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9בפתח הדברים
שכנים שכנים

אנחנו חיים בין שלושה מטרופולינים: תל אביב ובאר שבע 
על  רגילים לחשוב  לא  אנחנו  ועזה הפלסטיני.  הישראליים 
וחצי  עשור  מזה  שכן  אזרחי,  ערך  כבעלות  ובנותיה  עזה 
כמעט - אין יוצא ואין בא לעזה, אין נכנס ואין מתארח בה. 

הסיבות – ידועות לעייפה, לתסכול, לפחד ולכעס.
ושיח  שיג  שלנו  הענקית  השכנה  עם  מקיימים  שאנחנו  עד 
וחינוכיות,  תרבותיות  וחברתיות,  סביבתיות  בסוגיות   - רגיל 
ספורטיביות  ותעסוקתיות,  עסקיות  ומדעיות  אורבניות 
הכותרות  עיקר  את  הביטחון  תחום  תופס   - ותיירותיות 

והמשאבים של היחסים בינינו.  
אולם, בשעה שאנחנו כותבים כאן סיפור של הצלחה יוצאת 
דופן, השכנים שלנו ברצועת עזה שוקעים למציאות מדכאה 
ההתבוננות  תעוזת  בנו  קיימת  האם  חיובי.  אופק  וחסרת 
ולהפנים שכמעט  להבחין  לנו  החמלה שתאפשרנה  ומידת 
שני מליון בני אדם חיים בסמוך לנו בתנאים בלתי אנושיים? 
האם לצד המשך ההתבססות, יש בנו היכולת להכיר בסבל 
לא  האם  רחוק?  כך  וכל  קרוב  כך  כל  לצידנו,  החיים  של 
הגיע הזמן שנרים את הראש ונפסיק להדחיק את המציאות 
וזקנים,  ילדים  בתינו,  סף  על  ממש  כבולים,  בה  המחפירה 

נשים וגברים, שרובם לא חטאו כלפינו.
לא כאן המקום לניתוח התהליך ההסטורי – הצבאי, המדיני 
אנוש  בני  מליון   1.8 של  בפועל  כליאתם  שגרר   - והכלכלי 
הזמן  בהחלט  זהו  לטעמי,  אבל,  וחברתית.  פיזית  במדמנה 
לומר, קודם כל לעצמנו ואחר כך למנהיגינו, שמדינה יהודית 

תשתיות  לשיקום  נמרץ  באופן  לסייע  חייבת  ודמוקרטית, 
החשמל והגז, המים, הביוב והתקשורת, התחבורה, החינוך, 

הרווחה והתעסוקה שברצועת עזה.
זהו הזמן, לאחר שנתיים וחצי שקטות יחסית, לנקיטת צעדים 
משמעותיים של הקלת התנועה של אזרחים מרצועת עזה 
הנצורה. לצערנו, השלום עם שלטונות עזה אינו בפתח אבל 
האינטרס הישראלי והערכים האנושיים – היהודיים מורים לנו: 
ובעולם,  לחתור, באינטנסיביות, לאיתור השותפים, במרחב 
בה  נסבלת  הבלתי  מהעליבות  שלנו  השכנים  חילוץ  למען 
הם מכלים את חייהם, כאן, ממש מעבר לשדה האחרון שלנו, 
במרחק צעקה קורעת לב מהבתים היפים שלנו ומהישובים 

המשגשגים שלנו.  
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מקיבוץ  ומשורר  סופר  נדב,  שלמה 
כאזרח  למלחמה  שהגיע  עזה,  כפר 
לנער מעליו את מראות  מתנדב, התקשה 
עוד  נכתב  אלו  תחושות  מתוך  המלחמה. 
בזמן המלחמה ספרו "עד כלות ענן החול". 
חללי  של  לזכרם  שנכתב  ייחודי  ספר  זהו 
של  היעדרותה  בסיני.  ההתשה  מלחמת 
הביאו  ההנצחה  מדפי  ההתשה  מלחמת 
שמאוחר  נדב,  של  השירים  שספר  לכך 
לאחד  הפך  אינטרנטי,  כאתר  עלה  יותר 

ממיזמי ההנצחה היחידים של המלחמה.
ברנע,  אהרל'ה  של  בהנחייתו  הטקס 
בין  הגיעו  אליו  עזה,  בכפר  באולם  נערך 
ששירת  רון,  יצחקי  )מיל.(  תא"ל  היתר 
כמפקד מוצב בתעלה, אהרלה רוטשטיין, 

בעצמו לוחם בהתשה, שתלמידיו בחטיבה 
העליונה שלנו היו שותפים לעיצוב הספר 
"עד כלות ענן החול", אל"מ תני גבע, שנים 
רבות חבר דורות, שסיפר על עשרות חברי 
שער הנגב שהתנדבו לשרת בגזרת התעלה 
ועוד רבים מתושבי המועצה שלקחו חלק 

במלחמה. 
התרחשה  סיני  בגזרת  ההתשה  מלחמת 
בה  נפלו  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר 
457 חיילים ויותר מ-1000 נפצעו. לימים 
הזיכרון  דפי  מעל  נעלמה  המלחמה 
הקולקטיבי של מדינת ישראל. שנים רבות 
לא זכתה מלחמת ההתשה להכרה רשמית 
אות  הוענק   ,2003 בשנת  רק  בישראל. 

מלחמת ההתשה לחיילים שהשתתפו בה.

9 תיקון היסטורי - מנציחים את 
המלחמה שנשכחה

בשיתוף עם מועצה אזורית שער הנגב, הושק בטקס חגיגי אתר הוקרה 
שנשכחה המלחמה   - ההתשה  מלחמת  ונופלי  לפצועי  אינטרנטי  פסטיבל "דרום אדום" חוזר עם מרבדים 

אדומים ושלל פעילויות במרחבים הירוקים 
בין נחל שקמה לנחל הבשור בצפון הנגב. 
מרבדי  של  מאוחרת  פריחה  צפויה  השנה 
להיות  צפויה  אף  שהחגיגה  כך  הכלניות, 

ארוכה מהרגיל.
שנת  בסימן  השנה  יתקיים  הפסטיבל 
המים לנגב, לרגל ציון 70 שנה להנחת קו 
המים הראשון לנגב ויבקר באתרי מקורות, 
מאגרי מים, נקודות תצפית ומסלולי טיול 
הנחת  סיפור  בעקבות  וישנים  חדשים 
יוכלו  המטיילים  לכך  נוסף  המים.  קו 
ללא תשלום  מודרכים  בסיורים  להשתתף 

מידי שישי ושבת.  
רוחמה  בבתרונות  התקיימה  השנה  גם 
לזכרה  המסורתית  הכלניות  צעדת  ב-4.2 
ומרתון  דמארי,  שושנה  הזמר  ענקית  של 
אופני הרים בארי ה-11 יתקיים ב-10.2 בין 
מרבדי הכלניות של בארי. כמו כן יתקיים 

זו השנה הרביעית מרוץ הכלניות ב-17.2, 
עם מסלולי ריצה ברמות קושי שונות, בין 

מרבדי הפריחה והשדות החקלאיים. 
היזמים  את  הפסטיבל  מארח  השנה 
לסירוגין  יתקיימו  שבת  ומידי  הבדואים 
"שוקראן"- שוק בדואי אותנטי בצומת בית 
מבחר  לצד  פתוח   בדואי  ומוזיאון  קמה 
וסדנאות  סיורים  הדרכות,  פעילויות, 
בחיבור המורשת הבדואית לאדמה ולטבע, 

אשר יתקיימו ביער דבירה.
ה-  הוא  הקרוב  בפסטיבל  חידוש  עוד 
האינטרנטי  הקניון  מרקט".  אדום  "דרום 
של יזמי צפון הנגב. אתר המכירות החדש 
וגם  מוצרים  להזמין  ניתן  בו  האזור  של 
במחירים  וארוחות  אטרקציות  צימרים, 
מיוחדים, זאת על מנת להכיר את היזמים 
לקניה:  יוצעו  הדרומיים.  והיוצרים 
אומנות,  זית,  שמן  יינות,  פיקניק,   סלי 

יצירה ועוד.

9 דרום אדום יוצא לדרך
על רקע מיליוני כלניות שיכסו את צפון הנגב במרבדים אדומים 

וססגוניים יתקיים זו השנה ה-12 פסטיבל דרום אדום

צילום וו עדי מאירי
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צילום וו עדי מאירי

בעיר  הושק  רב-אזורי  עסקים  מרכז 
ראשי  בנוכחות  חגיגי  בטקס  שדרות 
לעסקים  מעו"ף  בכירי  מהאזור,  רשויות 
יציע  המרכז  המקומית.  העסקים  וקהילת 
מאזור  ובינוניים  קטנים  עסקים  לבעלי 
משרדיים  שירותים  עזה  ועוטף  שדרות 
המדינה.  בסבסוד  מקיף  עסקי  ליווי  לצד 
מדובר בסניף של מעו"ף שמתמחה במרחב 
הכפרי, ובפרט במרחב הכפרי בעוטף עזה, 
מספר  של  דופן  יוצא  פעולה  שיתוף  תוך 
רשויות מהאזור. סניף מעו"ף החדש שיושב 
בשדרות יתמחה גם במתן ההטבות לעסקי 
הממשלה  החלטות  במסגרת  עזה  עוטף 

החדשות הנוגעות לעוטף. 
משרד  כנציג  כאן  להיות  שמח  "אני 
מרכז  את  ולחנוך  והתעשייה  הכלכלה 
מעו"ף  סניף של  גם  הזה, שהינו  העסקים 
לעסקים שמעניק, תחת מטריה אחת, מגוון 
רחב מאוד של שירותים וליווי עסקי" אמר 
רן קיויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים 
והתעשייה.  הכלכלה  במשרד  ובינוניים 
"הרעיון לפתיחת מרכזי עסקים נבע מתוך 
המקומית  הפעילות  את  להזניק  הרצון 

באמצעות קידומם של עסקים חדשים עם 
פוטנציאל גבוה. אני מאמין כי המרכז יהווה 
ויעזור  והבינוניים,  הקטנים  לעסקים  בית 

להם בתחילת הדרך, וגם בהמשכה". 
האחרונות  בשנים  נמצא  שלנו  "האזור 
בתנופה אדירה, גם בתחום הכלכלי" סיפר 
אלון דוידי, ראש עיריית שדרות, בנאומו. 
אלון שוסטר, ראש המועצה האזורית שער 
הנגב, הוסיף "האזור כולו בצמיחה מואצת. 
הצמיחה  בתרבות,  ברווחה,  בחינוך,  אם 
בתחום  גם  ועכשיו  החיובית  הדמוגרפית 
הביטחוני,  האתגר  לצד  זאת  כל  הכלכלי. 
שעומד מולנו כל עת. שדרות נמצאת היום 
במקום שרצינו שהיא תהיה בו לפני עשור 
רחוק  לחלום  היומרה  את  לנו  יש  והיום 
יותר".  נועזות  כלכליות  מטרות  ולהגשים 
שוסטר סיים את דבריו בנימה אופטימית 
ההזדמנות  את  לנצל  רוצה  "אני  והוסיף: 
מיליון  לשני  תקווה  של  מסר  ולשלוח 
האנשים שכלואים תחת משטר איום מעבר 
ונצליח  יבוא  שיום  תקווה  כולי   - לגבול 

לייצר מערכת כלכלית משותפת". 

9 מרכז עסקים רב-אזורי נפתח 
באזורינו

בשבוע שעבר הושק מרכז עסקים חדש של מעו"ף בשדרות 
ועוטף עזה

שנותן  ביכיני,  הראשון  במעון  מדובר 
מענה לילדים עד מלוא להם 3 שנים, אחרי 
ששנים רבות נאלצו המשפחות לצאת עם 
המעון  הישוב.  לכותלי  מחוץ  ילדיהם 
שנחנך לאחרונה, פועל כבר מתחילת שנת 
הלימודים הנוכחית, ומופעל על ידי מתנ"ס 
שער הנגב בלווי ושיתוף המועצה. המעון 
מנוהל על ידי אושרת זוהר ומטופלים בו 
כרגע 25 תינוקות ופעוטים, בשתי כיתות.

בצמוד  ממש  נפתח  שהמעון  "מכיוון 
לתחילת השנה, ההרשמה עדיין לא מלאה" 

מספרת לבנת עציץ, מנהלת החינוך לגיל 
נערכים  "אנחנו  ומוסיפה  במועצה  הרך 
תהיה  שההרשמה  בכוונה  הבאה,  לשנה 

גבוהה בהרבה מהשנה".
מצמיחה  האחרונות  בשנים  נהנית  יכיני 
דמוגרפית מוגברת ורבים מהבנים חוזרים 
שנוסף  כך  משפחותיהם,  עם  למושב 
הבאה,  בשנה  הצפויה  בהרשמה  לגידול 
נערכים במושב להגדלה של מספר הכיתות 
הדמוגרפית  הצמיחה  לאור  וזאת  במעון 

המשמחת.

9 ילדים זה שמחה
אחרי שנים של ציפייה נפתח מעון חדש לפעוטי יכיני

לבקוב  עמית  בעבר,  שדיווחנו  כפי 
סיים את עבודה בשקמה הבשור, עמותת 
מועצות  לחמש  המשותפת  התיירות 
הנגב,  )שער  המערבי  בנגב  האזוריות 
אשכול, מרחבים, שדות נגב ובני שמעון(.

צאלים  קיבוץ  חברת  דוד,  סלע  ליאורה 

ומנהלת התיירות של הקיבוץ מזה שנים, 

נכנסת לתפקיד בימים אלו, ממש לקראת 

פסטיבל דרום אדום הבא עלינו לטובה. 

9 מנהלת חדשה לעמותת 
התיירות שקמה הבשור

ליאורה סלע דוד נבחרה להחליף את עמית לבקוב כמנהלת העמותה

9מבט מעודד
"העתיד המועצתי"

שיחה  בבית  התפתחה  שישי,  ביום  הערב  ארוחת  אחרי 
על העתיד. אחותי אמרה שהמהפכה הגדולה שהאנושות 
- מכוניות ללא  לפינה  נמצאת כבר מעבר  עומדת לעבור 
הטכנולוגיים  השינויים  את  שלי  אבא  עם  סקרנו  נהג. 
המרכזיים שחלו מאז היה ילד, ביניהם: המכוניות הפרטיות, 
האינטרנט  האישי,  המחשב  הטלוויזיה,  הנוסעים,  מטוסי 
ולבסוף – המהפכה הסלולרית. אחר כך ניסינו לחשוב את 
מה מתוך אלה ניתן היה לצפות מראש. במקום לספר לכם 
בערב  השיחה  את  לקיים  לכם  ממליץ  אני  התשובה,  את 

שישי הבא. מובטח דיון משפחתי מרתק.
אני שותף בצוות שמפיק את הכנס האסטרטגי השנתי של 
מנהלי  מנכ"לים,  מתכנסים  שנה  מדי  האזוריות.  המועצות 
יחידות אסטרטגיות ופעילים בתחומים שונים ודנים בנושא 

המפגש  את  להקדיש  החלטנו  השנה  משותף.  אסטרטגי 
במשך   ."0302 "מועצה  הכותרת  תחת  עתידית,  לתחזית 
בחיזוי  ותהליך  תוכן  מומחי  של  בסיוע  השקענו  יומיים 
אנחנו  איך  על  ובמחשבה  הקרובה-רחוקה,  המציאות 

במועצות יכולים וצריכים להיערך לקראתה.
להלן כמה תובנות בסיסיות: 

גדול  חלק  מראש  לחזות  ניתן  לא   - הצפויה  האחת, 
אין סיכוי שלפני שלוש עשרה שנים המועצות  מהשינויים. 
למכלול  ונערכות  הסלולרית  המהפכה  את  צופות  היו 

ההשפעה שלה על חיינו. 
התובנה השנייה - הרבה מהדברים שאנו משוכנעים שיעברו 
שינוי ואפילו ייעלמו,  נותרים על כנם. דוגמא בולטת לכך הם 
בתי הספר, שעם כל השינויים הטכנולוגיים והפדגוגיים, עדיין 
תלמידים  עם  כיתות  של  הקלאסית  במתכונת  מתקיימים 
רוב  האופנה:  מתחום  ונחמדה,  קטנה  דוגמה  ועוד  ומורים. 
בני הנוער שלנו לובשים מכנסי ג'ינס, בדיוק כמו ההורים או 

אפילו הסבים שלהם לפני חצי מאה שנים...
יהיה  שהעתיד  לחשוב  נטייה  לנו  יש   - נוספת  תובנה 
יותר קודר ממה שקורה בפועל. בשנת 4891 כבר  הרבה 

היינו אמורים להיות בעולם שכולו "אח גדול", בסוף שנות 
מהמפה,  להיעלם  אמורים  היו  כבר  הקיבוצים  התשעים 
פי  על  העולם  קץ  להגיע  אמור  בכלל  היה   2102 ובשנת 
הסרטים ושבט המאיה. אז ככל הידוע העולם עוד קיים, גם 

הקיבוצים, והאח הגדול שולט בחדר אחד, וגם זה בקושי.
מספר  שרטטנו  המרכזית,  בסדנה  בכנס?  היה  מה  אז 
מודלים עתידיים של המועצות האזוריות והישובים. בדקנו 
בתרחישים שונים את עתיד השלטון הדו-רובדי, מה יקרה 
עם הקהילות היישוביות ואיך יתפתחו הארגונים המרחביים. 
בין  וחיבורים  שותפויות  ליצירת  שונות  אפשרויות  בחנו 
הרשויות ובינן ליתר הגורמים שבשטח. הסכמנו שהשינויים 
גמישות  הרבה  ידרשו  צופים  שאנו  והטכנולוגיים  המבניים 

ויצירתיות באופן ההתארגנות ובדרכי נתינת השירותים.
הנבואה.  ניתנה  למי  יודעים  אתם   ?0302 בשנת  יהיה  מה 
אני מציע שאז נפגש כאן, על גבי העיתון ונבדוק זאת ביחד 
המהפכות  כל  את  שרדו  שהעיתונים  לב  שמתם  )אגב, 

הטכנולוגיות?(. בכל מקרה, בואו נחשוב חיובי.

