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9בפתח הדברים
ש פלוס 3

נוער, מטיילים, תיירים  אני נפגש עם קבוצות רבות של בני 
את  הם  אף  פוקדים  ארץ  ושועי  בכירים  פקידים  ותורמים. 
אני  זמני.  את  חולק  אני  עימם  וגם  וסביבותיה  הנגב  שער 
שונים. אבל כשצעיר במכינה  מכיוונים  רבות  נשאל שאלות 
חושב  "אני  באמירה:  אותי  אתגר  עוז  בנחל  צבאית  הקדם 
שהסיוע לעוטף עזה הוא בעצם מין שוחד שהממשלה נותנת 
לאזרחיה כדי שיישארו לגור לאורך הגבול של עזה", הייתי 
את  לנחש  מוזמנים  אתם  התאוששות.  של  לשנייה  זקוק 

תשובתי או יותר טוב – לנסח את שלכם. 
החניך  בהערת  ליבי  תשומת  את  שמגנט  מה  מקרה,  בכל 
אדם  בני  אלפי  לאחר  שלראשונה,  העובדה  היתה  הצעיר 
עימם נפגשתי לשיחה על החיים בקו העימות הדרומי, מישהו 

"מעיז" לנסח עמדה שכופרת בעיקר. 
והנגב,  גוריון  בן  דברי  על  בפראפרפזה  "עיקר"?  אותו  מהו 

של  רוחה  עוז  ייבחן  עזה  בעוטף  הבא:  בעיקרון  מדובר 
בכדי  גדולים  מאמצים  לעשות  יש  לכן,  הישראלית.  האומה 
שעיני המתיישבים בגבול עזה תהיינה צופיות לעתיד בתקווה 

ונפשם תהיה הומיה בחדווה. 
 ,2003 באביב  כבר  חל  הרעיון  של  כינונו  מעשיים,  במונחים 
והמשכו  רבתי"  ל"שדרות  הראשונה  הממשלה  בהחלטת 
של  החלטות  בעשרות  ומחצה  עשור  לאורך  סומן  הרציף 
שלוש הרשויות – זו המחוקקת, זו המבצעת וגם זו השופטת. 
עם  קו  מיישרת  התקשורת,  הרביעית,  הרשות  גם  למעשה, 

אחיותיה הרשמיות. 
מקבלים  אנחנו   – ומשפטי  תקשורתי  פוליטי,   - לקיר  מקיר 
גיבוי מאסיבי, חוצה מפלגות, מגזרים והשקפות. שני יוצאים 
מהכלל אני יכול לדלות עבורכם: בעשור הקודם היה מנכ"ל 
משרד ראש ממשלה שביקש להזדרז ולגמול אותנו מהסיוע 
הייחודי שאנחנו מקבלים. הצענו לו שהליך הגמילה שלנו יהיה 
כפוף לנוסחה של "ש + 3", קרי: שלוש שנים לאחר השלום, 
נהיה מוכנים לצמצם בהדרגה את הסיוע הייחודי, החיוני לנו.

מדרשו  מבית  באה  פחות,  מצחיקה  נוספת,  רצינית  הלצה 
של פקיד אוצר, שלבקשתנו להעניק סיוע מיוחד למתיישבים 
בניר עם של שנות הרקטות הממוקדות על הישוב, הוא ענה 

את המשפט האלמותי הבא: "מדוע לסבסד תשתיות בישוב 
שאין בו ביקוש?"... 

יתרה  הקשה.  הדמוגרפי  מהמשבר  יצא  עם  ניר  לשמחתנו, 
בהוויה  בודדים  נחלת  הן  כאלו  אבסורדיות  דעות  מכך, 
של  "המאמי  שהוא  אזור  נחשבים  עדיין  אנחנו  הישראלית; 

המדינה". וטוב שכך. 
נקווה שיגיע היום בו תתממש, סוף סוף, נוסחת ה"ש + 3".

זכות ההתחדשות, חובת הרציפות
לפני זמן מה הודעתי למנהלים במועצה על החלטתי שלא 

להתמודד בשנה הבאה בבחירות לראש המועצה. 
סיום כהונתי בעוד שנה, לאחר שש עשרה שנים אינטנסיביות, 
עבור  גם  להתחדשות,  הזדמנות  תהיה  ומרגשות,  פוריות 

המועצה וגם עבורי.
אני ועודד פלוט, מנכ"ל המועצה - שגם הוא הודיע על כוונתו 
לסיים תפקידו לאחר הבחירות -  נחושים לשמור על היציבות 
של המועצה ומחלקותיה ועל הרציפות השלטונית, עד לרגע 

ההחלפה, בעוד שנה.
חורף בריא ושמח,

אלון

06 וו מבט מעודד וו עודד פלוט
נבות מילוא וו  וו שעת כושר   13
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בעקבות  האחרון  בקיץ  נכתב  הספר 
תהליך  מיכאל.  ליאור,  של  סבו  של  מותו 
יחד  המשפחה  בני  כל  שחוו  הפרידה 
בביתו  חייו  את  לסיים  שבחר  הסבא  עם 
בקיבוץ, קרב את ליאור למילה הכתובה. 
מתחבר  עצמי  את  "מצאתי  מספר:  ליאור 
החברות  של  בבסיסם  שעומד  לרעיון 
עם  מתמודדות  אשר  הקדומות  השבטיות 
בדרך  בחיים   השלבים  כאחד  האובדן 
טבעית, שקטה ומדויקת. זהו ספר פרידה 
של  האחרון  המסע  את  באהבה  שעוטף 
ובני  הילדים  את  ללוות  נועד  הוא  כולנו. 
המשפחות שנאלצים להתמודד עם אובדן 

של אדם קרוב". 
מדובר בספר לילדים, למשפחות ולאנשי 

עם  בהתמודדות  לסייע  שנועד  מקצוע  
מסעם  את  מתאר  הספר  ומוות.  פרידה 
המיוחד של אם ובנה, אשר נענו לקריאתו 
את  איתו  לשיר  בדרכם  והם  הסבא  של 
שירו בפעם האחרונה. הספר מזמן מפגש 
אינטימי בין המבוגר לילד, שמעודד שיחה 

פתוחה וכנה על הנושא הכאוב- מוות.
איורים של המאיירת  מלווים  את הספר 

ליסאן לאופר.
ופתיחת  הספר  להשלמת  התהליך  את 
יחד  ליאור  עשה  המונים  לגיוס  הקמפיין 
עם אישתו מיכל ושלושת ילדיו שהיו כולם 
שותפים למעשה היצירה. בקיבוץ רוחמה 
לסייע  המועצה  תושבי  כל  את  מזמינים 

ולהזמין מהדסטארט את הספר.

9שיר שבא מרחוק
ליאור פלג, אמן קעקועים מקיבוץ רוחמה פתח בקמפיין לגיוס 

המונים להוצאת ספר הביכורים שלו- ספר ילדי שעוסק במפגש 
בין הילד למבוגר ובהתמודדות עם מוות ופרידה 

זכתה  כשבוע,  לפני  שנערך  בטקס 
 100 מגן  מיוחדת,  הוקרה  באות  המועצה 
כוכבי יופי, הניתן לציון 20 שנה של זכיה 
רצופה במגן 5 כוכבי יופי בתחרות "קריה 

יפה ומקיימת בישראל יפה".  
יפות  לרשויות  שנה  כל  ניתנת  האות 
במיוחד. הבוחנים בדקו את קרית החינוך, 
ניקיון  המועצה,  למוסדות  הכניסה  את 

השנה  הושם  כן,  כמו  ועוד.  המיגוניות 
במועצה  התנדבות,  של  פעולות  על  דגש 
שנה   20 ל-  מעל  כאמור,  ובישובים. 
מגן  את  בגאון.  באתגר  עומדים  שאנחנו 
100 כוכבי היופי לשנת 2017 קיבלו בשם 
חורב,  ואלעד  המועצה  ראש  המועצה: 

מנהל המחלקה המוניציפלית. 

9כוכבים כבר 20 שנה
בטקס במעמד שר הפנים, זכתה המועצה במגן 100 כוכבי יופי 

לשנת 2017

חדשות
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הרעיון נולד בכוונה לגייס כסף על מנת 
מהר  אך  שי  חבילות  לחיילים  להעניק 
חיילים  קבוצת  לאירוח  התגלגל  מאוד 
וחיילות. נערי שנת בר מצווה פנו לקהילת 
ברור חייל וביקשו את תרומתם, התגייסו 
חבילות  את  באהבה  ארזו  הכסף,  לאיסוף 
השי, הכינו כרזות שנתלו בכניסה לבריכה 

הקיבוץ.  לבריכת  החיילים  את  והזמינו 
חיילים  עם  משותף  יום  בילו  בבריכה 
והחיילות )ועוד מילדי הקיבוץ שהצטרפו 
טעים.  ואוכל  פעילויות  עמוס  לחגיגה( 
עם  המארזים  את  לחיילים  העניקו  לסיום 

הממתקים. 

9חוגגים מצווה במצווה
בקיבוץ ברור חיל החליטו השנה לארח קבוצת חיילים בודדים 

המתגוררים באיבים במסגרת משימות שנת בר המצווה

ימים,  כשלושה  שנמשכה  הסדנה 
הפעם  והוקדשה  בנתניה  השנה  התקיימה 
 70 כ-  למנהיגות".  ניהול  "בין  לסוגייה- 
במועצה,  המנהלים  מקרב  משתתפים 
ממרכז  נציגים  ואף  הישובים  מנהלי 
בסדנה.  השתתפו  המועצה  של  הצעירים 
הסדנה נבנתה על ידי המחלקה לשירותים 
הרצאות  כלל  היום  וסדר  חברתיים 
וסדנאות שונות ומגוונות, כשכולן עוסקות 

בזויות שונות של פיתוח ניהול ומנהיגות.
ביקור  נערך  הסדנה  של  השני  ביום 

במסגרת  חפר.  עמק  אזורית  במועצה 
ראש  עם  המשתתפים  נפגשו  האירוח 
המועצה  ראש  וסגן  אידן  רני  המועצה 
האתגרים  על  מהם  ושמעו  שלם  אלדד 
בשנים  חפר  עמק  מתמודדת  איתם 
של  היסטורית  סקירה  לצד  האחרונות, 
המשתתפים  נהנו  בערבים  המועצה. 
והופעה  וציבור  שירה  גיבוש,  בפעילות 
של בוגר האולפן למוזיקה של שער הנגב, 

מיכה ביטון. 

9מניהול למנהיגות
לפני כשבועיים נערכה סדנת יוב"ל השנתית לנושאי חירום וחוסן

בכל גיל ובכל זמן הוא זמן טוב להגשים 
חלום ולחצות את הארץ לאורכה ולרוחבה. 
יחדיו  במועדון  התחילו   2017 ספטמבר 
שיצאה  הקבוצה  ישראל.  בשביל  לצעוד 
לקטע המסלול הראשון מנתה 30 חברים 
 3 לאחר  כיום,  הנגב.  שער  מיישובי 
מסלולים הקבוצה מונה 22 חברים כאשר 

חתך הגילאים נע בין 46 ל- 83!
השביל  שמציב  האתגר  ההליכה,  חווית 
למסע  מעבר  הרבה  הם  למסע  והיציאה 
ערכיות  עוצמות  זה  במסע  יש  רגיל. 
בתוכו  המאחד  אישי  מסע  זהו  ורוחניות. 
אתגר אישי וקבוצתי. ברובד האישי הכוחות 
התמודדות  פיזיים,  קשיים  עם  להתמודד 

)הספקתי  תסכולים  כעסים,  כאב,  עם 
המסלולים(,  בשלושת  מהכל  לחוות 
לעזור  בקבוצה  להשתלב  היכולת  לצד 
כשצריך, סבלנות וסובלנות, לדעת לקבל 
את החלטת הרוב וליהנות מיצירת קשרים 

חדשים. 
בחרנו בשביל ישראל המסומן כחול לבן 
אלו  הרי  קסם,  בעל  מסע  כסיפור  כתום 
המיוחדת  הקבוצה  של  ומראות  הנופים 
חברים  בקבוצת  מדובר  הנגב.  משער 
שאוהבים את נופי ישראל, איזה דרך טובה 
דרך  ישראל  את  לאהוב  מאשר  יש  יותר 

הרגליים?
שלומית פעמי

9לאהוב דרך הרגליים
במועדון יחדיו החליטו השנה לפרוץ את גבולות היכולת. לפני 

כשלושה חודשים יצאו לפרק הראשון בשביל ישראל. ההמשך 
בהחלט יבוא 

870 תלמידים לומדים השנה בבית הספר 
שער  בתיכון  תלמידים   1380 ו-  היסודי 
נערכה  ללימודים  הראשון  בשבוע  הנגב. 
מיוחדת.  במתכונת  הביטחון  מחלקת 
קרית  ושבילי  כבישי  על  העומס  למרות 
והבטיחות  האבטחה  מערך  גם  החינוך 
כחודש  כהצלחה.  הוכתר  השנה  לפתיחת 
נפתחה  הלימודים,  שנת  פתיחת  לאחר 
במכללת  האקדמאית  הלימודים  שנת  גם 
וסטודנטיות  סטודנטים   8500 כ-  ספיר. 
במכללה  השנה  הסמסטר  את  פתחו 
בישראל.  הגדולה  הציבורית  האקדמית 
החיים  מרקם  על  לשמור  מצליחים  כולם 
האחרונות  בשנים  שנוצר  הדופן  יוצא 

בקרית החינוך.
עבודה  תחילת  צו  זו,  אופטימית  בנימה 

הספר  בית  את  שיבנה  לקבלן  ניתן 
הספר  בית  הנגב.  בשער  השני  היסודי 
כבר  להיפתח  מתוכנן  החדש  היסודי 
לצמיחה  כמענה  הבאה,  הלימודים  בשנת 
בשנים  באזורינו  המרשימה  הדמוגרפית 
האחרונות. בית ספר יחלוק חצר משותפת 
יהיו  בו  מהלימודים  חלק  הקיים.  זה  עם 
מעורבות  בקבוצות  וחלקם  האם  בכיתות 

עם בית הספר הוותיק.
בשטח.  נראים  כבר  ראשונים  קידוחים 
לטובת  הוסתו  והשבילים  שונו  הכבישים 
של  התקינה  בהתנהלות  הפגיעה  צמצום 
מתבקש  הציבור  ובאיה.  הקריה  מוסדות 
להתאזר בסבלנות, דברים גדולים וטובים 

בפתח.

9פותחים שנה
באיחור אופנתי נדווח על פתיחת שנת הלימודים תשע"ח במועצה 
אזורית שער הנגב, לצד תחילת הבניה של בית הספר היסודי החדש

הפסטיבל שהתארח במשק הילדים בכפר 
ומוכר  השלישית  השנה  זו  מתקיים  עזה, 
התק"צסטוק.  בשם  הקיבוצית  בתנועה 
השייכות  בנושא  תכנים  משלב  הפסטיבל 
כחלק  אקטיביזם  הקיבוצית,  לתנועה 
מקהילה, חיי קהילה וגיבוש בין הגרעינים 
לאירוע  קוראים  אמנם  השכבות.  ובין 
פסטיבל אך מדובר למעשה בסמינר בעל 
אופי של פסטיבל וזאת על מנת להשרות 

בין  כלל  האירוע  וכיפית.  נעימה  אווירה 
היתר מסיבות וסדנאות.

הצלחה  היה  התק"צסטוק  השנה  גם 
גדולה. חברי הגרעין השכילו, יצרו קשרים 
המשך  לקראת  מתרגשים  ויצאו  חדשים 
התהליך של הגרעינים בתנועה הקיבוצית.

מיכל מונסנגו – גרעין עלה

9התק"צסטוק
בסופש האחרון של סוכות, אירחו חברי גרעין עלה של התנועה 

הקיבוצית המתגורר בכפר עזה את שאר גרעיני התנועה 
הקיבוצית לפסטיבל הגרעינים המסורתי של התנועה הקיבוצית 

לאחרונה הודיע שוסטר לחברי המליאה 
שלא  החליט  כי  המחלקות  ולמנהלי 
לראשות  הבאות  בבחירות  להתמודד 
עם  יחד  משותפת  בהודעה  המועצה. 
מנכ"ל המועצה עודד פלוט סיפרו השניים 
כי החליטו לסיים יחד את תפקידם לאחר 

הבחירות בשנה הבאה מתוך רצון לאפשר 
שנים   16 לאחר  במועצה,  התחדשות 

אינטנסיביות ומוצלחות.
כמו  תתקיימנה,  הנגב  בשער  הבחירות 
בשאר הרשויות המקומיות בישראל, בסוף 

אוקטובר 2018.

9בין בחירות לבחירה
אחרי שלוש קדנציות, הודיע ראש המועצה אלון שוסטר כי לא 
יתמודד בבחירות הקרובות שיתקיימו באוקטובר 2018. מנכ"ל 

המועצה עודד פלוט הודיע כי יסיים את תפקידו לאחר הבחירות

צילום וו מיה זילברבוש

)במיל'(  סא"ל  את  לפגוש  זכינו  בהפגה 
)איתור  אית"ן  יחידת  מפקד  אוסטר,  נתי 
ביקרנו  עזה,  אוגדת  של  נעדרים( 
בתערוכה המציגה התמודדות של קהילות 
יצירתיים,  באמצעים  טבע  אסונות  עם 
התרוצצנו ברחובות ת"א במשימה מורכבת 
של איתור "רוצח" סוכני שב"כ )באמצעות 
צוות שחקנים והפקה( ואף זכינו להקשיב 
שפה",  של  יופי  לנו  "יש  המיוחד  למופע 
של חברים מברור חיל שהגיעו בהתנדבות 

במיוחד עבורנו.
יחסי  שקט  של  שנים   3 ל  זוכים  אנו 
זמן  מזה  הראשונה  הפעם  זו  באזורנו, 
צוותי החירום שלנו  הרגיעה,  אף  על  רב. 
כלל  במהלך  קץ  אין  במחויבות  שעבדו 
ממשיכים  החירום,  ואירועי  המבצעים 
הם  היישובים.  הנהלות  עם  יחד  להיערך 

לפינוי  היערכות  בהתמקצעות,  עוסקים 
ההתנדבות  מעגלי  הרחבת  קהילתי, 
ופיתוח  החינוך  מערכות  הכנת  בצוותים, 
טכנולוגי של האמצעים לקשר עם הציבור 

וניהול החירום.
החשיבות של יציאה ליומיים של למידה, 
הן  מגבשות,  פעולות  לייצר  היכולת  היא 
לכל צוות בנפרד והן ככוח אזורי. ללמוד 
ומתנדבים  מקצוע  מאנשי  ממקומות, 
עם  ההסתכלות  את  ולהרחיב  אחרים, 

תחומים עליהם אנחנו לוקחים אחריות.
ולהיות  להיערך  רק  שנמשיך  נאחל 
מוכנים, להגברת החוסן של כולנו לעמוד 

באתגר, אם יגיע.

מיה זילברבוש

9מתחזקים את עצמנו בשגרה
בחודש ספטמבר יצאו כ 100 משתתפים, מכלל צוותי החירום 

היישוביים )הצח"ים( להפגת ההוקרה והלמידה השנתית

צילום וו שלומית פעמי

צילום וו עדי מאירי

צילום וו אלעד חורב צילום וו שושי קורינלד

בצילום וו איור מתוך הספר



הפעילות כ  על  מילים  מה 
באזור.  החקלאות  בתחום 
הפעילות  את  ממקדים  אנחנו 
על  בהסתכלות  כלליים  לנושאים  שלנו 
כל יישובי המועצה. את הניהול השוטף 
המועצה  בישובי  החקלאות  ענפי  של 
עצמם.  בכוחות  היטב  הישובים  עושים 
היצור  גורמי  על  היא  ההסתכלות 
המרכזיים בחקלאות - קרקע, מים, הון, 

הון אנושי.

קרקע
פרוגרמה חקלאית אזורית. למי שאינו 
הקצאת  מהיר.  עדכון  מכיר-  או  יודע 
ולמושבים  לקיבוצים  החקלאית  הקרקע 
אב  בית  לכל  נחלות.  על  מתבססת 
המועצה  בישובי  אצלנו,  נחלה.  מוקצית 
 120 של  בהקצאה  מדובר  הקיבוציים, 
לנחלה.  דונם   80 ישוב,  לכל  נחלות 
לפיכך המשבצת הבסיסית של כל ישוב  
היא 9600 דונם. בנוסף, באופן היסטורי, 
שאינן  חקלאי  לעיבוד  קרקעות  ישנן 
נכללות במשבצת הקבועה. קרקעות אלו 
המתחדשת  בחכירה  לישובים  מוחכרות 
הצמיחה  תהליכי  לאור  שנים.   3 כל 
הדמוגרפית בישובים, אנחנו שוקדים יחד 
עם משרד החקלאות על הכנת פרוגרמה 
את  להתאים  המטרה  אזורית.  חקלאית 
לגודל  ישוב  בכל  הקבע  משבצת  גודל 
רבה  משמעות  יש  החברים.  אוכלוסיית 
להסדרת משבצת הקרקע לכל הישובים 
אין  הרשמיים.  התכנון  מוסדות  ידי  על 
משטר  את  המדינה  תוביל  לאן  לדעת 
הנחלות, ואנחנו מאמינים כי יש לעשות 
הקבע  משבצות  את  להסדיר  מאמץ  כל 
הדמוגרפית,  להתפתחות  המותאמות 
ארוכים  חכירה  בהסכמי  אותן  ולעגן 

)חכירה לדורות - 49 שנים(.

