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9בפתח הדברים
שכנים שכנים

אנחנו חיים ליד מטרופולין אדיר, שבנסיבות אחרות היה הופך 
מפנה  שסביב  ככה,  יצא  חיינו.  של  משמעותי  מוקד  להיות 
האלף השני לספירה, בני האדם שמתגוררים ממזרח ומצפון 

לרצועת עזה די מנותקים מבני מינם שלכודים בתוכה.
 היכולות השכליות שלנו, כמו גם הכישורים הרגשיים והערכים 
האנושיים שאנחנו ניחנים בהם, מאפשרים לנו להתבונן על 
המציאות הזו, לא רק דרך הכוונות של הרובה, מסוק הקרב 
או הטנק. משכך, מן הראוי שנציין לעצמנו באופן בהיר שזו 

אינה מציאות ראויה, שכך לא טוב. 
המחמירים  לאמצעים  ביותר  רציניות  סיבות  יש  בוודאי,   
תושביה.  בטחון  על  לשמור  בכדי  נוקטת  ישראל  שמדינת 
פלא  לא  עזה,  רצועת  על  ההסגר  שמתמשך  ככל  אולם, 
הישראלי,  והממשל  הביטחון  מערכות  בתוך  גורמים  שגם 

הכלכלי  הלחץ  בשחרור  תומכים  מהימין  פוליטיקאים  וגם 
והחברתי ברצועה. עמדה זו מונעת הן מצד השקפת העולם 
הערכית של מדינת ישראל הדמוקרטית והן מצד האינטרס 
עם  נפשי  ה"תמות  אפקט  את  למנוע  לנו  שיש  הפרקטי 

יהודים". 
צריך לציין שהגורם המרכזי שמתנגד להקלות כלפי כניסת 
בכירים  ועמדת  צה"ל  עמדת  שב"כ.  הוא  לישראל  עזתים 

רבים במשרד הביטחון ובמערכת הממשלתית הינה שונה.
הנגב  ביישובי  שנים  שלוש  מזה  המתמשך  היחסי,  השקט   
הצפון מערבי וכן, בעזה ובנותיה, הוא עדות לפרגמטיות של 
החמאס מזה ולהבנת מגבלות הכוח מצד ממשלת ישראל, 
ארה"ב  נשיא  מביקור  הנגזרות  ולנוכח  אלו  בנסיבות  מזה. 
ובתשומת  באחריות   – לבחון  בצורך  עוד  ספק  אין  בלבנט, 
לגבי  בזירה  שמתרוצצים  השונים  הרעיונות  את   – לב 
שיפור משמעותי של מצבם הכלכלי והרווחה הנפשית של 
תושבי רצועת עזה – בניית נמל ימי ואווירי, הכנסת סחורות 
בהעברת  הקלות  עזה,  בחוף  והנופש  הדיג  עידוד  ברכבת, 
סחורות מחו"ל, וביציאת עובדים לישראל ואזרחים למצרים 
ולארצות הים. זה הזמן, לקדם בעזה תוכניות לשיפור מערכי 

מים  ייצור  אנרגיה,  לאספקת  התשתיות  הסביבה,  איכות 
לשתייה ולחקלאות וטיפול ראוי בשפכים ובפסולת, סלילת 
דרכים ומסילות ברזל, הקמה וטיפוח מוסדות חינוך, רווחה 

ובריאות.    
את  הביעו  כבר  לרצועה  סביב  חקלאים  משקים  מספר   
שמחתי  מעזה.  מורשים  פועלים  עם  ולעבוד  לחזור  רצונם 
הישראלים,  ההחלטות  מקבלי  בפני  זו  עמדה  להעביר 
שכאמור, פוסחים בסוגייה זו בין הסעיפים: הסיכון הביטחוני 

והסיכוי הביטחוני.
בעזה,  הפיתוח  תוכניות  הממשלה  ידי  על  תאומצנה  אם   
בוודאי שיש להן עבור מדינת ישראל יתרונות טקטיים בשדה 
כל   – מכך  וחשוב  מכך  יתרה  הבינלאומית.  הדיפלומטיה 
עולם  לנו:  הרצויה  העולם  בתבנית  נדבך  יבנה  בכיוון  צעד 
של "שלום כלכלי ואזרחי", שגם ללא קריסת האידיאולוגיות 
האמון  של  הדרגתי  שיקום  יאפשר  הנוקשות,  הרשמיות 

ההדדי בין אזרחים ישראלים ופלסטינאים.      
קיץ בריא ונעים, 

אלון

05 וו מבט מעודד וו עודד פלוט
21 וו לאן מטיילים וו רחל עברון
נבות מילוא  וו  וו שעת כושר   21
וו רונית מידן 22 וו רעיון מהבטן 

מתוך וו      "ממים של קיבוצניקים"
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חדשות
עדי מאירי

05שער הנגב וו יוני 042017

אולם דורות, שרגיל לארח אמנים, גיבורי 
לפני  אירח  קהל,  דעת  ומעצבי  תרבות 
כשבועיים את מי שאחראי על חינוך הדור 

הבא. הם הגיבורים האמתיים.
באנשי  מקום  אפס  עד  התמלא  האולם 
חינוך, גננות, סייעות והצוות החינוכי של 
הגיל הרך במועצה. הערב ביוזמת מחלקת 
החינוך, בניצוחה של לבנת עציץ, מנהלת 

החינוך בגיל הרך במועצה.
מחלקת  עם  בשיתוף  שהתקיים  הערב 
הצעירים של המועצה נפתח בברכות חמות 
של אורי מלול, מנהל הגיל הרך במועצה 
ושל לבנת. לאחר החלק של הברכות נהנו 
סטאנדאפ  מהופעת  החינוכיים  הצוותים 

באורך מלא של רשף לוי. 
אכן ראויים לשבחים!

9"הדואג לדורות מחנך אנשים"
לפני כשבועיים התקיים ערב הוקרה לגננות, סייעות וצוותי החינוך 

של הגיל הרך במועצה

את קבוצת הבוגרות מאמן נבות מילוא. 
בקבוצה משחקות בנות מגיל 71 ועד 14. 

רובן הגדול גדלו בשער הנגב. 
פכטר.  איתי  מאמן  הבוגרים  קבוצת  את 

שגדלו  שחקנים  יחד  משחקים  בקבוצה 
סטודנטים  לצד  הנגב  בשער  בכדורעף 

מספיר. 
גאים בכם!

9דאבל בכדורעף
חגיגה כפולה בכדורעף. קבוצת הבוגרות והבוגרים המשותפת 

למועצה ולאגודת הסטודנטים ספיר זכו באליפות הליגה הארצית 
והבטיחו עלייה כפולה לליגה הלאומית

חדשות
עדי מאירי

האשפה  צמצום  הסביבה,  איכות  למען 
והגדלת  באדמה  מטמינים  שאנחנו 
מלאכותיים,  במוצרים  החוזר  השימוש 
את  האחרונים  בימים  המועצה  חילקה 
מיכלי האשפה הכתומים, שיקלטו את כל 
מגוון האריזות שבבית. זה אומר שהפחים 
יותר איטי  יתמלאו בקצב הרבה  הירוקים 
וחלק עוד יותר גדול של האשפה שאנחנו 

מייצרים ימוחזר. 

אחוזי מחזור הפסולת של יישובי המועצה 
עומדים כרגע על כ 27%. אנו צופים שעם 
הפחים הכתומים ינסקו האחוזים וכ 80% 
הפחים  תמוחזר.  המועצה  של  מהפסולת 
נמצאים  בו  מקום  בכל  יוצבו  הכתומים 
מעט  שמלבד  כך  הרגילים  הפחים  כרגע 
לא  הפסולת  הפרדת  סביבתית,  חשיבה 
יום  שיהיה  מיוחדים.  מאמצים  דורשת 

כתום.

9כתום הוא הירוק החדש
בטח שמתם לב לאורחים החדשים במרחב הציבורי שלנו- 

הפחים הכתומים

עם  ניר  צומת  הפך  האחרונות  בשנים 
של  בטיחותם  על  שמאיים  מסוכן  למקום 
מטה  יומי.  יום  באופן  הקיבוץ  תושבי 
כמה  כבר  עובד  הקיבוץ  שהקים  המאבק 
המועצה  הנהלת  עם  בשיתוף  שבועות 
אחת  הצומת  את  שיסדיר  פתרון  לקדם 

ולתמיד. 
של  הזמן  הקצאות  שונו  הראשון  בשלב 
בכדי  הצמוד,  שדרות  בצומת  הרמזורים 
להקל על הפונים שמאלה לניר עם. לפני 
מרכז  המועצה,  מהנדס  נפגשו  כשבועיים 

ישראל  נתיבי  ומנכ"ל  עם  ניר  של  המשק 
בהגיעם  המדובר.  בצומת  פרץ  ניסים 
המטרה,  לקידום  נהדר  ובתזמון  לצומת, 
ויצרה  גדולה  משאית  לצומת  נכנסה 
מהומה רבתי. המקרה הנ"ל סיפק הוכחה 
בקיבוץ  מתריעים  עליו  לסיכון  ברורה 
שמנכ"ל  מנת  על  הספיק  ואף  ובמועצה 
בצומת  עומד  בעודו  יורה  ישראל  נתיבי 
המדובר, על התקנת רמזור במקום. ונאמר 

שהחיינו! 

9יחד מצליחים
לאחר שבגיליון הקודם דיווחנו על הקמת מטה מאבק בקיבוץ ניר עם 
יחד עם המועצה, לקידום והסדרת צומת ניר עם, אנו שמחים לדווח 
שער כי לפני כשבועיים התבשרנו שבצומת יעמוד עוד בזמננו - רמזור תיכון  של  המסורתי  היוצרים  ערב 

התקיים  במספר,  השישי  כבר  הנגב, 
לאחרונה בתיכון בשער הנגב.

תלמידים מכל מנעד היצירה בבית הספר- 
ובחקלאות  ברדיו  וכלה  באומנויות  החל 
הציגו ממגוון תוצריהם בערב אחד שכולו 
חגיגה. מתחמי הגן הגדול וחטיבת הביניים 
לכמה  הפכו  המועצה  של  החינוך  בקרית 
שעות להפנינג צבעוני, יצירתי, רב תחומי, 

מגוון ומרגש.
רקדניות,  למצוא  היה  אפשר  פינה  בכל 
נגנים, תצוגות אופנה, שחקנים בתלבושות 
תקופתיות, סרטי קולנוע ועוד. חשוב לא 

פחות היה הקהל העצום ורב, יותר מ 1000 
בנוכחותו  הספר  בית  את  שכיבד  איש, 

ונהנה מכל השפע והיופי הזה.
 ."24 "פרויקט  את  בערב  הציגו  לקינוח, 
הורים  תלמידים,  שיצרו  מיצגים  ארבעה 
הראשוני  מהרעיון  כולם,  שכל  ומורים, 
ועד לפרטי ההפקה הסופיים שלהם, נהגו 
ממש  והסתיימו  שעות   24 בתוך  ובוצעו 
הפרויקט  החגיגית.  ההתכנסות  בבוקר 
התבסס על ארבע "מיגוניות", מתוך ה 28 

שמוצבות בחצר בית הספר.   
ניפגש שוב בערב היוצרים 2018.

9ערב יוצרים - 24/7
ערב היוצרים המסורתי של התיכון מפתיע בפרויקט יוצא דופן

כ-80  לאיבים  הגיעו  האחרון  בדצמבר 
עולים חדשים מכל העולם, לקראת גיוסם 
במסגרת  זאת  בודדים  כחיילים  לצה"ל 
גרעין צבר של תנועת הצופים. כל העולים 
ומשפחותיהם  ביתם  את  לעזוב  בחרו 
ובחרו להתגייס לצה"ל- כולם בתפקידים 
הנגב  שער  תושבי  ולחימה.  משמעותיים 
ושדרות נרתמו למשימה ונמצאה משפחה 

מארחת לכל חייל וחיילת בפרויקט.
כעת בתנועת הצופים מבקשים את עזרת 
הטמעתם  בתהליך  הנגב  שער  תושבי 

בחברה הישראלית. 
ומעלה(   18( מתנדבים  מחפשים  בצבר 
בימי  העולים  גרעין  אל  להצטרף  שירצו 
ויעזרו   ,11:00-14:00 השעות  בין  שישי, 
להם להכין את  "קפה צבר"-נקודת המפגש 

בבוקר\צהריים.  שישי  בימי  החיילים  של 
בפריסת  שיעזרו  במתנדבים/ות   מדובר 
המצרכים שאלו רוכשים כל שבוע, ועזרה 
בסדר וניקיונות במקום. כמו כן ישמחו גם 
ל מתנדבים/ות שיודעים ואוהבים לבשל, 
ארוחת  להכין  שישי  בימי  שיבואו  כדי 

צהריים לחניכים )אוכל כשר בלבד(.
בצופים מבטיחים שכל מפגש עם הנוער 
בכוחות  ממלא  צבר  גרעין  של  העולה 
מחודשים את אלו שבאו לחזק, לא פחות 

מאלו המתחזקים. 
לפרטים נוספים:

דורון- 054-2441187
רחלי- 054-7918420 

9דרושים מתנדבים
במנהל התוכנית של החיילים הבודדים באיבים- גרעין צבר של 

תנועת הצופים, מבקשים את עזרת תושבי שער הנגב

צילום וו טל אלוני

צילום וו פייסבוק רוחמה

ארז,  של  במועדון  התקבצו  כחודש  לפני 
בקרוב  ייחלו  כולם  אדריכלים,  כעשרים 
בישובי  ועיר  בניין  בתכנית  עבודתם  את 
המועצה. ביוזמת מחלקת התכנון וההנדסה, 
הוחלט על יציאה למהלך יוצא דופן, ראשון 
מסוגו בארץ- תכנון תב"ע של הישובים תוך 

שיתוף הציבור וחשיבה מעמיקה על אופים 
של יישובי שער הנגב בעשורים שלפנינו. 

מדובר בתכנון רב תחומי מעמיק, שכולל 
המתאר  קווי  בקביעת  ציבור  שיתוף 
כך  הישובים,  של  והקהילתיים  הכלכליים 
ובתהליך  מועד  מבעוד  חשיבה  שתתנהל 

החיים  היבטי  כלל  על  ומקצועי,  מבוקר 
ובדורות  הזה  בדור  הנגב,  שער  במרחב 

הבאים.     
מספר:  סנרמן  דניאל  המועצה  מהנדס 
תכנון  לקידום  שיש  החשיבות  "בהבנת 
רבים  משאבים  הרשות  השקיעה  הסביבה, 
בולטות  דוגמאות  רבות.  שנים  במשך 
למצוא  אפשר  החשיבות  הבנת  לתהליך 
ספירים  התעשייה  אזור   , השקמה  בפארק 
המתפתחת  החינוך  קריית  והרחבותיו,  א' 

מתפתחים  ישובים  של  המאוזן  והשילוב 
טבעי  רק  ותוסס.  פעיל  חקלאי  מרחב  לצד 
תכנון  בתהליכי  להמשיך  הוא  שרצוננו 
תקציבים  אוגמים  אנו  ומקומיים.  אזוריים 
לטובת תכנית כוללנית לשער הנגב ותכנית 
אזורי  מרכז  שיהיה  המועצה,  ללב  מקומית 
ראשי של שער הנגב. הצלחנו לקבל תקציב 
מאמינים  ואנו  ישובים,  שישה  של  לתכנון 
שבקרוב יתווספו תקציבים לתכנון של כלל 

יישובינו, אחד עשרה במספר". 

9צופים את התב"עות
פרויקט התב"ע יצא לדרך וההתרגשות רבה

צילום וו דפנה סיבוני

9מבט מעודד
"אז והיום"

בימי החגים, כשאנו שרועים על הדשא ומצפים שהמנגל ייתן 
לחיים שלנו קצת בשר, זו הזדמנות לחשוב איך התגלגלו 
חיינו הלאומיים והקהילתיים במהלך השנים. אז הנה חשבון 
במדינה  להיום  אז  בין   ודי אקראי, המשווה  נפש תמציתי 

ובקיבוצינו המתחדשים.
פעם הייתה לנו מדינה קטנה, וקיבוץ קטן, וחלמנו איך פה 
נחיה ופה ניצור חיי חופש חיי דרור. היום יש לנו מדינה גדולה 

וקיבוץ גדול, ואנחנו חולמים איך ניסע בקיץ לכרתים.
ונורא  סטונס  והרולינג  הביטלס  של  שירים  שרנו  פעם 

היה  זה  )כי  המילים  את  מבינים  לא  שאנחנו  הצטערנו 
ויובל  טסי  פאר  של  שירים  שרים  אנחנו  היום  באנגלית(. 

המבולבל ונורא מצטערים שאנחנו כן מבינים את המילים.
פעם האמנו כל הזמן בכל הלב שיש לנו ארץ נהדרת. היום 
אנחנו מאמינים בזה פעם בשבוע, בימי שני - כשאייל קיציס 

מזכיר לנו את זה. 
פעם, כשהיו מרתקים חייל, המפקד היה נותן לו להתקשר 
כשמרתקים  היום,  הביתה.  יוצא  לא  שהוא  לאמא  להודיע 
לא  שממש  לו  להודיע  למפקד  מתקשרת  אמא  אז  חייל, 

כדאי לו להסתבך אתה.
השמיים  על  מסתכלים  בגורן,  בלילה  יושבים  היינו  פעם 
אנחנו  היום  נופל.  כוכב  כשרואים  משאלה  ומבקשים 
יושבים בלילה בסלון, מסתכלים על המסך ומבקשים שקט 

כשרואים "כוכב נולד".
פעם לבר מצוה היו מקבלים שעון יד עם מחוגים ואטלס, 

על מנת שיכירו את העולם שלנו. ילדי הבר מצוה של היום 
כדי  ברצלונה,  של  למשחק  ונסיעה  שבע  אייפון  מקבלים 

שהם יכירו את העולם של מסי.  
הבניה  בגלל  התפקידים  ממלאי  על  כעסו  בקיבוץ  פעם 
ורבו עם השכנים בגלל הכלבים. היום כועסים על ממלאי 
ועל  הכלבים  על  השכנים,  על  הבניה,  על  התפקידים, 

האמ-אמא של כולם.
באים  היו  יום  שבכל  פעיל,  אוכל  חדר  היה  בקבוץ  פעם 
לאכול בו ופעם בשבוע ראו בו סרט. היום, למי שמעלה את 
הרעיון שנחזור לאכול בחדר האוכל פעם בשנה, אומרים 

שהוא חי בסרט.
לחזור  יכולים  ואנו  מהמנגל,  מגיע  כבר  הבשר  הנה,  אז 
להתמקד בהווה. אלא אם מישהו יגיד שאין מה להשוות את 

הבשר של היום למה שהיה פעם.

