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 "קואליציה מקומית"מבט מעודד: 

הבחירות מאחורינו, ואנחנו בעיצומם של המגעים הקואליציוניים. כולנו מכירים את 

 בדרך הפתלתלה להקמת הממשלה. המלווה את המשא ומתן  ,תחושת הקבס הציבורית

המונח  הוא כנראה בלתי נמנע, אך הוא בוודאי לא תורם לתדמיתו שלהשלב הזה 

 שהמונח הזהכר מזמן זכה להטיה הרווחת  "גועליציה". דווקא בעת הזו, "קואליציה", שכב

 , אני רוצה לקום ולהתייצב לימינו.נמצא ברגעיו הקשים

, בואו נבדוק את הצד הלשוני. המילון )המודפס או הויקיפדי( מתייחס לשתי ראשית

בחר, : "קבוצת סיעות בגוף נ, המוכרתצפויה. האחת היא ההגדרות למונח "קואליציה"

קואליציה הנוספת: "המילונית שסך חבריהן מהוות את הרוב". אבל שימו לב להגדרה 

ן משותף". או! לזה אני יבין ישויות שונות, המשתפות פעולה לקידום עניהתאגדות היא 

 רוצה להתייחס.

טובים. חשובים ומייצרות עבורנו דברים , ורובן באזור שלנו פעולות לא מעט קואליציות

 הארץ. רחבי שתיים מצליחות, המוכרות בכל נתחיל עם 

חיבור בין מספר רשויות, שמיתגו את עצמן בחבילה אחת,  -האחת היא "עוטף עזה" 

. רשימת ההישגים של הקואליציה הזו היא מרשימה, מזה מספר שנים במשותףופועלות 

 ד., הוקרה לאומית ועוייחודיותהטבות ממשלתיים, ביניהם: מיגון מאסיבי, תקציבים 

ההתארגנות עצמה, היא  משלקואליציה בתחום אחר לגמרי, אבל עם רקורד מרשים 

פסטיבל "דרום אדום". זוהי שותפות בין רשויות מקומיות, משרדים וגופים  סביב

מובילים ביחד כבר עשר שנים . כל אלה ותיירנים מקומיים ממשלתיים, ארגונים שונים

 אחד המותגים המצליחים ביותר בארץ בתחום התיירות.הפקה של 

ארוכה. נזכיר כמה מהן: מרכז "מעברים", עוד רשימת הקואליציות הפועלות באזור 

ראלית שהמחבר בין רשויות ומשרדי ממשלה בנושאי תעסוקה; "הקואליציה הי

 לטראומה", המחברת בין עשרות אירגונים שונים שתומכים בחיזוק החוסן ובהיערכות

ערים ומועצות אזוריות תשע של מוניציפאלית לחירום; "אשכול נגב מערבי", התארגנות 

הרב אירגונית להקמה ופיתוח של "מרחב  שותפותבשיתוף משרדי ממשלה והג'וינט; ה

  ותאלה תורמההתאגדויות הכל  ועוד ועוד. ;השקמה"; התנועה לעתיד הנגב המערבי

 ,  הן העצמי והן כלפי חוץ.נושל לאיכות החיים, לכלכלה, לחוסן ולדימוי

-לפני שאנחנו דוחפים את המילה "קואליציה" עמוק לתוך הארון של "הדבריםאם כך, 

 את תרומתה החיובית לחיינוגם בחילה", בואו נזכור -לנו-ועושים-לא סובלים-שאנחנו

כינוי חיבה  קואליציה, אפשר לתת לבימים אלה זה קצת קשהאם ו. קצת יותר הונפרגן ל

 מתאים לכם?כמו "קואלה".  ,וחביב, משהו קטן קוצרמ

 

 עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

 

 

 

 


