
 
 
 
 

 

 

 2016 בינואר 29, ו"תשע בשבט' כ, שבת ערב - הנגב שער  
  

 שלום לחברות ולחברים,
 

 .הזולת עם חולק ולא בנפשו נוצר שהוא זה, שלו וחלומו איש כל
 ,גבורה מעשה על המפנטז יש, עצמו של הלוויה את שמתכנן מי יש

 .אוסקר, נובל פרס לקבל השואף יש, אהובה או/ו אהוב לב לכבוש החותר יש
 ".תרצו אם" מטעם, בוגד רצוי, כשתול מוקע להיות רוצה אני

 
 לנוח יכול אתה, טרזן
 במלאת, דמארי שושנה של לזכרה רוחמה בבתרונות הכלניות צעדת": אדום דרום"ב, מחר השיא ארוע
 .בואו. לפטירתה עשור
 שבסיבוב", שחור חץ" המורשת באתר עוצרים, 232 בכביש דרומה והנוסעים בשערינו מהבאים רבים

 יחידת יוצאי ידי על הוקם הייחודי האתר". הנשק שביתת בית"ל צוקרמן ה'אהרל חורשת בין, מפלסים
, שנים 13 לפני האתר הקמת מאז. המועצה תושב, שרון אריק של בפיקודו הצנחנים וראשוני 101

 לציבור פניתי מה זמן לפני. ומשאבים זמן ובהשקעת בנאמנות הנלהבים העמותה חברי אותו מטפחים
. המרחבית התיירות במפעל ראשה אבן שמהווה, הנהדר למיזם צעירים ה'חבר של להצטרפות בבקשה
 החליטו במפלסים השכונה חברי כמה: הבאים בעשורים תוצאותיו שייתן מקווה שאני, דבר נפל השבוע
 את וקלטו ווילוגה דודו, מיכה את פגשו הוותיקים וחלווה טרזן, ארול. לאלונקה מתחת להיכנס

 מהעול להשתחרר, אט אט, יוכלו ושהמבוגרים למקום עתיד שיש שלהם האמונה ואת ההתלהבות
 .שכמם על שעמסו

 
 לנפשותיכם ונשמרתם

 חקלאית יצרנות של מפואר ענף(, רוחמה שדה גידולי) ר"גש ממקימי היה, רוחמה קבוץ וחבר בן, לוי אורי
 הוא וכך. שבועי טור כותב הוא גם", הדרום מגדלי" כמנהל, היום. רוחמה בני בעיקר ומנהלים עובדים בו

: ר"גש של הותיקים ומעובדיו רוחמה צ"רבש, ורדי ליזהר שארעה עבודה תאונת על אתמול מדווח
 של ידו כף את לקטוע הרופאים נאלצו שבסופה, רוחמה בשדות עבודה תאונת התרחשה, שעבר בשבוע"

 בבוכנה הבחין לא, במעשיו ומחושב דעת שיקול בעל, כפרפקציוניסט הידוע, יזהר. יזהר, קבוצתי בן
 לכל לקרות יכול זה, לו קרה זה אם. בו שדבק מהבוץ העיבוד כלי את שניקה בשעה ידו כף על הנסגרת

 היא החקלאות כי איתנו לעובדים ולשנן ולהתריע ולהגיד לחזור הוא, כמנהלים, תפקידנו. מאיתנו אחד
 כדי, הכול אבל, הכול נעשה בואו. שישנן מהגבוהות הסיכון ברמות לחיכוך חשופה עבודה סביבת
, בינתיים(." מתמדת והפנמה בטיחות נהלי, מיגון אמצעי) בממלכתו אחד כל, כאלו התרחשויות למנוע

 .  טובה ורוחו הביתה שוחרר יזהר
 

 ?שמחה זה גשמים
 כבר בוודאי. הנהגים את להדאיג צריכים אך החקלאים את שימחו האחרון השבוע של הברכה גשמי

 לא זה. הגשם לאחר הכביש במשטח בקיעים ולהיווצרות בכבישים האספלט חריצת לתופעת לב שמתם
 החברה(. לשעבר, צ"מע" )ישראל נתיבי" על היא האחריות. ןהעניי בעלי אנחנו כאן אבל...כאן רק קורה

  לאט סעו, בזהירות נהגו, אז עד. בהקדם בכך לטפל ומבטיחה לגלגלינו מתחת שרובץ הכשל את מכירה
 .אמרנו כבר...לנפ ונשמרתם. מקום ובכל שם, כאן, בכביש והתבוננו

 
 "המלחמה בצל"

 את ראו. לעבודה חברתנו(, עזה כפר) גולדשטיין ורדה של הצילומים תערוכת את פתחנו אתמול
 על שתראו ההפתעה. עזה מכפר הוא גם, לעבודה חברנו הוא גם, 'צדיקביץ עומר אמש שצילם התמונות

 עבודתו תוצר את לראות הורשו הם הפתיחה בערב שרק מכך נובעת, שלה האיש, וגוגו ורדה של פניהם
 בשבועות התערוכה תוצג( א"ת, 195 דיזנגוף, החנות מרתף) שלו שבגלריה"( למחר מהיום' )"פרג של

 .  הקרובים
 

 בשטחי, ביישובים שהתרחש את צילמתי" איתן צוק" מלחמת במהלך: "בהזמנה ורדה לנו כתבה כך
 אובססיבי היה, באזורנו הלחימה ימי כל במשך והצילום התיעוד. הגבול ולאורך בשדות, הכינוס

 מידי באופן הנציחה המצלמה לעדשת מבעד האירועים על ההתבוננות. מסוכן אפילו לפעמים; ומטלטל

https://www.flickr.com/photos/122069964@N05/sets/72157663361045219
https://www.flickr.com/photos/122069964@N05/sets/72157663361045219


 צילומים 60. גדולה התרגשות היום עד בי שמעורר חווייתי לזיכרון רגע בין שהפכו, רגעים פעמי וחד
 וכצלמת האזור כתושבת, האישי סיפורי את ומנציחה מתעדת, שמשקפת, זו בתערוכה נותעיתו וקטעי

 ביותר מהמרהיבות הן השקיעות בו המקום –  עזה כפר/ הנגב שער/ הבית על הסיפור את המספרת
 ." בעולם

 ;בחטף שהסתיימו הקרבות, אותנו ששטף הגשם
 .גולדברג לאה של בשורותיה, לטעמי, משולבים ואלו אלו

 "(:דורות דפי)" מלאך לשרה תודה
 ואחריו, מבול דקות חמש

 מתכחשים מפשע חפים שמים
 .שהיה מה לכל

 .ודומיה
 .וריחנית ירוקה וארץ

 .מעיד ואין היה והמבול
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