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

קצוות  מכל  לארץ  הגיעה  הקבוצה 
צרפת,  קנדה,  הברית,  ארצות  העולם. 
תאילנד  סין,  שוויץ,  אוקראינה,  רוסיה, 
תנועת  של  צבר  גרעין  במסגרת  ועוד, 
יהודים  מורכב מצעירים  הגרעין  הצופים. 
לארץ  לעלות  שבוחרים  העולם  מכל 
בודדים  כחיילים  לצבא  להתגייס  כדי 
במסגרת  משמעותי  צבאי  שירות  ולשרת 
קבוצתית. כאמור, כ- 100 בני גרעין צבר 
הגיעו החודש למרכז איבים, בו הם צפויים 

כאשר  הקרובות,  השנתיים  את  להעביר 
מאמצת  במשפחה  נקלט  מהם  אחד  כל 

מהאזור. 
הקבוצה התקבלה בטקס מרגש במיוחד 
המארחים  נציגי  מפי  ברכה  מילות  שכלל 
תנועת  היהודית,  הסוכנות  בישראל: 
המועצה.  ראש  שוסטר,  ואלון  הצופים 
נרות  הדלקת  בטקס  ננעל  החגיגי  הטקס 
היהודים  הצעירים  של  ראשון  שבת 

והנרגשים בארץ ישראל. 

9 קולטים חיילים בודדים
בתחילת החודש הגיעו למרכז הקליטה באיבים כמאה צעירים וצעירות 
והסביבה הנגב  משער  מאמצות  במשפחות  ונקלטו  העולם  מכל 

חדשות
עדי מאירי

עוד  ספיר  למכללת  הגיע  צחור  פרופ' 
אוניברסיטת  של  שלוחה  כשהייתה 
המועצה  ידי  על  והתבקש  בן-גוריון, 
למכללה  אותה  להפוך  גבוהה  להשכלה 
המכללה  כנשיא  כיהן  הוא  עצמאית. 
במשך 12 שנה ובתקופתו הפכה למכללה 
בזכותו  בישראל.  הגדולה  הציבורית 
הפכה המכללה לעוגן כלכלי אנושי וערכי 
ומהווה אבן מסד לחוסן הציוני והחברתי 

של תושבי הנגב.
מתפקידו  פרש  הבריאותי,  מצבו  עקב 
 1941 בשנת  נולד  צחור   .2010 בסוף 
בנתניה. הוריו, חניכי בית"ר וחברי אצ"ל, 
קראו לו על שם זאב ז'בוטינסקי. הוא היה 
בנח"ל  שירת  הכובש,  רמת  קיבוץ  חבר 
כמפקד  מלחמות  בארבע  והשתתף  כקצין 
כיפור  יום  ההתשה,  הימים,  פלוגה: ששת 
ממייסדי  היה  הראשונה.  לבנון  ומלחמת 

ב'פורום על'  וחבר  "שלום עכשיו"  תנועת 
של התנועה. ב–1969 עבר למדרשת שדה 
כיהן  בן-גוריון.  של  מזכירו  והיה  בוקר 
היה  גוריון,  בן  באונ'  המניין  מן  כפרופ' 
ראש המחלקה להיסטוריה, פרסם ספרים 

ומחקרים רבים.
"שי חרמש, ראש המועצה לשעבר מספר: 
"זאביק לא היה רק נשיא, הוא היה הסמל 
של ספיר. האיש שהטביע את "רוח ספיר". 
נפרד  בלתי  חלק  באקדמיה  שרואה  רוח 
מהקהילה שסביבה ומחויבת לקדמה תוך 
שמירה על מצוינות אקדמית. מפעל חייו, 
ספיר, הוא היום מקור הכוח והעוצמה של 
האישית  לחברות  מעבר  זאת  וכל  כולנו. 
נחמי  דר'  לבין  בינו  ההדוקה רבת השנים 
פז ואיתי, כצוות שעמד בראש המכללה 20 

שנה ויותר".

9 נפרדים מפרופ' זאב )זאביק( 
צחור ז"ל

פרופ' צחור, ממייסדי מכללת ספיר ונשיאה הראשון הלך לפני 
כשבועיים לעולמו כשהוא בן 76 

גן  ילדי  אירחו  האחרון  השבוע  בסוף 
הנגב  למוסיקה שער  האולפן  את  הילדים 
בקונצרט "זרעים של מסטיק". כמדי שנה, 
גם החורף, הגיעו הנגנים צעירים מאולפן 
הילדים  לגני  הנגב  שער  של  המוזיקה 
הגיעו  האחרון  השבוע  בסוף  במועצה. 
הם  דורות.  בקיבוץ  פשוש  לגן  הצעירים 
מסטיק"  של  "זרעים  הקונצרט  את  נגנו 
שריתק פעוטות ומבוגרים כאחד.  באירוע 
חיל,  מברור  פיינגלרנט,  מסיגל  נפרדו 
תמר  עם  יחד  הייחודית  התכנית  מייסדת 

סרי מהגיל הרך.
תכנית החינוך המוסיקלי בגני שער הנגב 
פועלת כבר 17 שנה, כשהתכנית השנתית 
הילדים.  של  שיא  אירועי  משני  מורכבת 
בחודשים ינואר פברואר מוקמת להקה של 

ילדי שער הנגב באולפן למוסיקה, כשהם 
המועצה,  גני  בכל  קונצרטים  מקיימים 

סביב נושא שנתי. 
השנה כאמור, עמד המחזמר "זרעים של 
מסטיק" )מילים לאה נאור, ממייסדי נחל 
עוז, ולחן נחצ'ה היימן ז"ל(, כנושא שנתי. 
התזמורת בהנחייתו של מנהל האולפן אלון 
שטרן יצאו לסיבוב הופעות בגני הילדים. 
עד כה גורף הנושא מחמאות רבות ומסב 
גאווה רבה למעורבים בדבר. תודה ענקית 
אלון  בקונצרט.  לכל התלמידים שהופיעו 
גיטרות, שחף דמארי  יזראלי  ויותם  אביב 
בראודה  איתמר  חליל,  קרן  ערן  בס, 
קלרינט, תום יחזקל כינור, קרן אלבז צ'לו, 

יובל בויום תופים, שני בסודו קלידים.

9 זרעים של מסטיק 
בקיבוץ דורות לא מסתפקים רק בזרעים של שום



עדי מאירי

שער מ  מתושבי  אות 
השנה  הגיעו  הנגב 
'מאירים  לפסטיבל 
את הנגב', שהתקיים לפני כחודש. 
לפנות  השנה  הצליח  הפסטיבל 
למנעד רחב של צעירים,  מחיילים 

ועד למשפחות צעירות. 
מתקיים  הנגב  את  מאירים 
כאשר  השניה,  השנה  זו  במועצה 
המתכונת הסופית של פסטיבל עוד 
מתעצבת ומתגבשת. בשנה שעברה 
למשפחות  בעיקר  פנה  הפסטיבל 
צעירות )בתוספת המופע של דודו 
התחלקה  שהשנה  בעוד  טסה(, 
התכנית לשלושה חלקים: הראשון 
לצעירי  השני  למשפחות,  מיועד 
שחתם  השלישי  והחלק  המועצה 
מרכזי  מופע  היה  הפסטיבל,  את 

פתוח לכולם.
בשלושה  התקיים  הפסטיבל 
מיישובי המועצה,  המפגש הראשון 
היה באור הנר שם נהנו המשפחות 
והצגת  הפעלה  מדוכני  הצעירות 
הקהל  המשיך  מכן  לאחר  ילדים, 
הדוקומנטרי  בסרט  לצפייה 
נחתם  והערב  "פוטונובלה" 
"העיר  הבלשי-  הראפ  במחזמר 
הזאת". הערב השני של הפסטיבל 
התקיים ביכיני והוא נפתח בהקרנת 
הסרט הדוקומנטרי "אמא- ילדה", 
שאול  של  להופעה  והמשיך 
מבין  כמצטיינת  שהוכרזה  בדישי 
הערב  את  הפסטיבל.  אירועי  כל 
חתמו האורחים בסדנה מאולתרת 
האירוע  התימני.  הצעד  ללימוד 
כמו   . עוז  בנחל  התקיים  השלישי 
באירועי  נפתח  הוא  גם  קודמיו 
והמשיך  הצעירות  המשפחות 
לסרט הדוקומנטרי עטור השבחים 
מרתקת  ולפגישה  השמש"  "ילדי 
עם הבמאי רן טל. הפסטיבל נחתם 

בהופעת סטנדאפ של תום יער.

מי שניצחה על הפקת האירועים 
שזכתה  סויסה,  אילנית  היתה 
מצד  הן  מלא,  פעולה  לשיתוף 
התרבות  רכזי  מצד  והן  ההנהלה 
בישובים השונים. האירוע התקיים 
הנגב,  לפיתוח  הרשות  בתמיכת 
המשרד לפיתוח פריפריה נגב גליל 

ומשרד התרבות והספורט. 
לייצר  היתה  הפסטיבל  "מטרת 
לתושבי  רעננה  ברוח  תרבות 
המועצה" סיפרה מזי אילון, מנהלת 
הנגב  שער  של  הצעירים  מרכז 
הניסיונות  אחד  היה  "זה  והוסיפה 
הצעירים  במרכז  שלנו  הראשונים 
להגיע עם התרבות אל היישובים, 
הוא  אותנו  שהנחה  הקו  כאשר 
להגיע  לתושבים  הזדמנות  יצירת 
אל היישוב הסמוך, לפגוש את בני 
ראית  שלא  חבר'ה  לפגוש  גילם, 
מאז סיום התיכון, לצחוק ולבלות 

ביחד, הזדמנות להתערבב".
חלק  הוא  הנגב  את  מאירים 
הצעירים  שמרכז  כולל  מתהליך 
תתעצב  במסגרתו  להעביר,  מנסה 
קהילת צעירים אחת של כל צעירי 
לקהילה  נוסף  וזאת  הנגב  שער 
כיום  שתופסת  וישוב  ישוב  בכל 
של  הלב  תשומת  מירב  את 
"התושבים  מזי:  המועצה.  צעירי 
הגיעו  עוז  ונחל  יכיני  הנר,  באור 
ביישוביהם  שהתקיימו  לאירועים 
מספיק  הגיעו  לא  לצערי  אך 
הסמוכים.  מהישובים  צעירים 
האולמות  שלמרות  חושבת  אני 
מבוטל  לא  מספר  היה  המלאים, 
של צעירים בישובי המועצה שלא 
רק  "שלהם",  שהאירוע  הרגישו 
התקיים  שהאירוע  העובדה  בגלל 
במועדון.  אצלם  ולא  אחר  בישוב 
שער  תושבי  כל  את  מזמינה  אני 
צעירים  המרגישים  אלו  גם  הנגב, 
צעירים  דווקא  לאו  אבל  בנפשם 
בתעודת הזהות, לקחת חלק פעיל 
של  המתהווה  הצעירים  בקהילת 

שער הנגב". 

מאירים את הנגב
בונים קהילת צעירים
פסטיבל מאירים את הנגב הסתיים, אך הפסטיבל היה רק יריית הפתיחה לתהליך חדש, 

מורכב הרבה יותר במרכז הצעירים של שער הנגב
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ביטחון ופלילים
עדי מאירי

מחלקת  שעשתה  מיוחדת  סקירה 
הקהילתי  השיטור  עם  בשיתוף  הביטחון 
עברות  במספר  משמעותית  ירידה  מגלה 

הפריצה )לרכב, דירה, עסק ובתים(.
מהסקירה עולה כי בקיבוץ רוחמה ירד 
בשנת  פריצות   31 מ-  הפריצות  מספר 
הוא  דוגמה  עוד   .2016 ב-   3 ל-   2015
קיבוץ אור הנר בו ירד מספר הפריצות מ- 

14 ב 2015 ל-6 ב - 2016. 
בשנת 2015 עמד מספר הפריצות לבתים 

פרטיים ברחבי המועצה על סך 48, בעוד 
שבשנת 2016 המספר צנח ל - 28 בלבד 

בכלל יישובי המועצה.
יהודה אהרוני, מפקד השיטור הקהילתי 
בהשיג  "מדובר  מספר:  הנגב  שער  של 
אדיר ובשיפור משמעותי שמשפיע ישירות 
תחושת  ועל  במועצה  החיים  איכות  על 
ותושב.  תושב  כל  של  האישי  הביטחון 
אני מקווה כשנשב לסכם את שנת 2017, 

מגמת הירידה תשמר".

9 בטוחים בשער הנגב
במחלקת הביטחון והשיטור הקהילתי מסכמים את שנת 2016 כהצלחה

פברואר 2017 וו שער הנגב

שעבר  בחודש  שהתקיים  חגיגי  בטקס 
זכה קיבוץ ברור חיל בדגל היופי, המוענק 
למקלטים הכי יפים ומטופחים בארץ. רפי 
בן אמו רבש"צ ברור חיל היה שם לקבל 
לזכות  שיעמדו  ש"ח  אלף   40 הפרס-  את 
פיתוח המקלטים ומתקני הביטחון בברור 
חיל.  אגב, במשך חמש השנים האחרונות 
זכו בפרס גם הקיבוצים מפלסים ודורות. 
עם  ניר  הקיבוצים  גם  זכו  באותו המעמד 

וגבים באות הוקרה מיוחדת לכבוד זכייתם 
זו השנה החמישית בציון של חמישה כוכבי 

יופי המוענקים למקלטים. 
הדירוג נעשה במסגרת ביקורת מקלטים 
ומשתתפים  יפה  לישראל  המועצה  של 
הטקס  בארץ.  האזוריות  המועצות  כל  בו 
דרעי  אריה  הפנים  שר  במעמד  נערך 

ומפקד פיקוד העורף.
כבוד רב לשער הנגב.

9 עם סיכוי לשלום עולמי
מסתבר שבשער הנגב יש כמה מלכות יופי

הגניבות  במספר  הירידה  למרות 
התופעה   ,2015 שנת  לעומת  החקלאיות 
נגנבו  לאחרונה  באזורינו.  שכיחה  עדיין 
עשרה עגלים מהמרעה החיצוני של קיבוץ 
לילה  באישון  הגיעו  הגנבים  כאשר  ארז, 

ופעלו במהירות.
דבר  של  שבסופו  נוסף,  גניבה  ניסיון 
לא צלח בזכות ערנות התושבים התרחש 
לא מזמן ביכיני. חוליית גנבים פרצה את 

הגדר ונכנסה רכובה לתוך המושב. בעודם 
מבתי  מאחד  עיזים  עדר  לגנוב  מנסים 
המושב, הגיע בנו של בעל העדר מבילוי 
המשפחה  כלבת  את  כששמע  מאוחר. 
שבדרך כלל שומרת על העדר, מיללת ליד 
הדיר, החל לחשוד כי משהו אינו כשורה, 
נבהלו  הגנבים  השטח.  את  לסרוק  והחל 
למראה אותו צעיר ונמלטו מיד מהמקום. 

9 מגבירים ערנות
ממשיכות הגניבות החקלאיות באזור

משרד  ראש  הוא  קידר  שבתאי  פקד 
מג"ב החדש בתחנת שדרות ומיועד לתת 
הנגב  שער  ובפרט  הכפרי  למגזר  מענה 
וחוף אשקלון, בסיוע המועצה, האשכולים 

ומערך המתנדבים.
עם  הקשר  את  רואה  "אני  קידר:  פקד 

אחת  ועל  בשגרה  מחייב  כממשק  האזרח 
כמה וכמה בזמן חירום".

סרן  רב  בנהורה,  מתגורר  קידר  פקד 
הוא  שנה   20 ל-  מעל  כאשר  במילואים 

משרת במג"ב. 
נאחל לו בהצלחה ורק שקט בגזרתנו.

9 הכירו- מפקד חדש בגזרתנו

9 מתדלקים
גנבים שנכנסו לקיבוץ דורות באישון לילה לפני כשלושה שבועות הצליחו להתחבר 
למערכת שאיבת הדלק ולגנוב באין מפריע דלק מתחנת הדלק בקיבוץ. עם עלות השחר 
לצמצום  הביאה  התושבים  ערנות  הפיראטי.  לצינור  החיבור  פורק  הצינור,  כשהתגלה 
משמעותי של נזקי הגניבה. מהשיטור הקהילתי מבקשים מהתושבים להישאר ערניים גם 

לתופעות כמו אלו- תעוזה יוצאת דופן של גנבים. 

