
 

 

 

 

 

 
 

 5302בינואר  03ערב שבת, י"א בשבט תשע"ה,  ,שער הנגב -מילים לשבת
 

 שלום לחברות ולחברים,
 

 תחילתו של קיץ 
צר, השבוע נפתח בהתכנסות של אנשי המועצה והישובים, בה המשכנו את התהליך האסטרטגי שנע

לצערנו, בראשית הקיץ החם שעברנו. התמקדנו באותם נושאים עליהם דיברנו בישובים וברשת 
האינטרנט וסימנו האתגרים הקונקרטיים שעימם נתמודד בשנים הקרובות בתחומי חינוך, חברה ותרבות, 

 תכנון ובינוי, שירותים מוניציפאליים, כלכלה ותקשורת. 
ממובילי התהליך לתת את הדעת על אמנות האיזון שנדרשת בדברי הסיכום ביקשתי מהמתכנסים ו

מכולנו, בבואנו לשרטט את תבניות חיינו: האיזון בין פיתוח מתחדש והמשכיות הקיים, הנגיעה במהויות 
עם עוגנים יציבים במציאות, חשיבות השיתוף במידע מבלי לחטוא בחדירה מופרזת לפרטיות, האיזון בין 

של הגיוון, בין הובלת המועצה ולבין הרצון העמוק שלנו להענקת האוטונומיה  תבניות אחידות לבין יפיו
 ליישוב, לקהילת הבסיס. 

 
 מה הכי חשוב?

"המרכז לאיתנות ישראלית" הוא בית הספר הלאומי לניהול מצבי חירום בעורף, שמקימים פיקוד העורף 
מרחבי   -יהודים וערבים  –יות ורח"ל )רשות החירום הלאומית(. השבוע כונסו למעלה ממאה ראשי רשו

הארץ לתוכנית הראשונה, בצל אירועי האמת בצפון. בטרם נשאתי דברי על "דילמות של ראש רשות 
בעת חירום מתמשכת", האזנתי היטב לפרופ' מולי להד, המומחה הישראלי לניהול מצבי חירום. רק פרט 

החשובים ביותר הם: יעילות המערכת  אחד משלל הנתונים החשובים שהוא סיפק לנו: מרכיבי האיתנות
האזרחית ומוכנותה לתפקד בחירום; האמון החברתי והאמון במנהיגות שקיים בישוב או בארגון; הקשר 

    למקום, הלוקאל פטריוטיות.
 

 מי רצה אחריות ולא קיבל?
מ ראש טחון ומ"יבמפגש שקיימנו תוך כדי הכנס, קבלנו מידע רשמי מבצלאל טרייבר, סמנכ"ל משרד הב

בשורה: לראשונה, מאז מלחמת   טחוני. ישירח"ל, על אודות תוכנית הטיפול במפונים מאזורי האיום הב
על מציאת פתרון הגון לקהילות הספר  –כספית וארגונית  –העצמאות, המדינה לוקחת אחריות רשמית 

וך זמן קצר. בעת הסלמה. פרטים מלאים יימסרו לנציגי הישובים שלנו בפגישה שתתקיים אצלנו בת
תנהל את הסיוע  –בתיאום ובסיוע המועצות האזוריות והתנועה הקיבוצית  –מעתה אימרו: המדינה 

    לאוכלוסייה האזרחית שתאלץ, חו"ח, לעזוב את ביתה בזמן לחימה.
 

 יורים ולומדים
סריה שלשום קיימנו במכללת ספיר טכס הוקרה לסטודנטים שלנו שלחמו ב"צוק איתן". קרן רוטשילד קי

זכרו את  הסרטון ובו דברי הלוחמים והלוחמות.ראו את ₪.  5,222המילואימניקים  052תרמה לכל אחד מ 
 הדברים, בפעם הבאה שהמכללה תינזף על רמת הפטריוטיות שלה. 

 
 הידד לשכנים

" נחנכה השבוע בשדרות: בשטח שמצפון לתחנת הרכבת וממזרח לבית העלמין של "שכונת המוסיקה
ניר עם יוקמו מאות יחידות דיור חד קומתיות. באתי להזדהות ולשמוח עם ראש העיר שאירח את ראש 

  הממשלה, שכן אנחנו רוצים בשדרות מתפתחת ואופטימית, עיר נפה חזקה שמהווה מוקד אזרחי
 המושבניקים. לשכניה הקיבוצניקים ו

 
 ובמקום השמיני...

מתחת לרדאר, בלי לעשות רעש גדול אבל עם הצלחה יוצאת מן הכלל, הגיע אבי דבוש מקבוץ ברור 
השמיני ברשימת המועמדים של מפלגת מרצ. בתום הבחירות המקדימות במפלגה  חיל למקום 

   נגב"... הסימפטית הסתבר שהמועמד הקיבוצי הכי בכיר אינו מ"יואב" אלא מ"שער ה
אבי דבוש הוא צעיר עם ותק במאבקים חברתיים. הכרתי אותו בעת הקמפיין שניהלנו כנגד הקמת תחנת 
הכח הפחמית השלישית באשקלון. אבי שותף מרכזי להפעלת בית הכנסת בברור חיל והקים בית מדרש 

https://www.youtube.com/watch?v=T4NULHJHNy0&feature=youtu.be


עתיד הנגב בשדרות. בקיץ האחרון הוביל אבי, עם חברות וחברים מהאזור, את הקמת "התנועה ל
-250שובי הנגב המערבי. הוא ישמח לשוחח אתכם: יהמערבי", המקדמת הסדרה מדינית לטובת י

5595405 . 
 

