
 
  

 שלום לחברות ולחברים,
  

 מחליטים
החלטות ייעודיות לחיזוק שדרות וישובי עוטף עזה. ביום  38, קבלה ממשלת ישראל 2003מאז אביב 

השלושים ותשע, שעסקנו רבות בגיבושה יחד עם משרדי ראשון הקרוב תתקבל, ככל הנראה, ההחלטה 
הממשלה. כל הצעת "מחליטים" שמובאת לממשלה צריכה להיות מגובה בנימוקים מתאימים. הרי 
מקצתם, כפי שמופיעים במסמך שיובא לאישור השרים: ")..( שגרת חייהם של תושבי האזור מתאפיינת 

ון, שאינה מאפיינת אזורים אחרים במדינה. על פי בהתמודדויות ייחודיות ומורכבות בתחומי הביטח
המידע העדכני שנמסר ממערכת הביטחון, מבצע "צוק איתן" )..(, הפחית באופן משמעותי את ירי 
הרקטות לתחום ישראל ובכלל זה ליישובי עוטף עזה. עם זאת, יישובי עוטף עזה נשארו חשופים 

ל רקטות ומרגמות, איומי חדירה קרקעיים, ואיום לאיומים פוטנציאלים מגוונים: ירי תלול מסלול ש
 המנהרות ההתקפיות.

שגרת החירום המתוארת, מצריכה מתן מענה ייחודי ושונה לתושבים ולרשויות באזור עוטף עזה, השונה 
מזה שניתן באזורים אחרים במדינת ישראל, ומשקף את השונות בין איזור עוטף עזה לאזורים אחרים 

וללת החלטה זו, שורת כלי סיוע, בהם השקעות שונות בתשתיות, חינוך, רווחה, בארץ. בהתאם לכך, כ
מרכזי חוסן, פיתוח כלכלי, איכות סביבה והטבות לתושבי האזור, והכל כמפורט בהחלטה, שמטרתם 
חיזוק החוסן של התושבים והרשויות באזור עוטף עזה המתבטא, בין השאר, בחיזוק הכלכלה המקומית, 

, טיפלו מרכזי החוסן באזור 2016בתושבי האזור וחיזוק השלטון המקומי באזור. בשנת תמיכה חברתית 
מתוכם ילדים ונוער. בנוסף, טיפלו מרכזי  40%-תושבים בטיפול פרטני ומשפחתי, כאשר כ 2,500 -בכ

תושבים, במסגרת קבוצות טיפוליות, הכשרות וסדנאות  21,000 -בלמעלה מ 2016החוסן בשנת 
 ם. )..("הערכות לחירו

גילוי נאות: אנחנו מקבלים בהוקרה את ההחלטות המסתמנות. עם זאת, במכתב שהוצאנו לראש 
 -ראש העיר שדרות וארבעת ראשי המועצות האזוריות בעוטף  -הממשלה ושרי האוצר והפנים, אנחנו 

צמן מצרים על כך שאין בהחלטות הללו מענים מספיקים למצוקה התקציבית של הרשויות המקומיות ע
 ולתקציבי פיתוח פיזי ומבטיחים להמשיך ולהיאבק על כך.

  
 שוטים לנו

והרי קטע מכתב ששלחנו אתמול אל משרד האוצר ורשות המים: "לנוכח המשך האיומים הקשים על 
ישובי עוטף עזה )..( פועלת מערכת הביטחון במלוא הקצב בכדי להגן על התושבים והישובים שלנו. 

 זאת וכמעט כולם מתייצבים לסייע לנו, לישובים ולתושבים.משרדי הממשלה מבינים 
והנה, מסתבר , לתדהמתנו וכעסנו, שבמסדרונות הפוליטיים והמקצועיים נהגה רעיון רע: להעלות את 
מחיר מי השפד"ן, שמשמשים למחייתם של עשרות ישובים בנגב הצפון מערבי בכלל ובישובי עוטף 

 עזה, בפרט. 
יר מסדר היום את היוזמה חסרת ההגיון הזו, ששמה ללעג את מדיניות אנחנו תובעים מכם להס

הממשלה ואת כוונתה לחזק את עוטף עזה. במקום לעודד ולחזק את חקלאי השדות שעל גבול עזה, 
עלול חס וחלילה מחיר מי השפד"ן הגבוה להסיג לאחור את תנופת הפיתוח והצמיחה שהיא מנת חלקנו 

 בחודשים האחרונים.
זירו את השד לבקבוק: בטלו את הכוונה לייקר את מי השפד"ן. חשבו הפוך: חפשו כל דרך אנא, הח

אסם התבואה והירקות של מדינת ישראל. די לנו  -לחזק את החקלאות ואת החקלאים בעוטף עזה 
 בחורשי המזימות מעבר לגבול, ירושלים ותל אביב חייבות להיות לטובתנו." 

