
 

 

 

 

 

 
 

 2015 במרץ 20, ה"תשע באדר' ל, שבת ערב -הנגב שער -מילים לשבת

 
 שלום לחברות ולחברים,
 ארץ הבחירה או הבכי רע?

מצביעה על קשר מרתק שקיים ברחבי המדינה בין קהילות הישראלים לבין העדפותיהן  מפת הבחירות
תה מוקמת, לו יהפוליטיות. בהקשר שלנו, שווה לתת הצצה על הרכב הכנסת ועל זהות הממשלה שהי

תה מופקדת בידי תושבי הישובים הסמוכים לרצועת עזה. בליבת "עוטף עזה" תמצאו את יהמשימה הי
עיר שדרות ועוד כעשרים קבוצים ומושב אחד. בשדרות, הקואליציה שיגבש ראש הממשלה מקבלת ה

תמיכה גדולה, בישובים הכפריים זוכה ראש האופוזיציה לרוח גבית ברורה. תושבי שדרות לא התרגשו 
מהביקורת החריפה שהוטחה במדיניות הכלכלית חברתית של הממשלה; אנשי המועצות האזוריות, 

לא נטו חסד לממשלה ששמה אותם ואת יישוביהם על ראש שמחתה, בהקשרי פיתוח כלכלי  מצידם,
וחברתי. נראה שבבואם להצביע, גם תושבי קו העימות הדרומי נתנו משקל גבוה במיוחד לנושאים 

לאומיים הרי גורל. כל אחד מ"צמודי הגדר" הצביע, בעיקר, על פי עמדתו בסוגית הפתרון המדיני הרצוי 
ת העמדות שישראל צריכה לנקוט בהקשר ליחסינו עם העולם הערבי, בכלל ועם הרשות ובשאל

    הפלשתינאית, בפרט. 
 

 המצב לא טוב, המצב טוב מאד
שולחן מנהלי הקהילות שלנו נפגש הפעם בברור חיל. אודי רובינשטיין, מנהל הקהילה של ברור חיל, 

מנהל הקהילה בקבוץ, סקר את המתרחש שמשמש )שימו לב( הן כמנהל האגודה הקהילתית והן כ
בישוב. בתום הדברים, אמר עודד פלוט, מנכ"ל המועצה ובן הקבוץ, שהמציאות בברור חיל היום היא 

תה מאז הקמת הקבוץ. הנתונים המרכזיים שמבססים את התחושה המלהיבה יהאופטימית ביותר שהי
. בקבוץ יש שיוך דירות מלא, יש לו ילדים 220נפשות, עם למעלה מ  900הינם: מדובר בישוב בן כ 

שותפויות יציבות לתפעול אמצעי הייצור החקלאיים. יש תוכניות לשיפור הדרגתי של התשתיות הישנות, 
קיימת פעילות תרבות עשירה ועלון יישובי פעיל. במקום פועל "כפר יוצרים" לבוגרי קולנוע וטלוויזיה 

. יתרה מזאת, הישוב יקלוט במהלך התקופה הקרובה מ"ספיר", אשר חלק מבוגריו נקלטות כעת לקבוץ
משפחות  44משפחות תקלטנה לחברות מלאה בקבוץ ובהרחבה תבנינה את ביתן  35משפחות:  79

 נוספות. 
משפחות על מסמכי הקליטה  18אם בקליטה עסקינן, הרי שבמורד נחל השקמה, בקבוץ ארז, חתמו 

 משפחות.  12זיתים", צמודת הנחל, יחד עם עוד לחברות מלאה לקבוץ והן תאכלסנה את שכונת "ה
 

 גן )נ(הדר
ברעש הבחירות נבלע אירוע דרמטי בחיי קבוץ ניר עם: מעון הפעוטים "הדר" נחנך לאחר שנים )כן, 

שנים( של מאבק תקשורתי, פרלמנטרי ומיניסטריאלי. כל מה שהיה יכול להיות מסובך, קרה כאן: מיגון 
ההנדסיות של משרד הכלכלה; מבוך בירוקרטי ומשפטי שסיכל, שוב שלא היה מתואם עם הדרישות 

ושוב, את הפתרון התקציבי; שהות הילדים במעון חלופי שאינו ממוגן באופן מלא, בזמנים רגישים 
ביטחונית. המועצה והקבוץ התגייסו ראשונים, חברי כנסת נתנו כתף תומכת, שר הכלכלה עשה קולות 

בי שניפקו פקידיו היה לא הגון, לטעמנו. למרות הכל, הצלחנו לעמוד של אמפטיה אבל הפתרון התקצי
במשימה ולהקים מוסד חינוכי לתפארת המפעל )המחנה?( הציוני: גם ממוגן, גם מחודש, גם עומד בכל 

 התקנים. 
 

