגיל 

שהקים הפיק חובבי מוזיקה לרוב, כך שישה מנכדיו עמדו מעל קברו ושרו שורות שכתבו 
 והלחינו: 

 אתה השיר שמתנגן כמו הנצח
 בטי, שיר שורשי,שיר ש

 אתה השיר וכל תו פותח פתח
 מליבך לליבי.

  

http://trailer.web-view.net/Show/0XC3A0A1CAB96364A526A1206216CD2EF7953D27283EE3B0B111F17259E5E05F802B18D517183476B3.htm
http://www.mshikma.co.il/news_events.asp?p=822


, שר 1912בחג יובל המאה לרוחמה, שהוקמה לראשונה כחווה, ב"אתר הראשונים", בשנת 
 יוסף את המנון רוחמה:

 תהלוהט ץבישימון, באר
 ללשל והי םנפלו, חיי תחומו

 ,עירי דעו ושירנ תמשואו לע
 . להעמ בבקצ רמדב שנכבו

  
 ךהריסותיי םרוחמה עוד נקי

  הפליטה, תחיים, תוחל זמעו
 ,ךמעינותיי ףנחשו הבאדמ

  הנביטה" קתורי תשדו יפנ לע
  

ל, מנחה הערב, מזמין את יוסף אמנון גולץ ז" 4:42בדקה  .לרוחמה 100סרטון מופע צפו ב
 .ובסוף השיר מתייחס לגילו המופלג של הזמר החם

  
  

 סאמר מולי אמר קונפוציו
אני משתתף, יחד עם כמה קולגות בישובי קו העימות הדרומי, בשולחן העגול במשרד ראש 
הממשלה, שפועל בשיתוף עם משרד הביטחון לחיזוק החוסן החברתי במדינה, לעת חירום. 

ע התכוננו לביקורים שנערוך במספר ישובים מייצגים ברחבי הארץ. במפגש, ציטט השבו
פרופ' מולי להד )המאסטר שלנו להתמודדות עם מצבי חירום( פתגם סיני, שהוא ייחס 

  לקונפוציוס קשישא:
 איננו יכולים למנוע מציפורי הדאגה והצער מלרחף מעל לראשינו. "

 ."וצמן קינים בשערות ראשינאנו יכולים רק למנוע מהן לבנות לע
  

  
 ןשבת שלום, אלו

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ltFmUO7Xc8Q

