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9בפתח הדברים
מילים של שמחה

ובתאגידים  ברשויות  בערוצים,  ברשתות,  האצטגנינים 
מבשרים לנו שיקיץ הקץ בקיץ ואין בכלל ספק שהרע מכל, 

נמצא מעבר לפינה.
חיילים הפנימו את נבואות מפקדיהם ומשתעשעים ביניהם: 
"מאלה שהביאו לכם את "עופרת יצוקה", "עמוד ענן" ו"צוק 
איתן", הלהיט החדש של הקיץ: "עזה 17" ובקרוב: "לבנון 18". "
בנט אומר ככה וגלנט נשלח להזהיר ככה והמומחים מבשרים 

על בוא ה"מיסקלקולציה".
צמאי  ולפוליטיקאים  לתקשורת  להניח  לכם  מציע  ואני 
המדים  ללבושי  תהומית  ברצינות  תאזינו  אל  הרייטינג, 
של  לאפשרות  עצמם  את  להכשיר  בדיוק  הוא  שתפקידם 
"מלחמה עכשיו" וחקרו בספקנות יועצים, שהפסימיות היא 

שיטתם להיות צודקים )...או שיהיה כל כך טוב, שכבר נשכח 
את טעות הערכתם(.

לא שלא צריך להתכונן. אנחנו בהחלט משתפרים ומשפרים 
המוכנות שלנו לחירום - לאורך, לרוחב, לגובה ולעומק. אנחנו 
החירום  שצוותי  לוודא  כדי  מהאולפן"  ל"איתות  מחכים  לא 
מיומנים, כיתות הכוננות מאומנות  וממלאי התפקיד מאמינים 
על  המחשבה  לתדר  למנטליות,  באשר  אבל  )בעצמם(... 
ציר החיוביות – שליליות, נדמה לי שאנחנו מעדיפים לחשוב 
במכתב  מיל"ה,  מרכז  צוות  להורים  להציע  שהיטיב  באופן 

שהפיץ לקראת חג הפסח. 
המדרש  מבית  ומרגשת,  ייחודית  נוספת,  יוזמה  הוא  מיל"ה 
הפורה של שער הנגב. במקרה הזה, מדובר בהפקה משותפת 
של המחלקה לשירותים חברתיים )בהובלת מרווה מייזלס,  
שזכרה הטוב חקוק בליבנו(, המתנ"ס, מחלקת החינוך ובית 
ושעריו  לבית הספר  בשכנות  היא ממוקמת  היסודי.  הספר 
פתוחים לתלמידים עם הפרעות קשב וריכוז, שהם והוריהם 

מוכנים לעבוד קשה בכדי לשפר את איכות חייהם.
אנשי  מפצירים  שמחה",  של  "מילים   - שכותרתו  במכתב, 

עצמן  את  מוכיחות  והאופטימיות  "השמחה  בהורים:  הצוות 
גישה  בעלי  אנשים  אותן.  שחווה  מי  עבור  ממש  של  כנכס 
אופטימית נמצאו  מצליחים יותר. אנשים שמחים נוטים יותר 
יצירתיים, אמפטיים  יותר,  להגיש עזרה לאחר, הם גמישים 
תורם  השמחה  רגש  זולתם.  כלפי  כבוד  ורוחשים  יותר 
חיים  כדרך  ימים. שמחה  ולאריכות  לריפוי  טובה,  לבריאות 
המסורות  המקצוע  נשות  אומרות  ועוד  אסטרטגיה".  היא 
"חייכו  וקלות:  פשוטות  תמיד  לא  שחוויותיהם  להורים 
לנו  גורם  מלאכותי  חיוך  )גם  קרובות  לעיתים  ילדכם  אל 
לילדכם  לילדים(, אמרו  ולהעביר מסר שמח  לחוש שמחה 
לעתים קרובות מלים חיוביות וחישבו על פעילות משותפת 

שמעודדת שמחה וחיוך". 
 לקראת המועדים והחגים הרי הגורל של חודשים ניסן ואייר, 
קחו עמכם, כצידה לדרך, את משלוח המנות מפורים שחלף: 

חיוך ושמחה, כאורח חיים. 
חג אביב מלבב, 

אלון

06 וו מבט מעודד וו עודד פלוט
ישי שוסטר וו  וו הוגה הכפר   17
נבות מילוא וו  וו שעת כושר   25

מתוך וו      "ממים של קיבוצניקים"

צילום וו טל שוורץ. קן שער הנגב עם ילדי קן שגב שלום

הידרו
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חדשות
עדי מאירי

05שער הנגב וו אפריל 042017

מאלי  רשמית  נפרדנו  החודש  בתחילת 
תורג'מן, מנהל מחלקת התחבורה, שעבד 
לעבוד  החל  אלי  שנים.   42 במועצה 
במועצה כשצבי חזן היה ראש מועצה טרי 
מועצה  ראשי  עם שלושה  עבד  בתפקידו, 

שונים ולקח חלק בפיתוח המועצה בכלל 
ובפיתוח מחלקת הרכב בפרט. אלי הנהיג 
ובימים  וצער  משבר  בימי  המחלקה  את 
רבים של שמחה והצלחה. לך אלי, תודה  

רבה ובהצלחה בפנסיה.

9נפרדים מאלי 

צילום וו עדי מאירי

אנו גאים לספר כי לפני כשבועיים, עברו 
עם  יחד  הנגב,  שער  עיתון  מערכת  חברי 
כתיבה  סדנת  בישובים,  העלונים  עורכי 
אפלברג.  רן  והסופר  המחזאי  עם  יוצרת 
המון  למדנו  איש.   25 כ-  הגיעו  לסדנה 

פתיחה  יריית  שזוהי  נקווה  המון.  וכתבנו 

ומוצלח  פורה  פעולה  שיתוף  להמשך 

עורכי  עם  הנגב  שער  עיתון  מערכת  של 

העלונים היישוביים. כן ירבו!

9אם בסדנאות כתיבה יוצרת 
עסקינן

חדשות
עדי מאירי

לקראת חודש שבט נפגשה קהילת הגיל 
הגיל  קהילת  עם  הנגב  שער  של  השלישי 
משותפת-  לפעילות  רהט  של  השלישי 
וותיקות  שוותיקי  אחרי  "נרפאדמה". 
במסגרת  ברהט  ביקרו  הנגב  שער 
רהט  וותיקי  וותיקות  הגיעו  "מביאור", 
בוקר,  ארוחת  אחרי  הנגב.  לביקור בשער 
"יחדו",  במועדון  הקבוצות  שתי  סיירו 
לחבריהם  סיפרו  הנגב  משער  כשוותיקים 
על הפעילויות השונות הנערכות במקום. 
שולחן  משחקי  שיחקו  התעמלו,  הם  יחד 
 ויצרו פרחים מקרמיקה ש"ישתלו" באדמת 

המועצה. 

הגיל  קהילת  העניקו  הביקור  בסוף 
השלישי בשער הנגב מתנה למרכז לוותיקי 
מורג,  חנה  ורענן.  חמוד  זית  עץ  רהט: 
"מאז  מספרת:  יחדיו  במועדון  עובדת 
לבואכם  חיכיתי  ברהט  אצלכם  שהיינו 
כל  אבל  זה  את  יודעים  לא  אתם  לכאן. 
על  בבית  אצלי  נמצא  מכם  ואחת  אחד 
מסך המחשב וכל פעם שאני עוברת לידו 
אני אומרת לכם שלום. אני מקבלת אתכם 

בהמון אהבה, מהאהבה יגיע השלום". 
הלוי  ותמי  פעמי  לשלומית  ברכות 
והתיאום,  הארגון  על  "יחדיו"  מעמותת  

ולמג'ד אבו בליל על החיבור והתמיכה.

9"מהאהבה יגיע השלום"
מפגש מרגש, שני במספר, של קהילת הוותיקים של שער הנגב 

עם קהילת וותיקי רהט

הקבינט  וחבר  השיכון  שר  נכחו  בטקס 
איתן  ח"כ  גלנט,  יואב  המדיני-ביטחוני 
ברושי, מזכ"ל התנועה הקיבוצית ניר מאיר, 
ראש המועצה אלון שוסטר, נציגי המשרד 
ו  הביטחון  משרד  והגליל,  הנגב  לפיתוח 
JNF אמריקה. באירוע הופיעו ילדי הגיל 
הרך של הקיבוץ, במופע מרגש שהמחיש 
ההתחדשות  את  דגל,  או  נאום  מכל  יותר 

הצמיחה הדמוגרפית של קיבוץ ארז. 
שיש  הרב  לערך  התייחס  גלנט  השר 
הדרום,  יישובי  קהילות  של  בהתיישבות 
מבקר  דו"ח  חשיפת  של  בימים  במיוחד 
המדינה על צוק איתן. "גבול ההתיישבות 
והחקלאות בעוטף עזה הם אלו שקובעים 
האמתית  והריבונות  השליטה  גבולות  את 
בנאומו,  גלנט  אמר  המדינה"  של 
צעירות  משפחות  של  "להתיישבותן 
עבור  רב  ערך  העוטף  ליישובי  שמגיעות 

מדינת ישראל", הוסיף.
בדבריו  התייחס  ברושי  איתן  ח"כ 
כשנתיים  הישובים  התרחבות  לחשיבות 
לאחר מבצע צוק איתן: "יישובי עוטף עזה 
צמיחה  ולאפשר  ולהתרחב  לגדול  ידעו 
דבר  הצבאיים,  המבצעים  בין  והתחדשות 
המנהיגות  של  ודרכה  אופייה  על  שמעיד 
עוד  והתושבים"  היישובים  של  וחוסנם 
נכון  "יהיה  לממשלה:  ופנה  הוסיף  הוא 
מראש  להכין  צריך  התכניות  שאת  לומר 

את  התרחישים.  כל  את  ולצפות  ולתרגל 
התושבים שחיים כאן מעניין מה יהיה ולא 
מקלה  לא  הממשלה  לצערי  היה,  מה  רק 
על ההתיישבות וגם לא כאן בעוטף עזה".

הקיבוצית  התנועה  מזכיר  מאירי,  ניר 
להפסיק  בדרישה  לממשלה  הוא  גם  פנה 
כי:  והוסיף  היישובים  צמיחת  את  לעכב 
"המדינה כולה חייבת לתושבים בעוטף לא 
מעט. הנחישות, האופטימיות, קצב הבנייה 
והרצון לגדול בכל היישובים, כל  המואץ 
הישראלית  לחברה  כבוד  אות  הם  אלה 

ואות מצוינות לקיבוצים״.
אלון שוסטר, ראש המועצה, ברך את חברי 
הקיבוץ. "קהילת קיבוץ ארז בחרה למרות 
והדמוגרפיה  הכלכלה  הביטחון,  מצוקות 
בתהליך של בניית שותפות. אנחנו מקימים 
קהילה בשער הנגב, 30 יחידות דיור שהן 
וגדולה  שניה  לשכונה  הפתיחה  יריית  רק 
של ארז. אירוע מרגש זה מצטרף לשורת 
פיתוח  תנופת  על  המעידים  אירועים 
אדירה בכל יישובי העוטף, כולל שדרות, 
הכלכליים  האתגרים  שלמרות  שמלמדים 
להעמיק  מצליחים  אנחנו  והביטחוניים 
תניב  עוד  הזאת  הזיתים  שכונת  שורשים. 

המון שמן משובח".
בצבעי  בלונים  בהפרחת  נחתם  הטקס 
כחול לבן, שסימלו התחלה של עידן חדש 

בארז.

9שכונת מגורים חדשה נחנכה 
בקיבוץ ארז 

עשרות אנשים השתתפו לאחרונה בטקס חנוכת שכונת המגורים 
החדשה בקיבוץ ארז, שכונת הזיתים

בצומת  התרחשו  האחרונות  בשנים 
חברים  ומסוכנות.  רבות  תאונות  עם  ניר 
הצהרים  אחר  בשעות  לקיבוץ  שמגיעים 
מוצאים את עצמם בסכנת חיים של ממש. 
ישר  להמשיך  אף  נאלצים  הם  פעם  לא 
פניית פרסה  דרך  לקיבוץ  ולהגיע  בכביש 

בצומת הכניסה לארז. 
להפגנה הגיעו צעירים, זקנים, ילדים ואף 

משפחות שלמות עם שלטים ומגפונים.

כי  מספרים  הקיבוץ  של  המאבק  במטה 
שהתרחשו  התאונות  מספר  של  בחינה 
למרות  בעייתיים.  נתונים  מעלה  בצומת 
לא  אחד  שאף  בגלל  התאונות,  ריבוי 
נהרג התאונות לא מדווחות. ברור לכולם 
שתהיה  עד  זמן  של  בעניין  רק  שמדובר 

בצומת תאונה שתגבה חיי אדם. 
נמשיך לעדכן.

9הזכות לפנות שמאלה בבטחה
בשבוע שעבר הגיעו עשרות מתושבי קיבוץ ניר עם להפגנה בצומת 
הכניסה לקיבוץ. ההפגנה היא יריית הפתיחה של חידוש המאבק 

להסדרת צומת הכניסה לכביש הגישה לקיבוץ

הספר  בית  תלמידי  המסורת,  כמיטב 
היסודי בשער הנגב יצאו גם השנה למבצע 
במשך  לחיילים.  מנות  משלוחי  חלוקת 
את  ומשפחותיהם  הילדים  אספו  שבועות 
לחג,  ברכות  הכינו  ואף  המנות  משלוחי 
התלמידים  מועצת  של  בניצוחה  הכל 

איתמרי.  לילי  המורה  של  ובהנחייתה 
הנרגשים  הילדים  יצאו  פורים  בבוקר 
לחלק את משלוחי המנות לחיילי החטיבה 
הצפונית בגזרה, חיילי כיפת ברזל וחיילי 
כמו  בפורים  עלינו  ששמרו   האוויר  חיל 

בכל ימות השנה. 

9פורים בגזרה
ח"ח לתלמידי היסודי בשער הנגב שבילו את בוקר פורים בחלוקת 

משלוחי מנות לחיילי הגזרה

צילום וו עדי מאירי

צילום וו אייל חג'בי

צילום וו חנה מורג

ביום ראשון האחרון הגיע צוות האולפן 
למוסיקה למתנ"ס שער הנגב, לקונצרט מול 
ילדי הגיל הרך של שער הנגב. הקונצרט 
המשותפת  המוזיקה  מתכנית  חלק  הוא 
של המחלקה לגיל הרך במועצה ולאולפן 
מהתוכנית,  שבמתנ"ס.כחלק  המוזיקה 

הילדים נחשפים ליצירות קלאסיות, השנה 
נהנו הילדים מהיצירה פרגינט, של גרינג. 
מורי אולפן המוזיקה ניגנו חלקים מהיצירה 
ולאחר מכן עברו הילדים סדנאות התנסות 

והכרות עם כלי הנגינה השונים.

9גדלים עם מוסיקה

צילום וו לבנת עציץ

היסודי  הספר  שבבית  שנים  חמש  מזה 
כפרויקט  יוצרת,  כתיבה  סדנת  מתקיימת 
המכללה  עם  הספר  בית  של  משותף 
האקדמית "ספיר". הסדנה מתחילה כקורס 
דפנה  הילדים  סופרת  בו  א',  בסמסטר 
שנבחרו  הסטודנטים  את  מנחה  צבי  בן 
מנחים  ב'  בסמסטר  בפרויקט.  להשתתף 
מכל  שלנו.  התלמידים  את  הסטודנטים 
תלמידים  נבחרים  ג'-ה'  בשכבות  כיתה 

להשתתף בסדנה. 
הסטודנטים  בין  שנוצר  המיוחד  הקשר 
לתלמידים מניב שיתוף כן ופורה. בשיחות 
הסטודנטים  עם  הילדים  מדברים  ביניהם 
על החוויות והלבטים שלהם. על הקשיים, 
וההתרגשויות.  השמחות  ההתמודדויות, 

חשיבה,  תרגילי  מתקיימים  מפגש  בכל 
כתיבה, חריזה ועוד. בתום התהליך יוצאות 
בספר  לאור  התלמידים  של  היצירות 
מיוחד, בהוצאת המחלקה לתרבות, יצירה 

והפקה של המכללה האקדמית ספיר. 
אופיר מכיתה ה': "כתבתי סיפור שנקרא 
"ליל מנוחה" מאוד התרגשתי כשהקראתי 
ביטחון  יותר  אצלי  יצרה  הסדנה  אותו, 
עצמי." מאור מכיתה ה'4, שגם כן השתתף 
חלום"  לי  "יש  הסיפור  את  כתב  בסדנא 
וסיפר: "זאת היתה חוויה כל-כך מרגשת. 
הקראתי יצירה שאני כתבתי לפני מנהלת 
המועצה"  ראש  שוסטר  ואלון  ביה"ס 

גאווה!
שרון אנה יעקבי

9דמעות של שוקולד
בטקס חגיגי הושק הספר "דמעות של שוקולד", שכולו יצירות פרי 

עטיהם של תלמידנו בבית הספר היסודי 

צילום וו שרון אנה יעקובי
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ביטחון ופלילים
עדי מאירי

בעקבות דיווח של תושב שער הנגב, על 
רכב חשוד באזור ברור חיל, הגיעה לאזור 
את  איתרה  שהניידת  אחרי  סיור.  ניידת 
הרכב תשאלו השוטרים את הנהג שהזדהה 
אתו(.  לא  שהיא  )טען  זהות  תעודת  ללא 
החשוד שנראה לשוטרים לא אמין, נלקח 
שהוא  התברר  ראשוני  בתשאול  לתחנה. 
פסול  הוא  וכי  אחיו  של  בזהות  הזדהה 

באותו  פעמים  כמה  כבר  שנתפס  נהיגה 
הקהילתי  מהשיטור  נעצר.  הנהג  השבוע. 
מבקשים להדגיש כי ערנות התושבים היא 
הביטחון  תחושת  על  לשמירה  הכרחית 
לדווח  אדם  כל  על  וכי  הציבורי  במרחב 
על מקרים חשודים למשטרה או לשיטור 

הקהילתי של שער הנגב. 

9חשיבותה של ערנות

המתמי"ד  הכשרת  של  חדש  קורס 
כ-  לדרך.  יצאה  במדים(  )מתנדבים 
לסיירת  יצטרפו  חדשים  מתנדבים   10
יותר  הכוללת  הנגב  משער  מתנדבים 
לציין את  יש  כה.  עד  100 מתנדבים   - מ 

אלו  כלל  בדרך  הם  כי  הסיירת,  חשיבות 

השיטור  עם  ויחד  בגזרתנו,  המסיירים 

כוח  על  ושומרים  מקיימים  הקהילתי 

ההרתעה סביב הישובים.

9מתמידים

יום  באור  התפרצויות  של  גל  בעקבות 
היכו הפורצים  )לאחרונה  לבתים פרטיים 
הקהילתי  בשיטור  הנר(,  ובאור  ברוחמה 
שלא  להקפיד  מהתושבים  מבקשים 

חלונות  או  נעולות  לא  דלתות  להשאיר 
דלתות  היום.  במשך  לרווחה  פתוחים 
מורידים  היום  במשך  נעולים  וחלונות 

משמעותית את הסיכוי לפריצות.

9פרצה קוראת לגנב

חדש  לגל  עדים  אנו  האחרונה  בתקופה 
נפרץ  לאחרונה  למרכולים.  פריצות  של 
את  עקרו  הפורצים  בדורות.  המרכול 
הדלת הצדדית וכך נכנסו למרכול הנעול. 
בגבים נפרץ המרכול על ידי חור בקיר, 

למרכול  דרכם  את  עושים  כשהפורצים 
בזחילה מתחת לגדר הקיבוץ. 

בשני המקרים בעיקר נגרם נזק למבנים 
כסף  של  משמעותיים  סכומים  נגנבו  ולא 

אלא רק המון קרטוני סיגריות.

9המלחמה בעישון
לאחרונה אנחנו עדים לריבוי בפריצות למרכולים. מה לוקחים? 

בעיקר סיגריות

"יום קהילה ומשטרה" - אירוע ביוזמתו 
שער  של  הקהילתי  השיטור  מפקד  של 
יהודה אהרוני, כלל תצוגה של כל  הנגב, 
האמצעים המשטרתיים והביטחוניים בפני 
מכל   )5-3 )גילאי  הבוגרים  הגנים  ילדי 
הגנים במועצה. מטרת האירוע היתה לחזק 
ולגופים  את הקשר בין הילדים למשטרה 
"ילד  ביטחון.  לילדים  להעניק  שתפקידם 
לו  מעניקה  שהמשטרה  להרגיש  צריך 
ביטחון. הוא צריך לסמוך על שוטרים ולא 
הסיבה  על  יהודה  מספר  מהם",  להירתע 

שבגללה יזם את האירוע. 
רבים  גופים  הגיעו  המושקע  לאירוע 
והציגו מקצת מעבודתם המעניינת לילדים. 
להתרשם  הילדים  יכלו  מג"ב  בעמדת 
מעבודת השיטור באזור. בעמדת משטרת 
התנועה למדו איך מודדים מהירות ברכב. 
התאג"ד שהגיע העניק לילדים מבט לתוך 
עם  הגיעו  אש  כיבוי  הצבאי.  האמבולנס 
רובוט,  עם  חבלן  והצינורות.  הציוד  כל 
עם  הכרות  הסוואה,  אוהלי  של  הפעלה 

כלבי המשטרה ועוד. נפגש בשנה הבאה.

