שער הנגב  -ערב שבת ,כ"ט בחשוון תשע"ח 17 ,בנובמבר 2017
שלום לחברות ולחברים,
די להסטה
כמה מהעיתונאים צמאי הדרמות נחלו גם השבוע מפלה ,בנסיונם לשתף אותנו בקמפיין
ההסלמה ואווירת החירום מבית היוצר המשותף של פעולת צה"ל כנגד המנהרה (מהלך ראוי),
ההתבטאויות התוקפניות של ראשי החמאס והג'יהאד האיסלמי (מובנות מאליהן) וה"פייק ניוז"
של תושבים בודדים בעוטף עזה (מיותר לחלוטין).
אכן ,צה"ל וסוכנויות הביטחון דרוכים מאד (מצוין) ,החקלאים מוגבלים ,בינתיים ,בעיבוד השדות
צמודי הגבול (מתסכל אבל הגיוני) וטיילים נעצרים בכניסה לחלק מאתרי המורשת והנופש
שבמרחב הגדר (לא נעים ,אבל עד ל"דרום אדום" – לא נורא) .אנחנו מקווים שהשקט היחסי
שמתקיים כאן למעלה משלוש שנים ,ימשך ,לטובת  50אלף תושבי שדרות ועוטף עזה ולמען
 1.8מליון תושבי עזה.
משחק חוץ
מי שבאמת נפגעה מלוח הזמנים הצפוף של מפקדי צה"ל בגיזרה היתה משבצת המפגש שלהם
עם "שרת החוץ" בממשלת הצללים הבריטית ,אמילי ת'ורנברי ,חברת הלייבור .טלפון בהול
ממשרד החוץ הישראלי ,שהגיע אלי סמוך מאד לביקור ,ביקש שאסכים להיפגש עם ידת ימינו
של ג'רמי קורבין שידוע בנוקשותו כלפי מדיניות ממשלת ישראל הנוכחית .ליווה אותה פביאן
המילטון ,יהודי ,שמשמש כסגנה לנושאי יישוב סכסוכים ברחבי העולם.
בגבעת האנדרטה בקבוץ ארז ,צפינו על מעבר ארז ,מוצבי החמאס ,חומת ההגנה על נתיב
העשרה ,האתרים האסטרטגיים מדרום לאשקלון ,קו הרכבת לשדרות ,צינור הולכת השפכים
מעזה למט״ש שלנו ועל מרחב השקמה הנפלא .הבהרתי לאורחים שלמרות הנסיון הקשה,
אנחנו מקווים להגיע למציאות חיים של שלום עם שכנינו .קינחנו בביקור קצר בביתו של יצחק
(חקלה) אמיתי ,סגני ,חבר ארז שבגינת עצי הפרי שלו הצטיידה הבריטית החייכנית אלינו
בתפוזים סיניים .ביקור באווירה נעימה ,שלא תגרום אמנם ללייבור הבריטי להזדהות עם "צמד
הדודואים" אבל יש להניח שתעודד את האורחים לספר בבית ש"פגשנו ישראלים נורמליים".
המגל והחרב
בערב מערבי השבוע סיימתי את פגישותי והתוודעתי בזמן אמת לשתי התכנסויות שהחלו ,בו
זמנית ,במתחם המועצה ,פגישות שתכניהן מסמלות את האתגר שמלווה אותנו ואת הנחישות
שלנו לעמוד בו :במסגרת שבוע היזמות העולמי ,במימון "מעוף" (משרד הכלכלה) ,התקיימו
כמה הרצאות רלוונטיות – צילום של המוצרים ,חדשנות ויזמות (בחממת ההייטק שבמתחם)
וחדירה ללא תשלום לאמצעי התקשורת (זו ההרצאה שהיתה באותו ערב) .בסמוך ממש,
התכנסו כמה ראשי צוותי החירום שלנו (בפגישה שתוכננה מזמן) להכרות עם תוכנת המימשק
בין חמ"לים בישובים ובמועצה.
ברכתי ,בספונטניות ,את שתי קבוצות התושבים ,הפעילים למען הקהילה בדרכים שונות .מסר
אחד היה לי משותף עבור שתיהן :המשימה של כוחות הביטחון היא לייצר עבורנו מעטפת של
הגנה מירבית ,בעוד שמשימתנו היא להעמיק שורשים – כלכלית וחברתית.
בפורוטגזית זה נשמע יותר קל
ארבעת המועצות האזוריות בעוטף עזה ,מכללת ספיר ו"אקו פיס" מקיימות כנס חירום לנוכח
התשתיות הקורסות ברצועת עזה( .יום ד' ,19:00 ,22.11 ,ספיר ,חדר  .)9102פרטים :ד"ר
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לאחר ביקורו של גוטרש ,מזכל האו"ם הפורטוגזי ,בנחל עוז ,לפני כחודשיים ,כתבתי אליו
בעידודו של צבי חזן ,קודם קודמי ,והעמדתי את עצמי לשירותו בכל דבר וענין שיוכל לסייע
לתנאי החיים של השכנים שלנו .היום הגיע אלי מכתב התשובה של המזכ"ל :הוא מודה לנו על
מאמצינו ,מפנה אותנו לנציגיו עלי אדמות ארץ הקודש ולא שוכח להזכיר בסיום שורותיו את
עקרונות האו"ם ל"פתרון צודק ובר קיימא של הסכסוך" :שתי מדינות .לך תסביר לו עכשיו
ש...לא חשוב.
איתן היסס רק לרגע
ד"ר איתן רגב הוא בנם של ענת ודני מרוחמה ,חוקר בכיר במכון טאוב ,המתמחה ,כפי שתוכלו
לעיין במרשתת ,בכלכלת העולם החרדי ומתאפיין בגישה ענינית עד אמפטית לציבור הרחוק
ממנו ביוגרפית.
יש כמה וכמה בעלי תארים מתקדמים שגדלו בערוגותינו אבל לא רבים מהם היו תלמידי
הישירים בבית הספר ,בשנות השמונים והתשעים .אף לא אחד מהבנים והבנות המוכשרות
שלמדו אצלנו "מה זה להיות יהודי" לא היה כל כך רחוק בעיני ,ונדמה לי שגם בעיניו ,מלימודים
פורמליים ומקריירה של השכלה ,מחקר תיאורטי ויישומי ,מאשר איתן.
כמה מעוררת מחשבה ותקווה היא המטמורפוזה שחלה באדם הצעיר הזה ,שבשנים הספורות
שהכרנו בתיכון  -איחר ,וחיפף והיה מאבות הציניקנים של הכיתה ובשנות בגרותו היה לכלכלן
שמשרת בני אדם ואזרח דעתן שמחפש את הגשר אל השונה ממנו.
כאן ועכשיו ומעבר לאופק
שני מפגשי עומק ארגוני קיימנו השבוע :בתחילתו נפגשו מנהלים במועצה למעקב השנתי אחר
תוצרי התהליך האסטרטגי הכולל ,שקיימנו בשנים  .2014-15אציין רק כמה מתוצרי התהליך
– הקמת מרכז צעירים בשער הנגב ,הקמת מועצת חינוך ,גיבוש תורת הפעלה מעודכנת
בחירום ,שינוי ארגוני במחלקת התכנון וההנדסה וקביעת תקנים לעבודה משותפת של
המחלקה עם הישובים ,השקת תכנית אב לגיל השלישי והרביעי ,התאמת מודל השותפות בין
הישובים למועצה בשירותים המוניציפליים.
בהמשך השבוע קיימנו מפגש של יום שלם בהשתתפות (מלאה) של מנהלי קהילות
ו(חלקית)של חברי מליאת המועצה בסוגיית ההשפעה של ראשי הישובים על תקציב המועצה.
בעולם של שינויים משמעותיים ,חובתנו להיות קשובים לעמדות הציבור וממלאי התפקיד .בד
בבד ,עלינו לזכור שהיתרון היחסי של שער הנגב אינו בעושר החומרי אלא ביכולת שלנו להעניק
"שאר רוח קהילתי" לחיים בפריפריה( .השבוע ,אגב ,התעדכנו שהמדד החדש שפורסם על ידי
הלמ"ס ,מעמיק את מידת הפריפריאליות שלנו) .נשתדל לאתר ,בתהליך שחלקו קצר מועד
ועיקרו ממושך יותר ,את השינויים שראוי לקיים בתקציב המועצה ,בכדי להקל על תקציבי
הקהילות היישוביות ,מבלי לפגוע ,חו"ח ,בערכים המוספים שלנו בשער הנגב.
קצרים
•

