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 שלום לחברות ולחברים,

  
 הדייגים לא שותקים

קיבוצניקים מרכזיים במועצות האזוריות, בתנועות הקיבוציות, התאחדות החקלאים ובכנסת 
נפגשו הבוקר, בהזמנתי, במועצה האזורית מנשה והתמקדו במשבר התורני של החקלאים 

התרגיל הזה נוסה  אל מול האוצר: האיום המוחשי והמיידי להוריד המכס מעל יבוא הדגים.
בחודשים האחרונים והרווח העיקרי שנתגלה בו היה של היבואנים, לא של הצרכנים. יש 

אזורים בארץ, כמו עמק בית שאן, עמק הירדן והגליל העליון, בהם פרנסת הישובים נשענת 
על ענף המדגה. החקלאים מוכנים לקיים רפורמה בענף, אך מתנים זאת בתיאום הצעדים 

וכנית רב שנתית, שטיוטה שלה הוגשה לאוצר. התחושה בקרב המתכנסים היא ובבניית ת
שהשלטון לא רק שאינו מאמין בחובתו לחזק את ענפי החקלאות אלא שיש לו, במשתמע מן 

הצעדים שהוא יוזם, כוונה לחסל ענפי חקלאות שלמים, מבלי להתרשם מהמשמעות 
 כך.הכלכלית, האנושית, ההתיישבותית והנופית שיגזרו מ

אחד מהקבוצים שיפגעו, חו"ח, יותר מאחרים מהמהלכים המסתמנים הוא טירת צבי, בו גדל 
  שר החקלאות, שאביו היה ממייסדי ענף המדגה.

המערכה כנגד הפגיעה בלתי סבירה בענף הדיג תתפרס בשבועות הקרובים בשדות 
  הפוליטיקה, התקשורת, הרחוב ובית המשפט.

 
  

 1958יוקי, מאז 

גלעד )גבים( היה ילד, הוא אסף את עיתוני הימים הדרמטיים של מלחמת העולם כשיוקי 
, כחבר צעיר, הוא 1958השניה; כשהיה נער, שמר את כותרות מלחמת העצמאות. בשנת 

ביקש מהמזכירות, לצד עבודתו הרגילה, להקים ארכיון לגבים. המזכיר הסכים ואמר: ״אם 
ויוקי,  2016קת הארכיון״. נו, מפה לשם, השנה לירות לתחזו 100תתמיד במשך שנה, תקבל 

חברות וחברים, הוא הארכיונאי של גבים; הוא לא חדל לרגע מליקוט דברי ימיה של הקבוצה, 
  שהיתה לקבוץ, שהופך לישוב גדל והולך.

', מציג יוקי תערוכה של עיתונים, חוברות מקומיות, 47בבית הביטחון בישוב, שהוקם בקיץ 
  ומפות שמתארות את תולדות גבים, לצד ההיסטוריה של מדינת ישראל.תמונות, חפצים 

  
 שתי אמהות

תמר קרסו ודורית רז לוי )גבים( שכנעו בנקל את ח"כ חיים ילין, ששכנע בנקל את יעקב מרגי 
)ש"ס(, יו"ר ועדת החינוך של הכנסת, שהורה על נציגי משרדי האוצר, החינוך, הכלכלה 

בוע בפניו ולהסביר מדוע הילדים של תמר ודורית אינם לומדים ופיקוד העורף להתייצב הש
בגן ממוגן. תמר סיפרה לבאי הועדה שלפני שנתיים, היא עברה עם משפחתה מרמת אביב 

המיגון בגן.  –לגבים, כאן היא מצאה את ביתה ואת עתידה ורק דבר אחד מטריד אותה 
ם לגן ומנגד אינה מעניקה להם דורית מחדדת שמצד אחד, המדינה מחייבת לשלוח את הילדי

את המיגון המתבקש. חיים ואני הבהרנו, שבעוד שהגן בגבים מתחיל להיבנות, סוף סוף, 
לאחר שהמועצה קידמה את מימון הגן, הרי שלא נפתרה הבעיה האקוטית של תקציב לבניית 

קצב מעונות יום במספר ישובים בעוטף עזה, ביניהם בקבוץ ניר עם. הדרישה שלנו היא לת



מסלול ייחודי . ח"כ מרגי סיכם את הדיון בדרישה מהממשלה להקצאה תקציבית מיידית 
 ומותאמת לצרכי המיגון ולעלויותיו הריאליות בשדרות ובעוטף עזה.