מים
אנחנו  האחרונות  השנים  בשלוש 
אזורית,  התארגנות  להקמת  פועלים 
 - לחקלאות  למים  הקשור  בכל  שתטפל 
מים מושבים, מים מליחים, מי שיטפונות.  
הובלה,  יכולת  לכלול  אמורה  התכנית 
מקורות  סימון   - וכמובן  איגום,  יכולת 
העיקרית  המטרה  הרלוונטיים.  המים 
היא הבאת מים נוספים לחקלאות האזור 
הגידולים  לסל  המתאימים  במחירים 
גידולי  פתוח,  בשטח  )ירקות  באזור 
שדה למיניהם, פרדס למינהו ולאחרונה 
יום  של  בסופו  אבוקדו(.  מטעי  גם   -
הישובים  להחלטת  שלמה  הצעה  נביא 
אם  אזורית  התארגנות  להקים  האם   -
לאו. ההצעה תכלול מבנה ההתארגנות, 
תכנית פיתוח ומקורות מימון. לא נסתיר, 
כי לאור ניסיון העבר יש מידה לא קטנה 
לפעילות  שקשור  מה  לכל  חשדנות  של 
ניסיון העבר  אזורית משותפת. אך האם 
פחות  ונגמר  מפואר  באופן  )התחיל 
מלפעול  ידינו  את  לרפות  צריך  טוב...( 
פתרונים.  לעתיד  בעתיד?  גם  במשותף 
מעוניינים  אם  כי  ברור,  אחד  דבר 

במהלך שיביא תוספות מים משמעותיות 
לישובים, נוכל לעשות זאת רק בדרך של 
לצורך  כי  גם,  נזכיר  משותפת.  הליכה 
קידום הקמת ההתארגנות ,אנחנו נעזרים 
במאיר ברוקנטל , חבר קיבוץ חפץ חיים 
המים  אגודת  כמנהל  באזורנו  המשמש 
ארז  בבעלות  האגודה   - שדרות  קולחי 
העיר  קולחי  את  הקולטת  הנר,  ואור 
שדרות וקולחי ישובי המועצה, ומספקת 
וכן  הנר  ואור  ארז  של  לחקלאות  מים 
אחרים.  ישובים  של  סמוכים  לשטחים 
התארגנויות   בהקמת  רב  ניסיון  למאיר 
משקים לצורך טיפול אזורי משותף במים 
בהקמת  הכרוכות  העלויות  לחקלאות. 
זה  בשלב  מכוסות  שלנו  ההתארגנויות 
לאחר  ,כי  הוא  הצפי  הישובים.  ידי  על 
נוכל  הפיתוח,   ותכנית  ההקמה  אישור 
מדובר  כמקובל.  ממשלתי  מימון  לקבל 
על שיעור השתתפות של 70% בהוצאות  

פיתוח  משק המים באזור.
ועדת הנגב - לאחרונה חודשה פעילות 
ועדת הנגב. הועדה עסקה בעבר ותעסוק 
לתוספת  הקשור  בכל  בעיקר  בימינו  גם 
כוללת  הועדה   . הנגב  לחקלאות  מים 
נציגים מהמועצות האזוריות שער הנגב, 
שדות נגב, בני שמעון, מרחבים, אשכול, 
הנגב"  "משקי  מנכ"לי  וכן  נגב,   רמת 
ו"מושבי הנגב". מוקד העיסוק כרגע הוא 
פתרון לעודפי מי קולחין הנוצרים בגוש 
הנוכחי,  במצבה  השפד"ן,  מערכת  דן. 
יכולה להתמודד עם עודפים אלו.  אינה 
המצב האבסורדי הוא, כי מיליוני ממ"ק 
של מים מוזרמים לים, בעוד שהנגב יכול 
יצור  היקף  את  ולהגדיל  אותם,  לקלוט 

המזון במדינה. 

 הון אנושי, 
הדור הבא בחקלאות

וכמה  נגב  אגש"ח  מעברים,  עם  יחד 
רכזי ענפים באזור אנחנו שותפים בשנים 
גיבוש  שתכליתן  לפעולות,  האחרונות 
החקלאיים  הענפים  מנהלי  של  והעשרה 
בנגב. מדובר בהתכנסויות של רכזי ענפי 
הרצאה,  כנס  בכל  כאשר  ורפת,  גד"ש 
בניהול  של  ליבה  בנושאי  העוסקת 
מקיימת  מעברים  במקביל  בחקלאות. 
כאשר  בחקלאות,  הצעירים  עם  פעילות 
לדור  היום  לדאוג  צריך  כי  היא  הראיה 
יש  כי  נציין,  האזור.  בחקלאות  העתיד 
דגמים שונים של הפעלת ענפים חקלאיים 
כל המערכות  יש המפעילים את  באזור. 
יותר  המתבססים  ויש  עצמיים,  בכוחות 
על שלד ניהולי של חברים ושימוש נרחב 
בעבודות קבלניות. ימי הזוהר של עבודה 
 - היוקרה  בסולם  כראשונה  חקלאית 
הפעלת קומביינים, מזרעות, קטפות, כלי 

עיבוד כבדים - זוהרים היום פחות. 
צעירים  היום  למשוך  פשוט  לא 
מוביל  אותו  הצוות  אך  לחקלאות, 
כאתגר  זאת  משימה  לוקח  "מעברים", 
לפעילות  מיוחד  ציון  בפעילות.  מרכזי 
קורס  פתיחת  היא  קדימה  המסתכלת 
אקדמי במכללת ספיר לניהול בחקלאות. 
המחזור הראשון יתחיל השנה את שנה ב, 

וכן יפתח מחזור ב.

פיתוח הכפר
בכל  העוסק  אגף  החקלאות  למשרד 
מגוונים  נושאים  הכפר.  לפיתוח  הקשור 
בתחומים  להתיישבות  סיוע  שעיקרם 
רשימת  נטו.  כחקלאות  מוגדרים  שאינם 

נושאים חלקית:
נראות הישוב, תשתיות, תכנון )תכניות 
יישוביות ואזוריות(, מורשת הישוב ועוד.
פרויקטים  שלושה  נזכיר  אצלנו 
אישור  ניתן  ולהם  כעת,  המטופלים 

לקבלת מענק. 
אדמה  תפוחי  לגידול  מבקרים  מרכז   •
עומד  בראשו  מיזם   - עוז  בנחל  וירקות 
חדר  מבנה  עוז.  מנחל  כהן  יענקלה 
האוכל הישן של נחל עוז שופץ, ויותאם 
מועדון/פאב  וכן  מבקרים,  מרכז  להיות 
את  מלווים  אנחנו  הקיבוץ.  לצעירי 
הפרויקט לאורך שנים. עד כה משתתפים 
מועצת  החקלאות,  משרד   – בפרויקט 
החטיבה  ירקות,  מגדלי  ארגון  הצמחים, 
להתיישבות, מ.א שער הנגב, קיבוץ נחל 
עוז וקק"ל. למרות רשימה מכובדת זאת, 
עדיין חסר כסף. לאחרונה התקבל אישור 
גם מקרן מורשת במשרד ראש הממשלה, 
הפרויקט,  את  להשלים  שיאפשר  דבר 

ולפתוח את המרכז לציבור. 
• אתר ראשונים -בית הביטחון בגבים. 

בוצע   - האחד  חלקים.  שני  לפרויקט 
לפני  עוד  שנבנה  הביטחון,  בית  שיפוץ 
את  היום  משמש  המבנה  הישוב.  הקמת 
שעדיין  השני,  החלק  הקיבוץ.  ארכיון 
הראשון.  הצריף  שיפוץ  הוא  לבצע,  יש 
אותו  ולהפוך  הצריף  את  לשפץ  הכוונה 
הכל  כמעט  גבים.  לתולדות  למוזיאון 
ויוקי  צורף  יגאל  הבניה.  להתחלת  בשל 
גלעד  חברי הקיבוץ מושכים – דוחפים 
בעקשנות את הפרויקט, ואנחנו מסייעים 
הנהלת  כי  גם,  נציין  הניתן.  ככל  להם 
זה מכבר להקצות את  הקיבוץ החליטה 
השלמת הכספים )מצ'ינג בלעז(, כך שעם 
לבצע.  ניתן   - החקלאות  משרד  מענק 
מרכז  הפרויקטים:  ששלושת  לציין  יש 
המבקרים בנחל עוז, בית הביטחון ושפוץ 
הצריף הראשון בגבים קבלו מלגות מקרן 

גרשוני החוגגת השנה ארבעים.
• אתר ראשונים ברוחמה - יוזמתה של 
את  הדוחפת  רוחמה,  חברת  גולץ  רותי 
נרתמה  המועצה  מתחילתו.  הפרויקט 
יש עוד חלקים  לסייע. האתר פועל, אך 
לצורך  לבצע.  שיש  המקורי  מהתכנון 
האתר,  בפיתוח  נוסף  קטע  השלמת 
וכן  חלקו,  את  החקלאות  משרד  נותן 
להשלים  הכוונה  והקיבוץ.  המועצה 
קטע זה )שילוט, שבילים וגינון( במהלך 

החודשים הקרובים.
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האוגדה  מפקד  במעמד  חגיגי  בטקס 
יכיני,  רבש"צ  נבחר  פוקס  יהודה  תא"ל 
זהבי  המצטיין.  לרבש"צ  זהבי,  אריאל 
וכבר הספיק  בלבד  נמצא בתפקיד כשנה 

בנה  הוא  בישוב.  רבים  פרויקטים  לקדם 
בנית  את  הוביל  יישובית,  כוננות  כיתת 
הגדר ההיקפית של יכיני ואף יצר קשרים 

בין אישיים מצויינים. יישר כוח!

9גאווה מקומית

חודש  בתחילת  נפתחה  הציד  עונת 
ינואר.  חודש  סוף  עד  ותמשך  ספטמבר 
במהלך חודשים אלו צפויה להיות תנועה 

ערה של ציידים בגזרתנו. 

השיטור הקהילתי יחד עם רשות הטבע 
לגילוי  נמרצת  בצורה  פועלים  והגנים 
למגר  בתקווה  צייד,  רישיון  ללא  ציידים 

את התופעה לגמרי.

9יריית הפתיחה
עונת הציד בפתח ואיתה מבקרים חדשים בגזרה

9מבט מעודד
"בדרך חזרה"

נעמי שמר הבטיחה לנו שאחרי החגים יתחדש הכל, אבל 
יותר. אם כמוני,  משום מה אנחנו מרגישים שהתיישנו עוד 
גם אתם ביליתם בחגים בארצות הניכר, אז יש עוד הצדקה 

לדכדוך המלווה את החזרה לשגרה. 
כדי להקל על החזרה הלא פשוטה הזאת, פיתחנו אצלנו 
שבגללם  הדברים  את  לעצמנו  להזכיר  פטנט:  במשפחה 
כיף לחזור לארץ. או ליתר דיוק: הדברים שאפשר להתנחם 
בהם רגע לפני שנוחתים אל החום והלחות בנתב"ג. בתור 
שירות לציבור, מוגש כאן הבסיס לכרטסת "לא נורא, חוזרים 

לשער הנגב". 

מציעים  העולם  ברחבי  המלון  בתי  אומנם   - מגורים  תנאי 
 - יד על הלב  ותנאים מפנקים. אבל, עם  מגוון של חדרים 
טוב  יותר  ישנים  אתם  בו  בצימר  או  במלון  חדר  יש  האם 
לכם  נוחות  שיותר  וכרית  מיטה  יש  האם  שלכם?  מהבית 
מאלה שלכם? ומעל הכל – האם יש מדינה בה מיזוג האוויר 

עובד יותר טוב מישראל? 
מאתנו  שרבים  הסיבה  זו  לכאורה,   - מהיומיום  התנתקות 
על  הדברים  את  נשים  בוא  אבל  מהארץ.  הרחק  נוסעים 
כולל  ואליה,  מהארץ  הווצאפים  כל  נפסקים  האם  המסך: 
מה  לברר  מפסיקים  אנחנו  האם  הטוחנות?  הקבוצות  כל 
חדש ב- Ynet או בערוץ הספורט?  והאמת הכי כואבת – 
כמה מאתנו באמת מתנתקים מהישראלים האחרים? באיזה 
אחוז מהטיול אנחנו נפגשים ומדברים עם האנשים שחיים 
במקומות האקזוטיים האלה, ומפסיקים לדבר עם עצמנו או 

עם אחינו מהמולדת בעברית צחה ורמת קול?
נופים - נכון, בגזרה הזו אנחנו בעמדת מוצא נחותה בהחלט. 

מגדלים  כחולים,  אגמים  מושלגות,  באזור שלנו פסגות  אין 
מרשימים או אפילו פיסה קטנה של ים )אם לא סופרים את 
רצועת החוף בזיקים, כולל המדוזות(. אבל במטוס, בדרך 
או  רוחמה  של  מהגבעות  הנוף  את  לדמיין  אפשר  חזרה, 
מהכביש בין כפר עזה למפלסים בשעת שקיעה. שם, אולי 
הנשימה לא נעתקת, אבל הלב מתרחב. אז בחזרה אנחנו 

מתחברים אל הלב.
אוכל – כשאתם יושבים במטוס ומתקשים להפרד מהעושר 
הקולינארי שמציעות ארצות התבל, תחשבו על... חומוס עם 
מסבחה ולידו שתי פיתות טריות ב"החומוס של הטחינה". יש 
סיכוי שהגעגועים ישפרו את התחושה, רגע לפני שהדיילים 

יביאו את המגשים. 
שמנחם  מה  את  לכרטיסיה  להוסיף  כמובן,  יכול,  אחד  כל 
לפטנט  לחזור  אפשר  תמיד  עובד,  לא  זה  גם  ואם  אותו. 

המוכר: תתחילו כבר במטוס לתכנן את הטיול הבא.

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

חקלאות
חיים חרמוני

9על חקלאות ופיתוח הכפר 

צילום וו יוקי גלעד, ארכיונאי גבים. הצריף הראשון בגבים
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בשיטור הקהילתי סייעו השנה, כמו בכל 
שנה, למחלקה לשירותים חברתיים ודאגו 
למשפחות  חג  מנות  כארבעים  להעביר 
המחלקה  הנגב.  שער  במרחב  נזקקות 

רשימת  את  מרכזת  חברתיים  לשירותים 
הקהילתי,  לשיטור  ומעבירה  המשפחות 
המזון  את  למשפחות  לספק  דואגים  אלו 

בזמן, לפני תקופת החגים.  

9ביטחון וקהילה

הישובים  למתנדבי  הוקרה  ערך 
אהרוני  יהודה  לאחרונה.  נערך  השונים 

"המתנדבים- מכפיל כוח באזור"
לאחרונה נערך ערב הוקרה למתנדבים. 
ובני  הגזרה  מתנדבי  כלל  הוזמנו  לערב 
ואיחולים  בברכות  התחיל  הערב  זוגם. 
אמן  של  ביותר  מוצלחת  בהופעה  ונחתם 

אורח.
יהודה אהרוני, מפקד השיטור הקהילתי 
לעשות  מקפידים  "אנחנו  הנגב:  שער  של 

מרגישים  אנחנו  כי  שנה  כל  כזה  ערב 
שיש.  וההערכה  הפרגון  כל  להם  שמגיע 
מדובר במכפיל כוח אזורי. יש להם פלוס 
גדול על כל שוטר באזור שכן הם מכירים 
הכבישים  ואת  במועצה  הישובים  את 
והשבילים במרחב שלנו. בשבילנו מדובר 

בנכס".
לחי  לפנות  יכול  שמעוניין  מי 
בטלפון-   מתמיד  סיירת  מפקד  מייזלס, 

.050-6276225

9"מכפיל כוח אזורי"

גניבות  של  לגל  עדים  אנו  לאחרונה 
חקלאיות שונות, במרחב שער הנגב. באור 
הנר נגנבו חלקי גדר מהגדר ההיקפית של 
מאגר אור הנר. הגנבים לא נתפסו. בשטח 
שבין ברור חיל לחלץ נגנבו חבילות קש, 
לאחר שבעל השטח הגיש תלונה במשטרה 
נתפסו ארבעה חשודים והועברו לחקירה. 
נגנבה  האחרונים  השבוע  מסופי  באחד 
מהלול  לולים  תערובת  של  גדולה  כמות 
הגנבים  כי  עלה  מהתחקיר  במפלסים. 
כשאין  בצהרים,  בשבת  לשטח  הגיעו 
עובדים בלול, והעמיסו את התערובת על 

רכב פרטי. המקרה נמצא בחקירה. 
להתמודד  מבקשים  הקהילתי  בשיטור 
הפוקדות  החקלאיות  הגניבות  עם 

יחד  אזורינו(.  את  רק  )ולא  האזור  את 
בשיחות  התחילו  האשכול  שוטרי  עם 
המשק,  ומרכזי  המגדלים  עם  אישיות 
בריענון נהלים, חלוקת איגרות לתושבים 
שונים  תרחישים  תרגלו  ואף  ולחקלאים 
החקלאים  ציבור  חקלאיות.  גניבות  של 
מתבקש לגדר את השטח עד כמה שניתן 
היעדרות  על  הקהילתי  לשיטור  ולהודיע 

ארוכה. 
ולא רק חקלאית: מקרה שקרה בקיבוץ 
ניר עם, פח אשפה נגנב. מצלמות שהציב 
הלא  התעלומה  את  פתרו  הקיבוץ 
שגרתית- נהג משאית הזבל יחד עם שותף 
נוסף הם אלו שניסו לגנוב את הפח. לפח 

שלום. 

9גניבות חקלאיות 
בחודשים האחרונים פקד את אזורינו גל גניבות חקלאיות, לאו 

דווקא קשורות האחת לשנייה. בשיטור הקהילתי נערכים. 

צילום וו יהודה אהרוני
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חזי עינת

שנת 2017 אנו מציינים וחוגגים את שנת הארבעים ב 
קהילת  עבור  המלגות  קרן  של  והקמתה  לייסודה 
המועצה  וראש  ז"ל  גרשוני  צבי  ח"כ  הנגב.  שער 
האזורית  דאז צבי חזן, חזו את הצורך בהקמת קרן זו, למימון 
לימודים, מחקר, מפעלי תרבות ואמנות. לאחר פעילות ענפה 
נשלחה  כספים,  באסוף  ובמועצה  באזור  מרכזיים  אישים  של 
בינואר 1977 בקשה לממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים, 

לאשר את יסודה של אגודה שיתופית ע"פ החוק העותומני.
הפרוטוקולים  את  בעיון  קראתי  השנים,  ארבעים  במלאת    
זו ניתן לעמוד על  של החלטות חברי מליאת הקרן. בקריאה 
מעצם  השנים.  פני  על  הקרן,  של  והחלטותיה  התפתחותה 
חריגים  באירועים  להתאפיין  אמורה  אינה  הקרן  טבעה, 
יוצאי דופן. אך הקרן שינתה את פניה באירועים  ומהפכניים 
רבה.  וזהירות  התלבטויות  תוך  שלבים,  רבי  התפתחותיים 
אפשר להצביע בבירור על שני עקרונות שאפיינו את השינויים 

שחלו במשך השנים:
העיקרון הראשון – בהיות הקרן אמצעי המשרת את הקהילה 

המשתנה וצרכיה המשתנים – הקרן משתנה בהתאם.
עצמה  ומתאימה  משנה  משפרת,  הקרן   – השני  העיקרון 

בהתאם לדרישות ולנסיבות העתים.
מספר דוגמאות להתפתחות ולשינויים שחלו בקרן:

הקמת עמותה 
כאמור הקרן החלה את דרכה כ"אגודה שיתופית" אך נהגה 
באופן לא ממוסד ולא פורמלי, המבוסס לעיתים על החלטות 
הנהלים  השנים,  במשך  חדות.  ולא  רחבות  והגדרות  אד-הוק 
הוכרה   1986 בשנת  אך  יותר.  והתמסדו  חודדו  וההליכים 
הקרן כעמותה לכל דבר על כל ההתחייבויות הכרוכות בכך. 
לעמותה יש תקנון יסוד, תקנוני משנה )ברורים ומוגדרים ככל 
וועד, מורשי חתימה,  -  מליאה,  האפשר(, מוסדות מחויבים 
וועדת בקורת, רואה חשבון, דוחות כספיים מאושרים, לעתים 
ייעוץ משפטי ופקוח שנתי רציף של רשם העמותות. העמותה 
מקבלת בכל שנה "אשור על ניהול תקין" מאת רשם העמותות 

וזה כמובן מחייב.

קבוצות המלגות
ללימודים  המלגות  רוב  את  הקרן  העניקה  דרכה,  בראשית 
בתואר הראשון ומקצתן לאמנים שדרגת אמנותם היתה גבוהה. 
המלגות,  מקבלי  של  נוספות  קבוצות  נקבעו  השנים  במשך 
השינויים התבקשו מהנסיבות שנוצרו על פני השנים. כיום אנו 

מעניקים לחמש קבוצות:
• עבודות מחקר לתארים מתקדמים.

• אמנים, כותבי ספרים, יוצרי סרטים, מוסיקה, פיסול ועוד 
אשר יציגו יצירות חדשות לעולם.

ליצירה,  פוטנציאל  בהם  חבוי  אשר  מתחילים,  אמנים   •
במטרה לעודד, לקדם ולהאיץ את הנכונות.

• פרויקטים המעשירים את החיים התרבותיים-חברתיים של 

הקהילה הרחבה, במוסדות אזוריים ובתוך היישובים, לרבות 
פרויקטים המשמשים דוגמה לחדשנות תורמת, שימור ותיעוד 

העבר של האזור.
• סטודנטים הלומדים חקלאות במסגרת תואר ראשון במטרה 
על  בכך  ולשמור  החקלאות  לעבודת  ההתמסרות  את  לעודד 

הצביון הכפרי של האזור ועל האדמות החקלאיות.
תקנוני משנה, נהלים וסדרים

ברוב הפרוטוקולים על פני ארבעים השנים, עולות שאלות 
כידוע  והסדרים.  הנהלים  הקריטריונים,  בנושאי  שונות 
יותר  התבקשו  תמיד  ולכן  מהדמיון  עשירה  יותר  המציאות 
דיונים  נערכו  שנים  מספר  בכל  ההחלטות.  וחידוד  הבהרות 
ועיבדנו  שינויים  שוב  עשינו  לאחרונה  התקנונים.  על  ובקרה 
תקנון משנה מחודש. זה התבקש במיוחד, לאור ההחלטות על 

הרחבת צבור מקבלי המלגות.
הרחבת ציבור מקבלי המלגות

שהוגדר  למי  ורק  אך  מלגות  הוענקו  רבות  שנים  במשך 
כחבר קיבוץ מן המניין. אך השינויים הדמוגרפים שהתחוללו 
ביישובים כבר לפני כשני עשורים, חייבו לשנות גישה שמרנית 
מהקרן,  מלגה  לקבל  עשוי  הנגב  בשער  שגר  מי  כל  כיום  זו. 
בתנאי שיוכיח קביעות של חמש שנים, כמי שחי באזור ומתכוון 

להמשיך לפחות שלוש שנים.