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

ורדה, חברת קיבוץ כפר עזה, שימשה ב- 
16 השנה האחרונות גייסת המשאבים של 
המועצה האזורית שער הנגב ותאגידיה. לא 
מעט קשיים עמדו בפניה, הן בימי רגועים 
היא  אך  יותר,  מאתגרות  התקופות  והן 
הצליחה להתגבר על הכל. היא פיתחה את 
מערך גיוס הכספים לכדי מערכת חברתית 
וכלל  המועצה  לעזרת  שעמדה  כלכלית 

הגופים הקשורים לה.
כמו כן, ורדה עמדה בקשר עם פדרציות 

כמו  ארגונים  אמריקה,  בצפון  יהודיות 
בארץ  קק"ל  הג'וינט,  היהודית,  הסוכנות 
קרנות  היסוד,  קרן  העולם,  ובארצות 

משפחתיות ותורמים פרטיים.  
רז  יעל  היא  ורדה  את  שהחליפה  מי 

לחיאני מנחל עוז.
תיהני  הלב,  מכל  גדולה  תודה  ורדה- 

בפנסיה כמו שרק את יודעת! 
וכמובן, המון בהצלחה ליעל.

9המשאב - פנסיה
אחרי 16 שנה בתפקיד, ורדה גולדשטיין יוצאת לגמלאות

האירוע הכי חם באזור- טורניר הכדורגל 
של שער הנגב, הסתיים בסוף שבוע שעבר 
הנכסף-  בתואר  זכתה  ארז  מ.כ  כאשר 
ארז   .7102 בכדורגל  הנגב  שער  אלופת 
 .0:2 בתוצאה  הנר  אור  נסטור  על  גברה 
מאות צופים שהגיעו מכל ישובי המועצה 
ונהנו  דורות  בקיבוץ  למגרש  הגיעו 
פסטיבל  לצד  וקצבי,  ספורטיבי  ממשחק 
קהילתי של מוזיקה, בירה קרה, נקניקיות 

ומתנפחים לילדים.

את המשחק שפט השופט לשעבר מאיר 
הספורט.  מערוץ  מלר  אבי  ופרשן  לוי, 
האירוע הועבר ישירות בדף הפייסבוק של 

הטורניר וזכה למאות צפיות. 
זו  טורניר הכדורגל המועצתי המתקיים 
פעולה  בשיתוף  מדובר  השלישית.  השנה 
עם  יחד  במועצה  הספורט  מחלקת  של 
המשרד  של  ובתמיכה  הצעירים  מרכז 
ברכות  והגליל.  הנגב  הפריפריה  לפיתוח 

לארז, נתראה בשנה הבאה. 

9בחורים כארז
מ.כ ארז היא אלופת שער הנגב לשנת 2017 בכדורגל
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ביטחון ופלילים
עדי מאירי

07יוני 2017 וו שער הנגב

חוליית שודדים עקשנית במיוחד פרצה 
לאחרונה לאור הנר כשהיא אוספת איתה 
העבירו  הם  המיול  את  חדש.  מיול  שלל, 
של  ההיקפית  בגדר  שפרצו  חור  דרך 
הקיבוץ. למרות ניסיונות רבים של כוחות 

הוא  העבודה,  כלי  את  לאתר  הביטחון 
עדיין לא אותר או הוחזר לבעליו. בשיטור 
את  לנעול  להקפיד  מבקשים  הקהילתי 
רכבי העבודה ולשמור על הכלים היקרים 

שלכם.

9עקשנים כמו מיול 

במהלך  בתים  בין  עוברים  השודדים   
פתוחים  חלונות  אחר  וסורקים  היום 
נפרצו  לאחרונה  אליהם.  להכנס  שאפשר 
הנר  אור  בקיבוץ  בתים  שני  זו  בשיטה 
בעוד שבשיטה דומה נפרצו גם שני בתים 
יהודה  דורות.  בקיבוץ  הלילה  בשעות 
מבקש  שלנו  הקהילתי  השוטר  אהרוני 
ומדגיש את הצורך לסגור את כל הדלתות 

או בשעות  יציאה מהבית  והחלונות בעת 
באמת  היא  מזדמנת  "פריצה  הלילה. 
פריצה שאפשר למנוע. הרי כל אחד יכול 
פשוט לפתוח חלון ולהיכנס אליכם הביתה 
אם רק תתנו לו" מספר יהודה ומוסיף "אל 
כזו  שבפריצה  העונג  את  לפורצים  תתנו 

קלה. זכרו לנעול את בתיכם".

9פרצה קוראת לגנב 
החוצפה  את  לקחה  באזורינו  שמסתובבת  שודדים  חוליית 
הישראלית לשלב הבא, כשהיא מכה בסדרה של פריצות מזדמנות

על  לכם  דיווחנו  חודשים  כמה  לפני 
הקמה של גדר היקפית סביב הישוב יכיני. 
החיובי  הדיווח  את  להמשיך  שמחים  אנו 
ולספר כי אחרי תהליך ממושך ובהחלטה 

תושב  ליכיני  לאחרונה  הגיע  היסטורית 
נאמנה  ישרת  הרכב  ביטחון.  רכב  חדש- 
והבטיחות של  צורכי מערך הביטחון  את 

הישוב. בשעה טובה!

9היסטוריה ביכיני- חלק ב'
יכיני ממשיכה לעשות היסטוריה בתחום הביטחון

פשיעה  מחסום  של  פריסה  במהלך 
שיטור  ידי  על  איבים  בצומת  שהוקם 
לחקירה  הדרוש  חשוד  נתפס  האשכול, 

המשטרה.  של  נגב  במרחב  רב  זמן  מזה 
החשוד הועבר לתחנת משטרת העיירות.   

9נתפס שלא בגזרתו

בסיירת  המתנדבים  מסיורי  באחד 
המתמיד, בחג השני של פסח, נתפס רכב 
קראו  המתנדבים  איבים.  באזור  חשוד 
בסיום  שדרות.  משטרת  של  לתגבור 

סריקות במקום אותר הרכב ובו נהג פסול 

נהיגה, שנהג ברכב ללא רישיון. הוא נתפס 

ונלקח לחקירה.

9בטחון בכביש

תרגיל  נערך  אפריל  חודש  במהלך 
המועצה  של  הכוננות  לכיתת  הקפצה 
לאירועים  מקצועית  כהכנה  ולמשטרה 
לכך,  בנוסף  באזורנו.  העתידים להתקיים 

אימון  המועצתית  הכוננות  כיתת  עברה 
ירי משמר, כאן אצלנו במטווח נבי מרעי 
של ניר עם. עכשיו אנחנו מוכנים לכל מה 

שיבוא. בתקווה שלא יבוא.

9מכינים את הכוננים

שודד  לאחרונה.  שקרה  שוד  מקרה 
את  שעשה  מתאילנד  עובד  אחרי  שעקב 
דרכו לביתו שבמושב יכיני. עוד בנסיעתם 
המשותפת באוטובוס, השודד זיהה כי על 
העובד סכום לא מבוטל של כסף. השודד 

עקב אחריו עד לביתו, וכשזה נכנס לביתו 
השודד  השגחה,  ללא  התיק  את  והשאיר 
התיק  את  ולקח  ההזדמנות  את  ניצל 
לא  עדיין  העבריין   .₪10,000 שבתוכו 

נתפס. 

9ללא השגחה

במסגרת תהליך שיפור הביטחון האישי, 
לאחרונה  העמיד  פנים  לביטחון  משרד 
באזור  הביטחון  מרכיבי  לחיזוק  תקציב 
הביטחון  תחושת  של  משמעותי  ושיפור 
המשרד  יבנה  כך,  בתוך  החיים.  ואיכות 
ייעודית  אבטחה  "חליפת"  פנים  לביטחון 

לכל ישוב וישוב בשער הנגב, תוך שימת 

דגש על ישובים עורפיים. החליפה תכלול 

שתפקידם  אלקטרוניים  מרכיבים  בעיקר 

לשעון-  מסביב  אבטחה  מערך  להשיג 
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9מלבישים את העוטף
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נפתלי סיון

במטה ב  אצלנו  עומלים  האחרונים  חודשים 
למידה  פורמט  על  המועצה,  של  האסטרטגי 
חדש שכולל סיורים לימודיים במועצות אזוריות 
כמה  לפני  הנגב.  לשער  דומה  התיישבות  מרכיבי  בעלות 
דמוגרפית  צמיחה  למובילי  מקצועי  סיור  ערכנו  שבועות 
והנהלות יישובי שער הנגב בגליל העליון. בסיור למדנו על 
במעיין  קדרים,  קיבוצים-  בארבע  הצמ"ד  בתחום  הנעשה 
מעורבות  על  למדנו  כן  כמו  וגדות.  מרדכי  נאות  ברוך, 
אורגן  כשהסיור  בתחום,  העליון  הגליל  האזורית  המועצה 
של  היישובים  אגף  אנשי  ידי  על  הדרך  כל  לאורך  ולווה 
הגליל העליון. בסיור השתתפו כ- 25 נציגים מיישובי שער 

הנגב והמועצה.
על  למדנו  וקליטה,  צמ"ד  של  שונים  מודלים  הוצגו 
התפקיד  על  ובעיקר  דרך,  ופורצות  חדשניות  מחשבות 
המכריע של מנהיגות שלוקחת אחריות לאורך זמן ועובדת 

בשיתוף פעולה מלא להגדלת השורות בקיבוץ/ביישוב.
למארחים  ותודתנו  הערכתנו  את  שולחים  אנו  מכאן 
שלהם,  המסירות  על  היישובים  אגף  ולאנשי  בקיבוצים 
המלמדת  החוויה  ועל  בנו  שהושקעה  והאנרגיה  הזמן  על 

והמשמעותית להן זכו המשתתפים.
הסיור כאמור אורגן על ידי המטה האסטרטגי של המועצה 
ומומן ע"י המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, במסגרת 
הסיורים  איתן".  "צוק  מבצע  בעקבות  הממשלה  החלטות 
מתקיימים במסגרת רב-שנתית של הכשרת צוותים מובילי 

צמיחה דמוגרפית ביישובי שער הנגב.

של  והאגודות  הקהילות  למנהלי  סיור  זה,  לסיור  קדמו 
הייתה  שמטרתו  אשר,  מטה  במ"א.  הנגב   שער  יישובי 
ללמוד על הנעשה באגודות הקהילתיות. הקשר בין האגודה 
הקהילתית לאגודה החקלאית ולוועד המקומי, הקשר של כל 
תושב-יישוב-מועצה.  הממשק  ועל  האזורית  למועצה  אלה 
ביקרנו בגשר הזיו, יחיעם, אילון וראש הנקרה. השתתפו 14 
מזכירים/מנהלי קהילות, אגודות ואנשי מועצה. למדנו על 
והאחרים  המוניציפליים  הכלכליים,  התהליכים החברתיים, 
על  לשמוע  חשוב  היה  אשר.  במטה  כעת  המתרחשים 
ההתמודדות עם כל הסוגיות של הפרק, הן מזווית היישוב 

והן מזווית המועצה. הסיור היה מלמד ותורם.
ביישוב,  צמ"ד  למובילי  הכשרה  קיימנו  השנה  בפברואר 
קולטים  איך  אבל  צומחים,  "צמחנו,  הייתה:  כשכותרתה 
של  שונים  קליטה  תהליכי  על  למדנו  זה  עיון  ביום  נכון?” 
אליו  הברורה  התובנה  בהצלחה.  זאת  שעושים  קיבוצים 
האדירה  להשקעה  שמעבר  הייתה  המשתתפים   30 הגיעו 
עלינו  ביישובים,  המושקעים  בצמיחה  ומשאבים  באנרגיה 
להשקיע השקעה גדולה מאד ב"קליטה", לפני ואחרי הקבלה 

לחברות, עניין שאולי עד כה עמד בצל הצמיחה.
נוספות,  הכשרות   2 התקיימו   2016 שבשנת  לציין  ראוי 
בחודש נובמבר בקיבוץ כרמים, שם התמקדו 30 המשתתפים 
כולל  לניהולה,  כלים  ובמתן  באזורנו  הדמוגרפית  בצמיחה 
הרצאה על אסטרטגיות לניהול שיתוף ציבור וכלים ניהוליים 
למה,  מתאים  מה  וקליטה,  צמיחה  בתהליכי  ציבור  לשתף 

ואיך מבצעים זאת בהצלחה.
לרכזי  ראשון  מקצועי  סיור  נערך   2016 אפריל  בחודש 
צמיחה דמוגרפית, מנהלי קהילות/מזכירים ואנשי הנהלות 

יזרעאל.  ועמק  מגידו  באזור  בקיבוצים  שביקרו  היישובים, 
השתתפו 28 חברות וחברים. מטרת הסיור הייתה להתעדכן 
יישובים  של  ובעשייה  דרך,  ופורצי  חדשניים  בתהליכים 
בהליכי  חשוב  פרק  ללמוד  ניתן  מהם  בתחום,  שונים 
חתירה  דמוגרפית:  צמיחה  של  מודלים   3 הוצגו  הצמיחה. 
עצמו  להגדיר  המנסה  מסלולי  רב  קיבוץ  אחידה;  לזהות 
רחבה.  קהילתית  תפיסה  בעל  פלורליסטי,  וקיבוץ  מחדש 
כמו כן, שמענו הרצאות בתחומים שונים הקשורים לצמיחה 

הדמוגרפית.
יהודה  במקביל נערך סיור לימודי במועצה אזורית מטה 
של  וההפעלה  ההקמה  על  ללמידה  יכיני  אנשי  בהשתפות 
האגודה הקהילתית במושבים. סיור שני נמצא בשלבי תכנון 

ויבוצע בהמשך.
כמובן- היד עוד נטויה. מפגשים וסיורים נוספים להכשרת 
הצוותים השונים והנהלות היישובים נמצאים בשלבי תכנון. 

הביצוע בהמשך השנה ובשנת 2018.  
משה קפלן, מנהל קהילה מפלסים:

בהרבה  מסייר  ומזכירים  קהילה  מנהלי  פורום  לאחרונה 
להפנים  וגם  שונים.  בתחומים  ללמוד  ע"מ  בארץ.  קיבוצים 

שכולנו מתמודדים עם אותם אתגרים וזה די מנחם...
את הסיורים יוזם, מארגן ומבצע נפתלי סיוון - מנהל אסטרטגי 
במועצה. הסיורים כולם מאורגנים עד הפרט  האחרון, לו"ז 
עם  חשוב  והכי  חברתי.  וגיבוש  לינה  אוכל,  מאד,  מוקפד 
תכנים תורמים ומעולים. הקיבוצים המארחים עושים את זה 

באהבה גדולה וברצינות שלא מובנת מאליה.
הערכתי לנפתלי בפרט ולמועצה בכלל. על היוזמה, הרצינות 

והדרך!

"הדיבור משדל הדוגמה מלמדת"
 )ז'וזף ז'ובר(

 בשער הנגב יוצאים לסדרת מפגשי למידה על צמיחה קליטה ובנית קהילה. 
הסיור האחרון למובילי צמיחה דמוגרפית והנהלות היישובים, במוא"ז גליל העליון הוגדר הצלחה גדולה

יונתן שטרסברג - ארז

ארז חשבו על צמיחה דמוגרפית, ב 
הקהילה  הגדלת  היינו, 
והצערתה. "באותו זמן התקשרה 
לקלוט  לנו  והציע  "אילים"  תנועת  אלינו 
קבוצה" אומר רוני לוין שהיה יו"ר הקיבוץ, 
בהתקשרות  "יעל".  גרעין  עם  התקשרנו   "
עם תנועת "אילים" תרגלנו מחדש "קליטה". 
כמו כן, בעזרתם, הצבנו את ה"קארווילות" 
ושיפצנו עשרה בתים." לגרעין צרפנו גם בני 

הקיבוץ שחשבו על תושבות משודרגת.
לקיבוץ לקח זמן להאמין בנושא. תחילה 
בעצמאות  "חברים  של  הרעיון  עלה 
רוני  זאת.  דחתה  האסיפה  אך  כלכלית", 
האסיפה  ההמון".  של  "שכל  בכך  רואה 
הקליטה  בנושא  להתקדם  ירוק  אור  נתנה 
מלאה.  חברות  של  הרעיון  את  ואימצה 
החדש  המהלך  את  הבינו  המצטרפים 
והתחילו להפנימו. התקבלה החלטה להביא 
בתוך  חדשה  שכונה  בניית  של  הרעיון  את 
הקו הכחול לביצוע. לשם כך מינו את יצחק 
על  האחראית  אמיתי  טלי  חקל'ה.  אמיתי- 
הייתה  אמורה  הדמוגרפית  הצמיחה  נושא 
מוכנות  שתהיינה  המשפחות  את  להביא 
לעבור "מהכוח אל הפועל", היינו להצטרף, 

ולחתום על הסכמים מפורטים.

הימים, ימי "צוק איתן", המבצע שיכול היה 
"קסאמים"  "גבול"  זאת  בכל  הכל.  להרוס 
"צבע אדום" לא תמיד משתלבים עם בניה. 
את  גבש  הוא-  כן  כשמו  איתן"  "צוק  "ואכן 
"חפשו  ומוסיף,  רוני,  אומר  הקהילה", 
משפחות ראשונות לחתימה ותוך זמן קצר 

חתמו 19 משפחות".
"תכנית הבינוי הראשונה לא נראתה מספיק 
משולבת עם הקיבוץ כשכונה כפרית" מספר 
יצחק אמיתי- חקל'ה, ומוסיף: "עם כניסתו 
הגענו  סנרמן,  דניאל  המועצה,  של מהנדס 
ע"י  והתקבלה  לכך  פתרון  שנתנה  לתכנית 

מנהלת תכנון היישוב של הקיבוץ".
כאשר  התשתיות,  לתכנון  עברו  מכאן 

היועצים נקבעו ע"י משרד השיכון. חקל'ה: 
"בעבודה משותפת עם עוזי שמאי ודני רגב, 
לתכנון  הגענו  בתכנון,  ממרצם  שהשקיעו 

מלא של התשתיות".
איתן"  "צוק  בתקופת  התרחש  זה  כאמור 
והתקבלו, בהתאם להחלטת ממשלה, "בתי 
סבסוד"  "העמקת  של  ויחידות  אגודה" 
המכרז  השכונה.  תשתיות  בבניית  שעזרו 
רוזנברג,  לביצוע התשתיות נעשה ע"י דוד 
יש  הנגב.  שער  הנדסה  מחלקת  ודבי  ריקי 
ולפיקוד  הביטחון  למשרד  גם  להודות 
העורף על תמיכה ב"מרכיבי ביטחון", גדר, 

שער וכביש.
לפרויקט,  ניהול  חברת  בחרנו  "במקביל 

בין  מגשרים  למעשה  הם  "קורום",  חברת 
כדי למנוע  "הקיבוץ"  לבין  הדירים הבונים 
קונפליקטים ישירים" מספר חקל'ה ומוסיף: 
נציגות  קורום,  חברת  מנהלת:  "הקמנו 
מתקבלות  שם  הדירים.  ונציגות  הקיבוץ 

ההחלטות בקשר לבנייה".
תכנון הבתים נעשה ע"י האדריכלית ענת 
מוגינר. נבנו 4 מודלים של בתים עם צורה 
חיצונית אחידה לכל מודל, והתכנון הפנימי 

ע"י הדירים. נבחר קבלן אחד לאחר מכרז.
טלי: "השכונה תאוכלס בשלושים משפחות 
חדשות שהתקבלו לחברות בארז, בשלב זה 
נבנים 20 בתים. חלק מהמשפחות של בנים 
תושבים  וחלק  "יעל"  מגרעין  חלק  חוזרים, 

שהתקבלו לחברות."
הם  החדשים  התושבים  של  הארי  חלק 
בגיל בין 27 ל – 40 וילדים מפעוטון עד בית 
נמצאים בארז  רוב הדיירים החדשים  ספר. 
יותר משבע שנים ומשולבים בחיי הקהילה. 
יעברו  והדיירים  הבנייה  תיגמר  כאשר 
בידנו  הבתים שהתפנו.  את  נמלא  לשכונה, 
רשימת המתנה ארוכה של בנים ומצטרפים 

חדשים.
גם  החרוטות  ירמיה  הנביא  בדברי  אסים 

על מגילת היסוד של שכונת הזיתים:
ְוִאְכלּו  ַגּנֹות,  ְוִנְטעּו  ְוֵׁשבּו;  ָבִּתים,  "ְּבנּו 

ֶאת-ִּפְרָין."