מפסיקה  לא  הכספות  גניבת  תופעת 
גנבים  פרצו  שעבר  בחודש  גלים.  להכות 
רוחמה  קיבוץ  של  המזכירות  גג  דרך 
בקרבת  שחנתה  קולנועית  עם  ולקחו 
מקום את הכספת. לפני כשבועיים פרצה 
לקיבוץ  גם  החוליה  אותה  הנראה  ככל 
גילו  לא  הפורצים  כנראה  שם  מרדכי.  יד 

תושייה ונכנסו דרך הדלת. בשבוע שעבר 
ממחלקת  בגבים.  המזכירות  גם  נפרצה 
הביטחון ביקשו להבהיר כי מדובר באותה 
תנסה  עוד  היא  הנראה  ושככל  החוליה 
הגבירו  באזור.  אחרים  לקיבוצים  לפרוץ 

ערנות סביב הכספות.

9 שומרים על השומרות

9 זהירות בדרכים 
ניר עם לחצות את  בשיטור הקהילתי התגייסו לאחרונה לסייע לעדר פרות מקיבוץ 

כביש 34 העמוס אל עבר שטחי המרעה. לפרות שלום.

המועצה,  קב"ט  כינס  שעבר  בחודש 
הלא  בישובים,  נציגיו  את  חג'בי,  אייל 
ביטחוני  הוקרה  לערב  הרבש"צים,  הם 
המשטרה,  נציגי  כשבאולם  במיוחד. 
ומרכז  החוסן  מרכז  הצפונית,  החטיבה 
לכל  אישי  שי  חולק  האזוריות,  המועצות 
רבש"צ. יזהר ורדי, רבש"צ רוחמה המסור 
במסגרת  כשנה  לפני  ידו  את  איבד  שאף 
מצטיין,  רבש"צ  תעודת  קיבל  התפקיד, 
הזהב  וכוכב  היופי  דגל  תעודות  והוענקו 

תעודות  עם.  וניר  חיל  מברור  לרבש"צים 
הוקרה חולקו לטל קליינר, קב"ט מוסדות 
רבש"צ  נוימן,  ולשמחון  היוצא  החינוך 
כפר עזה היוצא. זה הזמן גם לאחל הרבה 

בהצלחה לשחר אביאני מחליפו.
ניצלה  הנגב  שער  של  הביטחון  קהילת 
את ערב ההוקרה לפרידה מיוחדת מאורן 
ניצן ז"ל רבש"צ דורות ומשאול סמין ז"ל, 

רבש"צ יכיני, שהלכו לאחרונה לעולמם.

9 מוקירים
ערב הוקרה שכולו ציון לשבח למערכת הביטחון של שער הנגב
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צילום וו באדיבות מרכז הצעירים. נחל עוז

צילום וו באדיבות מרכז הצעירים. יכיני

צילום וו באדיבות מרכז הצעירים. אור הנר
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חינוך חברתי
טל שוורץ

חינוך חברתי
טל שוורץ

צילום וו שניר לוי

בארה"ב  היהודיים  הנוער  מבני  רבים 
ישראל.  בעקבות  במסע  חלק  לוקחים 
אביב,  בתל   - הארץ  ברחבי  מטיילים 
על  רבות  לומדים  ובכנרת,  בירושלים, 
ההיסטוריה ועל ההווה וחוזרים עם חוויה 
שנים,  כארבע  מזה  לביתם.  משמעותית 
לחינוך  המחלקה  של  משותף  כמעשה 
הנגב  שותפות שער  ושל  במתנ"ס  חברתי 
נוער  בני  מצטרפים  בסוכנות,  דייגו  סן   –
זו  חוויה  במסע.  ימים  ל-5  הנגב  משער 
לישראל,  המסע  של  הכותרת  גולת  הינה 
המסע,  מובילי  לדברי  אותם,  שהופך 

לפחות תיירים וקצת יותר מקומיים.
בני  שלנו,  הביתי  במגרש  היה  הפתיח 
השנה  זו  מדריכים  כולם  שלנו,  הנוער 
פעילויות  והדריכו  תכננו  השנייה, 
ההכרות  את  העמקנו  האזור.  להכרת 
השטנו  השחור,  החץ  באנדרטת  ביננו 

באור  בפרדס  בשלוליות  מנייר  סירות 
הנר, ותצפתנו על הנוף בארז. בני הנוער 
האמריקאי צפו והתרגשו מסרטי הנערים 
והנערות שלנו אותם יצרו במגמת קולנוע, 
שמעו על החממות והאוהל הבדואי בבית 
סוער  מחניים  במשחק  המשיכו  הספר, 
פלאפל  במנת  קינחו  הספורט,  באולם 
ולבסוף  בקיבוץ"  "פלאפל  של  איכותית 
סיימו באירוח משפחתי- ישראלי- משלנו.

משער הנגב המשכנו כקבוצה משותפת 
וירושלים.  המלח  ים  הנוקדים,  לכפר 
המשותף  המסע  מתוך  שצמחו  קשרים 
נשאלו  חדשות,  חברויות  שהולידו  יחד 
לחיים בכל קהילה,  בנוגע   רבות  שאלות 
צף השונה ובעיקר הדומה בין שער הנגב 

לסן דייגו. 
גיתית חכים

9 דברים שרואים מכאן
  34 כ-  הנגב  הגיעו לשער  חנוכה,  לפני  ביום חורף קריר, כשבוע 
נערים, נערות ואנשי צוות אמריקאים מהקהילה היהודית שבסן דייגו

זו כבר שנה שלישית שמתקיים בתנועת 
מבצע  בלב",  "מתוק  מבצע  עקיבא  בני 
)אחד  שער  עד  גיל-  לזכר  שמתקיים 
מבצע  טרם  שנחטפו  הנערים  משלושת 

"צוק איתן"(.
ופעל  חינם  באהבת  התאפיין  גיל-עד, 
לאפות.  מאד  אהב  זו,  מטרה  לקדם  כדי 
כדי לשמר את זכרו ופועלו, מתקיים מדי 

עקיבא  בני  בסניפי  אפייה  מבצע  שנה 
התוצרת  של  חלוקה  ולאחריו  בארץ 
בקרב הקהילות. השנה סניף יכיני החליט 
צ'יפס  שוקולד  עוגיות  למבצע.  להצטרף 
נארזו והלכנו לחלק בכל בית ובית ברחבי 
המושב כדי להרבות אהבת חינם ואחדות 

בעם. 

9 מבצע "מתוק בלב"

בחנוכה  יצאו  לב  ואמיצות  אמיצי   35
בגבורה  רכבו  הם  במדבר.  יב'  למסע 
כשרוחות קרות סערו מסביב, חיזקו האחד 
באמצע  גשם  עליהם  כשניתך  השני  את 
להם  התכנסו  ערב  ומדי  מקום",  ה"שום 
יחד, קיבלו אורחים, בישלו, אכלו ואפילו 

נהנו. שם, במדבר, ליד המדורות, יחד עם 
צוות המחלקה לחינוך חברתי, המדריכים 
הקיבוצית,  התנועה  וצוות  מהיישובים 
קדם  מכינות  על  שירות,  שנת  על  דיברו 
אומץ  פחד,  משמעותי,  שירות  צבאיות, 

ועל הדילמות. היה קשוח וחשוב.

9 קר שם בחוץ

מהו מנהיג? מיהו מנהיג חיובי? שלילי? 
לעשות  יכולה  ט'  בכיתה  נערה  מה 
בחברה?  לשנות  לי  חשוב  מה  כמנהיגה? 
בישראל?  באזור?  הספר?  בבית  ביישוב? 
בעודנו  שאלנו  האלו  השאלות  כל  את 
באור  גם  )כן,כן,  חווארים  בנחל  צועדים 
יום הוא יפה( ונחל ממשית ואל תוך הלילה 

בחאן ברביבים.
מדי  יוצאים  שאנחנו  שנים  שש  כבר 
עם  המדבר  אל  חנוכה,  אחרי  קצת  חורף, 
ובנות ט' מיישובי המועצה. כבר שש  בני 

הנעורים  ומדריכי  הנוער  שתנועות  שנים 
שפורש  הזה  הטיול  להדרכת  שותפים 
נושא  על  ומועצתית  רחבה  מטרייה 
המנהיגות, כי מנהיגות אינה נחלת תנועת 
נוער, או מועדון נעורים בלבד. הוא צריך 
להיות עניין כולנו. אז השנה, כבכל שנה, 
שותפות.  ט'  שכבה  ונערי  לנערות  הצענו 
הצענו להם "לעבור צד" לעולם המבוגרים 
ורוצים  המציאות  על  אחריות  שלוקחים 

לעשות שינוי. התחלנו. 

9 שנה שישית לטיול המנהיגות 
המועצתי

צילום וו טל שוורץ

"פרלמנט  בשיתוף  הנר  אור  קהילת 
מתכבדים  החברתי  החינוך  של  הנוער" 
להזמין אתכם, קהילת שער הנגב, להפנינג 
ט"ו בשבט שייערך ביום שישי, 10.2, בין 
הרחבת  של  בדשא   12:30-14:30 השעות 
קח-תן,  שוק  יכלול  ההפנינג  הנר.  אור 
דוכני פעילות ויצירה, דוכן מזון של שכבת 

הנעורים, הופעה ובמת כישרונות צעירים. 
הבית  את  לאוורר  הזדמנות  הוא  השוק 
מכל החפצים שכבר איננו זקוקים להם – 
בגדים, צעצועים, ספרים, כלי בית, ועוד – 
ולהתחדש באוצרות שאנשים אחרים כבר 

אינם זקוקים להם. 

 9 שוק קח תן - טו בשבט 
באור הנר

9 ויהי אור!!
טקס האש המסורתי לקהילה בארז מתקיים מדי חנוכה. על 

הארגון והכנת כתובות האש אחראים כמדי שנה קבוצת ברוש, 
קבוצת הנעורים ביישוב. היה מרשים, יצירתי, מחמם וחגיגי

המורדים  חיזבאללה,  לצד  אסד  צבא 
דעא"ש,  הדמוקרטי,  סוריה  צבא  הסונים, 
הפצצות מטוסים רוסים, הפצצות מטוסים 
כוחות  טורקים,  כוחות  אמריקאים, 
ועוד.  כורדים  יזידים,  דרוזים,  איראנים, 
מאז 2011 נמצאת סוריה במלחמת אזרחים 
סיפורים  מגיעים  פעם  מידי  אכזרית, 
ותמונות קשות מהשטח. בתווך ישנם בני 
אדם, אזרחים חפים מפשע שנפגעים מידי 
יום, מושפעים מהמלחמה. גם אנחנו כאן. 

חניכי השכבה הבוגרת של הנוער העובד 
והלומד בשער הנגב החליטו שלא להישאר 
מנת  על  מעשה  ולעשות  למצב  אדישים 
האחרונים  בשבועות  לפליטים.  לסייע 
איסוף  מבצע  אנושי"-  "חום  מבצע  נערך 
בגדים חמים, שמיכות, נעליים וכד' למען 
הפליטים הסורים. המבצע, שנערך ברחבי 

העובד  הנוער  מדריכי  בהובלת  הארץ 
והלומד, הצליח למעלה מן המצופה. מעל 
הארץ!  בכל  נאסף  ציוד  של  טון   100 ל 
2500 הארגזים יועברו דרך מדינה שלישית 
הומניטאריים  ארגונים  של  בעזרתם 
למחנות הפליטים. בתוך הארגזים לסוריה 
נמצא גם הרבה ציוד מקהילות שער הנגב. 
ביישובים  העובד  הנוער  למדריכי  תודה 
ולכלל  הנוער  ולבני  המבצע  את  שריכזו 
התושבים בנחל עוז, מפלסים, רוחמה, ניר 

עם, גבים, ברור חיל, אור הנר וארז. 
נוספות  ודרכים  בנושא  למידע 
התנועה  רכזי  אל  לפנות  אפשר  לעזור 
רכז  לוי,  שניר  אל  ישירות  או  ביישובים 
בכתובת:  הנגב,  בשער  העובד   הנוער 

.snirbagi@gmail.com

9 מבצע "חום אנושי" נוער 
ישראלי למען פליטים מסוריה

מבצע יוצא דופן של תנועת הנוער העובד והלומד של גיוס תרומות

הילדים  בתי  של  המדריכים  צוותי 
ל-3  אחת  מתכנסים  הנעורים  ומועדוני 
חוויות  החלפת  העשרה,  למפגש  שבועות 
האחרון  המפגש  את  ולמידה.  ורעיונות 
ליד  הירוקה,  הגבעה  על  לקיים  בחרנו 
הפרוז'קטור בארז. מצד אחד- בית חאנון, 
ומהצד  העשרה,  נתיב  משם  רחוק  לא 
הגבעה שכבר  על  באופק.  הנר  אור  השני 
אורנים,  )טעימים(,  חרובים  בין  ירוקה, 
משוכות צבר ושוחות עבר  שוותיקי ארז 
עם  קרב,  מורשות  עליהן  לספר  יודעים 
ארוחת בוקר מפנקת באדיבות צוות ארז, 
התיישבנו לכמה שעות לדון בנושא הזהות 

המקומית של ילדי המועצה. 

ומהי  מולדתם  נוף  תבנית  הם  האם 
הקיבוץ  את  תופסים  הם  האם  זו?  תבנית 
זה.  בנושא  המדריכים  תפקיד  ומה  כבית 
מה  הנוסטלגי?  העבר  על  להתרפק  האם 
תפקידו של המדריך שאינו בן היישוב או 
אינו תושב היישוב? האם זה בכלל חשוב? 
חיי  על  מעניינות  תשובות  קיבלנו 
בשייכות,  הצורך  קטנה,  בקהילה  הילדים 
על מדריך שמגלה עם חניכיו )שרוב מוחץ 
על  הרפת.  את  מההרחבה(  מגיעים  מהם 
ילדים שמגלים כי במבנה בית הילדים של 
היום , במקום בו נמצא חדר הכריות, ישנו 
היה  ההורים.  בבית  ולא  שם  ילדים.  פעם 

מפגש מעורר מחשבה אצל כולנו. 

9 מה?! יש כאן רפת? 

צילום וו טל שוורץ

צילום וו נטע צחר

צילום וו טל שוורץצילום וו טל שוורץ צילום וו טל שוורץ

צילום וו הילה שזירי

התקיים  לגבים,   70 ה-  מחגיגות  כחלק 
בקיבוץ פסטיבל חנוכה בסימן שירי אריק 
איינשטיין. ילדי החינוך החברתי השתתפו 
בהשתתפות  בהמוניה,  הגיעה  והקהילה 
מרגשת ומרשימה. ניצחו על ההפקה ליעד 
של  מוזיקלי  בליווי  אידו,  וטל  רוזנברג 
נועם שלמה. לצידם, במסירות רבה, ליווה 

צוות המדריכים את הילדים בשעות בחדרי 
מה  את  הבנו,  שוב  ובהופעה.  החזרות 
ש"כל  חנוכה,  חג  מדי  בפינו  הושר  שכבר 

אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן"!

הילה שזירי, מנהלת מע' החינוך בגבים

9 ילדי גבים שרים אריק איינשטיין

צילום וו גיתית חכים



יונתן שטרסברג ועדי מאירי

צאנו לראיין את צבי חזן מברור חיל. צבי חזן, צבי י 
שישים  מזה  במותינו  על  שניצב  זכינו  הנגב.  שער 
שנה. צבי, לא נס לחו אך לפי גילו הוא ישיש. אומר 
איוב: "בישישים חכמה". "ובעבור זה ימצא הרבה מן החכמה 
ומהם  בחוש  הרבה  ראו  הימים  רוב  בעבור  כי  הישישים  בלב 

ייקחו התחלה להבין דבר מתוך דבר". מפרש מצודות דוד. 
צבי חזן נולד בברזיל בשנת 1931, למשפחה מעוטת יכולת. 
בגיל  כבר  דרור.  בתנועת  כחבר  פעילותו  את  החל   16 בגיל 
בפרנסת  לעזור  מנת  על  חשבונות  הנהלת  במשרד  עבד   17
המשפחה. "אמנם לא הייתי הבכור אבל הייתי זה שתרם הכי 
הרבה לקופה המשפחתית" הוא מספר. העול הכלכלי גרם לו 
 16 "מגיל  אצלם.  לעבוד  לעבור  לו  הציעו  כשבתנועה  להסס 
קיבלתי חינוך ציוני שמטרתו עליה ארצה, במקביל לעבודתי 
במשרד להנהלת חשבונות, הפכתי פעיל יותר ויותר בתנועה. 
בסופו של דבר הם רצו לגייס אותי לעבוד פול טיים בתנועה. 
בתנועה  הכסף.  את  צריכה  הייתה  שלי  המשפחה  כי  סירבתי 
למשכורת  במשרד  שלי  המשכורת  את  להשוות  הבטיחו 
בתנועה. שאלתי איך? הם אמרו, אתה תהיה מנכ"ל, אז אתה 

כבר תדע איך לגייס. השתכנעתי".
דרור  תנועת  למנכ"ל  הפכתי  בלבד,   22 בגיל   ,1953 "ב- 
מפעל  על  ואחראי  הארצית  בהנהגה  חבר  הייתי  פאולו.  בסן 
העלייה של התנועה. ב 57' עליתי ארצה. התחתנתי עם אידית 
שהייתה גם היא פעילה מרכזית בתנועה. עברנו הכשרה בגבע. 
שם למדנו איך להיות קיבוצניקים. זאת הייתה תקופה נהדרת 
ועמוסת ידע. לאחר ההכשרה עלינו עם הגרעין שלי לקיבוץ 

ברור חיל".

 מה עושה )עושה( חלוץ 
כשהוא בא )הוא בא( לקיבוץ

מייסדי קיבוץ ברור חיל היו חלוצים יוצאי מצרים. הגרעין 
של צבי חזן היה הגרעין השביעי מתוך תשע גרעינים שהגיעו 
סך הכל לברור חיל. "כשהברזילאים התחילו להגיע לברור חיל, 
המצרים החליטו לעבור לבנות את הארץ במקומות אחרים". 

