
 
 
 
 

 

 

 2016 בפברואר 12, ו"תשע' א אדר' ד, שבת ערב - הנגב שער
  

 ,ולחברים לחברות שלום
 

 . הכחול הרקיע את ואהבנו בגשם רצינו; בהירים שמים וידע גשם ידע שמסתיים השבוע
  חיינו מנהרות לגבי הבטחוני בקבינט השרים מלחמות את שמענו שהסתיים בשבוע
 .והצבא המדינה דוברי של והבטחון ההבטחה דברי את ושמענו
 , הנגב בשער שנקים טכנולוגית ליזמות החממה בקידום שחלף בשבוע עסקתי, המועצה כראש

 הגיל בחינוך נגעתי האזוריות המועצות של החינוך ועדת ר"כיו, הפיס מפעל ר"יו עם הכספים בהקצאות
 ובעלי הזקנים למען מרחביות תוכניות קדמנו המערבי הנגב אשכול של הרווחה ועדת  ר"וכיו הרך

 . המיוחדים הצרכים
 ;שלנו החוסן מרכז בתוכניות לטראומה והקואליציה הבריאות משרד את שיתפנו
 . מהו חוסן – מאיתנו למדה הלאומית החירום ברשות לחוסן היחידה

 עם האזורי הפעולה לשיתוף באשר עמדות וחידדנו דייגו סן עם אטלנטית טרנס וידאו שיחת ערכנו
 .שדרות
, בטחוניים באתגרים שעומדת הציונית בחזית" הנעשה עם הכרות המשלבים" אדום דרום" ביקורי ארחנו

 .האורחים כדברי". ממש חלוצים
 של ענין)" הקדמיים הישובים בתשתיות להתיישבות החטיבה עבודת לחדש הממשלה משרדי על לחצנו

 את האדום ש"בסופ שיגדשו ישראל בית המוני עם ההתמודדות על המשטרה עם והתמקחנו"(, ימים
 .232 כביש

  
, שילר מקבוץ החילונית המשוררת) הרן אריאנה של מילותיה, שלי הדואר בתיבת שנחתו שורות כמה

 מענין מאד הכל, חשוב מאד הכל, הי: "לי ואמרו ליבי תשומת את תבעו(, הכהן אבידור לרב שנישאה
 שלמענו האדם את תזכור לעולם, זה כל מה למען תשכח אל פעם אף: אחד קטן ענין עוד יש...אבל
 " הביתה חוזר אתה שאליו האדם ואת עמל אתה

 
 הכהן-הרן אריאנה/ בָקָשה

 ֵאלֵינּו טֹוב ֱהיֶה
 זְָמן ַהְרֵבה לָנּו וְֵתן
 לְחּוד ֶאָחד ָכל ֶאת לְִראֹות זְָמן

 ,לְַאֲהבֹו ַאף וְאּולַי
 ַבִתְקָרה לְַהִִביט זְָמן

 ,ַהַמלְָאכִים חֹוְשִבים ַמה ַעל וְלְַחשֹב
 יִָפים לְִדָבִרים זְָמן

 ,לְִחיֹות ְכָדאי ֶשִבגְלָלָם
 ַהְרֵבה לֲַהָבלִים זְָמן

 ,ָחְכָמה ֵתֵצא ֶשֵמֵהם
 בעיניים יטלְַהבִ  זְָמן

 צְִבָען ֶאת ֶפה ְבַעל וְלִלְמֹד
 מגדלי של הארצי הארגון כמזכיר שנים ג"י שסיים ארז חבר, ארזי מיוסי חברים רבת במסיבה ונפרדנו
 הקבוץ עם שעובד, הארצי הקבוץ איש) טבת אבישי, להבדיל. יותר טובה בריאות לו ואיחלנו הירקות

 .שכולות ומשפחות ל"צה נכי, איבה פעולות נפגעי עם עבודתו על סיפר( הדתי
 ייבנה מופעים ואולם משתדרגת העירונית הבריכה) בשדרות הפיתוח תוכניות על למדתי דוידי מאלון
 שלו והמתוק הקטן התינוק עם בא( העתיקות רשות, קדימה, כ"שב) חסון ישראל(, הישן הקולנוע באולם
 מירוץ" על נגב לשדות פירגנו היום. וארכיאולוגיות  לימודיות עבודות של פיילוט וקבענו בתיכון לביקור

 .המתחדשת במתכונת לחברות בהצטרפות שמתעניינים הבנים כנס על ולמפלסים" הכלניות
  

 
 
 
 



 
 ,  חורפית שמש של שבת לקראת

 .נפשנו של הדיברות עשרת את ונלמד החול להמולת נניח
 :חייו תובנות את לנו משנן עמיחי יהודה

  
 עמיחי יהודה/הורי מלון
 . ידע ולא אלוהים היה אבי
  הדברות עשרת את לי נתן הוא
 , בזעם ולא ברעם לא
 בענן ולא באש לא

 . ובאהבה ברכות אלא
 ,טובות מלים והוסיף לטופים והוסיף
 " בבקשה" והוסיף" אנא" והוסיף

  אחד בנגון ושמור זכור וזִמר
 ,לִדֵבר ִדֵבר בין בשקט ובכה והתחנן

 , לשווא אלוהיך שם תשא לא
 ,לשווא לא, תשא לא

 . שקר עד ברעך תענה אל, אנא
 ,באזני ולחש חזק אותי וחבק

 . תרצח לא, תנאף לא, תגנוב לא
 הפתוחות ידיו כפות את ושם
 . כפור יום בברכת ראשי על

 . האדמה פני על ימיך יאריכון למען, אהב, כבד
 .ראשו שער כמו לבן אבי וקול
 האחרונה בפעם אלי פניו את הפנה כך-אחר
 : ואמר בזרועותי מת שבו ביום כמו
 : הדברות לעשרת שנים להוסיף רוצה אני

 "תשתנה לא, "עשר-האחד הִדבר
 "תשתנה השתנה, "עשר-השנים והִדבר

 והלך ממני ופנה אבי אמר כך
 .  המוזרים במרחקיו ונעלם

 ( 1998. שוקן", פתוח סגור פתוח" מתוך)
  

: אוהב, כואב, מפוכח מבט אותו עם, רגישה נקודה באותה אותנו צובטים שטרית מיכה עם בנאי ויוסי
 ".כפרות תרנגול"
  

  בשקט חוזר אבי בסתיו תמיד בסתיו
  פנים מאיר כולו הדממה מארץ
  שותקת ונשמתו אלי מביט והוא
   הימים כל קץ אל דרכו עושה ושוב

 שבת שלום, אלון
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