
 

  
 בדצמבר 23, ז"תשע בכסלו ד"כ, שבת ערב - הנגב שער

  
 ,ולחברים לחברות שלום

 
 ?לי כשקשה עוזר מה

 הישובים מתושבי אלפים יצאו", ביחד חיים לא וילדים פצצות"ש חשו מאיתנו כשרבים, 2014 בקיץ
 כקהילה, ביחד להישאר ביקשו מהמתפנים לשליש מחצית בין. ארוכים שבועות של לגלות הגדר סמוכי
 היה" איתן צוק"ב". ענן עמוד"ב גם פעלנו וכך" יצוקה עופרת"ב לראשונה היה כך. מהבית הרחק, אחת

 במשרד תומכת יד – הקיבוציות והתנועות האזוריות המועצות, הישובים - מצאנו לראשונה: חידוש
, הביטחון במשרד הלאומית החירום רשות ר"יו מקום ממלא אז שהיה, טרייבר בצלאל: בכיר ממשלתי

 הקהילתית ההתכנסות במבצע כספית ובעיקר ארגונית, אותנו שיגבה לנו והבטיח העניין את הבין
, ו"ויצ עם גם אותנו הפגיש וחצי שנתיים לפני אוגוסט יולי חום. מאד גבוהה שעלותה, הטווח ארוכת
 .    ובמרכז בצפון שלו הנוער בכפרי הפנימיות ואת כיסו, ליבו את שפתח הותיק הציוניות הנשים ארגון

 של החינוך ועדת ר"שכיו, העולמית ו"ויצ ר"יו, לזובסקי רבקה ר"לד הבטחתי, למסלולם שבו כשהחיים
 הפגנת בין, השבוע. הרך בגיל ויצו של החינוך מערכת עם להכרות עימה אתלווה, האזוריות המועצות
: ורחובות לציון ראשון, ביבנה דופן יוצאי יום מעונות הכרתי, המקומיות הרשויות לשביתת, החקלאים

 .סבוך משפחתי מרקע באים אשר רכים לילדים סיכוי שנותנים חינוך מפעלות
 עושה אני מה" ששואלת כתובת הקיר על ראיתי, קשה החלו שחייהם, מתוקים ילדים שמאכלס במעון

, חבר לשתף, להתעמל, לאכול, מים לשתות, עמוק לנשום: הצעות, ובציור במלל, ולמטה?" לי כשקשה
. לי קרה מה להסביר, חברים עם לשחק, לרקוד, לצייר, לבכות, לצחוק, לרקוד, לצייר, מבוגר לשתף
 של המקצועית המלווה ידי על ונעניתי שלנו החוסן מרכזי פעילות את לי מזכיר שזה למארחותי הערתי
 למען עזה בעוטף שנצבר הנסיון את להתאים והחליטה אצלנו העשייה את הכירה אכן שהיא, המעון
 .     וכלכליות חברתיות נסיבות אלא אותם מלחיצים ופצצות התראות דווקא שלאו ילדים

  
 "לך שר אני"

 משרדי נציגי. החוסן מרכזי של השנתית הארצית ההיגוי ועדת" אשכול"ב התכנסה השבוע בהמשך
 שמעו, השנתית העשייה את סקרו שלנו המקומיות הרשויות עם יחד לטראומה והקואליציה הממשלה

 באתגרים עמידה על לחשוב שקשה, היצירתיים במרכזים שמפותחות וטיפוליות קהילתיות תוכניות על
 .בלעדיהם, כאן ששוררים המיוחדים

 בעידוד, ומהאזור משדרות יוצרים שהובילו", חמה עיר" היה שהוצגו המופלאים הפרוייקטים אחד
 בייפוס רפי והלחינו שכתבו" שלום יבוא" את שר, שדרות בן, ל'אברג איציק. שדרות של החוסן מרכז

