
 
 
 
 

 
  

 2016 במרץ 52, ו"תשע באדר ב'' טו, שבת ערב - הנגב שער
  

 שלום לחברות ולחברים,

No pasaran! 
 כל את למחוק איימו, שלנו מחשבים לכמה חדרו רשת עברייני. נפשעת חבלנית תקיפה עברנו השבוע

 קצת עם, נבלמה הסחטנות. הערובה בני הכוננים לשחרור בתמורה, כסף סכום מאיתנו ודרשו הקבצים
 . שלנו המחשבים אנשי של וידע נחישות הרבה ועם מזל
 מכניסים לא. יד מי אותם מוחקים; ידועה לא מכתובת שבאים וקבצים מיילים פותחים לא? עושים מה

  . נגועות אינן שהן לוודא מבלי( חיצוני כונן, CD,DVD, קיי און דיסק) ניידות מדיות למחשב
  

 צנוע דרום
 השבוע התאספו הנגב ושער נגב שדות, אשכול, מרחבים, שמעון בני של האזוריות ועצותהמ תיירני
 ".אדום דרום" של הפנומנאלית ההצלחה את לציין בכדי, הכלניות חג בתום, שנה כמידי, סעד בקבוץ

, אותנו אספה במקצוענות והמצטיינת אדם בכח הצנועה", הבשור שקמה שדות, "לתיירות שלנו העמותה
 והשתתפות תקשורתית חשיפה של המרשימים המספרים את והציגה התיירות משרד ל"מנכ במעמד
 לא הרשויות ראשי, אצלנו, למקובל גמור בניגוד: מענינת עובדה ציינו האורחים. הפסטיבל בארועי
 מקומית כלכלה" של לגופה, משותפת פעולה כאן וניכרת אישית צנות"ליח ל הגדו הפרסום את מנצלים
 . כולו המרחב למען", מקיימת

  

 ינוע נוע, זאת ובכל
 דרום" לצד, זאת ובכל. קל לא מאד; העימות בקו, בפריפריה, בדרום מוצלח פסטיבל לקיים קל לא

 מבית", דרום קולנוע" בפסטיבל רבות שנים משתבחים אנחנו", לחברה שדרות/ספיר כנס"ו" אדום
 ארצי שם לו שקנה בפסטיבל מדובר. ספיר מכללת של והמסך הקול לאמנויות הספר בית של המדרש
", ספיר" של המנהל בוועד, החלטנו השבוע. כולו והאזור המכללה עבור חשוב עוגן שמהווה, ועולמי

 . בפנינו שעומדים הכספיים האתגרים למרות, הפסטיבל של קיומו למען ולהתגייס להמשיך
  

 ?משמעות. מתחפש האדם
 חג. בגילם אנחנו מאשר יותר הרבה, להתחפש אוהבים, הנערים גם, שמחתי/ולהפתעתי שלנו הילדים
 רק שיסתיים, ובישובים הספר בתי, בגנים, מנות ומשלוחי תחפושות קרנבל של לשבוע הפך הפורים

 .מהתיכון הפייסבוק בדף העליזות מקצת ראו. למבוגרים במסיבות הזה ש"בסופ
 ? לכך הסיבה מה? יותר מתחפשים ה'החבר באמת האם: למחקר נושא הרי

  

 הדגל חוק
, והאחווה החיוך מופעי לצד. אלו בשבועות האוויר מזג כמו, לנו היה במופעיו וקיצוני קצר, פורימי שבוע

 . לים הנהר בין, חיינו בחלקת וגם הגלובוס ברחבי ואלימות שנאה בחזיונות גם אותנו הפציץ השבוע
 ? באלימות תסתיים, מהותית ולו, הסכמה אי כל שבו בעולם לחיות עלינו נגזר האם

 : בוטינסקי'ז זאב של בשירו נזכרתי
 
  ואושר משפע לו ירווה שם"

  ובני נצרת בן, ערב בן
 " ויושר טוהר גדל דגלי כי

 :הוא הבית המשך, נכון, נכון
 , ירדני גדות שתי יטהר"

 ."כן גם זו, שלנו זו - לירדן גדות שתי
 

 הוא, האדם בני בין והאושר השפע חלוקת ובעיקרון והיושר הטוהר בקידוש איתנו ששותף מי, זאת ובכל
 .בינינו נמצאות נוקבות מחלוקות אם גם, שלנו שותף
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