9ביטחון, קהילה ומה שביניהם
אירוע חשוב, בתקווה  לפני כשבוע התקיים במתנ"ס  רביעי  ביום 

שיהפוך למסורת חדשה, "יום קהילה ומשטרה"

צילום וו רפי בביאןצילום וו עדי רוזן

9מבט מעודד
"פריסקופ לעתיד"

הנה סוגיה שחוזרת בלא מעט ספרים וסרטים: אם היתה 
הייתם  האם  שלכם,  לעתיד  להציץ  אפשרות  לכם  ניתנת 

בוחרים לעשות זאת?
במישור האישי, התשובה יכולה להיות שונה מאדם לאדם. 
אין  קיים סימן שאלה.  נראה שלא  אבל במישור האירגוני, 
אירגון שלא ירצה לדעת מה צופן לו העתיד, על מנת שיוכל 
זה.  נכון. השאלה, כמובן, איך עושים את  ולהיערך  לפעול 

אנחנו במועצה מצאנו פטנט.
האזורית  למועצה  יומיים  של  סיור  נערך  כשבועיים  לפני 
קהילות  למנהלי  האסטרטגי  המטה  שאירגן  אשר,  מטה 
 – לעת  מעת  עורכים  פורמט שאנחנו  זהו  המועצה.  ונציגי 
על  מהן  ולומדים  הארץ,  בצפון  אזוריות  למועצות  נוסעים 
תמונת המצב הנוכחית אצלם בתחום הצמיחה והקליטה. 
למה? כי מועצות אזוריות כמו מטה אשר וגליל עליון, שיש 

להן אפיונים דומים לנו, "משיגות" אותנו על ציר הזמן. חלק 
כך שהתבוננות  לפנינו,  6-5 שנים  קורים שם  מהתהליכים 

על המציאות שלהם מהווה מעין פריסקופ לעתיד.
אז איך נראה העתיד שלנו כשמתבוננים מקרוב על קיבוצים 
במטה  המועצה  ועל  הנקרה  ראש  אילון,  הזיו,  גשר  כמו 

אשר?
קודם כל, בניגוד לסרטים העתידניים הקודרים, העתיד שלנו 
נראה בהיר וירוק. הישובים גדלים וצומחים, הבנים נקלטים, 
הקהילות מבוססות כלכלית, התשתיות מתפתחות, מערכות 
החינוך שוקקות, התרבות בפריחה, ההתנדבות חיה וקיימת. 
ועל בסיסו  ופורה  הקשר בין הישובים למועצה הוא הדוק 
מופנים משאבים רבים לפיתוח הקהילות וחצרות הישובים.

חיזוק המסגרות הקיבוציות.  יש מגמה ברורה של  כן,  כמו 
במהלך השנים האחרונות נקלטו חברי קיבוץ חדשים רבים. 
כלומר,   – סטטוסים  איחוד  של  הליכים  מקדמים  במקביל, 
מעבר של תושבי ההרחבות לחברות בקיבוץ. המהלך הזה 
מצמצם מצבים של ניגוד עניינים ומביא לאיחוד ההנהלות 

והמנהלים.
חוסנן  ניתן לסמן בעיקר את  בצד הקשיים שצופן העתיד 

האתגר  עם  מתמודדות  הן  הקהילתיות.  האגודות  של 
המורכב של אחזקת מערכת המבוססת על וולונטריות )אין 
בערכאות  כעת  תלויה  התשלום  חובת  השתייכות,  חובת 
משפטיות(. המפגשים עם המנהלים המקומיים אפשרו לנו 
לראות את הכלים להתמודדות ואת האופן בו הם מצליחים 

לתת מענים. 
וידע  ניסיון  חשוב לציין שגם אצלנו, בשער הנגב, הצטברו 
הרחבות  שהקימו  הראשונים  מהקיבוצים  שניים  רבים. 
מועצות  מעט  ולא  אצלנו  נמצאים  עזה(  וכפר  )מפלסים 
רואים  אנחנו  זאת,  עם  מאתנו.  ללמוד  באים  וקיבוצים 
חשיבות בלמידה מתמדת. סיור מהסוג שביצענו, מאפשר 
האחרים,  של  הניסיון  לבין  שצברנו  הניסיון  בין  לשלב  לנו 

ובכך לשפר ולמקצע את התהליכים שאנו מובילים.
אז איך חוזרים מהעתיד להווה? מנתחים את מה שלמדנו, 
ומיישמים  עבורנו  ורלוונטי  נכון  זה  מתוך  מה  מחליטים 
בהדרגה אצלנו. במקביל, מעת לעת, מפליגים אל העתיד 

כשהעיניים צמודות אל הפריסקופ.

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

לפני   לנגב.  המים  שנת  את  ציינו  השנה 
לנגב  הראשון  המים  קו  הונח  שנה   70
ההתיישבות,  התאפשרה  המים  ובזכות 
הוצע  הנגב. בפסטיבל  ופריחת  החקלאות 
נושא  סביב  ופעילויות  סיורים  של  שפע 
כמו  הקבועות,  לפעילויות  נוסף  אלו  זה. 
למשל, שווקים, מרתון אופני הרים, סיורים 
חקלאיים וכמובן מרוץ הכלניות המסורתי. 
דרום  ממופעי  המבקרים  נהנו  בערבים 
שלומי  האמנים.  מיטב  של   LIVE אדום 
וקרן  גרוניך, רמי קליינשטין  שבן ושלמה 
פלס ועוד רבים וטובים מלאו את האולמות 
השנה  ביקרו  הכל  סך  באזור.  והמסעדות 
מטיילים  אלף   400 ל-  מעל  אדום  בדרום 

ומבקרים מכל קצוות המדינה. 
בעמותת  תיירות  רכזת  גינזבורג,  לבנת 
היא  שלנו  "המטרה  בשור":  "שקמה 
לאזור  שיש  מה  את  הניתן  ככל  לחשוף 

חדשניים  להיות  שצריך  כמובן  להציע. 
מנסים  אנחנו  לשנה  משנה  ויצירתיים. 
להמציא את הגלגל מחדש. לשפר ולשדרג 
נחישות,  קשה,  עבודה  שלאחר  מה  את 
מצליח.  איכותי  למותג  הפך  וסבלנות 
שנה  כל  הפסטיבל,  של  הצלחתו  למרות 
אנחנו  לרוב  ודאות.  בחוסר  ניצבים  אנו 
תלויים בגורמים חיצוניים, שאינם נתונים 
מזג  הפריחה,  מצב  לדוגמה,  לשליטתנו, 
אנו  לשמחתי  הביטחוני.  והמצב  האוויר 
נהנים מהשקט, אולם השנה הגשם איחר, 
מה שהשפיע על פריחת הכלניות שהחלה 
מהכול  חזק  הטבע  למזלנו  מאוחר. 
כל האזור.  כיסו את  והמרבדים האדומים 
בעוד  הפסטיבל  את  להאריך  זכינו  אפילו 

שבוע. היה כיף גדול".

9דרום אדום חוגג "בת מצווש"
פסטיבל "דרום אדום" הסתיים. הצלחה כבירה שנמשכה אפילו 

מעל המצופה

המסלול נמשך לאורך 101 קילומטרים, 
ושער  אשכול  יישובי  דרך  שלום  מחבל 
הנגב ועד לנקודת הסיום בחוף זיקים. שם 
והחלפה,  ריענון  תחנות  לרצים  המתינו 
כשכל התחנות מנוהלות על ידי מתנדבים, 
תושבי המקום שנתנו מזמנם ומרצם ותרמו 

רבות להצלחת האירוע.
תלמידי  השתתפו  האירוע  במסגרת 
כיתות ו' שלנו עם המורות בצעדה מאתר 
ע"ש  סיבוני,  אסף  למצפור  עד  שחור  חץ 
בן ניר עם שנפל באסון המסוקים. שישיית 

צנחנים ניצחה במרוץ בזמן מרשים העומד 
על 7 שעות. מסכם רץ האולטרה הוותיק 
ההכנות  "במסגרת  רוזנפלד:  אריאל 
אתמול  השתתפתי   ,2017 לספרטתלון 
 101 למרחק  עזה  עוטף  מרתון  באולטרה 
ארגון  ומגוון.  יפה  המסלול  קילומטר. 
יוסף למדן וקבוצתו, עם סימון  נהדר של 
מדויק, תחנות מפנקות ונוף בשלל צבעים. 

תענוג".

איילת אפשטיין

9רצים בעוטף
השליחים  מרוץ  השנייה,  השנה  זו  לדרך  יצא  כשבועיים  לפני 
"אולטרה עוטף עזה", פרי יוזמתו והפקתו של יוסף למדן ממפלסים 
מפקדי  עם  פעולה  ובשיתוף  הנגב  של שער  האתגרית  והקבוצה 

וחיילי אוגדת עזה 

יהודה אהרוני, מפקד השיטור הקהילתי 
יום  הבטוח,  האינטרנט  ביום  הגיע  שלנו, 
של  החינוך  בקרית  גם  שצויין  בינלאומי 
שער הנגב, להרצאה על הסכנות שברשת. 
הסכנה  על  למדו  מהחטיבה  הילדים 

שבחשיפת פרטים אישיים לזרים און ליין, 
שיימינג  של  הגורל  הרת  המשמעות  על 
במרחב  שאורבות  הסכנות  ועל  ברשת 
על  הן  הילדים  למדו  עוד  האינטרנטי. 

המעשים והן על ההשלכות בחוק. 

9יום האינטרנט הבטוח

לפני כשבוע ביקר אצלנו במועצה מפקד 
פיקוד העורף הנכנס, האלוף תמיר ידעי. 
ידעי שהגיע עם כל הרמח"ים בפיקוד, ישב 
המועצה  קב"ט  ועם  המועצה  ראשי  עם 
בה  מקיפה  הכרות  לשיחת  חגב'י  אייל 
העורף  קצין  דויד,  בן  אמיר  גם  נכחו 
היקל"ר.  וגם  החטיבה  נציגי  וכן  הגזרתי, 

הבטחונית  המורכבות  על  למד  האלוף 
של המועצה והכיר את הישובים השונים. 
החינוך,  בקרית  לסיור  יצא  מכן  לאחר 
שם כבר התקשה להסתיר את התלהבותו 
והערכתו מהקריה, מתקני הביטחון שלה 
ומההערכות יוצאת הדופן של תלמידינו. 

9גאווה של עורף
העורף  פיקוד  ממפקד  הנגב  שער  של  החינוך  לקריית  מחמאות 

החדש, האלוף תמיר ידעי

כיפת  סוללת  חיילי  ביקשו  לאחרונה 
הברזל ששומרת עלינו מפני האיום הרקטי 
ידי  על  נענתה  בקשתם  באזורינו.  לסייר 
קב"ט המועצה, אייל חג'בי. חג'בי העביר 
המועצה  על  מקיפה  סקירה  לחיילים 
האיומים.  כלל  עם  בחירום  והתמודדותה 

החיילים ביקרו בתצפית אסף סיבוני ובחץ 
לחג'בי  החיילים  אחד  פנה  בסוף  שחור. 
וסיפר שנהנה מאוד ללמוד על האזור בו 
לחיות  שנוכל  מקווה  הוא  וכי  מוצב  הוא 

חיים שקטים ושלווים כמו שמגיע לנו. 
האמת? צודק!   

9מארחים את חיילי סוללת 
כיפת ברזל

צילום וו יהודה אהרוני

צילום וו אייל חג'בי

צילום וו יהודה אהרוני

צילום וו אייל חג'בי



הפגישה נעשית תוך כדי ארוחת בוקר 
במרכז החקר  הצנוע,  קיבוצית במשרדו 
קפה.  וכוס  לחמנייה  ירקות,  קצת  גילת. 
המפגש  עד  חריף.  פלפל  הרבה  העיקר, 
מה  לאור  חריף.  אוהב  שאני  חשבתי 
אוכל  מושג  לי  אין  כי  נראה  שראיתי, 
אהבתו  את  מסביר  איציק  מהו.  חריף 
לחריף בכך שגדל בשכונה בה היו הרבה 
תימנים, ומהם למד לאכול חריף במידה 
כזו שרק מלחשוב עליה, אפשר להיחנק.

הוא נולד בכלל ברמת גן. הוריו,  "זוג 
את  עברו  אומר,   שאיציק  כפי  פולנים" 
באירופה.  השנייה  העולם  מלחמת  ימי 
אביו שרת בצבא. קודם בפולין ובהמשך 
ברוסיה. קצין יהודי בין הפולנים ורוסים 
מכפר  ברחה  אמא  בסטלינגרד.  שלחם 
לכפר, ואף הגיעה עד רוסיה האסייתית, 
המלחמה  אחרי  ואוזבקיסטן.  קזחסטאן 
לבוב,  באזור  היהודיים  לצעירים  חברה 
לארץ  עלה  אבא  אבא.  את  הכירה  ושם 
כך  אחר  בלטרון,  לחם  התגייס.  ומיד 
בירושלים ואף במבצע סיני. אמא חברה 
למשפחתה שחיה בקנדה, ועלתה לארץ 
בפגישה  השחרור.  מלחמת  אחרי  רק 

המחודשת בארץ החליטו להינשא. 
שואל,  אני  החקלאי?  הרקע  מאיפה 

ואיציק משיב : 
הייתה  ואמא  מפ"איניק  היה  "אבא 
שמאלה ממנו, במפ"ם. אבא עבד כל חייו 
בהסתדרות בתל אביב. תוך כדי עבודתו 
למד משפטים באוניברסיטת תל אביב". 
ומצר  גדול,  בגעגוע  עליו  מדבר  איציק 
חייו  על  יותר  ממנו  שמע  שלא  כך  על 
בתקופת המלחמה, או על עבודתו כעורך 
דין במחלקה המשפטית של ההסתדרות. 
הבריחה  שנות  בבית.  נותרה  שלו  אמא 
הותירו  מכן  שלאחר  והנדודים  ביערות 

צלקות שלא הגלידו  עד יום מותה.
הרחוב  כל  הצעיר.  לשומר  "הלכנו 
נחל,  לגרעין  הגענו  לשוה"צ.  הלך  שלנו 
לדביר  הגענו  דביר.  היה  היעד  וקיבוץ 
שירתי  בצבא   .70  - ה  שנות  בתחילת 
בנחל, לרבות גדוד 50. ההיאחזות שלנו 
קשה.  הייתה  התקופה  גשור.  הייתה 
הישוב  על  והגנה  הסורים  של  הפגזות 
זאת  למרות  פיגוע.  וניסיונות  מחדירות 
סודרתי  בדביר  יפה.  תקופה  זו  הייתה 
בתחילה למטעים, אך די מהר התגלגלתי 
עד  כל השלבים  לגד"ש. עברתי שם את 
רכז ענף. כרכז חיברתי את הפלחה עם גן 
הירק. יצאתי ללמוד בפקולטה ללימודי 
שדה.  בגידולי  התמחות  עם  אגרונומיה 
בשלב מסוים נבחרתי לתפקיד רכז ועדת 
מגדלים בנגב. נכנסתי לתפקיד לפני כ - 
20 שנה. בהתחלה הייתה ועדת מגדלים 
לפלחה וועדת מגדלים לכותנה. בגידולי 
המשותפת  הפעילות  הייתה  הירקות 
באמצעות המפעלים האזוריים. בתקופה 
המדוברת היה הנגב, ויישובי שער הנגב 
בפרט , אזור מוביל בגידול כותנה. ככל 
שגידול הכותנה הצטמצם, הפעילות שלי 
מטבע הדברים התמקדה בגידולי הפלחה  

למיניהם".
"הכרתי את אשתי מיקי בהיאחזות הנחל 
בגשור.  נולדו לי  5 ילדים. הראשון נולד 
ב - 75 והאחרונה ב - 90. שניים מילדי 
עיסוק  תחומי  בחרו  כולם  אך  בדביר, 

שונים משלי".

איציק התאלמן מאשתו כאשר זיו, בתו 
הצעירה, הייתה בת 9. הוא מדבר בגילוי 
לב על תקופה קשה שעבר, עת היה צריך 
ובמקביל  לבדו  הפרטי  ביתו  את  לנהל 
החקלאים.  אגודת  את  ולנהל  להמשיך 
שקיבל  הסיוע  את  נס  על  מעלה  הוא 
מחבריו בדביר בשנים הראשונות לאחר 
מותה של מיקי.  כאמור, עניני המשפחה 
את  ולנהל  להמשיך  מאיציק  מנעו  לא 

האגודה ולעסוק במכלול נושאים רחב. 
מהי בעצם אגודת מגדלי הגד"ש בנגב?

מטפלת  בראשה  עומד  שאני  "האגודה 
בכ- 300 אלף דונם של משקי הנגב, ועוד 
מושבי  של  דונמים  אלפי  עשרות  כמה 
הנגב. הגזרה שלנו, מקו יד-מרדכי, ברור 
קו  עד  ודרומה  דביר   - קמה  בית  חיל, 

גבולות ניר יצחק.
קיבוצים  הם  באגודה  החברים  "כל 
קניות  ארגון  הנגב",  "משקי  בארגון 
חבר  הנגב  מושבי  ארגון  גם  במהותו. 
הפעילות  מנהל.  אני  אותו  בארגון 
כמוה  מאין  חשובה  היא  האגודה  של 

ומתפרסת על כמה תחומים מרכזיים.
ההדרכה.  תחום  הוא  הראשון  התחום 
מיכון  מדריך  גד"ש,  מדריכי  לנו  "יש 
ומדריך קרקע ומים )דישון וכו'(. תפקידי 

להיות המתאם בין ההדרכה למגדלים".
תחום נוסף, מאוד מרכזי הוא המחקר. 
המדריכים יחד עם המגדלים עורכים מדי 
ניכר. תכנית  ניסיונות שדה בהיקף  שנה 
המגדלים  עם  יחד  מגובשת  הניסיונות 
ניסויים  יש  והמושבים.  בקיבוצים 

לעונה ויש למספר עונות. איציק מספר: 
"מטרת ניסיונות השדה היא לתת מענה 
לבעיות העולות מהשטח - למשל תגובה 
של  והן  המזיק  של  )הן  הדברה  לחומרי 
הצמח עליו רוצים להגן(, השפעת שיטת 
העיבוד על תוצאות הגידול, מבחני זנים 
ועוד. חשוב להדגיש שיש חשיבות רבה 
חוקר  מדריך-  מגדל-  ולקשר  למחקר 
סוד  זהו  כי  הטוענים  יש  אקדמיה.  איש 
הישראלית.  החקלאות  של  הצלחתה 
לחקלאים  המדע   אנשי  של  הנגישות 

בשדה ווייס ורסה".

ולשיפור  להתקדמות  האגודה  תרומת 
השונים,  הפלחה  בגידולי  ההישגים 
בעיקר בחיטה, הוא עצום. איציק מספר 
נקודתית.  תרומה  על  להצביע  שקשה 
וצדדים  דברים  מכלול  היא  התרומה 

שונים של הגידול. 
זני  של  יותר  טובה  התאמה  היום  "יש 
חיטה לאזורים בעלי תנאי גידול שונים - 
קרקע ומים בעיקר. בארץ אנחנו מגדלים 
השוק  אך  בארץ,  המטופחים  זנים  רק 
בחול.  הם  הזרעים  לחברות  העיקרי 
יש  טבע  נזקי  נגד  ביטוח  בענייני  גם 
להדרכה שעושה האגודה תפקיד חשוב. 
הקרן.  מול  המגדלים  את  מייצגים  הם 
מכריע.  לעתים  חשוב,  משקל  לעמדתם 
קשה.  טבע  לנזקי  הביטוח  בקרן  המצב 
זאת בשל הגדלת הסיכון בתחום החקלאי 

)אירועי קיצון, שינויי אקלים וכו(".
הגד"ש  מגדלי  אגודת  עושה  שנה  מדי 
בתחומים  מקצועיים  כנסים   6-8 בנגב 
קבוע  באופן  מתקיימים  אלו  שונים, 
מעולה  "אכסניה  ארז.  קיבוץ  במועדון 
מבקש  איציק  החקלאים",  של  לצרכים 
ניהלה  ארוכות  "שנים  ומוסיף-  לפרגן 
שהנהיגה  ז"ל,  דרור  אסתי  המקום  את 
מחליפתה  מלי  גבוה.  אירוח  סטנדרט 

הולכת בדרכה".
האגודה גם עושה סיורים במהלך  עונת 
מניסיונו  האחד  ללמוד  במטרה  הגידול, 
אך  הדגן  גידולי  של  בעיקר  השני.  של 
מתוכננים  הסיורים  הקיץ.  בגידולי  גם 
של  ההדרכה  צוות  ידי  על  ומודרכים 

האגודה.
הוא  בנגב  העיקרי  התבואה  גידול 
החיטה, אי לכך רוב העיסוק של האגודה 
ניתן  "לא  מספר:  איציק  בחיטה.  הוא 
הפתוחים  השטחים  מראה  את  לתאר 
גידול  ללא  בפרט  ובנגב  בכלל  בארץ 
עם  הישראלית משובחת.  החיטה  חיטה. 
השנים פותחו זנים ייחודיים לצרכי השוק 
הישראלי. כמו כן, הוכנסו שיטות עיבוד 
הארץ  לאזורי  המתאימים  עיבוד  וכלי 
התחומים  בכל  ההתקדמות  השונים. 

גדולה מאוד. 
גידול החיטה למאכל בשדות  זאת  עם 
ישראל אינו דבר מובטח, ועל החקלאים 
ההגנות  על  לשמור  חובה  מוטלת 
הקיימות. מדובר בשני מנגנונים. האחד, 
הגנה  והשני,  המחיר,  בסוגיית  מטפל 

מפני מיעוט גשמים".
החיטה  מגדלי  על  המגן  נוסף  מנגנון 
המנגנון  הבצורת.  פיצויי  הוא  בנגב 
לפיצויי  כזכאי  המוגדר  שבאזור  מבטיח 
הגידול  הוצאות  למגדל  יוחזרו  בצורת, 
בשנים של מיעוט גשמים , שנות בצורת. 

זאת למעשה רשת בטחון לחקלאי.
הוא  הישראלית  לחיטה  המחיר  בסיס 
לסחורות  האמריקאית  הבורסה  מחיר 
בחודש מאי. נוסף לכך, לוקחים בחשבון 
מנגנון  ההובלה.  ומחיר  איכות  פרמיית 
את  המחייב  הלינקג',  מנגנון  הוא  נוסף 
ישראלית  חיטה  לרכוש  הקמח  תחנות 
היתר  לקבל  כדי  מסוים,  יחס  פי  על 
מבחינתנו  "הנושא  מחו"ל.  חיטה  לייבא 
הוגשה  כרגע  קיומי.  הוא  המגדלים, 
עתירה ע"י תחנות הקמח לבג"צ לשנות 
החיטה  מגדלי  את  ולחשוף  המנגנון  את 
כמו  חופשית,  לתחרות  הישראלית 
להכרעת  ממתינים  אנחנו  העולם.  בכל 
לא  זה  כי  ברור  נזכה,  אם  גם  בג"צ. 
לנצח, שנצטרך להמשיך להיאבק.  יהיה 
בחשבון שעשינו, נראה כי המרת החיטה 
את  תוזיל  אחרת,   לחיטה  הישראלית 
הלחם באחוז. אני שואל- האם בשל אחוז 
המדינה  כי  ראוי  הלחם,  במחיר  אחד 
תזנח אותנו, ותייבש חצי משטחי העיבוד 

שלה?"
ומה הלאה? 