הקרן הכספית
מהפכנים  אפילו  אולי  שינויים,  עברה  הכספית  הקרן  גם 
גובה  על  מיוחדות  החלטות  לקבל  נהגנו  שנה  בכל  בגודלה. 
הסכום המרבי שמוקצה למלגות. גובה הסכום היה יחסי לגובה 
התשואה המופקת בכל שנה. הגזבר המיתולוגי של הקרן דב 
פני  על  המקורות  את  להגדיל  ידע  )מפלסים(,  ז"ל  גרינבלט 
השנים. הוא נמנה על מקימי הקרן ונשא את התפקיד במשך 

יותר משלושים וחמש שנים עד פטירתו.
הינה  המטרה  רבים.  גלגולים  עברו  הקרן  כספי  הפקדות 
סיכונים  נטילת  תוך  אך  שניתן,  ככל  התשואות  את  להגדיל 
הנמוכות  והריביות  הכלכליים  המשברים  לנוכח  נמוכים. 
הכספים  את  להשקיע  נאלצנו  חסכון,  מהפקדות  המתקבלות 
מנוהלים  הכספים  רוב  כיום  סולידיים.  באפיקים  ההון  בשוק 
מופקדים  ומקצתם  ומצליחה  אמינה  השקעות  חברת  ע"י 

בארגון משקי הנגב. 

טכסי הקצאת המלגות
טכסי  של  החיובית  ההתפתחות  את  לציין  לי  נעימה  חובה 
הקצאת המלגות, על פני השנים. אנשים רבים השתתפו ותרמו 
לעיצוב טכס הקצאת המלגות. אך בשנים האחרונות הטכסים  
בטכסים,  ההופעות  רוב  המעמד.  את  ומכבדים  יפים  יותר 
והתרבות  המקומיים  והכישרונות  הכישורים  על  מבוססות 
והמוסיקה  המחול  אולפני  )לרבות  הנגב.  בשער  הנוצרת 
והלהקות של האזור(. עלי אלוני )דורות(, מנהלת ומעצבת את 
הטכסים כבר יותר מתריסר שנים, בעזרת צוות מסור ותורם. 

חשובה לנו ההשתתפות של תושבי שער הנגב בטכסים!

במשך  שהוקצו  המלגות  על  המעידים  מספריים  נתונים 
ארבעים שנים:

כ - 120 מלגות הוענקו לתואר ראשון בשנים הראשונות של 
הקרן.

9 - מלגות הוענקו בשנים האחרונות לסטודנטים הלומדים 
חקלאות לתואר ראשון.

50 - מלגות הוענקו לכתיבת מחקרים לתואר שני ושלישי.
54 – מלגות הוענקו לאמנות הציור.

55 – מלגות הוענקו לאמנים בתחום הצילום, פיסול, קרמיקה, 
אריגה, תפאורה, ויטראז' וכו'.

סרטי  וגם  הסרטים  אמנות  לעידוד  הוענקו  מלגות   –  17
ווידאו.

15 – מלגות הוענקו בתחומי יצירת המוסיקה.
פרוזה,  שירה,  שונים:  ספרים  לכתיבת  הוענקו  מלגות   –  74

תיעוד, מחקרים וביוגרפיה.
72 – מלגות הוענקו להעשרת חיי הקהילה האזורית הרחבה.
סך הכל הוקצו 466 מלגות כ-12 מלגות בממוצע בכל שנה. 
הכספי  בהיקף  בהתחשב  מחמיאים,  בהחלט  נתונים  הם  אילו 
הצנוע של הקרן, בהשוואה לקרנות אחרות. המלגות הוענקו 

למיגון רחב של תחומי תרבות, אמנות ומחקר!
תחושת  מעורר  הקרן  של  פעולתה  שנות  ארבעים  סיכום 
סיפוק וגאווה רבה באזור. זאת בשל שתי סיבות: האחת, בשל 
הכישורים הרבים הגנוזים באוכלוסיית האזור! השכלה רחבה, 
אמנות, כישורי כתיבה ויצירה, אתרי תרבות ותיעוד היסטורי. 
 - עצמה  על  הקרן  שנטלה  המרכזי  התפקיד  בשל  השנייה, 
הקרן יוזמת את הדחף, הרצון והתאוצה ליצירתיות וליוזמות. 
ובתרבות  ברוח  העשרתו  להמשך  אפוא,  חיונית  גרשוני  קרן 

ולהמשך עתידו המושך של אזור שער הנגב!
אנו חברי העמותה, נהנים מפעילותנו, זוכים לסיפוק ושביעות 
רצון. אנו מעודדים ומטפחים לבטא את רוח אוכלוסיית האזור! 
הרבים  והאישים  הנשים  כל  את  שמית  לאזכר  המצע  קצר 
כבר  הלב,חלקם  )לדאבון  הקרן,  למען  ופעלו  תרמו  שיסדו, 

אינם איתנו( אך לכולם אנו חייבים תודה!  

לפני כ  לתפקידי  שנכנסתי 
שכדי  לי  הסבירו  שנים,   4
יש  באזור  יישארו  שהתושבים 
שלהם  הכלכלי  החוסן  את  לחזק  צורך 
הכלכלי  החוסן  האישי.  החוסן  לצד 
באזורנו  העסקים  ובעלי  בעלות  של 
מבוסס על יכולתם למכור את תוצרתם 
ושירותיהם. כאשר אנו קונים מהם, אנו 
מחזקים את החוסן הכלכלי שלהם ובכך 
או  והתושבים,  האזור  בחיזוק  עוזרים 
במילים אחרות הבנתי שיש צורך לקדם 

כמ"מ.
מה זה כמ"מ?

כמ"מ  מגדירים  אקו-ויקי  באתר 
כ"כלכלה החותרת לעצב מערכת כלכלית 
המעוגנת  קיימא  ובת  הוגנת  וחברתית 
נכסים  )אנשים,  מקומיים  במשאבים 
ופיזיות,  אנושיות  תשתיות  כלכליים, 
מערכת  מקומיים(.  תרבות  משאבי 
האינטרסים של  על  לשמור  נועדה  זאת 
אשר  ונכסים  יכולות  ולפתח  הקהילה 
ישרתו את צרכי האוכלוסייה המקומית".

את  הבינו  התלמוד  בתקופת  כבר 
חשיבות הכמ"מ כאשר חז"ל שנו "באחד 
שעריך, יושבי עירך קודמים ליושבי עיר 
קודמים  הארץ  יושבי  בארצך,  אחרת. 
במילים  או  לארץ".  חוצה  ליושבי 
אחרות, קודם כל תדאג ליושבי המועצה 
האזורית שלנו )כמ"מ(, אחר כך ליושבי 
לשאר  ובסוף  לבן(  כחול  )קנה  ארצנו 

העולם.
אז איפה זה פוגש אותנו בחיי היומיום?

הכוונה בכמ"מ היא שכאשר אנו באים 
לקנות מוצר או שרות, נחפש אותו קודם 
נעבור  נתחיל במועצה,  כל קרוב לבית. 
לישובים הסמוכים למועצה, ולאט לאט 
נגדיל את מעגל החיפוש, ולא ניגש ישר 

לברור מאליו מדינת תל אביב... 

איכות,  על  להתפשר  אומר  לא  זה 
גבוהים  מחירים  לשלם  להסכים  או 
להבין  אלא  הארץ,  בשאר  מהמתחרים 
שגם באזור שלנו יש מוצרים ושירותים 
נגישים,  יותר  הם  כלל  ובדרך  טובים, 
תמיכה  ישדרו  והעיקר  זמינים  יותר 

בבעלות ובעלי העסקים באזור. 
למען העסקים באזורנו, הקמנו באתר 
האינטרנט של המועצה, לוח עסקים בו 
ועסקים  מקומיים  עסקים  למצוא  ניתן 
אני  זו  בהזדמנות  האזור.  תושבי  של 
עדיין  אשר  העסקים  בעלי  את  מזמינה 
להירשם,  העסקים  בלוח  מופיעים  לא 

ואת שאר התושבים להשתמש בלוח.

יגעת ומצאת? 
השתחררת!

מכיר,  לא  שעוד  למי  בריחה,  חדר 
לחדר  בכניסה  חידה.  שהוא  חדר  הוא 
מסופר סיפור, ונועלים את המשתתפים. 
המטרה, לפתור את חידות ההגיון בחדר 
ולהשתחרר תוך שעה. נראה פשוט? אז 

זהו, שלא...
הלכנו קבוצה של חברות לחדר שכזה, 
לנו  הסבירו  בשדרות,  לבית,  קרוב  כאן 
איך פועל החדר, מה צריך לעשות, איך 
פתרון  מוצאים  לא  אם  עזרה  מקבלים 
עוד. לבסוף תודרכנו גם בהתאם לאזור 
כל  אדום,  צבע  של  "במקרה  שלנו: 
למסדרון  ויוצאים  נפתחות,  הדלתות 
הממוגן". התנצלו שאין ברירה אך אנחנו 
הנושא  את  מכירות  האזור,  כתושבות 

מקרוב.
 2 למעשה  יש   ROOMI  QUBE ב- 
המראה  את  לשבור   – הראשון  חדרים, 
לילות   – והשני  שלגיה(  את  )ולהציל 
שצריכים  סמויים  )שוטרים  ניו-יורק 
את  פתרנו  אנחנו  סמים(.  עסקת  לסכל 
לקח  שביניהם,  לקל  שנחשב  הראשון, 

לנו 50 דקות להשתחרר, ומודה, קיבלנו 
קצת עזרה.

החדרים מתאימים ל 6-8 אנשים, אבל 
כך  אנשים,   6 היא  המומלצת  הכמות 

כולם יכולים לעבוד ולהשקיע.
מספר  לפני  נפתח   ROOMI  QUBE
אחים  )שני  ודור  עידן  ע"י  חודשים 
)מתימורים(.  ועמית  עזריקם(  ממושב 
סיבות.  משתי  לאזורנו  הגיעו  השלושה 
בריחה  חדר  באזור  אין  כי  הראשונה, 

והשניה חברתית כמובן. 
ולכן  שינוי,  לייצר  הוא  שלהם  החזון 
החדרים  של  הפעילות  מזמן   10%

מוקדש לפעילות חברתית.
עידן, דור ועמית החליטו להקים חדרי 
בריחה אחרי שהתנסו בהם כמשתמשים 
הקבוצתית  הדינמיקה  את  וגילו 
זה  המשחק.  במהלך  שנוצרת  המיוחדת 
מי  בקבוצה,  המנהיג  מי  לגלות  המקום 

חידות  בפתרון  טוב  פשוט  ומי  השחקן, 
הגיון.

ולכן, מעבר לחדרי הבריחה, הם פתחו 
סדנאות  לעבור  ניתן  שבו  נוסף,  חדר 
הם  החוויה.  את  לעבד  עוזרות  אשר 
למרצים  ומקשרים  החדר,  את  מספקים 
בתחום המנהיגות והתקשורת. לחילופין, 
ניתן גם לחגוג יום הולדת בחדר הזה מיד 

אחרי המשחק.
בימי  בשבוע,  ימים   7 פתוח  המקום 
חצות,  עד   9:00 מ-  חמישי  עד  ראשון 
ובמוצ"ש  כניסת השבת,  עד  ביום שישי 

מצאת השבת.
אני  ולכן  נהנינו,  אנחנו  לסיכום, 
מחפשות  כבר  ואני  החברות  ממליצה! 
החדר  את  ולפתור  לבוא  פנוי,  תאריך 

השני!
לתאום חדר: 074-7014302.
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יזמות
נגה גולסט

צילום וו נגה גולסט

9כלכלה מקומית מקיימת – או 
בקיצור כמ"מ

"ָחְכמֹות ַּבחּוץ ָּתֹרָּנה ָּבְרֹחבֹות ִּתֵּתן קֹוָלּה" )משלי(
ארבעים שנה ליסוד קרן שער הנגב ע"ש צבי גרשוני ז"ל

טכס חלוקת המילגות 2017
טכס  יערך  חנכה  של  שני  נר   13.12.17 ד'  ביום 

חלוקת המלגות של הקרן.
ארז  קיבוץ  במועדון   17:00 בשעה  ייערך  הטכס 

במעמד המשפחה וראש המועצה.
מלגות  חלוקת  ברכות,  נרות,  הדלקת  בטכס: 

והופעות.
תושבי שער הנגב מוזמנים.

סימונה סער 

שונים:  סטטוסים  בני  חבריה  שיתופי.  קבוץ  גבים  כידוע, 
חברים קלאסיים, עצמאות כלכלית וחברים בהרחבה. וכשיש 
כולם מטים  מי.  הוא  מי  אין מבחינים  אירוע תרבותי  או  חג 

שכם ושותפים ביישום האירוע. 
כך גם בחג ה-70 שנחוג ברוב כישרון לפני למעלה מ-30 
יום. עוד לפני החגיגה הגדולה חגגנו שנה שלמה של אירועים 
הם.  רבים  כי  נפרטם  ולא  ה-70  שנת  את  שלוותה  מיוחדים 
את השנה ליוו תמונות מהארכיון שהתחלפו מידי פעם בחדר 
האוכל. כל קיבלה כל משפחה שי מושקע- משחק קלפים של 
רביעיות בנושאים שונים לאורך השנים בחיי גבים: מקומות, 
אנשים, אוכל, שפה, אירועים, מושגים מקומיים ועוד. הללו 
מתוצרת  הכל  כמובן,  ולעילא.  לעילא  גרפי  בעיצוב  עוטרו 

עצמית.

על  שניצח  הפקה  צוות   – נשים   7 למספרים:  ונעבור 
המלאכה המורכבת, חצי שנה של עבודה, 11 בצוות כתיבה, 
 14 מוכשרים,  נגנים   4  - מוסיקה  צוות  כוריאוגרפיות,   9
זמרים, 54 רקדנים ב- 5 ריקודים, 4 בתזמורת, 50 שחקנים, 
5 בכיבוד, 11  וקישוט,  6 בצוות עיצוב  16 בצוות תפאורה, 
ילדים,   100 1-ארכיון,  צילום,  בצוות   4 לוגיסטיקה,  בצוות 
ובסוף המוני מתנדבים בצוות הקמה ופריקה, מגיל 6 ועד 84.

בפני  וידאו  מסכי   3 ומאחור  במות   3 על  הופיעו  אלו  כל 
כ- 1000 אורחים. יש לזכור כי עד לפני 5 שנים בערך מנינו 

פחות מ-100 חברים, צאו וחשבו כמה אנחנו היום.
שמחה גדולה באוויר, השקעה עצומה של כוחות, רצון טוב, 
ואנרגיה חיובית באה לביטוי בערב סיום שנת ה-70 להולדתה 
ז"ל  יימשך כך" )משפט של אמי  ו"שרק  גבים. מזל טוב  של 

הפולניה(.

בת 70 ולא יודעת מי הוא מי
גבים משולה לגינת נוי מגוונת בפרחיה – שלל צבעים, זנים שונים, ואין אחידות בפריחתה

סימונה סער 

באחת השבתות התכנסנו בבריכה משפחות 
בתוך  לשלשות  התחלקנו  יחידים.  וגם 
בהדרכת  האיברים  חימום  ערכנו  המשפחה, 
הראשון  לדרך:  ויצאנו  הנעורון,  וילדי  מנחה 
בשלשה בריצה בהקפת הקבוץ פעמיים, השני 

 6 בשחיית  והשלישי  אופניים  על  ברכיבה 
אורכים. השתתפו מילדי כיתה א' ועד גמלאית 
אחת )גילוי נאות: אני(. קבלנו לכבוד האירוע, 
שהיה שמח כפסטיבל, חולצות כתומות מדפיי 
הטוב  הארגון  על  ניצחה  ספורט  ועדת  זיעה. 
וכולנו חזרנו עם מדליות וחולצות, מתנשפים 

אך מאושרים ועליזים.

הטריאתלון, ספורט לכולם
טריאתלון הראשון של קיבוץ גבים יצא לדרך 
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חינוך חברתי
טל שוורץ

חינוך חברתי
טל שוורץ

היב'ניקים  כשכל  סוכות,  לאחר  מיד 
שירות,  שנת  בנושא  בהתלבטות  נמצאים 
מכינה, צבא-  הוקם יריד של שנות שירות 
בהובלת  הנגב  שער  בתיכון  ומכינות 
המחלקה לחינוך חברתי והתיכון. לאירוע 
המסלולים  נציגי  של  רב  מגוון  הגיעו 
מרחבי  ומכינות  שירות  לשנות  השונים 
השתתפו  והעמותות  הארגונים  הארץ. 
המקום  על  הסביר  נציג  כל  בו  בפאנל 
ממנו הגיע. בנוסף, הוקמו במרחב דוכנים, 
בהם כל ארגון או עמותה אפשרו לשאול 

שאלות פרטניות ואף להרשם.
תלמידי י'ב שמעו את הפאנל, הסתובבו 

למקומות  ונרשמו  נחשפו  הדוכנים,  בין 
רבים עליהם לא שמעו לפני.

התיכון  בוגרי  את  לראות  נהדר  היה 
ש"ש  של  בכובע  והפעם   – ליריד  מגיעים 
כדי  כמותם  אין   – ביננו  ומכיניסטים. 
הזו.  המדהימה  לחוויה  לצאת  לשכנע 
התלבטו  הם  חודשים  כמה  לפני  רק  הרי 

בעצמם. 
גם  מהווה  שנה  מדי  שמתקיים  היריד 

מפגש בוגרים נהדר.

מיכל מונסנגו- גרעין עלה

9יריד ש"ש ומכינות בתיכון שער 
הנגב רוחמה  קן  של  המקומי  המעלות  חג 

לחגי  הראשונה  הסנונית  את  מהווה 
תנועות  של  הפתיחה  וטקסי  המעלות 
תנועת  עברה  השנה,   ביישובים.  הנוער 
חגי  את  לקיים  והלומד  העובד  הנוער 
גידול  לאחר  וזאת  ביישובים  המעלות 
רצון  ומתוך  יישוב  בכל  החניכים  בכמות 
הוא  בו  ליישוב  הקן  פעילות  את  לחבר 

פועל, למסורתו, ולתושביו. 
החג ברוחמה התקיים לא אחרת מאשר 
באתר הראשונים. יותם לזרוביץ, אבא של 
בשם  דברים  נשא  טרייה,  מד"צית  עמית, 

ההורים: "חג המעלות המסמן את העלייה 
של כל שכבת גיל בתנועה ואת התקרבותה 
להגשמה.  נחוג השנה ב"אתר הראשונים" 
של רוחמה - המקום אליו עלו ובו הגשימו 
אין  וחלומם.  חזונם  את  הקיבוץ  מייסדי 
אשר  התנועה  לחג  הזה  מהמקום  מתאים 
חרטה על דיגלה את הערכים של ציונות, 

סוציאליזם, שלום ודמוקרטיה".
ועם  מאד  מרגש  מאד,  קהילתי  היה 
ההורים  של  משמעותית  השתתפות 

וקהילה. 

9"יותר מכל הלילות"
וחילקו  הכינו  במסגרתה  הקיבוץ,  ברחבי  לפעילות  הסוכות  בחג  יצאו  רוחמה  ילדי 
ואירחו את הוותיקים כאושפיזין לפעילות  יצאו לטיול לאתר הראשונים  לוותיקים,  שי 

משותפת בסוכה. 

9חג סוכות ברוחמה

ישוביים  בטיולים  הפעילות  שנת  את  פתחו  המועצה  בישובי  השונות  הנוער  תנועות 
לצוות  ובהצלחה  החניכים  לכל  טובה  שנה  לישוב.  סמוך  האזור  הכרת  על  דגש  ששמו 

המדריכים החדש של השנה.

9תנועות הנוער בישובי שער 
הנגב פתחו שנה 

צילום וו מיכל מונסנגו

צילום וו טל שוורץ

הקבוצות תכננו להגיע לנחל מערה ולנחל קטלב. אז תכננו. בפועל רק ילדי ארז הספיקו 
וכל השאר נדדו דרומה לעין עבדת ועין ירקעם עם בוא הגשמים. אולי כדאי שנצא יותר 

לטיולים- כי בכל פעם שאנחנו מטיילים יורד גשם? 

9טיולי סוכות בחינוך החברתי
יותר מ 350 ילדים בכיתות א-ו של שער הנגב יצאו השנה לטיולי 

החג

צילום וו טל שוורץ

כל ילדי כיתות א-ו בקיבוץ מפלסים יצאו לטיול אופניים בשדות מפלסים. חגיגה של 
טבע סתיו ישראלי נהדר. לאורך כל הטיול חיפשו הילדים את הצבי הארץ ישראלי אותו 

ראו המדריכים- בטיול ההכנה. 

9סתיו במפלסים

צילום וו טל שוורץ

צילום וו טל שוורץ

ילדי ניר עם אירחו את משה מוצפי בבית הילדים. משה, רתם אותם להיות נאמני ניקיון 
בקיבוץ וביחד יצאו אחר כך למבצע ניקיון. 

9סיירת ניקיון ניר עם

צופי  פתיחת השנה של שבט שקד  התקיים טקס  לאחרונה   - בחאקי  ראשונה  פעולה 
כפר עזה. 

