
   
  

 2016באוגוסט  12ערב שבת, ט' באב תשע"ו,  -שער הנגב 
 

 שלום לחברות ולחברים,
  

 קצת חופש
 חזרתי מההרים, האגמים והקרירות היחסית של בולגריה. תודה, תודה, היה כיף. 
כמה עובדות שלא תוכלו לעבור את השבת בלעדיהן: רק שבעה מיליון תושבים 
בבולגריה, שאוחזים בלמעלה ממאתיים מדליות אולימפיות )מהן, יותר מחמישים 

 -זהובות(. הטיסות של ישראלים לבולגריה מתחלקות בין בלייני ערי החוף 
הרטוב )מאד( של  רילה ופירין. החלום -בורגס/ ווארנה לבין טיילי הרי הבלקן 

ישראלים "הרוגי התמוזים", יכול להתגשם )מאד( תחת מטחי ברד וסופות גשם 
באמצע אוגוסט )במקדוניה הסמוכה זה נגמר לפני שבוע בעשרות הרוגים, לא 

    עלינו(. 
  

 קצת רצינות
לא רק התנועה הקיבוצית מעצבנת חלק ממקבלי ההחלטות במדינה )לדוגמא, 

הכנסה( אלא גם המועצות האזוריות. ככל הנראה, חלק מכך עיינו בסוגיית מס ה
טבוע בהיותנו מיעוט, שמתנהג אחרת. המבנה השלטוני במועצה אזורית ובעיקר 

בישוביה מתבסס על דמוקרטיה ישירה, בה כל תושב יכול, כמעט כל הזמן, 
להיות בעל השפעה משמעותית על מהלך חייו. אין לנו, בישובים ובמועצה, 

ואופוזיציה; ממש כמו בהנהלת חברה כלכלית, עיקר הדיונים מתקיים  קואליציה
לגופו של ענין, מתוך אחריות לארגון, לישוב. החברים בגופים השלטוניים 

מרגישים את כובד האחריות, מבלי לברוח לחיק דין 
התנועה/המפלגה/המשמעת הקואליציונית. היתרונות של שיטת ממשל זו הם 

המחוייבות והסולידריות ההדדית של האזרחים;  כבירים, ביניהם: תחושת
האחריות של המנהלים ל"נתיניהם", שהינם חבריהם, שכניהם ושותפיהם; 

התמקדות מערכות המימשל המקומי  -מיזעור של תקורות פוליטיות. התוצר 
 בעשייה עניינית.

ההתנהלות העקבית הזו איפשרה, דרך משל, לאזור קטן כשער הנגב, להקים 
לושת הדורות האחרונים מפעלי כלכלה אדירים )חלקם קרסו, במרוצת ש

להוותנו(, לפתח קריית חינוך שאין שנייה לה במיגוון מוסדותיה, להוביל הקמת 
מכללה, שהפכה להיות הציבורית האקדמית הגדולה בארץ, לעמוד בהצלחה 
במשבר הכפר הישראלי ולצאת מחוזקים אפילו מאתגרי הביטחון המקומיים. 

העניינית, שפטורה מהתכתשויות מיותרות, מאפשרת לנו את האיזון הפעולה 
הראוי בין הניהול השוטף של צרכי הרוח והחומר לבין תכנון אסטרטגי של 

   מערכות החיים שלנו. 
למה נזכרתי? כיוון שבשבוע הקודם, מצאתי את עצמנו מניחים ל"שוטף" וביום 

עתיד הרחוק: "דיון סטטוס" אחד, צוללים לשלושה דיוני עומק מהזן המשקיף ל
בתוצרי התהליך האסטרטגי שהסתיים לפני תשעה חודשים, לקחים מסדנאות 

לפיתוח מנהלים במועצה שקיימנו השנה ותהליך לארגון מחדש של תחומי 
  התכנון, ההנדסה והפיתוח הכלכלי. 

  
 



 
 קצת סבלנות

שנתיים דרמה זוטא ליוותה, מבחינתנו, את הדיון הלילי על תקציב המדינה ל
הבאות: האם סעיפי הסיוע הייחודי לשדרות ולעוטף עזה ימצאו מקומם כבר 

כעת בין סעיפי התקציב? משרד ראש הממשלה מלווה אותנו ומוביל את איתור 
המענה הכספי לשלל הצרכים. בעצה אחת עם ראשי המשרד, שלא הצליחו 

ש)מאד( עדיין להגיע להבנה עם האוצר, הוחלט על דחיית ההכרעה בסוגיות 
משפחתית, הישובית, העסקית והרשותית. יש  –מענינות אותנו, ברמה האישית 

להניח שהמצב הביטחוני, הקמת המכשול ונגזרותיהם יאפשרו לממשלה לעמוד 
 בחודשים הבאים בציפיות המובנות מאליהן שיש לנו.