שלי  העיסוק  של  הכותרת  "גולת 
העתיד  דור  טיפוח  הוא  לאחרונה 
מוא"ז  עם  משותפת  ביוזמה  בחקלאות. 
שער הנגב ומעברים הקמנו צוות חשיבה 
החקלאות  ענפי  עתיד  בסוגיית  העוסק 
השנה  זאת  מקיימים  אנחנו  בנגב. 
השלישית מפגשי העשרה למרכזי ענפים 
צעירים  צוות  מפעילים  וכן  ורפת  גד"ש 
הרואים עצמם ממשיכי הדרך בחקלאות. 
שיא ההישגים עד כה הוא פתיחת מסלול 
לניהול  במכללת ספיר. שילוב  אקדמי  

הכוחות שיצרנו מוכיח את עצמו". 
מילה לסיום ? 

"אני אמנם שכן לכם, אך מרגיש מאוד 
מחובר לחקלאי שער הנגב. עם כמה מהם 
אני צועד יחד בשדות עשרות שנים. פני 
המסורתית  הקציר  סוף  למסיבת  הלאה 
שלנו, שנערכת מדי שנה בבריכת קיבוץ 
אור הנר, כאשר הקולינריה מופקדת בידי 

אנשי אסאדור".
כי  בהגדרה,  הגזמתי  לא  כי  לי  נראה 
איציק ראוי מאוד להגדרה, אחד משלנו.

חקלאות
חיים חרמוני

סימונה סער, גבים

רויקט מרתק ומיוחד ראה אור לא מזמן בגבים פ 
- סדרות של 3 מפגשים באותו נושא. ההרצאות 
ניתנו ע"י אנשי גבים וכל אחד יכול היה לבחור 
מה מעניין אותו. הנושאים היו רבים ומגוונים. "לא זה לא" – 
על הטרדות מיניות מהיבט משפחתי, סוציאלי ופסיכולוגי. 
המשפחה.  כלכלת  את  מנהלים  איך   – חשבון"  עושים  "לא 
"העולם כפר קטן" – על הכפר הגלובלי והשלכות על האדם 
וסביבתו. זה קורה במשפחות הכי טובות - התמודדויות עם 
ילדים בגיל הרך כמו, נושא המוות ולחצים שונים. "מדע על 
הבר" – על נפלאות המוח, מחקרים רפואיים בבני אדם ועל 
רפואה ותרופות. "ג'נוסייד" – קורס שעסק במהות של טבע 
האדם, ברצח עמים והעומדים מהצד. "אימון לשם שינוי" – 

על הרגלים, חסמים ומודעות. "סבתא סורגת" – לימוד של 
טכניקת סריגה. "יופי של עוגה" – טכניקות בבצק סוכר. "בית 
ידע   – "מבעד לעדשה"  וארגונו.  ושדרוג הבית  עיצוב   "-  +

בסיסי בצילום ותפקיד העדשות ומהירות הצילום, ועוד.
המוני אנשים יצאו מביתם בשעות הערב כדי להרבות דעת 
בתחומי עניין מגוונים. כל ההרצאות והלמידה נעשתה ע"י 
כוחות פנימיים - אנשי גבים מקצועיים ומלאי רצון להעביר 
לנו  חכה  הסתיים  כשהכול  לבסוף  אצלם.  שנרכש  מהידע 
ערב סיום הבינתחומי: מצגת, ברכות ועוד הרצאה מרתקת 
מלא  מפוצץ,  היה  המועדון  בולטין.  דנדן  עם  ומשעשעת 

בעוגות משובחות ובאנרגיות של הודיה והוקרה.
מחכים  משלנו.  הרבים  למרצים  ותודה  למארגנות  שאפו 

בקוצר רוח לשנה הבאה. היה מרתק.

הבינתחומי גבים
בקיבוץ גבים שוטטו בשבילי ידע שונים ומגוונים במשך 3 שבועות
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רונית מידן, מפלסים

היא ק  במים"  "שמיים  בוצת 
הרצף  על  ילדים  של  קבוצה 
בשער  המתגוררים  האוטיסטי 
דרכה  את  החלה  הקבוצה  והסביבה.  הנגב 
די במקרה, כשלפני מספר שנים קמו מספר 
פעילות  לייצר  וביקשו  מהאזור  הורים 
ילדים  לילדיהם.  אחה"צ  בשעות  חברתית 
במסגרות  הלומדים  ילדים  בהיותם  אלה, 
חלק  לוקחים  אינם  לרוב  המיוחד,  החינוך 
בישובים  המתרחשת  החברתית  בפעילות 
ומוצאים עצמם לא פעם מבודדים חברתית 
את  זיהינו  ההורים,  אנחנו  וקהילתית. 
והחלנו  יחד  גם  ושלנו  ילדינו  המצוקה של 
ניתן  קבוצה שעימה  להקמת  במרץ  לפעול 
אינטראקציות  לייצר  בכדי  להיפגש  יהיה 
הראשון  דומים.  ילדים  עם  חברתיות 
להיסחף אחר היוזמה היה איתי צורי ז"ל, מי 
שייסד את המרכז ההידרותרפי וניהל אותו 
בשנותיו הראשונות. איתי תמיד ראה לנגד 
עיניו את חשיבות שילובה של האוכלוסייה 
הנורמטיבית.  הקהילה  בקרב  הטיפולית 
לשירותים  המחלקה  גם  הצטרפה  ליוזמה 
פרויקט  יצא  כך  הנגב.  שער  של  חברתיים 

שמיים במים לדרך.
לפני ארבע שנים יזמה הקבוצה האתגרית 
בהובלתו של יוסף למדן ממפלסים, יחד עם 
שער  של  הספורט  ומחלקת  ההידרו  צוות 
הפך  שכבר  במים  שמים  מירוץ  את  הנגב  
למסורת.  כל ההכנסות מתרומות וממכירת 
חולצות הולכות למימון פעילויות חברתיות 
עוד הספיק  צורי  איתי  לילדי שמים במים. 
בשנתו  חלק  בו  ולקחת  המרוץ  את  ללוות 

המרוץ  מהווה  מותו  לאחר  הראשונה. 
בתחום,  הרב  לפועלו  מרגשת  תזכורת 
ומתקיים בסמיכות ליום הולדתו. מרגש היה 
המרוצים  באחד  צורי  ישראלה  את  לשמוע 
האחרונים בו אמרה שהמרוץ נקרא כך, כי 

"איתי בשמיים והילדים במים".
במרוץ שהתקיים בשישי האחרון השתתפו 
ק"מ   4 ק"מ,   8 של  במקצים  רצים  מאות 
ק"מ  חצי  של  אחד  מקצה  ועוד  ק"מ  ו-2 
בו כולם רצו עם ילדי שמים במים. הרצים 
מרגש  התנדבותי  קהילתי  ממרוץ  נהנו 
של  בשותפות  אורגן  אשר  לבבות,  ומקרב 

או  מרצם  את  שתרמו  מתנדבים  עשרות 
מפעלות,  עמותת  האירוע:  להצלחת  כספם 
חברת קרלסברג, חברת הזרע, גרין פאב ניר 
מחלקת  נביעות,  חברת  דורות,  קיבוץ  עם, 
גל  סתיו,  דפוס  אשקלון,  חוף  של  הספורט 
שנת  ילדי  במרכז,  המתנדב  הנוער  יסמין, 
בר מצווה של קיבוצי גבים, דורות, מפלסים 
ה'2  כיתה  נבחרת שחייני הנגב,  וכפר עזה, 
על  אסיסקוביץ  וגיל  רוני  הנגב,  משער 
ההגברה,  על  נברו  אייל  שטח,  האמבולנס 
יואל חג'בי על תיקוני הדרך עם השופל, בן 
מדוכן האסאי, מורן פרייבך, הצלמים: זהר 

שפק, ורדה גולדשטיין ואיציק איפרגן, צוותי 
בילדר,  לירון  אהרוני,  יהודה   – הביטחון 
הסטודנטים  אגודת  גנם,  וגולן  חג'בי  אייל 
במכללת ספיר וכמובן – הקבוצה האתגרית, 
במים,  שמים  משפחות  צורי,  משפחת 

מחלקת הספורט וצוות ההידרו.  
עבור ילדינו, המפגש השבועי בבריכה עם 
בצורה  המובילה  עזה(,  )כפר  דורון  אורלי 
מרגשת את המיזם מיום הקמתו, לצד נערי 
התיכון אשר מגיעים בהתנדבות שבוע אחר 
ילדים  עם  לעבודה  שנה,  אחר  שנה  שבוע, 
המעטה,  בלשון  להכילם  קל  תמיד  שלא 
הוא מפגש מעצים ומרגש, והעבודה עימם 
אותם  ומאזנת  מרגיעה  המחוממת  בבריכה 
מספר ימים קדימה. לא פחות חשוב, הוא מה 
עושה מיזם כזה להורים. מקבוצה של הורים 
המפוזרים איש איש בישובו הוא, בתחושה 
לקבוצת  הפכנו  אונים,  וחוסר  בדידות  של 
תמיכה של ממש. לצד מפגשי הבריכה בימי 
או  במים  משתכשכים  הילדים  בהם  שלישי 
נרגעים בחדר התחושות )הסנוזלן( וההורים 
נהנים להם משעה וחצי של חברותא, נפגשים 
הילדים עוד 3 ימים נוספים בשעות אחה"צ 

במועדונית של אלו"ט הצמודה להידרו. 
מציגים  האחרונות  מהשנים  מחקרים 
האוטיסטים  הילדים  אחוז  אודות  נתונים 
שונות  לכך  הסיבות  לשנה.  משנה  העולה 
ויותר  שיותר  היא  המשמעות  אך  ומגוונות 
חלק  להיות  יהפכו  הספקטרום  על  ילדים 
מהחברה ומהקהילה שלנו. שילובם החברתי, 
לצד הכלה ותמיכה בהם הוא המפתח ליסוד 

חברה מוסרית, תקינה והולמת.
ומרובים.  גדולים  החלומות  הלאה?  ומה 
 - הוא  שוקדים  אנחנו  עליו  הבא  הפרויקט 
עור  רוקם  הרעיון  בכפר".  "עמית  פרויקט 
וגידים כבר בימים אלה )בהובלתן המסורה 
של איילת אפשטיין, אורלי דורון וקרן מגן 
 2020 בשנת  להיפתח  ומתוכנן  עזה(  בכפר 

ולשמש בית לחיים לילדינו.
ילדינו  את  לשלב  לנו  חשוב   ,2020 ועד 
הנעורים  חברות  בעזרת  אולי  בקהילות, 
כל  בכדי  לא  לחונכים.  שיהפכו  ביישובים 
גם  מקהילה.  חלק  הוא  הכפרי  בחינוך  ילד 

הילדים שלנו יכולים, גם להם מגיע.

דרום ורוד
 בשישי האחרון הוזנק זו השנה הרביעית "מרוץ איתי" למען ילדי שמיים במים. 

כל הכנסותיו של המרוץ קודש למען ילדים על הספקטרום האוטיסטי

9איציק אמיתי - הוא משלנו
איציק - אמנם חבר דביר, אך פעילותו רבת השנים ב'אגודת גידולי 

שדה בנגב' מקנה לו בזכות גדולה את התואר- אחד משלנו

צילום וו ענבר מאיר

צילום וו זהר שפק
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9 אביב בעסק
להתאוורר.  העונה  היא  האביב  עונת 
בבית,  והתחדשות  ריענון  של  תקופה 
גם  חשוב,  פחות  ולא  האישיים  בחיים 

בעסק. 
התחדשות בעסק לא מחייבת חדשנות 
חדש.  משהו  להקים  מחייבת  ולא 
בפעולות  להיות  יכולה  ההתחדשות 
העסק  את  לקדם  כדי  עושים  שאנחנו 
הדבר  קדימה.  נוסף  צעד  שלנו  הקיים 
לקוחות  אספקטים:  במספר  לבוא  יכול 
תכונה  חדש,  שיווקי  תהליך  חדשים, 
ופריצה  שלנו  בשרות  או  במוצר  חדשה 

לתחומים שעדיין לא נגענו בהם. 
השאלה היא איך עושים את זה.

רוצים  תחום  באיזה  בוחרים  ראשית 
שינויים  הרבה  לעשות  קשה  להתחדש. 

בבת אחת. 
אחרי שהחלטנו על תחום ההתחדשות 
עדיף  קשה(,  הכי  השלב  זה  )שבעיני 
להתיישב מול דף חלק ולכתוב בצד אחד 
את כל מה שמציע העסק שלנו כיום. אם 
בחרנו למצוא פלח לקוחות חדש, נרשום 
בצד אחד את כל מאפייני הלקוחות שיש 
תחומי  מגדר,  מגורים,  מקום  )גיל,  לנו 

או כל מאפיין אחר שמגדיר את  עיסוק, 
הלקוחות כקבוצה(. מצדו השני של הדף, 
יש לרשום את המאפיינים של המוצר או 

השרות שאנחנו מוכרים. 
האמתית.  העבודה  מתחילה  עכשיו 
יכול  לקוחות  של  מאפיינים  עוד  לאיזה 
המאפיינים  את  להתאים?  שלי  המוצר 
נגדיר  נכתוב במרכז הדף. מתוכם  הללו 
עד  אם  לדוגמה,  חדשים.  לקוחות  פלחי 
היום פניתי רק לנשים בנות 50, אולי אוכל 
להתאים את המוצר שלי גם לגברים בני 
)כמובן השאלות  50? או אולי לנערות? 
דווקא  לאו  אחר,  מאפיין  לכל  תקפות 

גיל(. 
הלקוחות  פלח  על  שהחלטנו  ברגע 
החדש, צריך לחשוב איך להגיע אליהם, 

איך להפיץ את הבשורה. 
כל החשיבה, כל ההתעסקות באפיקים 
והצמיחה,  ההתפתחות  לאן  החדשים 
תוסיף לנו אנרגיות חיוביות, תגרום לנו 
המקורית  לתשוקה  ולחזור  להתחדש 

שבגללה הפכנו להיות עצמאיים.
איתי  לקבוע  אפשר  שתמיד  כמובן, 
פגישה, שנעשה את החשיבה הזו ביחד. 

בין השאר, בשביל זה אני כאן! 

9 זרקור על יזמת: 
קרינה סלומון

עסק  אחר,  מעט  עסק  על  הפעם 
נמצא  הוא  משפחתי.  מפעל  כבר  שהוא 
קרינה.  שלו,  המנהלת  אבל  באשקלון, 

היא בת משק ותושבת קיבוץ אור הנר. 
בתחום  בעברו  עסק  אביה,  הקטור 
בשלנית.  הייתה  רוזליה  אימה  הגבינות. 
וחיפשו  הנר  אור  קיבוץ  את  עזבו  יחד 
בהכנת  התחילו  הם  להתפרנס.  דרך 
פסטה בבית אותה מכרו לחברים. כשראו 
העניין  את  להפוך  הרעיון  עלה  טוב,  כי 
הם   2000 בשנת  וכך,  מסחרי.  לעסק 
הקימו מפעל קטן, "רביולון" שמו. כמה 
שנים מאוחר יותר, הבת קרינה הצטרפה 

לנהל את העסק. 
קרינה: "אנחנו עסק משפחתי. ההורים 
שנה,  כ־15  לפני  העסק  את  הקימו  שלי 
את  להמשיך  חשוב  מאוד  להם  והיה 
השושלת בעסק. כיוון ששני האחים שלי 
גרים בחו"ל, הם שמחו מאוד כשהחלטתי 
מאוד  טובה  משרה  עזבתי  להצטרף. 

בחברת היי־טק אחרי 16 שנה". 
בתקופות לחץ, כמו לפני חג השבועות, 
בני המשפחה,  כל  את  לעבודה  מצרפים 

שאורזת  ה-93,  בת  שלי  סבתא  כולל 
פסטות.

עם  בוטיק  פסטות  מייצרים  אנחנו 
מכונות קטנות ומחומרים טבעיים בלבד. 
תעשייתיות.  לא  ב"רביולון"  הפסטות 
אנחנו מוכרים אותן לפי משקל למסעדות 
אנחנו  למעשה,  פרטיים.  וללקוחות 
היחידים באזור הדרום שמייצרים פסטה 

טרייה".
"רביולון"  בין המוצרים המיוחדים של 
סלק  טורטלוני  גם  לאחרונה  הכניסו 
במילוי גבינת ריקוטה ואגוזים, טורטלוני 
במילוי בטטה וערמונים, רביולי טבעוני 
וקנלוני במילויים שונים. אגב, הם תמיד 
מיוחדות  ולבקשות  להצעות  פתוחים 

מלקוחות.
במפעל  לרכוש  ניתן  הפסטה  את 
הנר  אור  בקיבוץ  קרינה  דרך  באשקלון, 

ואפילו באתר האינטרנט שלהם 
 www.raviolon.bigger.co.il

למצוא  תוכלו  גם  )שם 
מתכונים(.

לפרטים נוספים 
והזמנות: 050-2142082

יזמות
נגה גולסט

צילום וו באדיבות מרכז הצעירים. אור הנרבתמונה וו הזוכים בתחרות התחפושות. ברור חיל

בתמונה וו גן פשוש קיבוץ דורותבתמונה וו גן שקמה. ניר עם

בתמונה וו מסיבת פורים נחל עוז

בתמונה וו בן גוריון בדורות בתמונה וו בנות כיתה ב' 1בתמונה וו המורה אילנית עם בנה רועי. פורים ביסודי

פורים בשער הנגב

בתמונה וו פורים במועדון יחדיו

חן קוטלר אברהם, כפר עזה

זה  הזמן  ומטקסים.  מזמן  נבנית  קהילה 
להיוולד,  זמן משלה  יש  לקהילה  ברור.  די 

לצמוח, להתפתח וגם לחדש את עצמה. 
ה"ביחד",  את  מייצרים  הם  והטקסים? 

השפה, האווירה והייחוד.
ביותר  המשמעותיים  הטקסים  אחד 

לקהילה שלנו הוא ליל הסדר. 
בבית  חגגנו  הסדר  ליל  את  בגן  כשהיינו 
פניו  את  שינה  האולם  אחד  ליום  התרבות. 
והתמלא שולחנות ארוכים וכסאות. ההגדה, 
אם תרצו התסריט של האירוע כולו, הייתה 
קיבוצית שנערכה על-ידי אילנה כץ  הגדה 
ידי ארנה קוגל, שתיהן חברות  ועוצבה על 
גיל  היה  הסדר  בסיום  עוז.  נחל  קיבוץ 
את  ומוביל  האקורדיון  את  לוקח  אלדמע 
כולנו בשעות ארוכות של שירי ארץ ישראל 

היפה. תענוג צרוף.
אבל אז הקהילה גדלה ובית התרבות הפך 
נחגג  מעתה  כולנו.  את  מלהכיל  צר  להיות 
ליל הסדר בחדר האוכל. הרשמה מוקדמת, 
קטעי  חלוקת  בשולחנות,  ישיבה  תרשימי 
קריאה ואותה הגדה אהובה ומיוחדת. הגדה 
שמזכירה לכולנו שבחוץ אביב והחיטה כבר 

החלה להצהיב.
העזתי  אפילו  אחת  פעם  עברו.  השנים 
להחמיץ את הסדר בקיבוץ ולהשתתף בסדר 
של משפחה של חבר בהרצליה. ושנה אחרי 

משתתפים  עם  ב"שטח"  סדר  לעשות  זה 
בסדרת טלוויזיה שהפקנו. 

והפקתי  בהודו,  בפונה,  גרתי  זה  אחרי 
שם ליל סדר ליותר מ- 40 משתתפים. את 
החבילות של קמח המצה לקח לנו חודשיים 
שהגיע  צעיר  מטייל  עם  מהארץ  להביא 
המפורסם  המתכון  את  בזמן.  בדיוק  לבקר 
ז"ל לקניידלך, שלחה לי אחותי  של חמדה 
גדול  גיוס  עשינו  החג  לפני  יום  בפקס. 
סירים של  שני  לגלגל  בואו  ועשרה מאתנו 

כדורים קטנים וטעימים.
חזרתי לארץ,  לקיבוץ ולקהילה. התחלתי 

להיות  על  לחלום 
"אם הסדר", המנחה. 
זו שיושבת ליד "אב 
חלמתי  הסדר". 
עם  זה  את  לעשות 

חלומות  אבל  שלי.  הדודה  מצליח,  דליה 
שנתיים  שלפני  עד  לחוד.  ומציאות  לחוד 
פנתה אלי יפעת יצקן והודיעה לי "את אם 
התמלאתי  ציפרוני".  עמוס  עם  יחד  הסדר 
זקן  עמוס,  עם  ועוד  הסדר  אם  התרגשות. 
של  ואבא  בני  של  הסנדק  הקיבוץ,  חברי 

אלון ותומר, התאומים מהקבוצה שלי. 

העמקתי  בה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו 
השאר  ובין  ההגדה  של  בטקסטים  כל-כך 
גיליתי שכבר אין עותקים מההגדה ההיא של 
החברות מנחל עוז ורבים מאתנו משתמשים 
ההגדה  ולבן.  בשחור  מצולמים  בעותקים 
והילת החגיגיות שלה  הייתה לא מעודכנת 

התפוגגה.
החלטתי שהגיעה העת לשינוי. 

עשייה  שמניעה  גרשוני  לקרן  פניתי 
איתם  ויחד  שנים  כבר  אזורית  קהילתית 
לחידוש  קהילתי  תהליך  עם  לדרך  יצאתי 
ההגדה של פסח. הזמנתי את כל מי שמעוניין 
לשיחה על ההגדה. שכל אחד יאמר מה על 
ליבו וכיצד הוא רואה שצריך לעצב מחדש 
את ההגדה. מתוך ההתכנסות הזו יצא צוות 
שהוביל את כל תהליך התחדשות 
דוד,  בן  אלעד  שי,  עדי  ההגדה- 
ומרים  יצקן  יפעת  שגב,  נרקיס 

גלזר. צוות מנצח.
עיבוד,  איסוף,  של  חודשים 
ועוד,  דפוס  עיצוב,  הגהה,  ניקוד, 
עם  החג  לפני  חודש  הסתיימו 
שונה,  אבל  דומה  חדשה-  הגדה 
גם  אך  החג  סיפור  את  שמספרת 

את סיפור השדה והחי שסביבנו.
אם  הייתי  שוב  שעברה  בשנה 
עם  היה  כבר  זה  הפעם  הסדר. 
יודל'ה  ועם  המחודשת  ההגדה 

גוטמן. 
ב"זמן הקהילה" שלי הגיע הזמן 
להגדה חדשה שתמשיך להניע את הטקסים 

המשותפים שלה.
המסור,  החברים  לצוות  תודה  מכאן 
יורם )דובוש( כהן  לקרן גרשוני ולמשפחת 

שההגדה הוקדשה לו.
עזה-  כפר  קיבוץ  של  ההגדה  להזמנת 
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אם הסדר
חוויות מההגדה הקיבוצית



עדי מאירי

ל במת אולם דורות, כשכל משפחתה )הענפה יש ע 
לציין( לידה, קיבלה דליה מצליח מהמועצה, פרס 
לאט,  לאט  ז"ל.  מייזלס  מרוה  ע"ש  חיים  מפעל 
כשההתרגשות ניכרת על פניה גם ליושבים בשורות האחרונות 
של האולם, עלתה דליה מלווה בבתה לקבל את הפרס שניתן 
לה על הקמת מועדון יחדיו ועל פרויקט הזקונים שלה: חנות 

יד שניה בכפר עזה. 
חייה של דליה טומנים בחובם אינספור סיפורים קטנים. פסיפס 
של  ההיסטוריה  על  מושג  ולו  לתת  יכולים  אלו  סיפורים  של 

כולנו.   

