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 שלום לחברות ולחברים,
  

 פוקס בפוקוס
תת אלוף יהודה פוקס, מפקד אוגדת עזה, נפגש בשבוע שעבר עם הנהלת נחל עוז 

והשבוע עם תושבי הקבוץ. היו אלו פגישות כנות ומענינות. סודות לא התגלו בהן, 
תוכנן לא הודלף ובכל זאת, הפלא ופלא, הן היוו הזדמנות לחיזוק האמון של 

מקת ההכרות של בכיר התושבים בלובשי המדים אשר מופקדים על הגנתם ולהע
 המפקדים בזירה עם מורכבות החיים מתחת לגבעת עלי מונטאר.

בסיום המפגש הרחב אמרתי לקיבוצניקים שחיים הכי קרוב לעיר עזה, שמאד 
משמח אותי לראות בין המשתתפים פנים לא מעטות שאיני מכיר, אות לקליטה 

 המפעימה של השנתיים האחרונות.
  

 השתפרנו לרעה
, בלי שהרגשנו, סקרו אותנו, נברו בפרטינו, השוו נתונים, בחנו 2013ת במהלך שנ

למי יש יותר וקבעו מי עולה ומי יורד. על בסיס הנתונים הללו, התפרסמה לאחרונה 
אקונומי", דירוג -הליגה שמסעירה את הרשויות המקומיות בישראל: טבלת "הסוציו

מרמה שש לרמה שבע  של כל הרשויות המקומיות בארץ. הבשורה היא שעלינו
 )מתוך עשר(, קרי: מצבנו השתפר.

אז, זהו שזה קצת יותר מסובך: הבחינה, שמתבצעת על ידי הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה )הלמ"ס(, בודקת אך ורק את הנתונים לגבי התושבים ברשות ולא 

את חוסנה של הרשות עצמה. מה הדרמה? ככל שמצב התושבים משתפר 
צב בשער הנגב, בממוצע, הרי שהמדינה משקיעה פחות כלכלית, וזהו אכן המ

  ברשות המקומית עצמה. 
אחוז הזקנים והילדים, גודל   -מה בודקת הלמ"ס? מספר רב של משתנים, ביניהם 

משפחות, רמת התפרנסות. שני משתנים בעלי משקל עשויים לעניין אתכם 
ב יקר יותר במיוחד: כמה משלמת משפחה ממוצעת ברשות על אגרת רכב )על רכ

 משלמים יותר( וכמה ימים, בממוצע, נמצאים תושבי הרשות בחוץ לארץ.
סיכום: המדינה מבשרת לנו בסיפוק, שכבר לפני שלוש שנים מצבנו הפרטי 

הממוצע השתפר )ברכות( ולכן המועצה האזורית שלנו תקבל, החל מהשנה 
 הקרובה, פחות תקציבים )נעבוד על זה, כמובן(.

  
 יפה ומוצלח

תמול חנכנו בטקס צנוע את שידרוג אולם ההתעמלות האמנותית, שממוקם א
במתחם ספירטק הישן )ליד מפעל שטראוס(. נציג "הפועל" שהשתתף בארועון, 

אמר שבכל המדינה יש רק אולם אחד נוסף ברמה כזו. איכות המתקן שלנו 
 מצטרפת לאיכות המאמנות בראשות מיכאלה מילוא. אחת העדויות להצלחת ענף
הספורט החינני הזה היא בעובדה שהוא הופך למוקד משיכה למרחב כולו. היום, 



למשל, התבצע אצלנו אימון של קבוצה מרהט ואחת לכמה שבועות, מתארחת 
 אצלנו קבוצה מהערבה.

  
 משורר את חיינו

זו שנת השבעים של קבוץ גבים. במסגרת זו, הוזמנו לערב הוקרה מוזיקלי ליוסי 
דביר, חבר הקבוץ, שיחד עם יוני שחם, מהווים כבר שני דורות את מנופי המוזיקה 

והזמר המקומיים. יוסי, שבא מרקע דתי, הלחין כבר מגיל צעיר פיוטים ובקבוץ 
 סיבות.העשיר את אוצר השירים המקוריים עבור חגים ומ

, לאחר מותם של שני פעוטים בשדרות מפיצוץ רקטה, כתב והלחין 2004בשנת 
 יוסי שיר, שהושר במופע על ידי בשמת, בתו המוכשרת:

 שראית אותנו בוכים, –אתה 
 ושמעת אותנו סופדים למתינו.

 שנותן לכולנו חיים, –אתה 
 ומונה וסופר וקוצב את שנותינו.

  
 גדלים ילדינו על סף התהום,

 שרות אימותינו על בוא השלום.
 שלימדת אותנו לחלום, –אתה 

 עשה שיבוא כבר היום.
  

 אלוהי הסליחות והרחמים,
 אמור לתקווה שתשוב ותחזור.
 שפכנו דמעות ושפכנו דמים,

 המצא מנוחה על הארץ הזאת.
  

 כאן התחיל הכל
הנקודות בנגב". ח"כ חיים ילין, שחי  11שבעים שנה חלפו גם מאז מבצע "

במחוזותינו, יזם את הזמנת מייסדי הישובים לקבלת הוקרה במשכן הכנסת. אהרון 
שנה ועוד כוחו עימו, שהיה בלילה הדרמטי של מוצאי יום  90ידלין, שחגג כבר 

הכיפורים תש"ז בין מקימי בארי ואחר כך עבר לחצרים, עמד על הפודיום ונופף 
 ת מורשת בן גוריון".באצבעו לעבר השר אריה מכלוף דרעי: "אל תזניחו א

ישבתי שם בכדי שלא יהיה ספק: אמנם בשער הנגב לא הוקם ישוב באותו ליל 
סתיו אבל קבוצת ניר עם היתה אז בירת הנגב, ממנה פיקדו על המבצע, בה רכזו 

מבארותיה יצאו, כעבור כמה חודשים, קווי המים  –ציוד ואנשים והכי חשוב 
ים הצחיחים, ישובים שצבעו את הנגב שאפשרו את קיום נקודות הישוב במרחב

 בירוק וחיברו אותו למדינת היהודים המתהווה.
  

 הקשר היהודי
מתוך שטפון המלל שהטביע אותנו עם הבחירות בארה"ב, למדתי שבכל מקרה 

יהיה בבית הלבן חתן יהודי. לפני כמה שבועות התבשרנו שבוב דילן, זמר ומשורר 
פרס נובל לספרות. והיום נודע שלאונרד כהן,  יהודי אמריקני אמור לקבל השנה את

 אמריקאי, מענקי השירה בצפון אמריקה, נפטר השבוע. -זמר ומשורר קנדי
, אחת מיצירותיו של כהן, שיישארו Take this Waltz התכרבלו לקראת השבת עם

 ד.איתנו תמי
  

 שבת שלום, אלון

https://www.youtube.com/watch?v=2sZzJAxfD-4

