
 
 
 
 

 

 

 , כ"א בטבת תשע"ו1.1.2016ערב שבת,  -שער הנגב 
  

 שלום לחברות ולחברים,
 

 חפירות חיינו
יציבות בעייתית מאפיינת את יחסינו עם השכנים ממערב לנו: החמאס ממשיך להשקיע בהתעצמות 

הרצועה וממשלתנו מקפידה שלא לפרגן לשיקום הכלכלי של עזה הצבאית במקום בפיתוח האזרחי של 
)הקמת נמל מודרני, למשל(, כצעד לנורמליזציה שגם אם היא לוטה בערפל המזרח תיכוני הקפריזי, הרי 

  שהיא אינטרס ישראלי מובהק.
אז, החפירות נמשכות. מה עושה ישראל לנוכח ההתקדמות הנאה בפרוייקט המנהרות של החברים 

האמצעים למיניהם ומתכננת את  ים? עושה: מחזקת הכוחות הפרוסים בגבולותינו, משפרתהעזת
  שול המורכב לאורך הגבול.המכ

הגדול מתוקצב? תלוי את מי שואלים. מפקדי צה"ל משוכנעים שהפור נפל וכי יש תקציב  הפרויקטהאם 
הוא יציע שלא להיות בטוחים ובצידו גם לוח זמנים צפוף לביצוע. אם תשאלו את יאיר לפיד, למשל, 

 בכך.
  ייעשה. -נמשיך לחפור לכל הכיוונים, עד שהראוי להיעשות 

 
 שביל הכסף

. בתקציב הטמענו חלק ממסקנות התהליך האסטרטגי 2016השבוע אושר תקציב המועצה לשנת 
עשה שהסתיים בשנה החולפת: הקמת מרכז הצעירים, הטיפול בגזם וחיזוק תחום התרבות. עשינו ועוד נ

מאמץ לשמור על היקף העברות התקציביות ליישובים, לסייע למועדון יחדיו ולאולפן המוזיקה. איזון 
סביר של התקציב התאפשר, בימים האחרונים, אודות לגיוס משאבים נוספים ממשרד הפנים. כך ניתן 

לשעת להתמודד עם הגדלת תקציב ההסעות לבית הספר )שנגרם עקב השינויים שנכפו עלינו באשר 
מי נוך המיוחד, והרחבת ההוצאות בתחותחילת הלימודים בתיכון(, העמקת ההוצאות של ההסעות לחי

 אבטחה ושכר עובדים שהטילו עלינו משרדי ממשלה.
ככלל, המועצה סוללת את שביל הזהב בין החמרת הדרישות של הממשלה מאיתנו והגדלת תחומי 

, לניהול השוטף של הישובים. לטעמי, המענה העיקרי אחריותנו לבין הרצון שלנו לסייע, ככל האפשר
לצרכי התקציב של ההנהלות והוועדים המקומיים אינו טמון בריקון הקופה המרכזית, שאמונה על 
הערכים האזוריים המוספים אלא בחיזוק הישובים וביכולת שלהם לחזור ולהפנות מקורות כלכליים 

  מקומיים לטובת הקהילה היישובית.
המועצה עסוקה כל העת בהגדלת ההכנסות של הישובים, התושבים והארגונים האזוריים:  בתוך כך,

הגדלת כמות המים לחקלאות, חיזוק התעשייה והעסקים, מענה לתחום התעסוקה ומשאבי אנוש, פיתוח 
  יוזמות כלכליות חדשות, ניצול החלטות הממשלה הייחודיות והארציות וגיוס תרומות חוץ.

 
 נין ועליהשיר התחדשות, ב

החלטות הממשלה לפיתוח עוטף עזה מייצרות לנו שמחה גדולה בשטח )שמטרד מסוים בצידה( ועיסוק 
אינטנסיבי במועצה, בעיקר בתחומי הגזברות, התכנון והביצוע ההנדסי. עבודות בהיקף של כמאה מיליון 

רף ונתיבי ישראל )מע"צ, מבוצעות על ידי גורמים חיצוניים כמו החטיבה להתיישבות, קק"ל, פיקוד העו₪ 
לשעבר( שאמנם אינן עוברות בצינורות שלנו אבל מחייבות תשומת לב וזמן מנהלים יקר. כשמונים מיליון 

מתקציבי משרד השיכון לתכנון יישובים,  ןמיליו 42מופעלים על ידי המחלקות שלנו באופן ישיר: ₪ 
להקמת בית הספר ₪,  ןמיליו 22 –וך צמיחה דמוגרפית, קצת למיגון ולמבנים קהילתיים. משרד החינ

לפיתוח  ןמיליו 7ש"ח בתוך הישובים, משרד הכלכלה כ  ןמיליוהחדש וגנים. משרד התחבורה מעניק 
למרכיבי בטחון ומיגון מבני ציבור ₪  ןמיליו 8ופיקוד העורף כ  ןהביטחואזור התעשייה שער הנגב, משרד 

 בישובים קדמיים.
 