מסיק חברים בארז
"ְוַעל-ַהֵּזיִתים ְוַהִּׁשְקִמים ֲאֶׁשר ַּבְּׁשֵפָלה"  )דברי הימים א' כז' 82(

צילום וו עדי מאירי

צילום וו יהודה אהרוני

9בסוף שבוע שעבר נגנבו 12 
עגלים מקיבוץ אור הנר

מהשיטור הקהילתי נמסר כי גניבות בקר הופכות נפוצות יותר 
ככל שמתקרב הראמאדן. ערנותכם נדרשת

צילום וו יהודה אהרוני



טורניר כדורגל שער הנגב 
כדי שתוכלו להבין את הפרויקט הקהילתי המועצתי הגדול ביותר שקורה כאן, קבלו את טורניר 

כדורגל שער הנגב- מאחורי הקלעים:

• מבוסס על אירועים דמיוניים, יותר או פחות, שייתכן שמעולם לא קרו מלבד בראשם של אנשי 
המנהלת.

הפיזיותרפיסטים  של  הגבוהה  רמתם 
ומוערכת  כולו  בעולם  ידועה  בישראל 
מאוד בהיבט הבינלאומי. כמו כן, טיפול 
בפיזיותרפיה במדינת ישראל הינו טיפול 
שנמצא בתוך סל השירותים לו זכאי כל 
אחד ממבוטחי קופות החולים- ממש כמו 
הבדלי  ישנם  זאת,  עם  אך  בסל.  תרופה 
פיזיותרפיסטים  בין  וגישה  ניסיון  ידע, 

שונים.
לפנות  כדאי  מתי  השאלה,  נשאלת 

לטיפול פיזיותרפיה פרטי? 
טיפולי  למדי:  פשוטה  הינה  התשובה 
פיזיותרפיה הניתנים במסגרת הציבורית 
בהפניית  ומותנים  בהיקפם  מוגבלים 
מכאבי  סובל  אתה  אם  לדוגמה,  רופא. 
תעשה  שכנראה  מה  ברכיים,  או  גב 
הרופא  המשפחה.  לרופא  ללכת  יהיה 
הנך  ויחליט אם  יבחן את הכאב/מגבלה 
תזדקק  אם  פיזיותרפיה.  לטיפולי  זכאי 
לטיפולי הידרותרפיה, תופנה גם לרופא 
ואז  נוירולוג(,  או  )אורתופד  מומחה 
פיזיותרפיסט יבחן את ההמלצה על מנת 

להחליט אם לאשר את הטיפול או לא.
לטיפולי  שלך  שהזכאות  לזכור  יש 
הציבורי,  הסל  במסגרת  פיזיותרפיה 
כן,  כמו  בהיקפה.  מאוד  מוגבלת 
הציבורית  המערכת  הדברים,  מטבע 
לטיפולי  בתור  וההמתנה  מאוד  עמוסה 
ארוכה  להיות  יכולה  הפיזיותרפיה 
החולים  שקופות  להבין  חשוב  ומייגעת. 
בארץ אשר נותנות לנו שירותים רפואיים, 
הן הביטוח הרפואי שלנו. קופת החולים 
כללים  בעלת  פוליסה  לנו  מעניקה 
לקרוא  מאוד  ששווה  ומוגדרים  ברורים 
לעצמינו  לחסוך  ובכך  לעומק,  ולהבין 

בפרט  מיותרים.  ועצבים  ראש"  "כאב 
טובות  אפשרויות  בפניך  כשפתוחות 

נוספות.
כל  של  השירותים  סל  אם  כן,  אם 
כולל בתוכו טיפולי  קופות החולים אכן 
מכונים  קיימים  מדוע  פיזיותרפיה, 

פרטיים לפיזיותרפיה?
או במילים אחרות: למה עלי לשלם על 

שירות שאני זכאי לו בחינם? 
עמוסה,  הציבורית  הבריאות  מערכת 
יחכה  מטופל  לעיתים  ארוכים.  התורים 
ואף  שבועות  בפיזיותרפיה  שלו  לתור 
להידרותרפיה,  בנוגע  ארוכים.  חודשים 
רבות  פעמים  יותר-  אף  קשה  המצב 
לגבי  כי  אציין  כלל.  יאושר  לא  הטיפול 
שילוב בין שני הטיפולים- הוא אינו קיים 

ברפואה הציבורית.
מטופל  לכל  המוקצה  הזמן  כן,  כמו 
והיקף  קצר,  הוא  הציבורית  במערכת 
כמו  מוגבל.  למטופל  הטיפולים  מכסת 
וסוגי  ניסיון  ידע,  רמות  קיימות  כן, 
ולא  המטפלים  בין  שונות  התמחויות 
קיימת בשירות הציבורי אפשרות לבחור 

את המטפל הספציפי.
מכאבים  סובל  עדיין  אתה  אם  לכן, 
דרך  זכאי  אתה  לה  המכסה  את  וסיימת 
אפשרויות  בפנייך  נפתחות  הקופה,  
טיפול נוספות ואף איכותיות יותר. אנסה 
ושקוף  ברור  באופן  המידע  את  להביא 

ככל שניתן:
נוספים  בריאות  שירותי  שב"ן-   .1
מכבי  פלטינום,  כללית  מושלם,  )כללית 
וזהב  כסף  לאומית  שיא,  מאוחדת  זהב, 
וכד'(- רובינו רכשנו ביטוחים כאלו וכעת 
דרכם  לבצע  ניתן  האם  לבדוק  הזמן  זה 

בכל  פרטי.  באופן  פיזיותרפיה  טיפולי 
תקנון  קופה  ולכל  שונים  כללים  קופה 
דרך  הטיפול  כלל  בדרך  שונה.  מעט 
עצמית  בהשתתפות  כרוך  יהיה  השב"ן 

כלשהיא. 
מסתבר  פרטי-  בריאות  ביטוח   .2
)חכם(  מישהו  בחיים,  כלשהו  שבשלב 
בריאות  ביטוח  לרכוש  אותנו  שכנע 
כבר  )חכם  שלנו  שהקיבוץ  או  פרטי, 
עבור  בריאות  ביטוח  רכש  אמרתי( 
רכש  שלנו  העבודה  שמקום  או  חבריו, 
ביטוח  רבה(  )בחוכמה  קבוצתי  באופן 
בריאות לעובדיו. אז אם במקרה שלך יש 
להוציא  הזמן  זה  אבק.  שמעלה  פוליסה 

אותה ולקרוא טוב טוב מה כתוב בה.
לפנות  כדאי  קיבוץ-  חבר  אתה  אם   .3
הביטוחים/  אחראית  הבריאות/  לרכזת 
המרפאה ולברר מהן זכויותיך. בקיבוצי 
המועצה האזורית שער הנגב, רוב חברי 
בריאות  בפוליסות  מבוטחים  הקיבוץ 
ברובן  כוללות  אלו  פוליסות  מצוינות! 
זכאי  להם  פרטיים  פיזיותרפיה  טיפולי 
גם  כדאי  מחדש!  שנה  מידי  המבוטח 
בו  רכב-  מביטוח  שלהבדיל  לדעת 
הביטוח  את  לתבוע  אם  מתלבט  אתה 
על  תביעתך  שלעיתיים  משום  לא,  או 
בשנה  הפוליסה  את  מייקרת  לרכב  נזק 
אינה  הפוליסה  בריאות  הבאה-בביטוחי 

מתייקרת כלל אם השתמשת בה.
לסדרת  שנה  בכל  זכאי  הנך  לדוגמה: 

טיפולי פיזיותרפיה!
פעם אחר פעם אני נתקלת במטופלים 
את  אקבל  "איך  אותי:  ששואלים 
בכך  כרוכה  "בוודאי  ההחזרים?" 
לי...."  יחזירו  "לא  רבה..."  בירוקרטיה 
ביטוחי  ידע  נדרש  זה  בהיבט  גם  וכו'. 
בתחום מיצוי הזכויות הרפואיות. כחלק 
מהשירות הרפואי הניתן למטופל במכון 
ייעוץ ועזרה  ניתן גם  פיזיותרפיה פרטי, 
של  באופן  זכויותיו  במיצוי  מעשית 

שלהם,  במילוי  סיוע  הטפסים,  הנגשת 
הסברים מפורטים על מערכת הבריאות 

וכדומה.
שבמרפאת  שלנו  הפיזיותרפיה  במכון 
פיזיותרפיסטים  עובדים  המומחים, 
בעלי ידע וניסיון רב שנים והם מומחים 
העומד  האישי  הטיפול  זמן  בתחומם. 
לרשות כל מטופל הוא ארוך: 45 דקות. 
המטופל רשאי לבחור את המטפל שלו. 
טיפולים  ממגוון  המטופל  נהנה  כמוכן 
רחב ביותר תחת אותה קורת גג )תזונה, 
קיימת  ועוד(.  רגשי  טיפול  גופני,  כושר 
תקשורת בין המטפלים במטרה לשפר את 
איכות חייך ובריאותך.  כחלק מהטיפול  
הדרכה  מקבל  המטופל  הפיזיותרפי, 
וידע כיצד עליו לתרגל גם מחוץ לחדר 
זכאי  והוא  הקונבנציונאלי,  הטיפולים 
ביום הטיפול  להשתמש במתקני המרכז 

ללא עלות נוספת.
מדובר בתוספת מקצועית משמעותית. 
כך לדוגמה, אם סיימת טיפול פיזיותרפי 
שתיכנס  ורצוי  מומלץ  גב,  כאב  בגין 
לתרגל  מנת  על  ההידרותרפית  לבריכה 
עליך.  הטיפול  השפעת  את  ולמקסם 
כמו כן, מומלץ ורצוי להשתמש בהטבה 
שניתנת לך להיכנס ולתרגל בימים שאינם 

ימי טיפול, בעלות מינימלית ביותר. 
מכוני  עם  עובדים  אנו  לסיכום: 
הפיזיותרפיה הציבוריים בשיתוף פעולה 
מלא ובאמון הדדי, אך אם אתם מרגישים 
טיפולי  לקבל  ניתן  יותר,  לכם  שמגיע 
פיזיותרפיה והידרותרפיה פרטיים ברמה 
ובהשתתפות  גבוהה,  בזמינות  גבוהה, 

עצמית נמוכה, ומומלץ לעשות זאת.
המקצועי  בהיבט  לכם  לייעץ  אשמח 

ובהיבט הכספי.
פיזיותרפיסטית  צדק,  עירית 
מנהלת   ,MS.PT והידרותרפיסטית 
המרכז  גופנית,  ופעילות  שיקום  תחום 

ההידרותרפי שער הנגב.

המרכז ההידרותרפי
לימור שירין

09יוני 2017 וו שער הנגב שער הנגב וו יוני 2017 08

9טיפול פיזיותרפיה פרטי – לא 
בהכרח יקר יותר

גון: ארגנתי תרומה  לחולצות רשמיות לטורניר בשביל  השופטים
דפנה: תותח

טוביה: פשששש רק צריך שידורים ישירים 
וקוונים ואנחנו ליגה מקצועית.

מזי: מה לגבי לו"ז לשבת?
גון: טוביה ואני על זה...

 דפנה: פנו אליי XXXX הם רוצים לשנות יום. 
חסרים להם שחקנים

גון: דפ...שיעזבו אותך, תגידי להם שיפנו אלי ואגיד להם. 
גם ככה כולם שונאים אותי. חחחחח

דפנה: בואו אלי למשרד וניפגש
טוביה: אין לי זמן ואני בלימודים ויש עוד מלא עבודה, 

בדיוק התקשר אלי שחקן מXXXXX ואמר שהוא לא מצליח 
למצוא שופט לשישי.

 מזי: תכתבו לנציגים בקבוצה השנייה 
שאנחנו מנסים להתחשב בכולם

ועד מנהל טורניר כדורגל

זה קשה  בטורניר...  לעניין השיפוט  חייבים למצוא פתרון  מורכב  זה באמת  טוב  גון: 
לגבות כל הזמן שופטים ולשכנע אותם להגיע...הורגים את השופטים שבאים להתנדב 

על כל טעות קטנה...מבין אותם.
 דפנה: גון זה לא משנה את מי נביא תמיד יהיו תלונות...
כמו בכדורסל. הבאנו מישהו מקצועי והתלוננו.

גון: נכון דפ אבל אולי אם זה יהיה מישהו ניטרלי ועם ניסיון ...
יהיו פחות טעויות ותלונות

 טוביה: כנסו לפייסבוק בדיוק העלתי סופרזול של 
עקיבא אבני בתור מנכ"ל גבים במקום איתן כוחלי.

מזי: מסכימה עם גון לגבי השיפוט
 גון: מזי... בחייאת תגידי לכפר עזה שאף אחד 
לא עושה להם בכוונה אנחנו לא רוצים לדפוק אף אחד..

ועד מנהל טורניר כדורגל

גון:  נציגי קבוצות יקרים ערב טוב, אנחנו מנסים להתחשב בכולם, 
תבינו שטובת הטורניר מעל הכל ומנסים בכל דרך לקיים את 

המשחקים תחת האילוצים. נעדכן בהקדם 
 ש': צורי  XXXX  לא יכולים שישי בגלל שיש 
ל"ג בעומר לילדים אצלנו 

ש': אולי נדחה? יש שרב
 ג': גם אנחנו לא יכולים כי XXXX סוגר שבת... 
יש מצב להחליף עם קיבוץ אחר???

ב: יש שופטים? .למה לא פרסמתם עדיין!
 גון: חברים מה נסגר? זה לא תכנית לבקשתכם ...
 די להקשות אנחנו באמת מנסים כמו שאמרתי להתחשב אבל יש גבול ...
 תמיד יהיו כאלו שיצאו לא מרוצים. והשיבוץ שופטים לשבת הוא:___
מחכה שתשלחו לי שמות.

ר: אף אחד אצלנו לא רוצה לשפוט כולם מפחדים ומתחמקים.
XXXX ד: גם אצלנו קשה למצוא אני שולח את

גון: לא אחי אין מצב שהוא שופט... אחלה בנאדם  אבל מסכן ...
פעם שעברה ירדו לו על החיים 

ליגת כדורגל שער הנגב

ז: פתחו את השער
ד: שער דורות 

ב: חבר'ה אנחנו תקועים בשער מישהו יכול לפתוח
 ב: מישהו יכול לפתוח את השער אנחנו תקועים 
בפנים כבר שעה עוד מעט נהפוך לחברי קיבוץ

טוביה: יש כפתור מבפנים ….מה אתם מהעיר?
גון: ברכות למי שעלה כל הכבוד, בקרוב נפרסם לו"ז...
רק חבל על הבלאגן שהיה היום על המגרש...
תקחו אחריות על השחקנים הבעיתיים שלכם זה פאדיחות...
יש ילדים בקהל זה מה שהם לומדים...

ב: מתי אתם מפרסמים??
 גון: בקרוב כמו שאמרתי…טוביה עסוק מעל הראש 
בעוד דברים ואנחנו מנסים לסדר שיהיה טוב לכולם

ד: אנחנו מעדיפים שבת
XXXXXXמ: לנו לא משנה העיקר שלא ישפוט אותנו שופט מ

ר: חברים יקרים אומנם אנחנו עפנו מהטורניר 
אבל היה טירוף מחכים לשנה הבאה סחטיין למארגנים.

גון: באהבה העיקר שנהנתם זאת המטרה.
טוביה: בלעדיכם זה לא אותו דבר.

כ: מן הראוי שתפרסמו לו"ז אנשים 
קבעו דברים לסופש וצריכים לדעת

גון: אנחנו יודעים... ושוב תנו לנו רגע 
מבטיחים לפרסם כמה שיותר מהר

ר: מה עם תמונות טוביה? 
 XXXX ...ב: טוביה תתקן את הפוסט אחי

הבקיע לא YYYYY. רק אומר….

ליגת כדורגל שער הנגב

סימונה סער - גבים

את ל  יש  הנגב  בשער  קבוץ  כל 
בגבים  ולנו  שלו.  "המייסדים" 
היישוב  ממקימי  אחד  זוג  נותר 
חנה.  ורעייתו  ניר  ניסן  זהו   ,1947 בשנת 
וחנה  גבים  את  בנה  "ניסן  שרים:  אצלנו 
לגבים  הגיע  ניסן  כן,  השממה...".  הפריחה 
מנשר, נלחם במלחמת השחרור בנגב הנצור, 
הכותנה,  במועצת  ועבד  משק  מרכז  היה 

למד והיה פעיל בקבוץ, באזור ובתנועה.
עם  ברוב  לניסן  חגגנו  כחודש  לפני 
והתרגשות יום הולדת 88. התאספנו לכבודו 
וחברים,  הענפה  משפחתו  ובנים,  חברים 
שהיו גם ממקימי המקום )כמו, גדעון נאור 

– שהיה מנהל המועצה הראשון ולימים גם 
ראש עיריית קריית גת(.

הראשונים  של  פועלם  על  מצגות  הוצגו 

וניסן  חנה  זה  )אצלנו  בראשם  וניסן  וחנה 
סיפורים,  סופרו  אחת(,  בנשימה  ביחד 
ברכנו ושרנו לכבודם, טעמנו עוגות טובות 

זרמה  והוקרה  אהבה  המון  והתרגשנו. 
במועדון.

בטוחה אני שכל ותיקי שער הנגב מברכים 
בליבם, יחד אתנו, את ניסן וחנה, באריכות 
ימים באיכות חיים טובה, בבריאות והמשך 
פעילות, ככל שיוכלו, להוקרה על מעשיהם 

המופלאים ואהבה.
עוד מפעל יפה שנערך באחד מימי השבת. 
טייל,  היה  מנחם  ז"ל.  גדיש  מנחם  צעדת 
קשור בנימיו לא"י ונופיה דרך ההיסטוריה 
ארכיאולוגיה  גיאוגרפיים,  מקומות  שלה, 
בין השדות,  ובעיקר, דרך הרגליים. צעדנו 
חברים, נערים וטף כמו שמנחם צעד מידי 
שחר )ב- 4 לפנות בקר( כל שנותיו בגבים. 
מנחם פיתח שיטות וכללי הליכה – מלווים 
בתרגילים תוך כדי הצעידה. בתחנות השונות 
המיוחדים  התרגילים  את  לעשות  הקפדנו 
כברת  לצעוד  ובעיקר,  לנו  הנחיל  שמנחם 
דרך, כשאנחנו הולכים אחורנית. לא פשוט, 
האוריינטציה.   ואת  המוח  את  מפתח  אך 
נזכור  וכך  השנה  שהחלה  במסורת  נמשיך 

את מנחם בחדווה והערכה!