9צופי כפר עזה

צילום וו טל שוורץצילום וו טל שוורץצילום וו טל שוורץ



9טורניר שער 
הנגב בכדורעף 

על שם יובל 
סלומון

הכדורגל  טורניר  של  ההצלחה  לאחר 
ואחיו הקטן- טורניר הכדורסל. החלטנו 
הענף  של  טורניר  לקיים  שחייבים 
המוביל והמסורתי של המועצה- טורניר 

כדורעף מעורב )נשים וגברים(!
אל  פנינו  ההכנות,  בתחילת  מיד 
אישורם  את  וביקשנו  סלומון,  משפחת 
סלומון  יובל  שם  על  לטורניר  לקרוא 
מקיבוץ אור הנר שנפטר הקיץ מסרטן. 
יובל שחקן כדורעף בשער הנגב במשך 
הספר  בתי  מליגות  החל  שנים,  עשרות 
המשפחה  העל.  לליגת  ועד  י',  בכיתה 

נענתה לבקשה.
שער  יישובי  כל  ישתתפו  בטורניר 
קבוצה,  הקימו  שלא  יכיני  מלבד  הנגב, 
ושלושה ישובים מחוף אשקלון – ניצנים, 
ייקחו  בטורניר  וכרמייה.  העשרה  נתיב 
ועד   16 מגיל  ושחקנים  שחקניות  חלק 
לכלול  מחויבת  קבוצה  כל  כאשר   ,60

נשים בסגל.
סופי  שני  במשך  יתקיים  הטורניר 
החינוך.  בקרית  הפיס  באולם  שבוע 
יתקיימו   1-2/12 הראשון  השבוע  סוף 
מכן  לאחר  ושבוע  המוקדמות  משחקי 
הגמר,  חצאי  יתקיימו   9/12 ה-  בשבת 
משחק   - הכותרת  גולת  וכמובן  הגמר 
שער  של  הכדורעף  לוותיקי  הצדעה 

הנגב מכל הזמנים.
ישתתפו  והמשחק,  ההוקרה  בטקס 
שחקנים המייצגים את הכדור עף בשער 
מקבוצות  החל  שנה.   50 מעל  הנגב 
לפני  סעד-  ואליצור  רוחמה,  הפועל 
"שער  השם  תחת  קיים  היה  שהענף 
את  שהובילו  בשחקנים  והמשך  הנגב", 

הענף עד פסגת ליגת העל! 

קיבץ  עזה,  מכפר  שטיינבכר,  רוני 
באזור,  השחקנים  מוותיקי  עשרות 
הפזורים היום בכל חלקי הארץ! חלקם 
הגדול יגיעו עם משפחותיהם. חלקם אף 

ייטלו חלק בטורניר עצמו!
מרגשים  וטקס  אירוע  להיות  עומד 

ומיוחדים, ואנו, הצוות המארגן, שחקני 
כל הקבוצות, ממתינים לאולם מלא על 
מנת לכבד אירוע זה ואת זכרו של חברנו 

היקר יובל סלומון.

איתי לביא

9הפועל 
"החומוס של 

הטחינה"
בעלילות  ומעדכנים  ממשיכים  אנו 
מטורניר  כתוצאה  שקמה  הקבוצה 
הכדורסל הקהילתי. מה שנראה תחילה 
החודש  וגידים.  עור  רקם  כחלום, 
ב'  בליגה  משחקיה  את  החלה  הקבוצה 
 100 מ-  למעלה  צפו  בו  ביתי  במשחק 
קהילתית  קבוצה  הינה  הקבוצה  איש! 
הרוב  מתנדבים.  ידי  על  המתנהלת 
הגדול של שחקניה הם תושבי המועצה 
נתמכת  הקבוצה  שונים.  מגילאים 
וספונסרים  הספורט  מחלקת  ידי  על 
יכולים  היינו  לא  שבלעדיהם  מקומיים 
להם:  לפרגן  המקום  וזה  קבוצה  לקיים 
של  "החומוס  הוא  הראשי  הספונסר 
הטחינה" המנוהל על ידי בני כפר עזה, 
"פטגוניה",  מסעדת  "כפרית",  מפעל 
"הגרין פאב" מניר עם, מסעדת "סינס", 
קייטרינג "קוקלה" וקצביית "קורקבדס" 
המושקעים  הקבוצה  מדי  מנתיבות. 
הבלגית  "יארטזי"  חברת  ידי  על  נתרמו 
עזה.  מכפר  פלד  יוני  מייבא  אותה 
של  הפייסבוק  לדף  להיכנס  מוזמנים 

הקבוצה וכמובן לבוא ולעודד.

9אתן - אתנה
מאוד  גדול  בקמפיין  יצאו  אלו  בימים 
של "אתנה", לקידום ספורט נשים. אנחנו 
במועצה אזורית שער הנגב, זכינו בקול 
קורא של אתנה יחד עם מועצה אזורית 
בפרויקט  אלו  בימים  ומתחילים  אשכול 
שמטרתו קידום ספורט לילדות ונערות. 
התעמלות,  בענפים  יתמקד  הפרויקט 
שחיה וכדורעף, במסגרתו הבנות ייקחו 
יזכו  שונות,  העשרה  בפעילויות  חלק 

לציוד ממותג, לסבסוד פעילות ועוד.
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ספורט
דפנה סיבוני

ארכיון
נגה גולסט

9מי מכיר מי יודע?
נשמח לקבל פרטים על הצילומים. מתי קרו, איפה ומי מופיע 

 nogag@sng.org.il :בהם. יודעים? אנה פנו למייל הארכיון

9שעת כושר
בר מדידה

כמה אנחנו תחרותיים? כנראה מאוד. בחברת היי-טק גדולה 
)מאוד( פיתחו דרך למדוד את ביצועי העובדים ואחת לתקופה 
את תפוקתם  לו  או  לה  ומציג  עובד  עובד,  מזמן  צוות  ראש 
בונה,  וכמובן שהביקורת  טובה  ברוח  נעשה  האישית. הדבר 
הולכת לראש המחלקה לקבל  יומיים ראש הצוות  כי בעוד 
ביקורת בונה על ביצועי צוותה וגם כאן הדבר נעשה עם חיוך 
ובחיוביות משום שבעוד שלושה ימים ראש המחלקה יתקבל 
על  אישית  לשיחה  החטיבה  ראש  אצל  יפות  פנים  בסבר 
ההישגים וכמובן שהביקורת גם תבנה משהו או לכל היותר 

מישהו ורק נותר לשאול את מי?

אם נרצה או לא, כולנו מתנהגים אחרת אם אנחנו נמדדים ויש 
לציין שלא תמיד זה רע. במקרים רבים ציון שמתקבל, גורם 
לרצות יותר. אנחנו גם משווים עצמנו לאחרים. זה הופך את 
טוב  יותר  מישהו  שיש  מגלים  עד שאנחנו  למעניינים,  החיים 
וכשיש יותר ויותר כאלה אז החיים קצת בלתי נסבלים וכמה 
לי מזה שתמיד  ו"נמאס  אפשר להחזיק במתח המדרג הזה 
מצפים ממני. לא רוצה להימדד כל הזמן, תעצרו את העיר, 

אני רוצה לרדת".
האמת שגם בפעילות גופנית כל סוג של פעילות ואפילו חלקי 
פעילות, ניתן למדוד ויש שני עקרונות מאוד חשובים בפעילות 
הגופנית. התמדה: אין ערך באימון הבודד אם לא יחזור על 
עצמו, והתקדמות: על פני תקופה יש ליצור שיפור בממדים 
עליהם חוזרים ומתאמנים. היתרון הגדול בהתקדמות בפעילות 
שהמדדים  היא  באליפות,  זכיה  למטרות  שאיננה  הגופנית 
יכולים ואף צריכים, להיות אישיים וללא השוואה לקריטריונים 
אתמול  מדידה.  בר  להיות  יכול  דבר  כל  כמעט  ואז  כלליים 

וחצי.  חמישה  אצעד  היום  קילומטר,  חמישה  בשעה  צעדתי 
היום אני עושה עשר חזרות לסט, מחר אעשה אחת-עשרה 
לי  אמרה  מישהי  שלידי.  מי  עושה  וכמה  מה  לי  אכפת  ומה 
שהיא בוחנת, כשהיא רצה במסלול קבוע, באיזו נקודת ציון 
מתחיל להיות לה קשה לדבר. גם זו מדידה. המדידות, מוזרות 

ככל שיהיו, נותנות לנו נקודות ייחוס לצורך התקדמות. 
יש להניח שרוב מי שקוראים שורות אלה, כבר לא בימי שיאם 
נעים  לא  ההתקדמות,  רב-שנתי  כללי  ובאופן  הספורטיבי 
לומר, היא לאחור. אז הבשורה הטובה היא שעל פני תקופות 
קצרות, שבועות או חודשים ספורים, אפשר ליצור התקדמות 
גם בגילים מתקדמים ובכל אתגר גופני )שם אופטימי ל"בעיה 
גופנית"(. למעשה עד רמת תאי הגוף, גירוי להתקדמות מאט 
או אף מונע תהליכי ניוון ואין זה משנה מאיפה ומתי מתחילים 

למדוד.
לבריאות

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

צילום וו ותיקי הכדורעף של שער הנגב

צילום וו זהר שפאק. הפעל החומוס של הטחינה



עדי מאירי

 "
ז'רדנובסקי, אבל זה לא  שם המשפחה שלי הוא בכלל 
בתחילת  הוא מתוודה  לירדן".  אז החלפתי  לבמה,  שם 
הריאיון. הוא נולד בסאו פאולו, בגיל 16 הצטרף לדרור 
הבונים ויחד עם הגרעין שלו עלה לארץ בשנת 58' ישר לברור 
ולבקש  לאסיפה  להגיע  כדי  לו  הספיקה  כחקלאי  שנה  חיל. 

לצאת וללמוד תיאטרון.
"ידעתי שאני שחקן. אני לא חקלאי. כמה שאני מנסה, וניסיתי 
מאוד בעבר, אני לא יכול להיות חקלאי. בהתחלה כשהגעתי 
שלחו אותי לעבוד בהשקיה של שדות התירס. כמובן שאז לא 
כשאני  צינורות.  עם  והשקו  מודרנית  השקיה  מערכת  היתה 
הרמתי את הצינורות האלו הכי גבוה שיכולתי, עדיין לא הגעתי 
לחצי מהגובה הנדרש. היו צריכים להרים אותי יחד עם הצינור 
על הידיים" הוא מתבדח ומוסיף בארשת פנים רצינית "אחרי 
שנה ביקשתי ללמוד תאטרון. זאת היתה אספה כללית קשה 
למה  הבינו  לא  ובאסיפה  מקובל,  היה  לא  זה  מאוד.  וסוערת 
חבר קיבוץ צריך ללמוד תיאטרון. על חודו של קול או שניים 
הבקשה שלי אושרה, אבל בתנאים מאוד מסוימים. בלי תמיכה 

כספית לשכר דירה, אשל, כלום. כולם האמינו שכשחקן אני 
ממילא לא אשאר בקיבוץ".

יחד  הראשון  במחזור  חבר  והיה  צבי  לבית  נרשם  הוא 
רווח.  וזאב  שילוח  יוסף  כמו  אחרים  רבים  מפורסמים  עם 
"כשסיימתי ללמוד התקבלתי מיד לתיאטרון האוהל, תיאטרון 
שהיה של ההסתדרות עוד  בזמניה הטובים או הרעים, תלוי 
את מי שואלים. שיחקתי עם רבים וטובים כמו למשל שייקה 
המדומה".  "החולה  האדיר  בשלאגר  שיחקתי  שאתו  אופיר 
כש"האוהל" התפרק, עברתי לשחק בהצגה שעבדנו עליה שנה 
חברת  אותי  הזמינה   '73 ב  כנפילה.  מאוד  מהר  התגלתה  אך 
הכנסת לשעבר נעמי בלומנטל להצטרף לתיאטרון באר שבע, 
עוד בימי הקמתו הראשונים. הייתי שם במשך 20 שנה. הוא 

היה קרוב לבית וקבל בלב מלא את השחקנים החדשים". 
רפרטואר  לעצמו  ויצר  הצגות,   100 מ-  ביותר  שיחק  הוגו 
אדיר. "שיחקתי צ'כוב, יגאל מוסינזון, ארתור מילר, קומדיות 
ישראליות או קומדיות צרפתיות. נעניתי לכל הצגה שהזמינו 
ההצגות  אחת  פיזית.  יכולתי  כשלא  ורק  אך  וסירבתי  אותי 
ותיקי  בנאי  יוסי  עם  שנים   4 אותה  ושיחקתי  אהבתי  שמאוד 
דיין היא "מלאכת החיים". זאת הצגה שזכורה לי באופן יוצא 

דופן בגלל שהם היו פרטנרים יוצאי דופן. כמו כן בתיאטרון 
המון  שיחקנו  שיחד  חברים  המון  לעצמי  רכשתי  שבע  באר 
שנים. יוסי קאנץ מרוחמה, שמוליק שילה ז"ל מקיבוץ צאלים. 

שחקנים ענקיים".  
"אני נהנה מאוד לשחק. זה לא רק מקצוע, זה פשוט עושה 
לי את זה. שאני חוזר הביתה אני מרגיש שאני יותר אני, שאני 
להתפרנס ממה שאני  בשבילי  גדולה  פריבילגיה  זאת  מרחף. 
אוהב לעשות. כמובן שיש לי משפחה תומכת ואישה שתמכה בי 
לאורך כל השנים. יש שיר בברזיל ששרים בקרנבלים שקוראים 
לו אמריה, שמדבר על אמריה שהיא האישה האמתית. אשתי 

ססיליה היא אמריה. בלעדיה לא הייתי יכול לשרוד".

"אני זקן?"
להתחרות  צריך  הייתי  לא  במיוחד,  יפה  לא  שאני  "מכיוון 
עם כל השחקנים היפים. היה לי מורה בבית צבי שהיה אומר 
כל  לא סתם  לך אתה אחורה".  קדימה,  הולכים  לי- כשכולם 
הזמן נותנים לי תפקידים של זקנים, הרי אני נראה ככה, כמו 
שאני נראה היום בגיל 82, בערך מגיל 40-50. אני נהנה כל יום 

הבלדה לשחקן
מהקיבוץ

לפני כשבועיים עלה הוגו ירדן )ברור חיל( על בימת היכל התרבות בפתח תקווה וקיבל בהתרגשות את פרס מפעל 
החיים מטעם אגודת אמ"י )אגודת אמני ישראל(. הקיבוצניק שהתחיל בתור חקלאי כושל והפך לאחד מהשחקנים 
העסוקים והמוערכים בישראל ידע תמיד שמקומו על בימת התאטרון. אף שבקיבוץ האמינו שקיבוצניק ושחקן 

תאטרון לא הולך ביחד, הוא הוכיח שאפשר לעבוד בקטיף ובמקביל לכבוש את כל הבמות בישראל )כמעט(
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שיש הצגה. בזמנו הייתי עושה 4-3 הצגות ביום. ילדים בבוקר, 
נערים אחר הצהרים ובערב מבוגרים. אגב, כשהייתי מקבל את 
אני   82 בגיל  יותר.  נהנה  הייתי  הגיבור,  היפיוף  התפקיד של 

עדיין מחכה לתפקיד המאהב". הוא מחייך בשובבות.
בתחילת שנות ה- 90', אחרי 20 שנה בתיאטרון באר שבע 
)"עם הכסף 'הענק' שהיינו מרווחים בבאר שבע, היינו מתים 
מרעב", הוא מתבדח( עבר הוגו לתיאטרון בית לסין בניהולה 

של ציפי פינס.
גם  אותו  גילו  ובמרכז,  אביב  בתל  שיחק  שעכשיו  מכיוון 
בסרטים  לשחק  הוזמן  הוא  מאוד  מהר  ובקולנוע.  בטלוויזיה 
וסדרות. "הבורגנים", "ילדי סטאלין" )יחד עם שמוליק שילה 
בגליל"  "אסקימוסים  לך",  אמרתי  שלא  "דברים  מצאלים(, 
סרט  הוא  שלנו(  במרחב  )לפחות  ביותר  כשהמפורסם  ועוד, 

הקלט "מבצע סבתא".  
של  האולטימטיבי  הגוסס  אני  גוססים.  שיחקתי  "תמיד 
הטלוויזיה והקולנוע. כששיחקתי בבורגנים גססתי כל כך טוב 
עד שהקימו אותי לתחייה. דובל'ה נבון בא לבקר את אבא שלו, 
אותי, בבית חולים וכנראה שגססתי כל כך טוב שהקימו אותי 

לתחייה ושיחקתי עוד שלוש שנים וחצי בסדרה". 
עם  שיחקתי  באלופה,  שיחקתי  סדרות.  בהרבה  "השתתפתי 
גבי עמרני בחסמבה דור שלישי וכל מיני סדרות שאני כבר לא 
זוכר. בדרך כלל נתנו, לא יודע למה, חוסר צדק בוודאי, רק 

תפקידים של זקנים. באמת, תסכלו עלי, אני זקן?"
בו זמנית הוגו משחק מזה 15 שנה בתאטרון הקיבוץ בהצגה 

לתלמידים  מיועדת  ההצגה  משפחתית".  "תמונה  שנקראת 
וילדיהם  הורים  של  במסע  ועוסקת  הביניים  חטיבת  בגילאי 
"תמונה  " עם ההצגה  עבודת השורשים של המשפחה.  בתוך 
אחד-  ממקום  חוץ  בארץ,  במה  כל  על  שיחקתי  משפחתית" 
מועצה אזורית שער הנגב. בעבר זה הציק לי מאוד. לא משנה 
אלינו  תגיע  שההצגה  לכך  להביא  הצלחתי  לא  ניסיתי  כמה 
למועצה. זה תמיד הציק לי בלב, משהו קטן שתמיד היה שם. 
נורא רציתי שבמועצה יראו אותי משחק על במה. בסוף הלכו 

לראות אותי במקומות אחרים".
כמו בהרבה מקרים לפניו, הוא הפך לסלב רק כשהחל לשחק 
בטלוויזיה ובקולנוע. "אחרי שעשיתי את אלופה הייתי עובר 
בקניונים וילדות קטנות היו מתרגשות ממני. רוצות להצטלם 
איתי. 40-50 שנה עבדתי בתיאטרון ואף אחד לא הכיר אותי. 
יש  ופתאום  האלופה  של  קטנה  בהפקה  בטלוויזיה,  הופעתי 
שהופעתי  אחרי  בקניונים.  ללכת  יכולתי  בקושי  גרופיות.  לי 
מסביב  הקיבוצניקים  כל  כי  סבלתי,  בכלל  אז  סבתא  במבצע 
יותר טוב  שיודעים את כל הסרט בעל פה ואת הטקסט שלי 

ממני כל הזמן ביקשו ממני חתימות".

הריחוק שיצר קרבה
הוגו חווה כבר לפני 50 שנה את מה שחווים הצעירים של 
היום - המאבק להקים חיים בפריפריה, כשתל אביב היא מרכז 
שמוכרחים  האמינו  "כולם  בישראל.  התרבותית  התרחשות 
רואים אותך, שם  לחיות במרכז הארץ, איפה שהעשייה. שם 
בגלל  למרכז  לעבור  פעמים  כמה  שחשבתי  כמובן  תתגלה. 
אפשרי  בלתי  כמעט  לא.  ולי  היתה  שלי  שלחברים  הקלות 
להיות שחקן פעיל כמו שהייתי ולגור כל כך רחוק. זה קשה 
מאוד להגיע למרכז כל פעם מחדש. גם היום, כשיש לי הצגות 
במרכז, אני נוסע עם האוטו לשדרות ומשם ברכבת לתל אביב 
ולמקומות שבהם משחקים. לצערי רוב ההצגות הם במרכז או 

בצפון. בדרום כמעט ולא משחקים, רק מידי פעם".
לצד הקושי הידוע של לגור בפריפריה, היה גם מתח קבוע 
היה  "זה  )מאוד(.  פעיל  שחקן  להיותו  קיבוץ  חבר  היותו  בין 
בתל  אנשים  קיבוץ.  וחבר  שחקן  להיות  אפשרי  בלתי  כמעט 
עלי  למה  הבינו  ולא  בקיבוץ,  גר  שאני  לי  האמינו  לא  אביב 
יכול להיות חבר  כל אחד  היום  לתת את המשכורת לקיבוץ. 
וזהו.  יביא משכורת  בתנאי שהוא מקבל את התנאים,  קיבוץ 
אז היה מאוד קשה . אף אחד לא האמין כשאני יצאתי ללמוד, 
שאני אשאר בקיבוץ. מכיוון שהקיבוץ לא העמיד לי אמצעים 
כלכליים למחיה, גרתי אצל חברים וידידים. עבדתי בשטיפת 
כלים. אכלתי פעם ביום בבית צבי ואבא שלי היה שולח לי כסף 
מסאו פאולו שאני אוכל להתקיים. שהתחלתי לעבוד בתאטרון 
היו תקופות שהייתי עובד במקביל גם בקיבוץ- בקטיף, במרכז 

כמדריך  או  מחו"ל,  קבוצות  כמדריך  הקיבוץ  של  הקהילתי 
חברתי. הכל כדי להשלים את המשכורת. כשהתחלתי להרוויח 
משכורות הגיוניות, במיוחד שהתחלתי לעבוד בטלוויזיה ובתל 
אביב, אז כבר הייתי חופשי יותר והקיבוץ נתן לי קצת יותר 
מקצועות  איתי  יחד  ללמוד  שיצאו  אלו  כל  נשימה.  מרווח 
ואף  ניהול,  או  חקלאות  'קלאסיים'-  קיבוציים  יותר  שנחשבו 
חברי  אינם  כבר  מהקיבוץ,  המקסימליים  התנאים  את  קיבלו 

קיבוץ היום". 
חלק  זה  קיבוצניק.  להיות  גם  הקפדתי  השנים  כל  "לאורך 
מהזהות שלי, קיבוצניק. נוסף לכך, המקצוע שבחרתי הוא כל 
ליפול  יכול  תמיד  אבל  למעלה  אתה  אחד  יום  צפוי.  לא  כך 
למטה. היותי חבר קיבוץ סיפק לי רגיעה נפשית. כשהחתימו 
קטנה,  זעומה,  היתה  המשכורת  שבע  באר  לתאטרון  אותי 

בקושי הספיק לנסיעות, אבל ברור חיל תמיד נשאר הבסיס".

