שער הנגב  -ערב שבת ,כ' באדר תשע"ז17 ,
במרץ 2017

שלום לחברות ולחברים,

רק בגלל הרוח
מרווה מייזלס ,שזכרה הטוב שרוי עלינו וניהלה את המחלקה לשירותים חברתיים
בשער הנגב במשך שנות דור ,מהווה עבורנו מקור להשראה ,בימי שגרה ובימי
חירום .פורום הנשים בשער הנגב ,שמובילה אביטל ניר (ניר עם ,עו"ס ,יועצת
המועצה לקידום נשים) ,יזמה ערב הוקרה לנשים פורצות דרך על שמה של מרווה.
אתמול התכנסנו באולם דורות ,כשבקצה הדרך המתין מופע של עלמה זוהר
ובמהלכה ,הכרנו את שלוש הנשים שנבחרו השנה :על מפעל חיים – נבחרה דליה
מצליח מכפר עזה ,על עשייה משמעותית – נבחרה רוני סרי מיכיני וכתגלית השנה
 נבחרה לבנת קוץ מכפר עזה .כנסו לסרטונים והתרשמו מתעצומות הנפשומעוצמת המחוייבות לחברים ,לשכנים ,השותפים לחיים ולקהילות ,ביישוב
ובאזור.
מצוין
אנחנו מקדמים הקמת מרכז מצויינות לנוער וצעירים .אמנם ,הנראטיב הקיבוצי
הקלאסי נמשך בקלות א ל חיזוק המתקשים אך ,משבצענו את מהלכי השינויים
הגדולים ונוכחנו שלא נפגעה מהותית אבן היסוד של האחריות שלנו לחלש,
לפגיע ,יש בנו כעת היומרה למקד תשומת לב על בעלי היכולת ,שמוכנים לרתום
את כישוריהם למען החברה .אל"מ (מיל ).אריאל בריקמן (בן ברור חיל ,מפקד
בכיר בחיל האוויר) הסכים להוביל איתנו את המהלך.
אריאל מעניק לנו טיפים של אלוף (משנה) לבחירת ציר ההתקדמות בחיים.
לטעמו" ,ראוי לעסוק במה שאת מוכשרת במיוחד ,במה שאתה אוהב לעשות,
במה שמשמעותי עבורכם" .כמי שניהל עבור רונה את קרן (אסף ואילן) רמון,
שמתמקדת בשילוב של מצוינות ומנהיגות בחינוך ,הוא אומר לחניכים" :תאמינו
בעצמכם ,תכוונו גבוה ,תעבדו קשה ותחזירו תרומתכם לחברה".
מחיר ההצלחה
בשנים האחרונות אנחנו צומחים דמוגרפית ,באופן יציב ומבטיח .בכל הישובים
שלנו מתקיים תהליך קליטה ,שיוביל בתוך עשור ,עשור וחצי ,להכפלת מספר
התושבים במועצה .בחלק מהישובים התהליך כבר בעיצומו .כישובים
שמתפרנסים לא מעט מחקלאות וכקבוצים שהקליטה בהם מתמקדת ,בדרך
כלל ,בחברות לאגודה החקלאית ,הולך ונוצר מחסור בקרקע חקלאית ,שתענה
על הגדלת מספר בתי האב בקבוץ .במקביל ,עלינו לתת מענה ראוי לשאלת
הקרקעות בחכירה מתחדשת ("קרקע זמנית") ,שמצויות בקרב חלק גדול
מהישובים ,בהיקפים שונים .לאחר בחינה ארוכה של הנושא ומתוך הבנה שלא
נכון להשאיר את הקבוצים לעצמם בסוגיות סבוכות אלו ,אנחנו משיקים כעת
תכנון מקצועי ומשותף לכל הישובים ולגופים הממלכתיים הרלוונטיים .משימתנו,