השיתופי שמשתף
מהנעשה בקיבוץ גבים

מזי: אני לא מתערבת נמאס לי לריב עם טל
דפנה: בניר עם תלו שלטי WANTED שלי…

טוביה: אני מפרסם את הלו"ז לשבת??
 גון: חכה רגע טוביה תן לי להוציא להם 
הודעה לפני שנפרסם בפייסבוק.

דפנה: גון תגיד להם גם שינקו אחריהם ...יהודית התקשרה להגיד שנשאר מלוכלך.
גון: באסה אני כל הזמן מבקש שינקו ומחלק להם שקיות.

טוביה: אני נשארתי להרים את הזבל, השאירו גועל נפש.

גון: דפ טוביה ואני חשבנו על רעיון גאוני
דפנה: כמה הפעם זה יעלה לי?

גון: נווו ידעתי שתילחצי. תקשיבי, יש טירוף סביב המדבקות סופרזול. 
בואי נדפיס חוברות ונמכור אותן וההכנסות ילכו לטובת שופטים לשנה הבאה...   

 טוביה: תחשבי איזה מגניב זה יהיה שלאנשים תהיה 
 אשכרה מדבקת סופרזול של עצמם. 
כולם יקנו ועם הכסף נשקיע במשהו בטורניר הבא.

דפנה: אתם יצירתיים מדי. אחשוב על זה.
גון: נשבע לך דפ שילדים פנו אלי איפה אפשר להשיג... הייתי בשוק.

מזי: דפנה את מוכנה להפסיק להחמיא 
לטוביה וגון בקבוצה? הם עוד יבקשו העלאה

דפנה: מצטערת לא יקרה שוב היה אחלה טורניר, 
שנה הבאה, אותה שעה אותו מקום, קבוצות אחרות בגמר

מזי: ניר עם-כפר עזה, שיהיה קצת שקט בבית 
דפנה: לגמרי. אנחנו פועלות ללא משוא פנים

מזי ודפנה
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חינוך חברתי
טל שוורץ

פסח בחינוך החברתי - שער הנגב

עדי מאירי

עובר ב  האחרונות  השנים  שש 
מורכב  תהליך  דורות  קיבוץ 
משפחות  של  קליטה  שעיקרו 
חדשות, על פי רוב צעירות. כ 60 משפחות, 
חלקם בני משק וחלקם לא, נקלטו בדורות 
לקהילה  מצטרפות  והן  האחרונות  בשנים 
השני  הדור  מבני  ברובה  שמורכבת  קיימת 
של דורות. כיום מהוות שתי הקבוצות האלו 
אך  בקיבוץ.  העיקרי  החברתי  המרקם  את 
הביאו  השונה  החיים  ואורך  הדורי  הפער 

למה שהגדירו בדורות "אי שקט".
לצאת  בדורות  הוחלט  כשנה  לפני 
מחודשת  בחינה  שעיקרו  משותף  לפרויקט 
הקשרים  חיזוק  דורית,  הרב  החברה  של 
מטרות  עם  חברה  של  ובניה  הקהילתיים 
שנת  סביב  העשייה  משותפות.  והסכמות 
ה  זימנה מפגשים של הקהילה. שנת   75 ה 
75 נחגגה לאורך כל השנה בשלל אירועים 
מוצלחים שכללו בין היתר, ארוחה חגיגית 
משותפת על דשא חדר האוכל, אירועי יום 
הילד ואירוע ההוקרה לדור מייסדי דורות. 

חנה זיו, מפיקת האירוע, מספרת: "מטרת 
כל  השני.  את  אחד  למידה  היתה  החגיגה 
אחד צריך לקבל את המקום שלו בקיבוץ- 
גם אם זה בני הדור הראשון והשני וגם אם 

זה חברים חדשים. היתה לי, תחושה באופן 
בדברים  להתעסק  צריכים  שאנחנו  אישי, 
שהם מעל היומיום, שיש בכוחו לשחוק חיי 

קהילה".
לפני  שהתקיים  המופע  השיא-  לאירוע 
התגייסו  דורות,  באולם  שבועות  כשלושה 
צוותים שלמים של אנשים, כשכולם מגיעים 
למפגש הבין דורי- חברים ותיקים וחברים 
חדשים- סבתות עם הבנות והנכדות שלהן.

שעבד  דגני  עידו  המפיק  נקרא  למשימה 
בעבר עם הקיבוץ ומכיר היטב את המרקם 
הוחלט  מודעת  בהחלטה  שלו.  החברתי 
שלא להתעסק בהיסטוריה של דורות אלא 
בהווה. לינור גפן ודפנה רז היו אמונות על 
על  כאמור  וחנה  והתלבושות  התפאורה 
ההפקה. התסריט הנבחר היה הקוסם מארץ 
עוץ. דורותי היתה דורות בת ה 75 ובמסעה 

הביתה )שהוא בסופו של דבר היא עצמה- 
קיבוץ דורות( היא פוגשת בדמויות שונות 
סאטירי  בסגנון  נכתב  התסריט  ומשונות. 
נגיעה  שעיקרו  עצמי,  הומור  המון  ועם 
איתן  שמתמודדים  התופעות  בדילמות 
חוסר  תחושת  לדוגמה  המתחדש.  בקיבוץ 
אותם  שהביאה  הוותיקים  של  "הנחיצות" 
להקים קיבוץ שקריטריון הקבלה אליו הוא 

גיל מעל 60.  
ההכנות למופע  נמשכו כארבעה חודשים. 
אינטנסיבית  עבודה  של  חודשים  ארבעה 
הצילומים  ההפקה,  התסריט,  סביב 
התפאורה  בלייב  הנגינה  הקבוצתיים, 

והתלבושות.
ההתרגשות בקיבוץ היתה רבה, אפילו מי 
שמסיבה כזאת או אחרת לא יכול היה להגיע 
גם  שהיתה  הגנרלית  לחזרה  הגיע  לאירוע, 

היא חגיגית.
עלו  אחד  קסום  בערב  דבר,  של  בסופו 
בגילאים  משתתפים  כחמישים  הבמה  על 
כלל  של  תמונות  מוקרנות  כשברקע   5-75
שלא  בתפאורה  התמלאה  הבמה  הקהילה. 
היתה מביישת הצגה מקצועית בתאטראות 
והתלבושות  ישראל  של  ביותר  הגדולים 
ושמחות. האולם  היו מקצועיות, צבעוניות 
וכיסאות  מקום  אפס  עד  התמלא  בדורות 
פלסטיק הוצבו על המדרגות כדי להתמודד 

עם כמות האנשים שהגיעה. 
חנה מספרת: "היו על הבמה כל כך הרבה 
יכולים  דוריים. מפגשים שלא  בין  מפגשים 
הרבה  הקיבוץ.  מדרכות  על  להתקיים  היו 
אנשים עד המופע לא הכירו את מי שעומד 
מבוגרים  הכירו  הילדים  הבמה.  על  לידם 
הכוחות  ילדים.  להכיר  למדו  ומבוגרים 
החדשים,  החברים  ברובם  שהם  הצעירים 

הקפיצו את הבמה".
עכשיו צריכים ללמוד בדורות איך לשמר 
את התחושות האלו לאורך הדורות הבאים, 
חנה  מדברת  עליו  דורי  הבין  המפגש  אך 
כבר הוליד מספר רעיונות משותפים ורצון  
ליצירות משותפות. ייזמות כמו חוג דרמטי 
או הקמה של חבורת זמר, צצות כמו פטריות 

אחרי הגשם.
מהנהלת  תמיכה  "קבלנו  מסכמת:  חנה 
והתוכן  גדולה  הייתה  ההשקעה  הקהילה, 
והריקודים  התנועה  לעכשיו.  נכון  מאוד 
צבע  הוסיפו  האורות  הבמה,  את  שטפו 
והתלבושות  הנפלאה  התפאורה  וחגיגיות 
כולם,  התמונה.  את  השלימו  הססגוניות 
לקיבוץ  הגעה  תאריך  או  לגיל  קשר  בלי 
יצאו מהאולם באותו הערב עם המון אהבה 
למקום. יש פה דור חדש שיש לו מה לתת. 
יש לנו ערכים משותפים, תרבות משותפת. 
דורות תמשיך להיות מקום שכדאי לחיות בו. 

קהילה - במה
לפני כשלושה שבועות חגגו בקיבוץ דורות 75 שנה לעלייתם לקרקע. אך החגיגה הזו, בניגוד לימי הולדת שציינו 

עשורים, היתה חגיגה הרבה יותר גדולה מציון שנותיו של דורות, חגיגה של קהילה אמיתית, שרוקמת לעצמה 
סיפור חיים משותף ומתחדש

תנועת  חניכי  וכל  מאחורינו  פסח  טיולי 
גולת  ואל  הקיץ  אל  מבטם  מפנים  הנוער 
הכותרת מחנה הקיץ. מד"צים בוגרי טיולי 
 3-4-5 יעבירו  איך  לעיתים  תוהים  פסח 
לטובת  הקיץ?  במחנה  חניכים  עם  ימים 
אלו וגם אלו הוכנה בנוער העובד והלומד 
סדרת היוטיוב "תעודת מדריך" - מחוברים 

סטייל. 
בינינו? בצופים זה לא מאד שונה וגם לא 
בבני עקיבא. מד"צ הוא מד"צ הוא מד"צ. 

מד"צים  שני  קפלן,  ונעה  אידו  עופרי 

הקיץ  מחנה  את  העבירו  גבים  מקיבוץ 
לצידם  ותיעוד.  כיף  בהדרכה,  הקודם 
עם,  מניר  "פופאי"  קבוצת  חניכות  כיכבו 
קשים,  רגעים  היו  החבר'ה.  הדריכו  שם 

רגעים מרגשים. 
את הסדרה ערכו בתנועת הנוער ושיחררו 

לנו את הסנונית הראשונה ממש כעת. 
למחשב  מהרו  אז  מקסימה,  התוצאה 
המד"צים  מחיי  טעימה  רגע.  מכל  ותיהנו 
שנים  הרבה  שם  שהיה  מכם  למי  שלנו. 

אחורה: אתם תראו, זה לא כל כך שונה!

9מחוברים "תעודת מדריך"

צילום וו מסך מיוטיוב

המחלקה לחינוך חברתי נפרדה משכבת 
יב' במועצה והעבירה את החבר'ה לידיים 

הבוטחות של מרכז הצעירים. 
באירוע חגיגי ומשמח בירך אריה חודרה 
מנהל מתנ"ס שער הנגב, שתחתיו נמצא הן 
החינוך החברתי והן מרכז הצעירים. אריה 

הזכיר לנוער שאנחנו כאן גם קדימה. צוות 

לקלוט  שנשמח  הזכיר  החברתי  החינוך 

וצוות  ביישובים  כמדריכים  בעתיד  אותם 

מרכז הצעירים קרא לחברים להיות חלק 

להשפיע על המועצה- בהווה ובעתיד. 

9להתראות נעורים - שלום 
צעירים

צילום וו טל שוורץ

צילום וו חנה זיו. במת דורות

צילום וו בית אלה א'-ג' גביםצילום וו נוער העובד והלומד ז'-ח' בנחל הבשור

צילום וו טל שוורץ צילום וו טיול פסח באזור לטרון. יכיני

צילום וו שוק קח תן, ילדי א'-ו'צילום וו טיול פסח צופים בנחל כלח בכרמל

צילום וו טיול פסח צופים בנחל כלח בכרמלצילום וו טיול פסח באזור לטרון. יכיני





יונתן שטרסברג - ארז

הנוער  לתנועות  נמשך  מנעוריו  עוד  בברזיל.  נולד  משה 
עם  הפכה  והיא  "דרור",  לתנועת  הצטרף  תחילה  הציוניות. 

השנים ל"דרור הבונים".
"בתנועת דרור הבונים חונכנו על ברכי הסוציאליזם והציונות. 
ככלל  לישראל  בעליה  נמצאת  האמתית  שההגשמה  למדנו 
יהיה  לכך  הראוי  שההמשך  הרגשתי  ולכן  בפרט.  ולקיבוצים 
באורח  למרוד  למדנו  כבר  שם  הכשרה.  לגרעין  בהצטרפות 
מקצועות  לעזוב  לבורגנות,  לבוז  למדנו  הורינו.  של  החיים 
שאינם מביאים תועלת לאדם החדש, להיות אדם מתיישב, על 
כל המשמעויות שבכך. כבשים הרי לא מדברות צרפתית, לכן 

חבל על הזמן בלימוד שפה זו" מספר משה מחיוך.
לי  שהיו  "למרות   .60  - ה  שנות  בתחילת  לארץ  עלה  משה 
שתי ידיים שמאליות, התחלתי לעבוד בדיר בתחילה בקיבוץ 
ארז  את  עזבנו  מכן  לאחר  אך  הגרעין שלנו,  אליו שובץ  ארז 
ועברנו לברור חיל. גם בברור חיל שוחחתי בעיקר עם הכבשים 

במרעה".

מחנך בכל רמ"ח איבריו
בברור חיל דברו פורטוגזית בין מספר מילים בעברית, ומשה 
חילק זמנו בין הכבשים לבין חברת הילדים ומשק הילדים. הוא 
נשלח לקורס מדריכי חברת נוער ועסק בזה תוך שהוא ממלא 
תפקידים שונים בקיבוץ. "התחלתי להתעניין בעבודה עם נוער, 
וביקשתי לעסוק במקצוע בצורה מלאה. בין השנים 1974-1976 
נשלחתי על ידי הקיבוץ ללמוד ספרות באוניברסיטה העברית 
בירושלים. כשסיימתי את הלימודים בהצלחה, התחלתי לעבוד 

כמורה לספרות ומחנך בבית החינוך שער הנגב". 
תלמידים רבים העמיד משה משך השנים חלקם כבר סבים 
וסבתות והם זוכרים לטובה את שעוריו המעניינים. מהו סודו 
יב' באחד המחזורים מציינים  של המורה בנדקובסקי? בוגרי 
במלות סכום: "כריזמטיות, התלהבות וציניות. שילוב מוצלח 
אדישה  להישאר  ביותר  עייפה  לכיתה  גם  מאפשר  שלא 

לנוכחותו של האיש בחדר."
לנבכי  כמוך(  )כמעט  אתך  יחד  "נכנסים  מוסיפים:  הם 
נפשותיהם של הדמויות. בדידקטיות מופלאה מצליח להבהיר 

ספק,  אין  שביצירות".  המשעממת  את  גם  עלינו  ולחבב  לנו 
וישנם עדים רבים לכך ששיעוריו היו מרתקים.

"אני מאמין שהטקסט הוא קשר אל הנפש מתוך ידיעה שאתה 
מרקו פולו של נפשך, אך אין ביכולתך למצות אותה. עבודתי 
כמורה לימדה אותי שכל אדם הוא עולם בפני עצמו. במהלך 
תהליך ההוראה חשוב שמחנך ילמד גם את תורת ההקשבה. 
אינך חייב להסכים, אך עליך להקשיב ולהגיב. איש אינו בעל 
ע"י  מתמיד  חיפוש  האמת  את  לחפש  יש  לכן  האחת,  האמת 

הקשבה משותפת" הוא מספר בעיניים בורקות. 
כי  רק  לא  היתר,  בין  נוצרה,  לתלמידיו  משה  בין  הכימיה 
למדו להקשיב למורה הכריזמטי שעומד מולך אלא כי לימד 
אותם להקשיב גם זה לזה. "תלמידים הם אוצר בלום של ידע 
את  מכבד  שאתה  כפי  לפחות  לכבדם  יש  חדשים.  ורעיונות 
עצמך. מי שחושב שבידיו נמצא כל הידע הוא פגום. ההוראה 
הכבוד  נכנס.  פועל  בהחלט  אלא  יוצא  פועל  רק  לדידו  אינה 
ההדדי נלמד גם דרך השיעורים. ההתייחסות של המורה אל 
נכבדם  אם  לזולתם,  להתייחס  איך  אותם  התלמידים מלמדת 

נכובד".

לתרגם הומניזם
לשפה פדגוגית

משה בנדקובסקי מברור חיל תמיד יזוהה עם מקצוע הספרות. בעולם בו כולם מדברים על 5 יחידות מתמטיקה שצריך כדי 
לעבוד בהייטק, יש מי שמזכיר שלא הכל זה מספרים, ישנה הוראה אחרת- ללמוד את הספר בשביל להיות בן אדם
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לכיתה,  מחוץ  גם  תלמיד  כל  להכיר  השתדל  מחנך  כשהיה 
לכן ביקר כמעט כל ילד ונער גם בביתם. "תלמיד אינו מוגבל 
לכיתה. על המורה לדעת להכיל את כולו, כולל סביבתו" הוא 

מסביר.
בית הספר שער הנגב, לטענתו, נתן לו את הבמה להתעסק 
גם בגישתו החינוכית. "לבית הספר היה עניין לעודד קליטת 
כבעלי  אלא  ההוראה  מקצוע  כבעלי  רק  לא  חדשים,  מורים 
גישה חינוכית. לאורך השנים בהם לימדתי ספרות היו הורים 
שהגיעו אלי וטענו בקשר ללימוד הספרות: "מה יצא לילד שלי 
היא  להישאל  שצריכה  האמתית  השאלה  לדעתי  אך  מזה?". 
"מה נכנס לו מזה? מהי התרומה לאישיות של הילד, שאתה 

יתפתח ויגדל להיות אדם בוגר?".
משה עסק לאורך השנים לא רק בחינוך. בשנים בין השנים 
מספר  עליו  חיל  ברור  בקיבוצו  כמזכיר  כיהן   1986-1987
בראות השנים כי היה לו קשה בתפקיד הזה. "הייתי רגיש מידי 
בשביל לשמש מזכיר קיבוץ" מספר. בשנת 1992 השלים תואר 
שני, ולימים שימש גם כמרצה לספרות במכללת ספיר. כיום 

הוא גמלאי ועובד בארכיון הקיבוץ בהתנדבות.
 חבריו של משה יקראו לו בשמו הפרטי, אך תלמידיו, על 
כל המחזורים בהם לימד, תמיד יכנו אותו רק - "בנדקובסקי". 
לעורר  תלמידיו,  אל  להגיע  שידע  שונה  מורה  בנדקובסקי 
לחשיבה עצמית ולפתח גם יכולת למידה. איך להתמודד עם 
טקסט, לזהות את המיוחד והחשוב בו, לרדת לנבכי נפשם של 
הדמויות הפועלות וכך להעשיר את עולמם שוודאי אינו "צר 

כעולם הנמלה".
את  לחבב  מצליח  המקצוע  עם  המזוהה  למקצוע,  מורה 
רק  להם  הייתה  לאלו שהספרות  גם  התלמידים.  על  מקצועו 

אפיזודה חולפת. בזכותו זו אפיזודה מהנה, מרשימה ומהנה.
אשרינו שזכינו במורה כזה, מורה לחיים.