ראשית דבר
בכיכר  שיחקתי  בילדותי   .1937 בשנת  אביב  בתל  "נולדתי 
דיזינגוף. אחר כך עברנו לאזור אחר בתל אביב )מה שהיום הוא 
דרום העיר(. גרנו בצמוד לבית הדר שהיה מפקדת הצבא הבריטי 
ומולו היו המגורים של החיילים הבריטים. סביב הבית הייתה גדר 
תיל כי זה היה בכלל אזור בריטי, שלא נאמר אזור מלחמה. כל 
והן  ביציאה  הן  בטחוני.  בידוק  עברתי  הספר  לבית  בדרך  בוקר 

בחזרה. כשאח שלי נולד והייתי מטיילת אותו בעגלה הייתי צריכה 
להרים אותו כדי שהחיילים הבריטים יחטטו בין השמיכות".

האצ"ל  בין  והמתיחות  המדינה  קום  לפני  הימים  הם  הימים 
בחלו  לא  ארגונים  אותם  גבוהה.  הייתה  הבריטים  לבין  וההגנה 
באמצעים על מנת לפגוע בבריטים, לא פעם זה פגע גם במשפחתה 
של דליה. "אלו היו ימים מאוד קשים. היו ימים שהאצ"ל או ההגנה 
משתוללים  היו  הבריטים  וכתגובה  הבריטים  את  תוקפים  היו 
כדי  החלונות  על  מזרונים  שם  היה  שלי  אבא  עבר.  לכל  ויורים 
כבר  אני  הלחי,  או  האצ"ל  אחד  יום  הכדורים.  את  יספגו  שאלו 
לא זוכרת, החל לחפור מנהרה מתחת לבסיס במטרה לפוצץ את 
בית הדר. כשההגנה גילתה זאת, הם חיבלו בחפירות כי הם ידעו 
שפיצוץ בית הדר ככל הנראה יהרוג גם אותנו. לאחר האירוע הזה 
החליטו בארגון ההגנה שמפנים אותנו לגבעתיים. נתנו לנו דירה 
ברחוב כצנלסון, ואני למדתי בבית הספר על שם כצנלסון, שכבה 

מתחת לחיים טופול" היא נזכרת בחיוך.
החלה  ד'  בכיתה  אז  שהייתה  דליה  גם  גבעתיים,  ילדי  כל  כמו 
וכמו בכל קן של  והלומד.  ללכת לקן בורכוב של הנוער העובד 
לגרעין  חברה  דליה  של  הקבוצה  גם  התקופה,  באותה  התנועה 
המיועד להקמת קיבוץ. "היינו גרעין מאוד גדול אז החליטו לחלק 
אותנו לשתי קבוצות. קבוצה אחת הלכה להקים את קיבוץ עין גדי 
וקבוצה אחת )אני וחברי מקן בורכוב( חברנו לגרעין של הצופים 

ויחד הפכנו לגרעין אחד, גרעין "מתערים". שם הכרתי את פרדו, 
בעלי". כך קרה שאיחוד ההיסטורי וחד-פעמי בין הצופים לנוער 
העובד והלומד בנה את התא המשפחתי של דליה. "עברנו לחצרים 
להכשרה ואחר כך התגייסנו לנחל, במחנה תל יוסף, בסוף נשלחנו 

לכפר עזה".
כפר עזה היתה מיושבת כבר מ- 1951 על ידי שלושה גרעינים 
צפון אפריקאים, אך אלו לא הסתדרו בינם לבין עצמם כך שבסופו 
ראשית  את  לתחזק  כדי  למרכז.  אותם  פינתה  התנועה  דבר  של 
שירות  לשנת  קיבוצים  בני  התנועה  הביאה  במקום,  ההתיישבות 
עד שיגיע גרעין חדש לאזור. "אנחנו הגענו לכפר עזה רק בנות. 
של  קבוצה  ישבנו  עזה,  פני  מול  אל  בצבא.  היו  עוד  הבנים  כי 
יוסף עברתי הכשרה של אקונומית )אחראית  שמונה בנות. בתל 
הן  השנים  למטבח.  נכנסתי  עזה  לכפר  כשהגענו  המטבח(.  על 
גם  שהייתה  קשיים  לרשימת  הצטרף  העוני  הצנע.  תקופת  שנות 
ככה ארוכה. דליה, שעד היום מעידה על עצמה שהיא לא אוהבת 
לבשל ולא טובה במספרים או כסף, התקשתה מאוד עם תפקיד 
האקונומית הראשונה של כפר עזה: "על כל שולחן בצריף היתה 
ייקחו  לא  כדי שאנשים  אותה  לכולם, קשרתי  סכין אחת  קשורה 
שמה  הייתי  שולחן  כל  על  מפח.  היו  הצלחות  לעצמם.  אותה 
קומקום מים לתה ובמקום סוכר שמתי תערובת זולה בקראו לה  
"מי מותק"- קצת ריבה, קצת סוכר וקצת סוכרזית. הייתי מבשלת 

עוד לא נרגעתי
לדליה מצליח מקיבוץ כפר עזה מלאו לאחרונה 80. שמונים שנה כמעט כולן מלאות בעשייה בלתי פוסקת. 
כשיש לה נגיעה אישית בכל אבן או פרח בכפר עזה, דליה היא הוכחה חיה שכל סוף הוא באמת התחלה חדשה 
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אוכל מבשר של גמלים". כן, שיש מטרה אז החיים הם יפים, לא 
משנה מה אוכלים". 

בינואר 1956 גרעין מתערים הכריזו רשמית על קיבוץ כפר עזה 
ושתלו את עץ הברוש שעד היום מתנשא לגובה במרכז הקיבוץ. 
הפכו  והבידוד  הקשיים  ילדים.  ופרדו  לדליה  נולדו  בינתיים 
למורכבים יותר. "לאורלי ביתי הבכורה היה נורא קשה. לא היתה 
חברת ילדים בכפר עזה. יום אחד נסעתי אתה לנחל עוז כדי שתלמד 
שם בכיתה א'. הלכנו בשבילים של נחל עוז ואורלי התלהבה מאוד 
מהעצים הגדולים. בכפר עזה היו רק שתילים קטנים וחדשים כך 
שלמעשה היא מעולם לא ראתה עצים כאלו גדולים. כזאת מסכנה 
היא היתה. כל בוקר עלתה לבד על האוטובוס לנחל עוז. כשביתי 

השניה טל נולדה עוד גרנו בבית שלא היו בו מים זורמים.  
במרסיי,  היהודית  הסוכנות  של  לשליחות  יצא  פרדו  ב1967 
זוכרת  דליה  במרסיי  השנתיים  את  המשפחה.  כל  עברה  כשאתו 
לפני  נסע  פרדו  לארץ.  לעליה  צעירים  להכשיר  "הלכנו  היטב. 
וזיו  ואני נסעתי חודש אחרי עם שלושה ילדים לבד )אורלי, טל 
התינוק(. זאת היתה חוויה חדשה ונהדרת מבחינתי, פתאום להיות 
עקרת בית. לשבת בבית עם הילדים אחרי שמאז שהילדים נולדו 
הם למעשה בלינה משותפת. זכיתי לבלות המון זמן כמשפחה עם 
הילדים שלי. הייתי יוצאת עם הילדים למחנות ולטיולים. הייתי 
חוויה  היתה  זאת  כתינוק.  בבית  איתי  היה  זיו  בשבילם.  זמינה 

שנשארה איתי עד היום".
כשחזרו לקיבוץ, דליה נבחרה להיות רכזת תרבות, תפקיד אליו 

חזרה כמה פעמים לאורך השנים.
"בכפר עזה היתה חברת נוער. כשהתחילו לדבר על חברת נוער 
שניה, אני רציתי מאוד. אני חושבת שרק בזכות הרצון העז שלי, 
כפר עזה קיבלה עוד חברת נוער. אי אפשר לתאר איך זה לגדל 
בפני  סיפור  הוא  ילדים שכל אחד מהם   20 מ-  יותר  קבוצה של 

עצמו. ללא ספק זאת היתה עבודה של 24 שעות סביב השעון".
ואייל(.  רונית  זיו,  טל,  )אורלי,  ילדים  חמישה  לי  היו  כבר  "אז 
הילדים שלי מאוד קינאו בחברת הילדים שהם מבלים כל כך הרבה 
עם אמא שלהם. בכלל בני המשק נורא קינאו בחברת הילדים על 
כשחברת  קיבלו מהמבוגרים.  המיוחד שהם  והיחס  הלב  תשומת 
הנוער נכנסו ללמוד בבית הספר האזורי אני הלכתי איתם, ככה 
יחד עם אלון  הגעתי לתפקידי כרכזת החברתית של בית הספר, 
שוסטר. הקמנו לראשונה מועצת תלמידים והנהגנו הפסקה פעילה 

וכמובן הפקנו את מסיבת הענק של חגיגות 25 שנה לבית הספר.

נקודת מפנה )1(
התנועה  כל  כמו  למשבר,  עזה  כפר  קיבוץ  נקלע  ה-90  בשנות 
הביאו  הקיבוץ  בהתנהלות  והתזוזות  השינויים  אז.  הקיבוצית 
בנוסף  עוד הכשרה  יצטרכו  כי בקרוב  ופרדו למסקנה  את דליה 

לעיסוקיהם בקיבוץ.   
הרעיון  נולד  שם  באפעל,  שנתי  דו  לסמינר  יצאנו  ואני  "פרדו 

שפרדו ילך ללמוד רפואה סינית ואני אלך ללמוד על הזקנה. אחרי 
אפעל הלכתי ללמוד באדלר על הזקנה ומשם חזרתי עם הרעיון 
לעשות משהו לגיל השלישי בשער הנגב. פניתי לראש המועצה שי 

חרמש ואז התחלנו לדבר על להקים משהו פה בשער הנגב".
דליה גייסה את שי חרמש ואת סגניתו זורה ברגר מדורות ויחד 
התחילו מטיילים ברחבי הארץ כדי לראות ולבחון מרכזים דומים 
למה שהם חלמו לבנות בשער הנגב. מלאי תובנות ותכנונים הגיעו 

לפתחה של מליאת המועצה. 
"איך צחקו עלינו. 'אין זקנה בשער הנגב' אמרו לנו. 'חבל לבזבז 
על זה כסף' אמרו לנו. עברנו מקיבוץ לקיבוץ. ממש בעבודת פרך. 
מקיבוץ  לוועדה,  מועדה  עברנו  וזורה,  שי  מוצפי,  ציפי  עם  יחד 
הגיל  של  במרכז  החשיבות  את  להם  להסביר  מנת  על  לקיבוץ 
כזה  דבר  שיש  הקיבוצים  את  לשכנע  קשה  ממש  היה  השלישי. 
זקנה. מכל מקום נאמר לנו ש'אצלנו נשארים איתנים. אצלנו אין 

זקנה'. בסופו של דבר הצלחנו להעביר את זה במועצה". 
אם חשבו שעברו את השלב הקשה, טעות הייתה בידם. החיים 
החיצוניים,  המוסדות  בכל  לאישורים  כשנדרשו  התחילו  הקשים 

משרד הרווחה, ביטוח לאומי, גופי סיעוד ועוד. 
המחלקה  את  שניהלה  ז"ל  מייזליס  )מרוה  מרוה  גם  "כאן 
אין  נסיעות  כלל  זה  לתמונה.  נכנסה  דאז(  חברתיים  לשירותים 
במלחמה.  הרגשנו  ממש  ואני  זורה  שי  מרוה  לירושלים.  ספור 
הקשיים היו מאוד גדולים. בכל משרד זרקו אותנו למקום אחר. 
רצו שנאחד כוחות עם מקומות אחרים. נדרשנו להרבה נחישות". 
ההידרותרפי.  המרכז  של  הרעיון  גם  נולד  יחדיו  של  בטיוטות 
בהתחלה חשבו שיבנו את יחדיו כחצי עיגול שברכזו בריכה, ובצד 
השני יהיו מרכז טיפולים של הבריכה, אך בביטוח לאומי הכריחו 
אותם לבנות את המרכז עם קשר הנדסי ישיר למרכז הטיפולים. 
המרכז הטיפולי של הבריכה הפך למרכז ההידרותרפי המתקדם 
בארץ כשאת הקשר שעליו התעקשו כל כך בביטוח לאומי, מהווה 

המסדרון שמחבר בין שני המבנים.  
חברי  לעומתנו-  שלנו.  ההורים  היו  יחדיו  קהילת  "בהתחלה 
לאזור  שהגיעו  שלנו  ההורים  יזדקנו,  לא  שלעולם  הקיבוץ 
בעקבותינו, כבר היו זקנים. ההורים שלי היו הראשונים שהגיעו 
שהגיעו  הורים  עם  משפחות  כמה  היו  כבר  אצלנו  עזה.  לכפר 
לקיבוץ, אבל היו עוד הורים בקיבוצים אחרים, בעיקר בנחל עוז 

וגבים. קראנו להם הסבים והסבתות".
"נהגי הבית היו מביאים את הסבים והסבתות למרכז יחדיו אך 

חס וחלילה לא נכנסו, כאילו פחדו שהזקנה תדבק בהם".
הם התחילו עם טיפולי התעמלות של אנליה וסדנאות שהעבירה 
מיזליץ  עדנה  עם  דליה  של  מצומצם  בצוות  הנר,  מאור  לואיזה 
מניר עם. עם הזמן, כשגדל מספר הסבים והסבתות נוצרה קהילה 

של הגיל השלישי.
לפנסיה.  הם  גם  לצאת  התחילו  הקיבוצים  חברי  לאט  "לאט 
פתאום היינו צריכים לנסות ולמשוך את החברים להגיע ליחדיו. 

ניסיתי כל כך הרבה דברים שפשוט לא הצליחו".

בתהליך ארוך וסיזיפי, כשהם תרים אחר פעילויות לגיל השלישי 
שלא משדרות זקנה או חוסר עצמאיות, הם עלו על הנוסחה. 

סדנה  להקים  מדורות  חבר  של  רעיון  היתה  ההצלחה  "ראשית 
פרויקט  עוד  שנים.  הרבה  עבד  זה  שרה.  ליד  מכשירים  שתתקן 
היום  עד  הנגב.  במשמר  צה"ל  בסיס  עם  היה  פעולה  שיתוף  של 
לחיילים  קיטבקים  ואורזים  בשבוע  פעם  שמגיעים  מתנדבים  יש 
עובדה  לכדי  להתפתח  התחיל  "יחדיו"  מרכז  לאט  לאט  חדשים. 
ירדן  קיימת. התחלנו עם הנופשונים והטיולים. נסענו לטורקיה, 
שיש  הבנתי  אני  הראשונה.  בפעם  בקניון  יחד  ביקרנו  ואפילו 
אנשים שזאת הדרך היחידה שלהם לעשות טיולים. עשינו המון 

דברים יפים ומיוחדים".

נקודת מפנה )2( 
"החלטתי שאחרי 10 שנים מספיק לי. אני רוצה לעזוב את יחדיו 
ולחזור הביתה לילדים ולקיבוץ. הרגשתי שזאת גם טובת המקום. 
מיציתי את עולמי ב"יחדיו" והרגשתי שאני צריכה פרויקט חדש. 

והייתי  לקראת הפרישה עברתי קורס לקראת פרישה מעבודה 
צריכה במסגרתו לראיין אדם שיוצא לפרישה. מכיוון שאני הייתי 
קיים.  הזה  הריאיון  היום  עד  עצמי.  את  ראיינתי  פרישה,  סף  על 
שניה.  יד  חנות  של  הרעיון  לראשונה  עלה  שלי,  העצמי  בריאיון 
אחרי  לי  שנשארה  הריקנות  עם  להתמודד  לי  עזר  החנות  חלום 

שעזבתי את יחדיו".
היא הציעה את הרעיון לקיבוץ ולשמחתה הרבה קיבלה מקום. 
נהוג  בדיוק כמו ב"יחדיו" החלה מגששת במקומות אחרים, איך 
לנהל חנות שכזאת. כמי שלא אוהבת לקחת בחשבון מספרים או 
מתמטיקה, העקרונות היו לה ברורים: "רק בהתנדבות, התמחור 
יהיה הכי פשוט והכסף ילך לקיבוץ. המזל הגדול שלי הוא שטל 

עוזרת לי בחנות כי אני נורא ברדקיסטית" היא צוחקת. 
להיות  מאוד  הפך מהר  לפנסיה,  כיציאה  בהתחלה  שנראה  מה 
התקופה העמוסה בחייה של דליה. "היא מלאה מיזמים כרימון", 
ב"יחדיו" אבל דליה  "ידה בכל" מספרים  אומרים עליה בקיבוץ. 
לא מתעכבת על מה כבר נעשה. יש לה רשימה ארוכה למה צריך 
לעשות. "היה פה פרויקט באזור שנקרא "דולפינים", רעיון שהגיע 
מהמחלקה לשירותים חברתיים, שריכז יזמים מקיבוצים שרוצים 
לעשות משהו בתוך הקיבוץ. היה לי רעיון להקים בקיבוץ נקודות 
ילד,  יהיה ללכת, לשבת עם  חן- אתרים לאורך הקיבוץ שאפשר 
לשחק. לשמחתי הרעיון התקבל ל"דולפינים". נוסף לכך הגשתי 
לקרן גרשוני בקשה להפקה של משחק קלפים של רביעיות, שבו 
כל רביעייה מתארת נדבך בכפר עזה )מטבח, לינה משותפת וכו( 
רוצה  נורא  אני  כן  כמו  לפועל.  יצא  זה  גם  שבקרוב  מקווה  אני 
שנעשה ערב של עיתון חי בקיץ, ואולי גם שבשבות צבעוניות על 

גבולות הקיבוץ. בקיצור, אני ממש לא נרגעתי". צילום וו עדי מאירי

סדרת הכתבות
הכול אנשים

צילום וו חנה מורג. דליה בערב ההוכרהצילום וו ארכיון כפר עזה. דליה עם שניים מנכדיה





מדריכה  תראה  פנימה  תציץ  אם 
תמירה בגופיה, מלאת אנרגיות מדבקות 
עדת  הגדולה,  המראה  למול  ומאחוריה 
יש  אחריה.  ומחזרות  מפזזות  בחורות 
לה סימנים מוסכמים ואנחנו כבר למדנו 
לפענח אותם. )"מנגבים חלון" "ממטרה" 
היא  המדריכה  ועוד(.  זורעים"  "עכשיו 
ענת רון, שנולדה וגדלה באשקלון, היתה 
חניכה וקומונרית בתנועת השומר הצעיר, 
בירושלים  למדה  הצבאי  שירותה  אחרי 
עבודה סוציאלית ואף עבדה כ-10 שנים 
בינתיים  בסיכון.   נערות  עם  במקצוע 
ילדים   4 לה  נולדו  )והתגרשה(,  נישאה 
העירוני  בקיבוץ  גידלה  אותם  מקסימים 
" מגוון " בשדרות, בברור חייל ולבסוף 
כשנתיים  לפני  במפלסים.  השתקעה 
הספיקה  עוד  בשדרות.  לגור  חזרה 
ללמוד הנחיית קבוצות, לסיים תואר שני 
אלו  בימים  ללמוד  סוציאלית,  בעבודה 

תקלוט ו-sound, ולעבוד המון.
הסבה  עשתה  ענת  שנים  כ-10  לפני 
מקצועית לתחום הכושר והתנועה. מאז 
באזור  ועצמאית   כשכירה  עובדת  היא 
שער הנגב ושדרות . במרכז ההידרותרפי 
  liefdance פילאטיס,  ענת  מלמדת 
שונים  ואימונים  למבוגרות  אירובי 
קבוצתיים ואישיים. בנוסף, היא מלמדת 
צרכים  בעלי  לאנשים  שונות  במסגרות 

סיעודיים,  קשישים  דוגמת  מיוחדים 
פגועי נפש וכו' וכן מורה בצוות החינוך 

הגופני בביה"ס התיכון שער הנגב.
מה מניע אותך? 

ולא  צורך  היא  שתנועה  מאמינה  "אני 
גיל.  בכל  נשים  אצל  במיוחד  מותרות. 
ככל שהשנים עוברות יש פחות מסגרות 
חסמים  ישנם  ולרקוד,  לנוע  והזדמנויות 
של בטחון עצמי, דימוי גוף ומגבלות גיל 
מעכבות. לכן, היה לי חשוב לפתוח את 
ליצור  רציתי  המבוגרות.  הנשים  קבוצת 
ללא  לנוע,  שאוהבות  לנשים  מסגרת 
שיפוט וללא תנועה מדקדקת, שמחוברות 
לעצמן ולמוסיקה, שנעות בצורה נינוחה 

ופחות נוקשה.
ומה עם המוסיקה והכוריאוגרפיה? 

"המוסיקה נבחרת בקפידה והיא הבסיס 
מעורר  מוסיקלי  ז'אנר  כל  לשיעור. 
דימויים  רגשות,  של  קשת  במתאמנת 
ומחשבות מעולמות תוכן שונים. למשל 
המיניות,  את  מדגישה  לטינית  מוסיקה 
ועוצמה  כוח  מבטאת  שחורה  מוסיקה 
ומוסיקה אפריקאית מדגישה את החיבור 
לטבע והאדמה. בחירת המוסיקה לוקחת 
רגש,  של  בתחנות  למסע  הבנות  את 
בונה  אני  תרבויות.  בין  ושיטוט  דמיון 
קליטה  ישימה,  פשוטה,  כוריאוגרפיה 

ויש גם מקום לתנועה חופשית.