 

 די בטוח
מנות לסיכומים במנעד שבין הביטחון לביטחון הפנים: הנושאים סוף השנה האזרחית היה הזד

שמתוחזקים על ידי המשטרה, מג"ב, אוגדת עזה, קב"טי המועצה והרבש"צים, צוותי החירום היישוביים 
ומרכז ההפעלה ואנשי מל"ח )משק לשעת חירום(. למדנו על התחזקות השריר הפקע"רי באוגדה )קצין 



מה, יושב היום לצד מפקד האוגדה(, שבענו נחת מדיווחים על התקדמות מטה מרכזי, חובש כומתה כתו
בישובים, החלטנו על תוכנית העבודה השנתית לתרגול כוחותינו  ןהביטחומשמעותית בהקמת מרכיבי 

במועצה, בקרית החינוך ובישובים ושמענו על קליטת שני השוטרים הקהילתיים שיטייבו את חגורת 
  פליליים. םאירועיההגנה המקומית כנגד 

 
ככל  –נתון שלכד את תשומת ליבי: יש מיתאם בין קרבת הישוב לגבול לבין מיעוט אירועי הפשיעה בו 

 , כך הוא חשוף פחות לאיומים פליליים. יש צדק!תביטחונישהמקום מאויים 
 

 זה הקטן, גדול יהיה
מגיבוש הרעיון ועד העסקים הקטנים חשובים לנו. אנחנו מקצים כח אדם מקצועי לליווי היזמים בדרך 

לייצוב העסק החי: "מעברים", היחידה הכלכלית והיחידה לעסקים קטנים של המועצה, מוכוונות להיות 
  יד ימינם של בעלי החלומות, בדרך אל אושרם.

. תמצאו בו מדריכים להקמת עסק דף היחידה לליווי עסקים קטניםאני מפנה אתכם לאתר המועצה, 
 וקבלת רשיון עסק וכן הפניות וקישורים למוסדות מפתח בתחום.

 
 לידיעת משרד החינוך

יעל קריא, הסטודנטית לרבנות, שמכהנת בקודש במחוזותינו מטעם התנועה הרפורמית, פועלת בישובים 
מי חינוך, תרבות וקהילה. בד בבד, היא שולחת זרועות אמיצות לעבר ברוח היהדות המתחדשת בתחו

ה"אחר" בחברה שלנו. לא מכבר סיפרתי על פעולתה עם חברי הקהילה הלהט"בית באזור ועם הוריהם. 
בעשרת הימים האחרונים הובילה אותנו יעל למקום טוב יותר גם בתחום היחסים שלנו עם שכנינו 

ק בין "שם" ל "כאן" מתרוצצים משפטים דומים: "למה שהם ירצו להכיר הבדווים. כותבת יעל: "במרח
אותי"? "כל היהודים/ערבים שונאים יהודים/ערבים", "עדיף שאשאר כאן, במקום שאני מכיר, עם 
האנשים שלי". אות אחת מפרידה בין "כאן" ל "שם", אות עם הרבה תנועה, עולה ויורדת, פתוחה לעבר 

  ל שירה בינלאומי ללללל לללללללללללל."הים הגדול, מצטרפת לקו
ילדות וילדים מרהט. הם שחקו, צחקו, יצרו עששיות בזוגות  15ילדות וילדים מנחל עוז )!( ארחו  15

מעורבים עליהן כתבו את המסר שדרכו הם רצו שהאור יעבור אל תוך החושך. הם כתבו, ילדים ערבים 
י עזה: "חברות", "הקשבה", "היכרות", "שלום". כעבור וילדים יהודים, שישבו ביחד, בישוב קטן בשער

כמה ימים נפגשו נערות ונערים מרהט עם נערות ונערים מרוחמה. הם סיירו בקבוץ, שחקו על הדשא 
  ויצרו, אף הם, את עששיות הקירבה. לשני המפגשים יהיה המשך.

 
  

  שנה טובה לבליינים שהתנשקו אמש בחצות ברוב מוזיקה ותאורה,

 ובה למוותרים על משחק החוץ למען אהבה ממבט ביתי,שנה ט
 שנה טובה למטמיעי התרבות הגלובאלית,

 שנה טובה לדוחי ברכת ה"שנה טובה" בפרוס חודש ינואר.
 

 שנה טובה לשותפי לאהבת החורף, הרוחות והגשמים,
 שנה טובה למתגעגעי הקיץ, החום והיובש,

 שהכי גרוע לא יכול להיות,שנה טובה לאופטימיים, שמשוכנעים 
 שנה טובה לפסימיים, שלמדו שיותר טוב כבר לא יהיה.

 
 שנה טובה לכולנו, ערבים ויהודים, נוצרים ושאינם,

 שנה טובה לבאים בשערינו וליוצאים מהם.

 
  שנעשה,

  כל אחד בחלקתו,
 את המירב למען עולם טוב יותר.

 

 . "Happy New Year"( במתיקות ריאלית: 1980קבלו את להקת "אבבא" )
 

 שבת שלום ושנה טובה, אלון
 

 Alon Schusterאלון שוסטר 
 Cellular : 972-54-6755111,  054-6755111נייד : 

lon@sng.org.ilamail : -E 
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https://www.youtube.com/watch?v=wMu4U672SvI
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