"תמיד היו משברים"
כאמור הוגו קיבל לא מזמן פרס מפעל חיים של אגודת אמ"י. 

ומכובדים  מרשימים  שחקנים  כמה  עוד  עם  חלק  הפרס  את 
כמו גילה אלמגור ועודד קוטלר. כבר יותר מיובל שנים שהוא 
משחק. לדבריו המשברים שעובר התיאטרון בימינו אנו, הם 

לא דבר חדש. 
כאן  לנו  יש  יחסי  באופן  במשברים.  חי  תמיד  "התאטרון 
בישראל את הקהל הכי גדול בתיאטרון. תמיד אמרו ועוד יגידו, 
למה עושים דברים מסחריים, למה מתמקדים רק בקומדיות 
או למה מציגים הצגות קשות שמציפות בעיות טעונות מידי, 
תמיד יהיו משברים. אבל הקהל אוהב תיאטרון- הוא מנקה את 
הראש. לעומת קולנוע שאגב אני מאוד אוהב, בתאטרון אתה 

מקבל עשייה. עשייה ברגע. כאן עכשיו ורק עכשיו".
בשנים האחרונות הוא משחק פחות. נהיה לו קשה לנסוע את 
לו  חגגו  כשנתיים,  לפני  קשות.  הופכות  והנסיעות  המרחקים 
המשפחה והחברים יום הולדת 08 כשהוא על הבמה ברעננה. 
"כל כך התרגשתי. כל החברים שלי היו בקהל. המשפחה שלי 
הגיעה מברזיל. הבן שלי הגיע מאנגליה. זה היה אחד הרגעים 

הכי גדולים של חיי
למרות כל החתימות בקניון, למרות האהבה למחיאות הכפיים, 
למרות שתמיד יהיה סרג'יו ממבצע של סבתא, ולמרות שכבר 
יותר מ 06  שנה שהוא על הבמות הגדולות בישראל, הענווה 
הקיבוצניקית ההומור העצמי והשובבות נטולת האגו, ניכרות 
אימפרוביזציה,  של  תאטרון  לשחק  אהבתי  "מאוד  פניו.  על 

כמו בימי הביניים עם דמויות ידועות מראש )ליצן חצר, מלך, 
מלכה(. בתקופת ימי הביניים לא שיחקו בנות. גברים יפים היו 
משחקים נשים. בשנות ה- 80 הצטרפתי להפקה של חנן שניר, 
במאי מוערך מאוד שרצה לעשות קומדיה כמו בימי הביניים. 
לצורך כך הוא ליהק גברים כנשים ואני שיחקתי בהצגה שלו, 
בשם  יפיפייה  סקסית  משרתת  שייקספיר,  של   12 ה-  הלילה 
מריה. היתה לי פאה בלונדינית. זה היה שלאגר היסטרי. בסוף 
היה  הקהל  וכל  הפאה  את  מוריד  הייתי  כשהיינו משתחווים, 
יוצא מגדרו. אוי, אני כל כך נהניתי ממחיאות הכפיים והצחוק 
ותיקי  בנאי  יוסי  עם  החיים  במלאכת  כששיחקתי  המתגלגל. 
דיין היינו רצים אחרי הקהל לקבל מחמאות. אני הייתי יוצא 
אף  בעוד שאלי  כל המחמאות  את  קיבלה  תיקי שתמיד  לצד 
אחד לא בא. יום אחד כשמיהרתי לצאת יחד עם הקהל, הפעם 
לבד אולי הפעם אקבל מחמאה. בא אלי זוג מבוגר ושאל האם 
שיחקתי בהצגה והאם אני מכיר את השחקן השלישי ששיחק 

לצד יוסי ותיקי".    

סדרת הכתבות

הכול אנשים

בצילום וו ירדן עם משה בקר בהצגה דודתו של צרלי בצילום וו ירדן יחד עם רוזינה קמבוס ז"ל בהצגה אילוף הסוררת צילום וו עדי מאירי



תהילה רביבו

 "
אני אתאר את זה קצת מבחינת תחושה כללית, מכיוון 
שהתחושה הכללית, לפחות התחושה שלי, ואני משער 
לאיזושהי  שנכנסנו  ככה,  שהרגישו  אנשים  עוד  שיש 
תקופה שכאילו לא אנחנו היינו בה, כאילו אני מסתכל עליה 
מבחוץ. לא עזבתי יום אחד את הקיבוץ, אבל עדיין, כאילו לא 
הייתי פה. וזה סוג של תפקוד בשעה של... של מתח, של משבר, 
ממקום  מתפקד  ובעצם  מעצמי  יוצא  שאני  הרגשתי  אני  כן? 
אחר... ואם נצייר את זה, כמו מנהרה, שנכנסתי בתוכה. ואתה 
צועד בתוך המנהרה הזאת, מנהרה על כל ההיבטים, ההגבלה 
בנפח ובלי אור, ובכן הלאה, אני אפילו זוכר את הרגע שיצאתי 
מתוך המנהרה, וזו הייתה דווקא, אולי נדבר על זה בהמשך, 
חופשה משפחתית שעשינו כל המשפחה. כולם, כולל בן הזוג 
בכלל.  ולנסוע מפה  חייבים לצאת מפה  היינו  של הבת שלי, 
נסענו לאיזה יעד תיירותי כזה, הכי קיטשי שיכול להיות, איפה 
זה, בכרתים, משהו כזה. ואני זוכר את הרגע של היציאה, כי 
תביני, גם אחרי המלחמה, עדיין אתה נמצא בתוך האוהל הזה, 
בתחושות  ב...  אפוף  אתה  ה...  בתוך  הזאת,  המנהרה  בתוך 
האלה, ואני זוכר שהגענו, מיד הלכנו לים כי יש שם ים נהדר 
המים,  לכיוון  כאילו  רצנו,  ואני  שלי  הבן  נהדר.  חול  כמובן, 
הצרחות  שיצאתי.  הרגע  שזה  והרגשתי  מטורפות,  בצרחות 

האלה שצרחתי כמו איזה ילד, לא יודע, ונכנסנו למים..."
זיקים: ראיינה  ] מתוך הספר הראיון עם רוני דלבה קיבוץ 

תהילה רביבו[ 
החוסן  מרכזי  לחמשת  משותף  כפרויקט  נכתב  זה  ספר 
ובעלי  העוטף  תושבי  עם  ראיונות   21 מקבץ  הספר  בעוטף. 
צוק  בימי  האישי  סיפורם  את  שמספרים  בישובים,  תפקידים 
ועל  באזור  החיים  משמעות  על  לשמוע  רצינו  ואחריו.  איתן 
ההתמודדות עימם, על ההתלבטויות הכרוכות בלהיות הורה 
ועל  התנדבותי  או  רשמי  תפקיד  מילוי  על  באזור,  לילדים 
ראיית תמונת העתיד שלהם. כדי להבין את עצמנו וכדי לדייק 
את העשייה המקצועית שלנו ובעיקר כדי לספר לאנשים שלא 
בעוטף  זמן  לאורך  לחיות  בבחירה  המשמעות  מה  כאן  חיים 

עזה. 
מייזלס  מרווה  של  המעש  מלאי  בחייה  האחרונה  בתקופה 
ביקש אלון שוסטר ראש המועצה ממרווה לבחון את המשמעות 
של החיים  לאורך זמן תחת איום בטחוני, כיצד מצב זה משפיע 

על האוכלוסייה ומה נתן ללמוד ולהסיק ברמת העשייה. 

הדרכים  אחת  הנושא,  על  מרווה  עם  נהלנו  רבות  שיחות 
להבין יותר לעומק את משמעות החיים לאורך זמן תחת איום 

בטחוני היא ספר זה. 
המחלקה  מנהלת  מייזלס  מרוה  של  לזכרה  מוקדש  הספר 
עוטף  אנשי  למען  ,שלחמה  הנגב  בשער  חברתיים  לשירותים 
להקמת  משמעותית  שותפה  והייתה  ובדבקות  בלהט  עזה 
מרכזי החוסן." היא הייתה גדעונית , בבחינת "ממני תראו וכן 
תעשו". מנהיגה ומובילה , לעולם אינה נגררת. )מתוך דברים 
בהשקה-  וכפי שאמרתי  הספר(   בפתיח  שוסטר  אלון  שכתב 

בשבילי היא הייתה מנהלת, השראה וחברה. 
הריאיון הראשון לספר קיימתי עם רוני דלבה מקיבוץ זיקים. 
הראיון היה מלא בהתרגשות ופתיחות. בעודנו שקועים בסיפור 
הפנה רוני את תשומת ליבי לטווסים על הגג. הרגע הזה סימן 
גן עדן  "רוב הזמן  תמה משמעותית שעלתה מכל הסיפורים. 
כאן. ברגע אחד המקום מתהפך לסוג של גיהינום". הטווסים 

הפכו לסמל של היופי, השלווה ואיכות החיים. 
משער הנגב רואיינו חמישה אנשים: 
דקלה ערבה אליעז מקיבוץ נחל עוז.
עופר ליברמן  והגר שלמה מניר עם.

 אורלי לנדר ופרדו מצליח ז"ל מכפר עזה. 
ראיונותיהם מרגשים ומלמדים.

התקיים  הטקס  לספר.  השקה  קיימנו  כשבועיים  לפני 
בנוכחות נציגות ממשרדי ממשלה, בעלי תפקידים מראיינים 
ומרואיינים. נהנינו מהרצאה מקיפה מאת ענת סריג על סוגיות 
מרכזיות בספר. קיבלנו הצצה מתוך ראיון שהתקיים שנה וחצי 
קודם לכך. אלוף משנה אבי רוזנפלד מפקד החטיבה הצפונית 
ציין בהתרגשות את הכוח והחוסן שנותנים התושבים ועשייה 

מסוג זה לעוסקים במלאכת ההגנה עלינו האזרחים. 
שיוכל  כדי  היישוביות  לספריות  בשמחה  נעניק  הספר  את 

להגיע לכל מבקש.

דנת יובל, מתקיימת זו השנה ס 
ה 11 ומייצרת הזדמנות וזירה 
ומעמיקה  משותפת  ללמידה 
במסגרת  לכך,  נוסף  החוסן.  בתחום 
ממועצה  למידה  מתקיימת  הסדנה 
משאביה  את  המציגה  אחרת  אזורית 
קצת  להסתכל,  לנו  ומאפשרת  ואתגריה 

מרחוק, על הקורה אצלנו.
ניהול  בין  השנה,  שנבחר  הנושא 
איתו  יומי,  יום  אתגר  מבטא  למנהיגות, 
אחד  מצד  כאשר  המנהלים,  מתמודדים 
הצורך לעמוד בעומס המשימות הניהול 
בחלקיות  עובדים  אף  )חלקם  השוטפות 
משרות( אך מהצד השני הצורך והרצון 
מציאות  לשנות  ליזום,  דרך,  להוביל 
ולהנהיג. עסקנו בריקוד שכולנו נמצאים 
בפעולות  מנהיגות  לשלב  היכולת  בו- 
עם  תקציבים(  )כגון  בסיסיות  ניהול 
הצורך של ארגון, סדר, שליטה בנתונים 
ומעקב אחר משימות, גם כשאנחנו רוצים 
נמצאים  לא  שהשניים  הבנו  להנהיג. 
בזה  זה  ושזורים  נמצאים  אלא  רצף,  על 

באותו המרחב בו זמנית.
מובילות  אותן  הסדנאות,  במהלך 
ומנחות העובדות הסוציאליות מהמחלקה 
עצמנו  את  זיהינו  חברתיים,  לשירותים 
על  ודיברנו  והמנהיגות  הניהול  במרחב 
העומדים  החסמים  ומה  לנו  עוזר  מה 
הקיימת  הניהולית  במציאות  בפנינו 
כיום. כמו כן, העמקנו בנושא המנהיגות 
הקיים  המגדרי  האיזון  וחוסר  המגדרית 
בגופים הציבוריים הנבחרים כגון מליאה, 
אחד  וכל  יחד  הגדרנו,  וכדומה.  ועדים 
לחוד, מהם מרכיבי המנהיגות העיקריים 
ניתן  כיצד  שלנו,  ביישובים  החסרים 
יכולים  אנחנו  ומה  הפערים  על  לגשר 
לעשות כבר מחר בבוקר על מנת לשלבם 
היישוב.  או  המחלקה  את  שלנו  בניהול 

לבסוף, זכינו להקשיב לפאנל של אנשים 
– תקוה טננבאום, ערן  מיוחדים מתוכנו 
בתחומם,  מנהיגים  מלול,  ואורי  ורדון 
בין  שילבו  בהם  מקרים  על  סיפרו  בו 
עשייה  של  והמשמעות  לניהול  מנהיגות 

זו עבורם.
וסיירנו  ביקרנו  הסדנה,  במהלך 
בהובלת  חפר,  עמק  האזורית  במועצה 
היכרות  חווינו  אידן.  רני  המועצה  ראש 
עם מאפייניה של מועצה ותיקה וגדולה 
צורות  מגוון  עם  המתמודדת  מאד, 
יישובים  מושבים,  )קיבוצים,  התיישבות 
על  תגר  קוראת  חפר  עמק  קהילתיים(. 
הנדל"ניות, שבאים  ההזדמנויות  מחפשי 
והשטחים  החקלאות  שטחי  חשבון  על 
תכנוניים,  בפתרונות  ועוסקת  הפתוחים 
למעבר  כתגובה  וחברתיים  קהילתיים 
כלל התשתיות הארציות בשטחה. הכרנו 
הנותנת  החדשה  היישובים  מחלקת  את 
באמצעות  ליישובים  יותר  ישיר  מענה 
צוות המתמקצע בתחום. ביקרנו בריאה 
ירוקה ייחודית "אגמון עמק חפר" והכרנו 
מתנדבים קהילתיים מחויבים המתפקדים 
כהנהגות יישובים, לכל דבר ומתמודדים 
תמיד  ומעניינים.  מורכבים  אתגרים  עם 
על  ובעיקר  השונה  על  לעמוד  מעניין 

הדומה.
יחד  הבילוי  הוא  חשוב,  פחות  לא 
הסדנה  בערבי  פורמאלית.  לא  בסביבה 
שלנו,  פנימית  להפעלה  פעם  נפגשנו, 
עם תחרות חידונים על שער הנגב ופעם 
בוגר  ביטון,  מיכה  של  מיוחד  במופע 
האולפן למוסיקה של שער הנגב המספר 
את סיפורו הייחודי משדרות לירושלים. 
פגישות  סגרנו  יותר,  טוב  הכרנו  בדרך 
הספקנו  שלא  שאלות  שאלנו  ביומן, 

ויצרנו עשייה חדשה חשובה.
מייצרת  פעם,  אחר  פעם  יובל,  סדנת 

מחלקות  מנהלי  יחד,  לשבת  הזדמנות 
ללמוד,  היישובים,  ונציגי  במועצה 
יותר  טוב  להכיר  בסוגיות,  להעמיק 
האישית  ברמה  הן  השני,  את  האחד 
להסכים  להתווכח,  המקצועית,  והן 
לרוב  קשה  הסדנה,  במהלך  ולהחכים. 
אך  מתחברים,  החלקים  איך  לראות 
הרבה  הוא  שהשלם  ברור  לכל  בסיומה 

יותר מסך חלקיו. 
העוסקים  כלל  את  לציין  חשוב 

במלאכה.
המחלקה  צוות  שלי,  לצוות  ראשית, 
על  החוסן.  ומרכז  חברתיים  לשירותים 
ההתגייסות המובנת מאליה, המקצועיות, 

גאה  שצריך.  מה  בכל  והסיוע  התמיכה 
אני בכן.

אטיאס,  להדסה  מיוחדת  תודה  שנית, 
מזכירת מנכ"ל המועצה, על כל ההפקה 
הגדושים  הימים   3 של  הלוגיסטית 
הפרטים  כל  על  חשיבה  בפעילות. 
הקטנים, התמודדות עם השינויים ברגע 
שעלה.  צורך  כל  על  ומענה  האחרון 

בלעדיה זה לא היה קורה.
ותודה לכל השותפים לתכנון ולביצוע: 
סיוון, תהילה רביבו  נפתלי  עודד פלוט, 
בחשיבה  אותנו  שהנחתה  סריג  וענת 

ובתכנון.
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רווחה וחוסן
חנה טל

9"השלם גדול מסך חלקיו"
יצאנו בשלהי אוקטובר, רגע לפני התקציבים, סיום השנה 

והאספות הגדולות, מנהלי מחלקות במועצה ונציגי הנהגות 
היישובים, ל 3 ימים של למידה בנושא "בין ניהול למנהיגות"

צילום וו מיה זילברבוש

צילום וו מיה זילברבוש

צילום וו ורדה גולדשטיין

"טווסים על הגג" 
 לפני כשבועיים התקיימה במתנ"ס שער הנגב השקת הספר: "טווסים על הגג, סיפורם של תושבי עוטף עזה" 

בעריכת ענת סריג, המכיל בתוכו סיפורים שונים וחוויות של תושבי עוטף עזה

17נובמבר 2017 וו שער הנגב

צילום וו ורדה גולדשטיין

צילום וו הקואליציה לטראומה

צילום וו מיה זילברבוש



עדי מאירי

הפרטיים  הבתים  האוכל,  בחדר  נפגשים  היו  כולם  "פעם   "
שימשו רק לשינה והמועדון היה מרכז הקיבוץ. כך גם הקיבוץ 
בעצמאות  מתנהלת  המשפחתית  היחידה  היום   . מתוכנן 
כבר  הילדים  וגם  מפגש  מקום  לא  כבר  האוכל  חדרי  מלאה, 
לייצר  צריך  הצהרים.  אחר  הילדים  בבתי  יותר  משחקים  לא 
ולבנות מקומות התכנסות לקהילה כזאת" מסביר דוד רוזנברג 
הנגב.  שער  האזורית  המועצה  של  והנדסה  תכנון  ממחלקת 
האוכל,  בחדר  ביום  פעמים  שלוש  נפגשים  לא  שכבר  "בגלל 
צריך לחשוב בתכנון ההנדסי של הישוב על דרך שבאופן טבעי 
אנשים יפגשו אחד עם השני. אחרת איזה תוקף יש לקהילה? 
לדוגמה בקיבוצים שהחליטו לעשות גן שעשועים גדול ומרכזי, 
כל ההורים אחרי הגנים נפגשים שם בשעה די קבועה. קיבוצים 
שהחליטו שהורים לא צריכים ללכת רחוק בנו גני שעשועים 
קטנים שמפוזרים בשכונות בקיבוצים אלו הקליקה הקהילתית 
ונוצרים מרכזים קטנים  מפוצלת ומתקיימת בעיקר בשכונות 
בתוך הקיבוץ במקום קהילה אחת. התשתית יודעת לחבר או 

לפצל קהילה ואנחנו מנסים לתמוך בקהילתיות שפעם המבנה 
של הקיבוץ הכתיב והיום צריך לייצר לה תשתית מותאמת". 

המועצה  שחווה  הדמוגרפית  לצמיחה  ביטוי  חיפשתם  אם 
השולחנות  על  אותו  למצוא  תוכלו  האחרונות,  בשנים 
אבן  שתראו  מקום  בכל  למעשה  -והנדסה.  תכנון  שבמחלקת 
מונחת על גב אחרת, סביר להניח שהדבר שלמחלקת ההנדסה 
ישנה נגיעה בכך. דויד מסביר שאת השכונות החדשות אמנם 
נעשית  באמת  המרשימה  העבודה  דווקא  אך  רואים,  כולם 
חלק.  הולכים  תמיד  לא  שהדברים  איפה  הקלעים,  מאחורי 
סנרמן,  דניאל  המועצה  מהנדס  נסע  לאחרונה  רק  למשל, 
לוועדת הערר של קק"ל, בעקבות החלטה הנוגעת לבית הספר 
פועלת  המועצה,  החינוך.  בקרית  אלו  בימים  שנבנה  החדש 
לגייס מקק"ל עוד כ- 800 אלף ₪ לפיתוח נופי של בית הספר 

החדש. אין ספק שיהיו לכך השלכות בשטח.