צילום וו עדי מאירי

סדרת הכתבות
הכול אנשים

חברים מספרים
אהרל'ה  רוטשטיין – מנהל בית החינוך

"יש לו כישרון פלאי לקרב את הטקסט לאישיותו 
קורה  מה  מרגיש  הוא  פלאי  במהלך  ולתלמידים. 
עם  הזדהות  ומרגישים  מגיבים  והם  לתלמידים, 

הטקסט, ולא משנה מהו הטקסט.
יש לו יכולת להיות מרוחק ולנקוט עמדה נחרצת, 
להיות אובייקטיבי וסובייקטיבי בעת ובעונה אחת.

לשפת  הומניזם  לתרגם  שיודע  אדם  בן  יש  אם 
הספרות וההתנהגות הפדגוגית, זה האיש.

מחדש,  היצירות  את  ויוצר  למופת  מורה  הוא 
ומאירן באורו המיוחד."

חברים מספרים
ורד שפירר – תלמידה לשעבר מארז
זיכרון שלך משיעורים של משה בנדיקובסקי.

עם  מיוחדים מהשיעורים  זיכרונות  כמה  לי  יש 
וכן  רגיל  היה  שלא  משה  של  קולו  בנדיקובסקי. 
משפת  מאוד  רחוקה  שהייתה  המיוחדת,  שפתו 
את  זוכרת  אני  לתלמידים.  "התחנף"  לא  הנוער. 
השיעור על שירו של אלתרמן: "עוד חוזר הניגון" 
כחוויה שאני נושאת עימי שנים רבות. דבר דומה 
קרה לי בשיעור על סיפוריו של שי עגנון שאותם 
אני זוכרת עד היום למרות שבכלל לא התחברתי 

לסופר.
התלמידים,  אהבת  את  בקש  לא  בנדיקובסקי 
לכך  אי  לתלמידים.  כבוד  יראת  לו  הייתה 
למרות  וזה  אליו,  כבוד  יראת  היתה  לתלמידים 
דיבר  ההיפך,  אלא  לפופוליזם  נטה  לא  שהוא 

בשפה גבוהה.
הוא נתן משמעות לטקסטים וחי עם התלמידים 

בכבוד הדדי.

מחלקת חינוך שער הנגב

האזורית מ  במועצה  מתקיימים  שנתיים  זה 
השזורים  תהליכים  מספר  הנגב  שער 
ומשלימים זה את זה למטרה אחת משותפת: 

להגדיר ולחדד את התפיסה  החינוכית של שער הנגב.
חינוכית  תפישה  לבניית  הוביל  הראשון  התהליך 
למועצה  החינוכי  הצפון  ככוכב  שתשמש  מגובשת 
ובמקביל תהליך שני אשר עסק בקווים לדמותו של בי"ס 

היסודי החדש העתיד להיבנות )ועדת "חודרה"(. 
מחוברים.  השניים  כי  הבנו  חינוך"   ל"ערי  משחברנו 
תפיסה חינוכית תאיר את אופיו של ביה"ס החדש ומצד 
שני חשיבה על תפקוד בי"ס חדש חייבת להתממשק עם 
התפישה החינוכית. על כן חיברנו תהליכים אלו יחדיו 
לתהליך אחד שמגדיר כל אחד בנפרד ודואג לראות את 

ה"יחד" המשותף.
לתהליך אסטרטגי זה חברו מחלקת החינוך ובתי הספר, 
היישובים,  נציגי  היישוביות,  המתנ"ס, מערכות החינוך 
הכט  יעקב   – חינוך"  "ערי  בהנחיית  המועצה,  ההורים, 
מרכז  אמיתי  ויאיר  החינוך(  בתחום  בינלאומי  )מומחה 

הנושא מטעם החברה.
יסוד  אבני   2 במשותף  יצרנו  אלו  בתהליכים 

משמעותיים:
א. התפיסה החינוכית של שער הנגב.

ב. מאפייני ביה"ס היסודי  החדש.
שער  של  המשותפת  החינוכית  התפיסה  גרעין  להלן 

הנגב, שגובש במהלך הדיונים. 
  כל אחד מסעיפי התוצר, הורחב למגוון המשמעויות 

הגלומות בו. 

מאפייני ביה"ס היסודי החדש
התהליך עם צוות "ערי חינוך" הביא לכדי יצירת מודל 
ייחודי של קמפוס יסודי, בעל מאפיינים עצמאיים לכל 
מסלולים  באמצעות  ופורה  משותף  שיח  לצד  ביה"ס, 
משותפים.  משרד החינוך ומליאת המועצה אישרו את 
בנייתו של בית ספר נוסף ליד הקיים אשר יוזן באמצעות 

אזורי רישום, קרי חלוקה גאוגרפית, תוך שמירה על 

מבנה הקהילה בשני בתי הספר
מחלקת ההנדסה סיימה את התכנון הפיזי של המבנה 
ואמורה לצאת לדרך במהלך חודש יולי  2017 ) התהליך 
יכלול פינוי ובינוי (. סיום הבניה מתוכנן להסתיים במהלך 
של  העבודה  תכנית  תתגבש  לכך  בהתאם   ,2018-2019

פתיחת ביה"ס היסודי החדש.
עם  זה  "ישוחחו"  הספר  בתי  שני 
מערכת  )במסגרת  ויאפשרו  זה, 
השעות(,  לתלמידים, לנוע ביניהם 
הבחירה.  עקרון  מימוש  לטובת 
המעברים יהיו בעיקר בזמן שיוקדש 

למסלולים 
ביה"ס(,  לכל  לפחות  )שלושה 
העשרה  של  הנה  המסלולים  רוח 
לימוד  תוך  משמעותית,  אקדמית 
שנת  במהלך  ומהנה.   חוויתי 
לטעום  ננסה  תשע"ח  הלימודים 
בביה"ס   המסלולים  מרוח  חלק 
לקראת  והכנה  עיבוד  לצד  הקיים, 
אמור  בה  תש"פ  הלימודים  שנת 

להיפתח ביה"ס.
בהמשך לתהליך הוקם צוות היגוי  
לביה"ס היסודי החדש )שכולל את 
הנהלת  המתנ"ס,  החינוך,  מח'   –
המליאה,  נציג  החינוך,  משרד  מפקחת  הקיים,  היסודי 
במהלך  עבד  זה  צוות  השפ"ח(,  ומנהל  ההורים  נציג 
תשע"ז על הסוגיות המרכזיות העולות מהמודל המוצע 

ומהיערכות לקראת בינוי ביה"ס הקיים. 
של  החיבור  לקראת  יערך  זה  צוות  תשע"ח  בשנת 
קהילת המורים, ההורים וכלל הקהילה של שער הנגב. 

אנו נמשיך לעדכן מעת לעת את הציבור בהתפתחויות, 
בישובים  הנציגים  באמצעות  והן  ישירים  באמצעים  הן 

ובאזור.
בברכה,

אורי מלול – מנהל מחלקת החינוך 

 היערכות המועצה לקראת 
בינוי ביה"ס יסודי חדש
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הנגב", ואח"כ לימדתי גם בחטה"ב. מאד 
אהבתי את העבודה הזו. ראשית, אהבתי 
המפגש  את  אוהבת  אני  ללמד.  ואוהבת 
עם הבנות. לא נבהלת מבעיות. כל אחת 
במהלך  לאתגר.  אצלי  הופכת  מהבעיות 
הזמן ריכזתי את המקצוע בביה"ס ופחות 
להתחכך  צריכה  הייתי  זאת.  אהבתי 

בעניינים פחות טובים לי.
גילוי נאות: כאן עלי להודות - אלישבע 
תמיד  בביה"ס.  קולגות  היינו  ואנכי 
החינוך  מכיתות  תלמידותיי  את  לימדה 
והייתה  מחנכת,  כשהייתי  עוד  המיוחד, 
ומכילה. תמיד ראתה את  יפה  גישה  לה 
המיוחדים  לצרכים  היטב  וקלעה  האחר 
מבלי  ואחת,  אחת  כל  של  ולדרישות 
לוותר על אמונה בחינוך הגופני ובתנועה. 

כך היה גם, כשהפכתי ליועצת.
מהי תפיסתך לגבי תנועה? אני מאמינה 
בקשר של הגוף והנפש. אחד משלים את 
האדם  את  וממלא  תנועה  כמעגל  השני 
ובריא  גמיש  גוף  חיוביות.  באנרגיות 
יותר.  ופתוחה  משוחררת  לנשמה  מביא 
מהראיה  נובע  העניין  אם  לי  ברור  לא 
תמיד  והיכולת  לחיים  שלי  האופטימית 
למה  להתגעגע  מבלי  קדימה,  להסתכל 
בתחום  עצמי  את  מאתגרת  אני  שהיה. 

התנועה והיצירה. זאת אני וכך זה יוצא.
חינוך  ספורט  לשיעורי  קראו  בביה"ס 

גופני ולא התעמלות או ספורט. מדוע?
זה  הוליסטי.  משהו  הוא  גופני  חנוך 
התייחסות  אלא  כשלעצמו  הספורט  לא 
לתנועה בכלל: ריצה, משחק, התייחסות 
במרכז  הנערה  את  ראיתי  תמיד  לילד. 

באמצעות התנועה.
בבית  שנים   42 שלימדתי  לציין  רוצה 
ב"שיקום  השתלמתי  באפקה.  הלוחם 
אישיים.  בטיפולים  וכן  לנכים"  בתנועה 
יצא  לא  זה  אך  בכך,  לעבוד  רציתי 
החופשי  ביום  התנדבתי.  ולכן,  במלואו 
לאפקה  נוסעת  הייתי  מביה"ס  שלי 

ועובדת עם הנכים, בהתנדבות.
השישית  השנה  זו  נוסעת  אני  כן,  כמו 
מטעם באירופה  ערים  מיני   לכל 

csit senior, משתלמת ומלמדת שם את 
מה שרכשתי במשך השנים. השנה אסע 

לריגה. זו חוויה מיוחדת!
איך הגעת למועדון "יחדיו"?

אותי.  והנחייתה מושכת  תנועה  ככלל, 
והתנועה  ובמרץ  באנרגיות  מלאה  אני 
שאני  ציינתי,  כבר  אותי.  משחררת 
פנו  בביה"ס,  כשלימדתי  ללמד.  אוהבת 
לימדתי  זמן  ומחוסר  מהמועדון  אלי 
במועדון שיעור של שעה, שהפך לשלוש 
שעות. בצאתי לגמלאות התחלתי לעבוד 
מידי בוקר במועדון, ואני מברכת על כל 

רגע שאני עושה זאת.
הוא  מאד.  מכיל  מקום  הוא  המועדון 
אוהבת  ואני  אנשים  עם  מפגש  לי  מזמן 
את מה שיוצא ממני. יש לי פה הזדמנות 
כך  מחדש.  פעם  כל  ולברוא  ליצור 
בשבילי  תנועה  אותי.  משרת  גם  שהוא 
לנו  שמאפשרת  וחזק,  גדול  משהו  היא 
לבחון את יכולותינו התנועתית, כל פעם 
המפרקים,  גמישות  החוזק,  את  מחדש. 
מצב השרירים של השלד ועוד. אני רואה 
איך אנשים מתחילים ואיך הם ממשיכים 
לא  התקדמות,  תהיה  תמיד  ומתחזקים. 
היכולת  תעלה  תמיד  גיל.  באיזה  משנה 

התנועתית אצל העוסקים בה.
שלי  בשיעורים  בריאותית:  התעמלות 
כל  את  לעבור  מנסה  אני  שיטתיות.  יש 
על  ודגש  הליכה  בהתחלה,  הגוף.  שלבי 
חיזוק כפות הרגליים, הן אלו שמובילות 
אותנו.  ונושאות  למקום  ממקום  אותנו 
מסונדלים  או  נעולים  אנחנו  היום  כל 
ובשיעור יש הזדמנות לחוש את הקרקע, 
לתרגל את הרגל להליכה. יש גיל מסוים, 
חזקה  רגל  וכף  לנפילות  מועדים  שאנו 
על  עבודה  אח"כ,  אותן.  למנוע  עשויה 
אנחנו  ביומיום  הידיים.  על  וכן  מפרקים 
מפעילים את הידיים, אך לא מגיעים לכל 
להגיע  הזמנות  יש  כאן  התנועה.  טווחי 
מפרקי  את  ולחזק  יותר  רחבה  לתנועה 
השני,   בשלב  והזרועות.  הכתף  היד, 
קשה  מבוגר  בגיל  בישיבה.  מתרגלים 
לשבת והתרגילים מגמישים את הגב ואת 
הרצפה  על  הישיבה  עצם  הירך.  מפרקי 
היכולת  את  לאבד  לא  וגורמת  מחזקת 

יושבים  איננו  היומיום  )במטלות  הזו 
להקפיד  שיש  מאמינה  הרצפה(.  על 
יכולות בסיסיות,  בגיל מסוים לא לאבד 
שכיבה:  שלישי,  שלב  בעבר.  לנו  שהיו 
כאן עובדים על גמישות מפרקים, חיזוק 
של  וחיזוק  הגב  גמישות  הבטן,  שרירי 
הגפיים במנח אחר. בכל שיעור אני מנסה 

להמציא את עצמי מחדש.
מנחה  את  בריאותית  מהתעמלות  חוץ 

עוד כמה חוגים. ספרי לי עליהם.
בעיקר,  מיועדת,  כסאות:  התעמלות 
על  היכולת לשבת  את  לאנשים שאיבדו 
מזרונים.  על  לשכב  ומתקשים  הרצפה 
מקלות  בסיוע  הליכה  נורדית:  הליכה 
מלבד  זו,  הליכה  מיוחדים,   נורדים 
היותה תורמת לגפיים ולבית החזה היא 
הגב,  מאחורי  הידיים  למוח.  גם  תורמת 
הכתפיים משוכות לאחור ויש דגש בלתי 
פוסק על תשומת הלב ל"שמאל" ו"ימין", 
אני  ככלל,  מבוגר.  בגיל  שחשוב  דבר 
גם  ולעבוד,   מקפידה לאתגר את המוח 
בחוגי ההתעמלות האחרים,  על הצלבות 

ושמאל וימין והיפוכם.
ואני  הראיון  לסיום  מגיעות  אנחנו   -
לומר  לה  יש  מה  אלישבע  את  שואלת 
לה  טוב  שמאד  עונה,  והיא  לסיכום? 
במועדון. הצוות כולו,  מנהלות, מפעילות 
ומדריכות,  מאירות פנים ומקבלות אותה 
ואני  בו.  לעבוד  נפלא  מקום  זהו  בחום. 
מודה כל יום על ההזדמנות שניתנה לי. 

אני מודה לך, אלישבע. תודה!
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9חוגגים בחגים
עבר  מכל  פרץ  ומלבלב  פורח  אביב 
במועדון  גם  רבים.  חגים  מגיעים  ואיתו 
בעניין  החגים  את  ציינו  "יחדיו" 

בשמחה.
של  כוסית   הרמנו  הפסח  חג  לכבוד 
התחדשות, צמיחה והתעוררות, איחלנו 
איש לרעהו חג של חופש וחירות' חג של 

יציאה מחושך אלי אור. 
בעומר:  ל"ג  הגיע   - הפסח  אחרי 
לקראת החג נפגשנו עם הרבה יעל קריא 
ובו ביררנו סוגיות, כמו:  האם בר כוכבא 
כוכבא  בר  בין  הקשר  מה  גיבור?  היה 
נקבע מועד החג סביב  לשמשון? מדוע 
האם  רשב"י?   של  ומותו  הולדתו  יום 
היה  כגיבור?  כוכבא  בר  את  ראו  חז"ל 

מעניין ומעורר חשיבה.
בשבועות, כמידי שנה נאכל מאכלי חלב 
כיד הדמיון, היצירתיות וכשרון הבישול 
של באי המועדון. אח"כ הרצאה בנושא: 
קריא.  יעל  של  אותי"  בחרו  "החיים 
התייחסות  כדי  תוך  רות  מגילת  קריאת 

לבחירותיהן של הדמויות בסיפור. 

9סדנאות וחוגים
מלאכה,  קרמיקה,  הציור,  חוגי   •
התעמלות למיניה, צ'יקונג, יוגה ואירובי 
המשתתפים  להנאת  כסדרם  ממשיכים 
את  חידש  חרוזים  השחלת  חוג  בהם. 

פעילותו בימי רביעי – יש מקומות. 
ללימוד  חדש  חוג  החל  כן  כמו   •
עו"ד  ע"י  שמועבר  הגרמנית,  השפה 
מלמדת  היא  מ"ניצן".  גרסייה  אנג'לה 
לשיחה  חוג  לנו  יש  עוד  בהתנדבות. 

באנגלית ולשיפור השפה.
שיתוף  ממשיכים    - יחדיו  סינמה   •
בלווי  שדרות  סינמטק  עם  הפעולה 
שלומית  של  בניצוחה  ושתיה  פופקורן 
בסרט  צפינו  החודש  המופלאה.  פעמי 
כנר  של  יוצלחים"  ה"לא  חייו  הקמצן. 
בודד עומדים במרכז הקומדיה "קמצן!", 
אותה מוביל הקומיקאי הצרפתי המצליח 

דני בון.

9סיום ופרידה
בנחל  שנה  ששהתה  "לכיש"  ממכינת 
ולמדו  עוז. בוגרי תיכון לפני צבא שהו 
האחרונה  השנה  במהלך  עוז  בנחל 
ל"יחדיו",  אף  הגיעו  בשבוע  ופעם 
ללווי, הצטרפות לחוגים ושאר עבודות 
טקס  נערך  התקופה  לסיום  התנדבות. 
והודיה  פרידה  מילות  נשאו  ובו  מרגש 
נציגי  שנשאו  הברכה  להלן  הדדיים. 

המכינה:
שלום לכולם,

כמה  להגיד  רצינו  עוזבים  שאנחנו  לפני 
מילים.

