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ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
ערב טוב לכולם ,אנחנו מתחילים את המפגש .כמו שהבטחנו לבוא לגליל וקיימנו,
הבטחנו לבוא לנגב וקיימנו ,ומקיימים את המפגש הזה של לשכת הליכוד כאן בבאר
שבע .זה המשך של המסורת הטובה שלשכת הליכוד יוצאת ולא נשארת רק במרחב
הקטן בין גני התערוכה לכפר המכבייה ,אלא מגיעה גם לירושלים ,גם לצפון ,גם
לדרום ,אריאל .נמשיך את המסורת הזו ,לגוון ,ולא הכול רק באזור תל אביב .אני
מאוד מודה לחברים הרבים שהגיעו לפה מכל הארץ.
ההסעות התעכבו אבל יש חברים שגם צריכים לחזור רחוק.
נמצאים איתנו כאן גם חברי הסיעה ,השר איוב קרא ,ח"כ נאווה בוקר וענת ברקו.
נמצאים איתנו כאן על תקן מארחים חברינו וראשי הסניף של באר שבע ,תודה רבה
להרווה ,תודה רבה לשמעון על כל המאמץ והסיוע .נמצאים איתנו ראשי רשויות
מהדרום ,והליכוד מאוד נוכח בין ראשי הרשויות בדרום וכך צריך ,זה הבסיס של
הכוח שלנו בפריפריה .אני אשמח לברך את מי שאני רואה כרגע ,ראש עיריית
דימונה בני ביטון ,מגיעות לו הרבה מחיאות כפיים .הצטרף אלינו גם הח"כ שמייצג
את מחוז הדרום ,מיקי זוהר ,הוא גם ידבר עוד מעט .נמצאים איתנו כאן ראש
מועצת מרחבים ,שי חג'ג' וראש מועצת שדות נגב תמיר עידן ,ראש מועצת לכיש דני
מורבייה ,ראש עיריית קריית גת אבירם דהרי ,ראש מועצת אל קסום ,ונדמה לי
שיש עוד חברים וראשי ערים נוספות שבדרך .אני מודה לכם ,ואני יודע שזה לא
פשוט בימים האלה .אני מאוד מודה לראשי הרשויות ,אתם גם חברי לשכה
אוטומטית לפי חוקת הליכוד אז אתם בתוך הפורום ,אתם לא חיצוניים .אבל זה
מאוד חשוב לשמוע אתכם פה היום ,על הבעיות של הנגב ומה לדעתכם הליכוד יכול
לעשות ועוד לא עושה לטובת הנגב .לשם זה התכנסנו.
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לפני שנפתח את הדיון ,אני אבקש מכולנו ,לצערי אנחנו בתקופה הזו בין מפגש
למפגש איבדנו שני חברי לשכת ליכוד מאוד דומיננטיים .את חברנו אורי פרג' ,אבדה
מאוד קשה שהכתה בהלם את כולנו .ואיבדנו את משה דולגין .אני מציע שנעמוד
דקת דומייה לזכרם .תודה רבה ,ובאמת יהיה זכרם ברוך ,הם יהיו מאוד חסרים
לנו .גם בלשכה ובכלל בתנועה שלנו ,שני אנשים נפלאים ,מאוד מושרשים ומשפיעים
בתנועה.
אנחנו פותחים את הדיון ,וכרגיל נתחיל כמובן עם ראשי הרשויות ועם חברי הכנסת,
ואחרי זה נעשה לחילופין חברי כנסת ונציג רגיל של הלשכה כמו שקבענו.
הדובר הראשון הוא ראש עיריית דימונה ,בבקשה בני.

מר בני ביטון:
תודה רבה אדוני יו"ר הלשכה ,השר לאיכות הסביבה זאב אלקין ,איוב קרא שר
התקשורת ,ח"כ ענת ברקו ,ח"כ נאווה בוקר ,הנציג שלנו ח"כ מיקי זוהר שעושה
עבודה יוצאת מן הכלל למען הנגב .עמיתי ,ראשי הרשויות ,אני לא אחזור על כולם.
אבל אדוני השר ,אני באתי לישיבת הלשכה קודם כל להגיד לך תודה רבה על מה
שאתה עושה למען הנגב .מי שלא יודע ,נושא חיפה כימיקלים לישראל ,אני מדבר
חיפה כימיקלים דרום ,זה השר זאב אלקין .מגיע לו הרבה מחיאות כפיים .בזכות
השר זאב אלקין 055 ,עובדים אחרי החג יחזרו לעבוד .אני כרגע קיבלתי דיווח
מהיועצים המשפטיים .כולי תקווה שגם חיפה כימיקלים צפון יחזרו ,כי כולם בננו.
לאבד  1,555מקומות עבודה כשמצב התעסוקה בכי רע בנגב ,וזו נקודה חשובה
מאוד .אדוני השר ,בכל פורום אני מעלה את נושא התעסוקה .ואני באמת אומר ,חוץ
מאשר דימונה ,נכון הקמת שמונה מפעלים 1,555 ,מקומות עבודה בארבע שנים.
אבל עדיין  8%אבטלה ,זה פי שניים מהממוצע הארצי ,אדוני השר .אבל השר גם
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אמון על נושא איכות הסביבה ,ובאיכות הסביבה יש פה מהפכה אדירה בכל אזור
הדרום .כיו"ר הרשות לפיתוח הנגב ,ועוד כמה תפקידים ,אנחנו מדברים כרגע רק על
הנגב .ומה שמעניין אותי אדוני השר ,וגם שר התקשורת ועמיתנו חברי הכנסת,
ונציגנו ח"כ מיקי זוהר שעושה עבודה נפלאה .מה שאנחנו זקוקים בנגב ,אתם
יודעים שבכל ריאיון שלי בתקשורת לא 'שתו לי ,אכלו לי ,בכו לי' ,כי אני חושב
שהנגב נמצא באחת התקופות היפות .וממשלת הליכוד ועומד בראשה ,מגיע לו
הרבה מחיאות כפיים ,נתנו הרבה למען הנגב ובמיוחד בבאר שבע .באר שבע היא
בירת הסייבר שלנו ,של מדינת ישראל .ודימונה היא בירת האקדמיה ,בשנה הבאה
מכללת הסייבר נפתחת בדימונה .אבל מה שאני מבקש מכם ,ויש דיון ארוך ואני
חייב לעזוב כי יש לי ישיבת מועצת העיר ואני חייב להגיע ,כי זה יום קצת עמוס .אני
רוצה להתייחס לשני דברים.
בראש ובראשונה אדוני השר ,אני חושב שצריך להתייחס פה וגם עמיתי ראשי
הרשויות יגידו ,גם קריית גת וגם האחרים שנמצאים איתנו פה ,שדות נגב ומרחבים.
נושא התעסוקה ,בראש ובראשונה זה נושא התעסוקה בנגב ותעסוקה איכותית.
אפשר היום הייטק גם בדימונה וגם בירוחם ,גם במצפה וגם במושבים ,בכל הדברים
האלה .הדבר הזה ,זה בנפשנו .לנו חשובה התעסוקה.
הדבר השני שאנחנו מדברים עליו ,ומדברים על כל כך הרבה דברים .נכון שאתם לא
אמונים ,דימונה חתמה שלשום על הסכם גג היסטורי של  75,555יחידות דיור.
אמרתי את זה לחברנו שר האוצר ,וגם לשר השיכון והבינוי ,שבאמת עושים עבודה
יוצאת מן הכלל .אבל אני כיו"ר פורום ערי הפיתוח של מדינת ישראל ,גם של הצפון
וגם של הדרום -בראשון לציון ובמודיעין ,המענק של  ,₪ 05,555או בדימונה או
בקריית שמונה ,חייב להשתנות .צריכים לעשות העדפה מתקנת לסיפור הזה.
הפריפריה צריכה לקבל יותר משאבים ,כי הפריפריה נמצאת היום בתקופה יפה.
נכנס כרגע ראש עיריית שדרות שבונה אלפי יחידות דיור בישוב שלו ,ואם אנחנו
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נביא בשורה לדרום בנושא הדיור למשתכן ,ונעלה את המענק ונוריד את מחירי
הפיתוח .מחירי הפיתוח כבר ירדו בפריפריה מ 05,555-35,555-ל ₪ 25,555-ליחידת
דיור אחרי החג.
אני רוצה לסיים ולהגיד לך באופן אישי ,אדוני יו"ר הלשכה ,לאחל לך שתמשיך
להצליח .ההצלחה שלך זו ההצלחה של מדינת ישראל .לכם חברי הכנסת שעושים
עבודה יוצאת מן הכלל בוועדות ,שאני פוגש אתכם באופן אישי .אדוני שר
התקשורת ,התיק הוא תיק גדול ואתה עושה עבודה יוצאת מן הכלל ,אתה מייצג
אותנו .ולכם עמיתי ראשי הרשויות ,שעומדים ברשויות שלהם בגאון ,וחברי הלשכה
שהגיעו .להגיד לכם שנה טובה ,חג שמח ,גמר חתימה טובה ,צום קל ונעים .תודה
וסליחה שאני עוזב אתכם.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה .בני ,אנחנו בשמחה משחררים אותך להמשיך לפתח את דימונה .אנחנו
נפרדים גם מראש עיריית קריית גת אבירם דהרי .שני ראשי ערים מצוינים שעושים
המון בפיתוח הערים האלה ,אי אפשר להכיר אותם בתוך כל השנים .אנחנו שולחים
אתכם לעבוד ,תודה רבה שכיבדתם אותנו .גמר חתימה טובה.
אנחנו ממשיכים בדיון ,בבקשה ראש עיריית שדרות.
מר אלון דוידי:
אני שמח להיות פה ,מכובדים ,השר זאב אלקין ידידי היקר .ידידי מיקי זוהר ,ח"כ,
נציג הדרום שלנו.
אין לי יותר מדי מה להגיד במובן הזה של הנגב .אני יכול להגיד משהו אחד .בזמנו
בבחירות האחרונות ,בשדרות בחרו כ 40%-מהתושבים ברשימת הליכוד .ואתם
יודעים ,אני יש לי ידיד יקר גם בשדרות ,קוראים לו ח"כ עמיר פרץ .וכל הזמן אני
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שומע את זה גם בתקשורת ,הרבה הרבה פעמים .לא משקיעים בנגב ולא משקיעים
בנגב .אני חושב שבבחירות אי אפשר לעבוד על אנשים ,מה שהתושבים מצביעים זה
אומר מה שהם מרגישים .ואפשר לומר ,בוא נגיד ,אני ארבע שנים ראש עיריית
שדרות .אין ולא הייתה השקעה בפריפריה ,בנגב ,כפי שנעשית בשנים האחרונות.
ואני חייב לומר ,דיבר על זה בני מקודם .רק אתמול או שלשום הוצאנו עוד 405
יחידות דיור ,והכול נחטף .כלומר המציאות הזו שראש הממשלה ,שחבורת השרים
שנמצאת פה וחברי וחברות הכנסת שנמצאים פה .המציאות הזו שמעמידים את
הנגב ואומרים 'כל דבר ,קודם כל הנגב' .גם לצפון וגם בנושאים חברתיים ,זה מוליד
את שביעות הרצון של התושבים .אין ספק שאנחנו בשדרות מכירים ומוקירים את
הדבר הראשון שהוא הדאגה לביטחון של התושבים .ואנחנו רואים את זה ,מדינת
ישראל משקיעה מיליארדי שקלים בבניית חומות על מנת שאנחנו נוכל לחיות בעוטף
עזה בשלום .וגם המדיניות של להכות בהם בכל פעם שהם מנסים לפגוע בתושבי
הנגב ,היא מולידה באמת פריחה גדולה ושגשוג גדול .אני רוצה לברך את כולם ,את
כל החברים שנמצאים ,בשנה טובה ,שנה מתוקה והרבה הרבה עשייה ציבורית.
תודה לכם ,ותודה זאב .אני הייתי בביקור בסין ,וגם חלק מהחברים היו פה .ואני
חושב שהגוף הזה שאתה עומד בראשו ,הלשכה עצמה ,הוא גוף חשוב מאוד .כי בסוף
בסוף ,ואני אומר את זה כאדם דתי ,שלגוף צריכה להיות קודם כל האידיאולוגיה.
כשיש אידיאולוגיה ויש דרך ברורה ,אפשר לעשות דברים בצורה נכונה ,בצורה
טובה .לעשות זה התוצאה מה'אני מאמין' של האדם .ברגע שהאדם יודע ומברר מה
הוא רוצה לעשות ,אז הוא יכול לעשות .גוף ללא שדרה ,גוף ללא דרך ,בסוף הולך
לאיבוד .ואנחנו רואים הרבה מפלגות בציבוריות הישראלית שעולות ויורדות .באות,
מניפות  15-10מנדטים ואחרי זה נעלמות כלא היו .זה מהסיבה הפשוטה ,כי
הבחירה בסוף היא חשובה .אבל הדרך והאמונה בארץ ישראל ,ובנושאים
החברתיים שבגין חרת בעבר ,ובנושאים האלו -הם אלו שמולידים את השינוי ,ואלה
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שמולידים את הפיתוח והשגשוג של מדינת ישראל .תודה רבה ושתהיה שנה טובה,
גמר חתימה טובה ורק טוב.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה לאלון ,ובהחלט כולנו מייחלים לשדרות שכל המאבקים שיהיו לה בשנה
הבאה ,יהיו רק מאבקים על עוד ועוד יחידות דיור ,ואלה יהיו האתגרים של העיר.
אני מבקש מחברי השר איוב קרא ,שר התקשורת ,שיש לו דרך ארוכה לצפון אחר
כך חזרה .תודה רבה איוב שכיבדת את כולנו ובאת לכאן.