•

•

בישיבה של ראשי עוטף עזה ,בה עקבנו אחר סעיפי החלטות הממשלה עבורנו ,הבאתי
לתשומת ליבי שראש מועצת חוף אשקלון הוא מניצולי קרב תל סאקי ב ( '73הנושא
עימו סיפור מתח עם סוף מהסרטים) ,ראש מועצת אשכול השאיר על אדמת קיבוצו
שתי רגלים בקיץ  2014ועבדכם איבד את הראייה בעין אחת ב  ,'81בעידן העימותים
הצבאיים עם ארגונים פלשתינאים בלבנון .לזה אני קורא :מועצות מונגשות.
במפגש עם רופאים מצטיינים מתל השומר ,ביקשתי מהם לנסות ולחשב כמה נפשות
היו ניצלות בישראל אם מיליארדי השקלים שמושקעים כעת בחסימת המנהרות היו
מופנות לסל התרופות הצנוע ,לשיפור תשתיות דרכים או לקמפיינים אגרסיביים למען
אורח חיים בריא.
יהלי קופרשטיין (מפלסים ,כיתה יא') היתה שותפה מרכזית להישג של נבחרת
הקדטיות הישראלית בג'ודו בתחרות בין לאומית בסלובניה (הבנות הגיעו למקום שני
קבוצתי) .יהלי הינה חניכה באקדמיה למצויינות בספורט בוינגייט; היא לומדת בבית
הספר בחוף השרון ומתאמנת באופן אינטנסיבי בענף הפיזי האלגנטי הזה.

הריעו ליוצקי החלב
בסיטואציה משפחתית מפתיעה פגשתי לפני שבוע את "כאן" ,ספרה המופלא של ויסלבה
שימבורס קה" ,הגרטה גרבו" של השירה ,ובו השיר שמתייחס ליוצקת החלב ,שמככבת בציורו
של יוהאנס ורמיר ההולנדי .אמש ,רגע לפני שהחלה התכנסות עמיתי לקבוצת החונכים דורשי

הטוב ומצמצמי הרווחים ,הבחנתי במטבח חברתנו המארחת את הציור עצמו (טוב ,את
העתקו).
אני מקדיש לכם  -השואפים לצדק ולחסד ,מתקני העולם ונוצרי התקווה  -את שורותיה הקצרות
של הפולניה ההגונה והשנונה ,בתרגומו של דוד וינפלד:
כל זמן שאשה זו מהריקסמוזיאום
יוצקת יום-יום
ברגע וברכוז מצוירים
חלב מהכד אל הקערה,
אין העולם ראוי
לסוף העולם.

שבת שלום ,אלון