מספר צבי בחיוך ומוסיף "מעטים ממייסדי הקיבוץ נשארו". 
הקיבוץ  מזכיר  "הייתי  בתפקידיו.  צבי  התקדם  חיל  בברור 
יצאתי  אחרי ארבע שנים בלבד בארץ. אחרי תפקיד המזכיר 
ללמוד באוניברסיטת תל אביב היסטוריה כללית והיסטוריה 
יצאתי לשליחות  הימים  ישראל. אחרי מלחמת ששת  של עם 
עליה בברזיל. כשחזרתי נבחרתי כגזבר ולאחר מכן )ב- 1974( 
נכנסתי לתפקיד ראש מועצה אזורית שער הנגב. החלפתי את 

לו  היתה  מאוד.  יקר  איש  חיל.  מברור  הוא  גם  מליץ,  אריה 
מסירות גדולה לקיבוץ ולמועצה. הוא היה רציני מאוד". 

כהתנהלות  כיום  מכירים  שאנחנו  מה  להדגיש,  מבקש  צבי 
של  המועצה  מראשי  שנדרש  מה  לא  הוא  וראשיה,  מועצה 
אותם הימים. "היה לשער הנגב אמפיתאטרון שהיו בו הצגות. 
אריה  באנשים.  מלאות  משאיות  או  אוטובוסים  מגיעים  היו 
מליץ דאג לקבל את השחקנים שבאו וגם חילק להם מגבות. 
הוא גם היה אחראי על התברואה. הוא היה נוסע למושב יכיני 
כל יום ושם היה יושב ועושה סידור עבודה, לאיזה ישוב יפנו 

היום את האשפה". 
"רציתי להיות ראש מועצה. דיברתי עם ההנהגה בברור חיל, 
ולאחר בדיקה כשהבינו מאריה מליץ שהוא לא מעונין לרוץ 
שוב, ההנהגה בקיבוץ החליטה להמליץ עלי לראשות המועצה. 

יחד הלכנו לאסיפה בקיבוץ שאישרה את ההחלטה".
הבעיה של צבי לא היתה ברור חיל, בו היה מוכר ומוערך. 
הכיר  לא  אף אחד  הנגב.  הישובים בשער  היתה שאר  הבעיה 
אותו. הוא ידע כי עליו לעבוד קשה על מנת לפרוץ לתודעתם 
של תושבי האזור. מה שמשך את דעת הקהל היתה ההתעקשות 
שלו להקים מכללה באזור. באותה התקופה הבחירות התנהלו 
בשיטה בה כל ישוב מצביע במליאת המועצה. צבי נבחר ברוב 

של 6 נגד 3 ו2 נמנעים. 
"לא היו מחלקות במועצה. המועצה עד אז היתה אריה מליץ 
שעסק בהכול. היו עוד שני עובדים שעסקו בהנהלת חשבונות. 
רק  התנהל  והוא  רישיון  היה  לא  למליץ  יותר.  או  פחות  זהו 
בתחבורה ציבורית. לא פעם הגיע באיחור בגלל האוטובוסים. 
הגיע  לעתים  כספים  להפקיד  אביב  בתל  לבנק  נוסע  כשהיה 

אחרי שהבנק נסגר". 
"אנחנו התחלנו את החפיפה ב- 1.9.1974. השאלה הראשונה 
ששאלתי את מליץ היתה על חוות איבים. באותה תקופה לא 
בשטח  היה  מדובר  בעיני  המתחם.  משמש  למה  ברור  היה 
חשוב לאזור. הבעלים של השטח היו הסוכנות היהודית והם 
מכרו לי את השטח כשטח של המועצה ל - 20 שנה בתמורה 
ל- 100,000 לירות. מאז, שער הנגב, הם הבעלים של איבים. 
קליטה  למרכז  הפך  איבים  חרמש,  שי  של  עבודה  בזכות 

מפורסם בארץ ובעולם".

 "לאחר הלחם, החינוך הוא 
צורך האומה" )ז'ורז' ז'אק דנטון( 

האזורית.  הפנינה  הספר  בית  היה  התקופה  באותה  "כבר 
הוא נחשב מוסד חינוך מעולה. אריה מליץ היה מאוד מסור 

שער הנגב וו פברואר 2017 11פברואר 2017 וו שער הנגב10

יחד  נסענו  שלנו  הרבים  החפיפה  מימי  באחד  הספר.  לבית 
יום שלם במטרה  )באוטובוס( למשרד החינוך. הוא ישב שם 
ללחוץ על משרד החינוך להגדיל את בית הספר. הם הבטיחו 
לו שיקצו לו עוד כיתה, הוא סמך על המילה של אותם פקידים. 

חזר לאזור ופשוט התחיל לבנות".
כי  נכתב  בו  מכתב  לידיו  הגיע  לתפקיד  צבי  כניסת  עם 
בדרום.  מכללה  להקים  מנסה  דאז,  החינוך  שר  ידלין,  אהרון 
האפשריות  מחשבה.  רק  אלא  זמנים,  לוח  או  תקציב  לו  אין 
היו: אשל הנשיא )אזור מגוריו של אהרון ידלין(, באר טוביה 
אשקלון  הראשונות(,  בשנותיה  שהייתה  אחווה  מכללה  )ליד 
בשער  או  אילן(,  בר  אוניברסיטת  של  שלוחה  פעלה   )שבה 
 הנגב ליד בית הספר האזורי. בית ספר מסודר, מאורגן ובעל 

מוניטין ארצי. 
"גייסתי לשם העניין את מיטב ראשי ההנהגות מהקיבוצים 
במועצה. אספתי 20 חברים מרכזיים מהישובים בשער הנגב 
ויחד נסענו לירושלים. נכנסו למשרד של ידלין, שכנענו אותו 

ובאותו היום הוא אישר את בנית המכללה בשער הנגב. 
צבי החליט לגייס לטובת הסיפור לא רק את שער הנגב אלא 
"יזמתי מפגש של כל הרשויות בדרום. ערים  את הנגב כולו. 
כמו שדרות, אופקים, נתיבות, קריית גת ובאר שבע ויחד עם 

כל המועצות האזוריות: חוף אשקלון, אשכול, מרחבים, עזתה 
)היום שדות נגב(, למעשה כל ישוב עד אילות. בסופו של דיון 
בשער  המכללה  בהקמת  תמיכה  על  המנהיגים  חתמו  ארוך 

הנגב. האישור הסופי הגיע באפריל 75'".
"נסעתי עם יענקל'ה כהן מנחל עוז לאשר את כל זה באסיפת 
כללית של קיבוץ גבים, שבהתחלה פחדו מהרעש והצפיפות 
שהמכללה גוזרת על האזור שלהם. בסופו של דבר גם בגבים 

אישרו את התכנית". 
היה   14:00 עד  כדלקמן:  עבד  לומר,  יש  המקורי  הסידור 
צוות  הגיע   14:00 ב  הנגב.  שער  ילדי  של  ספר  בית  המקום 
ניקיון שהכשיר את הכיתות לסבב למידה שני. מהצהרים עד 
צוות  שוב  הגיע  ובערבים  כמכללה,  שימש  הספר  בית  הערב 
ניקיון שהכשיר את הכיתות ליום הלימודים למחרת. באוגוסט 
על  לראשונה  הוחלט  מאז  הכל  סך  חודשים  ארבעה   ,'75
הקמתה, המכללה החלה לפעול. "אני חייב לציין את העבודה 
היצירתית של אורי בית אור שהקים את התשתיות הרלוונטיות 
בתחום הכלכלי והאקדמי שהפכו במרוצת השנים את המכללה 
שהחליף  חרמש  שי  בארץ.  ההשכלה  בתחום  מרכזי  לגורם 
אותי בתפקיד, קידם את מכללת ספיר בצורה מהותית ביותר 
ובשיתוף פעולה הדוק עם פרופ' זאב צחור ז"ל וד"ר נחמי פז".

ב - 86 הקים צבי את "מועצת נבחרי הנגב", אז רעיון מהפכני 
שעיקרו שיתוף פעולה ראשון של כל הרשויות המקומיות בנגב. 
"גייסנו כספים מהסוכנות היהודית, ממשרד האוצר ומארצות 
שעדיין  המכללה  של  הראשון  הבניין  את  בנינו  ויחד  הברית 
עומד. אני הייתי יו"ר ועד המנהל של המכללה כשבוועד ישבו 

ראשי הרשויות הנגב וכל רשות העבירה תקציב למכללה". 
בשנה האחרונה בתפקיד ואחרי שלוש קדנציות, החליט צבי 
שלא להתמודד שוב. מי שנבחר אחריו היה שי חרמש מקיבוץ 
כפר עזה. "שי המשיך את עבודתי בצורה בלתי רגילה, וכמובן 
שזה לא נעצר שם. כבר יותר מ-40 שנה שהאזור שלנו נמצא 

בתנופת פיתוח אדירה ומבורכת." 

קהילה, חברים וקשרים
לבני  שמסייעת  גרשוני,  קרן  ומקימי  מהוגי  היה  חזן  צבי 
היזמות  הקהילה  וחיזוק  בפיתוח  ותומכת  במלגות  המועצה 
והתעסוקה באזורינו. "צבי גרשוני היה חבר כנסת, חבר קיבוץ 
ניר עם. הוא ראה עצמו נציג שער הנגב בכנסת וככזה הוא היה 
באזור.  הבעיות  על  לשמוע  שישי  יום  כל  למשרד  אלי  מגיע 
צבי  כל שישי"  כנסת  היה פשוט מבחינתי לארח חבר  זה לא 
השנה  באותה  עוד   ,1976 בשנת  נפטר  גרשוני  בחיוך.  מספר 
קמה קרן גרשוני על שמו. "יחד עם דב גרינבלט, חבר קיבוץ 
צבי  של  אלמנתו  לחנה  נסענו  דאז,  המועצה  וגזבר  מפלסים 
לשבעה. עוד במעמד השבעה הודענו לה שנקים קרן מלגות 
נתן  קיבוץ  כל  היא מאוד התרגשה.  ז"ל.  גרשוני  צבי  על שם 
סכום לקרן, כמו כן גייסנו מכל מיני מוסדות סכומים גדולים 
יחסית". עם הקמת הקרן כיהנה חנה גרשוני כיו"ר הקרן ודב 

גרינבלט כגזבר הקרן. 
המועדון  של  הקמתו  היה  צבי  של  בניצוחו  פרויקט  עוד 

בקיבוץ ארז. "במסגרת נוהל שאני הנהגתי, כל שבוע המועצה 
את  לשמוע  היה  המפגש  מטרת  הקיבוצים.  באחד  התארחה 
היה  לארז.  הגענו  הפעמים  באחד  התושבים.  של  הבעיות 
שלהם  המפגש  מקום  את  כשראיתי  רעוע.  אוכל  חדר  להם 
ארז  של  המועדון  כיום  ראוי.  מועדון  לבנות  שצריך  החלטנו 
עוד  באזורינו".  היפים  האולמות  אחד  לתפארת.  מקום  הוא 
פרויקט, מהחשובים באזור היה התקנת טלפון בכל בית ובית 
יישובי  כל  של  בצמתים  תאורה  וגם  בקיבוצים,  החברים  של 

האזור."
אורסטס  מר  פאולו,  סאן  של  המושל  סגן   1983 בשנת 
קוורסיה  הגיע לביקור. הוא וחזן נשארו בקשרי ידידות מאז. 
לימים אף חתם עם ראש העיר סורוקבה )עיר המונה כ- 700 
אלף איש( בסאן פאולו שבברזיל הסכם ערים תאומות עם שער 
הנגב. "הקשר הזה היה חשוב מאוד ליהדות ברזיל. שער הנגב 
היתה הראשונה להקים מיזם ערים תאומות עם ברזיל. חברינו 
ייחסו משמעות גדולה לקשר הייחודי הזה,  היהודים בברזיל 

עם ישראל ועם שער הנגב בפרט." 

 "אם יוצאים מגיעים 
למקומות נפלאים" )ד"ר סוס(

פנוי  היה  ב 1987 עזב את משרד ראש המועצה. לראשונה 
דיפלומטיה.  על  לחשוב  "התחלתי  עצמו.  על  רק  לחשוב 
התייעצתי עם חברי יוסי ביילין, אז סגן שר החוץ. ביילין תמך 
בי ויחד עם תמיכתם של ראשי הקהילה בסאן פאולו קיבלתי 
הייתי  ברזיל.  פאולו,  בסאן  הככלי   קונסול  של  התפקיד  את 
בתפקיד כקונסול ארבע שנים. בינתיים חברי סגן המושל שאז 
ביקר בארץ, נבחר למושל. החברות החמה בינינו חיזק מאוד 

את היחסים של ישראל עם ברזיל". 
יחד הם יזמו פרויקטים יוצאי דופן בנוף הדיפלומטיה של אז, 
הבאנו  פאולו  בסאן  "במימון הממשל  להיום.  יחסית  גם  אבל 
את הפילהרמונית עם זובין מהטה לקונצרט בקהילה היהודית. 
הקודש  ארץ  אוצרות  של  ומכובדת  רצינית  תערוכה  הבאנו 
ממוזיאון ישראל, לקהילה היהודית בברזיל. עוד תערוכה של 
ומאוד  גדולים  מאוד  בהיקפים  דברים  עשינו  ישראל.  אומני 

משמעותיים". 
הזמינו  הן  פאולו.  בסאן  הנזירות  עם  מיוחד  קשר  "יצרתי 
אותי לסיור בבית החולים שלהם, בסלמס הכי קשה של סאן 
ועד היום אנחנו בקשר.  פאולו. לאחות הראשית קראו תרזה 
בית החולים ממוקם בשכונות הכי קשות. פניתי לבית החולים 
היהודי "איינשטיין" שנמניתי בין תומכיו בזכות הקשרים עם 
הממשל, וביקשתי שיחלקו את הציוד שלהם עם בית החולים 
של הנזירות, כעזרה לעניי ברזיל. הפרויקט הזה יצר קשר בלתי 

רגיל בין היהודים לאוכלוסייה הקשה בברזיל".
חגיגות מאה שנה לביטול העבדות.  ברזיל את  88' חגגה  ב 
"החלטתי  לחגיגה.  לתרום  אפשר  איך  הראש"  את  "שבר  חזן 
להביא תערוכה של יהודי אתיופיה לברזיל. בברזיל יש כ 40% 
אזרחים כהי עור שאבותיהם הגיעו ליבשת מאפריקה, ורצינו 
תערוכה  הבאנו  אליהם.  גם  כיהודים  שלנו  הקשר  את  לציין 
היה  פשוט  וזה  לברזיל  אתיופיה  יהדות  של  התפוצות  מבית 
היהודים  של  גדול  הכי  המועדון  הראשונה  בפעם  סנסציה. 
בברזיל ובעולם כולו- "האבראיקה", פתח את שעריו לשחורי 
ברזיל. השחורים בסאן פאולו הרגישו פתאום קשר של שותפות 
גורל עם יהודי אתיופיה. מתוך כך הקשר שלהם עם היהודים 
בברזיל הפך להיות קשר של אחים". הוא אגב, הוזמן בתמורה 

כאורח כבוד לקרנבל. 