  
 מעגלים

ח"כ יעקב מרגי, כאמור מבכירי ש"ס, חי בשדה צבי הסמוך לבית קמה, מושב שמקבץ בתוכו 
יר לי תמיד את מחוייבותו לחיים משותפים בין מגזרים חרדים, דתיים וחופשיים. הוא מזכ

שונים. במהלך ישיבת הועדה לימד אותי מרגי דבר על הקשר בינו לבין שער הנגב: שדה צבי 
נקרא על שם צבי הירשפלד, איש העלייה הראשונה, שעמד בראש חוות רוחמה, ערב 

החמישים, נושא את  מלחמת העולם הראשונה ובמהלכה. "שדה צבי", שנוסד בתחילת שנות
תרגום שמו של הירשפלד ומעניק שם עולם לאיש שחפר את באר המים, ששוקמה לא מכבר 

  ב"אתר הראשונים בנגב".
  

 פשוט ישכחו

בעלון ישן שזכיתי לקבל מיוקי, קראתי את דבריה של ד., חברה אלמונית בגבים, שישבה 
, אל מול עזה שנכבשה ', ברוח הקרה של שעת שקיעה, מכורבלת בשמיכה57בפברואר 

במבצע קדש כמה חודשים קודם לכן: "משונה, אז יותר לא נהיה ישוב ספר. פשוט לא. נהיה 
משק כמו כל המשקים במרכז הארץ. שוב לא נרגיש את המתח הזה כשנלך לבדנו בחושך 

)..( ונוכל להקטין את מספר השומרים, אפילו לאחד...רק אחד, שיביא חלב למטבח ויעיר את 
שים בבוקר. משונה. ונוכל לגדל ילדים, בלי פחד שמא יקרה מה. הם אפילו לא יזכרו האנ

שהיתה מלחמה כשהיו קטנים והם היו כל כך קרובים אליה וישנו בבונקר בלילות. פשוט 
ישכחו. גם אנחנו. בעוד שנה שנתיים נשכח הכל. יהיה לנו משק גדול, שטחים רחבים לעבוד, 

ול. והרבה ילדים יתרוצצו על הדשא, בין העצים. מוזר, איך נוכל רפת גדולה, ובית ילדים גד
לחיות כל כך בשקט, בלי דאגות, בלי מתח. זה יהיה...כן, קצת משעמם. יהיה חסר משהו, 

 ופתאום נעלם." –שהתרגלנו לו 
כעבור ימים לא רבים, עזבה ישראל את עזה. ותשקוט )פחות או יותר( הארץ ארבעים וארבע 

  .2001ץ שנים, עד למר
  

  תביאו קצת

גם בדורות יש ארכיונאית פעילה ודרוכה. לאחר שכתבתי, באחד הטורים האחרונים, שבריכת 
השחייה של רוחמה שנבנתה בראשית שנות החמישים, היא הראשונה שהוקמה באזור, 

)אתם יושבים?( קבלתי מעירית בדולח מידע מתוקף מלל וצילום, בו היא מבהירה לי שבשנת 
)שלוש שנים לאחר שהוקם הקבוץ(, בנו חברי דורות בריכה גדולה ששימשה את  1944

הילדים והחברים והמים שלה נוצלו, כמובן, גם להשקייה. אלא שהבריכה דלפה ובשנת 
, היא שופצה כראוי באמצעות משכורתם של חברי דורות שהשתחררו משירותם 1946

  .1985ותיקת הבריכות באזור, היתה בשימוש עד שנת בבריגדה היהודית. בריכה זו, 
, כתב דוד קולטין ז"ל, מזכיר קבוץ גבים למזכירות דורות: "בעקבות שיחתנו )..(, 1956ביוני 

בענין קבלת הרשאה לחברי גבים להתרחץ בברכת השחייה של משקכם, הרינו חוזרים 
שחבריכם אינם מתרחצים  , שעה2-4ופונים אליכם רשמית. המדובר בשבתות, בין השעות 

]ברור, שלאף שטונדה, זה שלאף שטונדה! א.ש[ . לתשובתכם החיובית אנחנו מחכים! 
 מוכנים לקבל כל התחייבות שתוטל עלינו".

  
 איפה החבר'ה?