 חופרי הראיות
ישמית. נאלמים העדים לתעשיית המוות האנט -אנחנו מצויים עמוק בתוככי העת בה הולכים ונעלמים 

ין השבוע, פגשתי במקרה את יורם חיימי )מפלסים(, ארכיאולוג ברשות ביום השואה הבינלאומי שצו
העתיקות, שחופר זו השנה השמינית במחנה ההשמדה סוביבור במטרה לשחזר את מפעל האימים 

שהנאצים ניסו לטשטש. הוא משתמש בכלים מדעיים ארכיאולוגיים בכדי לספר את הסיוט של המין 
בלה משפחתו לגיא ההריגה. יורם ושותפו הפולני מצאו עדויות האנושי, לשרטט את מפת הזירה בה הו

מצמררות על ילדים ומבוגרים מבני יהדות הולנד ובלגיה ואחרים שנרצחו בסוביבור. לאחרונה, הוא מצא 
 יה.יעדות חד משמעית על סופו של חייל הולנדי, שנחשב עד כה כנעדר מלחמת העולם השנ

ות ואת תוואי הדרך מוקפת הגדרות שהובילה ממקום עצירת הוא איתר את מבנה תאי הגזים והמשרפ
הרכבות אל בית המוות. בתחילתה של הדרך האחרונה, מצא יורם באר ישנה, שבה הירוו צמאונם 

 והרגיעו נפשם הקורבנות המעונים, שעמדו למות בתוך שעה קלה.
 

 על זמני
שתי שמעון פרס אנרגטי )"כל משהסתיימה האזכרה ב"שקמים", תפסתי טרמפ עם הנשיא התשיעי...פג

יום אני עושה הליכה של רבע שעה. בבדיקה השנתית שקיימתי לא מזמן, הרופא אמר לי שמצבי טוב 
יותר מאשר בשנה שעברה..."(, מדינאי בעשור העשירי לחייו שהינו חד כתער )לא כאן המקום ובוודאי 

 לא העת לפרט, אבל אתם יכולים לנחש(.
וגבוה בהנהגת המדינה. פנומן. יש לנו כעת תוכנית לשקם את יער אסף שנה הוא עמוק  02כמעט 

יד יקוד הדרום, שנהרג בתאונת מטוס משמחוני, הסמוך לצומת סעד. שאלתי אותו אם הכיר את מפקד פ
בתום מבצע קדש. פרס התרגש ואמר ש"אסף היה חבר אישי שלי, אחד המפא"יניקים היחידים בפלמ"ח. 

ת סודית לפריז בלילה בו בן גוריון הודיע על פינוי חצי האי סיני. דיין ניגש אלי חזרתי עם גולדה בשליחו
כשירדתי מהמטוס וסיפר לי על האסון." אמרתי לפרס שבלילה ההוא, כשהוא היה כבר מנכ"ל משרד 

 הביטחון ועסק בנושאים הרגישים ביותר של ישראל הצעירה, אני עוד הייתי ברחם אימי. 
 

 וילדהיו פעם אבא, אמא 
עם כל הכבוד שיש לנו לראש הממשלה, ליו"ר הכנסת ולממלא מקום נשיא המדינה שנשאו דברים 

בטכס הממלכתי בגבעת הכלניות, אתם רוצים לקרוא רק את דבריו החודרים של גלעד שרון. הוא חלק 
על ידו "אהבה וזוגיות", "רגישות ונחישות". קראו את השורות שהוכתרו   איתנו את "פרחים ופפריקה",

 ב"על אהבה וגעגוע": 
"היו פעם אבא ואמא וילד, ואז נשארו אבא וילד, ואז אבא וילד ואמא, ואז אבא ואמא ושלושה ילדים, ואז 
אבא ואמא ורק שני ילדים, ואז אבא ושני בנים, ואז נותרו שני בנים. מישהו נוסף ומישהו חסר, משפחות 

הוריהם מתים. משפחה נוצרת, ומתוכה צומחות חדשות, דור נוצרות, ובניהן גדלים, ונולדים להם ילדים, ו
בא ודור הולך, זה יפה וכואב, ובלתי נמנע, גם אם תצעק ותתקומם או תקבל בהכנעה, זה לא משנה, כך 

הם אינם, לפעמים אני רואה לפתע פרפר ממריא מתוך ערוגת הפרחים שלהם, לפני זמן    היה וכך יהיה.
 קן האוהבים. -גה מה, ארנבת דילגה מתוך הערו

, הכלניות, שטחי המרעה והשדות הירוקים -הנוף, מהגבעה, יפה עד שהוא נוגע בנימי הנפש פנימה 

החרציות והאירוסים, הפרות האדמדמות שרועות סביב, ומלחכות בהנאה גלויה את העשב הרענן. הטבע 
ורה מתאימה לזוג המיוחד אין ספק שהוריי היו אוהבים את המראה הנשקף. אכן, תפא -במלוא תפארתו 

 הזה."
 
 

  שבת שלום, אלון
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