בקצה הדרך ,הינה :להוסיף ,לכל הישובים ,קרקע חקלאית בהסכמים ארוכי טווח
ולוודא שבכל הישובים יגדלו ההכנסות מהחקלאות.
צמיחת שכנתי
לשמחתנו ,גם בשדרות מתחילה מגמה של צמיחה דמוגרפית ,אותה לא חווינו מאז
סוף המילניום .התקנת התשתיות שניתן לראות בכניסה המערבית לשדרות
ובכביש  ,34בדרך אל ארז ,הן עדות למימוש ההסכמות לגבי העברת שטחים,
אליהן הגענו עם העיר ,כבר לפני שבע עשרה שנה ,במטרה לעודד את התרחבות
העיר .בשנים האחרונות מתקיים תכנון של הקמת שכונות נוספות של העיר
בשטחים הפתוחים שמצפון לה .המועצה והקבוצים הרלוונטים שותפים מלאים
לתכנון זה של הרחבת העיר .במקביל ,אנחנו מנסים להגיע להבנות לגבי שטחי
התעשייה והתעסוקה ,הקיימים והעתידיים ,שמהם מתפרנסות רשויות מקומיות.
בהתאם לחזון המועצה ,שרואה בפיתוח העיר שדרות מנוף לחיזוק המרחב כולו,
נעשה מאמץ כן ומתמשך לאפשר את הצמיחה וההתחזקות ,הן של שער הנגב
והן של שדרות .המשימה העיקרית שלנו כאן היא להגיע להסכם שיבטיח
שצמצום ההכנסות שלנו מהמדינה (שנגרם בעיקר עקב ההתחזקות הכלכלית של
הישובים והתושבים שלנו) ,יכוסה על ידי הגדלת ההכנסות מעסקים.
ארובה אחת פחות
בתחילת העשור הקודם ,החליטה הממשלה על הקמת תחנת כוח פחמית שנייה
באשקלון .במשך מספר שנים נאבקנו כנגד יישום חפוז של ההחלטה .הסיבות
להתנגדותנו היו :העדר תוכנית אב למשק האנרגיה במדינה (קרי :לא הוכח שאין
ברירה אלא לבנות עוד פחמית מזהמת) והעדר בחינה מדוקדקת של ההשלכות
הבריאותיות והסביבתיות של המהלך .ההחלטה שהתקבלה במוסדות התכנון,
לפני מספר שנים ,היתה שמקימים תחנת כח על בסיס גז ,אך בגיבוי פחם.
הטמעת מצבורי הגז ממעמקי הים התיכון בתכנית העבודה של מדינת ישראל
אפשרה לשר האוצר ולשר האנרגיה להסכים גם על ביטול של התוכנית להקמת
תחנה בגיבוי פחם.
"אשרי תמימי דרך"
הבוקר יצאו צ'אבי ולוז ,שני קטאלונים דקי גזרה ורחבי אמונה ,למירוץ למען
השלום  -ממעבר ארז למעבר כרם שלום .הם רצו  60ומשהו קילומטר ,שהחלו
לקול יריות ,ככה בקטנה...צ'אבי רץ כבר למען השלום – בבוסניה ,שם זה עבד.
לוז נולדה בצפון אירלנד ,גם שם נרגעו ,בינתיים ,העניינים .אולי החמודים יגרשו
לנו את הנאכס המתמשך?
טרם יציאת הרצים ברכה אותם נציגת "נשים עושות שלום" (תנועה לא מפלגתית,
שמאגדת נשים מהימין ומהשמאל ,שדורשות לקדם את הנתיב המדיני)" :הריצה
שלכם היא מטאפורה טובה לדרך בה אנחנו בוחרים בכדי לסיים את האלימות
באזור שלנו .מעשה שלום הינו כמו אולטרה מרתון – הוא ארוך ,הוא קשה והוא
מורכב מחלקים נהדרים וממשברים קשים .אבל ,אם אתם ממשיכים בדרך ולא
מוותרים ,אתם מגיע לסופה ,אתם מנצחים .האכפתיות שלכם והנתינה שלכם
לכלל הם מתנה עבורנו ותמיכה אוהבת במרתון השלום שלנו".

שבת שלום ,אלון

