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כ"ה באלול תש"פ

הנדון :שנה טובה וברכה לעובדים המצטיינים תש"פ
רצינו להיפגש ,לברך זו את זה וזה את זו בברכת שנה טובה ,להרים כוסית ,לציין את
העובדים המצטיינים ולשאת יחדיו תפילה לשנה יותר טובה .ברם ,נוכחות נגיף הקורונה
ִשמַ ְׁר ֶּתם ְׁמאֹד ְׁלנַפְׁ ש ֵֹתיכֶּם".
מונעת התכנסות רבתי ובצדק ,שנאמר "ונ ְׁ
תחת המגבלות ,התכנסנו בצמצום בכדי להעניק ,בשם כולנו ,לעובדים המצטיינים תעודות
הוקרה ולהעלות על נס את פועלם.
להלן עיקרי הדברים שלי במעמד חלוקת תעודות ההצטיינות:

דוד בן גוריון הגיע לנגב בתחילת שנות החמישים .בנאום אשר נשא בקיבוץ שדה בוקר ב-
 1955על משמעות הנגב אמר:
"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו  -כי רק במאמץ מלוכד של עם מתנדב ומדינה מתכננת
ומבצעת ,נוכל למשימה הגדולה של הפרחת השממה וישובה .מאמץ זה יקבע גורלה של
מדינת ישראל ומעמדו של עמנו בתולדות המין האנושי".
במעשיו ובמשפט הקצר הזה ,ללא מצלמות והרחק מאולפני טלוויזיה ,מגלם בתוכו ערכים,
אשר אנחנו זקוקים להם בכדי להצליח ולהתקיים:
ערך הדוגמה האישית והצניעות :ב 07-בדצמבר  1953דוד בן-גוריון מתפטר מראשות
הממשלה ועובר לגור בצריף דל בנגב – נאה דורש – נאה מקיים
ערכים נוספים עליהם מדבר הזקן ,אשר בלעדיהם המטרה לא תושג ומאוד חסרים היום:
לכידות חברתית ,התנדבות ,תכנון וביצוע ,הפרחת השממה ויישוב הנגב.
אתם ,חברים יקרים ,כל אחד ואחת בדרכו ,הבאתם את ערך המצוינות למקום העבודה
וזכיתם על כך להוקרה.
כולנו ,אם אנשים חפצי חיים אנו ,נדרשים להוביל ולהצטיין בכל מעשינו ולהוות דוגמה
לעמיתנו ,לילדנו ולדור הצעיר.
בהתאם להחלטת הממשלה ,גם אנחנו נכנס ביום שישי לסגר .אבקשכם מאוד לשמור על
בריאותכם ובריאות יקירכם .אל נא תתחכמו ואל תפרו את הכללים ,כי בנפשנו הדבר .במידה
ומי מכם יחלה או יכנס לבידוד או יזדקק לסיוע במהלך ימי הסגר ,אנא עדכנו ונסייע ככל
שניתן.

שנה טובה ומבורכת לכולכם ולבני משפחותיכם ,מי ייתן והשלום יורחב "וְׁ כִ ְׁת ֨תּו חַ ְׁרבֹותם
ִשא ג֤ ֹוי ֶּאל־ּגֹו ֙י ֔ ֶּח ֶּרב וְׁ ֽל ֹא־ ִיל ְְׁׁמ ֥דּו ע֖ ֹוד ִמלְׁח ֽמה" .ישעיהו ב' ד'
ֹותיהֶּ ֙ם לְׁמַ זְׁ מֵ ֔רֹות ל ֹא־י ֨
ִית ֵ
ל ְִׁא ִִּ֗תים וַחֲ נ ֽ
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