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מטרתנו ה'א לדון ולהב'ע דעות
על מעשינו ,מפנ' שנוצר הרושם
שאנחנו ,אלה שעומד'ם בב'צוע
היומיומי ,מתקרמים יותר מדו
מהר ,מחשבות'נו מתרחקות

של

מהקונצפצ'ה

חבר'

הק! בוצ'ם השונ'ם של האזור.

ההיסטוריה של שער הנגב היא ההיסטוריה של קיבוצי

כוונתנו

במפגש

האזור .

משתתפ'ם

חלוצים שהגיעו לחבל -ארץ זה  ,שנים לפני הקמת מדינת
ישראל  ,ייסדו את הקיבוצים דורות ,ניר עם ורוחמה )הקיבוץ

ה'א לנטות להניע כל הקהילה
הק'בוצ'ת של האזור לה'ות שותפה
במעש'נו ,על מנת שנוכל לנהל ש'ג וש'ח תכוף 'ותר על

הוקם פעמיים ,פעם ראשונה בשנת

( 1912

ומאוחר יותר

קיבוץ גבים  ,ארז ,מפלסים ,נחל עוז ,כפר עזה ,אור הנר
וברור חיל  .ברור חיל נוסד באפריל , 1948זמ ן קצר לפני
שבן גוריון הכריז על הקמת המדינה .
באופן רשמי מועצת שער הנגב הוקמה ב-

50

או

זה,

בו

60

חבר'ם ,

תוכנ'ות'נוומעש'נו  .הצורך בד'ון זה נוצ ה באופן הכרח'.

מאחר שאנו ,פע'ל' האזור ,חש 'ם בהבדל' הג'שות ,ולמה
לא להג'ד זאת ,ממש שונ' פ'לוטופן ב'ן הערכ'ם שלנו,
של מעש'נו ,לב'ן אלה של ק'בוצ' האזור  .אנ חנו בדעה

 ,אם כי

שהמועצה במעש'ה ,תוכנ'ות'ה והתפתחותה הפכה

שנים לפני כן היו תוכניות להכיר בקיבוצי האזור כאזור
מוניציפאלי  .הרעיון היה להקים " רפובליקה חקלאית
סוצ'אל'סט'ת " השואבת את השראתה מ " אגר'נדוס "-

לגורם חשוב ב'ותר  ,שעוד לא למדנו א'ך לה'עזר בו .לע'ת'ם
קרובות ,בפעולותינו הכלכל'ות ,אנחנו נתקל'ם בבעיות
לוג'טטיות כלכל'ות ,שמתנגשות בא'נטרט'ם של הש'תוף

מונח סוצ'ולוג' עת'ק  ,ומשמעותו שהשתרשות באדמה

האזור י" ,

1962

ו'צ'רה שמקורה בעב ודה המשותפת 'וצר'ם סדר חברת'

חדש ,ש'תוף פעולה קולקט'ב' בח'פוש אחר דרכ'ם חדשות
לענפו הייצור ,לפוהו הוצנרה שנוכת לכול ופ ירות הייצור

ממש'ך דב רוזנהק ושואל" :האם זו הדרך של פעולתנו! "

מתחלק'ם ב'ן כולם .
הקואופרט'ביות ה'א המהות :המטרה :לשפר רמת הייצור
של כל הק'בוצ'ם דרך ארגון מרכז' ,המאפשר את שכלול
אמצע' הייצור שלהם במקב'ל  .הק'בוץ הבודד ה'נו 'ח'דה
חברת'ת המשולה למשפחה קטנה .האזור ,הדואג לבע'ות
הכלכל'ות של הכלל ,מהווה את " המשפחה המורחבת " .
במשך השנ'ם אמור ה'ה לקום א'חוד החבל'ם השונ'ם,

הוצע במפגש ,שהמוב'ל'ם לא 'תקדמו מהר מד' על מנת
לא ל'צור פער'ם בחש'בה ,ברע'ונות ובב'צוע'ם  ,ב'ן
המנהיגות האזור'ת לב'ן שולחיהם ,כלומ ר  ,החבר'ם
בק'בוצ'ם .המשבר הכלכל' החמור של שנות  1980פגע
עמוק ב'טודות התעש"ה של שער הנגב .מכת המגה-
א'נפלצ'ה לא פטחה גם על הק'בוצ'ם שה'ו מעורב'ם
בהשקעות גדולות ,בר'ב'ות גבוהות ,וכך אבד לאט לאט
רוחם ושל'טתם במצב.
לא כל הק'בוצ'ם התמוטטו וה'ו רב'ם ש'דעו לנהל את
כלכלתם והצל'חו להתגבר על הקש"ם בתקופות
מורכבות .לצערנו שער הנגב ורב'ם מק'בוצ' האזור נמנו
ב'ן אלה שא'בדו את השל'טה הכלכל'ת  ...וכל ה'תר נותר
כנושא פתוח לנ'תוח והבנה בעת'ד.