השר איוב קרא:
תודה רבה זאב ,אני חייב קודם כל לפרגן לך על העבודה הגדולה שאתה עושה ,לא
רק באיכות הסביבה אלא סביב נושאים רבים שקשורים לבריה"מ לשעבר ,אני עד
אליהם ושותף איתו בצורה זו או אחרת .לכן מגיע לו מחיאות כפיים לזאב ,זה מאוד
חשוב .ח"כ ברקו ,שעושה עבודת קודש בנושאים שקשורים למלחמה בהקצנה
הדתית ,מקצוענית אמיתית ,אין כמוה .חברים ,מיקי זוהר ,אנחנו הולכים ביחד
כברת דרך ,אוהב אותך ,אתה ראוי לכל התמיכה שקיבלת פה בנגב ואני מקווה
שתמשיך מעלה מעלה .יהודה גליק ,מי כמוך סמל לכותל ,מי יכול לפסוח עליך
בכלל .חברים יקרים ,ראשי ערים ,שייחים שבאו מהמגזר הבדואי ,כל חברי הלשכה.
ראשית כל לגבי מה ששמעתם ,אני עמדתי על כך אתמול ,שנושא יום כיפור יישמר
בסטטוס קוו .מישהו רצה לשנות את כללי המשחק ,להפר את רגשותיהם של רבים
שצמים ביום כיפור ,ובעצם לא נתתי לזה שום פריצה .שום לקונה ושום דבר .על שני
דברים אני לא מתפשר -על חופש הביטוי וחופש האמונה .כל איש באמונתו יחיה,
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ולכן כל ההזויים למיניהם מהצד הלא נכון ,יכולים להמשיך לחכות לפגוע
במאמינים ,ואנשים שרוצים לשמור את יום כיפור .דבר נוסף ששמעתם עליו ,אל
ג'זירה שאני מנסה לסגור .חשוב לי להבהיר שאני אמשיך לעשות את זה .אין לי
סמכות היום בחוק לעשות את זה ,אבל תשמעו עוד דברים בנושא הזה ,כי אנחנו
ממשיכים לפעול ואנחנו עושים צעדים .אנחנו הולכים לחקיקה חדשה שתאפשר את
זה .אנחנו בעד חופש הביטוי בכל מקום ,לא רק לצד אחד ,לכל הצדדים .כולל בעצם
מתן רישיון לשידורים ,בקרוב לערוץ  ,25ואף אחד לא יסגור פה של מישהו מהצד
הימיני בדיוק כמו שאני לא אתן לסגור פה למישהו בצד שמאל .אבל בטח לא בצד
שלי ,שאני אמור לתת את הגיבוי המוחלט לכך .אנחנו יוצאים למהפכה תקשורתית
לכך ,לפתוח את כל הערוצים ,את כל התקשורת ,באופן חופשי .לא תהיה רגולציה.
אנחנו ניסינו לגמד או למזער את מה שנקרא האנשים שחושבים לא נכון בצד הלא
נכון ,ובסופו של דבר הגענו למסקנה שהכי טוב לצאת למהפכה תקשורתית ,שבעצם
לפתוח את כל השידורים .גם המסחריים וגם בכלל ,אין שום סיבה בעולם שעיתון
שכתוב יהיה חופשי ,ואינטרנט יהיה חופשי ,ובעצם שאר הערוצים יהיו מונופול או
קרטל כזה או אחר .ולכן אנחנו יוצאים למהפכה חופשית בתקשורת .פעם ראשונה
כמו בארצות הברית ,כמו באירופה ,וזה המסר שמביאה הממשלה לקראת המושב
הבא בכנסת ,כולל ב 1.11.13-אנחנו מחשיכים את ערוץ  2ואת ערוץ  ,15והם יהפכו
להיות ערוץ של רשת ,ערוץ של קשת ,ערוץ של  ,15ערוץ של  ,25ובעצם תהיה תחרות
בין הערוצים המסחריים כדי שנפסיק עם הפייק-ניוז שכל יום חדשות לבקרים ,מה
עשתה שרה נתניהו ומה אכלה שרה נתניהו ,ומה עשה איש האחזקה בבית ראש
הממשלה .זה לא יקרה יותר .מי שיעשה את זה לא יראו אותו ,יהיה חשוך מובן
מאליו ,ולא יהיה הדבר הזה .הדבר הנוסף שעשינו בתקופה הקצרה הזאת ,אני מציע
לכם לבדוק כמה אתם משלמים לחברות השידורים ,יס הוט וכו' .אנחנו הצלחנו
להוריד את המחירים .אולי אתם לא שמים לב ,הרבה אנשים לא עוקבים אחרי
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הדברים .אנחנו היום נמצאים במחירים של חבילות שידור בין  05ל 155-שקל ,כדאי
לכם לבדוק .במקום שאתם תשלמו  455-055שקל ,אנחנו מדברים היום על  05עד
 155שקל .תבדקו את החשבונות שלכם ,תלכו מהר לבטל ותחתמו על הצעה חדשה,
לא חשוב אם זה רמי לוי או אצל סלקום ,או אצל פרטנר ,אצל כולם .בין  05ל155-
שקל היום ,כל חבילות השידור .זה לא מובן מאליו ,זה הנחה של מאות שקלים.
בעצם מהפכה בעניין הזה.
לסיום אני רוצה לומר לכם ,ראש הממשלה חזר מארצות הברית ,היה בדרום
אמריקה .נאם נאום שאני לא חושב שבהיסטוריה מישהו זכה לקונצנזוס כזה בעולם
בעניין התמיכה בו ,ותמיכה במדינת ישראל .רוב הערוצים בעצם התעלמו מכל
ההצלחה הזו .אנחנו במהפכה הזו שנביא ,לא יהיה מצב כזה .אנחנו לא ניתן מצב
שתאגיד ציבורי שמקבל  305מיליון  ₪מקופת המדינה ,מתעלם מביקור כזה .זה
דבר הזוי ,זה לא יכול לקרות .ולכן בערב יום כיפור אני רוצה לאחל לכם שאנחנו
נזכה במהפכות הללו ,כי הן בעצם הבשורה בעניין עתידנו ,גם כליכוד ,גם כמדינת
ישראל עשינו מהפכה כרגע .לא יודע כמה אתם עוקבים ,חבילות בדואר היו מגיעות
פעם בחודש ,פעם בחודשיים .היום התחייבנו בחדר המיון החדר שהקמנו ,תוך
יומיים מגיעות חבילות הביתה .זו מהפכה לצרכנים בנושא החבילות ,כמו זה כל
הבשורות שאמרתי ועוד הרבה בשורות בדרך .אני רוצה לאחל לכם חג שמח ,גמר
חתימה טובה ,ה' עוז לעמו ייתן ,אדוני יברך את עמו בשלום .תודה רבה.

ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה ,תודה רבה לחברנו השר איוב קרא ,אנחנו משחררים אותך לנסיעה
הארוכה לצפון .אנחנו ממשיכים ,בבקשה נציג הדרום ,ח"כ מיקי זוהר ,מי שמייצג
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את הדרום בסיעת הליכוד היום ועושה רבות למען הדרום ,תושב קריית גת,
בבקשה .ראש העיר שלך וויתר על הדיבור ,אז אתה תייצג גם את קריית גת.
ח"כ מיקי זוהר:
בשמחה ,תודה רבה השר זאב אלקין חברי .אפשר להגיד אותו שותפי לדרך ,אנחנו
התחלנו במערכת היחסים שלנו עוד לפני שנבחרתי לכנסת ,עוד כשהייתי כאן חבר
מועצה וסגן ראש עיר לא רחוק מפה ,בקריית גת .ממשיכים את שיתוף הפעולה גם
בכנסת ,ואין לי ספק ששיתוף הפעולה הזה ילך עוד לאורך זמן .אז באמת שולחן
הנשיאות ,חברתי ח"כ ענת ברקו ,שהיא לא נציגת הדרום אבל יש לה עוזר מהדרום,
מגיע לו הרבה מאוד מחיאות כפיים שהוא מחבר אותה פה באזור .ענת ,כיף לשרת
איתך זו גם הנחישות ,העמדות הברורות ,בגלל המאבק שלך אל מול ,הייתי מגדיר
אותם השכנים שלנו ,שלא תמיד זוכרים מי הבעלים האמיתיים של הארץ הזו ,שזה
קודם כל אנחנו ,עם ישראל ,מדינת ישראל .אני באמת נהנה מכל רגע .וחברי ,יהודה
גליק ,האיש הכי צבעוני בכנסת היום .מצד אחד עמדותיו מאוד מאוד ברורות בימין,
ומצד שני תראו אותו ,דברים מאוד ליברליים שגם השמאל מאמין בהם .ויש לו מה
שנקרא לב אמיתי ויושר ציבורי להגיד את מה שהוא חושב ,והציבור אחר כך כמובן
יכריע .אני באופן אישי מאוד מעריך את הכנות ואת היושרה .ברשות האורחים
היקרים ,חברי הלשכה שטרחו והגיעו לכאן ,חלק ממרכז הארץ כמו שאני רואה פה
בקהל ,וחלק גם כמובן פה מהדרום ,שאני מכיר את כולם .אני לא אוכל להיכנס
לשמות ,כי אם אני אכנס לשם אחד אני אסתבך עם השני .אני מכיר פה כמעט את
כולם 90% ,מהאנשים.
אני רק אומר שאני משרת בכנסת את כלל מדינת ישראל ,מה שנקרא ,בכלל את
אזרחי מדינת ישראל ובפרט את תושבי הנגב והגליל .מבחינתי הבחירה שלי לכנסת
כנציג הדרום הייתה מאוד מאוד ברורה מבחינתי ,ויצרה אצלי מחויבות אמיתית
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לתושבי הפריפריה .וכמובן גם לכלל מדינת ישראל .אבל תמיד עמדו לנגד עיניי
השיקולים של איך מקדמים את הדרום ,ואיך מקדמים את הצפון .כי אני רואה את
העוול שיש בין המרכז לבין הפריפריה ,וזה הביא אותי למצב שהקמתי בכנסת
וועדה .וועדה חדשה שלא הייתה מעולם ,שקוראים לה הוועדה לצדק חלוקתי
ולשוויון חברתי ,שכל תפקידה הוא לצמצם פערים בחברה הישראלית .להביא למצב
שלא יהיה יותר קיפוח בחברה הישראלית .להגיד לכם שזה קל? זה בכלל לא קל ,זה
מאוד קשה .מדיניות הממשלה לא תמיד תואמת את העקרונות הללו של חלוקה
צודקת של משאבים ושל שוויון חברתי .אבל אני נאבק במסגרת כל הכלים שעומדים
לרשותי כדי להצליח ולשנות את השיח ,גם הציבורי וגם פה שלנו בכנסת ,של אזרחי
ישראל ,כמובן שיוכלו להרגיש את השינוי שעליו אני מדבר .כי בסוף אם אנחנו
נצמצם פערים בחברה הישראלית ,אנחנו נביא למצב שהחברה הזו תשגשג יותר.
ככל שפערי המעמדות מצטמצמים ,כך החברה הישראלית תשגשג יותר .יש משמעות
אדירה לצמצום פערים ,ואם תראו במדינות אחרות ,ככל שהפערי המעמדות גדולים
יותר ,ככה המדינה הזו פחות משגשגת ,יש יותר עשירים והרבה יותר עניים .אנחנו
צריכים להגיע למצב שרוב מוחלט של מדינת ישראל ,אזרחי ישראל ,יהיו אנשים מה
שנקרא עמידים ,שיש להם את היכולת הכלכלית להתכלכל בכבוד .שהם לא זקוקים
לעזרת המדינה כדי להתקיים .כדי שזה יקרה ,אנחנו צריכים לעשות הכול לצמצם
את הפערים בחברה הישראלית .לתת לכל ילד במדינת ישראל הזדמנות שווה
בחינוך ,ברווחה ,בתרבות ,ולא משנה איפה הוא נולד .גם אם הוא נולד הרחק
בפריפריה ,או אם הוא נולד במרכז .זה אחד מהדברים החשובים שאני עוסק בהם.
את שאר הדברים אתם מכירים ,סוגיות מדיניות וכדומה ,עמדותיי ברורות .אני איש
ימין ,לא מסתיר את עמדותיי .מתנגד להקמה של מדינה פלסטינית ,מתנגד לכל מה
שנקרא 'רכות' כלפי אויבנו ,מבקש להיות חד ,נחרץ ,אל מול האנשים שמנסים
לצערנו הרב ,הרבה מאוד זמן ,להשמיד אותנו .ואני הולך עם דרך מסוימת ,דרך