על  עובדת  ואני  ספורט  היא  הכותרת 
שיווי  הזהב:  לגיל  החשובות  מיומנויות 
קואורדינציה,  מפרקים,  הגמשת  משקל, 
המוח.  על  ועבודה  הזיכרון  חיזוק  כוח, 
בעמידה  מתבצעת  אירובית  העבודה 
עבודה  שדורשת  למוסיקה  ומסונכרנת  
קבוצה  נוצרה  ואכן,  הגוף.  כל  על 
אינטימית שאוהבת את המוסיקה. בחירת 
השירים נותנת מקום לרגש, לגיל וזה מה 
התוצאה,  רק  לא   – הנשים  את  שמפעיל 
 – ש"נתפס"  ומי  עצמו.  התהליך  אלא 

מתמיד.
התחלנו בשיעור של 25 ד' והיום אנחנו 
נעות 50 ד' כמו כל קבוצה אחרת. אחרי 
שקב' יחדיו התייצבה הקבוצה נפתחה גם 
לנשים צעירות ויש תיאום בין הצעירות 
ועד   30 בנות  אחת  )בכפיפה  והבוגרות 

למעלה מ-80(.
זה לא קשה לתכנן שיעור לנשים בגילים 

שונים וכושר שונה?
לפי  השירים  רשימת  את  בונה  אני 
מקצבים, לעיתים יש יותר נינוחות ומעין 
הפוגה בקצב. יש הסכמה בקבוצה שכולן 
לכוח  אפשרות  יש  תנועה  בכל  נהנות, 
והעצמה לפי היכולת. אין מקום להשוואה 
שלי:  )הערה  יכולתה".  לפי  אחת  ו"כל 
מאד  מעריכות  הצעירות  האמת,  למען 
את הבוגרות ומייחלות שגם הן תרקודנה 

כך כשתגענה לגילן(.
האנרגיות  את  שואבת  את  מאיפה   -

המדהימות שלך? 
חלק  מקדישה  מוסיקה.  אוהבת  "אני 
גם  חדשה,  במוסיקה  להתעדכן  מהזמן 
נוער  עם  במגע  שבאה  בביה"ס  כמורה 
וגם מתאימה מוסיקה משנות ה- 60, 70 
מגיל  אותי  מלווה  הזו  האהבה  ואילך. 
לתנועה.  לאהבה  אותה  וחיברתי  צעיר 
אך עיקר האנרגיה היא מהקבוצה- נשים 
משהו  יש  והומור.  בשלות  עם  מבוגרות 
אוירה  שיוצר  המתאמנות,  של  בגיל 
נינוחה, הן פחות עסוקות בזוטות, ב"איך 
אני נראית בעיני אחרים", נשים שנפגשות 
גם במסגרות אחרות. כל זה יוצר אווירה 
יש  ב"יחדיו"  בכלל,  ומחברת.  מיוחדת 
מגוון עצום של פעילויות וכל אחת יכולה 
ולשלב כל  לבחור לעצמה את המערכת 
זה  משלה.  דגשים  עם  פעילויות  מיני 
כיף גדול וכבוד עצום לעבוד בצוות של 
עירית,  הוותיקות:  המדריכות  "יחדיו". 
בחום  אותי  קבלו  ישראלה  אלישבע, 
ואני  מחבק  ארגון  הוא  יחדיו   . ובפרגון 

מוקירה על הזכות לעבוד במסגרתו".
אני מודה לענת על הנכונות לשתף ועל 

הכיף שהיא מעניקה למתאמנות שלה.
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יחדיו
סימונה סער

9"משנכנס 
אדר מרבין 

בשמחה"
כך אמרו חז"ל, ואנחנו ב"יחדיו" 
בשאר  גם  אך  באדר  שמחים 
בגלל  ולמה?  השנה.  ימות 
והפעילויות  האירועים  שפע 
שהמועדון מזמן לנו. רק מקצת 

מהם אביא לפניכם הפעם:

9 חוגים
עם  הנוכחי,  בעידן   - חרוזים   •
התרחבותן של שעות הפנאי, והמודעות 
והרצון ליצירה אישית, הולכת ופושטת 
תכשיטים  יצירת   של   התופעה  לה 
מחרוזים. החרוזים מגיעים במבחר עצום 
לשחק  ניתן  וצורות,  צבעים  גוונים  של 
ומגוונים  שונים  דגמים  ולהכין  איתם 
תכשיט  להתאים  ואפילו  תכשיטים,  של 
לכל בגד בגווניו המדויקים. מי שחפצה 
בתכשיט ייחודי מחרוזים, יכולה להשיג 
לה כזה במגוון אפשרויות. מדריכה חנה 

פריד מאשקלון.
קורא  אך  חדש,  לא  אמנם   – ברידג'   •
בשבוע  פעם  להצטרף.  אנשים  לעוד 
יודע  שלא  מי  וחברותא.  מוחות  סיעור 

מוזמן ללמוד. כדאי!

9 שיתופי פעולה עם 
בית הספר "שער הנגב"

הרבה  כך  בכל  להשתתף  גדול  כיף 
אירועים המשותפים ל"יחדיו" ולתלמידי 

"שער הנגב", חלקם נכדים שלנו.
ילדי  עם  הוותיקים  נטעו  בשבט  בטו' 
הצעירים.  של  ביזמתם  היסודי  ביה"ס 
מלבד הנטיעות נערך טקס וכן שרו, פיזזו 

וצחקו יחד עם הילדים. היה נחמד!
– שיתוף פעולה עם תלמידי  • רסיטל 
 - הנגב  שער  למוסיקה  קונסרבטוריון 
מופע של בוגרי קונסרבטוריון שער הנגב 
בחינת  מתוך  ורוק  ג'אז  קטעי  במגוון 
חשמלית,  גיטרה  נגני  בביצוע  הבגרות 

תופים, פסנתר – שעה של נחת. 
• ועוד שיתוף פעולה מוסיקלי:  מחווה 
לעידן רייכל -  מחווה למשורר והמלחין 
תלמידי  בביצוע  רייכל  עידן  הישראלי 
חטיבת הביניים שער הנגב. 7 שירים של 
עידן רייכל ושיר אחד שצמרר במיוחד, 
"מאמא" של שמעון בוסקילה. אלו הועלו 
כשהם  מהאולפן,  זמרים  ע"י  בפנינו 
 – ותופים  פנדר  גיטרות,  בצ'לו,  מלווים 
גם הם תלמידי ח' וט' משער הנגב. תודה 
ולתלמידיו  האולפן  מנהל  שטרן  לאלון 
מתוכנו.  שצומחים  אדירים  כישרונות   -
וכולם  ולותיקים  לסבים  מנגנים  נכדים 

נהנים.

9 סינמה יחדיו
יום  של  הבוקר  בשעות  בחודש,  פעם 
יחדיו  צופים  לחודש,  האחרון  רביעי 
בשיתוף  האירוע  בסרט.  ב"יחדיו" 
פעולה עם סינמטק שדרות והוא מבורך. 
פעמי  ושלומית  לסרט  דואג  הסינמטק 

המשובח!  הצמחים  ותה  לפופקורן 
מלבבת  אתנחתא  זו  הקולנוע  לאוהבי 

וקרובה לבית!

9 פורים
באי  הפורים  חג  לפני  שנה  כמידי 
החטיבה  חיילי  למען  נרתמים  "יחדיו" 
הצפונית. ההיענות יפה וכולם נהנים: גם 
חיילי  וכמובן  הנתינה  מעצם  התורמים 

היחידה.
עם  פורים  מסיבת  בלי  אפשר  ואיך 
חברי  ע"י  שאורגנה  ושמחה,  צהלה 
המכינה בנחל עוז.  הצוות התחפש כולו 
וכן רבים מבאי המועדון, היה כיבוד כיד 

המלכה, ריקודים ומוסיקה.

9 תערוכות
"יחדיו",  במועדון  המסורת  במסגרת 
לתערוכות   מהאזור  ליוצרים  במה 
מתחלפות, הוצגה תערוכה, פרי יצירתה 
כפר  מקיבוץ  צומן  מאירה  החברה  של 

עזה.
מאירה מספרת: "הגעתי למועדון לפני 
עם  מדהים  מקום  מצאתי  שנים.  ארבע 
חברה  אחרי  הלכתי  מקסימים.  אנשים 
לצייר  התחלתי  הציור,  לחדר  והגעתי 
וגדלה  הולכת  שההתרגשות  והרגשתי 
בצבעי  התנסיתי  היצירה.  כדי  תוך 
את  גיליתי  ואז  בעיפרון  וברישום  פחם 
והריקוד של  מגוון הצבעים  האקריליק. 
המכחול  בידי שבו אותי. בתחילת דרכי 

מצילומים  או  אחרים  מציורי  העתקתי 
התחלתי  קרה:  זה  איך  יודעת  ואינני 
מתוכי,  שפורץ  ציור  אבסטרקט,  לצייר 
חדוות  לי.  שיקרה  האמנתי  שלא  משהו 
לי  שקשה  נפלא  משהו  היא  היצירה 

לתאר במילים למי שלא חווה זאת".
"התרגשות גדולה ממלאת אותי כשאני 
רואה את ציוריי תלויים בכניסה למועדון. 
זה ממש לא מובן מאליו עבורי. מרגישה 
לכול  תודה  הכרת  מלאת  אני  שזכיתי. 
במועדון,  שמצאתי  החדשים  החברים 
לפרגון ולהרגשה הנהדרת כשאני מגיעה 

למועדון". 

9 נסיעה למוזיאון 
ירושלים –גויה

 2 נסענו  האחרונים  השני  מימי  באחד 
אוטובוסים )100 איש( למוזיאון ישראל 
בירושלים ליהנות, לחזות וללמוד על 2 
תערוכות עכשוויות המוצגות במוזיאון, 

בימים אלו. 
 )1882  –  1746(  - גויה  פרנסיסקו   .1
ציורי  עשרה  המודרניזם.  מאבות  אחד 
שמן מרשימים מגיעים לראשונה ארצה 
ממוזיאון הפראדו במדריד בזכות שיתוף 

פעולה בין האוצרים.
ציורי   – הישראלית  באמנות  ישו   .2

אמנים  מן המאה ה-19 ועד ימינו, 
מוסיקלי  מופע  אף  נערך   – לבסוף 
יוניים  שירים  לדינו,  שירי  לכבודנו: 
נאוה  ענקית  זמרת  בפי  ופורטוגזים 

טרטין. היה מרגש!

9 הרצאות
גם  רגע.  אף  מבזבזים  לא  הוותיקים 
נערכה  לומדים.  הסמסטר  בחופשת 
בנושא:  מפגשים   3 של  קצרה  סידרה 
ע"י  בתנ"ך"  נשים  של  פלאיות  "לידות 

רינה פוקס דוידי מקיבוץ יד מרדכי.
סדרת המפגשים עסקה בהריונן הניסי 
ילדו.  אשר  ובתולדות  אלה  נשים  של 
וסיומם  בתורה  נפוצים  עקרות  סיפורי 

נובע מהתערבות אלוהית. 

9 ותיקדמיה 
בקשר  טעות  נפלה  הקודם  בעלון 
ב"יחדיו".  השני  הסמסטר  של  לקורסים 
הרבה  מרצה:  א'  בימי  התיקון:  להלן 
עוד   - הסודי  האקורד   – קריא  יעל 
נסו  המקדש  בבית  הלויים  שירת  מימי 
הסודי"  ה"אקורד  את  למצוא  מוזיקאים 
בשירו המפורסם  כהן  לאונרד  עליו שר 
את  ושרים  קוראים  בקורס  "הללויה". 
לאונרד  הגדול"-  ה"כהן  של  שיריו 
וגרפינקל,  סיימון  של  שיריהם  את  כהן, 
את  בפנינו  חושפים  ועוד,  "הציפורים" 
למוזיקה  מתחת  המסתתרים  המדרשים 
ועומדים  על  סוד קסם החיבור בין עבר, 

הווה ועתיד דרך הצלילים.
שאר הקורסים כמפורסם:

טעימות  נושא:   11:00-12:15 ג  יום   •
מוסיקליות ממזרח ומערב

הצצה   - מזרחי  הורביץ  שירה  מרצה: 
אל מגוון תרבויות וסגנונות מוסיקאליים 
מרחבי העולם, תוך התייחסות למושגים 
אחת  בכל  הבסיסיים  המוסיקאליים 
כמו  היצירות  למאפייני  מהתרבויות, 
תרבותיים,  אומנותיים,  להקשרים  גם 

חברתיים וגיאוגרפיים. 
"מבט  נושא:   11:00-12:15 ה  יום   •
אדם  ד"ר  מרצה:  באקטואליה".  מעמיק 

דנאל.
הכרה, ניתוח ודיון על אירועים שוטפים 
בארץ ובעולם, בהקשריהם עם אירועים 
בניסיון  ויסודיים,  רחבים  ותהליכים 

להבין את משמעויותיהם גם בעבורנו. 

9 נופשון – ים המלח
50 גמלאים עלו על אוטובוס וירדו לים 
המלח בסוף חודש פברואר ל 3 לילות,  
מידי  שנערך  הזהב,  פסטיבל  במסגרת 

שנה. 
מהבית,  התרחקות  מנוחה,  מלבד 
עם  המלבב  והמפגש  החופש  תחושת 
כ-600  )ועוד  מ"יחדיו"  אחרים  חברים 
מאוכל  גם  נהננו  הארץ(.  קצוות  משאר 
חמות,  בריכות  להתפקע,  עד  משובח 
ג'קוזי ונוף משגע וחוג התעמלות בוקר. 
חזינו גם בהמון הופעות, צהריים וערב. 
דוד  של  החברים  מהם:  כמה  נזכיר 
זוהר  רבקה  את  גם  שאירחו  קריבושה, 
את  מארחת  גלרון  נורית  לב,  ולירון 
של  לזכרו  שרים  חברים  גרוניך,  שלומי 
גבי שושן,  שרי, רותי נבון ועוזי פוקס. 
ובשירים  במילים  המלהט  אשתר  אסף 
)אין שיר שאינו יודע את מילותיו(, זאב 
חזינו,  שרנו,  ועוד...  מומו  בהצגה  רווח 
שמחנו ויצאנו מהשגרה.  בינינו, גם היא 

טובה עד מאד.

יחדיו
סימונה סער
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9 ראיון עם ענת רון – מדריכת 
פילאטיס ואירובי ביחדיו

פעמיים בשבוע, כשאתה מתקרב לאולם בהידרו, אתה שומע 
מוסיקה קופצנית ומטריפה, לפעמים שקטה ומענגת

צילום וו חיה ברדמן

צילום וו שלומית פעמי

9 הוגה הכפר
דרום שקט?

השקט  בצל  עלינו  עבר  אדום  דרום  פסטיבל  השנה, 
ושם,  פה  שנשמעים  הנפץ  קולות  כן,  אמנם  המאיים. 
בבית,  שוב  ולהרגיש  להירגע  קצת  לנו  עוזרים  באמת 
אבל בזמן האחרון שקט פה, ורוב הרעשים שמפרים את 
הדממה הם רעשים נורמטיביים כמו רעמים, דלת נטרקת, 
קפצון של פורים... אבל שוב – השקט הזה... מה נעשה 
הוא  הבא  ש"הסבב"  לנו  לספר  יודעים  הנביאים  איתו?  
הוא שאותו  שאלה, לא של האם, אלא של מתי. העניין 
דבר אפשר לומר גם על רעידת אדמה, נחיתת מטאור, 

הופעת חייזרים והמוות בכבודו ובעצמו.
כאן אני עוזב לכם את היד ועובר לנושא הבא.

אח ... יא מטווחי
סליחה, אבל בא לי לקטר קצת עכשיו. אז קדימה:

מתחיל  הצהריים  אחרי  שתיים  בשעה  בערך  יום,  כל 
ונשנה. משהו שטורד את  להישמע תקתוק מוזר החוזר 

האוזן והנשמה, ואם מנסים להקשיב ולהבין מה זה )ולא 
יותר,  ולא  פחות  לא  שמדובר  מתברר,  מנסים(,  כולם 
ביריות. כן, יריות. רעש של יריות בין שתיים לחמש בערב, 

בישוב סמוך גדר. נחמד נכון?
 הרבה פעמים אני שואל את עצמי )לא שעצמי עונה לי, 
אבל אני ממשיך לשאול( – מה עבר בראש של האנשים 
שחשבו להקים פה מטווח... לפני כמה וכמה שנים בעודם 
וחושבים: או קי, יש שטח ששייך לנו, הוא נראה  יושבים 
מתאים להקמת עסק כלשהו, אבל איזה? המקום נמצא 
שמונה מאות מטר ממקום ישוב.. מממממ ... אז מה אתם 
מאקדחים  בו  שיורים  כזה  מטווח!!  נקים  או!   אומרים?  
ורובים! סגרנו.  עברו שנים, והרעש הזה מתווסף לטילים, 
ערבות  מנגינות  ושאר  הליקופטרים  תותחים,  פצצות, 

לאוזן.
כבר  נמשכת  שהבעיה  לאחר  נרגשת:  פניה  באה  וכאן 

שלוש קדנציות של קציני הגמ"ר - 
בחייאתכום, כמה שנים לוקח להקים קיר אקוסטי? שורת 
יאללה  ביצים.  של  בקרטונים  מצופים  וקרשים  בזנ"טים, 

תנו גז.
בתודה , מהוועד לאיכות החיים.

בולגריה
תחת  שבוייה  שעדיין  יפה,  ארץ  בבולגריה.  מטיול  חזרנו 
כמה  שעברו  שלמרות  הקומוניסטי,  השלטון  השפעת 
עשרות שנים מאז התמוטטותו היא עדיין לא התאוששה. 
בשימור  השקעה  המון  דורש  שעדיין  תיירותי  פוטנציאל 
ושיפוץ. לאורך הכבישים, שחלקם משובשים מאד, נראים 
בתים, מפעלים ואף כפרים שלמים נטושים, עדות לעזיבת 
אחרות.  לארצות  וגם  העיר  אל  הכפר  מן  הצעיר  הדור 
תוסיפו לכך ילודה מועטה והתמונה ברורה.  מה עוד גילינו 
על בולגריה: יש להם, משום מה, את הקפה הטוב ביותר 
ששתיתי עד כה. המחירים כמעט בכל התחומים הם בין 
בתופעה  נתקלנו  מקרים  בהרבה  מהארץ.  לשליש  חצי 
מעניינת: הם עושים עם הראש לא ואומרים כן... מבלבל 
שהותם  על  בגאווה  לך  מספרים  בולגרים  הרבה  למדי. 
בישראל בעבר תוך שהם מתבלים את השיחה במילים 
היא  נפרדים.   כשהם  צ'או  אומרים  הבולגרים  בעברית. 
ידועה באתרי הסקי שלה אך גם באביב ובקיץ יש הרבה 
מה לראות. והכול בשעתיים טיסה. היידה !  איך אני בתור 

סוכן מכירות?  
צ'או צ'או ושיהיה לכולנו אביב נעים, פורח ושקט שקט.

ישי שוסטר



עדי מאירי

סניף ב  בין  המושב,  מרכז 
המועדונית,  עקיבא,  בני 
וספריה  הרך  הגיל  מעון 
גינה  האחרונה  בשנה  לה  צמחה 
מיוחדת. הייחוד שלה טמון בעובדה 
שהיא באחריות הקהילה כולה. כבר 
אפשר  הגינה  לשטח  כשמגיעים 
להתרשם מהייחודיות שלה. עצי פרי 
לצד עצי נוי, שביל שלצדדיו פרחים 
צבועים,  מגלגלים  עשויות  באדניות 
מערכת  ואפילו  סינטטי  דשא  רחבת 
השקיה חדשה. אבל את כל אלו לא 
ילדי  אלא  מקצועיים,  גננים  עשו 
קבוצות  לצד  יכיני  מושב  וילדות 

נוספות.   
החוסן  מרכז  יזם  הפרויקט  את 
הנגב,  שער  של  הרווחה  במחלקת 
בעת  אישי  חוסן  כי  תפיסה  מתוך 
החוסן  על  מעט  לא  נתמך  חירום 
היה  למשימה  שגויס  מי  הקהילתי. 
במקצועו  חינוכי  יועץ  דניאל,  חנוך 
חוסן  גינות  בהקמת  ניסיון  בעל 
בא  שאני  "חשבתי  אחרים.  בישובים 
ל- 12 מפגשים בלבד, שיועדו לילדי 
היסודי  הספר  בית  בגיל  המושב 

"מה  ומוסיף  חנוך  מספר  בלבד", 
את  השאיר  הזה  מהפרויקט  שנהיה 

כולנו פעורי פה".
על פי חנוך, הילדים בהתחלה היו 
סקפטיים. אך מהר מאוד השתחררו. 
בין  שיחה  החלה  עבודה  כדי  תוך 
דבר  של  בסופו  שהובילה  הילדים 
הילדים  חוסן.  על  מאורגנת  לשיחה 
שיתפו לראשונה את הפחדים שלהם, 
ואת הצרכים  את דרכי ההתמודדות 
שלהם. העבודה על הגינה משכה את 
מהפעוטות  חלק  של  ליבם  תשומת 
של  בסופו  שהוביל  מה  ליד,  במעון 

דבר לשיתופם בעבודה על הגינה. 
חנוך מספר: "ילד קטן נצמד לגדר 
והתחיל לשאול את הילדים שאלות. 
ההתעניינות שלו הפכה להתעניינות 
לגיוס  דבר  של  ובסופו  הגננות  של 
הגיל  תחום  מנהלת  של  דופן  יוצא 
זוהר. כך החלו  הרך ביכיני, אושרת 
גם ילדים בגיל שלוש ומעלה להגיע 
לגינה אחת לחודש. שם הם לומדים 
על הצומח, על האדמה ועל עבודת 

השתילה".
שיושב  עקיבא  בני  תנועת  סניף 
בסמוך לגינה החל גם הוא להתעניין 
חששו  בהתחלה  בה.  בנעשה 
שלהם,  בשטח  הגוברת  מהתעניינות 

אחר כך הבינו שגיוס בני הנוער של 
נמנע.  בלתי  הוא  לפרויקט  המושב 
לפרויקט  עקיבא  בני  של  התגייסות 
ילדי  שכל  לכך  הביאה  למעשה 
י"ב,  כיתה  ועד  הגן  מגיל  המושב, 

מצאו את מקומם בגינת החוסן.
הגינה  של  הגורפת  ההצלחה 
שאר  על  פסחה  לא  הילדים  בקרב 
הצטרפו  מאוד  מהר  התושבים. 
בגיל  נשים  של  קבוצה  גם  לפרויקט 
באחד  הגיעו  "הן  במושב.  השלישי 
מתפרצת  באנרגיה  לגינה  הערבים 
ונהדרת. הן הכינו קישוטים לגדרות, 
בערב שהפך גם הוא למפגש חודשי 
קבוע". מספר חנוך "כמובן שכל ערב 
כזה מלווה גם במאכלים מעשה ידיהן 

להתפאר" הוא מוסיף בחיוך.
לאט לאט התגייס לפרויקט הישוב 
כולו. תושבים החלו לתרום, ובגדול. 
את  הביא  מישהו  אחד  "יום  חנוך: 
המושב  ובאישור  שלו  הטרקטור 
הזזנו לגינה שני ספסלי ישיבה. כמה 
פרחים.  הביא  מישהו  כך  אחר  ימים 
ערבים  פעמים  כמה  עשינו  כבר 
משותפים למשפחות שלמות. באחד 
הערבים עשינו סדנת הכנת דחלילים 
הדחליל  את  לקחה  משפחה  שכל 
הביתה. ההורים מתחברים לגינה כי 
הם רואים את הילדים שלהם פורחים 

לא פחות מהפרחים".
אכן, משחר הקמתו יכיני הוא מושב 
לא  הקהילתית  החוסן  גינת  חקלאי. 
נותנת מענה לצורך של הילדים  רק 
לשיחה וקהילה אלא גם מחזירה את 
את  אותם  מלמדת  לאדמה,  הילדים 

ההיסטוריה של המושב. 
רוני חג'בי, אחד ממובילי הפרויקט 
השנים  "בשלוש  מספר:  במושב 
שלנו  המושב  קהילת  האחרונות 
חווה פריחה של ממש. אחת הסיבות 
המרכזיות לכך היא הגינה הקהילתית. 

