
 
 
 
 

 

 

  2016 במרץ 18, ו"תשע' ב באדר' ט, שבת ערב - הנגב שער
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 אנטבקה
 ושתי נדב של אמא גם. העצני ונדב!( 90) אליקים: ובנו אב, 'פאבלמנט'ה במסגרת, ארחנו הצהריים אחר

, המרתי( שלנו) מהשטחים לדיווחים נוגעים כלל שבדרך, שלי הפתיחה דברי את. איתנו היו בנותיו
 להאזין מסוגלים להיות בכדי, ואבן או ליום בוא להצטייד - לחברי ההצעה: והשוואה בהצעה, הפעם

 אנחנו, החולב טוביה של במשפחתו כמו –ההשוואה. ומרים קשים היו - רובנו עבור - שדבריהם, לאורחים
 הוא האחד של חלומו, עליכם שלום של הרומן גיבורי כמו; דרכינו שנפרדו עד משותף מבסיס באים
 .    ביחד נלך עוד( פשוטה ולא) ארוכה דרך עוד, אנחנו אחים אנשים, הזכרתי, זאת ובכל. אחיו של סיוטו

  

  כאן זה" הפריפריה"
. בנגב הרשויות ראשי עם לפגישה משרדה ראשי עם השבוע הגיעה, רגב מירי, והספורט התרבות שרת

 שהיא" הפריפריה"ש לכם בלספר אסתפק(, ואותו) בו לחולל אוהבת שהיא המוקשים לשדה אכנס לא
, מבחינתנו ראויות המאד הכוונות אם יוכיחו הקרובים החודשים. אותנו גם כוללת, למענה וחוטפת נאבקת

 .תיושמנה גם
  

 קצר מטווח נתקלנו
 להם הזכרנו. בדרום החקלאות ענפי למנהלי העשרה מפגשי של נוספת סדרה השקנו שני יום בבוקר

 .  ספיר במכללת שיפתח בחקלאות למנהלים המיוחד המסלול דבר את הפיצו - בכם מפציר ואני
, נוספים תפקיד וממלאי ישראל חקלאי התאחדות ל"מזכ, וילן אבו עם בארז נפגשנו יום אותו בצהרי

 האוצר משרדי עם במגעיהם יומי היום חלקם מנת שהוא" ההתקלויות מסלול" את אנשינו בפני ששטחו
 הורדת האחד – שניים הם האיומים": "הדרום מגדלי" את שמנהל(, רוחמה) לוי אורי כותב. והחקלאות

 זהו. המים במחירי דרמטי ושינוי שהקמנו המים אגודות הלאמת, השני. אגרסיבי וייבוא שרירותית מכסים
 ."  בישראל החקלאות קיום על ממאבק פחות לא

  

 ואהבות תהאימהו
 נשות של הכדורשת קבוצת כעת משתתפת, לראשונה: מדווחת, הספורט על אשר, ששון סיבוני דפנה
 מהארץ, חובבות ספורטאיות מאלפיים למעלה בהשתתפות, באילת שמתקיים הגדול בטורניר הנגב שער
. ומחשמלת מקצועית, ספורטיבית האווירה; ובחוף בדשא, באולמות מתקיימים המשחקים. ל"ומחו

 .הצלחה להן מאחלים ואנחנו והפסד ניצחון צברו שלנו הבנות, בינתיים
  

 "מרקט אדום דרום"
, אופנה, בית וכלי ריהוט, תכשיטים: הדרומית התוצרת מיטב את שמציע, אינטרנטי מכירות באתר מדובר

. הנגב מצפון קטנים יזמים של הם המוצרים כל כאשר, ועוד חופשות, סדנאות, עוגות, זית שמן, דבש
", עזה עוטף"ב יזמים עם שהחל הפרוייקט". דיגיטלית ישראל" בפרויקט", מעוף" של בליווי הוקם האתר

 ויספק השנה כל פתוח הוא; מתנה וכרטיסי לחג שי לרכוש ניתן באתר. הנגב צפון לכלל כעת התרחב
 . חירום בזמן באזור לעסקים טוב פתרון

 
 
 
  



 עמית את גוני
 עמוסות והן לדורות גבים שבין הגבעות את פגשנו", במים שמים" ילדי למען איתי במרוץ, השנה גם

 ששם, ומסירות התנדבות של מרנין קהילתי מופע זהו. הברכה גשמי של מילימטר 500 בזכות חיטה
 המרכז ואנשי" עזה עוטף אולטרה" קבוצת של היוצר מבית, המיוחדות היכולות בעל הילד את במרכז

, והנערים הילדים לצד רצנו, קילומטרים ושני שמונה של" רגילים" מקצים שני לאחר. ההידרותרפי
 .  גדול ענין הוא מטרים מאות כמה שעבורם

 גוני את שמתעד, משלי חובבים בסרטון וצפו המירוץ מתוך צדיקביץ עומר של המדליקים צילומיו את ראו
 שרים הילדים".  במים שמים" ילדת הינה, עמית, גוני של אחותה; שלנו ביסודי 1' ד כיתה מכיתה וחבריה
 לאורך שלנו במעשים גם יתבטא בנו שעובר שהרטט לקוות נותר ולנו" שווים" את הסימנים בשפת
 .השנה

  
 בוטנר עילי: ולחן מילים/  שווים
 , שחור אני לבן אתה

  באור אתה חשוך אני
 , אמא כמו שמחמם
 . לך ושדואג

  גדול אני קטן אתה
  יכול אתה רוצה אני

 . קדימה לצעוד, לרקוד
 . אנשים בין שלם להיות

 
  שווים ונהפוך יום יבוא ואולי
  ימים לך ואני נחל לי תהיה אתה

  סוף אין עד ביחד ונזרום
 . מגיע החוף שקו לפני שנייה

 
 אלון, שמח ופורים שלום שבת

 
 Alon Schusterאלון שוסטר 
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