
 
  

 שלום לחברות ולחברים,
 

 איחוי השבר
בכינוס השנתי של ראשי המועצות האזוריות סיירנו בעמק המעיינות )בית שאן, לשעבר(. 

ראינו מוסדות חינוך ורווחה נפלאים, עשייה חשובה בתחום חיבור הנוער לחקלאות, מרכזי 
 נרגיה ממים ורוח. כן, גם שם קורים דברים נהדרים. מצוינות ויזמות, פרויקטים לייצור א

מה שהפעיל את מיצי הקנאה שלי היו הקשרים המצויינים שמפתחים מארחינו עם ממלכת 
ירדן. תוכניות עליהן חלמנו והתחלנו לבצע בשנות התשעים יחד עם השכנים שלנו, אנשי 

ת הירדן: מפעלות השבר הסורי אפריקאי מבצעים היום, בשמחה ובהתלהבות, בשתי גדו
 תרבות וספורט, חינוך, חקלאות ותעסוקה. שאפו גדול ו...אינשאללה, בקרוב אצלנו. 

 
 חקלאות ללא לאות

אחד מאורחינו המתוכננים בכנס היה אמור להיות שר החקלאות, בן קיבוץ טירת צבי בעמק 
יצאנו  המעיינות. "בכדי להימנע מפרובוקציות", ביטל השר את הגעתו ואנחנו, כתגובה,

 בעמק הירדן.  להפגנה ספונטנית בצומת צמח,
החקלאות נלחמת בחודשים אלו על חייה, באיחוד כוחות מרשים. ביום שני יתקיים מסע של 

ת. החקלאים בוודאי חקלאים, מהצפון ומהדרום, אל עיר הבירה, שם תערך עצרת מול הכנס
יהיו שם. תנועות נוער והתנועות המיישבות קוראות לנערים להשתתף; הדבר יתאפשר, 

 באישור ההורים ובתיאום עם המדריכים בישובים. 
 

 נשמות
משרד החינוך )מחוז דרום( העניק השבוע שתי תעודות הצטיינות למתנדבות בשער הנגב. 

 קטעים ממכתבי ההמלצה שהביאו לבחירתן:
רותי סמין , בת יכיני, שהתאלמנה זה לא מכבר משאול, רבש"צ המושב, מתנדבת בתחום "

שנה. היא  20-החינוך הבלתי פורמלי למען הילדים והנוער במושב יכיני מזה למעלה מ
הובילה את הקמת מועדונית הילדים ומועדון הנוער ביישוב, היתה הרוח היוזמת לפתיחת 

בחופשים ולניהולן. רותי שימשה רכזת חינוך, רכזת הילדים, קייטנות חינוכיות לילדי יכיני 
רכזת נוער, רכזת המסיבות ומהווה ציר מרכזי בהובלת אירועי חינוך ותרבות במושב. היא 

היתה ועודנה שחקנית נשמה, שלא מוותרת על אף ילד, בולדוזר רוחני ופיזי אדיר שדוחפת 
 " את תחום החינוך בקהילת יכיני קדימה, מזה שנים.

"נגה פרלמוטר, בת מפלסים, תלמידת י"ב, חניכה ומדריכה בנוער העובד והלומד בקן שער 
הנגב, מובילה את צוותי ההדרכה בקיבוץ. תפקידה כמש"צית )מרכזת שכבה צעירה( כולל 
את ליווי המד"צים אל תוך עולם ההדרכה. נגה מתאפיינת באכפתיות גדולה, אינה חוששת 

 ת ומתחים במעשה ההדרכה." להיכנס לעומקן של דילמו
 

 ופרצת!
ברוב הקבוצים שלנו פועלת תנועת "הנוער העובד והלומד", בכפר עזה "הצופים" וביכיני, זו 

"בני עקיבא". בסוף השבוע הקודם הסתיים חודש הארגון של תנועת הנוער  -השנה הרביעית 
ליחים. הסניף ש-במושב, בטקס חם אש, בהשתתפות הורים, מדריכים מקומיים ומדריכים 

ט. -חניכים, מכיתות ג 55ביכיני, בניצוחה של חן בן אריה, בת השירות הלאומי, מונה כבר 
מדריכים, בני המושב,  11מדריכים ורכזי השכבה הבוגרת, מתוכם  17 -בצוות ההדרכה 

חניכי הסניף המקומי. הפעולות מתקיימות אחת לשבוע או יותר וכן, פעילות בכל שבת שנייה, 
משפחות החניכים מארחות את הקומונרים ואת מדריכי החוץ למשך כל השבת, כנ"ל כאשר 

 בחגים. 
 
 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4893663,00.html


 
 

 ולא פרצת!
ועוד הסטוריה קטנה ביכיני: הישוב מגודר וסביבו י"ג שערים. זה לא קרה מעולם. המשימה 

 להמשך: סלילת דרך היקפית והתקנת תאורת בטחון. 
 

 באש ובמים
חלמיש -לאחר שחברי כפר עזה התגייסו במהלך ימי השריפות למען תושבי נווה צוף

)והמועצה שלנו התגייסה למען צרכים אחרים במוא"ז בנימין(, הכתה האש גם בישובם: קצר 
חשמלי בטרנספורמטור בכניסה לישוב גרר שריפה מקומית. אתם זוכרים בוודאי את יחידת 

ראו את פעולתם צבת במפעל כפרית בקבוץ. יפה, אז כיבוי האש שהוכשרה לא מכבר ומו
 לדיכוי האש בביתם.