לסיום - מה בין יין לשמפניה ורודה
ישראל  כקונסול  לתפקידו  שנכנס  אחרי  שבועות  שלושה 
בסאן פאולו, הגיע לבקרו שר החוץ דאז שמעון פרס, מלווה 
באיש העסקים שאול איזנברג. אייזנברג ביקש לעשות עסקים 
עם ברזיל. שמעון  ופרס שידע על קשריו הטובים של צבי עם 
עם  פגישה  לאייזנברג  לתאם  ביקש ממנו  הברזילאי,  הממשל 
מכובד  דין  עורך  עם  הגיע  "אייזנברג  ברזיל.  של  האוצר  שר 
מאוד. אותו עורך דין הגיע אלי למשרד נושא בקבוק יין יקר 
כמתנה. כקונסול, אני לא יכול לקבל מתנות. אותו עורך דין 
התעקש. פחד לחזור עם הבקבוק לאייזנברג. הצעתי שבמקום 
לקבל את היין מתנה, נשתה אותו לחיים. קראתי לכל העובדים 

של הקונסוליה, הבקבוק נגמר מהר מאוד".
.That the way we do it -על זה נאמר

מכאן הכול
התחיל

אזורית  מועצה  בעיצובה של  גדול  חלק  יש  חיל  ברור  מקיבוץ  חזן   לצבי 
שער הנגב כפי שהיא היום, אך לא רק ההיסטוריה של שער הנגב שזורה 
בחייו המרתקים, אלא גם את ההיסטוריה של הנגב והנגב המערבי בפרט, 
היסטוריה  ודיפלומטיה.  ציונות  לארץ,  השיתופית  העלייה  מיסודות  קצת 

צילום וו יונתן שטרסברגמסופרת הישר מהמרכז לקשרים בין לאומיים בברור חיל

הכול אנשיםסדרת הכתבות

צילום וו ארכיון. צבי חזן, משה וינר ואורחים באולם הישיבות במועצה. 1977צילום וו צבי חזן יחד עם שמעון פרס ואהרון ידלין, 1986 צילום וו ארכיון.  צבי חזן, אהרלה ודב ג' ב 1977



 סופ"ש 2 9-11.2
ערב מוזיקת בלוז וסיקסטיז 

במסעדת 'מידס' בקיבוץ ברור חיל
חמישי 9.2 • 20:30

דב נבון במופע סטנד אפ 
בגרין פאב – בניר עם
חמישי 9.2 • 21:30

שוק כפרי 'אמצע הדרך' בצ. כפר עזה
שישי 17.2, 10.2 • 10:00-15:00

 סופ"ש 3 16-18.2
ערב דרום אמריקאי במסעדת 

פטגוניה באור הנר
חמישי 16.2 • 21:00

'בירה ונשירה' בגרין פאב בניר עם
חמישי 16.2 • 21:30

מירוץ הכלניות ה4 ביער שוקדה קק"ל
שישי 17.2 • 8:00-12:00

יריד יוצרים מבית 'מרקטיטו' 
ב'חמאם' בצאלים

שישבת 17-18.2 • 10:00-16:00

'ליאת דרור ניר בן גל' הלהקה 
ב'קולומביה עודפים' בקלחים

שבת 18.2 • 10:00-16:00
קורין אלאל במחלבת צאלה, משק 

צאן, ליד עין הבשור
שבת 18.2 • 13:00

 סופ"ש 4 23-25.2
אלישע בנאי במופע אקוסטי בגרין 

פאב - בניר עם
חמישי 23.2 • 22:00

בכל סופי השבוע
'אורגניה' שוק אורגני בישע

כל חמישי • 9:00-18:00
כל שישי • 9:00-14:30

שוק גבינות מחלבת בארי
כל שישבת • 10:00-15:00

'יריד המזרח הקרוב'
חוות אורחא - עין הבשור

כל שבת • 10:00 עד שקיעה

האירועים יתקיימו בהתאם לתנאי מזג האוויר • פריחת הכלניות תלויה בתנאי מזג האוויר • מומלץ להתעדכן על קיום האירועים ומוקדי הפריחה

למידע מפורט על כל האירועים www.habsor.co.il       'פסטיבל דרום אדום' עדכונים שוטפים   

9-11 2 2 16-18סופ"ש 2 3 סופ"ש

פסטיבל 'דרום אדום'
בפברואר השבוע  סופי  כל  את  לכם  פנו 

9-11.2 I 2 סופ"ש
אהוד בנאי ופרפרי הקצב

אולם אשכול ע"ש שמוליק שילה
חמישי 9.2 • 21:00

יזהר אשדות במופע סולו
מסעדת נתנאל - חוות שבדרון יער להב

חמישי 9.2 • 21:00

23-25.2 I 4 סופ"ש
ירמי קפלן @ספנסרוסו - "פטיש"

במה לקהילה קיבוץ כרמים 
חמישי 23.2 • 21:00

אמיר דדון
מועדון הבאר צאלים

שישי 24.2 • פתיחת דלתות 22:00 • 
מופע 23:00 • מופע עמידה

בנוסף במהלך הפסטיבל 
שפע של סיורים מודרכים 

והפעלות בטבע ללא 
תשלום. ארועים הפעלות 
ואטרקציות לכל המשפחה

תושבי שער הנגב מוזמנים



שבאורגוואי.  במונטווידאו  "נולדתי 
הורי  הצעיר.  בשומר  התחנכתי   8 מגיל 
ספר:  בתי  ב-2  למדתי  לכן  ציוניים,  היו 
האחד אזרחי בשעות הבוקר והשני יהודי 
החליטו  הורי   11 בגיל  אחה”צ.  בשעות 
מרדכי.  ביד  חי  שלי  דוד  לארץ.  לעלות 
עצם  עד  שם  ונשארנו  בעקבותיו  באנו 
זכורה  בקיבוץ  שלי  הקליטה  הזה.  היום 
לי כנוראית. הייתי "ילדת גולה" והילדים 
ה"צברים" דאגו להנציח זאת. הייתי ילדה 
בחינוך המשותף וההורים לא היו נוכחים 
כדי להגן עלי. גם ב"מוסד" – שם התחנכנו 
ז', היחס אלי לא השתנה. תמיד  מכיתה 
לאמץ  שסירבתי  עוד  מה  זרה.  הרגשתי 
מבטא צברי, לעומת אחי למשל, ששינה 

את מבטאו ודיבר כמו ילידי הארץ". 
נזכרת  חנה  חייה,  סיפור  כדי  תוך 
שמזמן  לה,  שקרו  ספציפיות  בחוויות 
עברית  ידעתי  "לא  צפו.  ופתאום  נשכחו 
להתבלט  או  להשתלב  יכולתי  לא  ולכן 
כי  תווים  טוב  ידעתי  אך  בלימודים, 
למדתי פסנתר בחו"ל. כשלמדנו חלילית, 
"איך  התפלאו:  החבר'ה  הצטיינתי. 
הכי  מנגנת  שייכת"  –ה"לא  הזו  החדשה 
טוב בכיתה"? 2 בנים קמו ושברו לי את 
החלילית. המחנכת כעסה מאד, מצאה את 
האשמים והושיבה אותם למשך זמן ארוך 
ליד הפסל של מרדכי אנילביץ כעונש. זו 
זכיתי.  בה  הפנים  לקבלת  דוגמה  הייתה 
בהפסקות  מההפסקות.  הוא  זיכרון  עוד 
מה  הסתכלתי  אני  כדורסל.  שיחקו 
הילדים עושים וחיקיתי אותם )אף אחד 
לא טרח ללמד אותי(. הבנתי שתופשים 
את הכדור, רצים וזורקים לסל. לא הכרתי 
הבחנתי  מאוד  מהר  המשחק.  חוקי  את 
פעם  כל  מצחוק  מתגלגלים  שהילדים 
שתפשתי את הכדור. זה קרה בכיתה ה'".

איפה היו הורייך באותה תקופה?
"ההורים היו עסוקים גם הם בקליטה, 

לימוד השפה והיכרות עם צורת החיים. 
ותינוק  שנה  בת  פעוטה  עוד  היו  בבית 
שרק נולד, ובעצם, לא הייתה לי כתובת. 
ל"שורדת".  הפכתי  ומאז  לבד  הייתי 
יותר  לחיים.  שיעור  היה  זה  בסה"כ 
כשהגוף  ההתבגרות,  בגיל  מאוחר, 
משתנה, הייתי צריכה להתקלח במקלחת 
ציבורית ועוד עם בנים. ניסיתי להתחמק 
מהמקלחת והמצאתי תירוצים למה איני 
יכולה עכשיו, אך המטפלת חייבה אותי. 
אני זוכרת שהיו תאים במקלחת, שאפשר 
את  כשחפפנו  אבל  שם.  להסתתר  היה 
מקדימה  להתייצב  צריכים  היינו  הראש 
כי היה רק שמפו אחד. המטפלת עברה 
מאחד לשני ושמה לכל אחד מנת שמפו 
ביד והיא קראה: "דרמפון"! ואז היה צריך 
מסתור(.  היה  )שבשבילי  מהתא  לצאת 
הטקס הזה זכור לי כסיוט וסבל ממשי".

היחס אלי השתנה בבית הספר לאחיות 
בסוף יב'. באותה תקופה שלחו מיישובי 
כדי  אחיות,  ללימודי  משק  בני  הספר 
בתפקיד.  הקבוץ  את  ולשרת  לחזור 
ונבחרתי,  היה  וכך  בזה,  הכיר  הצבא 
ואח"כ  בצבא  לשרת  שרציתי  למרות 
הקבוצים.  בסמינר  כוריאוגרפיה  ללמוד 
משום  גם  התנועה",  "דין  את  קבלתי 
לעזור  היה  שלי  האישיות  שבבסיס 
וזה התאים לי ומאפיין אותי עד  לזולת, 
היום. בביה"ס לאחיות התחלתי להתבטא 
הראשונה  השנה  בסוף  אותי.  והעריכו 
האחיות  של  הארצי  לוועד  נבחרתי 
כנציגת התלמידים של ביה"ח "קפלן" וזה 
היה כבוד. לראשונה בחיי בארץ, הבטחון 
העצמי שלי גדל. שם הכרתי חברות שעד 

היום אני איתן בקשר. 
שימשתי כאחות בקבוץ במשך 6 שנים 
שזו  למרות  התפקיד,  את  אהבתי  ומאד 
אז  היו  לא   .24/7 של  עבודה  הייתה 
טלפונים וכשהיה צריך עזרה רפואית, היו 

מגיעים אלי הביתה בכל שעה. אך בתום 
מטפלת  להיות  "נשלחתי"  השנים  ששת 
במוסד של כיתה ז' – שנת בר מצווה וכו' 
לא רציתי לעזוב את תפקיד האחות, אך 
לא  במוסד  אעבוד  לא  שאם  לי,  נאמר 
דבר  של  בסופו  הלימודים.  שנת  תפתח 
ובנערים  החינוכית  בעבודה  התאהבתי 
בר  שנת  להפקת  כולי  כל  את  והקדשתי 
ובעצם,  שונים  לפרויקטים  המצווה, 
עד  ביטוי.  לידי  בא  שבי  היצירתי  הצד 

תודה  אסירת  אני  אחרי  שנה   40 היום, 
על העבודה החינוכית, שפתחה לי צוהר 
לימדתי  הזמן  במשך  החינוך.  לתחום 
בתיכון במגמת סיעוד וכן עבודה מעשית 
רכזת  הייתי  הזמן,  במשך  בברזילי. 
חברתית של המוסד, מעין רכזת תרבות 
של התלמידים והמורים. באותה תקופה 
בחוץ.  לעבוד  יצאתי  ואז  התגרשתי 
הפעלתי את מועדון "צוותא" בירושלים. 
כעבור חודשיים מצאתי את בן זוגי משה 
וחזרנו יחד לקיבוץ. בעצם, הרגשתי סוג 
ואכן,  מדהים,  אדם  בן  מצאתי  נס.  של 
ונולד לנו בן משותף  הנצחנו את ה"נס" 
הקודמים(.  מנישואי  ובתי  לבני  )אח 
לא  בקיבוץ,  הרך  הגיל  את  גם  ניהלתי 
המערכת  תקופה  באותה  כי  פשוט  היה 
הפכה להיות מופרטת. ואח"כ ניהלתי את 

הגיל הרך בקבוץ "הראל".
ומה את מוצאת  ליחדיו  הגעת  איך  אז 

פה?
בקבוץ,  מודעה  דרך  ליחדיו  "הגעתי 
תהליך  ולאחר  אחות  שמחפשים 
שהגעתי  מרגע  התקבלתי.   – פורמאלי 
ענקית.  במתנה  שזכיתי  הרגשתי  ליחדיו 
בעצם, באתי כאחות, אך מרגישה שבגלל 
השקפת החיים שלי, אני מראה לאנשים 
שאפשר לראות בחיים משהו קליל יותר 
שמחה.  של  סוג  בי  יש  שרואים.  ממה 
במועדון  יש  מקסימים.  ביחדיו  האנשים 
הזה אנרגיית חיים, למרות שהמקום נועד 
צעירים  כאן  אנשים  הרבה  לקשישים. 
ברוחם, בעלי בריאות נפשית וגם המקום 
ליצירה,  הזדמנות  כאן  יש  זאת.  משדר 
להתחדשות. יש צוות טוב עם המון רצון 
של  חיובית  חשיבה  ב"יחדיו"  יש  לתת. 
נתינה, זה מתאים לי ואני אוהבת את זה"
אני מודה לחנה על שפתחה לנו צוהר 

לחייה ועל שתורמת ל"יחדיו".
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יחדיו
סימונה סער

9 חורף!?
הגשם מתמהמה אך אצלנו 
ב"יחדיו" מטר של פעילויות, 

כרגיל

9 תערוכות
שתי תערוכות של אמני המקום הוצגו 

אצלנו. 
פרדמן  עירית  של  היא  הראשונה   •
כשנתיים  לפני  לצייר  שהחלה  מרוחמה, 
"אני,  לנו:  מספרת  עירית  במועדון. 
ילדים  לארבעה  אם  פרדמן,  עירית 
חיי  כל  עוסקת  נכדים,  לתשעה  וסבתא 
בשירות  עבדתי  האדם.  בגוף  הבוגרים 
לימדתי  הנגב,  שער  של  הפסיכולוגי 
בביתי  וכמובן  הקיבוצים  בסמינר 
להיות  הפסקתי  לא  זמנית,  בו  ברוחמה. 
במחולות  הקיבוץ.  של  הכוריאוגרפית 
שלנו,  התרבות  לחיי  רבות  תרמתי  שלי 
ובלהקות  בקיבוצים אחרים,  גם  לעיתים 

חברות הנוער של הסוכנות היהודית.
מכל השיטות העוסקות בתנועה ובגוף, 
בחרתי לעסוק בשתיים. "מחשבת הגוף" 
ו"שיטת  בתנועה  פיזיותרפיה  שהיא 
הטבעתיים",  השרירים  סוד   - פאולה 
הגוף  הפנימיות של  המטפלת במערכות 

והשלד.
"מועדון  במסגרת  הגעתי  הציור  אל 
חברים  מעמלת  אני  בו  מקום  יחדיו", 

שבאים למסגרת זו. 
שיושבות  בנשים  קינאתי  רבות  שנים 
באומנות  עצמן  את  ומביעות  ומציירות 
ומיצירה  מהתנועה  נהנית  אני  בעוד  זו, 
ממנה  נשאר  לא  דבר  של  שבסופו 
ביקשתי  בלבד.  שלי  בזיכרון  אלא  דבר 
לעצמי  שפיניתי  לאחר  לחוג,  להצטרף 
ומנסה  יושבת  אני  שבו  חופשי,  יום 
לצייר. לעיתים אני מרוצה ולעיתים אני 
רואה שדרכי עוד ארוכה, חסרים לי כלים 
יסודיים כמו הצבע, הגוונים שאני רוצה 
דיוק  של  וצל,  אור  של  אליהם,  להגיע 
ופרופורציה. כל זה אני מבינה שמתפתח 

עם הזמן והלמידה. מי ייתן ויהיה כך.
אני מציירת בצבע שמן ולאחרונה מנסה 

את כוחי בגירים צבעוניים ובפחם.
תודות רבות למורות המקסימות שהיו 
ששוררת  הטובה  ולאווירה  כה  עד  לי 
בסדנת הציור. אין ספק שלוויאן המורה 
באישיותה  בתמיכתה,  גדול  חלק  יש 
שהיא לא רק מורה ומדריכה לציור, אלא 
אדם עם נשמה ובהתייחסות אישית לכל 

אחת מאיתנו. 
שממשיכים  "יחדיו"  של  לצוות  תודה 
הנגב  שער  תושבי  לנו,  ולהעניק  לפתח 

מקום חם ומזמין שכזה". 
אלו  בימים  המוצגת  שנייה  תערוכה   •
שמצייר  עזה  מכפר  מור  איתן  של  היא 
הקודמת.  המאה  של  ה-80  משנות  כבר 
הוא מספר כי פתאום הרגיש דחף לצייר 
בבי"ס  למד  אח"כ  בבית.  ו"קשקש" 
"מימד" בת"א –ציור, ריקוע ופיסול. איתן 
ובעולם.  בארץ  רבות  בתערוכות  הציג 
בציוריו הוא משלב צבעי שמן, אקריליק 
ששת  במלחמת  מבע.  עזי  והם  וגירים 
המוצנח  הנח"ל  לוחמי  בין  היה  הימים 
השנים,  במהלך  התחמושת.  בגבעת 

המראות והתחושות עלו בו והוא העבירן 
לחומר. מעסיקה אותו ביותר המחלוקת 
וחוסר  הפלשתינאים  ובין  בינינו 
בכך,  עוסקות  עבודותיו   - ההתפשרות 
או  מרומזים  סמלים  באמצעות  אם  גם 
האקטואליה,  הפוליטיקה,  עזים.  בקווים 

הם  והשורשיות  הישראליות  המורשת, 
חלק מהמושגים המרכיבים את חייו של 

האמן.
"הר  התערוכה  בהצגת  כותב  איתן 
הסלע": "זוהי סדרת ציורים המביעה את 
סלע  של  המרכזיות  הבניין  מאבני  אחת 

המחלוקת בין היהודים לבין המוסלמים 
שנים  ארוכת  מחלוקת  זוהי  בישראל. 
האם   – לעין.  רחוק  נראה  שפתרונה 
סדרת  של  שמה  בידינו?  הבית  הר  אכן 
הציורים משקף את המחלוקת והניגודים 
משחק   – הקדוש  במתחם  שיש  הרבים 
ו"כיפת  הבית"  "הר  של  ושילוב  מילים 

הסלע". 

9 חומר לנפש
נצא   )8.2.17( פברואר  בתחילת 
לתערוכת  אפעל  ברמת  טבנקין"  ל"יד 
להקמת  שנה   70 לציון  עכשווית  אמנות 
אחת-עשרה הנקודות בנגב. נוסף לסיור 
בתערוכה והסבר מפי האוצרת דליה קינן, 
נקבל הסבר מפי יונה פריטל על עמותת 
שנעשים  המחקרים  ועל  טבנקין"  "יד 
הרצאה  בלווי  בארכיון  ונסייר  מטעמם 

מפי ד"ר רוני עזתי – מנהל הארכיון.
ייסעו  ותיקינו  בין  האמנות  שוחרי 
בירושלים   ישראל  למוזיאון  ב-22.3.17 
מרתקים  סיורים  בתכנית  תרבות.  ליום 
שיתעמקו בציורי גויה בנושא: מדריד של 
יום ולילה ובישו כפי שמצויר ע"י ציירים 
נתפנק  התערוכה  של  בסיומה  ישראלים 

בקפה ומאפה ונצפה במופע מיוחד.