בתחילת השבוע אירחו הנערים שלנו מארז, גבים, מפלסים וברור חיל קבוצת נערים מ"הקן" 
-סן דייגו. זו השנה השלישית שצעירי הקהילה היודושל הקהילה היהודית המקסיקנית ב

הספנית מתארחים בשער הנגב בקיץ, להכרות, סיור על הגבול, בילוי בבריכה ולינה 
בנעורים... יתכן ובקיץ הבא, חלק מהמשתתפים במפגש החמוד הזה, ידריכו ביחד בקייטנות 

", בו המדריכים שלנו לוקחים בסן דייגו. אגב, ממש ברגעים אלו מתקיים בסן דייגו "יום ישראל
  חלק חשוב.

מבוגרי כיתה ט' שלנו השתתפו בקורס  42השבוע הסתיימו קורסי המד"צים בתנועות הנוער: 
של הנוער העובד והלומד, שישה בצופים ושלושה בבני עקיבא. שוב בחרו יותר משבעים 

החברתי אחוז מבני המחזור שלנו להשתתף בקורסי המדריכים ולשרת בקודש החינוך 
 במהלך השנים הבאות.

  
 הנשיא של כולם



השבוע זומנו לבית הנשיא ראשי הרשויות וממלאי התפקידים הבכירים בכמה עשרות רשויות 
מקומיות, יהודיות וערביות, ששותפות בחמשת האשכולות שהוקמו בשנים האחרונות בגליל 

שדרות, אופקים,  ובנגב. אנחנו שותפים לאשכול הנגב המערבי, יחד עם רהט, נתיבות,
אשכול, מרחבים, בני שמעון ושדות נגב. קרן דורון כץ, היום חברת ברור חיל, משמשת 

כמובילת התחום בג'וינט, הארגון המפעיל ומקדם את מודל האשכולות. שר הפנים אמר 
בטקס שבעוד עיקרון איחוד הרשויות גז מן העולם, הרי שיש לתעדף ולעודד את תיאגוד 

ות אזוריים. אנחנו, בשער הנגב, מאמינים במהלך, הן מן ההגיון הכלכלי שלו הרשויות לאשכול
  והן מן ההיבט החברתי שטמון בו.

הנשיא ריבלין פרס חסותו על הרעיון, כיוון שהוא תואם את הקו שהוא מוליך: לזנוח את גישת 
  "הרוב היהודי והמיעוט הערבי" לטובת גישת "שותפות בין מגזרים שונים".

  
 תב"עותשר ה

המהפכה שעוברת על הישובים הכפריים בישראל, לאחר המשבר העמוק וההתאוששות 
המרשימה, צריכה לבוא לידי ביטוי בתכנון הפיזי של הישובים. תב"ע )תוכנית בנין עיר( היא 
המוצר התכנוני שמהווה את קווי המתאר ליישום העקרונות החברתיים והכלכליים שהישוב 

שאנחנו נמצאים ברגע היסטורי )לא הגזמתי( מבחינת חדות הפיתול אוחז בהם. מתוך הבנה 
בעלילתם של הקבוצים והמושב שלנו, בשער הנגב, פנינו אל משרד השיכון והבינוי ונענינו 

באופן מרשים למען גיוס משאבים למבצע תכנון הישובים שלנו, מבצע שיימשך מספר שנים 
  שורים הבאים.ויהווה את המסד לפיתוח הדמוגרפי והכלכלי בע

, נתכנס במתנ"ס ארנון, למפגש שנושא את השם היומרני 17:00, בשעה 21.7ביום חמישי, 
בחזרה לעתיד, השקת התב"עות בעוטף עזה". לאחר ברכות  –והמוצדק:" התכנון הכפרי 

מהנדס המועצה, דניאל  -בכירים במועצה, משרד השיכון והתק"ץ, יציג שר התב"עות שלנו 
לך הכנת התוכניות בישובים. הכנס, אליו מוזמנים הנהלות היישובים את מה –סנרמן 

והעוסקים במלאכת התכנון והבנייה )והוא פתוח למתעניינים( יגיע לשיאו בהרצאה של 
אדריכל יובל יסקי, לא קיבוצניק בעליל, שמפציר בנו לתכנן את הצעד הבא שלנו באופן 

ם שאסור, לדעתו, לוותר עליהם גם בעידן שיאפשר צמיחה לצד שימור ערכים חברתיים ופיזיי
 של פיתוח מואץ.

  

  

ואשר חגגנו  –מדי ערב שבת  -ברכות לבביות להדסה, שמסייעת בעדנו להפיץ את הטור 
 .עימה השבוע את חתונת בנה יקירה מושיקו עם שירן, בח"ל

  

 שבת שלום, אלון
  

 