ידי  על  בפני  הוצג  שהנושא  מהרגע 
של  החוסן  ממרכז  רביבו  תהילה 
את  לעשות  שעלי  הבנתי  המועצה, 
הזה  שהפרויקט  מנת  על  הניתן  כל 
יכולתי  לא  אני  אפילו  אבל  יצליח, 
גורפת.  הצלחה  לכזאת  לצפות 
בעבודת  התאהבו  פשוט  הילדים 
דברים  מהם  הוציא  זה  האדמה. 
שאנחנו כמבוגרים לא ראינו. בסופו 
של דבר זה משך גם את המבוגרים, 
מה שהביא לכמה ימי שיא של ילדים 
מהערבים  באחד  ביחד.  ומבוגרים 
הבאנו את פלוגת חרוב ממוצב ארז. 
בגינה.  שתלו  הקהילה  כל  עם  יחד 
ערב  ארוחת  אכלנו  דבר  של  בסופו 
כל  שהכינה  ממאכלים  משותפת, 

משפחה במושב". 
תהילה רביבו, מנהלת מרכז החוסן 

במחלקת הרווחה של שער הנגב:
ביכיני  הוקמה  הקהילתית  "הגינה 

הנו  לאדמה  חיבור  כי  הבנה  מתוך 
קהילת  את  מאוד  עד  המייחד  דבר 
חיבור  מקום  להוות  ויכול  יכיני 
משמעותי לקהילה. וכן הגינה פורחת 
הגינה  הקמת  מאז  המובנים.  בכל 
בה  הפעילות  להתרחבות  עדים  אנו 
מתמדת  ולהתווספות  הגילים  בכל 
חלק  להיות  המבקשים  אנשים  של 

מהעשייה. 
לפרויקט הנפלא הזה חברו גורמים 
משרד  במימונו:  לו  ושותפים  רבים 
הישראלית  קואליציה  גליל.  נגב 
לשירותים  ומחלקה  לטראומה 
בברכת  מתקיים  והכל  חברתיים 
שער  האזורית  המועצה  ובסיוע 

הנגב.
אני מבקשת להודות לחנוך המנחה 
הכל  את  שעושה  והיוזם  המסור 
המושב  מן  ולפעילים  רבה,  באהבה 

שמסייעים לו בכל אשר נדרש".

9 המלצת החודש בסינמטק שדרות
נשמה של כלב

גלגולי חייו של כלב חושפים את סיפורי בעליו המתחלפים אך גם את סיפור אהבתו הגדולה לאית'ן, נער אשר גידל אותו עוד בגלגול חייו הראשון ומתאחד עמו עשרות שנים לאחר מכן 
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כתבה וצילמה: עדי מאירי

באחד מימי השישי האחרונים, במזג אויר חמים ונעים, עלו 
חברי קיבוץ דורות בעבר ובהווה, יחד עם בניהם ונכדיהם 
אלו  מול  עומדים  כשהם  שם,  הקיבוץ.  של  העלמין  לבית 
שאינם כבר איתם, הסירו את הלוט מאבן ההנצחה המוקדשת 
"יזכור  מתוך  מילים   נחרטו  האבן  על  המייסדים.  לדור 
מקומי" שנכתב על ידי רפי כוכבי ז"ל ממייסדי הקיבוץ.  את 
הלוט הסיר חבר דורות שכבר חצה את גיל ה- 90. הטקס 

הסתיים בשירה משותפת של כל הנוכחים. 
בסיום האירוע המשיכו המשתתפים למועדון, שם נחנכה 
תערוכה המורכבת כולה מחומרי ארכיון שונים. התערוכה 
מציגה בצורה המוחשית ביותר את סיפורו של קיבוץ דורות- 
מכוננים שהשפעתם  אירועים  דרך מספר  לקרקע,  מעליתו 

על התנהלות הקיבוץ עוד נכרת ועד השנים האחרונות בהן 
חווה הקיבוץ התחדשות ופריחה דמוגרפית.

הקבוצה הראשונה שהייתה גרעין הבסיס של דורות, "חברי 
בחדרה.   1936 בשנת  התגבשה  בגרמניה"  הבונים  תנועת 
עם  יחד  מאפיקים,  הנוער  קבוצת  בהמשך  הצטרפו  אליה 
הכשרה  עברו  הם  יחד  אירופה.  מרחבי  צעירים  קבוצות 
בעוד הם מחכים להקצאה של קרקע עליה יוכלו להקים את 
הקיבוץ. ב 1941 ניתן האות והחלה ההתיישבות בדורות )על 
בסמוך  דרכים  בתאונת  שנספו  הוז  ותרצה  רבקה  דוב  שם 

לעליה לקרקע(. 
מההתיישבות  רבות-  קבוצות  הצעיר  הקיבוץ  קלט  מאז 
בארץ ישראל, מאירופה הכבושה ומאוחר יותר, גם קבוצות 

ניצולי שואה מאירופה המשוחררת.
בתקופתו,  ביותר  הדרומי  מבודד,  ישוב  היותו  מתוקף 

החברים פיתחו מערכת יחסים קרובה עם הכפר הערבי הוג' 
הצמוד לקיבוץ. קשר זה נמשך עד מלחמת השחרור. במידה 
דורות,  של  בהיסטוריה  כצלקת  נותרה  המלחמה  מסוימת 
מניתוק היחסים עם הכפר, דרך כאב על הנופלים במלחמה 
ועד פינוי הילדים מהקיבוץ שסבל מהפצצות בלתי פוסקות. 
אצל לא מעט מוותיקי הישוב, נותר פינוי הילדים כטראומה 

עד היום. 
עם קבלת השילומים מגרמניה )1951(, הוחלטה בדורות 
הקיבוץ:  פני  את  לשנות  שעתידה  היסטוריה  החלטה 
השילומים ילכו לקופה הקיבוצית ולא לחברים באופן אישי. 
ואף  המלחמה  אחרי  להשתקם  לקיבוץ  אפשרו  השילומים 
לבנות מחדש את כל המרחב הציבורי שלו. כספי השילומים 
אפשרו הקמת מבנים מהמשוכללים באותו הזמן, את המשק 
דורות,  אולם  של  לבנייתו  תרמו  ואף  והתעשייתי  החקלאי 

שכיום מהווה מוקד משיכה תרבותי של האזור כולו.
התערוכה המושקעת של הקיבוץ בנויה כמסלול של פניהם 
של המייסדים והוותיקים. הקסם שלה טמון בעובדה שהיא 
מצליחה להכיל לא רק את האירועים המכוננים של הקיבוץ 
של  זיכרונות  בגדר  כה  עד  שהיו  קטנים  סיפורים  גם  אלא 
ערבים  ידי  על  העדר  גניבת  לדוגמה  כמו  בודדים,  אנשים 
)בגלל  המאוחד  מהקיבוץ  הקיבוץ  של  סילוקו  עוינים, 
שהנהיג שיטה של קופונים פנימיים במקום שיטת הרישום(, 

והבובטרון שהיה מסד תרבותי מרכזי בקיבוץ.  
של  בעבודה  "מדובר  מספרות:  זיו  וחנה  בדולח  עירית 
על  רבות  שעמלו  ומיומן  מחויב  צוות  של  שעות,  אינספור 
את  לראות  מאוד  מרגש  היה  המיוחדת.  התערוכה  עיצוב 
לטובת  כאחד  וצעירים  וותיקים  כולם,  של  ההתגייסות 
של  פניהם  את  לראות  היה  מרגש  יותר  עוד  האירוע. 
המבקרים, אנשים שנזכרו בילדותם, בהוריהם, בקיבוץ של 

פעם".
בשורשי  עמוק  הנטוע  רב,  מידע  מכילה  התערוכה  ואכן, 
המבקרים  ללבבות  להגיע  דרך  שמוצא  מידע  הקיבוץ. 
ובכן,  מילים.  אלף  שווה  אחת  אומרים שתמונה  בתערוכה. 
מילים  ללא  אתכם  תשאיר  דורות  של  התמונות  תערוכת 

בכלל. 
המועד  בחול  להגיע  מוזמנת  הנגב  שער  קהילת 
בטלפון  זיו  חנה  דרך  מראש  בתיאום  בתערוכה.  לבקר 
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"זוכרים ואוהבים"
 לפני כשבועיים התקיים בדורות אירוע יוצא דופן של הוקרה לדור מייסדי הקיבוץ, 
 כחלק מאירועי שנת ה 75 לדורות. באירוע נפתחה תערוכה מיוחדת שעסקה בהנצחת 

סיפורו יוצא הדופן של הקיבוץ הראשון בנגב ומייסדיו

עדי מאירי

מתושבי  מאות  הגיעו  דורות,  באולם  שהתקיים  לערב 
המועצה. בערב נשאו דברים אלון שוסטר- ראש המועצה,  
אביטל ניר- יועצת לקידום מעמד האישה במועצה, חנה טל- 
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים וחי מייזלס- בעלה של 

מרוה ז"ל.
מרוה ניהלה את המחלקה לשירותים חברתיים בשער הנגב 
משנת 1992 ועד פטירתה בשנת 2015 פעולותיה הישירות 
היוו חלק משמעותי בבניית היכולת של תושבי  והעקיפות 
חברתי   - הכלכלי  במעמסה של המשבר  לעמידה  המועצה 
הקשה  הביטחוני  המשבר  עם  ובהתמודדות  בקיבוצים, 

במהלך 14 השנים האחרונות, בחירום ובשגרה.
בשנת 2000 מרוה יזמה את הקמת מרכז "מעברים", כמענה 
הכפרי,  המגזר  של  הנמוכה  וההכנסה  האבטלה  לבעיית 
שצמח לפרויקט משותף ל 3 מועצות. כיום קיימים 6 מרכזי 
"מעברים" ברחבי הארץ שנותנים מענה לכ 20 רשויות במגזר 
הכפרי, בתעסוקה ויזמות לאלפי אנשים במגזר זה. ב 2002 
יזמה  מרוה  הנגב",  ב"שער  הראשונים  הטילים  נפילת  עם 
את הקמת מערך החירום האזורי והיישובי )צח"י( במועצה 

וביישובים, מערך שהועתק בהמשך לכל עוטף עזה. כמו כן 
מרוה הקימה את "מרכז מיל"ה" הנותן מענה הוליסטי ייחודי 
לילדים עם הפרעות קשב וריכוז, למשפחותיהם ולמערכת 

החינוכית שלהם.  
מרוה נפטרה ביוני 2015 תוך כדי התמודדות הרואית עם 

מחלתה. 
ורדה  את  שכללה  ציבורית  ועדה  ידי  על  נבחרו  הנשים 
גולדשטיין )יו"ר הועדה(, אביטל ניר יועצת לקידום מעמד 

האישה במועצה, ספית חשביה צורי, עוזי הניג, מזי איילון 
מנהלת מרכז צעירים ונציגי משפחת מייזלס .

התקבלו 32 המלצות ל- 12 נשים ראויות, תושבות שער 
פורצות  חולמות,  נשים  המועצה.  בתחומי  ופעילות  הנגב 

דרך ומשפיעות על חיי הקהילה .
המועמדות  לבחירת  הקריטריונים  נקבעו  הוועדה  בדיוני 
ב- 3 קטגוריות. הבחירה לא הייתה קלה ולאחר התלבטות 

נבחרו 3 נשים: 
תגלית השנה - נבחרה לבנת קוץ מכפר עזה, על יוזמתה 
להקמת מרכז אומנות חברתי וקהילתי  "ביתמלאכה" המקרב 

עשייה יצירתית לכלל האוכלוסייה בשער הנגב.
פיתוח  על  מיכיני,  סרי  רוני  נבחרה   – עשייה משמעותית 
נשים  ילדים  למען  התנדבותית  ופעילות  חברתיות  יוזמות 

וזקנים בקהילת יכיני.
מפעל חיים – נבחרה דליה מצליח מכפר עזה, על תרומתה 
האוכלוסייה  להזדקנות  ראוי  מענה  ומתן  התפיסה  לשינוי 
וניהולו  "יחדיו"  מרכז  הקמת  המודרני,  בעידן  הנגב  בשער 

בין השנים 1992- 2002.
במופע  זוהר,  עלמה  היוצרת  הזמרת  חתמה  הערב  את 

שכולו הצדעה לנשות המועצה.

מנהיגות את העולם
 לפני כשבועיים התקיים במועצה ערב היסטורי, התחלה של מסורת חדשה ביוזמת הפורום 
לקידום נשים ב"שער הנגב" - ערב הוקרה לנשים מנהיגות במועצה ע"ש מרוה מייזלס ז"ל 

 הטבה
כרטיס 1+1 למביא מודעה זו 

לא כולל: סרטי ילדים, מפגשים ,אירועים ולא כולל את הסרטים: אור ירח, לאבינג וטרום בכורה

בונים קהילה מהשורשים
 ביכיני פועלת בשנה האחרונה גינת חוסן שהצליחה לאחד סביבה את כל אוכלוסיית הישוב. 

חנוך דניאל שמדריך ומלווה את הקמת הגינה מספר: "האדמה עושה טוב לילדים, עושה טוב לקהילה"

צילום וו חנה מורג

צילום וו חנוך דניאל

צילום וו חנוך דניאל



9 ראש טוב
רשת  לפרוס  החליט  דורות  צח"י 
קהילתית רחבה בחירום ולהכשיר ראשי 
"העיניים  להיות  שתפקידם  שיכונים 
ארי  ע"פ  בקיבוץ",  שלנו  והאוזניים 
דורות.  קיבוץ  של  הצח"י  יו"ר  צבי,  בר 
רפפורט,  אפרת  מובילה  התהליך  את 
בעת  האוכלוסייה  תחום  על  שאחראית 
פרידליך.  יוסי  בסיוע  ביישוב,  חירום 
 7 כללה  השיכונים  ראשי  הכשרת 
מפגשים שבהם קיבלו כלים כיצד להוות 
קשבת,  אוזן  להיות  לתושבים,  כתובת 
ובעיקר  שונות  ומצוקות  צרכים  לאתר 
כל  בתוך  לו,  שאכפת  האדם  להיות 
שכונה. ההכשרה הונחתה ע"י שירה גד, 
עו"ס דורות ומיה זילברבוש, עו"ס מרכז 

החוסן.

9 אני יודע שיש עיניים 
שרואות אותי קרוב

נפגש  והרבש"צים  הצח"י  יו"רי  פורום 
השבוע להרמת כוסית לקראת חג האביב 
צפייה  תוך  הזוג.  בני  בליווי  והפעם, 
אחת"  בשביל  "כולן  המיוחד  בסרט 
המספר את סיפורן של נשות הרבש"צים 
ועמותת  אשכול  החוסן  מרכז  )בהפקת 
של  סוגיות  יחד  והבנו  העלנו  להב(, 
בתחום  עשייה  המוביל  אדם  עם  זוגיות 
רבים  משאבים  בכך  ומשקיע  החירום 

למען קהילתו.

9 ח"ח לחינוך בחירום
המשפט  יותר  לו  שמתאים  תחום  אין 
בשבת",  יאכל  שבת,  בערב  שטורח  "מי 

מתחום החינוך בחירום. על מנת להיות 
ערוכים להפעיל מערכות חינוך בחירום 
הפינוי  במקומות  ואם  ביישובים  )אם 
להכין  החינוך  רכזי  על  הקהילתי(, 
רשימות  עבודה,  עקרונות  נהלים,  תיק 
שלא  לצוות  ומחליפים  מתנדבים 
החודש  כבשגרה.  לעבוד  להגיע  יוכל 
החינוך, מנהלי  רכזי  לכלל  כנס  התקיים 
הקהילות ונציגי ועדות החינוך בישובים, 
ליוו  הכנס  את  הנגב.  שער  במתנ"ס 
חברתיים  לשירותים  מהמח'  העו"סים 
נפתח  הכנס  מהשפ"ח.  והפסיכולוגים 
קיסרי   – גרודזין  שמעונה  של  בהרצאה 
מהשירות הפסיכולוגי החינוכי, שעסקה 
בשאלת המשמעות של שמירה על שגרה 
והימצאות מבוגר משמעותי, עבור ילדינו, 
תרגלנו  כך  אחר  חירום.  בזמן  בפרט 
סוגיות  עם  המתמודד  מורכב,  תרחיש 
שונות בהפעלת מערכת החינוך בחירום. 
מהתרגול הוסקו מסקנות חשובות. הכנס 
התקיים בהובלת לבנת עציץ מהמח' לגיל 
הרך, טל שוורץ, מהמח' לחינוך חברתי 
זילברבוש  ומיה  רביבו  ותהילה  במתנ"ס 

ממרכז החוסן.

9 שלום לשלמה
יו"ר  מייזליץ,  משלמה  נפרדנו  החודש 
הצח"י של קיבוץ ניר עם בעשור האחרון. 
הודינו לשלמה על העשייה המשמעותית 
ובחירום.  בשגרה  עם,  ניר  קהילת  למען 
בעיקר הודינו לו על המחויבות המדבקת 
שנבעה מתוך האהבה העמוקה לקהילה 

ולמקום. 
תודה שלמה!

עדי מאירי

התהליך הכיל בתוכו דרכים שונות של חיבור בין דורי עם 
וותיקי ארז. מדובר בתהליך יצירת ארכיון חי, כבסיס לפיתוח 
תוכן וארכיון עתידי, תוך בניית בית, מועדון ארזים, המועדון 
לשירותים  המחלקה  ביוזמת  התהליך  הוותיקים.  לחברים 

חברתיים ובהדרכה של מיקי ומיכל ממראה מקום. 
פעילויות,  מיזמים,  עשרות  יצרה  דורית  הרב  הקהילה 
את  בארז  חנכו  כשבועיים  לפני  ותערוכות.  תוכן  מיזמי 
המועדון החדש, אירוע שהיה להזדמנות נהדרת להציג את 

תוצרי השנה החולפת. 
הכל התחיל כשב"יום ירוק" )יום הפוך(, הפתיעו הוותיקים 
את בני הנוער בכך שיצרו סרטון בו הפכו ליום אחד לבני 
הנוער. בסרטון שובה הלב, חזרו וותיקי ארז להיות בני נוער 

ולו לרגע. 
להכין  ארז  נוער  החליט  הותיקים  של  זו  מחווה  לאחר 
מוארת".  "ההיסטוריה  תערוכת  למייסדים,  חוזרת  הפתעה 

התערוכה למעשה סיכמה את אירועי השנה החולפת.
הילדים בנו תמונות מאורות של וותיקי הקיבוץ. הם בנו 
קופסאות עץ, שבתוכן הותקנה תאורת לד. לאחר שהוציאו 
תמונות ארכיוניות שלא הופיעו עדיין בשום תערוכה והודפסו 
בהגדלה, כל נערה ונער בחרו תמונה אליה התחברו. תוך כדי 
תמונה.  וסב-טקסט של  על טקסט  הילדים  הסדנה, שוחחו 

)האובייקט  הם בחרו כל אחד בתמונות את מרכז התמונה 
עליו הם בחרו לשים פוקוס(, וחוררו נקודות בתמונות סביב. 
התמונות הוכנסו לתיבות האור ונתלו בחדר חשוך, הצמוד 

למועדון.
למצגת,  ידם  על  הועלה  התערוכה,  הכנת  תיעוד  תהליך 
והוקרן בלופ על גבי מסך במועדון החדש כחלק בלתי נפרד 

מהתערוכה.
כאמור לפני כשבועיים נחנך מועדון הוותיקים, שנתרם על 
ג'רזי, שפעילה מזה חמש עשרה  ידי משפחת תורמים בניו 
הפתיחה,  באירוע  ארז.  קיבוץ  עם  ידידות  בקשרי  שנים 
ארז  נוער  בני  הקיבוץ,  וותיקי  הקיבוץ  מחברי  רבים  נכחו 
הנוער  המועדון.  פתיחת  לטקס  שהגיעו  מחו"ל  והתורמים 

הקשיבו  הם  החשוך.  לחדר  ביד  יד  הוותיקים,  את  הוביל 
לסיפורים וחוו יחד את ההתרגשות הגדולה וההפתעה.

בתצוגת התערוכה היה גם "בונוס"- תערוכה נוספת שיצרו 
הוותיקים לקראת פורים מקולאג'ים ותמונות אישיות.

סטודיו,  בקיבוץ  נפתח  לוותיקים,  ההצדעה  שנת  במהלך 
בו צולמו הוותיקים ע"י צלם מקצועי מהקהילה. תמונותיהם 
תערוכות  ופיתוח  ארכיון  לצרכי  בהמשך  וישמשו  הוגדלו 
ומיזמים נוספים. כל אחת ואחד מהמשתתפים יצרו קולאג' 

על תמונה מוגדלת של עצמו. 
עבודה  ומלאה.  מאתגרת  היתה  בארז  האחרונה  השנה 
ויצירה.  שמחה  בהרבה  שמלווה  דורית,  רב  משותפת, 

העשייה הזו ממלאת את הלב בגאווה מקומית.