9 חומר לגוף
באזורנו  לטיול  נסענו  כחודש  לפני 
שקמה.  נחל  של  מקטע  מעט  וטעמנו 
בקרנו בתחנת הרכבת "דיר סנייד", ראינו 
הבריטית  הרכבת  מסילת  שרידי  את 
מקנטרה לפלשתינה, צומת המסילות על 
למעבר  גשרים  ושלושה  הרצועה,  גבול 
על נחל שקמה: ממלוכי , בריטי וישראלי. 
העפנו מבט לעבר אנדרטה ייחודית לזכר 
החללים מקרב הפועלים שקיפחו חייהם 
של  בשפך  וקינחנו  הסלילה  בעבודות 
נחל שקמה לים, המפלס אפיק בין חולות 
סכר   – שקמה  במאגר  בקרנו  זהובים. 
אגירת  ומקום  החורף  בימי  לשיטפונות 

מים והעשרת אקוויפר החוף.  

9 מפגש עם ותיקי רהט 
התקיים  קריא.  יעל  הרבה  בהנחיית 
החשוך  החודש  כסלו/דצמבר,  בחודש 
השונות,  בתרבויות  אור  חגי  ובו  בשנה 
מפגש יוצא דופן עם וותיקי רהט. במפגש 
נלמדו טקסטים שונים שמקורם בשלושת 
ונצרות.   אסלאם  יהדות,   - הדתות 
בתקווה,  באור,  עסקו  המשתתפים 
נוצר  בעקבותיהם.  והשאלות  בשלום 
ומכבד, שנתן מקום הן לכאבים  כן  שיח 
ולחששות והן לתקוות המשותפות. בסוף 
המפגש יצרו הנוכחים עששיות והדליקו 

נרות במשותף. 

9 שירה בציבור
המועדון  רביעי  בימי  שבועיים  מידי 
הופך למועדון זמר בהדרכת שרון לבנון. 
בצוותא  השירה  ולחובבי  הזמר  לשוחרי 
הרוח,  מצב  את  מעלה  המפגש  כדאי!   –
וחדשים  ישנים  לשירים  אותנו  חושף 
ומזמן מפגש רב תרבותי. לעיתים, יש מי 
שפורץ במחול. )כמו מאיה, שרקדה עם 

בובתה שיצרה במו ידיה(.

9 חוגים
המון חוגים מתקיימים ביחדיו בו זמנית. 
מרוב היצע קשה לבחור. נספר מידי פעם 

יחדיו
סימונה סער
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9 הכר את המטפל: ראיון עם 
חנה מורג – אחות ביחדיו

המגיע למועדון "יחדיו" בשנתיים האחרונות נתקל באשה חביבה, 
מאירת פנים, דמות צבעונית שמעשנת בשרשרת, מדברת במבטא 
מעט זר ואינה מוכרת משער הנגב. זוהי חנה מורג, שהגיעה ליחדיו 
מיד מרדכי. מעניין היה לראיין אותה ואני מביאה את הריאיון כמעט 

במלואו כפי שספרה בשטף

על אחד החוגים. הפעם חוג חדש. מידי 
שרון  בהדרכת  יוגה"  "קונדליני  שני  יום 

קנטור מארז.
• קונדליני יוגה - היוגה של המודעות, 
לנושאים  מתייחסת  היוגה  כלומר, 
רגשיים ומנטליים נוסף לנושאים פיזיים 
למטרה  מכוון  תרגול  כל  ותנועתיים. 
מסוימת. מלבד תרגול התנועה, יש שימוש 
מדיטציה,  נשימה,  של  בטכניקות  רב 
מנטרה ומוזיקה כחלק מהשיעור. למידה 
שליטה  מאפשרות  נשימה  טכניקות  של 

במצב הגוף והנפש.
בתנועה,  כוכבים   - עם  ריקודי  חוג   •
שלישי  יום  מידי  פעילותו  את  חידש 
עזה.  מכפר  פכטר  ישראלה  בהדרכת 
לומדים  נזכרים,  מתנועעים,  מפזזים, 
וישראלה מיטיבה להתאים את הצעדים 
ההשתתפות  המשתתפים.  ולגיל  לרמה 
גם  מפזזים  ואתנו  תשלום  ללא  היא 
את  לומר  עוז.  מנחל  המכינה  מתנדבי 
בתנועה.  מאתנו  טובים  לא  הם  האמת: 

כיף גדול! 
• לימודי מחשב – למי שרוצה להרגיש 
כך  באמצעות  להתקרב  או  רלוונטי 
פרטניות  הדרכות  מוצעות  לנכדים 
ההדרכה  השונים.  המדיה  נושאי  במגוון 
ניתנת בימי ראשון עד חמישי בין השעות 
8:30 ל – 12:30. התכנית כוללת: הכרת 
המחשב,  גלישה אינטרנטית על מכלול 
שימוש  הפלאפון,  של  האפשרויות 
במנועי חיפוש, הכרת המסנג'ר והסקייפ. 

הרשמה אצל ציפי מוצפי העו"סית.

9 וותיקדמיה
בימים אלה מסתיים הסמסטר הראשון 
במועדון.  אקדמאיים  לימודים  של 

קורסים בסמסטר השני:
ספרים  נושא:   11:00-12:15 א'  ביום   •
קולנועיים  עיבודים  גדול:  מסך  גדולים, 
אליזבת  ד"ר  מרצה:  מופת  לספרות 
קנוניים  כתבים  עם  המפגש  צאודרר. 
מהבנת  החל   – רבים  במובנים  מאתגר 
עם  להתמודד  ביכולת  וכלה  השפה 
מורכבות.   ותמות  מופשטים  מושגים 
במגוון  המרצה  תעסוק  הסדרה  במהלך 
ועד  היוונית  מהמיתולוגיה  טקסטים 
סיפורת עכשווית, יידונו בתמות מרכזיות 
ומסרים  דמויות  עלילות,  כיצד  ויבחנו 
של  שונים  בזרמים  משתקפים  מרכזיים 

הקולנוע המערבי והבינלאומי. 
ג' מרצה: שירה הורביץ מזרחי  • בימי 
ממזרח  מוסיקליות  טעימות  ותביא 
תרבויות  מגוון  אל  הצצה  ומערב.  
העולם,  מרחבי  מוסיקאליים  וסגנונות 
המוסיקליים  למושגים  התייחסות  תוך 
מהתרבויות.  אחת  בכל  הבסיסיים 
הסגנונות  את  המרצה  לנו  תכיר  כן 
יפן,  מסין,  ה"קלאסיים"  המוסיקאליים 
טורקיה,  פרס,  הודו,  אינדונזיה,  טיבט, 
בהשוואה  ועוד,  אפריקה  ערב,  מדינות 

למוסיקה הקלאסית המערבית.
"מבט  נושא:   11:00-12:15 ה'  יום   •
אדם  ד"ר  מרצה:  באקטואליה".  מעמיק 

דנאל.
אירועים  נכיר  המפגשים  במסגרת 
ונציבם  ננתחם,  ובעולם,  בארץ  שוטפים 
אחרים  אירועים  עם  בהקשריהם 
ותהליכים רחבים ויסודיים, וננסה להבין 

את משמעויותיהם גם בעברינו.  

צילום וו ורדה גולדשטיין. חוג ריקודי עם

צילום וו ורדה גולדשטיין. עירית פרדמן

צילום וו סימונה סער. איתן מור

צילום וו דפנה סיבוני. כדורעף בנות, ד'-ו'
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9מצטיינים 
וערכיים

שבה  ברציפות  השמינית  השנה  זוהי 
הצטיינות  בפרס  זוכה  היסודי  ביה"ס 
חברתית  עשייה  על  החינוך  משרד  של 
ייחודי  מודל  פיתח  ביה"ס  ערכית. 
היום  בחיי  וליישומם  ערכים  לטיפוח 
יום, בו כל כיתה בתורה בוחרת את ערך 
בית  לכל  הצגתו  על  ואחראית  החודש, 
כבוד,  פעולה,  שיתוף  אחריות,  הספר: 
ועוד.  קונפליקטים, קבלת השונה  ניהול 
ילדי הכיתה בונים פעילות לכלל תלמידי 
ביה"ס, טקס, פעילות בכיתות והפסקות 
לטיפוח  הנבחר.  הערך  שעניינו  פעילות 
יום,  היום  בחיי  וליישומם  הערכים 
שותפות גם הנהגות התלמידים: מועצת 
הנהגת  המגשרים,  הנהגת  התלמידים, 

חוסן, הנהגת ספורט ועוד. 

9מרכז למידה 
חדש ביסודי

הרב  הלמידה  מרכז  את  חנכנו  השנה 
תחומי החדש, לעידוד למידה חווייתית, 
זהו מרכז למידה  גילית.  ורב  התנסותית 
לעורר  המכוון  תוכן,  ורב  צבע  מלא 
לאפשר  בחינוך,  לקדם חדשנות  רגשות, 
תקשורת  עם  יחד  וחקר  עצמי  ביטוי 
בין-אישית. כמו כן הוא מספק את השקט 
במרכז  לקריאה.  או  להקשבה  הנדרש 
וטאבלטים,  מחשבים  עשירה,  ספריה 
פופים,  ספסלים,  לחברותא,  שולחנות 
למבקשים  או  פרויקטים  להצגת  במה 

לבטא כישורי תיאטרון ודרמה .

9זיתים רבותי, 
זיתים

לו  ניצב  מול תחנת האוטובוסים שלנו 
כרם זיתים שפירותיו הבשילו ועמדו הכן 

למגע ידיהם של תלמידינו.
והבנת  בכיתות  הזית  פרי  חקר  לאחר 
התהליך שהוא עובר מהמטע ועד למדף, 
כשמן, מטבל, או קופסת שימורים, יצאנו 
בהובלת  מהנה  לקטיף  הקרוב  לטבע 

המורה למדעים.
הילדים חוו את כל התהליך מהפרי ביד 
ועד הכבישה, תכנית כבישת הזיתים כבר 
זיתים  נתהדר בצנצנות  ואוטוטו  רשומה 
והמורים  הילדים  ידינו.  מעשי  במלח, 

כבר לא יכולים לחכות.

9"הכי אחי"
צעירות  הנהגות  להקמת  היוזמה 
בחטיבת הביניים בשער הנגב, הניבה את 
הנהגת 'הכי אחי'. תלמידי כיתות ח' ו-ט' 
ביסודי  לקחו על עצמם להתנדב אצלנו 
גדולים.  אחים  לנו  ולהיות  שבוע  מדי 
יישר כוח למתנדבים. גאים בכם, שמחים 

שאתם כאן.

9מתקררים
לרוב אנחנו מודדים חום. הפעם מדדנו 
בנושא טמפרטורות  קור. שיעור מדעים 

נוגה  המורה  עם  שונים  לצרכים  שונות 
עצמכם:  את  לבחון  מוזמנים  אתם  פאר. 
המקפיא  טמפרטורת  בין  הפער  מהו 

לטמפרטורת המקרר? 
ילדי כיתה ד'-4 יודעים! 

9העץ בעונות 
השנה

אנחנו אחרי ימים מיוחדים של שלכת, 
האדמה  משתנה,  העלים  צבע  בהם 
מתמלאת בעלים, העץ עומד נטול עלעליו 
מתבונן מלמעלה במעשיו של הסתיו. אנו 
בסקרנות  עוקבים  היסודי  הספר  בבית 
בעונות  בעץ  שחלים  השינויים  אחרי 
השנה. בכל עונה מתבוננים בו. משוחחים 
אותו.הציורים  ומציירים  מראהו  על 
השנה''. בעונות  ''העץ  לספרון:  יאגדו 

9משתפים 
פעולה

תלמידי ד'4 של המחנכת אורנה וולף, 
התארחו השבוע בתיכון שער הנגב. 

יחד  נועם, אחות של אחד התלמידים, 
לכימיה  המורה  ובהדרכת  חברותיה  עם 
הזמינו את תלמידי ד'4 לפעילות בנושא 
של  בניסויים  השתתפו  הילדים  בעירה. 

הדלקת חומרים שונים ומעקב אחרי צבע 
בטפטופי  כיתתי  שלט  הכינו  הלהבות. 
מה  עצמאי-  ניסוי  ערך  ילד  וכל  נרות 
מטפטפים  כאשר  נר  של  לחלב  קורה 
אותו לתוך כוס עם מים? הפעילות היתה 
שיתפו  התלמידים  ומעניינת.  חווייתית 
בניסויים  פעיל  חלק  ולקחו  פעולה 
היסודי  בין  פורה  שיתוף  ובדיונים. 

לתיכון- שאפו.

9טיול לחווה 
החקלאית 

באשדוד
כתב  הלחם,  פת  אל  חיטה  מגרגר 
טיפוח  ועד  חיים  בבעלי  טיפול  סתרים, 
תלמידי  למדו  ועוד  זאת  כל  שתילים. 
החקלאית  לחווה  יומי  בטיול  ב'  שכבת 

שבאשדוד.

9"כל הילדים 
קופצים 
רוקדים"

לובשת  חמישי  יום  בכל  שתדע:  חשוב 
של  צבעים  שלל  שלנו  הבמה  רחבת 

ובכל  הכיתות  מכל  ותלמידים  חולצות, 
לריקודי  יחדיו  מתקבצים  הגבהים 
מפזזים  כולם  ומעגלים.  זוגות  שורות, 
בחן בצעדים מימים ימימה: צעד תימני, 
לצלילי  ועוד.  ימינה  רגל  שיכול,  סיבוב 
היום,  ושל  אז  של  ישראל  ארץ  שירי 
בשביל  הספורט,  בשביל  רוקדים  אנחנו 

הכיף ופשוט בשביל לרקוד!

9אנגלית 
טעימה

המורה  עם  באנגלית  למדו  ו'  תלמידי 
איך   stay  healthy ביחידה  פלד  ניצן 
החשיבות  את   ,smoothie מכינים 
וגם  הצבעים,  מכל  מזון   באכילת 
an importnat fact - לא כל השוקולדים 
מזיקים לבריאות! לאחר שהעמיקו באוצר 
ללא  שוקולד  הכינו  והמשפטים  המילים 
לפי  מלאכותיים,  תוספים  וללא  סוכר 
השוקולדים  את  )מצורף(.  סודי  מתכון 
ילדי  אותה תלו בחצר.   piniatta ב  שמו 
את  פרקו  בנקודות  המובילה  הקבוצה 
השאר  הראשונה.  במכה   piniatta ה 

היסטוריה.
הסייעת  לרחל  להודות  "יש  פלד:  ניצן 
על עזרתה הגדולה בשיעורים, וגם לקרן 

המחנכת על התמיכה והעזרה".

9עולה עולה
להורים,  שעריו  את  פותח  הספר  בית 
בסיפורים  לשתף  שבאים  וסבתות  סבים 
של  מרדכי,  סבא  ומרתקים.  המעניינים 
הגיע   ,3 ג'  מכיתה  תארי  ושחר  יפתח 
שחר  ולמחנכת  הסקרנים  לילדים  לספר 
משפחתו  של  עלייתה  סיפור  את  ברט, 
סבא  העמק.  ברכבת  הדרך  כל  מסוריה, 
שהייתה  סבתו  על  להם  סיפר  מרדכי 
למען  בחשאיות  בסוריה  ופעלה  ציונית 
ישראל.  לארץ  סוריה  ילדי  של  עלייתם 
והאורחים  הנהדר  האירוח  על  תודה 

המקסימים. היה מעניין ומרגש.
א'3  תלמידי  העליות-  בנושא  ועוד 
בבית  הכינו  ברד,  טליה  המחנכת  של 
שונים  סיפורים  עם  ענק  לוח  המלאכה 
לדגלי  נוסף  ישראל  לארץ  עליות  של 
המדינות שלהם. והתוצר לפניכם. יצירה 

מדהימה.

9"קום 
והתהלך בארץ"

יצאו השבוע  ו-ה'  ד'  תלמידי השכבות 
מפרויקט  כחלק  סד,  ונחל  לג'ממה 
היכרות ושימור מרחב שקמה. התלמידים, 
מנופי  נהנו  המלווים  וההורים  המורים 
המרחב ואגן נחל שקמה. נוסף לכך ערכו 
ובעלי  המקומית  הצמחייה  עם  היכרות 

החיים באזור. 
מזמינים אתכם, הקוראים, להכין פיקניק 
לטיול  ילידכם  עם  ולצאת  ומפנק  טעים 
תתחרטו.  לא  וחמים.  קסום  משפחתי 

תשאלו את ילדי היסודי שלנו.

חינוך יסודי
שרון בר יעקבי

9 כיצד מתכננים מודעה 
מוכרת

מטרת כל מודעת פרסום שאנו מוציאים 
היא למכור משהו. השאלה העיקרית היא 
"תעבוד",  שהמודעה  כדי  עושים  מה 

שאנשים יקראו אותה ויפעלו לפיה.
שאנו  המסר  על  בהחלטה  מתחיל  זה 
רוצים להעביר. המסר, צריך לענות על 

6 שאלות:
מי הלקוחות הפוטנציאלים   – 1. למי? 
עליהם אתם חושבים בכתיבת המודעה? 
אין בעיה שיבואו אחרים, אבל במי אנחנו 

מתמקדים?
לקוח  לאותו  יצא  מה   – למה?   .2
איזה  על  למודעה?  מהענות  פוטנציאלי 

כאב זה עונה? איזו הזדמנות זה פותח?
זה  מה  לקרות?  הולך  מה   – איך?   .3

המוצר או השרות הזה?
את  לקנות  אפשר  –איפה  איפה?   .4

המוצר או השרות שלנו?
אפשר  מתי   ? יתקיים  מתי   – מתי   .5

לקנות?
מהלקוח  נדרש  מה   – נדרש?  מה   .6
להרוויח  כדי  לעשות  הפוטנציאלי 

מהשימוש במוצר או בשרות שלנו.
לפעולה  בקריאה  לסיים  ותמיד, חשוב 
התקשרו  נוספים  "לפרטים  כגון 

למספר.../ "להרשמה, לחצו כאן" וכד'.

