
 

 
  
  

 2016באוגוסט  19ערב שבת, ט"ז באב תשע"ו,  -שער הנגב   

 ,שלום לחברות ולחברים
  

 ןלך תזדק
הוותיקים, שתקעו את מוט האוהל הראשון ביישובי שער הנגב, שחרשו את התלמים 

הראשונים, מולידי הילדים בשנות הארבעים והחמישים, הם וחבריהם שהגיעו אחריהם, חיו 
בו שלטה הפרדיגמה שלא מסיימים לעבוד, לא פורשים  בעולם היפה והמוזר ההוא,

מצמצמים את מספר שעות העבודה. אבל כבר לפני שנות דור, הבנו  –לגימלאות; מקסימום 
ש"לא נישאר צעירים לנצח", אינו רק סלוגן חבוט אלא קריאה לעשייה. אז הקמנו את מועדון 

ועדות ותיקים בישובים ופתחנו "יחדיו" ואת "העמותה למען הקשיש בשער הנגב", ייסדנו ו
 ג'וינט, משרד הרווחה ועוד.  –תוכניות משותפות עם המכללה, עם אש"ל 

שלושה תהליכים דרמטיים מתקיימים בשנים אלו: תוחלת החיים עולה באופן עקבי, הפרישה 
לפנסיה )יחד עם הציפייה לפנסיה( היא יסוד מוסד ו"הקבוץ המתחדש", שמשנה את הסטטוס 

תחומי רווחה וקהילה. מתהליכים אלו נגזר הצורך שלנו לקיים חשיבה רחבת היקף. קוו גם ב
לכן, השקנו השבוע את "תכנית האב לוותיקי שער הנגב", שתבחן את המציאות, את הציפיות 

ואת היכולת שלנו, בישובים ובמועצה, לבצע התאמות נדרשות בתחום חייהם של בני הגיל 
 השלישי והרביעי. 

, מזמן לנו תובנה מתאימה לקראת TED האינטרנטיות הפופולארי )בצדק( אתר ההרצאות
  .ופטימית על הזקנה""נקודת מבט אהדיון הציבורי הזה; צפו ב

  
 ונשמרנו לנפשותינ

החסרתי פעימה כשקבלתי לפני כמה ימים מכתב ממנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות 
בדרכים, שכותרתו: "סקר כשלי בטיחות בסביבת מוסדות חינוך". הרשות בחנה את סביבת 

ות דרכי ההגעה, הסדרי העלאה והורדה של תלמידים ותשתי -בתי הספר היסודיים בארץ 
להולכי רגל. נעשה את זה קצר ונעים: "לתשומת לבך", כותב המנכ"ל, "ממצאי הביקורת היו 

 תקינים". אין לו ולו הערה קלה אחת. 
טוב, זה לא באמת נס, אתם יודעים...מישהו, מישהם, עבדו על זה בשדות ההנדסה, 

 התחזוקה, החינוך, הגזברות והמינהל. 
  

 תהקפאה מבורכ
נתה להזמנתנו, סיירה עימנו במינהל המחקר החקלאי בבית דגן, המוכר קבוצת חקלאים שנע

ביקרנו בבנק הגנים, בו נשמרים בתנאי קור ארקטי זרעי צמחים ארץ  ."מכון וולקני"יותר כ
זוכה למעקב אלקטרוני צמוד, שנגזרות ישראלים נדירים וברפת המתוחכמת, בה כל פרה 

ממנו תובנות אגרו טכניות חיוניות. ראשי המכון יצאו מגידרם כדי להשכיל ולהרשים אותנו 
 .במרחב עשייתם המחקרית והיישומית. הם הצליחו

שוב ושוב, הודו לי פרנסי המוסד, שעומד בחזית ההצלחה הפנומנלית של החקלאות 
ל ראשי מועצות אזוריות רבות, לעצירת התהליך הבלתי הישראלית, על מקומי בגיוסם ש

אחראי שתוכנן להעתקת המכון ל...אצבע הגליל. לשמחתנו, הנושא נמצא כעת בבחינה 
 מעמיקה של משרד ראש הממשלה וימוצה בהתדיינות עם כל הגורמים הרלוונטיים. 