רבותי ההיסטוריה מוארת
בימים אלו מסתיים בארז מבצע קהילתי תרבותי שנושאו, הצדעה לדור המייסדים, לימי ראשית

9יום האישה
תלמידי כיתה ד'4 של המחנכת אורנה 
האישה  "יום  משמעות  על  למדו  וולף 
אחת  דמות  בחר  ילד  כל  הבינלאומי". 
שרצה להתמקד בה.  כך נוצרו קבוצות. 
בקבוצות ניהלו דיון על תכונות האישה 
קבוצה  כל  כך  אחר  בה.  מיוחד  ומה 
וביחד בדקו  הציגה את האישה שבחרה 
כגון:   להן,  יש  משותפות  תכונות  אילו 
נחישות, דבקות במטרה וכו'. התלמידים 
הן  שנשים  המשותפת  למסקנה  הגיעו 

גיבורות. 

9 מופע מוסיקלי 
מבית היוצר של פרויקט 

הנהגות מוסיקה
פרויקט הנהגות במוסיקה הוא פרויקט 
הנגב.  שער  תיכון  של  היוצר  מבית 
הפרויקט  במסגרת  התקיימו  לאחרונה 
עידן  שירי  קונצרט  של  הופעות  שתי 
רייכל. האחת בחטיבת הביניים והשנייה 
המורים  סגל  היסודי.  הספר  בבית 
התרגשו  היסודי  הספר  בבית  והמורות 
במיוחד לראות איך גדלו הילדים הקטנים 
אותם לימדו לפני מספר לא רב של שנים 
והפכו לנגנים מופלאים ומרשימים. תודה 

לכל המפיקים.  

9עושים ספורט
פעם בשנה מתקיים בבית הספר היסודי 
כל  בספורט.  עוסק  שכולו  מיוחד  יום 
ספורט  מקצועות  שלוש  בוחר  תלמיד 
ואותם הוא מבצע. זריקת כדור למרחק, 
ריצת 4*10 ריצת 60 מטרים, ריצת 400, 

קפיצה מהמקום, שלוש מקלות והרשימה 
עוד ארוכה ומגוונת. נוסף לכך, בסיום יום 
כשכל  שליחים,  מרוץ  מתקיים  הספורט 
בנות.  ו4  בנים   4 למרוץ  שולחת  כיתה 
בתמונה: יום ספורט מקסים ומושקע של 

כתות ה'. 
תודה לנילי לוקר, רועי חלבי, אור כתב 

ולתלמידי כתות ו' השופטים.

רותם מרציאנו ומתן זרגרי ה'5 

9טעימה קטנה מחוויה 
מדהימה

בית ספר  יום של חגיגה. תזמורת  עוד 
המונה כ- 600 תלמידים שלנו משכבות 
למוסיקה  באולפן  ביחד  מנגנים  ג'-ד', 
ממשרד  למוסיקה  מפקחת  בנוכחות 
החינוך בין היתר הופיעה גם מקהלת בית 
הספר המורכבת מתלמידים משכבות ג'- 
של  בניצוחה  קצרים  שירים  במספר  ו', 

אליטה. מרגש מאוד. 

9פעילים גם בהפסקות 
החלו  התלמידים  מועצת  תלמיד 
פעילות  הפסקות  ארגון  במסורת 
בבית  ההנהגות  ידי  על  ובהפעלתן 
גישור,  חוסן,  הירוקה,  המועצה  הספר, 
ומועצת תלמידים.  זה"ב, הנהגת ספורט 
חדשות  חולצות  קיבלו  ההנהגות 
המאפיינות את הייחודיות של כל הנהגה. 
החולצות נתרמו מטעם בית הספר לכל 
בית  תלמידי  כל  ההנהגות.  תלמידי 
הספר נהנו מתחנות מגוונות ומושקעות 
ייחודיות ההנהגה.  את  באופיין  ששיקפו 

כל הכבוד לכל העוסקים במלאכה.
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חינוך יסודי
שרון אנה יעקבי

בתמונה וו תזמורת ב"ס, כיתות ג'-ד'

9מרוץ אוגדת עזה תשע"ז בהשתתפות כתות ו 
והמחנכות המקסימות

בתמונה וו הפסקה פעילה

בתמונה וו יום ספורט

בתמונה וו מופע מוזיקלי - ב"ס מנגן

9רגע לפני החג תלמידי ב' 2 גם כן יוצאים ממצרים
הורי הקיבוץ גבים אירחו לא מזמן את תלמידי כיתה ב' 2  של המחנכת אודליה פרץ, 

בפעילות יציאת מצריים ספורטיבית ומהנה.

בתמונה וו הילדים בסיום המסלול במצפור אסף סיבוני

רווחה וחוסן
מיה זילברבוש

בתמונה וו מתנסים ומתרגלים אמפתיה בביקור בית ושיחה טלפונית, עם אדם במצוקה

בתמונה וו הענקת פרח לתודה לבני הזוג, על העמידה הנאמנה מאחורי הקלעים

בתמונה וו הפרידה משלמה, יחד עם אייל חג'בי, קב"ט המועצה ומיה זילברבוש, ממרכז החוסן



9מציאת 
עבודה היא 

עבודה בעצמה!
חיפוש עבודה היא עבודה בפני 
מאתנו  שמצריך  מה  עצמה 
לגייס את המשאבים הטמונים 
בנו ולעשות זאת בעזרת: סדר, 

ארגון, השקעת זמן ומאמץ
לקיחת  המצריכה  במשימה  מדובר 
מיומנויות  מוטיבציה,  אחריות, 
וכמובן,  חברתיים  קשרים  בינאישיות, 

כישורים מקצועיים.
ישנם אלמנטים אשר אנו מגיעים איתם 
שרכשנו  ובניסיון  באישיות  ומובנים 
וישנם כאלה אשר עלינו ללמוד, להצמיח 

ולפתח.

איך להתחיל ?
 - אישיים  ויעדים  מטרות  הגדירו   *
עבודה  לחיפוש  מאורגנת  תכנית  הכינו 
ומעקב  זמנים  לוח  מטרות,  קביעת  תוך 
לחלק  שניתן  התהליך  התקדמות  אחר 

לחמישה חלקים מרכזיים:
מנת  על  אפקטיביים-  חיים  קורות   *
סיכויים  להגדיל  )וגם  מועמדות  להגיש 
להכין  יש  איכותיות  למשרות  להתקבל( 
את  יציגו  אשר  מותאמים  חיים  קורות 
שלכם  והמיומנויות  הכישורים  מירב 

ומתאימים לתפקיד המוצע. 

קצר ולעניין
עם  יחד  ייקראו  שלכם  החיים  קורות 

או  עשרות  כמה  עוד  של  חיים  קורות 
מאות מועמדים אחרים. 

ירשים  לא  זה  מדי  יותר  תאריכו  אם 
המעסיק  על  יקשה  רק  אלא  אחד,  אף 
הכישורים  את  לזהות  הפוטנציאלי 

שלכם. 
אין צורך לכתוב סיפור על כל תפקיד 
הזמן  תקופת  את  רק  אלא  שביצעתם, 
שמילאתם את התפקיד, מקום   העבודה, 
של  וממוקד  קצר  ופירוט  התפקיד  שם 

תוכן התפקיד. רק מה שבאמת חשוב.
איפה  אכפת  לא  למעסיק  כלל  בדרך 
ומה  ילדיכם  מה שמות  ביסודי,  למדתם 
שחשוב  מה  עקרונית  תחביביכם.  הם 
ההשכלה  התעסוקתי,  הניסיון  הוא 
בהם  והכלים  הרלוונטית-המקצועית 
אתם שולטים )מחשב, שפות, רישיונות  

מהירה  בכניסה  לסייע  שיכולים  וכו'(, 
לעבודה בפועל. 

מהווה לעבר
דרך  לגבי  ברזל  חוקי  שאין  למרות 
כתיבת קורות החיים, רצוי לכתוב אותם 

מההווה לעבר. 
עסקתם  בהם  השנים  את  לציין  יש 
התפקיד,  הגדרת  העסק,  שם  בתפקיד, 
שלכם  והעיסוק  האחריות  ותחומי 
הסתם,  שמן  הוא,  ההיגיון  בקצרה.  
יותר  שביצעתם  האחרונים  התפקידים 
ואף  לכם  רלוונטיים  ויותר  חשובים 
מתפקידים  הפוטנציאלי,  למעסיק 

שמילאתם בעבר הרחוק.

ועוד כמה טיפים
אלא  סבילים  בפעלים  תשתמשו  אל   -
עלי  "הוטל  לכתוב:  במקום  בפעילים- 
"הקמת  כתבו  המחלקה"  את  להקים 

מחלקה".  
קורות החיים  לא מומלץ לקשט את   -
מרובות  טקסט  הדגשות  בגרפיקה, 

ועיטורים. 
- השתדלו להימנע מנקיטת עמדה/ציון 

עמדות פוליטיות/העדפות מיניות וכו'. 
שני  של  שמות  בידיך  שיהיו  רצוי   -
ממליצים שיוכלו להעיד על מקצועיותך, 

כישורייך ואישיותך. 
"שמות  לציין  יש  החיים  קורות  בסוף 

ממליצים יימסרו ע"פ דרישה".
- יום לאחר שליחתם, מומלץ להתקשר 
אכן  אם  ולברר  טלפון(  מספר  יש  )אם 

הגיעו ליעדם.      
- במידה ואתם שולחים את קורות החיים 
באמצעות הדואר האלקטרוני, אל תקראו 
לקובץ "קורות חיים" או "resume”, אלא 
השתמשו בשמכם כשם הקובץ. אחרת יש 
סיכון שהקובץ יתבלבל או יימחק בגלל 
תחת  שלחו  אחרים  שמועמדים  קבצים 

אותו שם. 
החיים  קורות  של  העיקרית  המטרה 
לצורכי  כמענה  עצמכם  את  לשווק  היא 
יש  לפיכך  הפוטנציאלי,  המעסיק 
למעסיק  שיבהיר  באופן  אותם  לערוך 
וניסיונכם  כישוריכם  כי  הפוטנציאלי 

יכולים לתרום לו. 

למי ואיך?
- פנייה ישירה לחברים ולרשת מכרים 

רחבה ככל האפשר.
ישירה  ופנייה  פילוח   - יזומה  פנייה   -
ורלוונטיים  פוטנציאלים  מעסיקים  אל 

לתחומי העיסוק שלכם.
לוחות   – באינטרנט  משרות  אתרי   -
דרושים , אתרי חברות כוח אדם והשמה 

, אתרי ארגונים.
- רשתות כגון לינקדין  ופייסבוק.

מדורי  וארצית-  מקומית  עיתונות   -
דרושים )חיפוש ופרסום מודעות(.

והשמה המתמחות  כוח אדם  - חברות 
בפלח שוק העבודה המתאים לכם

- לשכת התעסוקה.
בכלל  העבודה  חיפוש  תקופת  תכנון 
באופן  לסייע  יכולים  יום  סדר  ויצירת 

משמעותי להצלחת התהליך.
כאקט  הזמן  לפני  להתפשר  לא  כדאי   
במידה  וזאת  מרגיע  מיידי  פתרון  של 
לעצמכם  זאת  להרשות  יכולים  והנכם 

מבחינה כלכלית. 
עם  כנים  היו  המצב-  כך  ולא  במידה 
עצמכם באשר למחירים של כל החלטה 
הארוך.  ולטווח  הקצר  שתקבלו-לטווח 
כן  יותר  ארוך  הנשימה  שאורך  ככל 
לבחור  או  להיקלע  שלא  הסיכוי  גדל 
בתפקיד שאינו הולם את הציפיות ושלא 
תחזיקו בו מעמד לאורך זמן ומצד שני, 
מתאפשר יותר זמן לבחון ולברור הצעות 

אלטרנטיביות בצורה יסודית.
בכל שאלה תהייה והתלבטות, לכתיבה 
תעסוקתי  והכוון  החיים  קורות  ושיפוץ 
אתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו, אנחנו 

כאן עבורכם.
מדמון עינת   - פרט  תחום   מנהלת 
.tinat@sng.org.il  .077-9802273 
 - בתעסוקה  השתלבות  רכזת 
 .077-9802272 כהן:  לוין   טלי 
. m . m i s r o t @ s n g . o r g . i l 
לקביעת פגישה אישית - מירי מרדכייב 
 .077-9802271 מעברים:  מנהלנית   -

.m.misrad@sng.org.il
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מעברים
חדווה גבריאל

ארכיון
נגה גולסט

צילום וו 1987הפגנה נגד תאונות דרכים בצומת ניר עם 5-4-1997 צולם על 
ידי סימי בירס

9היום לפני...
תמונות מארכיון המועצה

חודשי מרץ ואפריל מאז ומתמיד היו חודשים עמוסים בפעילויות. קבלו טעימה, ממש 
על קצה המזלג, מהנעשה פה אצלנו לאורך השנים. מתחת לכל תמונה מצורף המידע 

הידוע על התמונה. אם והנכם יכולים לסייע במידע נוסף, אנא פנו לארכיון.
חג שמח! 

צילום וו פורים ביסודי 1998 - נורית בלקין, מחנכת

צילום וו מסיבת פסח להורי חברים מקיבוצי האזור 1-4-1977

צילום וו טקס הנחת אבן פינה למבנה חינוך טכנולוגי במכללה 3-4-1989

צילום וו סוף אימון ותירגול בנושא כיבוי אש 10-4-1983

צילום וו שמעון פרס נוטע עץ עם ילדי נחל עוז - אפריל 2011

אלה רסקין 

בתחילת החודש התקיים המפגש האחרון של הקמת וועדת 
יוזמה משותפת  "צעירים בחקלאות". הפורום הוא  ההיגוי- 
של מעברים נגב צפוני, מועצות שער הנגב, בני שמעון ויואב 

ונציגי התארגנות מנהלי גד"ש ורפתות.
הוועדה מונה עשרה נציגים, כולם בתפקידי ניהול בענפי 

החקלאות השונים )גד"ש, רפת, פרדס(.
הוועדה נבנתה על מנת לייצר דור המשך בענפי החקלאות 
להישאר  הנוכחי  הצעירים  דור  את  ולעודד  בנגב  השונים 
פחות  לא  אבל  להמשכיות  לדאוג  מנת  על  זאת  ולהתקדם. 

חשוב מכך, גם להתחדשות.
ערך נוסף שבא לידי ביטוי הוא לשמור על עקרון עבודת 

האדמה ובכך על השטחים הפתוחים והירוקים.
וועדת  לבניית  תכנית  במעברים  נפתחה  האחרון  בינואר   
היגוי לפורום צעירים בחקלאות, במטרה שזו תוביל ותייצג 

את כלל העובדים הצעירים בחקלאות. 
נציגי  עם  יחד  עברנו  בהם  מפגשים  שמונה  התקיימו 
לעומק.  הנושא  ללמידת  אותנו  שהביא  תהליך  הצעירים 
הכרת המודלים החקלאיים בענפים בהם הם עובדים, הצפת 
ניסוח מטרות משותפות ומציאת  האתגרים והקשיים בהם, 

פתרונות אפשריים.
בנינו פרזנטציה, תוך שימת דגש על שינויים שיש לעשות, 
פתרונות ורעיונות, אותה נציג בזמן הקרוב לוועדת ההיגוי 
לראשי  החקלאים,  הענפים  למנהלי  המנהלים,  פורום  של 
שונים  ולמנהלים  החקלאיות  הועדות  לנציגי  המועצות, 
בתחום החקלאות הרלוונטיים לנושא, ביניהם שירה ברגמן- 

רפרנטית החקלאות במשרד האוצר.
פורום הצעירים התנהל במקביל לפורום המנהלים שקיים 

מזה שלוש שנים, בוועדת ההיגוי של פורום זה יושבים: 

בלברמן-  שמיל  נגב,  שדה  גידולי  מנהל  אמיתי-  איציק 
הועדה  יו"ר  חרמוני-  חיים  החלב(,  )אסם  רפתות  מרכז 
החקלאית שער הנגב, רן פרדמן- מנהל גדש רוחמה, עופר 
ליברמן- מנהל גדש ניר עם, עידו שביט- מנכל אבשלום, רון 
ואנוכי,  "לכל", סלעית ברדה- מנהלת מעברים  שני- מנכל 
הנגב,  בשער  קהילתית  תעסוקה  תחום  רכזת  רסקין-  אלה 

מעברים נגב צפוני.
עם  דופן  יוצא  פעולה  בשיתוף  מתנהלים  הפורומים  שני 
ראשי המועצות והמוסדות השונים, לדוגמה הרעיון למסלול 
הניהול החקלאי בספיר נולד בפורום המנהלים ויצא לפועל 

בשת"פ של המועצה ומכללת ספיר.
במסגרת סדרת ההשתלמויות של פורום המנהלים בענפי 
משותפים  מפגשים  שני  שילבנו   ,2017 לשנת  החקלאות 
התקיים  הצעירים,  מפגשי  סיום  עם  ולצעירים.  למנהלים 
המפגש המשותף הראשון בו לקחו המשתתפים חלק בפעילות 
חווייתית מעולם הטבע, השטח והאתגר. במסגרת הפעילות 
לאתגרים  משותפת  התגייסות  תוך  דורי  הבין  הקשר  חוזק 
ויוצא  השונים. עיבוד התרגילים השונים עורר שיח מעניין 
דופן על העבודה בשטח ושפך מעט אור על רבדיו השונים 

של נושא העל שלנו: "מי ינהג על הטרקטור?"
"מי שמעבד את  אסכם בתודה גדולה לקבוצת הצעירים. 
האדמה גם נשאר בעליה" אמר אלון שוסטר, ראש המועצה 
באחד ממפגשנו, ובעידן של התרחבות התעשייה ושל חכירת 
ציונות  מעשה  בשליחות,  מדובר  מסיבית,  לבנייה  שטחים 
של ממש. אסור שהחקלאות תיכחד, "ובטח שלא במשמרת 

שלנו" הוסיף שוסטר.
העבודה רק התחילה.

יודע חקלאי פיקח
"האיכר האמתי מרגיש בנפשו, שאם יפרוש מן האדמה, הרי הוא פרש מן החיים" )אחד העם(



גם  וקורא  ומתחדש  פורח  הכל  באביב 
החורף  )ואכילת(  משנת  להתעורר  לנו 
ולאמץ הרגלים ותפיסות חדשות. לאכול 
מה שבא לי וכמה שבא לי אינה ההגדרה 
של חופש. מדובר באכילה בלתי מבוקרת 
והקשבה  בחירה  של  ממקום  שאינה 
שהגוף  מזון  לגופנו  דוחסים  אנו  לגוף. 
איזו זקוק לו מתוך דחף בלתי נשלט, רק 
משום שהוא היה מונח לפנינו או מסיבות 
הרגל  כל  בגלל  או  משעמום,  חברתיות, 
חיינו.  במהלך  לנו  שאימצנו  התניה  או 
את  מסמל  פסח  בעבדות.  אנו  כלומר 
והזדמנות  לחירות  מעבדות  היציאה  חג 
ולהתחיל  שלנו  הבחירות  את  לבחון 
והתנהגות  מטרות  הגדרת  של  בתהליך 

המשרתת אותנו יותר.
כשאנו אוכלים אנחנו עסוקים בשאלות 

כמו:
● מה אסור לי לאכול...

● כמה אכלתי..

● למה אכלתי..
של  הבריאותיות  ההשלכות  מה   ●

האכילה שלי...
● מה יהיה עם המשקל שלי...

השעבוד  את  מסמלים  ועוד,  אלה  כל 
לאכילה שאינה מאוזנת. 

אכילה בפסח - טיפים 
להתמודדות

משמיים  גזירה  אינה  בפסח  ההשמנה 

 3000 כ  מכילה  ממוצעת  חג  )ארוחת 
קלוריות!( וחג פסח אינו אויב הדיאטה, 
יום.  ביום  נוצר  בריאה  לאכילה  הבסיס 
באימונים  קשה  נתחיל.  מהיום  כבר  לכן 

קל בקרב.

זיהוי מכשולים: והערכות 
בהתאם

● יציאה מהשגרה: בחיי היום יום שלנו 
המבוססת  אכילה  שגרת  פיתחנו  רובנו 
וכמויות  מזונות  הרכב  אכילה  זמני  על 
מהשגרה  ביציאה  עצמן.  על  החוזרות 
לכמות  מעבר  ונאכל  שנחרוג  הסיכוי 

הדרושה עולה. 
וארוכות.  עשירות  גדולות,  ● ארוחות 
ומפתה,   עשיר  לאוכל  ארוך  חשיפה  זמן 
לנסות  לרצות  לנו  שגורם  גדול  מגוון 
גם  רב  זמן  שנמשכת  ארוחה  מהכל, 
על  אוכל.  לעוד  זקוקים  לא  כשאנחנו 
חברתית  ההתניה  את  להוסיף  יש  זה 

ותרבותית לאכול הרבה.
ההזדמנות  ואיתם  וטיולים  ● חופשים 
שזה  התחושה  בתוספת  יותר,  לאכול 

בסדר כי מדובר באירועים חד פעמיים
● מצות, עוגיות הפסח אגוזים ופריטי 
מזון רבים נוספים עתירי שומן וקלוריות 

המאפיינים את החג. 
בהם  למצבים  ומאוזנת  שפויה  גישה 
חרגנו, ההבנה שמעידה היא רק מעידה, 

וללא  אשמה  ללא  אחריות  לקיחת 
הלקאה עצמית. אלו יאפשרו חריגה ללא 
התפרקות מוחלטת. כך נצליח גם ללמוד 

כיצד להשתפר להבא.
ההבנה שאכילה בהקשבה לגוף ולצרכיו 
ובחירת סוגי מזונות וכמויות אינה עונש, 
משום  שלי,  בהנאה  פגיעה  או  הפסד 
שהימנעות מתחושת הכבדות, מהחרטה 
וההכרה בטעות שעשיתי, אין בהם הנאה 

אמיתית.
מאפשר  האוויר  מזג  גופנית-  פעילות 
התורמות  ולהליכות  לטיולים  יציאה 

לגוף ולהרגשה.
*ציפיות ראליות: אם נחליט שהצלחה 
כל  לעשות  בחג,  במשקל  לרדת  היא 
יום פעילות גופנית או לגעת במצות או 
כישלון  נחווה  שוב  כנראה  בקינוחים, 

ונשאר תקועים במעגל הדיאטות. 
כשהציפייה מהחג היא לעשות לעצמנו 
מהרגלים  להיפרד  לגוף,  להקשיב  טוב, 
יתחיל  כאן  אותנו-  משרתים  שלא 

השינוי. 
פחות  החג  במהלך  שלי  *האכילה 
הישמר  חשוב  לכן  ומסודרת  מובנית 
רישום  ידי  על  דעת  בהיסח  מאכילה 
האכילה שלי והקפדה על מרווחי אכילה 
של  סוג  הוא  פרי  )גם  שעות  שלוש  של 

ארוחה(- יצירת אכילה מודעת.
*שימת לב לכמויות שמן במזון – חופן 
אגוזים מכיל כ 700 קלוריות )ערך קלורי 
של שלוש ארוחות שלמות(. כל כף שמן 
מקבילה קלורית לכריך מלחם קל. לשמן 
בתפריט היומי יש תפקיד חשוב מבחינה 
ברכיב  מדובר  זאת  עם  יחד  בריאותית, 
תזונתי בעל דחיסות קלורית גבוהה לכן 

נצרוך שמן בצורה מבוקרת ומדודה. 
*היו יצירתיים: מזון בריא שאינו עתיר 

ומספק.  טעים  להיות  יכול  קלוריות 
הרשו  כאלה,  במתכונים  מלאה  הרשת 
המאכלים  את  ולחדש  לנסות  לעצמכם 

הרגילים והקבועים שלכם. 
*היו עסוקים במה מתאים לכם לאכול 
גדולות  בארוחות  "אסור".  במה  ולא 
בתוספת  עליכם  האהוב  במזון  התמקדו 

ירקות בשפע. 
משקאות  ללא  מים  לשתות  הקפידו 
תורמים  מים  טבעיים.  אם  גם  מתוקים 
בגוף,  רעלים  מפנים  השובע,  לתחושת 
העיכול  מערכת  תפקוד  את  משפרים 

ומערכות נוספות בגוף.
*אכלו מעט מכל דבר. איכלו באיטיות 
שאתם  המחשבה  את  שחררו  ובנחת. 
מפסידים. בצורת אכילה זו יש רק רווח. 
ליהנות  לנו  מאפשרת  איטית  אכילה 
מהאוכל ולא רק מהאכילה )יש הבדל בין 
השניים(. היא מאפשרת עיכול טוב יותר 

ושובע מוקדם ממנות מזון קטנות יותר.
ועוד כמה טיפים קטנים:

מאוזנים  לארוחות  להגיע  לב  ● שימו 
ולא רעבים.