 ולקריאת להאזנה ניתנים כך כל המוכשר האנסמבל של השירים כל". של הבן, "פרץ ואוהד הקיבוצניק
 "(. חמה עיר)" ביוטיוב המלים

  
 ונחליאלי ביקור

 הקהילה מבכירי, אלאן ובנו ויטרבי אנדרו פרופסור התיכון הספר לבית הגיעו, התגלגל כשהשבוע
. הנגב שער של טובים וחברים מצליחים עסקים שיאנ, מחוייבים יהודים – דייגו בסן היהודית

 בהן שהאחרונה, חירום במצבי תרומות ולגיוס התיכון בבניית משמעותי חלק ויטרבי למשפחת
 התיכון בין, והספורט הצעירים מרכז את ולבנות טכנולוגית ליזמות החממה את להקים לנו תאפשר
 .למכללה
, שמיושם" )ויטרבי אלגוריתם" את שהמציא המתמטיקאי, חשמל להנדסת הפרופסור, הביקור במהלך

', י כיתה תלמידי כמה עם הזעיר הלווין של הפיתוח בחדר הצטופף(, סלולרי טלפון בכל, השאר בין
 שבע, המבוגר האיש. בחלל עליו שתפקח הרדיו תחנת הקמת ועל הלווין הרכבת על שעמלים

 היה הוא 1958 שבשנת שלנו הנמרצים לצעירים סיפר, והחברתיות הכלכליות, האקדמיות ההצלחות
 . הראשון האמריקאי הלווין לפיתוח בקליפורניה שותף

 ממרכזי שמע הוא, מכבר לא שנפטר בנו שם על שקרוי, האמנויות באגף שהתקיים, נוסף במפגש
 ובנינו לבנותינו מזמנים שאנחנו יצירתית להתפתחות האפשרויות מגוון על שלנו האמנותיות המגמות

 החיים על מעט לא שוחחנו היום במהלך. הספר בבית מקיימים שאנחנו הפנימיים הפעולה שתופי ועל



 הוכן ואשר לאורחים שהוצג קצר סרטון היה לכך טוב רקע. הסבוכה והמדינית הביטחונית במציאות
 ".נחליאלי': "י כיתה תלמידי של ראשוני תרגיל במסגרת

  
 הקסאם יותם

 בחסות, אביב תל בסינמטק שהתקיימה", צעיר קליפ" תחרות לגמר, נוספים הורים עם, הוזמנו אתמול
 הקולנוע מגמות תלמידי שהכינו הסרטונים מיטב מוצגים זו בתחרות. הראשונה העברית העיר ראש
 כולם' )יא מכיתה לקולנוע המגמה תלמידי, שלנו ויובל זיו, מטר, אלון, יותם. בישראל הספר בבתי

, מספרים הצעירים החברים.  התסריט על לשבח בציון בתחרות שזכה קליפ הפיקו(, ממפלסים
: אביבית התל היצירה במרכז מקומו את למצוא שמנסה מהפריפריה" הקסאמים דור" על, בדרכם

 ".קפה בתי"
  
  

 ;הציוני האתוס של האבוד הכבוד את לתבוע החקלאים עם יצאנו השבוע
 ;לתושבים טובים שירותים לתת זכותנו על לעמוד בכדי מיותהמקו הרשויות כלל עם שבתנו השבוע
 למס יותר ישלמו הקבוצים כאשר, החדשה הכספית למציאות עצמנו את להכין המשכנו השבוע

 יותר שלנו התושבים כי) מהממשלה תקציב פחות תקבל והמועצה הלאומי ולביטוח ההכנסה
 ...(;אמידים
 .גשום מספיק ולא קר היה השבוע

  
 , האור חג והתקרבות השבת כניסת עם

  שיירדו נאחל
 , החקלאים על ברכה גשמי

 הגזברים על עתק תקציבי
 .הקברניטים על ותבונה

  
  

 ,שלום שבת
 .שמח חנוכה חג

 אלון