עמוד  12מתוך 73

ישיבת מרכז הליכוד
מיום 029..90.82
ח' בתשרי תשע"ח

ברורה ,ואני לא מתכוון לשנות אותה בעד שום הון שבעולם .גם אם זה אפילו יעלה
לי במחיר ציבורי מסוים .ימין כמו שהליכוד צריך להיות ,ברור ,חד ,חלק.
לסיכום ,אני רק רוצה לומר לכם חברים ,הדבר החשוב ביותר מבחינתי זה הקשר
אתכם .אני מקפיד על קשר אתכם ,אתם יודעים את זה.
תראו חברים ,אני יוצר קשר ,אני מקפיד על קשר מהסיבה הפשוטה ,שאת המדיניות
שלי אני מביא מכם .אני לא חושב שאנחנו נבחרי הציבור יכולים להמציא מדיניות
משלנו ,מבלי לקבל את האינפורמציה החשובה מהשטח .את האינפורמציה
מהפעילים ,את האינפורמציה של השליחים שלנו בתוך הציבור ,שחיים את הציבור,
ששומעים אותו ,שמקשיבים לו .עם המסרים שלכם אנחנו יכולים לייצר מדיניות,
שבסוף תביא להעצמת כוחו של הליכוד .כי בסוף אם אנחנו נביא את המסרים
שהציבור רוצה שנביא ,באמצעותכם ,שאתם שומעים אותם יום -יום ,אנחנו נוכל
לעלות באמת במכסת המנדטים שלנו מ 75-ל .45-אני אמשיך לשמור על קשר ,אני
אמשיך לצלצל ,אני אמשיך להיות זמין .ולכן אני מבקש מכולכם להמשיך לשמור
איתי גם על קשר ,לברך אתכם בשנה טובה ,בצום קל וגמר חתימה טובה .תודה
רבה.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה לח"כ מיקי זוהר .ברשותכם ,אני התכוונתי כבר לעבור לרשימת החברים
שנרשמו לדבר ,אבל ראש המשלה ביקש להתייעץ עם ח"כ ענת ברקו ,אז אנחנו נכבד
את בקשת ראש הממשלה ,היא צריכה עוד מעט לצאת אליו ,אז ניתן לענת לדבר
לפני התור .מה גם שהיות ויש לה עוזר מהדרום ,אז היא כמעט כמו מארחת ,נציגת
הדרום .בבקשה ענת.
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ח"כ ענת ברקו:
תודה לך השר אלקין .חבריי ,השר אלקין ,קודם כל אני רוצה להודות לך על הפורום
המכובד הזה ,לחברים ,להרווה ולשמעון ,לחבריי כאן ,ליהודה גליק שמחתן בן -מזל
טוב .למיקי זוהר ,שבאמת בימים הראשונים בפוליטיקה ,כשעוד הייתי באפילה
מוחלטת תמיד ידע לתת עצה טובה ולהסביר לי מי נגד מי .עד היום אני מנסה לנווט,
אבל זה בסדר .ואני רוצה לומר משהו לגבי השר אלקין .אני רוצה להגיד לך משהו
באופן אישי ,אני רוצה להודות לך על המאבק שניהלת למען ריקון מכל האמוניה
בחיפה .הוא השר להגנת הסביבה והוא עשה את זה ,וזה במשמרת שלו ,מגיע לו
מחיאות כפיים .ובכלל על העבודה הרצינית והיסודית שהוא עושה לאורך כל כך
הרבה שנים.
לגבי הנגב ,זה לא רק שיש לי את מאיר שהוא מהנגב ,ותמר גם נמצאת כאן ,אלא
ששירתתי הרבה מאוד ,אני סגן אלוף במילואים ,הרבה מאוד שנים בפיקוד הדרום.
כולל ביחידות של פיקוד הדרום ,באוגדה בקציעות ,בפיקוד עצמו .הבת שלי רק
עכשיו סיימה לשרת כקצינת מודיעין בפיקוד הדרום .יש לי סימפטיה ,ואני תמיד
אוהבת לאכול את הבורקסים של אומי ,כמו שכולם מכירים כאן ,הבאר-שבעיים.
השר איוב קרא ,הוא הודיע לי עכשיו שהוא אישר את הפנייה שלי להכניס את עידן
פלוס ו i24news-לעידן פלוס .בעצם  i24newsוערוץ  25לעידן פלוס ,כדי שתקבלו
את זה בחינם .זהו ,זה דבר מאוד חשוב.
אני רוצה לעדכן אתכם במספר דברים ,כי רוב העיסוק שלי הוא בוועדת חוץ
וביטחון .אני יו"ר וועדת משנה לסייבר ,חברה בוועדות המסווגות ,וגם בוועדת
חוקה .אבל רוב החקיקה היא נוגעת לחיילים וחיילים משוחררים ,היא נוגעת
לנושאים הביטחוניים ולמאבק בטרור ,והיא נוגעת למשל גם למניעת היבחרות של
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טרוריסטים לכנסת .שזה חוק שעבר כבר בקריאה טרומית ,ועכשיו הודיעו לנו שהוא
עולה לקריאה ראשונה בשבוע הראשון שאנחנו מגיעים לכנסת .והחוק נחקק לפני
שגטאס הבריח טלפונים סלולריים לחבריו הטרוריסטים האסירים הביטחוניים.
החוק אומר שמי שהורשע בעבירת טרור 20 ,שנה לא יוכל להיבחר לכנסת .מבחינתי
זה היה צריך להיות לכל החיים ,אבל זו הפשרה כנראה.
אני רוצה לשתף כאן את יוצאי עיראק ,שתדעו שפניתי לראש הממשלה ואני
מתכוונת לפנות לנשיא ארה"ב ,יש את הגנזך של יהודי עיראק ,כל הארכיון נלקח
ע"י האמריקאים במצב נורא .ממש חומרים ,מסמכים מעופשים ,מסמכים של 2,555
שנה .דברים שהם יקרי מציאות .האמריקאים הבטיחו לעיראקים שהם יחזירו
להם ,והם רוצים להחזיר להם את זה עכשיו .וזה למחות את זכר החיים היהודיים.
היום התקשרה אלי מישהי יוצאת עיראק בבוקר ,אמרה לי 'תשמעי ,קבר יחזקאל
הפך להיות מסגד' .קבר יחזקאל הפך להיות מסגד .יקיריי ,הארכיון הזה צריך
להגיע למדינת ישראל ,למוזיאונים שלנו .למוזיאון יהדות בבל ,למוזיאון ישראל,
וצריך לדאוג שהוא יגיע לשם .ואני מתכוונת לפנות לא רק לראש הממשלה ,כי פניתי
אליו כבר ,אלא לנשיא ארה"ב ,בצורה מסודרת.
מחיקת רישום פלילי לחיילים ,אני מזמינה אתכם ,יש מבצע למחיקת רישום פלילי.
החוק שמדבר על מחיקת רישום פלילי לחיילים ,מי שהגיע עם רישום פלילי לצבא,
בחצי השנה האחרונה של שירותו הצבאי ימחקו לו את הרישום הפלילי .הצבא ייזום
את המהלך ,ואני מזמינה אתכם ,כל מי שאתם מכירים .תדעו לכם שיש הרבה מאוד
אנשים שבגילאי העשרה עשו כל מיני שטויות ,יצאו עם רישום פלילי .הצבא בכל
זאת גייס אותם .אפשר למחוק את הרישום הפלילי .פניתי לנשיא ,אנחנו עושים
מבצע ,גם לחיילים משוחררים ,תעקבו אחרי הפייסבוק שלי .מחר יהיה עוד פעם את
כל הפרטים לאן אפשר לפנות כדי למחוק רישום פלילי.
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לגבי התפרצויות לבסיסים ,למי שגר בדרום ,אתם יודעים שיש הרבה מאוד
התפרצויות לבסיסים צבאיים ,גנבת נשק ,אמצעי לחימה .ממש בכמויות מסחריות,
מסכנות .זה מגיע גם לטרור וזה מגיע גם לפשיעה ,ולכן יש לי חוק שמחמיר את
הענישה בתחום הזה .מעבר לזה ,מלחמה ב .BDS-ראש השדולה למען נכי צה"ל ,יש
לנו אירוע ואני אזמין גם אתכם להשתתף ,אירוע שיהיה ברשות ראש הממשלה,
למען נכי צה"ל ששכחו אותם קצת בדרך .אנחנו מנסים לעזור להם גם בחקיקה ,גם
בהטבות ובדברים אחרים.
אני רוצה לסיים ,אני לא רוצה לקחת עוד מזמנכם .תוצג בהמשך גם תוכנית מדינית
שאני עובדת עליה ,אני מציגה אותה בפני ראש הממשלה .יש לי בהחלט התקדמות
בתחום הזה ,גם בתחום המומחיות שלי וגם היכרות עם העולם הערבי ,כל מיני
רעיונות שאולי ישנו קצת את דרכי החשיבה ויביאו אותנו למקום טוב יותר .אני
רוצה להגיד לכם שהיום אני באה מניחום אבלים ,השבעה של החייל סולומון
גברייה .היינו שם ,הלב נקרע .תארו לעצמכם שאני ,שאני כל כך הרבה שנים
שירתתי בצה"ל והייתי וניחמתי כל כך הרבה משפחות ,זה הולך ונהיה קשה משנה
לשנה .תאמינו לי .כנראה זה עם הגיל קשה לנו יותר ,הלב נקרע .הלב נקרע כשהאבא
בוכה ואומר 'הוא היה אבא ואמא שלנו' ,והאמא אומרת 'הוא יצא עם התיק ,עם
הנשק ,עם מדים .וכולם פה ,אנשים שאני לא מכירה ,והוא לא חזר' .אנחנו בשבילם
צריכים לעשות את המקסימום ,לעשות ולעשות ולעשות ,בשביל אלה שעושים.
בשביל חיילי צה"ל .בחוקים ,בהטבות ,בהעדפה וקבלה למקומות עבודה ,ובכל דבר
ועניין.
אני רוצה להודות לכם ,לברך אתכם בגמר חתימה טובה וכל טוב ,ולהודות לשר
אלקין על ההזדמנות .תודה רבה.
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ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה לענת .אנחנו ממשיכים בדיון לפי ההרשמה ,אנחנו נפרדים מענת ודרכה
מאחלים בהצלחה לראש הממשלה ,תמסרי בבקשה לראש הממשלה בשם כל
הפורום המכובד הזה .גמר חתימה טובה בשם כל אנשי לשכת הליכוד.
אנחנו ממשיכים בדיון ,אני מזכיר שמי שרוצה להירשם ,בבקשה להירשם אצל
מוטי .מי שעוד לא נרשם ורוצה לדבר ,תירשמו אצל מוטי .רק תעשו את זה בהקדם
כי באיזשהו שלב נסגור את ההרשמה ,זה ערב יום כיפור.
בבקשה ,מי שנרשם .גם חברת לשכה וגם נציגת הדרום בלשכה ,שוש הלוי מאופקים,
בבקשה.
מעכשיו אנחנו נכנסים לנוהל הרגיל שלנו כמו בכנסת ,שלוש דקות.
גב' שוש הלוי:
ערב טוב חברים ,סוף סוף הגעתם אלינו לנגב וזה משמח ,עד עכשיו אנחנו נסענו
אליכם .אני שמחה לראות ולפגוש את כולכם.
מילה אחת על פיתוח הנגב ,אולי בסופו של דבר נהיה אנחנו ,תנועת הליכוד ,זאת
שתפתח את הנגב על פי חזונו של מנהיג של מפלגה אחרת .אבל באופן עקרוני
שתדעו ,אדמות הנגב מהוות שני שליש משטחה של מדינת ישראל .מספר האוכלוסין
בנגב הוא בערך חמישית ממספר האוכלוסין בכל מדינת ישראל .ואני חושבת שאת
העניין הזה חייבים לתקן.
אני רוצה לומר עוד מספר מילים על הנעשה בתנועה בשנים האחרונות ,ברשותכם.
אני קודם כל ,שתדעו ,למי שלא יודע ,אני פעילה בליכוד כ 77-שנה בפורומים שונים.
קידמתי מספר נושאים לטובת כל אזרחי ישראל ,וגם נושאים בליכוד עצמו כולל
עריכה וגיבוש שיטת הפריימריז ,שאת זה אני עשיתי בתקופתו של אריאל שרון ז"ל.
ולכן אני מרשה לעצמי לומר את המילים הבאות .בשנים האחרונות הצטרפו וצורפו
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אלינו לליכוד מספר גורמים שאין להם דבר וחצי דבר עם תורת ז'בוטינסקי או עם
ערכי מורשת בגין .חלקם משתייכים לשמאל הקיצוני ,קרי הליכודניקים החדשים,
וחלקם משתייכים על הימין הקיצוני ,קרי הבית היהודי וימינה ממנו .גורמים אלה
מנסים לשנות את הדנ"א של הליכוד ואנחנו לא נאפשר להם זאת .חברים ,עלינו
לקרב אלינו קהלים נוספים ולא להרחיק אותם מאיתנו .עלינו להפסיק להתלהם
בתקשורת ולנהל שיח תרבותי וויכוח תרבותי .עלינו לזכור את ערכי תורת
ז'בוטינסקי וערכי מורשת בגין עליו השלום ,מנהיגנו הדגול .זכורה לכולנו האמרה
המפורסמת שלו' -האם שררה אני נותן לכם? עבדות אני שם עליכם' .עלינו לזכור
שבאנו לשרת את העם ולא לשלוט עליו .חברים ,עלינו לזכור שאנחנו תנועת ימין
מרכז או ימין מתון ,ולא תנועה קיצונית לכיוון זה או לכיוון אחר .עלינו להיזהר
מלפגוע ברשות השופטת ובבג"צ ,קרי בית המשפט העליון .שאם לא כן ,נמצא את
עצמנו במדרון חלקלק וסופנו מי ישורנו? וכן ,יש שופטים בירושלים ובבית המשפט
העליון ,למרות שלא תמיד פסקי הדין שלהם מוצאים חן בינינו .וכן ,שיטת
הסניוריטי לשופטי עליון הינה השיטה המוצלחת והמקובלת ביותר על פי 33%
מאזרחי המדינה שתמכו בעניין הזה ,על פי הסקר האחרון של מינה צמח .עלינו
לזכור את המשפט המפורסם האומר 'אלמלא מוראה של מלכות זה את זה חיים
בלעו'.
לפני סיום אני רוצה להתנצל בפני נשות הליכוד ,חברותיי ,שלא יכולתי להגיע לכנס
שהיה לכבוד יקירות הליכוד.
לסיום אני מבקשת לברך את כולנו בשנה טובה ומאושרת ,ובגמר חתימה טובה.