  
 קצת גאווה

)מפלסים( הינם זוג ספורטאים, מיכאלה )התעמלות( ונבות )כדורעף( מילוא 
מאמנים ומחנכים בנשמה. וכך הם מתארים את הסצינה הספורטיבית 

 הבינלאומית של שער הנגב הקיץ: 
הקבוצה הייצוגית של ענף ההתעמלות טסה לריציונה, שבריביירה האדריאטית, 

סול" הבין לאומי, -באיטליה. שם הופיעה במשך שבוע ב"פסטיבל דל
מתעמלים מרחבי העולם. המופעים התקיימו מעל  5,000 -בהשתתפות למעלה מ

הבמות הענקיות הפזורות על הטיילת האינסופית, תוך שהבנות קוצרות תשואות 
ממאות צופים נרגשים על המופעים המרהיבים שלהן. אין זה עניין של מה בכך 

להתקבל כקבוצה ישראלית באהדה שכזו באירופה. איזה דבר גדול זה לייצג 
את הפן הזה של שער הנגב ומדינת ישראל. כמה לא מובן מאליו ואיזו  ולהציג

גאווה גדולה לשמוע "שער הנגב", במבטא איטלקי כבד המהדהד בין שורת 
 המלונות לחוף הים התיכון." 

  
 קצת אחרת

 הי, ילד, נמאס לך מהפעולות של הנוער העובד? תתבייש לך, אבל יש לי הצעה; 
 תך? חבר, החום הורג אותך?חברה יקרה, בעלך עצבן או

 את, שמחפשת ריגושים, אתה שרוצה לנוח, על זה עוד לא שמעתם: 
, יתקיים "שוק לילה" במוזיאון המים 18:00-22:00ביום רביעי הקרוב, בין השעות 

שיכלול דוכנים, הפעלות והופעות. בניר עם, פתוח לכווווולם, ללא תשלום, 
האירוע הינו חלק מהפעילות שלנו למען הכמ"מ )כלכלה מקומית מקיימת( 

האזורית, שמתקיימת בסיוע משרד הכלכלה, יחד עם המועצות האזוריות אשכול 
וחוף אשקלון. ישתתפו עשרות אמנים, יזמים, ומוזיקאים, על טהרת היוצרים 

   המקומיים.
קרקס, דוכני מזון ואמנות, אקססוריז, עבודות יד ותוצרת  בואו להנות ממופע

היריד תוצב   חקלאית, כולם על טהרת היצירה והתוצרת המקומית. במתחם
במה פתוחה למוזיקאים וליוצרים מהאזור, כולל המופע המרכזי של להיטים מכל 

 הזמנים. 
 קראו עוד. 
  

 קצת נחמה
לקראת התשעה באב, אשתתף במאמץ הקולקטיבי להביא גאולה לעולם 

ואצטט את חברי, אירי קסל, איש חצרים והתנועה ליהדות מתקדמת, שמביא 
(: "....אולי 1982דברים בשם אמרם, עמוס עוז בספרו "פה ושם בארץ ישראל" )

שלושה דורות המוני יהודים,  הייתה זו הבטחה מטורפת: להפוך בתוך שניים או
נרדפים, מבוהלים, מלאי אהבה ושנאה כלפי ארצות המקור שלהם, לאומה 

שתהיה למופת לקהיליה הערבית ולמודל של גאולה לעולם כולו. אולי דרשנו 
יותר מדי. אולי כל הצדדים היו נגועים במשיחיות מאוחרת. תסביך משיחי. אולי 

תר. אולי הייתה כאן יומרנות פרועה, מעבר היה עלינו לכוון למטרה נמוכה יו
ליכולתנו, מעבר ליכולת האנושית. אולי עלינו להגביל את עצמנו ולנטוש את 

הצבעוניות של החלומות המשיחיים, בין אם הם נקראים "שיבת מלכות דוד 
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ושלמה" או "בניית חברה לדוגמה, אור לגויים", "הגשמת חזון הנביאים" או 
אולי עלינו לעשות צעדים קטנים יותר, לזנוח את  "להיות ללב העולם".

המוחלטות של הארץ לטובת שלום פנימי וחיצוני. לוותר בלב כבד על ירושלים 
למען ירושלים של שכונות העוני, לזנוח את הגאולה המשיחית למען רפורמות 
קטנות והדרגתיות, לנטוש את הלהט המשיחי למען השפיות השגרתית. ואולי 

שלנו איננו סיפור של דם ואש או של גאולה ונחמה אלא דווקא כלל הסיפור 
 ".סיפור של ניסיון מהוסס להחלים ממחלה קשה. אולי אין דרך קיצור

  
  

 שבת שלום ותשעה באב משמעותי, אלון
 