לנו  שנתתם  תודה  תודה,  כל  קודם 
להיות חלק מהבית המדהים הזה בשנה 
העזרה,  על  לכולכם  תודה  האחרונה, 
תודה  שהגענו,  פעם  בכל  והחיוך  החום 
שנתתם לנו להכיר אתכם ואת עולמכם 
ענקית  תודה  בלי  אפשר  ואיך  הפנימי 
לשלומית שהייתה איתנו שם לאורך כל 
הדרך, דאגה, הקשיבה והיוותה לנו דמות 

משמעותית ביותר.
ייחודי בו  המועדון הוא ללא ספק מקום 

להגשים  להתפתח,  ממשיכים  הזמן  כל 
את עצמכם וליצור ללא הפסקה ועל כך 

מגיע לכולכם את מלוא ההערכה.
אבל  שבוע  גם  פה  נהיה  אנחנו  אמנם 
פה  שצברנו  שהחוויות  לומר  חשוב 
והאווירה של המקום תישאר איתנו לעוד 

הרבה מאוד זמן.
ותמשיכו  המבורכת  בעשייה  תמשיכו 

להפיץ אור.
הלל,  עופרי,  מתגעגעים  וכבר  אוהבים 

דמוז, נעמה ושי

9תערוכות
של  תערוכות  להציג  המסורת  כמיטב 

חברינו מהאזור, בחודש שחלף הציגו
•  נירה וגדי שטאל  בתערוכה משותפת 

"הצבע והטבע ומה שביניהם". 
הטבע בעין המצלמה -  גדי מציג את 
וחווה  רואה  כפי שהוא  הטבע שסביבנו 
ביטוי,  לו  ונותן  המצלמה  עדשת  דרך 
מצלם  הוא  בלוחות-השנה.  השאר,  בין 
ובעונות  בטבע  המשותפים  טיולינו  את 
השנה המשתנות והמגוונות, וכן בעיקר 
בזמן רכיבתו על אופני שטח באזורנו וכך 

מנציח את אהבתו הנוספת - בצילום.
מציגה  נירה   - התרנגולת  או  הביצה 
בציור,  בעיסוק  הצבע  השפעת  את 
לתכשיטים  חרוזים  בשזירת  במוזיקה, 
ביצים".  בקליפות  ב"ציור  ולאחרונה, 
בעבודותיי  רואה  "איני  מוסיפה:  נירה 
אמנות, בעיקר משום שאינם פרי דמיוני 
יצירה  בעיקר  זוהי  המקורית.  ויצירתי 
בהשראת ציורים או צילומים של אחרים, 
והעברתם למדיה שונה. כך גם התמונות 
של  סוג  זהו  ביצים.  מקליפות  שנעשות 

פסיפס בחומר קצת שונה מהמקובל
תהליך  הרי   – שביניכם  ולסקרנים 
העבודה: כמובן שתחילת העבודה תלויה 
ומכאן  בביצה.  ובעקבותיה  בתרנגולת 
שמה של התערוכה "הביצה והתרנגולת 
יש  הביצה  שבירת  לאחר  קודם".  מה   –
לנקות את הקליפה ולייבשה. שלב נוסף 
לפיסות  וריסוקן  הקליפות  צביעת  הוא 
שנבחר  הציור  עדשה(.  )בגודל  קטנות 
מצויר על מצע קשיח. ועכשיו לעבודה 
המהנה באמת – בחירת הצבעים והגוונים 
יש  בתמונה.  הנכון  במקומם  ושיבוצם 
סבלנות  הדורשת  מלאכה  שזו  לציין 

והשקעת זמן מרובים.
של  חדשה  תערוכה  הוצגה  השבוע   •

דניאל הרץ, צלם טבע מאור הנר.
חלק  הייתה  תמיד  לצילום  התשוקה 
מחייו, אותה רכש מאביו דיטר הרץ ז"ל 
שגם עסק בצילום. תערוכה זו מוקדשת 
אוטודידקט  צלם  הוא  דניאל  לזכרו. 
שלומד בעיקר מניסוי ותהייה. הצילומים 
בתערוכה מציגים את השיטוט  והחיפוש 
הבלתי פוסק  אחר הרגע המושלם שבו 
מקרי,  באופן  הטבע  את  פוגש  האדם 
ברגעים קטנים, שלכאורה אינם חשובים, 
אותם  מאירה  עליהם,  ההתעכבות  אך 

כבזרקור, באור חדש.

9טיולים ונופשונים 
טיול בן חצי יום - "סודות כמוסים    •
שמעון   – בהדרכת  קדושים"  בדמות 

זוהר. 
וקמעות  מיסטיקה  בעקבות  סיור   •
בנתיבות הינו מסע אנתרופולוגי מרתק 
צפון  ביהדות  הקדושים  תרבות  אל 
סודות  עם  מפגיש  המסע  אפריקה. 
כמוסים, עם כוחות שבטבע וממעל ועם 

חלומות ופשרם.
בחצרות  האדמו"רים,  בבתי  בקרנו 
להבין  ניסינו  כנסת,  ובבתי  קדושים 
ועמדנו  ודיוקנאות,  קמעות  של  פשרם 
הכול  האב,  ועוצמת  הבן  של  כוחו  על 

מנקודת מבט רעננה וחדשנית .

עם  ראיון   9
פארן  אלישבע 
– מנחת בריאות 

בתנועה 
זה  אך  שנים,  כבר  בגמלאות  אלישבע 
לא ניכר על גופה הגמיש והחטוב ופניה 
במהירות,  תמיד  הולכת  היא  המאירות. 
השמות  קלסר  השחי  לבית  כשמתחת 
נושאת  ולפעמים  ממושמעת(  )יקית 
אביזרים.  ושאר  גומיות  כריות,  של  שק 
והיא  והיפה  החדש  בפטיו  נפגשנו 
מספרת לי: "נולדתי במעוז חיים אחרי 3 
בנים. בזמן הפילוג )כן, היו פעם פילוגים 
על רקע אידיאולוגי( עברנו לדורות. שם 
עברו ילדותי ונעורי, שם גדלתי וצמחתי. 
ג'ימי שלי. במלחמת  שם גם הכרתי את 
לדורות  כמתנדב  הגיע  הימים  ששת 
בשנית ואני התאהבתי ונשאנו. יש לנו 3 
ילדים )נמרוד, נעמה ורם( וכולם נשארו 
בדורות וכך גם נכדינו". מקולה נשמעת 

הגאווה שבדבר. 
מתי התחלת לעסוק בחינוך גופני?

בסמינר  לימודי  סיימתי   1963 -ב 
בשדרות,  עבדתי  בתחילה  הקיבוצים. 
יוצא  היתוך  כור  בשבילי  שהיוותה 
קשים,  היו  המקום  תנאי  הכלל.  מן 
ומסביב  כבישים  על  רצו  התלמידים 
 – אדמה  פיסת  שהייתה  איפה  לעיירה. 
טיפת  ללא  מסודר,  אולם  ללא  למדנו. 
את התקופה  אני מאד מעריכה  אך  צל, 
להתמודד  אותי  אילצה  היא  כי  הזו, 

ולמצוא פתרונות.
ב- 1974 התחלתי ללמד בתיכון ב"שער 

יחדיו
סימונה סער
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צילום וו נירה וגדי שטהל

צילום וו ברכה וולפר

9מבצע סבתא
במחלקה  אצלנו  החודש 
לשירותים חברתיים, היה בסימן 
האזרחים הוותיקים בשער הנגב 
מה  בודקים  שאנחנו  חודשים  כמה  כבר 
אנחנו רוצים למען ותיקי האזור ובעיקר 
לעצמם.  שלנו  הוותיקים  מאחלים  מה 
הנגב  משער  כשמשלחת  התחיל  החודש 
אחרי  שבגרמניה.  לקרלסרואה  יצאה 
הקשור  בכל  מצליח  פעולה  שיתוף 
לנושא החירום, הוחלט על תחילתה של 
למידה משותפת חדשה שתתמקד בתחום 

הוותיקים. 
זמן לא רב לאחר חזרתה של המשלחת 
בתהליך  ראשון  למפגש  ישבנו  ארצה, 
שער  וותיקי  של  האסטרטגי  החשיבה 
המטה  ידי  על  מובל  התהליך  הנגב. 
לשירותים  המחלקה  האסטרטגי, 
הוותיקים  למען  העמותה  חברתיים, 
בשער הנגב ומרוכז על ידי יעל רז לחיאני 
מנחל עוז. בין היתר לוקחים בו חלק גם 
עובדי מועצה, נושאי תפקידים בישובים 

חלקנו  במפגש  מתנדבים.  ציבור  ונציגי 
את הידע שהצטבר בחודשים האחרונים 
לחשוב  שונים  צוותים  משישה  וביקשנו 
למען  לבצע  נרצה  אותם  תכניות  על 
ותיקי האזור. בקרוב נקיים שיתוף ציבור 
של  בנושאים  אתכם,  גם  לשמוע  ונרצה 
בריאות  חירום,  תעסוקה,  התנדבות, 
סביבה.  ונושאי  תרבות  רווחה,  סיעוד, 
זו הזדמנות לייצר הווה ועתיד טוב יותר 

לדור מייסדי הישובים שלנו והמועצה.

צילום וו דניאל הרץ

יחדיו

צילום וו בילהה אפשטיין

רווחה וחוסן
מיה זילברבוש

צילום וו עודד פלוט. בכנס בקרלסרואה

צילום וו מיה זילברבוש. מפגש חשיבה אסטרטגיה ותיקי שער הנגב



9 המלצת החודש בסינמטק שדרות
סיפור אהבה ארץ ישראלי

מבוסס על סיפור אמיתי. פגישה מקרית באוטובוס מציתה במרגלית אהבה ממבט ראשון לעלי, פלמ"חניק וה"מוכתר" של קיבוץ בית קשת. ההתקרבות בין השניים מלווה בקשיים, אבל 
מרגלית, המושבניקית מנהלל, נחושה להתקרב אל עלי , וכאשר הוא "מגלה" אותה, ניצתת בין השניים אהבה גדולה.  הם עוברים לגור יחד ומרגלית מנסה להסתגל לתנאים הלא מוכרים לה  

של חיי הקיבוץ. בימוי: דן וולמן. משחק: אביב אלוש, עדי בילסקי, ישראל, 2016, עלילתי,96 דקות, עברית, תרגום לעברית. לוח הקרנות נמצא באתר הסינמטק.
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לבנת קוץ

פני יותר מחצי שנה  נבחרתי מטעם מיזם MY5ל 
במימון  ולג'וינט,  היהודית  לסוכנות  המשותף 
  )JFNA( הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה
להתבונן  באזורינו  בצעירים  שתעסוק  סדנה/תכנית  לבחור 
ולתעד את סביבתנו )שער הנגב( מנקודת מבט אחרת, מבט 
צעירי  ראי  את  שתבטא  נקודה  שקטים,  בימים  העוטף  אל 
שלוותה  המחשבה  בכלל.  ובנגב  באזורם  ביישובם  במקום, 
של  הנהדר  היופי  את  להראות  היא  ובראשונה  בראש  אתי 

אזורנו, את הקהילה הסובבת אותנו במקרו.
לאחרונה ביקרתי ב"הידרו" מרכז ספורט בריאות וקהילה 
ושמתי לב לשינוי העוטף את המקום, הן בניהולו והן בנראותו, 
ע"י  המצולמות  המקום  של  נפלאות  תמונות  מוצבות  ושם 

צלמת מוכשרת וצעירה שהציגה בתמונות נפלאות שצולמו 
לתפקיד  אחר  אדם  לבחור  יכולתי  לא  והקפדה.  ברגישות 
מאשר דנה בראון, בת ניר עם שמתעדת זה כבר עשור את 

אזורה בעדינות ואהבה לאדמה לטבע ולאדם.
חברתי למרכז צעירים שער הנגב בניצוחה של מזי אילון 
שחיברה אותי הן לצעירי המקום והן לקבוצת איכות מובלים 
תכנית  ורקחנו  במרכז  מנהיגות  בצוות  שנמצאים  שינוי 
שתתלה  ותערוכה  ובמקומנו  בנו  מקומי  תיעוד  שתכלול 

במרכז צעירים ההולך ונבנה.
את התוכנית "תיעוד מקומי" כתבה דנה והוחלט שתתפרס 
על פני 5 מפגשים, בכל מפגש כל צלם קיבל משימה למפגש 
את  אחד  והכרנו  הצילומים  על  שוחחנו  מפגש  ובכל  הבא 

השניה יותר.
היה,  כך  ואכן  ומוכשרים  מגוונים  אנשים  לפגוש  ציפיתי 
לסדנה נרשמו 15 צעירים מכל קיבוצי שער הנגב: רוחמה, 

גרעין  ובן  חיל  וברור  עוז  נחל  דורות,  עם,  ניר  עזה,  כפר 
אחד מגרעין רוג'ום היושב בכפר עזה. חלקם הכרתי מראש 

וחלקם לא, כל אדם עולם.
למפגש הראשון דנה ביקשה מכל אחד לשלוח תמונה אהובה 
למצולם  באהבה  מלאות  תמונות  לראות  מעניין  היה  עליו. 
ולמקום, דיברנו על כמה יסודות צילום: קומפוזיציה, חיתוך, 
מאקרו,  סיפור,  המספרת  תמונה  אסימטריה,  סימטריה, 
צבעוניות ומקריות. הצלמים נשלחו למשימתם הראשונה : 
הבית שלי. כל אחת ואחד הביא למפגש את הבית שלו בראי 
הקיבוצים,  בכל  ובקרתי  עברתי  שחלפתי  למרות  העדשה 
נקודת מבטם שפכה אור חדש על המקום, מראה עדין של 

מרחב וקומפוזיציה
 במפגשנו השני דנה ביקשה לראות  את "הדרום מקרוב  
"ממש קרוב" בצילומי מאקרו, למשימה הזו היו המון חידות, 
מה זה? ואיך צילמת? ראינו את הדברים הקרובים לנו במבט 

עדשת מאקרו.
במפגשנו הבא התבקשו הצלמים לצלם פורטרט, המשימה 
הקשה ביותר היא לצלם פורטרט, משימה הנכנסת ו"גונבת" 
הצלמים  מצולם.  חותם  משאירה  המצולם,  מהאדם  משהו 
הצליחו להעביר תחושות של המצולם למרות שמעולם ולא 

הכרנו אותו.
במפגשנו הרביעי צילמנו "נוף ילדות" ולא רק מנוף הילדות 
שלנו באזור כי הרי לא כולנו בני האזור אלה מבט על ילדות 
שהיו רוצים לראות, לייחל, להציג ולמה בעצם בחרנו באזור 

זה כנוף לילדנו ולנו.
המפגש החמישי יהיה מפגש תערוכה פרסום בקרוב

צילומים  לראות  התרגשנו  מפגש  שבכל  להודות  חייבת 
שמציגים באור נפלא את אזורנו, שלעיתים ירוק מעט אדום 
שכמו  והבנתי  נפלאים  אנשים  פגשתי  וזהב,  חום  והרבה 
שדנה סיכמה לא ניתן לסכם אחרת " הסדנה עסקה בדרום 
היפה וכללה משימות של צילום פורטרט דרומי, נוף ילדות 
וצילום מאקרו. מדהים מה שמצלמה מוציאה מאנשים ומה 

שאנשים מוציאים ממנה"
בסיוע  ובעיקר  בחשיבה  עזרה  על   MY5 ל  תודה  אז 
בתוכנית זו, תודה למזי על חבירה לקבוצת איכות צעירים, 
דנה תודה על הדרכה והובלה נפלאים ולכם צלמים יקרים 
שתתעדו  מקווה  מעולמכם  ולהציג  להגיע  שבחרתם  תודה 

את אזורכם בעיקר בחיי יום יום שקטים ירוקים וחומים.
כל שנותר זה להתראות בתערוכת הצילומים או להירשם 

לסדנת צילום כוכבים הבאה עם אביב קוץ.

צילום מקומי
סדנת צילום / תיעוד לצעירים בשער הנגב בהנחיית דנה בראון

ותלמידות ב  תלמידי  הופיעו  האחרונים  חודשים 
הארץ  בכל  הנגב  שער  של  הקונסרבטוריון 
בלא  אותנו  מייצגים  כשהם  הז’אנרים,  ובכל 
פחות משבעה כנסים של משרד החינוך, כנס מגמות, כנס 

רב-תרבותי בעכו ופסטיבל נושפים כפר־סבא.
שתתפנו גם בכנסי מקהלות בקונסרבטוריון שטריקר ת"א 
)צעירות ובוגרות(, בכנס קלאסי ייחודי, זן נכחד של הרכבי 
כלי הקשה, לראשונה עם הרכב כלי קשת מחוזק המונה 12 

נגנים.
הביג־בנד שלנו הפליא בנגינתו ברמת השרון )ולאחר מכן 
יצא לייצג אותנו בפסטיבל הנושפים כפ"ס(, לראשונה הוקם 
וההרכב  בו,  גם  חלק  שנטלנו  שכמובן  גיטרות  הרכבי  כנס 
ג'אז, בהיעדר כנס  האתני הידוע שלנו הופיע בכנס הרכבי 

להרכבים אתניים.
יצאנו להכיר את הסצנה בישראל, במספר שיא של אירועים, 
הופעות, ושיתופי פעולה, כדי לקבל רעיונות והשראה, לנגן 

ולשיר עם מיטב הכישרונות בארץ.
אבל, אחרי הסיבוב בארץ הרגשנו שבכל זאת חסר משהו. 
מרצינו  את  בו  משקיעים  שאנחנו  ומטופח  אהוב  ז’אנר 

ומשאבינו כבר שנים רבות נאלץ להישאר בבית. שתי להקות 
הרוק שלנו, גאוותנו.

בז’אנר  פלטפורמה  החינוך  במשרד  אין  כרגע  אומנם 

ועמותת  מזלנו  התמזל  אבל  קונסרבטוריונים  ללהקות  זה 
פורת  לאה  ע"ש  היוקרתית  התחרות  את  שמפעילה  אהב"י 
הרוק.  ובז’אנר  נוער  בלהקות  השנה  להתמקד  בחרה  גור, 
וממש כמו משאלה שהתגשמה הם החליטו לקיים את אירוע 

המוקדמות הדרומי אצלנו בשער הנגב.
מאות נערים מכל הדרום הגיעו לאמפי התיכון כשתפאורה 
מדהימה עוטפת את בית הספר. תאורה והגברה של פסטיבל, 
ורמה מוסיקלית גבוהה ביותר יצרו חוויה אדירה לכל הקהל 
הגדול שהגיע, והבונוס הגדול ביותר – להקת ראנדום שלנו, 
גאוותנו הגדולה, זכתה לעלות לגמר הארצי! 9 להקות מכל 
ללהקות  ביותר  היוקרתית  התחרות  בגמר  ישתתפו  הארץ 
אתנו  תחזיקו  ב-1.6.17.  ברעננה  שתתקיים  בארץ  נוער 

אצבעות. 
ב- 17.8.2017 נחגוג יובל לקונסרבטוריון במופע גדול ורב 

משתתפים.
כולם וכולן מוזמנים!

בשער  והיצירה  המוסיקה  לטירוף  להצטרף  גם  מוזמנים 
רק  אפילו  או  הנגינה  משיעורי  לאחד  רישום  ידי  על  הנגב 

לעקוב אחרינו בפייסבוק - "קונסרבטוריון שער הנגב".