מתכננים את המועצה מחדש
ראשית  התב"עות.  פרויקט  הוא  הנדסה  של  הדגל  פרויקט 

שער  את  הכניס  השיכון  כשמשרד  היה  הפרויקט  של  דרכו 
סטנדרט  אלא  פיילוט,  לא  כבר  הוא  שהיום  לפיילוט  הנגב 
באמצעות  תכנון  נקרא  אז  הפיילוט  בארץ.  הרשויות  לכלל 
בניין  )תכנית  התב"ע  את  יתכננו  הרשויות  כלומר  רשויות, 
עיר( היישובית ולא המדינה. "פעם המדינה היתה השליט והם 
הקרקע.  ייעודי  את  עלינו  והנחיתו  הישובים  את  לבד  תכננו 
או  לישובים  מתאים  לא  או  מתאים  זה  האם  התחשבות  ללא 
בקיבוצים,  יתרה  משמעות  לזה  "יש  דויד.  מסביר  לתושבים" 
אין  ולכן  תושבים  אין  עדיין  בעיר בשכונות המתפתחות  שכן 
מקבלים  והתושבים  קובעת  הרשות   הנהגת  קולם-  של  יצוג 
מוצר מוגמר. בקיבוצים חשוב מאוד שהתכנון תתאים לרצון 
של הישוב". בראשית 2015 קיבלה המועצה 5 מיליון ₪ עבור 
תכנון של ארבעה ישובים- אור הנר, מפלסים, ארז ונחל עוז, 
ההנדסה  ומחלקת  המועצה  של  ישירה  מעורבות  אז-  אבל 

הביאו לכדי שינוי כללי הפיילוט. 
במדינת  תקדים  בגדר  הוא  הנגב  שער  שקיבלה  "מה  דויד: 
ישראל ומבוסס על האמון המקצועי של משרד הבינוי והשיכון 
קיבלנו  אצלנו,  שקורים  והתהליכים  המועצה  של  ביכולותיה 

מנדט לתכנן את הישוב כולל התייחסות לישוב הקיים כרגע 
לקבל  להצליח  גדול  מאוד  במאמץ  ואנחנו  ישובים  בשישה 
את התקציב לתהליך דומה גם בחמשת הישובים הנותרים של 
המועצה. מדובר בסינרגיה אדירה שבה לוקחים כל ישוב עם 
היתרונות המקומיים שלו ולמעשה מתכננים אותו מחדש על 
מנת לחזק אותם. לדוגמה ארז- ארז קרוב מאוד למעבר ארז, 
לכן אפשר לנצל זאת ולהגדיר לו מחדש שטחי מניבים בצמוד 
סחורות  מאחסנת  להתפרנס  פוטנציאל  נמצה  כך  למעבר,. 
במעבר ארז. דוגמה נוספת הוא רוחמה, להם יש שטחי חקלאות 
פרוגרמה  להגדיר   נוכל  כזה  פוטנציאל  עם  גדולים.  מאוד 
כלכלית שמבוססת על החקלאות. מדובר במהלך מאוד כוללני. 
חשיבה מחודשת על הישובים בראי הקיבוץ המתחדש. המהלך 
הזה הוא כל כך מהפכני שבמועצה ביקשו מהועדה המקומית, 
הוועדה המחוזית ומשרד השיכון שישתתפו במנהלת וילוו את 
התהליך. זמן לא רב אחר כך גם במשרד החקלאות שמעו על 
הפרויקט הניסיוני שרוקם עור וגידים וגם ביקשו לשלוח נציג 
ומשרדי  מוסדות  מיני  מכל  למועצה  עברו  בקשות  למנהלת. 
ממשלה לבוא ולקחת חלק. כולם סקרנים לראות את המהלך 

הזה. הם מבינים שקורה כאן משהו היסטורי".

דוחפים את האף
לקיפאון  הביא  השמונים  בשנות  הקיבוצית  התנועה  משבר 
בבניה של הקיבוצים. בישובי שער הנגב התמודדות במקביל 
גם עם משבר כלכלי וגם עם מצב ביטחוני שהעמיד לישובים 
אתגרים רבים. רק בתחילת שנות ה2000, לאחר מאמץ וחשיבה 
ממוקדת של כל ישוב וישוב, במקביל לתהליכים אסטרטגית 
הצמיחה  היום  להתאושש.  הישובים  התחילו  במועצה, 
הדמוגרפית נמצאת בשיאה, תנופת הבניה והקליטה מורגשת 
היטב בכל אחד עשר הישובים ומחלקת ההנדסה של המועצה 
מצאה את עצמה מתמודדת עם עומס מבורך אבל לא פשוט. 

תנופה  קיבלה  אך  איתן  צוק  לפני  עוד  החלה  הצמיחה 
שינו  יכיני  במושב  וגם  בקיבוצים  גם  אחריו.  משמעותית 
"דיסקט". במקום לבנות שכונות קהילתיות לתושבים שאולי 
יבואו מהמרכז, הישובים מחזירים את הבנים הביתה. היום כבר 
לא בונים שכונות כדי לצאת מברוך כלכלי אלא בונים מתוך 
חוזק. הישובים יודעים מה הם רוצים. השכונות החדשות נבנות 
מתוך תהליך עמוק שעוברים הישובים, והוא שדורש מעורבות 
גבוהה גם של המועצה והכוונה מקצועית החל משלב התכנון. 

הכל כמובן בתוך המודל המורכב של הדו רובדיות.
בשטח.  לראות  כבר  אפשר  איתן  צוק  של  המענקים  את 
במאות  תשתיות  שיקומי  עושים  הגדר  צמודי  בישובים 
שהביצוע  פרויקטים  לנו  "יש  נטויה.  עודנה  והיד  מיליונים 
מנוהל על ידי אחרים והוא לא באחריות המועצה אבל אנחנו 
פרוגרמה,  עריכת  עליהם  עושים  יחד עם הקהילות  בהנדסה, 
ובקרה, כמו העבודות של החטיבה להתיישבות  ניהול תכנון 
נוצר  העומס  כללי  באופן  לשעבר(.  )מע"צ  ישראל  נתיבי  או 
בגלל שאנחנו "דוחפים את האף" לכל מקום. אנחנו לא מוכנים 
רואים  אנחנו  כי  בקרה  ללא  עלינו  פרויקט שמנחיתים  לקבל 
את עצמנו נציגים של הישובים ולמרות שהאחריות אולי לא 
עלינו, תמיד נרגיש אחריות לכל פרויקט. לצד פיתוח הישובים 
יש גם את המרחב הציבורי במועצה- בניית בית הספר החדש, 

הרחבת פארק ספירים ועוד".
אנחנו תמיד באים עם דרישות מקצועיות ואיכותיות יותר, ואז 
גם אם הצלחנו להשיג רק חלק מהתקציב אז הפרויקט עדיין 
מוגדר כהצלחה. אנחנו ידועים בתור "הילדים הבעייתיים של 
העוטף" תמיד נרצה עוד" מספר דויד בחיוך. "משרד השיכון 
הוא שותף אמיתי וכמעט תמיד משתף פעולה עם השיגעונות 

שלנו." וכמותו, גם במשרדים אחרים.
 500 עוד  של  דיור  פוטנציאל  יהיה  הישובים  לכל  בעתיד 
יחידות דיור, תהיה רשת טובה ויעילה של שבילי אופניים בין 
וכו(,  מסחר  אזורי  החינוך  )קרית  המועצה  ומרכזי  הישובים 
אזורי הישובים הישנים יחודשו ותשתיות ישודרגו. "אנחנו לא 
יודעים בדיוק כמה יחידות דיור יהיו בכל ישוב וישוב בשער 
עם  המזוהה  המושג  שבעתיד  בוודאות  יודע  אני  אבל  הנגב 
התנועה הקיבוצית לפני שנות ה- 80 "הקיבוץ הישן" יהיה נכון 
גם לגבי המרחב הפיזי של ההתיישבות הכפרית. למעשה אנחנו 
בהחלטות  לתמוך  ידעו  והתשתיות  הבניה  שבעתיד  דואגים 

הקהילה ולבטא אותם הלכה למעשה במרחב הציבורי. 

הנדסה קיבוצית 
מתחדשת

 המפתח לצמיחה דמוגרפית וחיי קהילה נמצא בבניה ובפיתוח. 
אמרת פיתוח ובניה, אמרת מחלקת הנדסה 
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שכבר  המועצות  אחת  היא  הנגב  שער  אזורית  "מועצה 
שנים רבות, עוד לפני "צוק איתן", מוגדרת על ידי המדינה 
כמנהלת  לתפקיד  כשנכנסתי  לאומית.  עדיפות  באזור 
המנהל לענייני הכפר, שער הנגב היתה מועצה מאוד קטנה. 
אולי 5000 איש סך הכל. ראש מעייניו של המנהל לענייני 
הכפר במשרד השיכון, זה להרחיב ולבסס את ההתיישבות 
לטובת  לרשותנו  שעומד  המרכזי  הכלי  בארץ.  הכפרית 
שערך  סקרים  למשתכן".  העלות  הוזלת  הוא  זו,  מטרה 
משרד השיכון בעניין מראים כי את המקום הראשון כמוקד 
נמצא  החינוך. במקום השני  תופס  הכפר  לאזורי  המשיכה 
הוזלת הנדל"ן, ואפשריות התעסוקה נמצאות כמוקד במקום 
 - בונבוניירות  הם  הנגב  שער  יישובי  "מבחינתי,  השלישי. 
לא צריך להשקיע המון כדי שיהיה פה אזור איכותי וטוב. 
במועצה אזורית שער הנגב הסיפור של החינוך מעולם לא 
לאורך  גם  מעולה.  היה  ומתמיד  מאז  החינוך  בעיה.  היה 
המשברים הרבים שחווה האזור, איכות החינוך מעולם לא 
נפגעה אלא רק עלתה. מבחינת המיקום של המועצה כגורם 
במקום  נמצאת  המועצה  לתעסוקה,  הקשור  בכל  משפיע 
מצוין. באר שבע ושדרות קרובות ואפילו תל אביב נמצאת 
במרחק של פחות משעה משער הנגב. לכן כשאנחנו ניגשים 
לעידוד המעבר לשער הנגב עלינו לטפל רק בהוזלת המחיר 
למשתכן. הכלי המרכזי לכך הוא התכנון. אנחנו מתקצבים 
את המועצה במיליונים גדולים מאוד לתכנון לצורך פרויקט 
התב"עות שעניינו הישוב החדש לצד הסדרת הישוב הישן 
על כל מה שזה אומר- מחיה, עסקים, משק, מסחר וכמובן 
גם את ההרחבות של השכונות. המשמעות היא שגם משרד 
השיכון מבין שהישובים של שער הנגב הגיעו למצב שצריך 
להקפיץ אותם כיתה. יש לישובים האלו יכולת ופוטנציאל 
והאמצעי  המדד  שזהו  ויכוח  אין  ולהתרחב.  להתבסס 

הראשון שלנו להרחיב ולחזק את הישוב".
אחרי צוק איתן באה החלטת הממשלה 20-17, שלדעתי 
התפרצה לדלת פתוחה. ערב צוק איתן היו ביקושים מוכחים 
לעוטף עזה ולשער הנגב בפרט. צוק איתן לא הפחית אותם. 
החלטה 20-17 נתנה הטבות מרחיקות לכת ליישובי העוטף 
ואפשרה לישובים שהיו במשבר להתמודד. דוגמה מצוינת 
יוצא דופן  עוז. בעיני סיפור הצלחה  נחל  לכך הוא קיבוץ 
שקיבלה  שקל  כל  שניצלה  קהילה  של  השראה  ומעורר 

ומינפה אותו לכדי צמיחה דמוגרפית מרשימה. 

מיהודה ושומרון לעוטף
היא  באזורינו  ביותר  המוצלחים  הצמיחה  ממנועי  אחד 
ביהודה  רבות  שנים  פעלה  התכנית  האגודה.  בתי  תכנית 
ושומרון. מי שניער מעליה את האבק וייעד אותה גם לאזור 
עוטף עזה היה פנחס ולרשטיין )לשעבר ראש מועצת יש"ע 
הזה.  הסיפור  לתוך  אותי  הכניס  "פנחס  עוז(.  נחל  ותושב 
הוא דמות מאוד מיוחדת. מתנחל, אך גם אולי המפ"איניק 
האחרון. בשלב הראשון הוצאנו קול קורא משותף למשרד 

הקול  במסגרת  גליל.  נגב  למשרד  השיכון(  )משרד  שלי 
הקורא שני ישובים נכנסו לפרויקט- נחל עוז ואור הנר".

למעשה מדובר בדיור בהשכרה. המדינה נותנת למשפחה 
בית קטן בפריפריה בעלות של 600 אלף ₪ . המדינה ומשרד 
השיכון נותנים חלק גדול מעלויות הפיתוח והמשכנים בבית 
גובהו. אחרי תקופה  יקבע את  יגורו בשכר דירה שהישוב 
של שלוש שנים המשפחה מחליטה האם לקנות את הבית. 
במידה והיא מחליטה לקנות, השכירות של אותה התקופה 
נחשבת כתשלומי משכנתה. "את הכסף שמשלמים הדיירים 
מגלגל  השיכון  משרד  האגודה  בתי  פרויקט  במסגרת 
לא  השיכון  לציין שמשרד  חשוב  הבא.  הבית  של  לסבסוד 
רואה צורך להתערב לישובים בדרך בה הם בוחרים לקיים 

את בתי האגודה". 

"יכיני על דרך המלך"
לכל  מאוד  מותאמת  הכפר  לענייני  המנהל  של  העבודה 
של  ולחזקות  לקשיים  לקלוט,  שלו  ולרצון  ליכולת  ישוב- 
כל ישוב. מדובר בעבודת נמלים שעיקרה התאמת הפרויקט 
לכל ישוב וישוב. סיגלית יפרח, סגנית מנהלת מחוז דרום 
הישובים,  עם  ויומיומי  ישיר  בקשר  נמצאת  הכפר  לענייני 
הוקמה  לישובים  ההתאמה  במסגרת  והנהגתה.  המועצה 
ייעודי  באופן  שעסקה  משרדית  רב  היגוי  ועדת  בעבר 

במושב יכיני
"החשיבה הממוקדת נתנה תנופה למושב שעכשיו מקים 
ונקלטים  חוזרים  בנים  של  יחידות   61 עם  חדשה  שכונה 
חדשים, וישנה כוונה ממשית להמשיך הלאה לבניה הבאה. 
בניגוד  וזה  מראש(,  )פיתוח  פתמ"ר  עושים  אנחנו  ביכיני 
יש  המלך.  דרך  על  עלו  יכיני  במועצה.  הישובים  לשאר 
בעלות  פוטנציאל  לממש  מצליחים  והם  מוכחים  ביקושים 
פיתוח סבירה בהחלט. בהקשר הזה יש לציין שעשינו שם 
ממש  מידה.  אמת  בכל  דופן  ויוצא  מסובך  מראש  פיתוח 
נכנסנו לתוך הישוב, ופיתחנו לא רק את השכונה החדשה 
אלא גם שטחים קיימים. פעלנו בתוך הקישקע של המושב, 

כשהישוב הוותיק לא נושא באי אילו עלויות". 
משרד השיכון ובפרט המנהל לענייני הכפר פועל בהיקפים 
יוצאי דופן. אבל לצד התמיכה הרבה ואולי לאור התמיכה 
הפכה  האחרונות  "בשנים  ביקורת.  גם  יש  לאסנת  הרבה, 
מבוקשת.  מאוד  למועצה  הנגב  שער  האזורית  המועצה 
לצערי לישובים יש קצב קליטה בפני עצמם ולטעמי הוא 
כל  את  לנו  יש  היום  רצון.  זאת שעת  כי  חבל,  מידי.  איטי 
על  לחשוב  חייבים  והישובים  לקלוט,  הטכניים  האמצעים 
יותר ילדים במעון מאשר זקנים  קליטה רב דורית- שיהיו 
בבית אבות. אני מקבלת המון פניות של משפחות שרוצות 
להגיע לשער הנגב ולמרות הביקוש האדיר, קצב הקליטה 

של יישובי המועצה איטי יותר ממקומות אחרים".

צילום וו תכנון של בניה קיבוצית - השכונה החדשה בנחל עוזצילום וו תכנון של בניה קיבוצית - השכונה החדשה באור הנר

"האישה שאתנו"
ראיון עם אסנת קמחי, מנהלת המנהל לענייני הכפר במשרד השיכון

צילום וו עדי מאירי. אסנת קימחי

צילום וו הדמיה. בית הספר היסודי החדש בקרית החינוך



ענבל בן דרור

להתחיל, ב  אמורה  הלימודים  כששנת  בדיוק   ,1.9
טסנו חברי הרכב הביג בנד )הרכב ג'אז( מהאולפן 
אני  לגרמניה.  כמשלחת  הנגב  שער  של  למוזיקה 
חייבת להגיד שבתור תלמידה בקונסרבטוריון, תמיד דיברו 
על טיסות לחו"ל ואף פעם לא האמנתי שדבר כזה באמת יצא 
לפועל. לא באמת האמנתי עד לרגע שבו אלון, מנהל האולפן, 
קנה את הכרטיסים. בעצם, לא האמנתי עד שעלינו למטוס. 

האמנתי רק כשנחתנו בגרמניה. 
אני לא אציג את המטרות של הטיסה הזו או אסביר למה 
וחוויות מנקודת  בכלל טסנו אלא פשוט אספר כמה דברים 
מבט שלי: דבר ראשון, הגענו למשפחות המארחות שאירחו 
היינו  האחראיים.  את  כמובן  כולל  ההרכב  מאנשי  אחד  כל 
חלק ממשפחות זרות למשך שבוע. אכלנו איתם, ישנו איתם, 

דיברנו איתם ונסענו איתם. אני התארחתי אצל ילדה בגילי 
יוצאת  בצורה  שהתחברנו  כך  כמוני  חלילנית  שהיא  בערך 

דופן. 
שהפתיע  מטורף  מבול  פנינו  את  קבל  הראשון,  ביום  כבר 
אותנו משום שאנחנו מישראל הצחיחה והמדברית, אבל מהר 

מאוד התרגלנו למזג האוויר הגרמני. 
ציוריות,  בעיירות  טיילנו  אחרת.  חוויה  חווינו  יום  בכל 
ביקרנו בטירות, בפסטיבלים ואפילו ביקב יין. כמובן שהופענו 

מול ראש העיר וקיבלנו ספינר במתנה. 
נוסף לטיולים המדהימים שלנו, עשינו סדנאות מוזיקה עם 
מורים מוכשרים מאוד מגרמניה שהתחברנו אליהם. כל יום 
בסדנה למדנו משהו חדש שחיבר את שתי הקבוצות: שלנו 
ושל הגרמנים. כל סדנה התחלנו עם חימום ושירה משותפת 
גדול משותף של שתי הקבוצות  למופע  להכנות  עברנו  ואז 
היו  למופע  ההכנות  בגרמניה.  שלנו  האחרון  ליום  שתוכנן 

את  שמאפיינת  מוזיקה  הבאנו  אנחנו  מיוחד.  דבר  בהחלט 
שפחות  בסולמות  שמאופיינת  מוזיקה  באנו-  ממנו  האזור 
מוכרים לאוזן הגרמנית כך שלדעתי הם היו מוקסמים. היה 
כאלה  דברים  מנגנים  אותם  ולראות  לשמוע  מיוחד  מאוד 
היה  הסיום  שקונצרט  לומר  ניתן  לדעתי  הראשונה.  בפעם 

מוצלח. 
בחיי שלא חשבתי שהקהל הגרמני ייהנה, יתמוך ויפרגן כל 
פשוט  היה  והופעה  הופעה  בכל  אבל  שהפקנו  למוזיקה  כך 

פרגון ענק וקריאות לעוד. 
אני יצאתי מהטיול הזה לא רק עם ידע רב במוזיקה אלא עם 
מלא חוויות וסיפורים מצחיקים ועוד הרבה אנשים וחברים 

טובים שהכרתי. 
אותנו  והזמינו  נהנו  ממש  שלנו,  המארחים  מדהים.  היה 

לחזור גם בשנה הבאה. מי אני שאתווכח? 
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9 פותחים שנת לימודים
שסימל  מרגש  חגיגי  שנה  פתיחת  בטקס 
א'  כיתה  תלמידי  צעדו  חדשה,  התחלה 
בוגרי  תלמידי  ביד  אוחזים  הנרגשים 
ביה"ס  מנהלת  ו'.  מכיתות  בית-הספר 
את  בירכה  כהן,  שלומציון  הנכנסת 
טובה  שנה  בברכת  והמורים  התלמידים 
צעידה  סקרנות  גילויי  של  שנה  ומיוחדת- 
לימודיים  באתגרים  ועמידה  הזמן  ברוח 
ראש  בירכו  בהמשך  ערכיים.  וחברתיים 
איתן  הכנסת  וחבר  שוסטר  אלון  המועצה 
מוצלחת  לימודים  שנת  שאיחלו  ברושי 

והגשמה של כל החלומות.

9 שת"פ אזורי
איתן"  "צוק  מאז  פועלת  עוז  נחל  מכינת 
אצלנו  מתנדב  מחבריה  חלק  בקיבוץ. 
במקומות  ותורמים  מתנדבים  והאחרים 
שלישי,  בימי  מגיעים  הם  אלינו  נוספים. 
ובהפסקות,  לימודית,  בכיתות  לסייע 
רגשית וחברתית. הם משחקים עם הילדים, 
ומשתתפים.  משתפים  להם,  מקשיבים 

רבות.  לנו  ומסייעת  ברוכה  התנדבות 
אשרינו.

9 חונכים בגאווה
בגאווה גדולה נשתף אתכם בפעילות הכי 
ההתנהלות  עצם  החונכות.  שלנו-  ערכית 
הכנת  לו,  דאגה  הצעיר,  לאח  בוגר  כאח 
רגש  את  אצלנו  מעוררת  לכבודו,  פעילות 
מודל  להוות  שלנו  הרצון  ואת  האחריות 

לחיקוי לצעירים שאנו חונכים.

9 אמנות כאן!
ו'6  כיתות  תלמידי  ברכות",  "תפוח 
והסייעת  שטרית  בן  נוית  המחנכת  של 
מפלסטיק  תפוחים  יצרו  אלמליח,  רחלי 
קיימו  הפעילות  את  שמיחזרו.  מבקבוקים 
בהנחיית המורה ליצירה: מירלה לוי. שאפו 

על הרעיון המקסים והאקולוגי.

9 פתחו את הלב
תלמידי כיתה ו' 4 בהנחיית המחנכת יפעת 
לימוד  את  סיימו  למדעים,  המורה  שימן 
מערכת  שיעורי  במסגרת  הלב  מבנה  נושא 

היונקים  לב  מבנה  להמחשת  ההובלה. 
ניתחו  לליבם של העופות  שדומה במבנהו 

לבבות תרנגול הודו.

9 עליות זה להיות
העליות.  שבוע  את  ציינו  לאחרונה 
למדו  המורים,  עם  ביחד  שלנו  התלמידים 
על מוצאם, על סיפורי העלייה של ההורים 
ועל  והסבים. שמעו על המסעות הארוכים 
בכלל,  ליהודים  מיוחד  למקום  הכמיהה 
ועל הכמיהה לארץ ישראל בפרט. במסגרת 
עימם  הביאו  יצרו,  התלמידים  הלמידה 
חפצים  והציגו  משפחתיים  עליות  סיפורי 
מאותה תקופה. תלמידי כיתות א' שנמצאים 
בראשית דרכם לקריאה וכתיבה, תכננו יום 
מהיכן  ילמדו  הנושא,  על  ידברו  בו  שיא, 
בשפתם:  שלום  אומרים  ואיך  ההורים  באו 
סאלאם, אולה, אהלן, הלו, צ'או, ועוד הרבה 

שלום.

