שלום לחברות ולחברים,
SOUTH UP
בשנתיים האחרונות החלטנו לקדם את "סצינת ההיי טק" ,כאן ,במרחב שמזוהה עם צבע
אדום ,בטחוני או תיירותי ,לאו דווקא עם "אקו סיסטם טכנולגי" .לפני זמן ,מרכז התעסוקה
האזורי "מעברים" הקים את "פורום הייטק אזורי" .באמצעות פעילות הפורום "נולדה"
 ,SOUTH UPחממת ההיי טק (עמותה) שהמועצה האזורית הקימה בשותפות עם מכללת
ספיר ועם חברים שלנו מסן דייגו .מטרת העמותה הינה ,אכן ,לפתח באזור מערכת אקולוגית
טכנולוגית שתצמיח את האזור כמרחב של חינוך ,יזמות וחדשנות .הקישור בכותרת מוליך
אתכם אל הזמנה לכנס שהעמותה מקיימת ביום ראשון הקרוב ( )19.2אחר הצהריים (15-
 )19במכללה (האולם המרכזי).
"דה מרקר"  -כתבה על היוזמה ועל הכנס  :חוברים כאן חזון מגובש ,נכונות אדירה ,כלים
איכותיים ,שיתופי פעולה חמים ויציבים ,יכולת אירגונית גבוהה וכוחות מקצועיים מעולים.
שותפינו ,לצד העמותה ,המכללה והקהילה בסן דייגו הינם :התנועה הקיבוצית (שתפעיל
בשער הנגב ,באמצעות קרן קמ"ע ,את המאיץ – אקסלרייטור ,לטיפוח יזמות טכנולוגית עבור
התעשייה והחקלאות הקיבוצית) ,משרד הכלכלה ומשקיעים בתחום ההיי טק (כולל מספר
קבוצים מהאזור שזכאים להיכלל ,בקטנה ,בהגדרה זו) .מבין זרועות המועצה ,שמובילות את
המהלך המסקרן הזה :בית הספר התיכון ,היחידה לפיתוח כלכלי ו"מעברים".
שי שטרן (ערוץ " )10מאיים" להגיע לכנס ולסקר אותו לתוכניתו בערב יום שישי .יש להניח
שינסה להריץ דאחקות על היומרה שלנו להקים סביבה טכנולוגית מתקדמת תחת איום
הרקטות והמנהרות .שיבוא ונצחק איתו כל הדרך אל הגשמת החלום.
אף אחד לא ינהג על הטרקטור?
סיפרנו כאן ,מספר פעמים בשנים האחרונות ,על היומרה שלנו להגדיל את מספר הצעירים,
בנים ונקלטים ,שיעבדו בענפי החקלאות .יש לכך חשיבות ערכית ,כלכלית וחברתית .אנחנו
משתפים בכך מנהלים ועובדים בגידולי השדה ,המטעים והפרדס ,הרפת והלול .שכם אל
שכם פועלים עימנו המכללה וארגוני החקלאים .במסגרת זו ,אגב (ביום שלישי הקרוב ,שעה
 ,10במתנס באיבים) ניפגש עם אמיר לוי ,ראש אגף התקציבים ואנשיו אשר על החקלאות.
(המעונינים להשתתף יודיעו לסיגלית .)sigalitg@sng.org.il
ליוזמה הזו קראנו "מי ינהג על הטרקטור" ,והכוונה היא ,כמובן ,לאו דווקא לנהיגה עצמה,
אבל גם .והנה הזדמן לנו מאמר על הרלוונטיות של "טרקטורים אוטונומיים"  ,שמסוגלים
לבצע שלל עבודות חקלאיות מורכבות ,ללא נהג ,בפעולה עצמאית ,נשלטת מרחוק.
יתכן ועלינו לשנות את היעד ולקוות שהחקלאות שלנו תגיע למקום בו ההישג יהיה שאף אחד
(כמעט) לא ינהג על טרקטור...ובכל זאת :הבעלות ,הניהול והעבודה הרלוונטית – יהיו שלנו.