ג'אז, קלאסי ורוקנרול
קונסרבטוריון שער הנגב נותן ברוק- אבל לא רק

 הטבה
כרטיס 1+1 למביא מודעה זו 

לא כולל: סרטי ילדים, מפגשים ,אירועים ואת הסרטים: אני דניאל בלייק , אחרי הסערה וט. בכורה

פועה לבנה חדד

התקיים ב   23.4.17 ראשון  יום 
יום  לרגל  אירוע  חיל  בברור 
ולגבורה.  לשואה  הזיכרון 
המסורתי,  הטקס  במקום  בחרנו,  השנה 
לקיים אירוע בהשראת "זיכרון בסלון" אבל 

בחליפה שנתפרה לפי מידותינו.
היא  בסלון"   "זיכרון  מכיר,  שטרם  למי 
שמציבה  שנים  שבע  בת  חברתית  יוזמה 
בהם  הרשמיים,  לטקסים  אלטרנטיבה 
המשתתף צופה ומאזין אך אינו לוקח חלק 
פעיל. המפגש מורכב משמיעת עדות, חלק 
לימינו  השואה  את  המחבר  ודיון  אומנותי 

אנו דרך אין ספור נושאים ונקודות. 
המרנו  בסלון  האינטימי  המפגש  את 
במפגש קהילתי ברחבת חדר האוכל, שהיה 

אינטימי לא פחות. 
והמשיך  יזכור  בקריאת  נפתח  הערב 

בעדות מרגשת ומצמררת של נתן גלקוביץ. 
המשכנו בקריאת רשמי מסע של בנות י"א, 
לא  שחזרו  קניגסוולד,  ואלינור  כץ  עמית 

מזמן מהמסע התנועתי לפולין.
חששנו  שקצת  חלק  היה  האחרון  החלק 
מעגלי   – גדולה  כהצלחה  והתברר  מפניו 
ישבו  סביבם  עגולים  שולחנות   3 השיח: 
שונים  מרקעים  שונים,  בגילאים  אנשים 
שבו  אחד  שולחן  השואה.  בהנצחת  ועסקו 

לפני  ונערות,  בנערים  גדוש  היה  נכחתי 
רב  בעניין  שדנו  לפולין,  המסע  ואחרי 
במתכונתו  הזה  המסע  בנכונות  ובאומץ 
הנוכחית ובאלטרנטיבות ללימוד על השואה 

והגבורה, ולהנצחתה.
בדיון הזה למדתי  על המקום והנפח של 
הציפיה  על  הנוער,  בקרב  השואה  זיכרון 
על  הבחירה,  על  אליו,  ההכנה  על  למסע, 
וגם על ההזנחה של  הצמא ללמוד ולדעת, 

יותר  השנתיות.  הלימוד  בתכניות  הנושא 
והשאיר  השראה,  המפגש  בי  עורר  מכל 
אותו  כל  אותי  שהעסיקו  מחשבות  בי 
חזרה  שהשיגרה  עד  שאחרי.  וביום  הערב 

להשתלט. 
בנימה אישית, יום השואה הוא יום מורכב 
הקפדתי  שנים  עשר  לפני  שעד  יום  עבורי. 
ניצול  שהיה  היקר  סבי  עם  אותו  לבלות 
אני  מותו  מאז  בחיי.  מרכזית  ודמות  שואה 
הזה  היום  את  להקדיש  שנה  כל  משתדלת 
להתייחדות עם זיכרו וקורותיו. מאז נולדו 
ונכון  ניתן  באיך  מאד  טרודה  אני  ילדיי 
יום אחד  ילדים שיהיו  זיכרון אצל  להנחיל 
אנשים בוגרים. כמובן את זכרו של סבי ואת 
לא  אבל  היסטורי,  כאירוע  השואה  זכרון 
וקהילות  אנשים  חיים,  זכרם של  את  פחות 
הגבורה  של  זכרה  ואת  לפניה  שהתקיימו 

והתקומה. 
הערב הזה נתן לי כוח ותקווה, ולא פחות 
מזה גאווה, בין היתר, על המקום שבו אני 

חיה.
אני מאמינה ומקווה שהפורמט הזה ימשיך 
וילווה אותנו גם בשנים הבאות, באופן שנכון 
ומתאים לנו. כמו כן אני מאמינה שקהילת 
חלק  לקחת  רבדיה  כל  על  תגיע  חיל  ברור 

ולעסוק בנושא החשוב הזה.

נוסחה קהילתית מנצחת
אירוע יום השואה בברור חיל

פניה לתושבי שער הנגב,

היסודי,  תלמידי  של  ההורים  שבועות, התבשרו  מספר  לפני 
של  בהסעות  הליווי  צמצום  ו/או  ביטול  על  קצר,  במכתב 
"מעל לראשיהם" של  הנושא עבר  כי  דומה  היסודי.  תלמידי 

ההורים, רכזי החינוך ביישובים ומנהלי הקהילות.
יכול  אינני  לליווי,  ובדחיפה  ביוזמה  פעיל  שותף  שהיה  כמי 

לעבור על הנושא לסדר היום, ואני חייב להגיב.
איתן",  "צוק  לפני  טועה[,  אני  אם  ]סליחה  שנים   5 כ-  לפני 
יום מרצועת עזה ליישובי עוטף  יום  ירי כמעט  בתקופה של 
עזה, התחלנו, פורום ההורים של בית הספר היסודי, ביוזמה 
של קבלת ליווי להסעות התלמידים. ליוזמה זו הצטרפו הנהלת 

בית הספר היסודי, הנהלת המועצה ומחלקת החינוך.
ולא קל  ומתן ארוך  פתחנו במערכה חסרת פשרות, במשא 
דיונים,  ניהלנו  חודשים  במשך  המעורבות.  הרשויות  כל  מול 
החלפת מכתבים עם הגורמים, קיימנו פגישות במשרד החינוך 
מחוז דרום, עם גורמים רלוונטיים בצה"ל ]פיקוד דרום[, על 

מנת לקבל המלצתם בכתב. 
וגם,  הכנסת,  של  החינוך  בוועדת  בנושא  מיוחד  לדיון  הגענו 

איימנו  לפחות  או  עיצומים,  קיימנו  מטעני,  אינו  זכרוני  אם 
בעיצומים.

כל  של  מדהים  פעולה  ובשיתוף  ארוכים,  חודשים  אחרי 
לציין  יש  היסודי.  בהסעות  לליווי  תקציב  הישגנו  הרשויות, 
שמדינת ישראל דרשה תוספת תקציב של המועצה מדי שנה, 

להשלמת התקציב.
היו גם קשיים כמובן עם הליווי, אך התמנה רכז מטעם המועצה 
לתיאום וביצוע הפרויקט ]דודה טל, אם אני זוכר נכון[, והליווי 

עבד בצורה יפה במשך כ- 5 שנים, לשמחת כולנו.
למועצה?  תקציבי  נטל  הפך  הליווי  השתנה?  מה  עכשיו  אז 
משרד החינוך הוריד תקציב? או אולי המצב הביטחוני נרגע?

אם, חס וחלילה, בעוד זמן ארוך ]אני מקווה שלא[, תיפתח 
הרעה שוב, מישהו סבור שיהיה כל כך פשוט לחזור ולקבל 

תקציב לליווי?
נאמר לי כי הליווי קוצץ בחצי, זאת אומרת שיש ליווי בהסעות 

חזרה מבית הספר.
אירוע  יהיה  ושלום  תיאום, שאם חס  יש  או  מידע,  יש  כאילו 
מה  הצהריים.  אחר  בשעות  יקרה  זה  בטיחותי,  או  בטחוני 

יקרה?

בעבר,  שבדקנו  כפי  אלטרנטיבי  ליווי  לבדוק  ניסו  האם 
הספר  בית  של  סייעות  מספיר,  סטודנטים  הילדים,  מדריכי 
סייע  שהליווי  בחשבון  לקחת  יש  כלשהו[.  בתגמול  ]כמובן 
כמו: מניעת אלימות בהסעות, חגירת חגורות,  גם בתחומים 
כאשר  בחשבון  לקחנו  אותם  דברים  אלו  הילדים.  התנהגות 

יזמנו את הנושא.
ומערכות החינוך  יותר מכל אינני מבין, את אדישות ההורים 
איך  בעניין מפורום ההורים,  "שיתוף הפעולה"  בישובים, את 
לאף  חשוב  כך  כל  היה  באמת  לא  כאילו  עבר,  הנושא  כל 

אחד?!
אנחנו נכנסים כמובן לחודשי הקיץ, לחופש הגדול, ואני מקווה 
כי משהו ישתנה או לפחות יתקיים דיון נוסף בקיץ בנושא זה, 

לקראת שנת הלימודים הבאה.

איתי לביא

בעבר הלא רחוק חבר ויושב ראש פורום ההורים ביסודי.
חבר וממייסדי פורום וועדי ההורים הארצי.

צילום וו דנה בראון

צילום וו נעה אברבנל

צילום וו מיה זילברבוש



9פיתוח 
קריירה

מחליטים  בוחרים,  שאנחנו  מרגע 
התעסוקה,  בעולם  ומשתלבים 
השתלשלות החיים נשזרת בתהליך קבלת 
התעסוקתי  ובמסלול  שלנו  ההחלטות 
אנחנו  רבות  פעמים  צועדים.  אנחנו  בו 
מרגישים שאי אפשר לעצור את הרכבת 
עליה עלינו וממשיכים לנסוע בה מכוח 
ההרגל, הביטחון הכלכלי, חוסר ההכרות 
עם עולם התעסוקה ואף החשש משינוי.

עבודה,  מציאת  מתהליך  להבדיל 
עם  מתחילים  אנחנו  קריירה  בפיתוח 
זה  שצריך  וכל  אפשרי  שהכול  הידיעה 
את  ולבחון  להעריך  למפות,  לתכנן, 
התעסוקה  עולם  ושל  שלנו  האפשרויות 

שסביבנו.
לא  פנטזיונרי?  אמיתי?  לא  נשמע 
בדיוק  שלא  זהו,  אז  למציאות?  מחובר 

ויש הוכחות שאפשרי.

איך  להדגים  יכול  א'  של  סיפורו 
לפיתוח  עבודה  מחיפוש  עוברים  אנחנו 

קריירה:
"כי  בכלכלה  ראשון  לתואר  למד  א' 
המספרים"  בתחום  טוב  הייתי  תמיד 
ובאופן טבעי המשיך ללימודי חשבונאות 
בו  שיש  תחום  זה  "כי  חשבון  וראיית 
רו"ח".  של  תעודה  שתהיה  וטוב  עבודה 
הלימודים,  סיום  לאחר  טבעי,  באופן 
הבנקאות  בתחום  בעבודות  השתלב 
והפיננסים ואיכשהו התגלגל ביניהן ולא 

ממש מצא את מקומו.
ביום בהיר אחד מצא עצמו ללא עבודה 
בעולם  החיפוש  בתהליך  התחיל  וכאשר 
הכלכלה והפיננסים, הבין שבעצם אין לו 
ורצון לחפש שוב עבודה בתחום  כוחות 

הזה, שלא עניין אותו יותר. 
הוא  שהפעם  החליט  א'  הזו  בנקודה 
רוצה  הוא  מה  בהבנה  כל  קודם  משקיע 
המדרגה  את  ומוצא  מחפש  אח"כ  ורק 

הבאה בקריירה שלו.
איתרנו  מפגשים,  מספר  של  בתהליך 
חלומות,  נטיות,  אהבות,  יכולות,  יחד 

אילוצים ושאר מיני שיקולים שהתחברו 
לעניין המקצועי והתעסוקתי שלו. מיפינו 
שיכולות  התעסוקה  בעולם  אפשרויות 
לעצמו  סימן  שא'  לצרכים  מענים  לתת 
מטרות  סומנו  וכך  ביותר  כחשובים 

תעסוקתיות הכי רלוונטיות בעבורו.
לדרך:  היציאה  שלב  היה  הבא  השלב 
פלחי  סימון  הזדמנויות,  ואיתור  מיפוי 
יזומות  פניות  למטרות,  מתאימים  שוק 
מעניינות  משרות  איתור  קשר,  לאנשי 
ותנאי  תכני  בירור  מועמדות,  והצגת 
לראיונות  והליכה  הכנה  מקצועות, 
ועוד פעולות מקדמות ומוכוונות לכיוון 

התעסוקתי שסומן. 
ומה בסופו של דבר? הגיעה הזדמנות 
אנשי  והנחיית  הדרכה  של  בתחום 
ממוחשבות,  במערכות  בשימוש  מקצוע 

שלו,  מהחלומות  כאחד  שסומן  תחום 
שמחובר לכישורים שלו ולסביבת עבודה 
מועמדותו  את  העברנו  לו.  שמתאימה 
ומקדמות  שיווקיות  מילים  והוספנו 
והשאר  לתפקיד  התאמתו  מידת  לגבי 

היסטוריה.
בחברה,  עובד  הוא  וחצי  כשנה  מזה 
לתפקיד  להתקדם  אופק  ועם  מרוצה 
על  לחשוב  מתחיל  וכבר  ניהולי  יותר 

השלב הבא.
נכון, זה לא פשוט, זה מחייב השקעה, 
תהליך, זמן, עבודה שטח, ללמוד להיעזר 
באחרים, לראות מעבר למחסומים ולאמץ 

חשיבה ועשייה חיוביות ומקדמות.
הסיפור הנ"ל ממחיש שאם באפשרותנו 
להשקיע בעצמנו, לתת צ'אנס ולהשקיע 
שהכי  התעסוקתיות  המטרות  באיתור 
רלוונטיות ומתאימות לנו, בנקודת הזמן 
בה אנו נמצאים, אפשר להגשים חלומות  

ולהשיג אותם.

עינת מדמון - מנהלת תחום פרט, 
מעברים נגב צפוני 

9יום לציון שחרור 
ירושלים

ביה''ס שלנו לבש חג ביום 
ירושלים

המחנכות  בהובלת  ה'  שכבה  תלמידי 
לכל  הסברה  פעילות  והכינו  עמלו 
הכיתות, כמו גם הפסקה פעילה עתירת 

תחנות מעניינות הקשורות לירושלים.
תודה לכל מי שנתן ידו להצלחת היום. 

היה ערכי ומלמד.

9הגשמת חלום
ו' 3 בשיתוף עם  ועד הורי הכיתה של 
חלום  הגשימו  הספר  בית  הנהלת  צוות 

ייחודי במכון ויצמן
ו' 3 עם המחנכת  ביום שלישי תלמידי 
פרופסור  עם  לפגישה  נסעו  בכר,  אורלי 
התלמידים  נובל.  פרס  זוכת  יונת,  עדה 
שמעו את סיפור חייה, עבודתה וזכייתה 
החלוציים  מחקריה  על  נובל  בפרס 
הריבוזום,  מבנה  בקביעת  והייחודיים 
שהביאו לתובנות חדשות אודות פעילותה 
פרופ'  מורכבת.  ביולוגית  מערכת  של 
ריבוזום  זה  מה  לילדים  הסבירה  יונת 
ומה בדיוק תחום מחקרה והילדים כמובן 
גמעו את המידע בשקיקה. תודה מיוחדת 

לאילנה אליאסי על הארגון.

9זיכרון ועצמאות
השנה למדו ילדי בית הספר 
על יום הזיכרון, גם דרך יום 

העצמאות
מערכות  לחללי  הזיכרון  יום  טקס 
התקיים  האיבה  פעולות  ונפגעי  ישראל 

אצלנו באווירה של כבוד וחיבוק.
הגנת  על  שנפלו  לנופלים,  כבוד 
לאלו  וחיבוק  איבה,  ובפעולות  המדינה 
שהם הותירו אחריהם, משפחות, חברים, 

אוהבים.
של   4 ד'  תלמידי  עסקו  הזיכרון  ביום 
המחנכת אורנה וולף, בכרזות שציינו את 
יום העצמאות לאורך שנות המדינה. בכל 
אותן  וניתחו  כרזות  מספר  נבחרו  עשור 
המחנכת  השיעור  במהלך  בכיתה,  יחד 
הוסיפה מעט היסטוריה מאותה שנה על 

מדינת ישראל - בכדי לחברה לכרזה.
עוצבה  לא  השנה  כי  הוסבר  לילדים 
כרזה וכל אחד מהם התבקש לעצב כרזה 
בוחן  שהוא  תוך  למדינה   69 ה  לשנת 

של  המרכזי  הנושא  לדעתו  מה  ובודק 
השנה.

בפני  אותה  והציג  כרזה  צייר  ילד  כל 
תובנות  המון  עם  יצאו  הילדים  הכיתה. 

לגבי זיכרון, עצמאות ומה ביניהם.

9שירים ושורשים 
שכבה ב ושכבה ג בבית הספר השתתפו 
"שירים  בנושא  מוסיקלי   במפגש 
אחד  לכל  תודה  פייטנות".  ושורשים- 
 . המפגשים  את  להעביר  שעזרו  ואחת 
נפעמים  יצאו  הפייטנים  וגם  הנגנים  גם 
הצוות  של  פעולה  משיתוף  ונרגשים 
ושל התלמידים. חשוב לציין כי בשיעורי 
בליווי  הספר  בית  מטעם  המוסיקה 
המורה פאני לוי התלמידים לומדים את 

השירים לפני המפגש המוסיקלי.

9שיעור גינה קצת אחר
שתלנו בגינתנו צמח הנקרא "פיגם" או 
זנב  פרפר  את  אלינו  לזמן  בכדי  "רוטה" 
הסנונית שצמח זה הוא הפונדקאי שלו. 
הביצים  את  והטיל  הגיע  אכן  הפרפר 
יפים  זחלים  בקעו  העלים, מהביצים  על 
שהציפורים  ולפניי  זוהר  ירוק  בצבע 
יאכלו אותם שמנו אותם בקופסא שקופה 
לגלמים.  הפכו  הם  שם  פיגם  עלי  עם 
ממש לאחרונה הגיח פרפר יפיפה מאחד 
הגלמים. ההתרגשות בקרב הילדים היתה 

גדולה.

9שוק קח-תן
שכבה א' קיימה לאחרונה שוק של תן 
"כוכב"  למועדונית  נתרם  הכסף   . וקח 
עם  ונוער  לילדים  מועדונית  בשדרות- 
יכולות מיוחדות. הילדים נהנו מאוד גם 
שוק  הנתינה.  וגם מעצם  האירוע  מעצם 
כפולה.  משמעות  קיבל  שלנו  וקח  התן 

הידד לכל המחנכות והתלמידים

9בערוגת הגינה
פטרוזיליה  סלק,  עלי  יש  בגינתנו 
לגינה,  מורתנו  בזכות  קורה  זה  וכרפס- 
הגינה  ונאמני  המקסימה  ליאור  רחלי 

מכל שיכבה
במודל  הארצי  למטה  שלחנו  השנה 
הסביבתית  הגינה  את  יזמות  שגרירי 
שרחלי מפעילה וזכינו להרבה מחמאות 
מאורית צאירי מנחה ארצית של החינוך 

החברתי.
ותודה  מקסימה  רחלי  לך  תודה 

לילדים!
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חינוך יסודי
שרון אנה יעקבי

בתמונה וו יום ירושלים

בתמונה וו יום הזיכרון ביסודי

בתמונה וו שיעור גינה קצת אחר

בתמונה וו שוק קח תן שכבה א'

9כותרת
שזכתה  צילומים  תערוכת  ו'  כתות  תלמידי  ערכו  דיגיטלי  צילום  שיעורי  במסגרת 
לשבחים ומחמאות רבות. התערוכה מוצגת בימים אלו בשטח בית הספר כשהתמונות 
ממוסגרות על הגדרות. מומלץ. התלמידים: מעיין גולן, זיו מדמוני, יאיר בן דויד, קורן 
לילה צימרמן,  ביטון,  נועם  בייפוס,  נועם  כוכב מדמוני,  נעמה קופרשטיין,  טרנובסקי, 

שקד כהן.

מעברים
חדוה גבריאל

9שעת כושר
או זה, או זה, או מה שביניהם

בתנועתיות  )העוסקת  הביומכניקה  בקורס  המסכם  המבחן 
בלימודי  פיזיקאליים-מכניים(  היבטים  דרך  במרחב,  הגוף 
אחד,  אחד  נכנסנו  בעל-פה.  היה  הגופני,  החינוך  הוראת 
ככה  קצר?  כמה  והחוצה.  שתיים.  או  שאלה  על  להשיב 
ארוך הידע הנדרש. "מה אמורה להיות הזווית במרפק בעת 
בגיליון  שמור  הציון  ומכאן  אותי.  שאל  בכדורסל?"  הקליעה 
הציונים של המחבר. מן הסתם התשובה עסקה בזווית שהיא 

איפשהו בין הכי קהה להכי חדה.
חדשות לבקרים ניתן לקרוא ולשמוע בתקשורת על נוסחאות 
היקפים  וכך  כך  ישילו מעליך  לכושר,  אותך  שונות שיכניסו 
דקות",   45 בשבוע  "פעמיים  מהתיכון.  לג'ינס  אותך  ויכניסו 
לחילופין  או  מרקיע שחקים",  מאמץ  של  ליום  דקות  "עשר 

"רק פעילות מתונה וארוכה שורפת שומנים" וכך הלאה. "אם 
תעשו כך, יהיה כך!". 

