
 

 
 ה' בתשרי תשס"ו 7/10/05 ערב שבת, 

 
 שבת שלום חברות וחברים,

 
 מצד שני

תשס"ה היא "פג תוקף".  אני מוצא את עצמי חובט בשנה זו ומברך את חברי ב: 
 "שתהיה שנה טובה יותר, לא יותר".

טילים, כבר אין ספק, מבחינות רבות, הייתה זו שנה "מאותגרת אופטימיות". )התקפות 
אמרנו? העמקת השסע במגזר היהודי הציוני, הזכרנו?  ירידת ערכה של הדמוקרטיה 

 הישראלית בעיני רבים וחלקם גם טובים, קיטרנו?(  
אבל, זו לא כל התמונה. מדינת ישראל עברה השנה, בהצלחה, מבחן בגרות. בצד 

לקבל החלטות קשות התהליך, הוכחנו לעצמנו, לשכנינו ולעולם הרחב שאנחנו יודעים 
ושנויות במחלוקת עמוקה ולבצען, כלשונן.  בצד התוכן, בצענו שלב נוסף בדרך אל 

חזרת התנועה הלאומית היהודית אל מקורותיה המוסריים, הדמוקרטיים, אל הפרשנות 
 החברתית, ההומניסטית של מורשת היהדות. 

 
 ואצלנו?

צמיחה דמוגרפית, פיתוח  –לנו סיכמנו את התהליך האסטרטגי וקבענו את סדר היום ש
 כלכלי, טיפוח מערכות החינוך, החוסן הקהילתי והתרבות, שיקום התשתיות הפיזיות. 
השגנו הטבות במס ההכנסה וסבסוד עמוק בארנונה לתושבי הישובים ב"סובב עזה" 

 ולמפעלים בגזרה.
 לחצנו על משרד החינוך שהחליט על הקמת בית ספר יסודי חדש וממוגן.

שתי שכונות למפונים, מבנה למעונות סטודנטים, קומה שניה להידרותרפי, מבנים  בנינו
במכללה, חד"בים בנחל עוז, הרחבה לבית הסיעודי "בית חיל", מקלט רב שימושי 

 ב"יחדיו".
נוצרים ידידי ישראל בפינלנד. חיזקנו עוד יותר את הקשר עם  –פתחנו ערוץ תרומה נוסף 

 טי ופיוריה.קהילות סן דייגו, קוואד סי
הולך ונבנה קו מיגון חדש לאורך הגבול והוסכם עם משרד הביטחון על פיצויים ראויים 

 בגין הקרקע שנלקחה מהחקלאים. 
השכונות הראשונות בהרחבות במפלסים ובכפר עזה הולכות ומתמלאות. חמישה 

 קבוצים נוספים סיימו את התהליך התכונני ועומדים על סף שיווק.
וגי ו"מעברים" נקבעו כנותני השירותים בתחומיהם לכלל המפונים המרכז הפסיכול

 מרצועת עזה המתגוררים במועצות האזוריות. 
 קבלנו את דגל היופי, הפרס הגבוה ביותר בתחרות "ארץ ישראל יפה".

 המשכנו במסורת הארוכה של קבלת פרס שר הפנים בגין האיזון התקציבי.
 

 בהרפובליקה הסוציאליסטית של שער הנג
בתיווכו של שי חרמש, נפגשתי אתמול עם ראש המועצה השלישי של שער הנגב, ד"ר 

' 47גדעון נאור. גדעון כיהן בתפקידו כאשר אני נולדתי. הוא היה ממייסדי גבים בקיץ 
והמא"ז של הקבוץ במלחמת השחרור. בעלייה לקרקע של ברור חיל ומפלסים הוא 

חצית השנייה של שנות החמישים, שימש כאיש הביטחון. בתקופתו בתפקיד, המ
התנהלו באזור שיחות רציניות על איחוד מערכות הייצור החקלאיות, על "התלם הארוך 
של שער הנגב". במקביל, דובר על הקמת רפובליקות סוציאליסטיות לאורכה ולרוחבה 
של הארץ. כל אחת מהן אמורה הייתה לאגד מספר ישובים שיתופיים, שייצרו במשותף 

לעצמם את השירותים. ברוח זו הוקמו  המפעלים האזוריים ועל בסיס רעיון זה  ויספקו
 הוקם כעבור שנה בית הספר האזורי. 



דורות למקומה -חלק עצום מזמנו הוקדש לטיפול בצרכי שדרות, שעברה ממעברת גבים
הנוכחי. בשנים אלו עברו משרדי המועצה מדורות לצריף ליד תחנת הדלק, בסמוך 

 כחי. למקומנו הנו
גדעון עשה קריירה ארוכה בתחומי פיתוח אזורי בארץ ובחו"ל. היום הוא משמש כמנכ"ל 

 , מחלת ניוון הרשתית. AMDהעמותה לחולי 
 קלטת הפגישה המאלפת עם גדעון תעמוד לרשות הציבור בתוך זמן קצר.

 
 מזכיר לי

ישאים בתחומי רבנו, הרב ציון כהן, צנחן, בן שדרות, מחתן את בנות ובני שער הנגב הנ
 המועצה ומחוצה לה. 

לפני מספר שבועות פנה אליו רב המחתן סלבריטאים והציע לו לחתן אישיות 
תקשורתית ידועת שם. הרב סירב כיוון שקבע להשיא בערב זה את יונית, ביתם של 
דבורה ואמנון קורצוויל. כך הפסדנו את הכבוד להיות קשורים לחתונתה של יעל בר 

 זוהר. בחיי. 
מה נזכרתי? כי היום השיא הרב ציון את יעל סגל, ביתם של בת שבע ואליהו סגל ל

 )מזכיר המועצה( עם בח"ל, אבישי. 
אני  -בטקס המרגש אליהו ובת שבע שרו לבני הזוג בפורטוגזית אסלית: "כשאת לצידי 

 אין פחד כמעט".  -לא לבד, כשאת פה איתי 
 בחינם.   דיסקים של השיר יחולקו למעריצים, בשלב זה

 
 

 שבת שלום, אלון.
 

 לפרטים נוספים
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