 
 יופי של מקלטים

השבוע זימנו אותנו שר הפנים, מפקד פיקוד העורף וידידנו, כצל'ה )אקס נחל עוז(, יו"ר 
ה" לטקס הארצי של "המקלט והמיגון במרחב האזרחי". קבוץ ניר עם "המועצה לישראל יפ

זכה בתחרות "כוכב הזהב" על רצף של חמש שנות זכיה בחמישה כוכבי יופי )לאחרונה זכה 
בכך קבוץ גבים(. רפי בן אמו, רבש"צ ברור חיל, קיבל את דגל היופי הארצי על מקלט מטופח 

האחרונות זכו בכך גם מפלסים ודורות(. ברכות במיוחד; כבוד, שצ'ק נאה בצידו. )בשנים 
 לזוכים ושביעות רצון לכולנו על התייחסות ראוייה למיגון הציבורי.

 
 מתפננים

"הקואליציה לטראומה" העמידה תקציב, המחלקה לשירותים חברתיים ומרכז החוסן שלנו, 
תיות בהובלת תהילה רביבו, הרימו את הכפפה והחודש החל מצעד ההתכנסויות הקהיל

קבוצה גדולה מארז, בילו סוף שבוע  -)לעת רגיעה(: מאות חברי נחל עוז ובסוף שבוע נוסף 
 בבית מלון ירושלמי לחוויה חברתית מחברת ושמחה. 

 באחת ההפעלות, התבקשו צעירים בארז לספר על התחושות שלהם. אז הם השיבו:
ת מיתרונות הקיבוץ והחברה " חשוב לנו לשמור על מסורות וליהנות מה"ביחד". בחרנו ליהנו

המשותפת. כי אין כמו בבית. נשמח לתרום ולקחת חלק בשמירת המסורות והיופי של הקיבוץ 
 כדי שהקיבוץ ימשיך לצמוח ולהיות מיוחד כמו שהוא."

"הצביטה הקטנה שיש לכולנו זה המחסור במקומות עבודה, בעיות הדיור ושאין חדר אוכל. 
 לנו זכות בכלל להתלונן, "החיים שלנו תותים"." )..( אבל בסופו של דבר אין 

"הקיבוץ לא היה מה שהוא בלי הוותיקים שלנו אשר הרימו והקימו הכל בשתי ידיים. כל מה 
שיש לנו זה בזכותם. אנשי זהב עם כח רצון ומטרה מול העיניים, שמהם אנחנו רק צריכים 

 לקחת דוגמא ולהתגאות."
 

 קול אחד
ור חייהם של האזרחים הוותיקים יצאה לדרך. אתן ואתם, אנשי התכנית האסטרטגית לשיפ

מתבקשים להשתתף במילוי השאלון  - 55שער הנגב שעברתם, בשעה טובה, את גיל 
 כאן. לחצוהאינטרנטי: 

 
 "לעולם לא עוד"

דווקא הודעה בקבוצת הוואטסאפ מהמילואים חשפה אותי לפרוייקט של מימון המונים עבור 
האזרחים הסורים המוכים. קורבנות האלימות הנוראה בסוריה יוכלו, בעזרתנו, למצוא אולי 

"הסורים על מעט מזור מהטירוף שאחז בשכנה הצפון מזרחית שלנו, באמצעות מיזם 
 הגדרות". 

 
 לחיים

הילדים שלנו אוהבים לשמוח; מגיע להם. הילדים שלנו יודעים לשמוח; נהדר. הילדים שלנו 
מארגנים לעצמם מסיבות; גדולים. הילדים שלנו מביאים אלכוהול למסיבות; בעיה. השבוע 

 משתייה מופרזת. רע מאד.תלמידת בית הספר אושפזה כתוצאה 
הענין הוא כזה: לבית הספר ולמועצה אסור לשתף פעולה ואסור להיות אחראים על אירועים 

בהם יש אלכוהול. להורים יש אחריות עיקרית על ילדיהם, מחוץ לשעות הפעילות של מערכות 
סוכנת החינוך באזור ובישובים. מה עושים אנשי החינוך? מסבירים לחברים הצעירים מדוע מ

תופעת שתיית האלכוהול ומשתדלים לתת למתבגרים כלים מצילי חיים כשחברים שלהם 

https://www.magisto.com/video/KU0VNVMWRmwhVBdnCzE?1=vsm&0=a&c=w
https://www.magisto.com/video/KU0VNVMWRmwhVBdnCzE?1=vsm&0=a&c=w
https://www.magisto.com/video/KU0VNVMWRmwhVBdnCzE?1=vsm&0=a&c=w
http://www.panel4all.co.il/survey_runtime/preview_survey.php?survey=68f6e33c216376ac9b951b6b0f539743
https://www.mimoona.co.il/Projects/3823
https://www.mimoona.co.il/Projects/3823
https://www.mimoona.co.il/Projects/3823


 משתכרים. 
כל משפחה, כל ישוב וגם המוסדות האזוריים, כולל המשטרה, חייבים להחליט כיצד הם 
מתמודדים עם המסיבות רוויות האלכוהול. הורים, מחנכים וממלאי תפקיד, אל תהססו 

 זו חובתכם.להפעיל את סמכותכם, 
 

לכבוד כניסת השבת, נפרד עם רן אלירן, שבמילותיה של שרה שובל )ולחנו של יוסף הדר( 
 מזמר את שביל הזהב של שתייה שמחה ומבוקרת:

 "לבב אנוש".

  אדם טיפש

  שהתייאש

  ייתן בכוס עינו,

  ויבקש

  את כל היש

  לשכוח,

  אך מה בכך

  אם הוא שכח

  הן כל אשר ישנו

  יין טוב -הוא 

  ..ספוג חיים וכח.

 

 שבת שלום, אלון
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ISgkI9ZAtj8