הבעיה, התוצאות יושגו רק בפעילות מיטבית )אופטימאלית( 
ומהו המיטב? להלן דוגמה: הגבול העליון של תחום המאמץ 
מתחזקת  השפעה  תהיה  אליו  שעד  )הסבולת(  האירובי 
ומיטיבה של תאי ורקמות הגוף, הוא הסף האנאירובי שאיננו 
תחום המאמץ המרבי, אך נמצא איפשהו בין 75% ל- 85% 
מהמאמץ הגדול ביותר האפשרי ויש להניח שאצל מו פרה 
)"פ" רפויה( שפותח מבערים ב- 1,000 המטרים האחרונים 
הגבול  גבו,  את  הרצים  לשאר  ומראה   10,000 ה-  בריצת 

העליון נמצא אפילו ב- 90%. 
נקודה אופטימאלית שניתן לאתרה  אותו סף אנאירובי הוא 
בתנאי מעבדה שאינם נגישים לכל וגם עולים לא מעט כסף. 
בדרך פשטנית מוצאים אותה באמצעות נוסחה: 220 פחות 
הגיל נותן את ערך הדופק הגבוה ביותר וממנו "גוזרים" את 
יומולדת(  )אתמול   56 בן  אני  אם  מה  אבל  הנ"ל.  האחוזים 
והדופק המרבי שלי גבוה בהרבה מ- 164? והאם אני צריך 

נוסחאות,  לחשב ממנו 75% או 85%? כמה קל לזרוק לכם 
כמה מורכב למצוא עבור כל אחת ואחד מכם את המיטב. 

שונה  תהיה  בכדורסל  בקליעה  במרפק  המיטבית  הזווית 
קרוב  שתתבצע  מזו  הנקודות   3 לקשת  מעבר  בקליעה 
בהתייחסות  אבל  גיל  תלוי  אכן  הוא  האנאירובי  הסף  לסל. 
אישית ובהתאם לכושר הגופני המשתנה מאדם לאדם. ירידה 
במשקל תלויה רבות באיזה "טיפוס" גופני את או אתה וכך 
גם היכולת לבנות שרירים. ים של משתנים. כמה קל ללכת 
מה  בדיוק  "שיודע  והמכון  המדריך  או  המדריכה  אחרי  שבי 
מי שבוחנת  עם  דווקא  לפעול  יהיה  נכון  וכמה  צריכה!"  את 
ומתלבטת ולפעמים גם טועה, בנוגע לדבר הנכון לך לעשות 

בהתאם למידע שאתה מספק. 
אנחנו חיים בעולם של אופטימום שרק לעתים רחוקות מושג 
במלואו ולרוב אנחנו "נופלים" לפני או אחרי. טועים, מתקנים, 

מתחדשים, ולומדים. ואם תרצו, זוהי הנוסחה היחידה.
בברכת אושר, עושר וכושר

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

9לאן מטיילים
"מרחב שקמה הוא הבית שלי"
בימים אלה מסתיימת עוד שנת פעילות במסגרות הפורמליות 
- בתי הספר וגני הילדים - בתכנית "השטחים הפתוחים הם 
הבית שלי" במרחב שקמה. זאת לא סתם עוד שנה, זו שנת 

העשור.
ע"י  מופעלת  שקמה",  "תכנית  בשם  גם  המוכרת  התכנית, 
שקמה",  נחל  "מנהלת  מטעם  )רט"ג(,  והגנים  הטבע  רשות 

שבראשה עומד ראש המועצה אלון שוסטר.
התכנית שואפת "לחבר את תושבי אזור נחל שקמה לערכי 
אזרחות  ולעודד  שקמה,  שבמרחב  והמורשת  הנוף  הטבע, 

פעילה לשמירת הטבע למען הדורות הבאים".
ביה"ס היסודי שער הנגב הוא חלוץ המשתתפים, עשר שנים 

בתכנית, ואף הבשורה בגיל הרך יצאה מכאן לפני 4 שנים! 

הפעילות  אך  שנה,  מסתיימת  הפורמליות  במסגרות  אמנם 
הם  משמע,  )תרתי  המרכזי"  כש"החלוץ  בעיצומה,  בישובים 
חיל,  ברור  קיבוץ  הוא  שקמה(  מרחב  בלב  ממש  יושבים 
ויזם פעילות  שבחר לאמץ את חרבת מרשן הסמוכה אליו, 
סביבתית - קהילתית בכל המרחב. פתחנו סדרת מפגשים 
עליו.  השמירה  וחשיבות  החולי  הגידול  בית  בנושא  בשיחה 
בעלי  של  עקבות  זיהוי  שכלל  זיקים  בחולות  חווייתי  בסיור 
חיים, משחק בדיונות וניקיון בחולות, כהכנה לעונת ההטלה 
של צבות הים. בסיור, שהודרך ע"י מדריכי רט"ג, נהנו ותרמו 
לסביבה כ-50 איש,  משפחות עם ילדים מכל הגילים, צעירים 
פעילויות  מתוכננות  בהמשך  לכם!  מודה  הטבע  ומבוגרים. 

נוספות. 
ואיך אפשר בלי המלצה לטיול?

מומלצת במיוחד היא גבעת המרדפים- נקודת תצפית יפה 
ובה אנדרטה לזכר שישה נופלים: שני עובדי חברת מקורות: 
שמחה קוריכמן ושלמה גליקשטין, וארבעה אנשי קבוץ ארז: 
רוזן.  )ג'ימי(  ואורי  קפלן  נחום  פליגלמן,  משולם  ארד,  יואב 
השישה נהרגו כאשר הג'יפ שבו נסעו עלה על מוקש, במהלך 

מרדף אחר חוליית מסתננים שחדרה מרצועת עזה בנובמבר 
 .1956

הגבעה מתנשאת לגובה של כ-120 מ' מעל פני הים, מדרום 
רצועת  צפון  על  לצפות  ניתן  הגבעה  מראש  שקמה.  לנחל 
עזה, על שדות אור הנר וארז, על אזור נתיב העשרה וחולות 

אשקלון. 
לשבת  אפשר  אשפה.  ופחי  מים  פיקניק,  שולחנות  במקום 

בצל העצים וליהנות מהנוף ומהצל.
איך מגיעים? מכביש 34 פונים לכיוון לקיבוץ אור הנר. כ-500 
נוסעים  עפר.  בדרך  ימינה  פניה  ישנה  הפנייה,  לאחר  מטר 
שמגיעים  עד  מטר  כ-700  שמאלה  המתעקלת  בדרך 

לנקודה.
צאו לטבע, תיהנו ושמרו עליו!

רחל עברון, רכזת קהילה במרחב חוף, רשות הטבע והגנים



9לצאת לחופש או לא 
לצאת לחופש, זו השאלה

כעובדת שכירה מגיעים לי ימי חופשה 
את  לחסוך  יכולה  אני  אמנם,  שנתיים. 
עבודה  כשאחליף  ופעם  הנ"ל,  הימים 
שלא  הימים  במקום  כסף  לקבל  אוכל 
פשוט  כיף  יותר  הרבה  אבל,  ניצלתי. 

לנצל אותם.
למה אני מספרת את זה?! כי לעצמאים 
אין ימים שמוגדרים לחופשה. ולמעשה, 
ההרגשה היא שכל יום שיוצאים לחופש 
הוא יום בו לא עובדים, ולכן לא מרוויחים 

כסף. 
לחופש.  קצת  לצאת  צריכים  כולנו 
למען  גם  אבל  עצמנו,  למען  כל,  קודם 
פשוט  אנחנו  חופשות  בלי  המשפחה. 

נשחקים ועובדים פחות טוב.
אז מה עושים? יוצאים לחופשות קצרות, 
עד  )חמישי  ארוך  שבוע  לסוף  נוסעים 
"חד-יומי",  חופש  שלוקחים  או  ראשון(, 
ביומן  קובעים  שבועות,  מספר  במשך 
בשבועיים(  פעם  גם  )אפשר  בשבוע  יום 
ומקפידים  בעבודה  נמצאים  לא  שבו 
לקחת את היום. ביום שכזה, מכבים את 
שקט,  על  אותו  משאירים  או  הטלפון, 
אבל מה שבטוח הוא שלא עונים לשיחות 
עבודה. כדי שיבינו למה אנחנו לא עונים, 
אפשר לשנות את המענה הקולי להודעה 

שאתם בחופש. 

שזו  בידיעה  לחופש  צאו  לסיכום, 
רגשות  ללא  לכם,  מגיע  שזה  זכותכם, 
אשם. רוב הסיכויים שתחזרו עם כוחות 
מחודשים שרק יקדמו את העסק שלכם 
רק  היומי  במרוץ  שההפסקה  ותגלו 

מועילה.

9זרקור על פעילות 
ליזמים באזור

ובהמשך  איתן,  צוק  מלחמת  בעקבות 
להחלטות הממשלה על תמיכה באזורנו, 
פעילות  למטרת  כסף  להקצות  הוחלט 
העסקים  ובעלי  היזמים  את  שתקדם 
לשני  התחלקה  הפעילות  הקטנים. 
תחומים, הראשון הוא פעילויות בתחום 
מקיימת(.  מקומית  )כלכלה  הכמ"מ 
אופיינה בשנה שעברה בשני  זו  פעילות 
ארבעת  את  שכללו  מרחביים  שווקים 
ארוע  נקיים  והשנה  העוטף,  מועצות 

שיא במהלך חודש אוגוסט )על כך יגיע 
פרסום מסודר בנפרד(. 

פורומים  ייסוד  הוא  השני  התחום 
כדי  עסקים.  ובעלות  לבעלי  מקצועיים 
להצליח ולהרים פורומים ברמה גבוהה, 
המועצות  ארבעת  להתחבר  החלטנו 
הנגב  שער  נגב,  שדות  )אשכול,  ביחד 
וליווי של  סיוע  וחוף אשקלון( בשילוב, 
קטנים  לעסקים  )הרשות  לעסקים  מעוף 
תחומים:  בשני  ולהתמקד  ובינוניים( 
ונשים  בעוטף(  )קולינריה  קולינריה 

)נבחרת המועצות(.
פורום "קולינריה בעוטף" מרכז עסקים 
השונים.  הקולינריה  בתחומי  העוסקים 
התחום  את  ומפתחים  לומדים  הם  יחד 
העסקי שלהם, תוך יצירת שיתופי פעולה 
נושאים  לקדם  כדי  פעולה  וקבוצות 
טל  ע"י  מובל  הפורום  להם.  החשובים 
עסקית  יועצת  דורות(  )קיבוץ  פיחוביץ 

ומסעדנית בעצמה.
פורום "נבחרת המועצות", מאגד נשים 
המעוניינות  ויזמיות  עסקים  בעלות 
היא  הפורום  מטרת  עסקים.  להקים 
לקדם את נשים ע"י התמקדות בתחומים 
בקורסים  נלמדים  לא  כלל  בדרך  אשר 
לניהול  מאד  חשובים  אולם  השונים, 
אחת  נפגשת  הנבחרת  ולקידומו.  העסק 

לשלושה שבועות. 
המחזור  הסתיים  מרץ  חודש  במהלך 
הנ"ל,  מהפורומים  אחד  כל  של  הראשון 
וכיום אנו עובדים על פתיחת מחזור שני. 
הפעילות  את  התחיל  הקולינריה  פורום 
למועצה  בסיור   22.5 ב  המחודשת 
אזורית מטה יהודה כדי ללמוד כיצד הם 
הקימו אצלם את שוק האוכל. היה סיור 
טעים, מפרה ומלמד! "נבחרת המועצות" 
בהרצאה   13.6 ב  פעילותה  את  תתחיל 
של חלי ממן אשר הקימה עסק שהתחיל 
בסלון הבית, והיום חולש על כל הארץ. 

לא  הפורומים  של  הכבירה  ההצלחה 
הפעולה  שיתוף  ללא  מתרחשת  הייתה 
היזמות  רכזות  בין  שנוצר  המעצים 
וביניהן  עצמן,  לבין  האזוריות  במועצות 

לבין מעוף לעסקים. 
הפורומים  של  השני  למחזור  הרשמה 
רוצות  אנו  הקרובים,  בימים  תחל 
ויזמיות,  יזמים  שיותר  לכמה  לאפשר 
בעלי ובעלות עסקים להנות מהיתרונות 

שמציעים הפורומים.
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9רעיון מהבטן
כל התינוקות הולכים בסוף?

שלבי  בסדר  הגיון  ישנו  והאם  נכונה  התפתחות  מהי 
ההתפתחות? כיצד ניתן לעזור לפעוט בצעדיו הראשונים, 

והאם נכון להושיבו? 
לסייח היוצא לאוויר העולם לוקח דקות בודדות עד שהוא 
מצליח לעמוד על רגליו ולהתחיל ללכת. תינוק היוצא מן 
הרחם נולד חסר אונים וכלים התפתחותיים אותם עליו 
לרכוש אט אט עד לעצמאותו. מתחיל בשכיבה על הגב, 
ובסוף,  נעמד  זוחל,  יושב,  מתהפך,  והצדדים,  הבטן  על 
וחודשיים  שנה  של  זמן  פרק  תוך  וכך,  ללכת.  מתחיל 
יכולת  בעל  לפעוט  אונים  חסר  מתינוק  הופך  בממוצע 

להתנייד עצמאית. 
כל  בו  הבטן,  על  משכיבה  התינוק  עובר  אותו  השינוי 
ונדרשת עבודת התנגדות קטנה אל מול  הגוף בתמיכה 
על  השענות  דרך  הראש(,  החזקת  )למעט  הכובד  כוח 
שרירים  טונוס  דורש  לעמידה,  ומשם  לישיבה  הברכיים, 
שיווי  של  רב  ואימון  מאורגנת,  כתפיים  חגורת  מאוזן, 

המשקל.
התפתחות נכונה היא תלוית שלבים. התינוק חייב לעבור 
דרך כל שלבי ההתפתחות כדי להגיע להליכה מאורגנת 
השלבים  בין  הנכון  במעבר  רבה  חשיבות  ישנה  ונכונה. 
מממש  וכך  הבא  לשלב  אותו  מכין  שלב  שכל  מכיוון 

למידות המשרתות אותו בדרכו זו. תינוקות אלה יתחילו 
חודשים.   8-10 לקראת  לעמידה  מעבר  על  להתאמן 
מושבים  או  הישיבה,  על  דילגו  אשר  תינוקות  לעומתם, 
על ידי הוריהם מגיל צעיר, עלולים לגלות קושי במעבר 
להם  הייתה  לא  כי  בטוחים  ירגישו מספיק  לא  לעמידה, 
יציבה,  לא  בתנוחה  יעמדו  לרוב  כה.  עד  מספקת  הכנה 
כפות רגליהם פתוחות מדי ויש סיכוי שיוותרו בהדרגה על 

ניסיונותיהם להיעמד.
עליהם לשמור על שווי משקל, להשתמש ברגליים, למקמן 

נכון להתיישב או להיעמד.
הורים רבים מעמידים את ילדיהם טרם הזמן, הם חשים 
שהילד רוצה להיעמד. נכון הדבר. הילד ינסה לדחוף עצמו 
דרך כפות רגליו כי נשלט ע"י רפלקסים מולדים המניעים 
נוקשה  משטח  "חש"  שהמוח  ברגע  כך.  לעשות  אותו 
אוטומטית  פקודה  שולח  הוא  הרגליים  לכפות  מתחת 
מאוד  צעיר  מגיל  כבר  מתרחשת  זו  הקרקע.  לדחיפת 

ואינה קשורה כלל ל"רצונו" של הילד להיעמד.
טעות ההורים הינה בהבנת התהליך. יש לעודד את הילד 
בכדי  לדחוף את הקרקע  בכדי  רגליו  בכפות  להשתמש 
הורים  להיעמד.  כדי  לא  אך  לזחול,  ובהמשך  להתהפך 
רבים הרואים את ילדם נעמד לראשונה )גם אם זה בגיל 
קבוע.  להעמידו  ונוטים  ומתרגשים  מאוד(, שמחים  צעיר 
חשוב לא למהר ולהעמידם, וגם אם נעמדים בעצמם אין 
צורך לעודד את התהליך. ניתן לשחק עם התינוק בעודו 
שוכב על הגב ולאפשר לו להתהפך מתנוחה זו אל הבטן 

ומשם יעלה על שש יעבור לישיבה ורק בסוף לעמידה. 
על  השענות  ע"י  לעמידה  יעברו  הילדים  של  רובם  רוב 
חפץ: כיסא, ספה ואפילו רגליי ההורה. אך, ביכולתם של 

המשקל  שווי  במערכת  שימוש  דרך  להתרומם  הילדים 
העצמי שלהם. אלמנט זה חשוב במיוחד מכיוון שלומדים 
ובכוחם. כדי  נכון בגופם  את הדרך לעמידה תוך שימוש 
לעודד את שלב זה נניח את הילד במרכז החדר, רחוק 
את  לקחת  כדאי  כן,  כמו  לזחול.  לו  ונאפשר  מחפצים 
הילדים לאזורים פתוחים, כמו פארקים או חוף ים בהם 
בלמידות  ושימוש  במרחב  רבה  תנועה  לחוות  יכול  הוא 
מעניקה  ההתפתחות  שלבי  על  זו  חזרה  מימש.  שכבר 
לילד תוספת רבה של למידה מוטורית, חיזוק השרירים 
יהיו  אלו  שתהליכים  ככל  המשקל.  שווי  עם  והתמודדות 
וההליכה  יותר  יציבה  תהיה  העמידה  כך   - יותר  ארוכים 

יעילה ונכונה.
נכונה  זו  הולכים",  כולם  "בסוף  ובאשר לטענה השגורה: 
ההליכה  שלב  את  יממשו  התינוקות  רוב  אכן  בחלקה, 
בגיל המתאים, אך כדי שזה יקרה על התינוק לפתח את 
מוחו ואת יכולתו ללמוד, לחשוב וליצור - שכלית ורגשית. 
)מערכת  ומגע  תנועה  דרך  מתרחשת  אלה  למידות 
סנסו מוטורית(. אם התינוק אינו מתנועע כראוי )או אינו 
מתנועע כלל(, חל שיבוש בתפקודים המוחיים הדרושים 
ביכולותיו העתידיות  וזה עלול לפגוע  יותר,  לגיל מאוחר 
כגון: למידה בביה"ס, תפקודים חברתיים, קשב וריכוז וכן 

הלאה.
וילדים  הכותבת הינה ממקימות מרכז "פעימות" להורים 
וילדים למעלה  בנחל עוז. מדריכה להתפתחות תינוקות 

מ-16 שנים, מורה לחינוך גופני ותנועה. 052-8582082

רונית מידן
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