● בארוחות הגדירו צלחת אחת ואכלו 
רק ממנה. חצי ממנה יהיו ירקות

לפניכם  שמוצע  מה  כל  את  סקרו   ●
הימנעו  לכם.  מתאים  מה  ותבדקו 

מהעמסה אוטומטית
הרחק  שנשאר  המזון  את  ארזו   ●

מהעין ומהיד.
ובעיקר תחגגו את האביב ואת דרככם 

החדשה.
חני אלדר דיאטנית- מרפאת המומחים, 

המרכז ההידרותרפי בשער הנגב
לקביעת פגישת הכרות - 052-5269611.

.hsclinic@sapir.ac.il

25 אפריל 2017 וו שער הנגב שער הנגב וו אפריל 242017

חינוך חברתי
טל שוורץ

9שעת כושר
עדכונים בנוגע למתיחות

השרירים  מתיחות  גופנית,  בפעילות  העוסקים  רבים  בקרב 
שאיננו  מי  היום,  גם  רבים  ולדעת  ופעם,  מקודש  ערך  הן 
כ"עבריין".  נחשב  פעילות,  אחרי  ו/או  לפני  מתיחות  עושה 
להלן מספר עדכונים בנושא, על בסיס עיון במחקרים רבים 

השמורים אצל המחבר:
מתיחות סטטיות )לעומת אלו הדינאמיות קצרות זמן הכאב(. 
תוך  השרירים,  על  בישיבה  נהוגות  משמע  שתרתי  אלו 
ממש  מתבצעות  אם  ומעלה,  דקה  כחצי  כאב  עד  מתיחתן 
לפני פעילות הדורשת כוח, מפחיתות מאיכות הביצוע! זאת 
ימתח  לרוץ מהר, אם  או  גבוה  אומרת שמי שרוצה לקפוץ 
כך את עצמו לפני כן, יבצע הכול לאט יותר, נמוך יותר, חלש 
יותר. וגם, רחמנא לצלן, אם אנחנו "רק" רצים ריצות ארוכות 
נעים  כאן המחקרים  או שוחים(, מסתבר שגם  רוכבים,  )או 
בין שום שיפור לירידה ביכולת! למה? כי המתיחה הארוכה 
יכולתו  את  ומקהה  מידלדלת"  ל"גומייה  הופכת את השריר 

להפיק כוח.
טוב, "אבל כל סט מתיחות שאני עושה אורך שניות בודדות. 
יזיקו  לא  אכן  שניות   15 שכ-  מסתבר  דקה".  חצי  לא 

טווח  יועילו!  לא  גם  אבל  הנ"ל.  לפעילויות 
גמישות(  )מה שנקרא  במפרקים  התנועה 

של  ומעלה  דקה  בחצי  רק  ישתפר 
לזלזל  ואין  ומעצבנת  כואבת  מתיחה 
רבים  פעילות  שבענפי  משום  בכך 
גם  החשובה  הגמישות,  חשובה 

לבריאותנו בעת התבגרותנו.
טוב, "אז אני עושה מתיחות בסוף 
חלב  חומצת  לפזר  כדי  פעילות 
שהמתיחות  מסתבר  ולהתאושש". 

לא "מפזרות" חומצת חלב. פעילות 
ארוכות  דקות  משך  מתונה  אירובית 

תחיש את הפיכתה של חומצת החלב 
כך,  נהגנו  לא  אם  וגם  לסוכרים  בחזרה 

הדבר יתרחש אבל לאט יותר. עניין של שעות 
בודדות. 

אז איך אמנע פציעות? הפחתת כאבי שרירים מכל סוג שהוא, 
לא תושפע ממתיחות מכל סוג ולא משנה אם בוצעו לפני או 
מאוחרים"  שרירים  "כאבי  שנקרא  מה  גם  הפעילות.  לאחר 
)התכווצויות שרירים( לא יימנעו או יופחתו כתוצאה ממתיחות, 
זאת משום שסיבת הכאבים היא נזק מזערי לרקמת השריר 
שטווח  להיות  יכול  שכן,  מה  הנזק.  את  יאחו  לא  ומתיחות 
עלולות  שאכן  פציעות  למנוע  עשוי  במפרקים  גדול  תנועה 
להתרחש בקרב מי שגמישותו משולה לקרש. מסיבה זו נכון 

הארוכות,  הסטטיות  למתיחות  להקדיש  וכדאי 
כחלק  ולא  עצמה  בפני  העומדת  פעילות 

קצר ובטל מהחימום לפני פעילות.
פצחתי  שאם  ותאמרו  תבואו  ואז, 
סוער  כדורעף/כדורשת  במשחק 
אם  בייחוד  חימום,  לעשות  מבלי 
הצעירים,  או  הצעירות  בין  אינני 
או  יתר  למתיחת  סיכון  יותר  יש 
אפילו קרע בסיבי שריר. נכון, אבל 
היא  חימום  החימום!  אינן  מתיחות 
הפעלה תנועתית של הגוף במעלה 
המדורג של קצב הלב ועל פי דרישות 

הפעילות העיקרית. 
אחד  שמצד  ורקדנים  מתעמלות  איך  אז 
מדרישות  חלק  הם  כוח,  שני  ומצד  גמישות 
פעילותם. איך יכינו אלו את גופם לפעילות? ההמלצה, 
היא להתגמש באימון נפרד העומד בפני עצמו ולפני הפעילות 
ההולכים  תנועה  בטווחי  )דינאמי(  תנועתי  חימום  לבצע 
וגדלים ואם בכל זאת מתיחות כי אני מורגל/ת בכך, אז כאלו 

הנמשכות שניות בודדות ולא ממש בסמיכות לפעילות.
מתיחות, לא בכל מחיר.

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

המרכז ההידרותרפי
הדר בנדט

9לאכול מה שבא לי וכמה שבא 
לי אינה ההגדרה של חופש!

באביב הכל פורח ומתחדש וקורא גם לנו להתעורר משנת 
)ואכילת( החורף ולאמץ הרגלים ותפיסות חדשות "שגב  קן  וחניכי  הנגב"  "שער  קן  חניכי 

למידה  היכרות,  של  לשיח  נפגשו  שלום" 
כדורגל  משחק  ואפילו  תרבויות  של 
מתוך  ראשון  במפגש  מדובר  משותף. 

סדרת מפגשים מתוכננת. 

הנגב":  "שער  קן  רכזת  אוהלי,  שרון 
"המפגש הראשון פתח את התיאבון לעוד 
מפגשים, הבנו שיש עוד הרבה מה להכיר 
ולדבר. המפגש הבא מתוכנן כבר לחופשת 

הפסח." 

9"הנוער הוא הסיכוי הנצחי 
לאושר של האנושות" )מ. בובר(

אז מה נחשב בעיניכם פריפריה? אוטובוס 
אחד ביום שנכנס ליישוב? להידרש תמיד 
להסביר איפה נמצא היישוב בו אתה גר? 
לגדול כשבכל היישוב יש רק עוד 2 ילדים 
בגילך? לגדול בצל סטיגמה? לשמוע יותר 
מדי "אבל את לא נראית משם.."? או אולי 
יש  האם  שלך?  המשפחה  שם  את  לשנוא 
הבדל בין היחס של החברה לקיבוצניקים 
של שער הנגב לעומת החברים משדרות? 
עצמו  את  תופס  שמונה  מקרית  ילד  איך 
אנחנו  האם  גולן?  ממרום  ילד  לעומת 
הילדים  בקבוצת  ל"פריפריה"  מתייחסים 

שאנחנו מדריכים? 
על  בו  לחפור  נהדר  מקום  גדי-  עין 

עסקנו,  שלמים  יומיים  ומרכז.   פריפריה 
 20 בשאלה.  והתלבטנו  בחנו  הפכנו, 
מדריכי ילדים ונוער מיישובי שער הנגב, 
יחד עם כ- 400 מדריכי נוער מכלל המגזר 

הכפרי בארץ. 
והוא   ,20 ה-  שנתו  זו  מתקיים  הכנס 
המועצות  מרכז  החינוך,  למשרד  משותף 
השונות  הנוער  תנועות  האזוריות, 
מגיעים  שנה  בכל  הקיבוצית.  והתנועה 
ערבים,  יהודים,  מדריכים-  מאות  לכנס 
דתיים, חילוניים, קיבוצניקים ומושבניקים 
מכל הארץ. כמו בכל שנה- גם אנחנו היינו 

שם. 

9מדריכי הנוער מדברים מרכז 
ופריפריה

יישוב נקרא  יש טיגריס? איזה  אז איפה 
אסימונים?  ייצר  יישוב  איזה  יגב?  בשם 
ואיזה שם יישוב הוא בכלל ראשי תיבות? 
כנראה  התשובות  את  יודעים  אתם  אם 
משחק  את  בקלות  פותרים  שהייתם 
הזיכרון- מועצה, עמו התמודדו לאחרונה 
ילדי שנת המצווות במהלך מסע האופניים 

המסורתי מרוחמה לברור חיל. 

עם  ההכרות  העמקת  היא  המסע  מהות 
המדהימים  נופיה  ועם  המועצה  יישובי 
עוד  לאף.  מתחת  ממש  לכולנו  שפרושים 
נדבך בתהליך יציקת תבנית נוף המולדת. 
ילדי שכבה ז' רכבו כמו פנתרים ובזכותם 
הבא-  השנה  של  המצווה  לבני  המסלול 

יתארך!

9פנתרי שנת המצווה במסע 
האופניים

צילום וו טל שוורץ. ד"ש מפולין

17 חניכים וחניכות משכבת יא' במועצה 
עם שניר לוי )בגי( רכז התנועה במועצה. 
לנו  מאמינים  לא  "רבים  מספר:  בגי 
מיוחד.  מסע  שהיה  מספרים  כשאנחנו 
כמו  בנושאים  מעמיק  התנועתי  המסע 
העולם היהודי שהיה וההשמדה אבל הוא 
מואר  מספיק  שאינו  תוכן  על  דגש  שם 

בתרבות הזיכרון הישראלי - המרד! 
אחר  התחקנו  השבוע  במהלך  כך 
סיפורים אישיים, עדויות ,מקומות ותכנים. 
המשלחת שלנו זכתה להגיע למקום מיוחד 
עם סיפור מיוחד שאף משלחת ישראלית 
לא הגיעה אליו מזה 20 שנה- ביאליסוק. 
שם שמענו על סיפור המרד החשוב שהיה 
לנו  היה  ונשכח.  שהולך  סיפור  במקום, 
)ראש 4 מתוך 5  הכבוד להיות במשלחת 
ראשים(. המשלחת שלנו כללה נוער דרוזי, 

בני  מקצועיים,  מביה"ס  עובדים  נערים 
נוער מדרום ת"א, גבעתיים, הבונים דרור 
של  מדהים  פסיפס  ועוד  אמריקה  צפון 

החברה הישראלית - פניה של התנועה. 
הקבוצה  ומרתק.  מורכב  היה  המפגש 
חוותה חוויה עצמתית מאוד, אמנם למדנו 
על השואה, אך למעשה למדנו על עצמינו 
על  אמת,  על  מוסר,  על  ורע,  טוב  על   -
מרד. שאלנו שאלות קשות על המציאות 
להמשיך  כקבוצה  ביחד  החלטנו  היום. 
ללמוד,  להמשיך  בארץ,  כאן  המסע  את 
את  לקחת  בתנועה,  להדריך  להמשיך 
הדבר שנוצר בינינו ולהגדיל אותו. כמובן 

שהקבוצה פתוחה למי שרוצה להצטרף. 
לסיכום - זה לא היה שיעור היסטוריה, 
היה זה שיעור בחיים שלנו, כאן היום. וגם, 

חשוב לומר, שהיה כיף מאוד ביחד!"

9 מסע לפולין - מסע לחיים
החודש יצאה משלחת הנוער העובד והלומד מקן שער הנגב למסע 
תנועות  ומרד  הציונית  המהפכה  שורשי  לגילוי  "המסע  לפולין- 

הנוער - שואה וגבורה

9נגישות
נגישות זה לא רק רמפה

לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות. 
גם לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלות מגיעה זכות זו. גם להם  
מגיע לחיות חיים נורמאליים. על מנת להצליח להגשים מטרה 
לאוכלוסיית  שיאפשרו  נגישות  הסדרי  של  קיומם  נדרש  זו 
אנשים עם מוגבלות להשתלב בחברה באופן שוויוני, מכובד 

ובמקסימום עצמאות.
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חיים בישראל   לפי 
בכל  כמעט  כלומר,  מוגבלות,  עם  אנשים   1,440,000 כ-   -
משפחה שישית בישראל יש אדם עם מוגבלות, ללא הבדל 

דת, גזע, גיל ומין. 
″אדם עם מוגבלות″ מוגדר בחוק כ"אדם עם לקות פיזית, 

זמנית,  או  קבועה  קוגניטיבית,  לרבות  שכלית  או  נפשית 
או  אחד  בתחום  מהותי  באופן  תפקודו  מוגבל  ְּבֶׁשָּלּה  אשר 

יותר מתחומי החיים העיקריים".
המונעים  רבים  ומחסומים  מכשולים  קיימים  יום  היום  בחיי 
מאנשים עם מוגבלות להגיע ולהשתתף בפעילויות השונות. 
ומחסומים  על מכשולים  הדרך להתגבר  הוא  הנגישות  חוק 

אלה. 
לדוגמה: הצבה של רמפה ליד כל גרם מדרגות. סימון תוואי 
הדרך לאדם לקויי ראיה ושפת הסימנים לאדם חירש. למרות 
השוני באמצעי ההנגשה, המשותף לכולם הוא  יצירת תנאים 

המאפשרים חיים שווים, מכובדים ועצמאיים כאחד האדם.
למעשה, נגישות חשובה לכולנו, גם לאנשים שאינם מוגדרים 
ילדים,  עגלות  עם  אימהות  ביניהם  מוגבלות"  עם  כ"אנשים 
עם  כאלה  נמוכים,  או  גבוהים  אנשים  משקל,  כבדי  אנשים 

מוגבלות זמנית ועוד.
הנגשה, למה?

ממגוון  וליהנות  להגיע  שיכולים  הלקוחות  הגדלת מספר   .1
המוצרים ומגוון השירותים.

2. שיפור שביעות הרצון של מקבלי השירות.
3. שיפור הנוחות לכלל הצרכנים.

4. המעשה הנכון מבחינה "חברתית".
5. הימנעות מתביעות אזרחיות ופליליות.

6. הימנעות מפגיעה תדמיתית.
7. מעל הכל- החוק מחייב !

הנגשת  המחייב  הנגישות  חוק  לתוקף  נכנס   2005 בשנת 
המלכ"רי  המוניציפאלי,  הממשלתי,  במגזר  ושירותים  מבנים 
ובעסקים הפרטיים. החקיקה אף מגדירה את מסגרת הזמנים 

להנגשה, פטורים ואכיפה. 
חשוב לי להזכיר כי כל בתי העסק חייבים לעמוד בדרישות 
בדיוק  יודעים  לא  או  מתלבטים  אתם  אם  והתקנות.  החוק 

מאיפה להתחיל, אז זה הזמן. 
הכותבת בעלת תואר שני בעבודה סוציאלית, מורשת נגישות 

השירות. מייסדת ובעלת החברה "בשביל הנגישות".

אריאנה דוקרקר בקרי

צילום וו טל שוורץ. מנווטים בין ישובי המועצה עם אופניים



9רעיון מהבטן
הריון, מתח, ומה שביניהם

במהלך תשעת חודשי ההיריון, האם ההרה היא הקשר 
הבלעדי של התינוק אל העולם. מצבה הרגשי, הטעמים 
והריחות עימם תבוא במגע, התנועה אותה תחווה ועוד. 
אך מה קורה כאשר האם חווה תקופות של לחץ? האם 
הדבר יכול להשפיע על בריאותו העתידית של תינוקה? 
האם נשים בהריון חשופות יותר ללחץ והאם הוא ישפיע 

על ההיריון והעובר?
והרוגע  הביטחון  תחושת  על  משפיע  הביטחוני  המצב 
האישי של התושבים. אנשים שונים מגיבים באופן שונה 
מופרשים  חרדה  או  דכאון  לחץ,  במצבי  דחק.  למצבי 
נמצא  הקורטיזול.  וביניהם  שונים  הורמונים  בגופינו 
קורטיזול מהאם  רוב המעבר של  מונעת את  שהשלייה 
לעובר אך עדיין 10-20% מהקורטיזול האימהי מוצא את 
משמעותו  האם  אצל  נפשי  מתח  כלומר,  לעובר.  דרכו 
מתח נפשי אצל העובר. מתח זה אצל האם ההרה יכול 
להביא למשקל לידה נמוך ואף לעלייה בשיעור הלידות 
להריונות  רבים  הריונות  הופך  אשר  דבר  המוקדמות, 
בסיכון גבוה. ישנם מספר מחקרים המרמזים על השפעת 
דפוסי  בהתפתחות  והעובר  האם  של  הנפשי  המתח 
או  שינויים  עם  התמודדת  יכולת  והיקשרות,  התנהגות 
הופעת חרדות בגיל מאוחר יותר, התפתחות איטית של 

התינוק או קשיי למידה וריכוז עתידיים.
בהלה אצל תינוקות וכיצד באה לידי ביטוי?

ה-20  בשבוע  מתפתח  הבהלה(  )רפלקס  מורו  רפלקס 

הריון  של  שלמה  מחצית  עוד  לתינוק  שיש  כך  להריון. 
המערכת  את  ול"אמן"  הרפלקס  להשפעות  להיחשף 
בתגובה לבהלה. לכשייוולד, אירועים רבים עלולים להביא 
אותו לכדי בהלה, למשל, שינויי תנוחה, רעשים חזקים, אור 
חזק, מגע לא נעים, כאב פנימי )כדוגמת גזים – הגורמים 

לכאב שמקפיץ את רפלקס מורו( ועוד.
מורו  לרפלקס  משמעותית  הישרדותית  חשיבות  ישנה 

ארבעה  כשלושה  שלאחר  לוודא  חשוב  אך  ומימושו, 
העולם  את  לחוות  לתינוק  ומאפשר  נטמע  הוא  חודשים 
מבוהל  תינוק  אצל  יותר.  ורגועה  נינוחה  רצונית  בצורה 

הפחד הופך להיות חלק מהתפקוד היומיומי ונשאר שם. 
כיצד נזהה בהלה?

עיניים פעורות והבעת פנים מבוהלת, כפות ידיים קפוצות, 
בכי רב וחוסר שקט. התינוק נראה קפוץ ומוחזק ולעיתים 
אף יקשית עצמו לאחור כשנישא על הידיים. נראה ככזה 

שלא טוב לו או לא נעים לו. 
מוטוריים.  עיכובים  עם  תינוקות  מעט  לא  אליי  מגיעים 
נוספים.  ועיכובים  פחדים,  זרים,  לחרדת  מתלווה  הדבר 
סבלה  ההיריון  שלאורך  מסתבר  האם,  מול  בבירור 
בו  באופן  גם  ביטוי  לידי  בא  והדבר  וחרדות  מפחדים 
טיפלה וגידלה את תינוקה לאחר מכן. חשוב לדעת שלצד 
סממנים  גם  תמיד  יופיעו  החושי(  )או  המוטורי  העיכוב 

התנהגותיים. 
אז מה עושים?

בכדי למתן תבנית של בהלה חשוב לספק לתינוק תנאים 
הדומים ככל הניתן לתנאי הרחם )בהנחה שנתפש במקום 
על  נשיאה  לעולם.  צאתו  עם  מיד  עבורו(  ועוטף  מגונן 
הידיים או במנשא )רצוי בתנוחת ערסול(, עיטוף, קרבה, 

חום, מגע עמוק, תנועה וקול. 
ישפיע  לסיכום, האופן שבו תחווה את האם את הריונה 
באופן די ודאי על העובר. אימא רגועה ונינוחה, תקרין זאת 
לתינוקה עוד בעודו ברחם. אימא שמוצאת עצמה במצבי 
לחץ וחרדה, תעביר זאת לתינוקה מבלי להתכוון. מודעות 
לנושא וטיפול נכון בתינוק מיד עם לידתו עשויים לשפר 

משמעותית את המצב ולעזור בהרגעת התינוק.
וילדים  הכותבת הינה ממקימות מרכז "פעימות" להורים 
וילדים למעלה  בנחל עוז. מדריכה להתפתחות תינוקות 

מ 16 שנים, מורה לחינוך גופני ותנועה.

רונית מידן

עומדים בפני גירושין?
מרכז גישור לגירושין

בית כרמי - נתיבות

 • צוות עורכי דין ומגשרים מקצועי

  מתחום דיני המשפחה. 

 • הליך מהיר ונקי ללא מריבות 

  מכוערות והליכים סבוכים.

• חסכון גדול בעלויות לשני הצדדים.
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