דרך שרון
היום ציינו את יום הזיכרון הממלכתי לאריק ולילי .הגבעה ,בירוק משובץ נגיעות של אדום,
זהרה באור שמש נפלא של אחרי שבוע קר וגשום .מוקיריו התכנסו ,הנשיא ריגש ,גלעד
התפייט וכולנו ידענו שלטוב ולמוטב ,אריק היה אקזמפלר אחד ויחיד בנוף שלנו.
והשבוע ,החלה לעבוד בגיזרת חוות שקמים ולאורך "דרך השקמה – ע"ש אריאל שרון" כולה,
יחידת הג'יפים של "השומר החדש" .הדרך הנופית ,שאנחנו משקמים כעת ובהמשך נשקיע
בה הרבה יותר ,משמשת ביום את טיילי הכלניות ובלילה את לקחני הכספות .התקווה היא
שהצעירים הנחושים ,המתואמים עם שאר כוחות הביטחון באזור ,יקטינו בפעולתם את ממדי
הפשיעה החקלאית והפלילית...לפחות אצלנו.

המהגר הזה הוא אני
 25חברי סגל מבתי ספר לעבודה סוציאלית מגרמניה ,אוסטריה ,סלובניה וממוסדות
אקדמיים ישראליים השתתפו לא מכבר בסדנא שהתקיימה בבית הספר לעבודה סוציאלית
ב"ספיר" .הנושא היה" :הגירה ופליטות ,בהתייחסות לתפקיד העבודה הסוציאלית" .פרופ'
אורית נוטמן שורץ ,שהקימה את בית הספר ,ייעדה לסמינר את כספי המענק שהיא קבלה
עם עמיתותיה האירופיות ,כהמשך לסמינר קודם" ,הגירת ילדים ונוער".
תנועת המליונים מאפריקה ואסיה לעבר אירופה ,אמריקה ואוסטרליה (וישראל) זוכה
לכותרות בהקשרי בטחון ,חוק ,תרבות ,כלכלה ודת .החברות ,בעיקר חברות ,שמתכנסות,
בישראל ובאירופה ,חושבות שהמקצוע שלהן מחייב אותן ואת מדינותיהן להתאים את
תוכניות הלימוד ואת הפרקטיקה בשטח לגלי המהגרים ,הפליטים בחלקם.
הוא משלנו
היום התבשרנו ,אחרי חודשים ארוכים של מבוכה והתבחבשות ,שתת אלוף במילואים ,דדי
שמחי ,התמנה כנציב כבאות והצלה .במחצית העשור הקודם ,דדי היה מפקד מחוז הדרום
של פיקוד העורף (וחי עם משפחתו בקבוץ רעים) וב"עופרת יצוקה" מונה כמפקד נפת שדרות
ועוטף עזה .הוא ליווה אותנו בשנות ההתאקלמות לאתגרים הבטחוניים הממושכים :הקים
איתנו את מרכיבי הבטחון והמיגון הראשונים ,היה שותף להתארגנות צוותי החירום במועצה
ובישובים ואולי החשוב מכל  -היה לו חלק בהגדלת טווח היכולת הנפשית שלנו להכיל את
המציאות הביזארית.
לא תתפלאו ,אם כן ,שכתבתי לו כעת" :ובא לציון גואל...או לפחות הרגשה שאנחנו בידיים
הכי טובות ,ברגעים הכי קשים".
סוד הקסם
השבוע ,במפגש שמבקש להוביל לאחדות בין שבטי ישראל (שמשון ליבמן מכנס את "מועצת
העם" על בסיס מגילת העצמאות המתרעננת) אמר אחד המשתתפים" :הרווחה של בני
האדם נובעת משלושה מרכיבים :משמעות ,שייכות ,תקווה".
אמש ,בפגישה שגרתית עם מפקד החטיבה הצפונית ,הוא שאל על מצב הרוח שלנו .עניתי,
שהסיבה לרוח הטובה ולתחושת הביטחון ומהן  -לביקוש הגבוה למגורים וללימודים אצלנו
נעוצה במשמעות ,בשייכות ובתקווה ,שעיצבנו מחדש בדור האחרון ושמביאות אותנו לשגשוג
חסר תקדים ,בנסיבות אובייקטיביות "לא משהו".
שבת שלום ,אלון