עמוד  18מתוך 73

ישיבת מרכז הליכוד
מיום 029..90.82
ח' בתשרי תשע"ח

ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה לשוש .הדוברת הבאה ,בבקשה איילה שטקל.
גב' איילה שטגמן:
ערב טוב לכולם ,ואני דווקא בנימה חיובית ואופטימית .הנושא הוא פיתוח הנגב,
עשיתי שיעורי בית כדי לדעת קצת מה קורה בנדון .מצאתי דברים מאוד יפים,
תוכניות .פיתוח הנגב מתחלק לארבע קטגוריות:
אחד זה התיישבות וקהילה ,שייעודה של מחלקת ההתיישבות בקהילה לחזק את
הנגב באמצעות קליטה וביסוס של התשתיות הקהילתיות ,ואנחנו רואים את זה.
הקניית ידע ,כלים לניהול ועזרה למוניציפלים ,לבכירים במוניציפלים ,כדי שבאמת
יוכלו לעזור ולשפר את איכות החיים של התושבים .לדוגמה ,בניית בתים לצעירים,
צמודי קרקע ,אשר יחסכו את תשלומי שכר הדירות .ולאור ההצלחה אושרו 255
יחידות דיור בנחל עוז.
שתיים ,פיתוח כלכלי .המחלקה לפרויקטים ופיתוח כלכלי מטרתה ליזום ולהוביל
מיזמים עצמאיים ומשותפים בתחומים של תעסוקה ,הכשרה וייעוץ .באמצעות
ריכוז מידע ומשאבים שיאפשרו תהליכים של תכנון ופיתוח .לעודד סטודנטים אשר
סיימו את לימודיהם ,להישאר בנגב ,ויש תוכנית לחלוקת מלגות שבאמת נותנת
לסטודנטים אפשרות לקבל הכשרה מקצועית בתחום לימודיהם ,ביחד עם עבודה
בתחומם ,ולשם צבירת ניסיון ,ידע ,פיתוח ,יחד עם מסלול של קליטה ותעסוקה .וכל
זאת על מנת ליצור מוקד משיכה אטרקטיבי לסטודנטים ,להגדיל את ההישארות
שלהם בנגב ,ואני חושבת שזה דבר מאוד חשוב ומאוד משמעותי.
הקריטריון השלישי ,תיירות ותרבות .מחלקת התיירות והתרבות הציבה לה מטרה
להעשיר את זמנם של אוכלוסיית הנגב ולקדם את התרבות .לדוגמה פסטיבל הסרט
הקצר ,ופגישות עם אומנים ללא עלות ,על כוס קפה .עידוד יצירה ,הוקם פורום של
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תעשייה יצירתית אשר מעודד שיתוף פעולה וריכוז משאבים של נכסים אזוריים
במטרה להביא את מוסדות התרבות לרכוש מבנים ,ועל ידי כך להניע גלגלים
כלכליים .תוכנית שנקראת 'כל הדרכים מובילות לנגב' -זו הפעלת אטרקציות
מגוונות כמו מסלולי אופניים ,אתרים מיוחדים ,אירועים שונים ,ושוב על מנת
לעודד את התיירות והתרבות בנגב .ואני יודעת שאפילו כלתי ובני ,עם חברים,
יוצאים באמת לפסטיבלים ,לטיולים ,לימים ,לימי נופש ,וזה דבר שבאמת לא היה,
וזה מעודד מאוד .יש את הפסטיבלים של לילה של כוכבים במצפה רמון ,פסטיבל
סרטים בערבה ועוד.
הקריטריון הרביעי זה תיירות בדואית -פסטיבל בלקיה ,פסטיבל קסם המדבר
בישובים בדואים ,לילות רמדאן ששמענו עליהם לאחרונה ,הכשרות וקורסים
לתיירנים בדואים.
חמש ,יוזמים תרבות בנגב .תוכנית מיוחדת המיועדת ליזמים ,אומנים ויוצרים
מתחומי האומנות ,הפועלים במרחב הנגב לקבל הכשרה ולהציג את המוצרים
שלהם.
הקריטריון האחרון הוא פיתוח אזורי .המחלקה לפיתוח אזורי פועלת בתחומים
שונים ,כמו כן ביצוע החלטות ממשלה ויזמות מקומית .תהליכי תכנון אסטרטגי
ברשויות ,כלומר חברות ייעוץ תסייענה בהכנת תוכניות אסטרטגיות ובגיבוש יישום
התהליכים ,והוצאה לפועל של התוכניות שהושלמו .חיזוק סניפי הרשויות ביישובי
המטרה ,כלומר חיזוק יכולות הניהול המוניציפלי של חברי הציבור ,מנהלי אגפים,
מנהלי המחלקות ברשויות המקומיות .התוכנית באה לתת כלים לסגל המוניציפלי
של הרשויות ,על מנת למצות החלטות ממשלתיות ותקציביה לטובת התושבים
ולשיפור השירות .החלטות ממשלה מאז אישור  040ויישומה ,זו החלטה ממש
נהדרת ,משמעותית .ברשויות ההחלטה הזו מהווה מנוע חשוב להתפתחות הנגב
ולהיערכות לקראת צמיחה כמו עיר הבה"דים .העברת צה"ל לנגב שאנחנו רואים.
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ההשפעה העיקרית של החלטה זו היא צמיחה דמוגרפית ,כלכלית ושיפור איכות
החיים.
אני כבר מסיימת .יש כל כך הרבה דברים טובים ,שזה באמת שווה לשמוע ואפילו
להאריך עוד דקה.
ניתן כבר לראות את ניצני ההצלחה של החלטה  ,040יש מסלולי לימודים בתחום
הסייבר ,הרחבת שירותי בריאות ,הקמת בתי חולים .עכשיו יש תוכנית גם להשאיר
את הצעירים ולשנות מזל ,הגירה ,באמצעות תוכנית שנקראת 'מצוין נגב' .כדי
להוכיח לתלמידים שיש לכל אחד פוטנציאל והוא יכול להוכיח את עצמו ,וזה מאוד
מאתגר ויכול להביא באמת לתוצאות טובות.
עידוד עסקי ,בילוי ופנאי .יש גם את הפרויקט של 'ירוחם תחילה' ,ועל עיר הבה"דים
דיברנו .במקרה נכד שלי נמצא שם וזה דבר נהדר ,שמביא באמת הרבה פיתוח וכוח.
אני עכשיו מסיימת .בעצם שמעתם פה את הדברים הנפלאים ,ואנחנו יכולים להיות
באמת אופטימיים שהנגב עומד באמת להיות מפותח ויביא לנו תושבים והגירה,
ושיפור של איכות החיים ,ובכך אני מסיימת .תודה על ההקשבה ,שתהיה לכם שנה
טובה ,חתימה טובה וצום קל ,ותודה לשר אלקין שעושה באמת עבודת קודש.

ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה איילה .אנחנו נפרדים מח"כ מיקי זוהר.
אנחנו ממשיכים בדיון ,הדוברת הבאה שנרשמה ,בת שבע חרמוני ,בבקשה ,מבית
אריה .ואני מזכיר בפעם האחרונה ,הבטחתי שאני אנעל את ההרשמה .אז בבקשה,
מי שרוצה לדבר מחברי לשכת הליכוד ועוד לא נרשם אצל מוטי ,בדקה -שתיים
הקרובות זה הזמן.
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גב' בת שבע חרמוני:
ערב טוב ,וקודם כל שנה טובה וחתימה טובה .אני בנעוריי הייתי בבית ספר שדה
אילת ,ואחר כך הייתי ממקימי חצבה .כך שמשהו יש לי עם הנגב ,אני גאה להיות
תושבת יהודה ושומרון .בכל אופן ,בתי הצעירה שהיא ממקימי גבעות בר ,היא גם
המנהלת של מעברים נגב מערבי ,זה מוסד שתפקידו להביא עובדים ולהביא
מפעלים ,או ליישם עבודה לעובדים ומפעלים .כך שנהיר לי מה קורה בדרך כלל פה
באזור ,וגם בעברתי עסקתי בסקר נכסי המדינה והייתי מעורבת פה בהרבה דברים
בתוך הנגב .בכל אופן ,יש פה בעיות אמיתיות שלא נגענו בהם ,וזו בעיית הקרקעות
בנגב ,קודם כל .אנחנו מדברים על ישוב הנגב ,יש הרבה מאוד שטחים שאינם
מנוצלים ,אבל כדי ליישב את הנגב יותר צריך לפתור את בעיית הקרקעות .אני לא
רוצה להיכנס לדקויות בנושא בדואים מול יהודים ,חלוקת קרקעות ,כל הדברים
האלה .כי זו בעיה קשה וממפא"י ההיסטורית ועד היום טרם פתרו אותה ,וזו בעיית
יסוד פה .מעבר לזה ,ברגע שהדברים האלה יסתדרו ,אז גם העניין של ,אל תשכחו
שאומנם מביאים סייבר לפה ,אבל יש הרבה עובדים שאין להם את הידע ואת
היכולת להתעסק עם נושא הסייבר .ובעצם יש ידיים עובדות שאנחנו לא מספקים
להם תעסוקה .רוב המפעלים שהיו פעם מפעלים לידיים עובדות עוברים או לירדן או
לטורקיה ,או לסין .ושוב יש איזשהו חלל פה בשטח בנושא הזה .כך שכל הדברים
האלה צריך לחשוב גם עליהם .שלא נדבר על העשייה הרחבה והמקסימה שנעשתה
עד היום ,כמובן שהעברת הבסיסים לנגב מביא כוח עבודה וכוח מעולה נוסף לנגב.
אנחנו גם רואים את בירת הנגב ,את באר שבע ,את הפיתוח שלה ואת מה שנעשה
בה .אבל ישנם עוד הרבה דברים שאינם נעשים.
לגבי ישובים חקלאיים או לא חקלאיים ,אלא ישובים קהילתיים ,שזה הבסיס .כמו
שבשומרון ,לא כולם נשארו מושבניקים וקיבוצניקים ,אלא יש דרך התיישבות
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אחרת .אז עד שלא יפתרו את נושא הקרקעות ,לדעתי זו בעיה קשה ,והיא הפתרון
לאכלוס יתר של תושבי הנגב בדרום.
רציתי להעיר משהו שהפריע לי אתמול בערב ,ואת זה אני אומרת לך זאב .עשו
אתמול ערב ,ואני מכבדת את זה ושמחה על  05שנה להתיישבות ביהודה ושומרון.
אבל לא כיבדו את האנשים שעסקו הרבה שנים ביישוב יהודה ושומרון .התעלמו
מהם .אני לא מדברת על מכובדים שכן באו או לא באו ,אבל אנשים שבפועל עסקו
ביישוב יהודה ושומרון לא הוזמנו אתמול .ואנחנו גם יודעים שהיה חלל ריק ,זה
היה ממש ביזיון .אני לא מכירה דברים כאלה אצלנו .אז צר לי.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה בת שבע .אנחנו ממשיכים בדיון ,בבקשה ח"כ יהודה גליק .אגב ,לפי
הקריטריונים של משרד הנגב והגליל ,אתה תושב הנגב.
ח"כ יהודה גליק:
ערב טוב חברי לשכת הליכוד היקרים והמתוקים מכל הארץ ,ובאמת זאב הבטחת
שאתה מקיים את הלשכה בכל מקום ,בצפון ,בדרום ,בירושלים ,במרכז ,וקיימת.
אני רוצה לברך אותך על כך ,ולברך אתכם שאתם כל פעם מגיעים פעם אחר פעם.
השתדלתי להשתתף בכל הישיבות של הלשכה ,ובאמת אני חושב שזה דבר נפלא,
באמת דבר נפלא .זאב ,אני מכיר אותך נדמה לי יותר מכל אחד אחר בליכוד ,אנחנו
מכירים קרוב ל 75-שנה ,עוד במוסקבה נפגשנו .אבל באמת ,אני רוצה לספר לך.
בשבוע שעבר ישבתי אצל מנכ"ל משרד הפנים ,במסגרת שדולה שאני מנסה לקדם,
שלטון אזורי ולא שלטון ריכוזי מרכזי .אומר לי 'תשמע ,רוב השרים אוהבים לשמור
את הכסף בריכוזיות .אבל יש אחד ,שר יחסית חדש בתפקיד שלו ,איך שהוא נכנס
לתפקיד הוא אמר שיש ארבעה אשכולות אזוריים 05 ,מיליון  ₪לכל אזור' .ואתם