9 רק רוצה לרקוד
בימי רביעי באופן קבוע, חצר בית הספר 
מכל  מוסיקה  ידי  על  לחיים  מתעוררת 
השנים. עברי לועזי הכל מתקבל. התלמידים 
נטע  בהנחיית  והכל  הקצב  לפי  מפזזים 
סובול שסוחפת אחריה גם לא מעט מורות 

הבקיאות בצעד תימני סיקול וסיבוב.
תמונה מהרקדות

9 סיפורי אתרוג
לקראת חג סוכות, הזמינה המחנכת לימור 
ניב של כיתה ב׳2, את הגברת שולה צוקרמן 
צוקרמן,  שולה  האתרוג.  סיפור  את  לספר 
ידועה  גננת לשעבר,  מוותיקי קיבוץ גבים, 
סיפורים  לספר  ביכולתה  האזור  ברחבי 
כיתה  תלמידי  ואכן  ומעניין.  מרתק  באופן 
ונהנו  הסיפור  לנוכח  מרותקים  ישבו  ב2, 

מאוד מהידע הרב שחלקה. 

יסודי
שרון נוי יעקובי
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צילום וו ענבל בן דרור

9 בשיעורי תנועה של תלמידי שכבות א' ב' מצאו דרך מיוחדת 
לבטא את סמלי חגי תשרי בהנחיית נטע סובול - פסלים חיים של 

רימון ויונה. מקסים ומקורי 
9 בזמן שהפסקת חשמל פקדה את בית ספרנו, מצאו המורות 
והתלמידים הזדמנות מצוינת לפעילויות חברה בחצר, לאור השמש

צילום וו חונכים בגאווה - תלמידי כיתות ו' חונכים את תלמידי כיתות א'
כיתתי  חוץ  למידה  אזור  המהווה  הספר,  בית  חצר  אל   9
ומעניין, הוציאו מחנכות כיתות א' את תלמידיהן לפעילויות למידה, 
תרגול ושינון האותיות, המילים ומשמעותן. כמה מרגש היה לגלות 
חשובה.  הכי  המילה  את  ביחד  יוצרות  ס-ל-י-ח-ה   - שהאותיות 
ככה זה כשהמילים יוצאות מהלב. שאפו על הרעיון המקסים ודרך 

הלימוד

קונסרבטוריון שער הנגב במסע לגרמניה

עדי מאירי

 "
 ג נמצא פה מגיל 12. הוא התחיל כפועל אינסטלציה 
עם אבא שלו. עם השנים, החל מתחבב על חברי הקיבוץ 
והפך לאיש התחזוקה בענף החשמל" מספרת רחל גיני, 
הביטחוני  המצב  היוזמה.  ממארגני  מפלסים,  קיבוץ  חברת 
אילץ אותו להפסיק לעבוד לפרקים. באינתיפאדה  ב- 2005 
שערי הרצועה נסגרו וג' הפסיק להגיע. לאחר תקופה ארוכה 
הוא הצליח להשיג את האישורים הדרושים, שהיו מוגבלים 
לחודש או חודשיים. "כך הוא היה מגיע למפלסים, כל פעם 
לתקופה קצובה בזמן ומתפרנס מתיקונים. סוג של כולבוינק 

של הקיבוץ" מספרת רחל. 
ג' נשוי ואב לעשרה ילדים כשהבכור נהרג לפני כמה שנים 
מירי של חמאס. בביתו גרים גם המשפחה שלו וגם שני בנים 
משותפים  הם  הבית  כל  של  הצרכים  שלהם.  המשפחות  עם 
והם נופלים עליו. החברים בקיבוץ הכירו אותו היטב ורחל 
עם  שלה  החולין  משיחות  באחת  נולדה  שהיוזמה  מספרת 
ג', אותן נהגו לקיים על בסיס קבוע. "באחת הפעמים שהוא 
ישב אצלי הוא סיפר שהיה לו "שבוע מהגיהינום". בביתו אין 
חשמל מזה תקופה ארוכה. אשתו, חולת סכרת עם לחץ דם 
גבוה קיבלה התקף, שרק התעצם עם החמסין ששרר באותו 
עמוס  שהיה  המקומי,  חולים  לבית  אותה  לקח  ג'  סופ"ש. 
לגמרי, כך שנאלץ לקחת אותה לבית החולים של אונרא, שם 

יצבו את מצבה".
הוא סיפר לרחל שבעקבות הפסקות החשמל הפתאומיות, 
רחל  הבית.  בכל  החשמל  את  קיצר  וגם  התקלקל  המקרר 
ויחד  ג'  של  סיפורו  את  בראודה  רחלי'תה  לחברתה  סיפרה 

טיכסו עצה. "נזכרתי באופציה של כל מיני פטנטים לחשמל 
סולארי, אך כשהעליתי את הנושא בפני ג הוא אמר שהמערכת 

מאוד יקרה ואין לו את היכולת הכספית לכך. 
רחליתה מספרת: "התחלנו לדבר עם כמה אנשים בסביבתנו. 
יוכלו לעזור ולתרום כמה שביכולתם לתת, 30-50 ₪  אולי 
של  הטלפונים  ספרון  עם  והתארגנו  האיסוף  את  הרחבנו   .

הקיבוץ. פתחנו חמ"ל טלפונים ואפילו עברנו דלת דלת. לא 
פנינו באופן כולל אלא הלכנו לכל בית ובית".

קיבוץ מפלסים הוא קיבוץ יחסית גדול כשהוא מורכב גם 
מחברים, משוכרים ותושבי הרחבה. רחל ורחליתה, שהגדילו 
והתדפקו לא רק על דלתות בתי החברים, לא תיארו לעצמן 
"רוב תושבי השכונה בכלל לא הכירו  את היקף ההירתמות 
עם  שלו  הארוכה  ההיסטוריה  את  הכירו  שלא  ובטח  ג'  את 
הקהילה, ובכל זאת פתחו בפנינו את הדלת ותרמו ביד נדיבה" 
מספרת רחל ורחליתה מוסיפה "אותה התופעה התרחשה גם 
בקיבוץ משפחה ששכרה  לנו  יש  בקרב משפחות השוכרים. 
בית שהגיעה מהצפון, משפחת דרוואשה, הם נרתמו לפרויקט 
הנוער בקיבוץ שפנו אלי בכעס  גם  כך  דופן.  יוצאת  בצורה 

שלא גייסנו אותם לעניין. אפילו הילדים רצו לתרום". 
לג'  והעבירו  רב  כסף  סכום  אספו  הן  ימים  שלושה  תוך 
שניתן  האישור  פי  על  בקיבוץ  שלו  האחרון  העבודה  ביום 
לו. כשהתרומות המשיכו לזרום הוחלט להעביר את הסכום 
הנותר בעזרת נהג ההסעות מהמחסום- ערבי ישראלי ששמח 
שעבד  ג'  של  מהחברים  לאחד  הכסף  את  והעביר  לסייע 
הספיק,  שהכסף  כשגילינו  היתה  שמחה  "איזה  בישראל. 
ושהוא התקין את המערכת בבית. הוא אפילו שלח לנו סרטון 

מקסים של הכרת תודה מצדו" מספרת רחל.
טלטלות  הרבה  עבר  שלנו  "הקיבוץ  מסכמת:  רחליתה 
אך  השתנה,  בהחלט  הקהילה  ומרקם  האחרונים  בעשורים 
זה מוכיח שביסודה החברה שלנו היא חברה שנותנת. נכון, 
אדם,  בני  אנחנו  כי  לגיטימי  וזה  שונות  דעות  תהינה  תמיד 
אבל כנראה שבסופו של דבר מפלסים היתה ועודנה נשארה 

קהילה מכילה ונותנת". 

שלום מבית
בקיבוץ מפלסים החליטו להתגייס למען ג )לבקשתו לא נפרסם את השם המלא(, פועל מעזה שעבד מזה עשרות שנים בקיבוץ ונכנס לחבריו ללב
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צילום וו קיבוץ מפלסים
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9 חורף ביחדיו
וכך  בברכה  אותנו  שטף  הגיע.  היורה 
עלינו  ה"יורדים"  הפעילויות  מטרי  גם 
ב"יחדיו". נציין רק מעט ממה שהיה לנו 

וממה שעוד נכון.

9 תערוכות:
יפהפיות  תערוכות   2 הוצגו  בקיץ 

ומיוחדות:
• הראשונה של דן )פפו( מרציפר מאור 
ויין".  שורשים  "אנשים,  הקרויה   הנר 
לארץ  עלה  מרציפר,  )פפו(  דן 
אור  לקיבוץ  עליה  בגרעין  מארגנטינה 
הנר בשנת 1973. במשך 40 שנה, עסק 
עסקיים  בתפקידים  בעיקר  )פפו(  דן 
וניהוליים בקיבוצו. לאחר שסיים לימודי 
גזבר  היה  רופין,  במדרשת  כלכלה 
מפעל  את  וניהל  המשק  מרכז  הקיבוץ, 
מפעל  את  וכן  שנה,   22 במשך  אורניט 

פולירון שבקיבוץ זיקים.
של  עשורים  ארבעה  כמעט  לאחר 
החליט  כלכלי,  ניהולי-  בתחום  עיסוק 
פפו שהגיע זמן לעסוק בתחומים שתמיד 
היו מאד קרובים לליבו ולנפשו - אומנות 
יין  ויין. לפפו כרם ענבים שמהם מייצר 
משובח ביקב הביתי שצמוד לביתו, כבר 

17 שנה!
בברזל  מפסל  פפו  האומנותי,  בתחום 
מיכון  של  ממוחזרים  חלקים  בעזרת 
סדרה  באשדוד  הציג  לאחרונה  חקלאי. 
"יורדים  ומפרשיות,  סירות  מיוחדת של 
מיחזור  חיפוש,  ע"י  שהכין  הים"  אל 
וחיבור, בהם הוא מבטא את הקשר של 
ששימשו  חקלאי,  מיכון  )חלקי  האדמה 
בין  לים.  חקלאיות(  בעבודות  בעבר 

השאר הוא גם מצייר. 
פסלי הברזל של פפו מיוצרים מחלקים 
ממוחזרים שאוסף בחצר הקיבוץ. מדובר 
ותעשייתי  חקלאי  מיכון  של  בחלקים 
רב,  ובחן  בדמיון  שימוש.  מכלל  שיצאו 
ומייצר  האלה  החלקים  בין  מחבר  פפו 
ויופי.  תנועה  מלאות  אומנות  יצירות 
החלקים שעמדו להיזרק, מקבלים חיים 
עבודות  יוצר  ביניהם  והשילוב  חדשים 

עם ערך אומנותי רב עוצמה.
את  להציג  דן  מתכנן   2017 סוף  עד 
שבקיבוץ  "הקיטור"  בגלריית  היצירות 
בבניין  שביפו,  עמיעד  במרכז  מגן, 
המבקרים  במרכז  לציון,  ראשון  עיריית 

של נמל אשדוד ובפארק אריאל שרון. 
 Instegram באפליקציה  מציג  פפו 
כ-160 פוסטים עם העבודות שלו ויותר 
עוקבים  העולם  מרחבי  אומנים   900 מ 
ניתן לעקוב אחרי  גם בפייסבוק  אחריו. 
הסיפור של פפו והיצירות שהוא מעלה 

מידי שבוע.
בגלריה  מראש  בתאום  לבקר  ניתן 

הפתוחה - "אצל פפו בכרם" באור הנר.
• התערוכה השנייה היתה של דוריתה 
מיסיסטרנו מאור-הנר. תערוכה העוסקת 
באמנות הפרגמנט. דוריתה מספרת: "אני 
עוסקת באמנות זו כ-20 שנה. עם פרוץ 
מופלא  עולם  גיליתי  לחיינו  האינטרנט 
שכבש אותי והתאהבתי ללא תקנה. מיד 
מצאתי קבוצות של אנשים מכל העולם 
שלא  מה  כל  לי  והסבירו  לי  שעזרו 
מורות  מצאתי  בעצמי.  ללמוד  הצלחתי 

שהסכימו  ואנגליה  מהולנד  מדהימות 
ברוב נדיבותם ללמד אותי דרך האימייל 

והפכו לחברות יקרות. 
מקרן  מלגות  קיבלתי  הדרך  על 
היצירה,  לעידוד  הנגב  גרשוני-שער 
בחו"ל  יקר  ציוד  לרכוש  לי  שאפשרו 
ובכך לשפר את ביצועיי. היום אני חברה 
במספר קבוצות, המשתפות בדיונים על 
נושאים שונים במקצוע ומציגות עבודות 
במייל. אתגרים נושאי פרסים של חברות 
מסחריות, וההתקשרות היומיומית שלנו 

מדרבנת ומגרה את היצירתיות". 
אמנות  של  ההיסטוריה  על  מעט 
בכל  עתיקה  אומנות  זוהי  הפרגמנט- 
בעולם  רבים  לבבות  שכבשה  העולם, 
ממקום  וייחודיים  שונים  מאפיינים  עם 
האמנות  שונות.  טכניקות  וכן  למקום 
הזו התגלתה במנזרים ונחשבה לאמנות 
צוירו  התמונות  כל  ה-11  במאה  דתית. 
אמריקה,  גילוי  עם  פרגמנט.  בנייר 

הנזירות הביאו את האמנות לשם.
תפנית  אט  אט  התפתחה  ה-19  במאה 
עם  תמונות  למצוא  היה  וניתן  חילונית 
עם  נערות  כגון  רומנטיים  אלמנטים 
פרחים. למרות שהסגנון, המראה ומגוון 
הכלים משתנה ממדינה למדינה, הבסיס 
לאומנות זו הוא זהה. היא היום פורחת 
באנגליה, בלגיה, הולנד, יפן עוד מדינות 

כמו צ'ילה ופרו.
היא  בארץ.  אותה  להפיץ  הוא  חלומי 
לרגיעה  ותורמת  סבלנות  מצריכה 
נפשית. אפשר ללמד אותה כבר מגיל 5.

מסיבה
קבלנו  - תשע"ח  • את השנה החדשה 
ומשובחת  קלה  וארוחה  כוסית  בהרמת 
)אקס  הרפז  אורי  האמן  עם  יחדיו 
והיטיב  בזמר  לנו  שהנעים  פרברים(, 
בארז,  האירוח  הגיטרה.  במיתרי  ללהט 

כמו תמיד, לעילא ועילא.

9 טיולים
ד"ר   – בהדרכת  בשדרות  טיילנו   •
הפיתוח,  ערי  היסטוריון  כהן  אהרל'ה 
העיר  ותיקי  של  סיפורם  את  שהביא 
בסיפורים  היום,  ועד  ה-50  משנות 

היסטוריים כדי סיור רגלי.
• עוד טיול שמצפה לנו בסוף החודש 
ת"א  בדרום  ושכונות   INפלורנטי הוא: 
על  סיפור  גולדנברג.  יוסי  בהדרכת 
האחת  השכונות:  שתי  של  וריח  טעם 
הפכה מרכז למטעמים ואופנה, והאחרת 
מחדשת את פניה והפכה אפילו לסדרת 

טלוויזיה.
בעלי  הצבעונית,  האוכלוסייה  לצד 
גרפיטי  וציורי  מתקלף  טיח  מלאכה, 

הבילוי  ומקומות  מתפוררים,  בתים  על 
הידועות  הדמויות  על  נספר  הנחשבים 
של השכונה. על הרב הקרבי, על מנהיג 
המחתרת שנרצח בה, על 'המלאך הגואל' 
בשכונה  רחובות  שני  נקראו  שמו  שעל 
מרפסות  בין  שירה  ששמע  הנער  ועל 

בקומת הקרקע אך הגיע אל הגג.
עגלת  על  כשקופצים  קורה  מה  נגלה 
ומכות  )מרציפן(  למאסאפן  מה  קרח? 
החלו  וכיצד  רחוב"?  חתול  של  ב"יומנו 
תורה.  שמחת  של  השניות  ההקפות 
נבקר במוזיאון הלח"י בבית יאיר ונהנה 
מחוויית טעימה מתוקה ומלוחה  ברוח 

השכונות  

9 הצגות 
הצגות.  למספר  נסענו  הקיץ  במהלך 
היא  זה  חודש  בסוף  הבאה  ההצגה   •
בתיאטרון גשר ונקראת במנהרה. בחיים 
בקצה  אור  שיש  להאמין  אותנו  לימדו 
המנהרה, אבל במנהרה הזאת, אם יש אור 
בקצה – דרוך ת'נשק". מקום ההתרחשות 
עזה-ישראל.  בגבול  טרור  מנהרת   -
ויפתח  צליל  נכנסים  הישראלי  מהצד 
ומהצד העזתי – הישאם ומנסור. עכשיו 
יהפוך ל"מוקש  יחד. אחד מהם  הם שם 
חי" בזמן שמעליהם, בעולם שמעל לפני 
התקשורתי- הקרנבל  ירחש  הקרקע, 

פוליטי וישחק בחייהם. האם התיאטרון 
יכול לשקף ולבחון מציאות בזמן הווה? 
מי  על  לוחץ  ומי  ההדק  על  לוחץ  מי 
סאטירית  סטירה  ההדק.  על  שלוחץ 
התקשורת  עולם  את  המעמתת  שנונה, 
העולם,  של  התקשורת  חוסר  עם 
הציבור  נבחרי  לפעמים  כי  ומזכירה 
של  גביהם  על   – ביד  יד  ללכת  בוחרים 
 )2001( הפקר"  "שטח  הסרט  הבוחרים. 
הטוב  הזר  לסרט  האוסקר  בפרס  זכה 
כמשל  הצופים  לבבות  את  וכבש  ביותר 
שההצגה  שמענו  מרגש.  אנטי-מלחמתי 

מצוינת ומטלטלת.

9 חוגים
חווייתית   בדרך  אנגלית  לימוד   •
באמצעות - שירים, קריאה ושיח. עם בת 
הינם  השיעורים  ממפלסים.  סגל  שבע 
במועדון  פעילים  לחברים  תשלום  ללא 

וחברי קהילה תומכת.
• Active- English חדר כושר לשיפור 
אינטלקטואלי  שיח  מפגשי  האנגלית, 
האנגלית.  בשפה  מגוונים  בנושאים 
המתמקדים  שבועיים  שיחה  מפגשי 
בשיפור הביטחון בשפה האנגלית. החל 
נובמבר בימי א' עם דב הרטוב  מחודש 

מנחל עוז.

בית  שריי  עם   – למוח  התעמלות   •
הלחמי מארז. חוג המאמן את תאי המוח 
ומחדד את הזיכרון, החדות והמחשבה. 

עלות: 180 ש' לחודש.
הסדרה  תעסוק  –השנה  הרצוג  חוג   •
בנושא רבנות וריבונות. המפגשים יפרשו 
המתייחסות  סוגיות  של  רחבה  יריעה 
הריבונות  לבין  היהדות  בין  לקשר 
רלבנטי  נושא  ישראלית.   – היהודית 
המשתנה  הישראלית  לחברה  מאד 
המייצגים  המרצים  מיטב  עינינו.  לנגד 
הלימודים  לפנייתנו.  נענו  רחבה  קשת 
 14 בסדרה  אחה"צ.  ג'  בימי  מתקיימים 
בן  וסיור  זמר  מפגש  בתוספת  הרצאות 
יום. העלות: 250 ש'. החוג אמנם התחיל 
אפשר  עוד  אך  אוקטובר  בסוף  עוד 
בן  למיכה  לפנות  אח"כ.  גם  להצטרף 

הילל – ניר עם.
• מועדון הזמר לשוחרי הזמר ולחובבי 
השירה בצוותא עם שרון לבנון בחודשים 
נובמבר ודצמבר 2017 בימי רביעי מידי 

שבועיים בשעה 11:00 . כדאי!

9 ותיקאדמיה
סמסטר א' -  22.10.2017-19.1.2018

• יום א- נושא: זהות יהודית וישראלית 
מרצה: ד"ר אבנר דינור

העומדים  במתחים  עוסק  הקורס 
והישראלית.  והיהודית  הזהות  בבסיס 
בקריאה  מלווה  יהיה  כולו  הלימוד 
משותפת של טקסטים מכוננים מהעבר 
והישראלי.  היהודי  ומההווה  היהודי 
כולנו,  של  שלנו,  הזהות  על  קורס  זהו 
יודעים  נידמה לנו שאנחנו כבר  שעליה 
את הכל, ותמיד מתברר שיש עוד כמה 
אותן  לחשוב  שכדאי  פרספקטיבות 

מחדש.
המוסיקה  התפתחות  נושא:   - ג  יום   •

והריקוד  מרצה : שירה מזרחי
המוסיקה  של  ההדדית  ההתפתחות 
והריקוד על ציר הזמן ובמרחב גיאוגרפי 
מוסיקאליים  סגנונות  עם  הכרות  מגוון. 
אולמות  אל  דרכם  את  שמצאו  עממיים 
העם  ע”י  הריקודים  ובמת  הקונצרטים, 
בתקופות  ותפילה  פולחן  העולם.  ובכל 
המוסיקלי,  והמשקל  הקצב  קדומות, 
הבלט  הסוויטה,  צורת  התפתחות 
המוסיקה  הזמן,  ציר  על  והמוסיקה 

לריקודים סלוניים ועוד.
• יום ה - נושא: "תובנות באקטואליה". 

מרצה: ד"ר אדם דנאל  
אירועים  על  לחשיבה  הרצאות  סדרת 
ותהליכים בהווה בישראל ובעולם, ועל 
תיעזר  החשיבה  כלפינו.  משמעויותיהם 
הכלכלה,  ההיסטוריה,  מתחומי  בכלים 
מדע  הפסיכולוגיה,  הסוציולוגיה, 
השווה  בשפה  והפילוסופיה,  המדינה, 

לכל נפש.
חוגים  ועוד  עלינו  מומטרים  אלו  כל 
למיניהם,  תנועה  שיעורי  השוטפים: 
פיסול  מלאכה,  ציור,  צ'יקונג,  יוגה, 

בקרמיקה, קולנוע ועוד...
ממטרים אמרנו. ב"יחדיו" גשם עז של 
עלינו  הבאה  שהשנה  ולוואי  פעילויות. 