 נגב עם הנמענים על המכתב, בתקווה שהרעיון הרע ייגנז.ביום ראשון בבוקר נפגש בשער ה
  

 מה זה החוסן הזה?
מרכזי החוסן בשדרות ובמועצות העוטף, שמוזכרים בהחלטת הממשלה, הינם מוסדות יוצאי דופן 
בארץ. מרכז חוסן אינו בנין מוגדר ולא ארגון עצמאי. מדובר בתרבות ארגונית שמטמיעה ברשות 

ושביה את המוכנות לחירום, בטחוני ואזרחי. אצלנו, מרכז החוסן פועל בעמותה המקומית, בישוביה ובת
 לשירותים חברתיים )"ההידרו"(, בליווי המחלקה לשירותים חברתיים )"הרווחה"(.

בצלאל טרייבר, ראש רח"ל )רשות החירום הלאומית(, ביקר אותנו השבוע, עם אנשי משרדו, משרד 
מהווה את הגורם הארצי המוביל את מרכזי החוסן(. אגב דו"ח הרווחה ו"הקואליציה לטראומה" )ש

מבקר המדינה על מוכנות העורף ב"צוק איתן" שהתפרסם השבוע, בצלאל מוכר לנו כאיש שהתייצב 



אצלנו בתחילת המבצע והוכיח את עצמו כפקיד הממשלתי הבכיר הראשון שסייע לנו, ארגונית וכספית, 
ובים בצפון הארץ ומרכזה. בצלאל ביקש להבין מה משמעות בקליטת הקהילות שלנו, שהתפנו ליש

 מרכזי החוסן והאם ניתן להקים כמותם בישובים נוספים בישראל. 
ציינתי למתכנסים את שלושת המרכיבים של פעולת מרכז החוסן שלנו: טיפולים פרטניים, תוך כדי 

בים(, הצח"א )במועצה( ושל אירוע ולאחריו; הכשרה ושמירת כשירות למצבי חירום של הצח"ים )בישו
אנשי חינוך, קהילה ולוגיסטיקה; חיזוק ההון הקהילתי, הסולידריות והאמון ההדדי בישובים, שמהווים 

 עוגן עיקרי להתמודדות בחירום. 
  

 "התו המשווה"
התוודענו לתוכנית מוסיקלית ישיבת הנהלת המתנס שלנו התקיימה השבוע בקונסרבטוריון, במהלכה 

חברתית שאתם רוצים להכיר: נערות ונערים, תלמידי המגמה למוסיקה בשער הנגב, מלמדים ילדים  –
מבית הספר היסודי שלנו, שבעיקר עקב קושי כספי, אינם משתתפים בחוגי מוסיקה אך הם מעוניינים 

אישית" שמבצעים כל התיכוניסטים. להתנסות בכך. הנערים עושים זאת, כחלק מפרוייקט "המחוייבות ה
המורים הצעירים עוברים, כל שבוע, שיעור הכנה וכל שבוע מעבירים שיעור, בו הם מלמדים את 
הצעירים מהם. אשתקד התקיימה קבוצה נסיונית ראשונה והשנה, יש לנו שתי קבוצות: לאורגנית 

 ו'( .-ב'( ולגיטרה )ה'-)לתלמידי א'
ד' משתתפים ב"בית ספר מנגן", -מוזיקלי שמתקיים אצלנו: כל תלמידי ג'זו הזדמנות לספר על הרצף ה

ח' יש לכל אחד אפשרות להשתתף בתוכנית -שפותח אופקים מוזיקליים לכל תלמידה ותלמיד. בכיתות ז'
"בית ספר מנגן". בכיתה ט', במסגרת תוכנית "הנהגה צעירה", מתרקם מופע שירים של עידן רייכל, 

יב' מתקיימת המגמה -יגים המוזיקליים יופיעו בבתי חולים ובפני חיילים. בכיתות י'עימו הכוונה שהמנה
 תיאוריה ורסיטל(. -יחידות לבגרות  10למוזיקה )

  
 ד"ר צנטר

אתמול אחר הצהריים השכיבו אותי )מתוכנן, הכל מתוכנן והכל בהסכמה...( בחדר ניתוח של יחידת 
לווריד, עד הלב, דרכה העבירו מכשירי מדידה, שבחנו  הצינתורים ב"סורוקה", הכניסו לי צינורית

בסקרנות את הלב הימני ומשם את המעבר לריאות. המטרה: לחקור מה מתרחש שם, לאחר ביקור 
הקריש לפני תשעה חודשים. גם לי היה הכיף לחזות, באמצעות מסך גדול, בצינורית שמסתובבת לי 

נורמלי. כעבור שעה קלה  -קין והספק הלב ת -בחזה. והרי עיקר החדשות: לחץ הדם הריאתי 
 והתאוששות נעימה במחלקה פנימית, הסתיימה ההרפתקה הזו.

המצב הזה, בו אתה מפקיר את גופך בידיים של אנשים זרים, שדוחפים לך חפצים לגוף, אפשרית עקב 
ברים את האמון העצום שאנחנו רוכשים למדע, לקידמה האנושית ולידיעה ש"אנחנו לא הראשונים" שעו

 זה.
תאמינו  –ובכל זאת, לאושרי לא היה קץ עת קבלתי את מכתב השחרור מהצינתור מרופא חביב, ששמו 

 ד"ר פיליפ צנטר... –או לא 
  

 שבת שלום, אלון
 