 באוהלי קידר
מי שזקוק למשב רוח מנחם, ימצא אותו בדבריו של פרופ' ניר קידר, ראש בית הספר למשפטים במכללת 

ספיר: "אני שמח מאד לספר לכם שהיום נפתחה תחנת הסיוע של הקליניקות שלנו במועצה המקומית 
פטית חורה. תחנה זו מצטרפת לתחנות בנתיבות, אופקים וב"ש )..( זו, למיטב ידיעתי, הקליניקה המש

)..( פעילות הקליניקה בחורה היא פרויקט חינוכי   הראשונה בארץ שפועלת בקרב החברה הבידואית.
 שמהווה חיזוק השותפות של ספיר עם תושבי האזור."  חשוב

רופ' קידר את דבריו: "זו וכך מסיים פ  באתר המכללה. -פטיות של ספיר משעוד על הקליניקות ה
 התחלה צנועה אבל "כל המקיים נפש אחת, מעלים עליו כאילו קיים עולם מלא." 

 

http://z.ynet.co.il/short/content/2015/elections_map2015/
http://www.sapir.ac.il/content/994


 
 

 הם בקשו 
בערבו של יום הבחירות ישבתי עם קבוצת "החממה", צעירים בני מגזרים שונים שחיים בשדרות. שלוש 

ובילות, בקשו ממני החברות שעות לפני שמדגמי הטלוויזיה הדהימו עם מחיקת הפער בין הרשימות המ
והחברים הדתיים והחילוניים, בני המקום, בני גרעינים ומצטרפים עצמאיים, לצקת להם "קצת 

אופטימיות". חצי יממה לפני שהסתבר מקלפיות האמת שהפער בין המחנה הציוני לליכוד אכן קיים, 
צמנו שמאה דורות חלמנו להגיע בגדול...ובהפוך, אמרתי לצעירים, פחות או יותר כך: אנחנו מספרים לע

למדינה יהודית עצמאית. סבא שלי, סבא לאון, התעורר עד סוף ימיו מסיוטי לילה, תוצר הפוגרום שחווה 
כילד באוקראינה וסבא נתן נחלץ בעור שיניו ממחנה הריכוז בוכנוואלד, בדרך לחיי פליטות ועוני בדרום 

ה למייסדי מפלסים והניפו שני דגלים: יהעולם השני אמריקה. הבנים שלהם, הורי, הצטרפו אחרי מלחמת
הדגל הכחול לבן למען הגשמת הריבונות היהודית והדגל האדום, למען עולם של צדק חברתי. אנחנו 

כולנו חיים במדינה היהודית, שקמה באורח כמעט פלאי לאחר השואה, אנחנו בני מזל שחיים בעולם של 
דמוקרטית, שוחרת זכויות אדם ומקדמים, כל אחד במקומו קידמה טכנולוגית חסרת תקדים, בחברה 

קהילות של צדק חברתי. האתגרים מרובים, בוודאי; יש בנו שסעים עמוקים. אבל להתייאש? לוותר על 
ההישג הנדיר, רק כיוון שהממשלה לא עושה, כל רגע, בדיוק מה שאני רוצה שתעשה?! יש גבול לעזות 

הזדמנות שהחיים מזמנים לנו. מאה דורות של יהודים היו שמחים המצח ולכפיות הטובה שלנו כלפי ה
לשלם את המחיר שאנו משלמים בכדי לקיים את ישראל שלנו, זו המנסה לאזן בין "היהודית" 

 ו"הדמוקרטית". קצת פרופורציות, חברים. 
דים במדינת היהו 2015אני מקווה שעזרתי להם לקבל במידתיות את התוצאות המדהימות של בחירות 

  הדמוקרטית. 
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