תהיה גשומה גם היא. אמן!

יחדיו
סימונה סער

הפונים  עם  שלנו  הרבות  בפגישות 
בתפישות  פעם  לא  נתקלות  אנו  אלינו 
בכל  יצירתיות  אף  ולעיתים  מגוונות 
הנוגע למהלכים או לפעולות שיש לנקוט 

בתהליך חיפוש העבודה.
כאשר אדם מתחיל תהליך חדש בחייו, 
על  המבוסס  ידע  על  בד"כ  נשען  הוא 
כמובן  אחרים.  של  או  שלו  קודם  ניסיון 
נדבך  כן  גם  מהווה  האינטרנט  שבימינו 
להגיע  ניתן  ובאמצעותו  מבוטל  לא 
למידע אינסופי – לעיתים על מהימנותו 

ניתן להתווכח... 
ואישיותו  אופיו  מצטרפים  הזה  לידע 
של האדם )ביישן, מוחצן, סימפטי וכו'( 
וכולם ביחד יכתיבו את האסטרטגיה בה 

יבחר מחפש העבודה.
כמה  קיימים  העבודה  חיפוש  בתהליך 
טיפוסים, אשר כל אחד מהם נוקט גישה 
משלה  יתרונות  יש  גישה  לכל  שונה, 

התאמתה  במידת  תלויה  והצלחתה 
התעסוקתי/כלכלי/ ולזמן  לסיטואציה 

חברתי האישי של אותו אדם.
באדם,  מדובר   - הפאסיבי  הטיפוס   .1
בכל  מוצא  אך  עבודה,  מחפש  לא  אשר 

זאת!
איך זה ייתכן? על Head hunting )צייד 
מארגונים  מגייסים  שמעתם?  ראשים( 
פונים  איכותיים,  מועמדים  מחפשים 
אותם  ומשכנעים  יזום  באופן  אליהם 
דוגמה,  רק  וזוהי  אצלם.  לעבוד  לבוא 
שמחפש  בחבר/מכר  היתקלות  סתם  גם 
עובדים לצוות שלו יכולה להביא לאותה 

התוצאה. 
אוהב  אשר  לאדם   ? מתאים  זה  למי 
לו  ומציעים  עבודתו,  במקום  ושמח 

עבודה טובה יותר.
הוא-  כן  כשמו  האקטיבי-  הטיפוס   .2
העבודה:  חיפוש  בתהליך  הפעיל  אדם 

משפץ את קו"ח ומתאים אותם למשרות, 
מועמדות  ומגיש  דרושים  לאתרי  נכנס 
למשרות רלוונטיות, מגיע למעברים כדי 
לקבל ייעוץ, מגשש בין מכרים ועמיתים 

למקצוע ועוד .
עובד שמחפש  לאדם  זה מתאים?  למי 
"שקט  לו  יש  עבודה.  מקום  להחליף 

כלכלי", לכן יכול
לאדם  גם  בנחת.  יותר  עבודה  לחפש 
להתאים,  יכולה  זו  גישה  עובד  שאינו 
התהליך  את  להפוך  ורוצה  במידה  אך 
בגישה  לנקוט  עליו  יותר,  לאפקטיבי 

הבאה.
ההבדל  הפרואקטיבי-  הטיפוס   .3
הוא  הקודם  טיפוס  לבין  בינו  העיקרי 
מנצל  האקטיבי  שהטיפוס  שבעוד 
גם  הפרואקטיבי  הטיפוס  הזדמנויות 

פועל על מנת ליצור אותן.
התנהגות פרואקטיבית הינה  התנהגות 
יזומה של האדם עצמו, המובילה לשינוי.
למי זה מתאים ? לאדם שמוכן להשקיע 
אחריות  לוקח  יוזמה,  נוטל  ומאמץ,  זמן 
בעל  לקרות.  לדברים  בעצמו  וגורם 
נכונות לפעול גם בפעולות שאינן נוחות 
לו, אך מגדילות את ההזדמנויות בעבורו.
הרי לכם מספר טיפים מעשיים שיהפכו 

אתכם לפרואקטיביים ואת תהליך חיפוש 
העבודה לאפקטיבי יותר :

תעסוקתיים  וכיוונים  מטרות  סמנו   •
אליהם תרצו לפנות – בררו מה הדרישות 
פרסומי  דרך  תפקידים,  לאותם  בפועל 

משרות, אנשים שעוסקים בתחום.
• שווקו את עצמכם לעצמכם – הגדירו 
ערכים  יכולות,  בחוזקות,  והאמינו 
מוספים ויתרונות שאתם מביאים איתכם 

למשרה/מעסיק אליו תרצו לפנות.
דלתות"  "פותחי  שהם  לאנשים  פנו   •
בשבילכם – אנשים שיכולים לספק לכם 
עצה  רעיון,  מידע,  למשרה,  הזדמנות 

וחיבור לאנשים/ארגונים שהם מכירים.
• קחו אחריות לשמירת הקשר והמעקב 
– מצאו את הדרך  אחר הבקשות שלכם 
על  היד  עם  להיות  והמתאימה  הנעימה 
להראות  חדש,  יש  אם  לברר  הדופק, 
שאתם יודעים שזו אחריות שלכם לשמור 

על הקשר ולברר מה קורה.
יכולים למצוא  עוד טיפים וכלים אתם 

אצלנו במעברים
 - קשר  ליצור  יש  פגישה  לתיאום 
בין  א'-ה',  בימים   ,077-9802271

.9:00-13:30

מעברים
טלי לוין כהן ועינת מדמון

צילום וו דן )פפו( מרציפר

9בואו נדבר 
על הרצפה

את  אחת  פעם  לפחות  שמענו  רובנו 
המונח "רצפת אגן". חלקנו וודאי שמענו 
מהי  אך  סוגרים".  "לאסוף  ההוראה  את 
צריך  בכלל  ולמה  רצפה  אותה  בעצם 

לאסוף אותה?
רצפת האגן שלנו היא מערכת שרירים 
ורצועות דמוית ערסל הנמצאת בתחתית 
האגן שלנו. אצל גברים ישנם שני פתחים 
ופי  שתן  להטלת  שופכה  במערכת- 
מתווסף  לנשים  צואה.  להוצאת  הטבעת 
פתח נוסף: הנרתיק. תפקידה של רצפת 
האגן היא לשלוט בפתחים הללו ולדאוג 

לתפקודם התקין. 
רצפת  שרירי  של  תפקידם  בנוסף, 
והבטן  האגן  באיברי  לתמוך  הוא  האגן 
רחם  שלפוחית,  מעליה:  הנמצאים 
לתמוך  ואפילו  אחרים  לצד  ומעיים, 
ביציבת הגוף בכך שהיא משמשת כמעין 

"סרעפת" נוספת. 
לא תאמינו, רצפת האגן משחקת תפקיד 
על  אחראית  והיא  מין  ביחסי  גם  מרכזי 
והעוררות  שלנו  מההנאה  ניכר  חלק 

המינית. 
אם כך אפשר לסכם את תפקידיה של 

'S 4-רצפת האגן ב
Sphincteric .1 - שליטה על הסוגרים

הבטן  באיברי  תמיכה   -  Support  .2
והאגן

Stability .3 - יציבה
Sexual .4 - תפקוד מיני תקין

רצפת  שרירי  גם  בגוף  שריר  כל  כמו 
יכולים להיחלש או לעבוד בצורה  האגן 
בעיות  לראות  נוכל  ואז  תקינה  לא 
שונות כמו: דליפות שתן, דליפות צואה, 
תכיפות במתן שתן, עצירות, צניחה של 
איברי האגן, כאבי גב וירך וכאבים ביחסי 

מין.
דליפות  נושא  את  לדוגמה  ניקח  אם 
השתן נגלה כי זוהי תופעה שכיחה ממנה 
סובלות נשים רבות. אנו יודעות כי רבע 
שתן  מאיבוד  יסבלו  הצעירות  מהנשים 
לא רצוני, בין אם במהלך שיעול/ צחוק/ 
ספורט ואם באופן ספונטני. ככל שהגיל 
 44-57% עולה.  השכיחות  גם  עולה 
מבריחת  יסבלו  המעבר  בגיל  מהנשים 
המבוגרות.  מהנשים  ו-75%  שתן 
האחוזים מדברים בפני עצמם ובכל זאת 
זה.  על  מלדבר  ונמנעים  נמנעות  אנחנו 
במהלך  פדים  מספר  להחליף  מעדיפות 
הבעיה.  את  להציף  לא  ובלבד  היום 
את  לשנות  או  להתאמן  להפסיק  נעדיף 
לדבר  במקום  אוהבות  שאנחנו  האימון 

ולפנות לטיפול. זוהי טעות.
לטפל  ואפשר  ניתן  הנ"ל  הבעיות  בכל 
האגן.  לרצפת  ייעודית  פיזיותרפיה  ע"י 
שיקום רצפת האגן היא גישה לא ניתוחית 
השלפוחית,  של  לקוי  בתפקוד  לטיפול 

מעיים, כאב ותפקוד מיני. הטיפול נעשה 
ע"י פיזיותרפיסטית מומחית אשר עברה 

הכשרה ייחודית לטיפול ברצפת האגן. 
טיפול תמיד יתחיל בשיחה 

אשר  ומקיפה  אישית 
להבין  לנו  תסייע 

את מהות הבעיה 
אותה מבקשים 
 . ר ו ת פ ל
ן  ו י א ר ב
נדבר על כל 
ת  ו כ ר ע מ ה
ת  ו ל ו כ י ש
ת  ו י ה ל

ת  ו ע פ ש ו מ
לקוי  מתפקוד 

האגן,  רצפת  של 
בעיות  על  גם  כמו 

נוספות  אורתופדיות 
קשורות  להיות  שעשויות 

נעבור  השיחה,  בתום  האגן.  לרצפת 
להתרשם  אבקש  בה  חיצונית  לבדיקה 
ותפקוד  הנשימה  תבנית  מהיציבה, 
לאחר  רק  נוספות.  שרירים  מערכות 
מכן, ובהסכמת המטופלת בלבד, נעבור 
לבדיקה נרתיקית של שרירי רצפת האגן. 
בדיקה זו תמיד תלויה בנוחות ובנכונות 
במפגש  תתבצע  בהכרח  ולא  המטופלת 

הראשון. 
לממצאים  בהתאם  יהיה  הטיפול 
טיפול  שיטות:  מספר  ויכלול  בבדיקה 

הרפיה  האגן,  רצפת  לשרירי  ישיר 
השרירים  חיזוק  השרירים,  של  ומתיחה 
מיטבית  לפעולה  השרירים  ואימון 
בכלל  הגוף  שרירי  יתר  עם 
בפרט.  היציבה  ושרירי 
לשים  נדאג  כן,  כמו 
להתנהגויות  לב 
ת  ו י ו ש ע ה
את  להחמיר 
)כמו  הבעיה 
"ריצה"  למשל 
לשירותים בכל 
פעם שקצת יש 

לנו פיפי...(.
נשים  הרבה 
מלדבר  נמנעות 
תופעות  על 
לרצפת  הקשורות 
אף  ולעיתים  האגן 
האזור.  על  מלהסתכל  נמנעות 
בסיפור  לבד  לא  שאנחנו  שנבין  ברגע 
שלנו  החיים  שאיכות  סיבה  ושאין  הזה 
ניתנות  שברובן  בעיות  בגלל  תיפגע 
החיים  איכות  את  לשפר  נוכל  לטיפול, 
שלנו ולחזור לפעילויות אהובות שיתכן 

והפסקנו. 

הכותבת היא פיזיותרפיסטית, בעלת 
תואר שני מאוניברסיטת בן גוריון, 
מצוות מרפאת המומחים במרכז 
ההידרתטראפי שער הנגב

ענת לנדאו תירוש

המרכז ההידרותרפי

9ההבדל בין ניצול הזדמנויות 
ליצירת הזדמנויות בתהליך 

חיפוש עבודה
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שירלי עוקב הפזורות ע  המיגוניות  הפכו  העוטף,  תושבי  בורנו, 
ברחבי הקיבוץ לחלק בלתי נפרד מהנוף הסביבתי. 
נכון, נוכחותן משרה בטחון, אך גוש הבטון המסיבי 

והקר מעיב על הנוף הירוק והפסטורלי.
נוכח זאת, נעניתי בחיוב לפנייתה של אורית בראון, מנהלת 
מנדלה  בציורי  המיגוניות  את  לקשט  היוצאת,  הקהילה 

צבעוניים. 
שמי שירלי עוקב, חברת קיבוץ כפר עזה, נשואה לגילי ואמא 

לאופיר ואיתי. 
אני בעלת קליניקה בקיבוץ, מטפלת בילדים, נוער ומבוגרים 

על פי שיטת אלבאום, טרילותרפיה ומנדלות.
בו  במיוחד  מרגש  קהילתי  פרויקט  הובלתי  האחרון  בקיץ 
בהפיכת  פעילים  שותפים  שהיו  ומבוגרים  ילדים  חלק  לקחו 
הגושים הלבנים ליצירת אומנות צבעונית, מאירת פנים ומלאת 

אופטימיות.
שאלות  וגררה  הקיבוץ  בשער  הייתה  הראשונה  המיגונית 
לפשר העשייה. הסברתי שאני מתכננת לצייר מנדלות לייפות 
את המיגוניות, וכך התגבשה קבוצת ילדים )הצעירה מבניהם 
 )...75 בת  הייתה  ביותר  )המבוגרת  ומבוגרים   ,)4 בת  הייתה 

שביקשו להצטרף ולקחת חלק. 
ברחבי  מיגוניות   8 סביב  התקבצנו  הנעימים,  הקיץ  בערבי 
להפיח  במטרה  ססגוניות,  מנדלות  ולצבוע  לצייר  המשק, 
הצלחנו  יום-יומי.  בטחוני  איום  עבורנו  במה שמסמל  תקווה 
פותחת  ליצירה  שלילית,  קונוטציה  עם  אובייקט  להפוך 
החמות  התגובות  אותו בשמחה.  וממלאה  הלב  את  ומרחיבה 
לא איחרו להגיע, והן היו כזריקת העידוד בשעות הקטנות של 

הלילה.
מספר  לפני  שבה  הריפוי  וכוח  המנדלה  לעוצמת  נחשפתי 
שנים, מאז אני מרגישה זכות גדולה להעביר את המתנה הזו 
ומשמעותית.  עצומה  הייתה  עבורנו,  עבורי,  החוויה  הלאה. 
התפעלות  ומעוררת  נוגעת  המנדלה  איך  לראות  התרגשתי 
בכל משיכת מכחול. נוצרה אווירה נהדרת של שמחה, יצירה, 

שיתוף, סיפוק מהעשייה ותרומתה לקהילה. 
פירוש המילה מנדלה הינו מהות מקודשת. המנדלה ככלי, 
וליהנות  לחוות  החיים,  ממרוץ  הפסקה  לקחת  מאפשרת 
מנדלה  ציור  ורוגע.  שלווה  פנימי,  שקט  מכניסה  מהרגע, 
מאפשר למוחנו לנוח ממחשבות מטרידות או דאגות, מאחר 

והיא משקיטה את האונה השמאלית האחראית על החשיבה, 
ומפעילה את האונה הימנית, האחראית על היצירתיות, הרגש 
והאינטואיציה. הצורה המעגלית של המנדלה מסמלת שלמות, 

התכנסות ואחדות.
ניתן לשרטט מנדלה על-פי תבנית מסוימת, או לצייר בצורה 
אינטואיטיבית. בפרויקט המיגוניות לא תכננתי מראש מה ואיך 
הולכת להיראות המיגונית. הכל נוצר תוך כדי עשייה. תחילה 
התבוננתי על הקיר, סימנתי את הנקודה המרכזית ומכאן הכל 
קרה באופן ספונטני. נוצרו מעגלים מעגלים, צורות ואיורים, 
שנצבעו בגוונים המבקשים להיות... באופן טבעי כל קו, נקודה 

וצבע מוצאים את מיקומם המדויק.
ממוקמת  עבורי  ביותר  המשמעותיות  המיגוניות  אחת 

במצפור לזכרו של ג'ימי קדושים ז"ל, שנהרג מפגיעת פצמ"ר 
בחצר ביתו  ב- 2008. המצפור הוא נקודת תצפית על רצועת 
אחד  זהו  והעולם.  מהארץ  רבים  תיירים  אותו  ופוקדים  עזה 
המקומות היפים והמרגשים בקיבוץ. מנדלת השמש המצוירת 
על המיגונית, הוסיפה המון אור וצבעים של אופטימיות וכמוה 

כמשפחת קדושים, מסמלת חיות והמשכיות.
אני מודה על הזכות שניתנה לי להוביל פרויקט משמעותי, 
אשר מעבר לתוצאה המרהיבה, מעביר מסר של עוצמה וחוזק, 

בחירה במציאות חיובית וראיית  היופי והאופטימיות בחיינו.
וצבעוני,  אומנותי  מיצג  ורק  אך  יהוו  והמיגוניות  ייתן  מי 

שנדע רק ימים של תקווה, שקט ושלום.

מבצע מיגונדלה
בקיבוץ כפר עזה החליטו לרתום את המיגוניות לטובת הנוף של הקיבוץ. התוצאה: הרבה יותר מקצת צבע על הקיר

צילום וו ורדה גולדשטיין

צילום וו ורדה גולדשטייןצילום וו ורדה גולדשטיין

9לאן מטיילים
כבר הקיץ חלף... ומה קרה 
במרחב שקמה בקיץ הזה?

דורסים במרחב שקמה התקיים במהלך הקיץ  עופות  סקר 
דורסים  לעופות  והמומחה  סופר  קובי  האזורי  הפקח  ע"י 
גלעד פרידמן. מטרת הסקר הייתה למפות קנים ואזורי קינון 
של עופות דורסים ולהציע דרכי פעולה לשמירה על מרכיב 

חשוב זה במגוון הביולוגי במרחב. 
בסקר אותרו 20 קינים וטריטוריות של שלושה מיני דורסים 
בעיקר  נחשים, המקננים  וחוואי  עיטי  עיקריים: עקב  גדולים 
המקנן  באזורנו,  הלילה  דורסי  גדול   - עיטי  ואוח  עצים;  על 
במקומות שונים, ואצלנו מקנן בעיקר במחצבות נטושות. נוסף 
לכך, נמצאו קינים ואזורי קינון של נץ מצוי, דאה שחורת כתף, 

בז עצים וינשוף עצים.

הפתוחים  השטחים  חשיבות  על  מלמדים  הסקר  ממצאי 
וה"מישארים" באזורנו. קרבת בני אדם לסביבת הקן מסכנת 
בשמורות  ובוגרים  מבודדים  עצים  לשמר  חשוב  ולכן  אותם, 
ואת  ה"משארים"  את  לשמר  הפתוחים;  ובשטחים  הטבע 

מחצבות הכורכר הנטושות, ואפילו לסגור אזורים מסוימים.
הסתיימה עונת הרבייה של צבי הים בים התיכון.

לחוות  הקיץ  הועתקו  חומות  ים  צבות  של  קנים  חמישה 
הוטלו  ירוקות  ים  צבות  קנים של  וחמישה  בזיקים,  ההדגרה 
בתוך שטח מוגן והושארו in situ )באתרם(. כמו כן, אותרו 
מספר הטלות בשטח הצבאי הסגור שבין גדר הרצועה לבין 
הגיחו  קטנים  אבקועים  כאלף  זיקים.  בחוף  הים  חיל  בסיס 
הרחב,  והציבור  רט"ג  פקחי  בעזרת  לים  ושוחררו  מהביצים 
ונערים  חיל  ברור  מקיבוץ  וילדים  מבוגרים  קבוצת  ביניהם 

מכלל יישובי המועצה )תודה לטל על הסיוע בארגון!(.

הסתיו הגיע! לאן נטייל החודש?
סתווניות בנחל סד. 

נחל סד הוא יובל של נחל שקמה, קניון קטן ויפה המתחתר 
וחלק. הקירטון  בוהק  נוף מצוקי  ויצר  בסלעי הקירטון הלבן 

יוצרים זרימות  מהווה שכבה אטימה למים, ולכן גשמי חורף 
קטנות מהן נהנים בעלי חיים רבים כגון נמיות, שועלים, חתולי 
ביצות, גיריות, דרבנים וציפורים. בקניון גדלה צמחיית נחלים 

מגוונת, ועל הגדה פורחת בכל חודש הפתעה אחרת!
איך מגיעים? נוסעים מזרחה בשביל שקמה, וכ-4 ק"מ לאחר 
בסימון  המסומן  עפר  )שביל  הבתרונות  דרך  עם  המפגש 
שבילים אדום( מגיעים לרחבת חניה קטנה הסמוכה לכניסה 
לנחל. השביל נמצא מצפון לדרך, ומתפצל לשניים: ימינה – 
דרך חקלאית, ושמאלה – שביל ישראל. נצעד בשביל ישראל, 
העובר בגדתו המזרחית של הנחל, על שפת המצוק. לאחר 
כ-1 ק"מ נגיע לנקודה בה השביל פונה בחדות שמאלה ויורד 
ונחזור לרכב  ימינה,  אל תחתית הנחל. נעלה מספר מטרים 

בדרך החקלאית המקבילה לשביל שבו הלכנו.

רחל עברון, רכזת קהילה במרחב חוף, רשות הטבע והגנים

מועצה אזורית שער הנגב - תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016 )באלפי ש"ח(



כשהמקום מקסים, המפגש הבין אישי מהנה והמשקפיים 
מאירי פנים, בדיקת ראייה היא רק תירוץ לבוא ולהתחבר
מישקה - משפרים את איכות הראיה בקהילה בה אנו חיים

לפרטים – ארנון: 08-6-720-718 // 0545-22-87-87 ///////////////
     מישקה-בית לשיפור הראיה //                                                 //

אופטיקה בקיבוץ יד מרדכי - פתוחה כל יום
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