עמוד  27מתוך 73

ישיבת מרכז הליכוד
מיום 029..90.82
ח' בתשרי תשע"ח

יכולים לנחש איזה שר זה .השר זאב אלקין ,שתומך בנושא הזה של ביזור
הסמכויות ולא להשאיר את הכול למעלה אצלנו בשלטון המרכזי .ועל זה נדמה לי
שמגיע לו ישר כוח גדול .אני גם רוצה לברך אותך על ההישג שראינו היום
בתקשורת ,על הנושא של השקיות ,על ההישג האדיר .לא האמינו בזה ,ובאמת
המהפכה של השקיות ,הצטמצם השימוש בשקיות ניילון וזה דבר שהוא טוב ,הוא
תורם לסביבה.
כמובן שהנושא של ירושלים לא צריך להאריך ,בכל זאת באנו לדבר על הנגב .אבל
בכל זאת ,ממש על רגל אחת .רבותיי ,אנחנו לוקחים הכול כמובן מאליו .הכול מובן
מאליו .אני בחודש האחרון יצאתי למסע שאני קראתי לו 'מסע לראות טוב' .אני
מסתובב בארץ ,מעכו בצפון דרך אשדות יעקב ,עפולה ,בית שאן ,ערד ,אופקים ,בני
ברק .הייתי בכנס הוקרה לגיבורים הבדואים ,הייתי בכנס של הדרוזים .רבותיי,
קודם כל אני רוצה לומר לכם ,יש לנו כליכודניקים במה להתגאות .אני רוצה לספר
לכם על שני אירועים קצרים ,אחד קודם כל היה לנו חבר שנפטר בראש השנה .אורי
פרג' ,ביום למחרת היינו בלוויה שלו ,אני לא זוכר הלוויה בסדר גודל כזה .של אדם
שהוא לא איזה שר בכיר ,ולא פיגוע .אדם מהשורה ,שנפטר .ובאו וליוו אותו מרמת
הגולן ועד אילת ,ליוו אותו חברי הליכוד .החברות הזאת היא לא דבר מובן מאליו.
ולכן אני רוצה לומר לכם רבותיי ,כל הכבוד .היינו בשבוע שעבר בבנייני האומה,
בכנס של הסליחות .חברי הליכוד מילאו את כל בנייני האומה ,חברי ליכוד מכל
הארץ .חברים ,יש לנו מה להתגאות .אבל לא רק זה ,ודווקא בנגב .הייתי אורח בעיר
אופקים .הייתי אורח במרכז חוסן באופקים .תראו ,לפני כמה שנים ,לגור אופקים -
אני לא יודע ,אבל זכור לי שאנשים לא היו מרגישים גאווה גדולה .הסתובבתי
באופקים ,אני אומר לכם ,מכל האוכלוסייה ,ראיתי בנייה פעילה ,הרכבת שהפכה
את אופקים על סדר היום ,התעסוקה ועוד ,שכן יש שם שלטון ליכוד .לעומת זאת
הייתי בעיר אחרת ,ערד ,יש שם שלטון של אדם שהחליט שהוא ייכנס בכוח,
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בכסאח ,נגד החרדים .אני לא רוצה להיכנס מי צודק ,כולם שם צודקים .אבל כשיש
ראש עיר קיצוני לכיוון אחד זה מושך את הקיצונים בכיוון אחר ,וזה גורם לתסיסה
שיש שם .אנחנו כמפלגת הליכוד מסוגלים לאחד ,היופי של הליכוד הזה ,שנזכיר
לעצמנו להסתכל במראה ולהיות גאים שאנחנו חלק מהליכוד ,שמסוגלים לאחד
כמה שיותר את המגוון' ,עמך' ישראל מכל הסוגים ,מכל הצורות .זו יופייה
ומיוחדותה של הליכוד.
רבותיי ,ערב יום כיפור ,זמן נפלא ונהדר .שתהיה לכולנו שנה נפלאה ,שנה של פרגון,
שנה של מילים טובות זה לזה ,שנה של אנרגיות טובות .מישהו אמר לי היום משהו-
תשע"ח ,ראשי תיבות -תהיה שנה מלאה חיבוקים .אמרתי 'זה לא מסתדר' ,אמר
'בדיוק אז צריך חיבוק שלא מסתדר ,אז צריך חיבוקים' .שתהיה לכולנו שנה טובה.

ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה ,תודה רבה לחברנו ח"כ יהודה גליק .אנחנו ממשיכים ברשימה ,עכשיו
זכות הדיבור לשני אנשים שהם אלה שגם טרחו רבות כדי שהערב הזה יתקיים והם
מארחים אותנו כאן היום בשם סניף הליכוד בבאר שבע ,זה יו"ר מועצת הסניף
ויו"ר הנהלת הסניף .בבקשה ,שמעון בוקר.
מר שמעון בוקר:
ערב טוב חברים .קודם כל הכפיים לכם ,זה לא מובן מאליו .ערב חג ,יום כיפור,
אתם מגיעים מכל קצוות הארץ .אני אמרתי לו ,לאלקין ,שאני רוצה לדבר ואני
אפתיע אותו ,אני רוצה לפרגן לאלקין בלבד .אני לא רוצה לדבר יותר מדי.
אני רוצה לגלות לכם סוד ,אלקין הולך להיות פה שותף לדבר ענק שהולך להיות
בבאר שבע ,זה פארק הנחל .פארק הנחל בבאר שבע ,הולך להיות פה הפארק השני
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בגודלו בארץ .הולך להיות לנו פה ים בבאר שבע ,ואלקין הולך להיות שותף מלא
להצלחה הזאת .זה הולך להיות בשנה הקרובה ,אז מחיאות כפיים ענקיות לאלקין
על שיתוף הפעולה עם העיר באר שבע ,תודה רבה לך אדוני .כל טלפון לשר אלקין,
אין דבר כזה שהוא לא עונה .אתה מרים טלפון ,הוא חזור אליך ב ,SMS-אומר 'אני
בישיבה' ,חוזר אליך .אין הרבה שרים כאלה .אלקין ,שאפו ,תודה רבה ,ואני לא
רוצה לגזול הרבה זמן .תודה רבה לך על הכול ,ועל כל מה שאתה עושה לבאר שבע,
ולנגב ,ולמדינת ישראל .השר לענייני ירושלים .תודה.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה ,תודה לשמעון .אנחנו ממשיכים עם המארחים ,בבקשה הרווה .ואחריו
חברת מועצת העיר באר שבע ,אומנם לא חברת לשכה ,אבל מכבדת אותנו כאן.
בבקשה.
מר הרווה מימון:
אני האמת שמלכתחילה לא רציתי לדבר ,אבל קודם כל אני מברך את כל הבאים,
באמת כמו שאמר קודם לכן חברי שמעון ,זה לא ברור מאליו שבימים כאלה ,ערב
יום כיפור ,אתם באים מקצות הארץ .זה לא עניין של מה בכך ,ובכל פעם שיש
ישיבת לשכה בכל מקום ,אם זה בשומרון ,בצפון ,במרכז ,בדרום ,כל הכבוד ,ישר
כוח גדול אדוני יו"ר לשכת הליכוד ,והשר לענייני ירושלים .אנחנו הולכים איתך
כברת דרך ארוכה מאוד מאז שהצטרפת לליכוד ,בכל מקום ,איש ארץ ישראל בכל
רמ"ח איבריך ,אתה דואג לכל עניין ועניין ואתה לא מוותר .ישר כוח גדול על כל מה
שאתה עושה ,על כל העשייה שיש לך.
ברשותכם ,אני מברך אתכם לשנה טובה ,גמר חתימה טובה וכל טוב .דבר אחד רק
רציתי להזכיר לך ,אמרו לפניי שחבר מועצת העיר לא יכול להגיע ,הוא מתנצל .יש
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פה איזה בעיה ,תבדוק את הנושא לעומק כי אני רק שמעתי ממנו חלקי דברים .שיש
בעיה עם הירידה של כוחות צה"ל דרומה לעיר הבה"דים .יש איזושהי הפסקה,
משרד הביטחון עוצר את זה  ,אני לא יודע מאיזה סיבות .אולי יש משהו פנימי בתוך
צה"ל עצמו .אנחנו רוצים שתבדוק את הדברים האלה ,כי אם זה באמת ייפסק ,כל
ההשקעות הלכו לטמיון וזו כמובן מכת מוות לכל הדרום .תבדוק את הנושא ,אתה
הנציג שלנו בתחום .ישר כוח ,בתור יו"ר לשכה ,בתור שר ,בתור כל מה שאתה
מסוגל לעשות .תודה רבה.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה .בהחלט אסור להפסיק את ירידת צה"ל דרומה ,את כל הפרויקט של עיר
הבה"דים .אני רוצה להזכיר לכם שהממשלה הקודמת ,בין השאר התפרקה בגלל
שיאיר לפיד רצה לעכב את העברת התקציבים לירידת צה"ל דרומה ,וזו הייתה אחת
הסיבות שהתפרקה השותפות עם יש עתיד והלכנו לבחירות .אז בוודאי ובוודאי זו
המחויבות שלנו ,אם על זה היינו מוכנים להסתכן בבחירות ,אז בוודאי שאסור
שדבר כזה יקרה.
אז בבקשה ,כבר כאן על הבמה ,אורטל ,חברת מועצת העיר .תודה רבה שאת כאן
איתנו.
גב' אורטל:
תודה רבה .ראשית ברוכים הבאים לבאר שבע ,תודה רבה שהגעתם מרחוק ומקרוב
יום לפני כיפור ,לא מובן מאליו.
ראשית אני רוצה לפתוח בתודה לראש הממשלה ולכל ממשלות הליכוד בשנים
האחרונות .באר שבע של היום היא לא באר שבע של לפני  15שנים ,היא עברה
מהפך .באר שבע של היום היא עיר חזקה ,משגשגת ,פורחת .וללא ספק כל ממשלות
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הליכוד כולל ראש הממשלה ,בייחוד ראש הממשלה ,ראוי לכל התודות מתושבי
העיר ,וחשוב שזה ייאמר .סילבן שלום בוודאי ,כל ממשלות הליכוד .סילבן שלום
היה שותף לממשלות הליכוד ,כמו שהשר אלקין הוא שותף.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
אם כבר הזכרתם אני אגלה לכם סוד .כמו שאתם יודעים אנחנו מדי פעם מזמינים
את הבכירים הוותיקים של הליכוד שהיום לא בכנסת ,למפגשים .אז למפגש הזה
הזמנתי את סילבן ,הוא לא היה יכול בגלל התחייבויות קודמות.
גב' אורטל:
בכל מקרה ,רציתי רק לספר מעט על הפעילות שלי במועצת העיר .אני עוסקת
בהנצחה של מנהיגי תנועת הליכוד ,בייחוד ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר ז"ל.
ביחד עם צעירי הליכוד בבאר שבע ,וביחד עם סניף הליכוד בבאר שבע .בנוסף ,ביטול
תקציבים עירוניים למי שלצערי מנצל ניצול ציני מבני ציבור בעיר ,למטרות של
שמאל קיצוני .מבני ציבור לא צריכים לאכלס פעילות פוליטית ,לא מימין ולא
משמאל ,ואנחנו פועלים על מנת לבטל את זה.
בנוסף ,אחת מהפעילויות האחרונות שהיו בעיר זה מבצע משטרתי שנקרא 'מכת
מחץ' ,שנתן מענה לכל התופעה של התפרעות בדרכים ,בכבישים העירוניים שלנו.
לשמחתי משטרת באר שבע נענתה לקריאות רבות של האזרחים ,וקריאה גם אישית
שלי למפקד מרחב דרום במשטרה ,מר דוד ביטן ,יחד עם השר גלעד ארדן ,התחילו
את המבצע הזה .הוא הסתיים בראש השנה ,אבל הוא מורגש מאוד והשקט חזר
לתושבים ,לכבישים ולדרכים.
תודה רבה לכם פעילי הליכוד ,שהגעתם היום .זה הגוף האידיאולוגי .זו אמירה
חשובה שהגעתם אלינו לבאר שבע ותודה רבה .תודה רבה לשר אלקין.
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ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה לאורטל .אנחנו ממשיכים לפי הרשימה ,בבקשה.
פיני דלויה:
קודם כל חברים נכבדים ,כל הכבוד שאתם הגעתם .אני אברך אתכם בשנה טובה,
חתימה טובה ,ושיהיה לכם רק כל טוב וכל הרוצה להחרים שיחרים ,כך אומרים
בתנ"ך .אני מברך את המועמדים לכנסת ,ד"ר גבריאלה ברזין וחברי שאול אדם.
מברך את האכסניה ,באמת כל הכבוד .גם איילה שטגמן ,וודאי .יו"ר הסניף של
אשקלון ,אסולין ,יו"ר הסניף שלנו .והשר גם לאיכות הסביבה וגם לירושלים ,שהיא
יותר חשובה לדעתי מאיכות הסביבה .כי למעשה בלי ירושלים אין לנו מדינה .אז
שלושה קניינים הם -ארץ ישראל ,תורת ישראל ועם ישראל ,הם הקניינים שלנו.
ולכן בלי ירושלים אין לנו בכלל מדינה.
אני אתמקד בנקודה אחת ,היות והתפקיד של הלשכה ,של מה שהתכנסנו כאן,
למעשה היא לקבוע משהו מדיני ואותו אפשר להביא לתנועה .זה התפקיד שלנו
למעשה .במנדט הזה אני אגיד שמדינת ישראל משקיעה למעלה מ 75-מיליארד שקל
בשנה הזו ,אני מדבר אתכם .זאת אומרת  75 ,2513-2518מיליארד שיורדים לנגב.
וזה יכול לעשות טוב לכל אחד שיושב כאן .בתוך ה 75-מיליארד יש רשות לבדואים
שהיא מונה  3מיליארד במשרד רוה"מ .שבתפקידים האלה אף אחד מאיתנו לא
נושא שום דבר .למעשה חברי בוקר הזכיר את הנחל ,היום מתוקף תפקידך כאיכות
הסביבה ,למעשה אתה בעל הבית של הרשות שהוקמה .אתה נותן תוקף ,ומהתוקף
הזה למעשה אנחנו שיושבים פה רוצים לקחת תפקיד .ובזה יש לך יכולת ויש לך
כוח ,ולכל שר ושר בממשלה יש לו את הכוח להביא לא לידי דיבורים ,לידי מעשים.
אני מאמין בך כאיש מעשים ,אני מכיר אותך המון שנים בליכוד ,אנחנו וותיקים מר
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בוקר ,לכן דיבורים לחוד ומעשים לחוד .אני לא אלאה אתכם ,אני מקווה שאכן
תועבר החלטה שאומרת שכל אחד ואחד שנושא תפקיד ,שיכול למלא תפקיד כזה,
אני חושב שבבינתך ובתבונתך תעביר את זה לממשלת ישראל ,לעומד בראשה ביבי,
ואנחנו נקבל בכל בית ובית .קודם כל 'עניי עירך קודמים' .קודם כל אצלנו בבית .אז
אני מקווה שגם משרת רוה"מ תמונה.
תודה רבה לכם ,גמר חתימה טובה.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה ,אנחנו ממשיכים בדיון ,בני אונגר ,איש ירושלים ,בבקשה.
מר בני אונגר:
שלום לכולם .אני מזה שנתיים מנסה לקדם את פתרון הרווחה במדינת ישראל,
והדברים לא זזים .אני גם יש לי מספר רעיונות שהייתי רוצה להקריא בפורום
למחשבה מדינית שונה ממה שכל המפלגות חושבות היום ,ויש פתרונות שיכולים
להשאיר את כל המתיישבים ביהודה ושומרון ,ועדיין לפתור את בעיית הערבים .יש
לזה פתרון וצריך לשבת בפורום שידון בדבר.
נושא שני ,הטכניון מוכן לבנות מנהריה ועד אשקלון דירות ב 455,555-855,555-שקל
בכמות בלתי מוגבלת .הגיע הזמן שמישהו ממשרד האוצר וממשרד השיכון יהיה
בקשר עם הטכניון או איתי ,ונפתור את בעיית הדיור.
נושא שלישי ,הרווחה במדינת ישראל ניתנת לפתרון .ניתן להקים כפר גמלאים
שייתן תעסוקה לגמלאים ,ייתן להם כסף ,ייתן להם בריאות ,ייתן להם אורח חיים
יותר ארוך .הכפר הזה יהיה דגם לכפרים בארץ ובעולם ,ויפתור את בעיית
הגמלאים ,יפתור את בעיית הרווחה .נקלוט גם חד הוריות .אני לא אפרט פה את כל
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התוכנית ,התוכנית מסודרת .אפשר להביא מיליארדי תיירים של גמלאים לארץ
הזאת ,וצריך לעזור לנו לעשות את זה.
תודה ושנה טובה.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה ,אנחנו ממשיכים .עכשיו הנציגה של המקום הכי דרומי ,אין יותר דרומי
מזה .נציגת הנגב שמגיעה לכל מפגש ,לא משנה איפה הוא מתקיים ,בבקשה אילנה.