  
 תפרובינציה מלבב
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הים הצפוני הסקוטי. בכדי להגיע לשם,  ביום רביעי ילדי ביקרו בקהילה כפרית שלווה על חוף
הם טסו כמה שעות, המשיכו בשני אוטובוסים, עלו על רכבת מעשנת וקנחו במונית מקומית. 
בשלהי אותו יום, השקעתי חמש דקות נסיעה אל אתר המים והביטחון, הצופה פני בית חנון 

הקשבתי למוזיקה ונבלעתי בין מאות המבקרים בשוק המקומי של יוצרים ויצרנים משלנו, 
נעימה )פרי פריטתם, תיפופם ושירתם של אנשינו(, הבטתי במשפחות שרבצו באוהל 

המנוחה ושוחחתי עם המוכרים )המרוצים, ברובם(, עם המבקרים )"וואו, כמה באו!"( ועם 
כפרי, נינוח ומחוייך.  -המארגנים הגאים. יש תיירים רבים שהיו שמחים להיקלע להפנינג כזה 

   זכיר איך ראוי שיראו ימי הקיץ שלנו. לנו זה מ
זה המקום לספר לכם שעמית לבקוב, )הנכד של חיימקה לבקוב, הפלמ"חניק האגדי(, מסיים 
את תפקידו כמנהל העמותה לתיירות בנגב הצפוני. עמית, לצד לבנת גינזבורג )שממשיכה(, 

י תקדים בשדה הביא את "דרום אדום" ואת פסטיבלי ההמשך לאורך השנה, להישגים חסר
  תיירות הפנים הישראלית. תודה עמית. 

  
 שהכל דב

יש השואלים אותי: "איך הכל אצלך חיובי, מוצלח, אופטימי?". אני נוהג לענות שלכל אדם שם 
משלו, דיבור אופייני וגם כתיבה ייחודית; והקוראים מכיילים את קריאתם בהתאם לכותב. יש 

מתרגלים לכעס הקדוש ולא מתרגשים ממנו כל כך. לעומתם, הכותבים בעצבים אך הקוראים 
אני שייך למפלגת החנונים, אלו ש"מדברים חלש" אבל בין שיטי מילותיהם, ניתן לזהות, 

במאמץ מינימלי, גם את הביקורת, חוסר הנחת והקריאה לשינוי, אם הם נחוצים. אני חש 
 שזה לא רק מתאים לי, זה גם מאד יעיל.

"פסיכולוגיה , נחתתי לחוף שיחה בת תריסר דקות, על DTE יוטי במרחביוהנה, במסגרת ש
     שהסבירה לי מה אני חושב...ואיך אני חושב.,  "חיובית כדרך להצלחה בעבודה

  
 ראני ממשיך לשי

היום ליווינו למנוחת עולם, בבית העלמין המוצל של קבוץ ארז, את יוסי ארזי, מאושיות ענף 
גידול תפוחי האדמה בישראל וחבר קבוץ מחוייב וחיובי, עד כלות. מאות המלווים עטפו 

קמת, אבא"( והביעו כך את הוקרתם לאיש באהבה גדולה את המשפחה )"האימפריה שה
ולמהלכיו על פני האדמה. באחד ממשפטיו האחרונים, ביקש יוסי שנשמור על הסולידריות 

 בקבוץ ועל החקלאות המפוארת, שהיו בנשמתו, שהיו נשמתו.
השבוע איבדנו גם את נחצ'ה היימן, שהתבגרנו עם לחניו המפעימים. לזכרו של יוסי ולזכרם 

ים לנו, שקולם ממשיך לשיר בנו, ניכנס לשבת עם לחנו, קולו ומילותיו של חתן של כל היקר
 ."כמו רוח בהרים"פרס ישראל לשירה עברית, באחד משיריו האחרונים: 

  
  אני ממשיך לשיר
  אני ממשיך לראות
  אני ממשיך לחלום

 היאת כל מה שה
  

 ןשבת של אהבה ושלום, אלו
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