שעל

'סודות'ו

תוקם

"רפ ובל 'קה

האגר'נדוס " .

אחד מהוג' הדעות של פרו'קט זה ה'ה חברנו דב רוזנהק ,
ממ"סד' ברור חיל וראש המועצה האזור'ת שער הנגב
בשנים

. 1966 - 1957

המפעל'ם האזור"ם שער הנגב  ,ממח'ש'ם את ע'קר'
הפרו'קט .ה"צור הכלכל' של ק'בוצ' האזור ,המבוסס
על ג'דול' אספסת ,תפוח' אדמה ,כותנה ,עצ' פר ',לול
עופות וכו  :עובר ע'בוד תעשיית' במפעל'ם האזור"ם  .שער
הנגב ה"תה המועצה הראשונה שהלכה בדרך הזאת ,
בזכותה ה'א נעשתה חזקה ו'צ'בה  .בעקבות'ה ,אזור'ם

אחר'ם א'מצו אף הס את אותה דרך ,כל אחד בהתאם

למאפ"נ'ם המ'וחד'ם שלהם ,כגון תנא' האקל'ם.
בהמשך הוקם ב'ת הספר האזור' ל'לד' כל הק'בוצ'ם
בשער הנגב .במקום ללמוד בכ'תות קטנות ,לעת'ם עם
מור'ם מאולתר'ם  ,בק'בוץ נ'ר עם או בדורות ,נפגש'ם כל
ה'לד'ם בב'ת הספר האזור' .כ'תות  ,מור'ם בעל' תואר
ומאומנ'ם והנהלה מתא'מה .כל הצרכ ' ם הח'נוכ"ם זוכים
לתשומת הלב הנדרשת :טפר"ה  ,מועדון טפורט ,טדנאות
מקצוע'ות וכל ה'תר.

,

'ש להוט'ף לכ.ן הש'נו' הפול'טי הגדול שהתרחש במא'
, 1977כאשר מפלגת הל'כו,ד בראשותו של מנחם בג'ן,
עלתה לשלטון ב'שראל .בבת אחת השתנו באופן ק'צונ'

הקר'טר'ונ'ם לפ'הם מוענקת התמ'כה לק'בוצ'ם
ולתעש'ותיהם  ,האזור'ות והמקומ'ות .הקיבוצ'ם מצדם ,
למרות ה'ותם שותפ'ם במפעל'ם האזור"ם ,החלו להק'ם
מ'זמים עצמא"ם משלהם וב אופן הדרגת' חדלו מלעטוק
רק בחקלאות והשק'עו משאב'ם במפעל'הם.
אף על פ' כן המח'ר הגבוה ,הא'ד'אולוג' וה " מעש' " ,ואול'
הבע"ת' 'ותר ,ששלמו הק'בוצ'ם במשך כל שנות
התפתחותם  ,ה"תה העבודה השכ'רה .בעצם לא ה"תה
בר·רה אחרת ,הקמת תעשייה אגרו-תעשייתית בהיקף

גדול זקוקה לכוח אדם ,שלא ה'ה ק"ם בצורה עודפת
בק'בוצים .כוח עבודה זה הג'ע משדרות ומ'שוב'ם אחר'ם

בטב'בה .האלטרנטיבה הייתה אול' בין הימנעות מפיתוח
מואץ והטתפקות בענפ' ייצור זע'רים בתוך הק'בוץ,

כך התבטאו מנה'ג' שער הנגב מן התקופה הה'א ,ב'נ'הם
דב רוזנהק  ,בט'מפוז'ון אזור ',בהשתתפות מנה'ג' התנועה

הק'בוצ'ת .התבטאות זו ה'נה דוגמא ח'ה לאופן המחשבה
של הימים ההס .. ,כאשר המחשבה הוותה קיבוץן :
" ה'ום אנח נו נפגש'ם לד'ון יותר רחב מאשר הרג'ל' ,חד "
עם המזכ'ר'ם והמנהל'ם הכלכליים של קיבוצ' האזור ,על
מנת שנוכל לכלול 'ותר חבר'ם בדרכ' הב'צוע שלנו.
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במקום האמביציה יה אידיאל להקים מרכזוט תעשייתיים
ולא 'ח'דות קטנות .אך לא ה"תה דרך אחרת .הו'כוח הגדול
על העבודה השכ'רה לא ה'ה שול' והקונפל'קט עם שדרות
)המנהל ,חבר הק'בוץ והפועל'ם תושב' 'שוב'ם טמוכ'ם(,
הור'ש פצע'ם שלא הגל'דו עד ה'ום  .המח'ר שולם ,הוקם
אזור תעש"ת' ש'תופ ',כאשר השותפ'ם ההכרח"ם לא
נכללו ב " רןןח'ם והפטד'ם "  .מוגזם 'ה'ה להג'ד שהקיבוצ'ם
התעשרו ,ולה'פך  ,כאשר באה הנפ'לה ,הכול נפל .אבל
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