אילנה אברהמי מאילת.
גב' אילנה אברהמי:
ערב טוב לכולם ,ותודה לשר אלקין ולכל הצוות שלו ,המקסימים ,שעושים עבודה
נהדרת.
אני כרגיל רוצה לדבר על הנגב .הילדים שלי גרים בגבעות בר ,ישוב ליד באר שבע.
לצערנו שם לא נותנים להם להתפתח ,עושים להם חגורה מסביב ,ועדיין לא הפסיק
כל הבעיות שם .חסר להם הרבה דברים .פניתי לכל השרים ,גם לשר התחבורה בגלל
תאורה ,גם לכיכר אם אפשר .תאונות כמעט שלוש פעמים בשבוע ,הם נוסעים כמו
מטורפים ,אין כיכר שם .הצומת שלהם מאוד מסוכנת .זה מה שיש לי להגיד .תסלחו
לי ,אין לי הרבה כוח לדבר ,יצאתי מבית חולים.
אני מאחלת גמר חתימה טובה ,שנה טובה ,והמשך הצלחה .ומתנצלת שלא הגעתי
אתמול.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה אילנה .הדוברת הבאה זו נילי אהרון מירוחם ,מהסניף המתחדש
בירוחם .בבקשה נילי.
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גב' נילי אהרון:
קודם כל אני מאוד שמחה השר אלקין וחברי הלשכה ,שאתם נמצאים כאן בבאר
שבע .אני רוצה להגיד לכם ,לגעת בכמה נקודות .מי שלא יודע ,אנחנו הקמנו את
סניף הליכוד מחדש אחרי  75שנה שלא היה סניף בירוחם .לקחנו קבוצה צעירה,
חבר'ה צעירים ,נרתמנו בסיוע של צורי סיסו מנכ"ל הליכוד .הצלחנו להקים סניף,
עשינו מפקד ואנחנו מתחילים בפעילות .אני אומרת את זה למה? כי יש קשר מאוד
מאוד הדוק בין הליכוד לבין הפריפריה .ואת הקשר הזה צריך לחבר ולהעצים .היו
תקופות שקצת הפעילות בסניפים נזנחה ,ואנחנו רואים את זה עכשיו שהפעילות רק
מתעצמת .גם באשקלון ,יו"ר הסניף נמצא כאן ,גם באשקלון נפתח סניף חדש.
הקשר ההדוק הזה בין הליכוד לבין הפריפריה צריך לתת את אותותיו .בכל עיר שיש
בה ראש עיר מהליכוד אנחנו רואים התפתחות .אם זה בדימונה ,אם זה בשדרות,
אם זה באופקים ,אם זה בנתיבות .בירוחם אין ראש עיר מהליכוד ,בירוחם ב10-
שנים כבר אין נציגות בהנהגה של עיריית ירוחם ,וזאת עיר ליכודית .מדי בחירות
מעל  45%מצביעים מח"ל .אבל אין הלימה לבין כמות המתפקדים לבין כמות
המצביעים בפועל .כך גם בבאר שבע ,אגב .כמות המתפקדים היא נמוכה ,אבל כמות
המצביעים בפועל היא מאוד גבוהה .להבדיל ממקומות אחרים בארץ ,למשל
בהתיישבות .שם אומנם יש כמות מתפקדים גדולה יותר ,אבל בפועל כמות
המצביעים למח"ל נמוכה הרבה יותר .לכן אני אומרת ,שאם אנחנו נדע לרתום את
אותם המצביעים האותנטיים ,אותם המצביעים הנאמנים לליכוד שמצביעים פעם
אחר פעם ,בבאר שבע  ,45%בדימונה ,בירוחם ,באופקים .נדע לרתום אותם ולהכניס
אותם כמתפקדים לליכוד ,הליכוד רק יצליח .התנועה תצליח .זאת אומרת הנגב
בעצמו ממליך מחדש כל פעם את הליכוד ,ואנחנו צריכים לחזק את זה ולא להזניח
את הדבר הזה .אני קודם כל שמחה שאתם כאן ,אתם מוזמנים לבוא ולבקר אותנו
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בסניף החדש שלנו .וגם אני נורא שמחה לראות פה שהרבה מאוד נשים עלו לדבר,
שזה מאוד חשוב.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
הרוב.
גב' נילי אהרון:
נכון ,הרוב זה נשים .זו נקודת חוזקה .צריך גם לחזק את נושא הצעירים והצעירות
בליכוד ,ואנחנו כבר נהיה על דרך המלך.
תודה רבה ושנה טובה לכולם.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה נילי ,ובאמת בהצלחה לסניף בירוחם ,מגיע לירוחם סניף ליכוד גדול
ומתפתח ,ובאמת משימה מאוד מאוד חשובה .בבקשה הדובר הבא ,שאול אדם,
מתמודד לכנסת .בבקשה .יו"ר הפורום הכלכלי ,בכלל מאושיות הליכוד בכל הארץ.
מר שאול אדם:
ערב טוב חברים ,השר זאב אלקין וראש הסניף של באר שבע שמעון בוקר .אני
ביקשתי לדבר ,אני גדלתי במושב הודיה לא רחוק ,אני כן מהדרום ,ואני רוצה
להעלות שני נושאים ללשכת הליכוד ,שקשורים לנגב.
אחד ,כל נושא ההתיישבות .לא סתם אני אומר שגדלתי בהודיה ,באנו לשם ב,1905-
וכשנכנסים למושב כאילו לא עברו השנים .ויש עוד הרבה מושבים כאלה כאן
בדרום .אנשים באופן עצמאי התפתחו ,בנו את הבתים שלהם .אבל התפיסה הזאת
של מושבניק שנשאר הוא עם עצמו ,לא השתנתה .ואני חושב שיש הזדמנות
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לממשלת הליכוד לעשות שינוי בכל נושא החקלאות ,ולהגיד שכל מי שרוצה להיות
חקלאי -בבקשה ,נהפוך אותו לעסק .ניתן לו פה בדרום ,יש הרבה מאוד שטחים.
ניתן לו מכסות ,ניתן לו אשראים ,ונקדם אותו .והוא לא יישאר עם ה 75-דונם ,שזה
 15דונם ליד הבית ועוד  15דונם במקום אחר ,ועם זה הוא צריך לחיות .זה לא
מספיק ,היום זה השתנה .ואם נקים רק למי שרוצה להיות חקלאי ,מן חוות כאלה
ולתת להם את כל הסיוע ,נדמה לי שאנחנו נפתח את החקלאות בצורה הרבה יותר
טובה .אפשר לקחת את המכסות ממרכז הארץ ,ששם כבר אין מקום לחקלאות
לצערי .בנינו בתים ,חיים שם יהודים.
הדבר השני ,אני חושב שבנגב אפשר לשמור על איכות חיים גבוהה מאוד ,ולא לבנות
בנייה כל כך צפופה .יש פה שטחים .הסתובבתי בבאר שבע וגם בדימונה היום ,הכול
מתפתח ,הכול יפה ,תענוג ,ממש .העיר באר שבע זה תענוג לראות מה שהתפתח פה.
אבל למה בונים צפוף? למה לא לתת יותר שטחים בין הבתים? זה גם מבחינת
אקלים זה טוב לתושבים ,זה פחות מיזוג אוויר ,זה פחות חשמל .אני חושב שאנחנו
יכולים לעשות את זה ,ממשלת הליכוד יכולה לקחת את זה ולהגיד לוועדות התכנון
והבנייה ,שאני עבדתי בהן דיי הרבה שנים ,יש פה שטחים.
בעניין הבנים החוזרים ,ובזה אני מסיים ,מנהל מקרקעי ישראל לפני הרבה שנים,
בייחוד עם קום המדינה ,נתן לכל עיר שתיבנה שם תחנה מרכזית .עכשיו מוציאים
את התחנות המרכזיות למקום אחר .השטח הזה הוא שטח מנהל ,בואו תקצו את
השטח הזה לבנייה לטובת הבנים של אותו עיר ,אבל העלות תהיה רק עלות הבנייה
ולא עלות הקרקע .ואז זה מוזיל את זה למחיר האמיתי ,ואז באמת הבנים יכולים
לקנות במחיר זול .מדינת ישראל יכולה היום ,כשאנחנו מסתובבים במדינה ודיברו
על זה היום פה הרבה ,רואים איך היא התפתחה .תענוג ,מדינה לתפארת .אז אם
אנחנו היום יכולים ,צריכים להתעסק באיכות שלנו ,בתרבות שלנו ,בחינוך שלנו,
ואם נעסוק בזה -נצליח.
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אני רוצה לברך אתכם בברכת גמר חתימה טובה ושנה טובה.
ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
תודה רבה ,תודה רבה שאול על דבריך ועל זה שבאת.
אנחנו מסיימים את הדיון עם הדוברת האחרונה .אני יודע שעוד כמה חברים ביקשו,
אבל הודעתי מראש שב 19:75-נועל את ההרשמה .אני הבטחתי למארגנים לסיים עד
 ,25:55אני גם ככה חורג .אז כל מי שנרשם עד  -19:75הבטחתי.
בבקשה נועה מילשטיין דוברת אחרונה .אחרי זה נסיים בשירת התקווה ואח"כ גם
ננסה לארגן 'תפילת ערבית'.
גב' נועה מילשטיין:
גב' קטי כהן לא יכלה להגיע ,כי היא חולה והיא בקשה להתרכז בשני נושאים:
א' ,בנושא ההקצאות בנגב של מינהל מקרקעי ישראל .היא אומרת שמעל 95%
מוקדש לבדואים ,כלומר שלאדם יהודי שהוא יבנה ,כמות הקרקע ,המטראז' ,הרבה
יותר נמוכה מאשר מקבילו הערבי .מה שקורה שמעבר לישוב של תושבים בנגב
חשוב גם לתפוס קרקעות .אז מה שקורה שאם מקצים הקצאות הרבה יותר נמוכות,
עשירית של הקצאה של קרקע ליהודי ,אז פשוט הקרקעות שנתפסות ,שזה מאוד
חשוב לתפוס קרקעות .הקרקעות נתפסות על ידי ערבים .אולי יש יותר תושבים,
אבל זה לא הוגן לתת קרקע .גם אנשים לא יהודים יכולים לגור ברבי קומות ,אין
סיבה .אין סיבה להפלות בין יהודים לערבים .זה דבר ראשון.
דבר שני ,היא רצתה להגיד משהו שלא קשור לנגב ,לגבי הוועדה של חקר יהודי
תימן .הוועדה מתקדמת ,משום מה לתקשורת לא מגיע שום מידע .יכול להיות
שהצנזורה של התקשורת ,בגלל שזה קשור לאנשים ממפא"י .אני הייתי בהרצאה,
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היו כאן כמה אנשים בהרצאה בבית האזרח ברמת גן ,ומתברר שהממצאים מאוד
חמורים .אין שום סיבה שהציבור לא ידע מזה.
אז עכשיו יש לי עוד משהו של עצמי ,זה שני דברים של קטי.
בנושא של מחאת הנכים ,אני לא אומרת אם הם צודקים או לא ,אבל אלימות זה לא
הדרך .ודבר שני ,גם בנושא של הנכים 25% ,בערך מתושבי מדינת ישראל מוגדרים
בתור נכים .יש כל מיני דרגות של נכים ,גם מי שיש לו לחץ דם הוא נכה .זה לא
אומר שבן אדם שיש לו לחץ דם הוא אמור לקבל יותר מאשר משפחה ברוכת ילדים
או משפחה עם בעיות אחרות .ההכרעה לא צריכה להיות על ידי אלימות .בוודאי לא
צריך לתת לאף מגזר ,לא מאלה שמפגינים ליד אביחי מנדלבליט היועץ המשפטי
לממשלה או לא מהנכים שחוסמים כבישים .אני לא זוכרת שבתקופה של גוש קטיף
נתנו לחסום כבישים .כל דבר צריך לעשות עם שום שכל ,אבל מי שמפעיל אלימות
זה לא אומר שהוא צודק.

ח"כ זאב אלקין -יו"ר:
אני נועל את הישיבה ,אני מתנצל בפני אלה שלא הספיקו ,אבל מראש אמרנו שעד
 19:75כל מי שיירשם יוכל לדבר .בבקשה ,התקווה ,בת שבע תוביל .ולאחר מכן
תפילת ערבית פה ,אני מאוד אודה לכם כי אני חייב מניין .תודה.

כֹּל עֹוד בַּ לֵּבָ ב פְּ נִימָ ה

עֹוד ל ֹּא ָאבְּ דָ ה ִת ְּקו ֵָּתנּו,
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הֹומיָה,
ְּהּודי ִ
ֶנפֶׁש י ִ

הַּ ִת ְּקוָה בַּ ת ְּׁשנֹות

ּו ְּלפַּאֲ ֵּתי ִמזְּ ָרח,

ַּא ְּל ַּפיִם,

ָק ִדימָ ה,

ל ְִּהיֹות עַּ ם חָ פְּ ִׁשי

עַּ יִן לְּצִ יֹון צֹופִ יָה,

בְּ ַּא ְּרצֵּ נּו,
ֶא ֶרץ צִ יֹון וִ ירּוׁשָ ַּליִם9

* * * הישיבה נעולה * * *
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