לאחר שהגדרנו לעצמנו את התשובות 
ולעניין,  ננסח מסר קצר  לשאלות הנ"ל, 
)רצוי  ומושכת  רלוונטית  תמונה  נבחר 
מורשים(  ממאגרים  או  צילמנו  שאנחנו 
ונפנה למעצב/ת גרפי/ת לעיצוב מודעה 
מדהימה. ואם יש מקום במודעה, סיפור 

הצלחה של לקוח תמיד עוזר.

9 זרקור על יזמת: שי 
גראוב – מדריכה ויועצת 

שינה
שי גראוב בת משק מקיבוץ ארז, חזרה 
יועצת  היא  לקיבוץ.  האחרונות  בשנים 
 – גראוב  "שי  בשם  עסק  ובעלת  שנה 
מדריכה ויועצת שינה". שי, נשואה ליאיר, 
נתקלה  ועתי  לעמנואל  אמא  ובעצמה 
עם  התייעצה  ילדיה,  עם  שינה  בבעיות 
שהתחום  החליטה  ומשם  שינה,  יועצת 
בעצמה  אותו  ללמוד  כדי  חשוב  מספיק 

ולהקים עסק משלה בתחום.
הכי  מה  יודע  הורה  ש"כל  אומרת  שי 
הוא  ביותר,  החשוב  שלו.  לתינוק  טוב 
את  להם  ולתת  ההורים,  את  להרגיע 
היא  שלהם  הבטן  שתחושות  הבטחון 

הנכונה ביותר עבור התינוק שלהם".
בוטחים  לא  צעירים  הורים  כיום, 
בעצמם. הם פונים ושואלים כל מי שרק 
וכמובן  חברות  סבתות,  אמהות,  אפשר. 
מבולבלים.  הם  עצות  מרוב  גוגל.  ד"ר 

הניתנות  שהעצות  היא  נוספת  בעיה 
מהסביבה נכונות לילדים של הנשאלים, 
ולא תמיד מתאימות לילדים שלך. לאחר 
זמן מה, הם כבר רוויי הצעות, וכשהן לא 
מקצועית  תמיכה  מחפשים  הם  עובדות, 

יותר. כאן נכנסת שי לתמונה. 
מה  בוחנת  ההורים,  עם  נפגשת  שי 
מלמדת  היא  הצעות.  ומציעה  קורה, 
פתרונות  על  והאישי  מנסיונה המקצועי 
ודרכי פעולה שונים, אולם בסופו של יום 
מעודדת את ההורים לבחור באסטרטגיה 
הכי  הם  שאיתה  להם,  מתאימה  שהכי 
שלמים, וכמובן שצריכה להתאים לתינוק 

האישי שלהם.
פעמים רבות, כאשר שי מגיעה, הבית 
שציפו  אמהות  כאוס.  של  במצב  נמצא 
שחופשת הלידה תהיה בעיקר "חופשה" 
שמצטרף  וילד  לידה  גם  שיש  ושכחו 
למה  ידעו  שלא  חדשים  הורים  אליה, 
מזוג,  למשפחה  הפיכתם  עם  לצפות 

ילדם השלישי אולם  ואפילו הורים שזה 
)למיטב  היו  הראשונים  הילדים  שני 
זכרונם( "מלאכים" שנרדמו בקלות וישנו 

כל הלילה. 
בבית,  מחדש  סדר  להכניס  עוזרת  שי 
בטחון  של  למצב  ההורים  את  להביא 
ולא  הבית  את  ינהלו  שהם  כך  עצמי 
התינוק. שינה היא חלק מאד חיוני מחיי 
התינוק שתופסת עד 50% מזמנו. ברגע 
יכולים  ההורים  השינה,  את  שמסדרים 
להתפנות גם לדברים אחרים. ומכאן, שי 
מתחילה. מעבר להדרכה בשיטות שונות 
להרדמת התינוק, היא מכינה את ההורים 
אם  בתחום,  להם  הצפויים  למשברים 
כניסה לתינוקיה, אם בגלל מעבר  בגלל 
בית, או אפילו הכנסת תינוק חדש לבית 
הילד  של  השינה  על  להשפיע  שיכולה 

הגדול.
לדבריה, כשההורים מוכנים למשברים 
בהפתעה,  מגיעים  לא  והם  הצפויים, 
לי  "חשוב  בהם  לטפל  יותר  להם  קל 
שההורים יהיו בטוחים בעצמם, כי כשהם 
יהיו בטוחים בעצמם וינהלו את התינוק, 
אז גם התינוק יתפקד בצורה הזו. והחיים 

יהיו רגועים יותר בבית".
אז אם אתם רוצים לפנות לשי, התקשרו 
לטלפון: 054-3100431, או שלחו דוא"ל: 
כבר  והיא   shai.shany@gmail.com

תצור אתכם קשר.

יזמות
נגה גולסט

מחלות  של  שונים  סוגים  קיימים 
המחלה  במפרקים.  הפוגעות  ותסמונות 
הנפוצה ביותר הינה אוסטאוארטריטיס. 
הינה  הראשונה  הפגיעה  בה   ,)OA(
נפוצה   OA הנשחקים.  המפרק  בסחוסי 
ועוד.  הגב  הברך,  הירך,  במפרקי  מאוד 
ניתן  המפרק  בסחוסי  לפגיעה  כהמשך 
המפרק  מרכיבי  בשאר  פגיעה  גם  ראות 
המפרקית  הקפסולה  הרצועות,  כגון 
בשרירים  ופגיעה  שינויים  ובהמשך 

וברקמה הרכה. 
הסימפטומים  האופייניים ב OA הינם 
במאמצים  רק  בהתחלה  המופיע  כאב, 
והליכה  במדרגות  וירידה  עליה  כגון 
בזמן  מופיע  הכאב  בהמשך  ממושכת, 
שאינה  בפעילות  וגם  משקל  נשיאת 
מאומצת כגון הליכה קצרה, עמידה וכו' 
הכאב  בהם  מצבים  גם  ייתכנו  ובהמשך 

הינו לכל אורך שעות היום והלילה, ללא 
מאמץ או נשיאת משקל. כמובן אופייני ל 
OA הופעה של נוקשות מפרקית בייחוד 
ההולכת  בוקר(  )קשיון  הבוקר  בשעות 
נוסף  סממן  היום.  במהלך  ומשתפרת 
היא ההגבלה בטווח התנועה המתרחשת 
ובסבולת  בכוח השריר  ירידה  הזמן,  עם 
לירידה  מביאים  אלו  כל  הכללית. 

תפקודית ולירידה באיכות החיים.
כוללת  כיום  הטיפולית  הגישה  כאמור 
והתאמת  מקצועית  רב  התייחסות 
סימנים  בהתאם  אישית"  טיפול  "חליפת 

ולסימפטומים.
שלבי  כל  לאורך  מבוסס,  הטיפול 
ובמקביל  ליבה  טיפולי  על  המחלה, 
המותאמים  נלווים  טיפולים  הוספת 
האישית של  ולמוגבלות  הכאב  לעוצמת 
פעילות  כוללת  הטיפול  ליבת  החולה. 

גופנית מותאמת, חינוך והדרכה 'תרגול, 
וכן  רלוונטית(  )כאשר  משקל  הפחתת 
הקניית כלים להתמודדות עם כאב כרוני 
כוללים  הנלווים  הטיפולים  ומוגבלות. 
טיפולי  מזון,  תוספי  הזרקות,  תרופות, 
התאמת  והידרותרפיה,  פיזיותרפיה 
וטיפולים  עזר, רפואה משלימה,  אביזרי 

כירורגיים .
פעילות גופנית: 

כאמור פעילות גופנית מותאמת מהווה 
את אחד מטיפולי הליבה היעילים ביותר 

במחלה.
היא  כיום  המקובלת  ההמלצה 
תפקודית  מגבלה  וקיימת  שבמידה 
והימנעות מפעילות יומיומית יש לפנות 
מקיפה  הערכה  לצורך  לפיזיותרפיסט 
עצמי  לתרגול  תכנית  וקביעת  ומדויקת 

מתאים. 
 כמו כן מומלצת פעילות גופנית למשך 

זמן קצר אך באופן סדיר.
• קיימת חשיבות לחיזוק שרירים סביב 

המפרק החולה.
טווח  לשמירת  תרגילים  לשלב  יש   •

תנועה.
אירובית  גופנית  לפעילות  עדיפות   •
כמו   non-impact  non-contact מסוג 

רכיבה על אופניים, שחייה והליכה 
הידרותרפיה מומלצת משום שהסביבה 
תוך  גופנית  פעילות  מאפשרת  המימית 

כוח  בשל  המשקל  בנשיאת  הפחתה 
כמוכן  במים.  הגוף  על  הפועל  הציפה 
בטוחה  סביבה  הינה  המימית  הסביבה 
)לא נופלים במים(, המאפשרת תרגילים 

נגד התנגדות במנחים שונים.
הכאב  את  מפחיתים  החמימים  המים 
כך שניתן לתרגל לטווחי תנועה גדולים 
יותר ולפרק זמן ארוך יותר ובכך לסייע 
מתבצע  התרגול  הסבולת.  לשיפור 
מותאמת  טיפולית  בבריכה  בהתחלה 
ניתן לבצע את התרגילים בכל  ובהמשך 
בריכה. גם פעילות כגון הליכה ואף ריצה 

במים מומלצת במצבים אלו.
מ   הסובל  שאדם  לומר  ניתן  לסיכום 
גופנית  לפעילות  להדרכה  וזקוק   OA
לצורך  לפיזיותרפיסט  שיפנה  מומלץ 
הערכת מצבו והתאמת תכנית מתאימה. 
גופנית  פעילות  כי  מראים  מחקרים 
את  למנוע  עשויה  ומתאימה  מותאמת 
החמרת המצב ומסייעת באופן משמעותי 

בשיפור איכות החיים וחזרה לתפקוד.
שני  תואר  בעלת  צדק  עירית   - כתבה 
בהידרותרפיה.  מוסמכת  בפיזיותרפיה, 
אחראית תחום פיזיותרפיה, הידרותרפיה  
ההידרותרפי  במרכז  גופנית  ופעילות 

שער הנגב.

להתקשר  ניתן  ייעוץ  פגישת  לקביעת 
למרפאת מומחים 052-5269611.

המרכז ההידרותרפי
הדר בנדט

9פעילות גופנית במצב של 
אוסטאוארטריטיס )שחיקת 

סחוסי המפרק(
ההתייחסות וגישה רב מקצועית לטיפול במחלות המפרקים 

השונות מקובלת כיום כדרך היעילה ביותר לטיפול

בתמונה וו מרכז הלמידה החדש ביסודי

בתמונה וו סקרנות של ילדים - העץ בענות השנה

בתמונה וו עולה עולה - סיפורי עליות
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מרנו השקת הספר, אך אם א 
והוקרה  הערכה  גם  תרצו, 
בגבים,  ופועלו  לאולמן 
בערב  הנגב.  ושער  הדרום  בחקלאות 
נישאו ברכות לדן, חברים העלו אנקדוטות 
בעיקר  מהספר.  קטעים  ונקראו  מחייו 
נקראו הפזמונים המחורזים שמספרים על 
אירועים בגבים, שאולמן אף סיפר בשפתו 

הציורית וההיתולית. 
היה ערב מהנה ומפרגן, טעים וחמים.  

אולמן חבר קבוץ גבים מאז היותו נחלאי 
בתחילת שנות החמישים. הוא הגיע לגבים 
עבד  "מגשימים".  מגרעין  חבריו  עם  יחד 
שנים רבות בשלחין, ובעיקר בהשקיה. היה 
מרכז ענף ומרכז משק ואף קבל את "פרס 
אנשי  עם  סלק  גידול  על  לעבודה  קפלן" 
הענף. תרם מידענותו בגידולי שדה שונים 
באזור ואף עבד בחוות הניסיונות ב"גילת" 

בגידול חוחובה.
כמוהו.  מאין  וחרוץ  דן,  הוא  צנוע  איש 
עד לפני שנה עוד עבד בחממת בית הספר 

שבאה  עלי,  עם  )יחד  הנגב"  שער  "תיכון 
הנוער.  בני  את  הדריך  שם  אתנו(,  לחגוג 
כמעט מידי חג כתב לנו על אירועי הקבוץ, 
)שאת  חרוזים  לחרוז  והפליא  אנשיו  על 

חלקם שמענו במהלך הערב(.
ובו  סבא"  "סיפורי  נקרא  הראשון  ספרו 
סיפורים וזיכרונות מחייו כילד ונער ומעט 

אף מגבים.
אולמן  קווים"  "העברת  השני  בספר 
מעלה זיכרונות, סיפורים וחוויות מקורות 
ובו  הנגב",  "שער  ובאזור  בקבוץ  חייו 
גבים.  של  לדמותה  קווים  משרטט  הוא 
כפל  בעל  הוא  קווים"  "העברת  שם הספר 
עבר  בהשקיה  קווים  מהעברת  משמעות: 
הספר  דרך  ואכן,  ככותב.  קווים  להעברת 
גבים  קורות  את  ללמוד  יכולים  אנחנו 
בעיניו  שהשתקפו  כפי  ראשון,  ממקור 
בשפה  כתוב  הספר  בזיכרונו.  ונטמעו 

פשוטה, מעניין ומעלה חיוך וגעגוע.

סימונה סער

גבים – ערב לכבודו של דן אולמן
באחד האמשים התכנסנו, חברי גבים, כדי להשיק את ספרו החדש של דן אולמן "העברת קווים"

רגב, ז  ומיטל  אריס  בן  יו 
הן  ארז,  קיבוץ  חברות 
בפרויקט  הקיבוץ  נציגות 
היהודית,  הסוכנות  של  יהודית'  'עמיות 
מרחבים,  אופקים,  )ערד,  "ביחד"  שותפות 
במטרו  היהודית  והקהילה  ארז(  קיבוץ 
מתעסק  הפרויקט  הברית.  ארצות  ווסט, 
וישראלית,  יהודית  זהות  של  בנושאים 
בשאלת מיהו יהודי, יחסי ישראל והקהילות 
יש  קהילה  לכל  ועוד.  היהודיות בתפוצות 
המקבילה  כשהקהילה  מקבילה  קהילה 
ניו-ג'רזי.  מטרווסט  קהילת  היא  ארז  של 
מדובר בשותפות שהפכה עם הזמן לקשר 

חם והדוק. 
קבוצה  לישראל  הגיעה  לאחרונה 
מחברי  אחד  כשכל  מניו-ג'רזי,  מהקהילה 
הקבוצה התארח אצל אחד מחברי הקבוצה 
אצל  להתארח  הגיעו  לארז  הישראלית. 
לורימור  והופ  גרינברג  רובין  ומיטל-  זיו 

מניו-ג'רזי. 
בערב שישי התכנסו שתי המשפחות )רגב 
ובן-אריס( לארוחת ערב משותפת ומיוחדת 
ומאכלי  תימני  בנוסח  קידוש  שכללה 
עדות. המטרה הייתה להכיר לרובין והופ, 
אורחות מניו ג'רזי, את החברה הישראלית 
והמנהגים  העדות  פסיפס  ואת  המורכבת, 

השונים לכל עדה. 
ביום שבת רובין והופ ערכו סיור אופניים 
סקירה  עברו  בסיור  ארז.  קיבוץ  ברחבי 
ביקרו  שנבנית,  החדשה  השכונה  על 

במכוורת ואפילו יצאו לקטיף עצמי במטע 
האבוקדו ובפרדס הקלמנטינות. האורחות 
מאמריקה התרשמו מאורח החיים בקיבוץ 
החברות,  נושא  לגבי  רבה  סקרנות  וגילו 
ההדדית  הערבות  עקרון  על  השמירה 
חיים  שלנו  שהילדים  מהחופש  ובעיקר 
כמובן  בארה"ב.  לילדים  בהשוואה  בו 
שמציאות הבטחונית המורכבת של האזור, 

לא חמקה מעיניהן.
הן למדו להכיר את הסביבה הגיאוגרפית 
על  מארחיהן  עם  שוחחו  הנגב.  שער  של 
האתגרים  על  כולו,  באזור  הבניה  תנופת 
שדרות  איתם  והכלכליים  החברתיים 
מתמודדת, על מערכת החינוך הדתית מול 
החילונית בעיר ועוד. נוסף לכך, הן בקרו 
במושב יכיני ושם נחשפו לצורת התיישבות 

הן  הקיבוץ  מחיי  במהותה  שונה  חקלאית 
מבחינת תפיסת הבינוי והן מבחינת עקרון 

השיתופיות.    
שבועות  כשלושה  לפני  רביעי  ביום 
המלאות  הקבוצות  שתי  בארז  התארחו 
מניו-ג'רזי(  והקבוצה  מישראל  )הקבוצה 
עם  נפגשו  הקבוצות  יום.  חצי  למשך 
החברים הוותיקים של הקיבוץ, שלא חסכו 
החתונה,  פעם:  של  הקיבוץ  על  בהסברים 
האוכל,  חדר  המשותפים,  הילדים  בתי 
השינוי שחל בבתים- מחדר אחד לבית גדול 
בהומור  מתובלים  ההסברים  כשכל  ועוד. 
משותף  סיור  לאחר  נעימה.  ובאווירה 
בתצפית וברחבי הקיבוץ, זיו ומיטל סקרו 
את המעבר של ארז מקיבוץ שיתופי לקיבוץ 
המתחדש, כפי שהוא היום. שתי הקבוצות 
לחזור  והבטיחו  ומסוקרנות  נפעמות  יצאו 
ולבקר בארז. כמובן שבסוף היום הם קיבלו 

שי, דבש תוצרת ארז. 
וכן  יהודית'  ב'עמיות  ההשתתפות 
לחשוף  הזדמנות  עוד  הם  בארז,  האירוח 
ואת  ארז בפרט  קיבוץ  בפני האורחים את 
של  ייחודיים  כמקומות  בכלל,  הנגב  שער 
יחד עם  ישראל.  יהודית בארץ  התיישבות 
זאת, נתנה במה גם לאתגרים המגוונים של 
אותם  באזור  והביטחון  הבניה  החקלאות, 
דמוגרפית  צמיחה  תוך  צולחים,  הישובים 

חיובית ומרשימה.
מיטל רגב

צילום וו שרון יעקובי

שגרירות של הקיבוץ
חברות קיבוץ ארז מפיצות את רוח הקיבוץ אל מעבר לים, כל הדרך לטרווסט ניו ג'רזי

צילום וו זיו בן-אריס

היום לפני...
תמונות מארכיון המועצה

ארכיון המועצה מכיל מידע רב על המועצה ועל ישובי האזור. המידע כולל החלטות שונות שהתקבלו במועצה, תמונות ומסמכים עתיקים וחדשים. 
הציבור מוזמן לבקר בארכיון, להתרשם ולהעלות זיכרונות.

צילום וו נטיעות 1999 בבית הספר היסודי

צילום וו תיירים נוצרים מהולנד בביקור במושב יכיני נותנים יד בסידורים שתילה וניקיון

צילום וו 1987 - צבי חזן, חזי עינת ואורטס קברסיה - סגן מושל סאו פאולו - ברזיל שתלים בחורשת 
הנטיעות של קרן קיימת לישראל

ארכיון שער הנגב 
מבקש את עזרת 

הציבור
בארכיון קיימות תמונות רבות שאנו מעוניינים 

לדעת מי מופיע בהן ומה ההקשר
רוקמים  ילדים  החינוך,  מבית  תמונה  הבאה,  התמונה  לדוגמה 
ותופרים. מי מכיר את הילדים? יודעים מאיזה קיבוץ התצלום? מתי 
 ובאיזה הקשר צולמה התמונה? נשמח לקבל פרטים על התמונה, 

.archive@org.il :בדוא"ל

צילום וו נטיעות ביסודי - 1999, רחמים גוזי מסביר לילדים איך לנטוע
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9מרוצים 
רבותי מרוצים

מתחיל  האוויר  מזג  פורחות,  הכלניות 
להתחיל  הזמן  בדיוק  וזה  נעים  להיות 
את עונת המרוצים. בחודשיים הקרובים 
שלל  ובסביבה  אצלנו  כאן  יתקיימו 

מרוצים ברמות שונות.
לדרום  "רצים  מרוץ  יתקיים   4.3 ב- 
ז"ל מקיבוץ  ניר  טל  לזכרה של  הפורח" 
מפלסים. המרוץ יתקיים ביער יד מרדכי. 

עוטף  אולטרה  מרוץ  יתקיים   23.3 ב- 
עזה בהפקת אוגדת עזה- מרוץ שליחים 
מרוץ  נקיים  במסגרתו  ק"מ   101 לאורך 
השחור".  "החץ  מאתר  שיצא  קהילתי 
ילדי  למען  איתי  מרוץ  יתקיים   31.3 ב- 
וב-  ההידרותראפי  במרכז  במים  שמים 
לאורך  לים  מהמדבר  מרוץ  יתקיים   5.5

שביל שקמה. קדימה לרוץ!

9אלופות
בתחרות  השתתפו  שלנו  המתעמלות 
ראשונה השנה, גביע האיגוד בהדר יוסף. 

עם  וקשה  יוקרתית  בתחרות  מדובר 
את  בארץ.  ביותר  הטובים  המתעמלים 
וכמובן  מתעמלות   10 ייצגו  הנגב  שער 
בדרגות  הראשונים  במקומות  שזכו 

הבכירות ביותר:
ראשון  מקום  )מפלסים(-  מילוא  שי 
סניור.  בארץ-  ביותר  הבכירה  בדרגה 
ראשון  מקום  )גבים(  שלטון  מאיה 
שלה-  לגילאים  ביותר  הבכירה  בדרגה 
עזה(- מקום  )כפר  ג'וניור. אופק חנציון 
השתתפו  הבנות  שאר   .D בדרגה  שני 
והראו ביצועים מרשימים ביותר. נמשיך 

לעדכן.

9התעמלות 
ברהט

פרויקט ייחודי עם ילדי רהט. - קבוצת 
המגיעה  מרהט,  ומתעמלות  מתעמלים 
אחת לשבוע לאולם ההתעמלות לאימון 
את  וילדים.  הורים  משותפת  ולפעילות 
כן  מילוא.  מיכאלה  מעבירה  הפעילות 

ירבו שיתופי פעולה כאלו.

ספורט
דפנה סיבוני

9שעת כושר
שרירי הרצון

בשנות השישים באוניברסיטת סטנפורד בעמק שעוד לא 
ניסוי שבדק  ילדים  וולטר מישל בגן  היה מסיליקון, ביצע 
על  הארבע.  בני  של  רצונם  וכוח  העצמית  את שליטתם 
לו  ונאמר  מרשמלו  ממתק  הונח  ילד  כל  של  שולחנו 
זמן  משך  יאכל  ולא  יתאפק  אם  אבל  לאכול  שאפשר 
יקבל  לילדים(  נאמר  לא  אבל  דקות   20 )שהיה  מסוים 
עוד מרשמלו. ב- 50 השנים מאז, בוצע מבחן המרשמלו 
עוד אינספור פעמים עם אוכלוסיות שונות ומגוונות ותמיד 
במבחן.  עמדו  מהילדים  שליש  התוצאה:  אותה  הושגה 
המשיכו  המחקר  צוותי  במבחן.  נגמר  לא  שהעניין  אלא 
וגילו שאלו יצרו  לעקוב עוד שנים אחר מתבגרי השליש 
הצלחות ברוב תחומי חייהם, לעומת שני השלישים שלא 

עמדו בפיתוי.
למרות  הרצון,  כוח  את  ולשפר  לאמן  ללמד,  ניתן  האם 
שבאופן בסיסי, רק שליש מכולנו ניחנים בשליטה עצמית 
התופעה,  את  חוקר  שעדיין  מישל  פי  על  הגן?  מגיל 
מסתבר שכן. ישנן לא מעט דרכים לאפשר למידה שכזו, 

אך הבולטת מעל כולן היא העיסוק בספורט.
העיסוק בספורט מזמן אינספור מצבי התמודדות ותרגול 
האימון  "אפקט  באחד.  אתמקד  עצמית.  שליטה  יכולת 
הינו  גופני  שיפור  קודמים,  במאמרים  כנכתב  )הגופני(". 
אנו  עייפות.  אחרת,  במילה  או  ופירוק  לחסר  תגובה 
המאמנים, מצביעים על כך שאפקט האימון/שיפור נמצא 
מתקיימת  כבר  שבו  במקום  תמיד(  )לא  פעמים  הרבה 
תשישות והספורטאי כבר עבר את נקודת השיא. פעמים 
חלב  חומצת  של  גבוהות  ברמות  מתבטא  הדבר  רבות 
ולעתים  קושי  תחושת  ויוצרת  במהירות  מצטברת  אשר 
לכולם  נוחה.  ולא  נמרצת  בהתנשמות  מלווה  והיא  כאב 
קשה. היכולת לשהות זמן ארוך במצב זה, איננה מותנית 
להתמודד,  שמוכנים  מי  רצון.  כוח  תלוית  היא  בכישרון. 

משתפרים, לומדים, מפנימים. 
אימוני ותחרויות הספורט מזמנים עוד מצבים רבים לאימון 
הנוחות  חוסר  עם  בהתמודדות  הבאים  הרצון"  "שרירי 
ורק מי שהתנסו  ויוצרים אפקט אימון. מי שהוכשרו לכך 
ליהנות  אפילו  לומדים  שכאלה,  במצבים  והתנסו  וחזרו 
אותן  והופכים  לוקחים  גם  שהם  עד  הללו  מהתחושות 
לטבע שני, כדברי מישל. טבע זה "נגרר" ליצירת הצלחות 

בתחומים רבים שכבר לא קשורים לספורט.
ומעניין לציין שפעמים רבות, אלו המוכשרים בספורט )לא 
כולם( ושלא ממש נדרשו להתאמץ על מנת להשיג הישג, 
פחות בנו את שרירי הרצון. ודווקא אלו שבדם יזע ודמעות 
עברו את תהליך הפנמת השליטה העצמית, למדו ליצור 
הצלחות והגדילו את השליש של מבחן המרשמלו בחיים 

שמעבר לספורט. הספורט לא מכוון רק למוכשרים.
בברכת הזעה רבה 

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

מרכז הצעירים
מזי אילון

מפלסים,  מקיבוץ   19 בת   , כהן  נובה 
מתנדבת בשנת השירות בכפר הנוער הכפר 
הירוק יחד עם עומר קפלן ממפלסים. שנת 
המתבצעת  התנדבות  שנת  היא  השירות 
לשירות  הגיוס  ולפני  התיכון  סיום  לאחר 
השירות  שנת  מתנדבי  הצבאי/לאומי. 
גיוסם, ותורמים לחברה  דוחים בשנה את 
חברתית,  חינוכית,  בפעילות  ולמדינה 

קהילתית והתיישבותית
איך מקבלים החלטה על יציאה לש"ש? 
"היה לי ברור שאני הולכת לש"ש, הרבה 
השנה  שזו  ואמרו  יצאו  סביבי  אנשים 
לא  עוד  שאני  הרגשתי  בחייהם.  הטובה 
טבעי  לי  ונראה  לצבא  מספיק  בשלה 

לדחות את השירות הצבאי". 
עובדת  "אני  שלך?  היום  נראה  איך 
במשפחתונים,  קפלן  ועומר  בפנימייה 

אבל  כפר,  ואותו  קומונה  אותה  זאת 
קב'  לי  ויש  בפנימייה  אני  שונה.  העבודה 
אל  בזוג  עובדים  אנחנו  חניכים.   48 של 
מול מדריכה ואם בית. העבודה שלנו עם 
החניכים היא מרגע החזרה שלהם מביה"ס 
שיחות,  )פעילויות,  אורות  לכיבוי  ועד 
מאוד  אני  ועוד(.  בית  שעורי  מטלות, 
נהנית, זה קשה, אנחנו 17 חברים בקומונה 
עבודה  יש  ותמיד  אנשים  יש  תמיד  אבל 

ותורנויות- לא משעמם.
לבאים  ממליצה  "אני  לאומה?  מסר 
מדהים  מקום  זה  הכפר,  אל  להגיע  אחרי 
מאוד.  מספקת  האנשים  עם  והעבודה 
וש"ש בכללי? למה לא?! תצאו מהבועה, 
הארץ,  מכל  צעירים  אנשים  להכיר  בואו 

בואו לעשות טוב".

9 פינה קטנה בדרך לשירות גדול
בנות ובני שער הנגב יוצאות ויוצאים למכינות ושנת שירות ברחבי 
המדינה. חבר'ה אחרים תורמים ותורמות ביחידות צבאיות מגוונות 

ובמסגרות של שירות לאומי. אנחנו מבקשים לפרגן להם

פעולה  בשיתוף  הופק  הראשון  האירוע 
תרבות  במסלול  מרצה  שמיר,  טלי  עם 
יצירה והפקה של מכללת ספיר. במסגרת 
בהפקות  הסטודנטים  מתנסים  הקורס 
מענה  לתת  שבאות  ויצירתיות  קטנות 
תלמידי  שלושת  בשטח.  שקיים  לצורך 
המסלול שהפיקו את הערב הם תום מירוז, 

עטר רוזנבאום וגיתית ריכטר.
הטיב  מעיין,  שגיא  מהנוכחים,  אחד 
לתאר את הערב: "נהניתי מאוד מהמפגש 
שחן  בעוד  חילוני  )אלון  מעורב  זוג  עם 
דתיה( ומהסיפור האישי שחלקו עם הקהל 
עם הרבה חן וחביבות. גם סדנת הקרמבו 
הייתה כיפית, והתאימה לערב קליל ומהנה. 
היותם  עם  ריאליטי"  "כוכבי  של  התיוג 

בני האזור תרמה לתחושה של "עממיות" 
ובלי  וקהילתיות,  חברותיות  של  במובן 
המטרה  הייתה  זו  אם  לאליטיזם.  יומרות 

אזי הושגה בהצלחה".
גפן אוליאל, מנהלת תחום תרבות במרכז 
הצעירים, מוסיפה ואומרת: "אירועים מסוג 
ושותפות,  שייכות  תחושת  מייצרים  זה 
של  בהישגים  וגאווה  השראה  מעוררים 
הצעירים, בני הקהילה המקומית". אנחנו 
יוצאים בקול קורא לכולם להצטרף אלינו 
יותר  מרגש  דבר  אין  הבאים.  למפגשים 
מביאים  שלנו,  החבר'ה  אתכם,  מלראות 
את  שלכם,  העולם  את  הבמה  לקדמת 
עושים  שאתם  מה  את  חייכם,   סיפור 

הכי טוב. 

9 אין כמו חומר מקומי
בשבוע שעבר התחלנו סדרת מפגשים בהם אנחנו מעניקים במה 
לבני שער הנגב בתכנית בשם "חומר מקומי - יוצרים מבית". המפגש 
הראשון התקיים עם הזוג חן ואלון קורן, כשאלון הוא בן כפר עזה

שער  בני  צעירים  הם  הפרויקט  חברי 
במכללת  הלומדים   ,23-27 בגיל  הנגב, 
יישובים  משישה  מגיעים  הנציגים  ספיר. 
ברור  יכיני,  מפלסים,  עם,  ניר  במועצה: 

חיל, כפר עזה וארז. 
פרויקטים  לקדם  כדי  קם  הפרויקט 
כל  על  חברתית,  במעורבות  העוסקים 

קשת האוכלוסייה. 
מוסיף  ארז,  קיבוץ  בן  אריס,  בן  ברק 

עשייה  כי  מאמינים  "אנחנו  ואומר: 
הקיבוץ,  חברי  בין  וגיבוש  חברתית 
המפתח  היא  כאחד,  ומבוגרים  צעירים 
ושיפור  תומכת  קהילה  של  להתפתחותה 
אורח החיים באזור. אנחנו מוכנים לקראת 
מסע ארוך ומרתק למען השגת מטרה זו, 
ובטוחים שכשנתחיל לפעול שום דבר לא 

יעצור אותנו".

9 "משכילים לעשות"
פרויקט  הוא  הצעירים  מרכז  של  החדשניים  מהפרויקטים  אחד 
למעורבות  המחלקה  עם  בשיתוף  שמתקיים  לעשות",  "משכילים 
חברתית במכללת ספיר ובסיוע פרויקט המלגות של מפעל הפיס

9טורניר כדורסל
של  במסורת  להתחיל  כוונה  פרסמנו  הקודם  בעיתון 
זהירה שכולם  אופטימיות  תוך  אזורי,  כדורסל  טורניר 
יצא  כשבועיים  לפני  לפועל.  יצא  והטורניר  ישתתפו 
היה  הטורניר  ולשמחתנו  ולהפתעתנו  לפועל  הטורניר 
הצלחה מסחררת. כל ישובי שער הנגב העמידו קבוצות 
ואפילו קבוצת הנוער הייצוגית שלנו השתתפה. הייתה 
אווירה נהדרת ב"אולם הישן". האולם היה מלא כמעט 
לאורך כל המשחקים. ניתן היה לראות שחקנים ממגוון 

רחב של גילים, מ- 16 ועד 60 פלוס.
את  להנציח  בחרו  אשר  מארז,  הגיע  המצטיין  הקהל 
והכינו חולצות  ז"ל. קראו לקבוצה על שמו  יוסי ארזי 

אפילו לקהל.
הגמר הפגיש את גבים ודורות. בדורות כיכבו שלישית 
הבנים לבית משפחת גפן- אבנר, דובי וישי. הבנים של 
בתואר  זכה  אבנר  האגדי.  הכדורסל  מאמן  גפן  שאול 
נק'   60 מעל  קלע  כאשר  הטורניר  של  הסלים  מלך 
זכתה  מגבים  הקבוצה  צמוד,  משחק  לאחר  בטורניר. 

בתואר הנכסף!
ניצלנו את הבמה להעניק פרס מפעל חיים למריו סמש 
שמריו  שנה  מעשרים  למעלה  כבר  הנר.  אור  מקיבוץ 
מלווה את קבוצות הכדורסל של שער הנגב לכל משחק 
בהתנדבות  והכל  ובסערה  בשמש  בגשם,  וחוץ.  בית 
מלאה עם המון מסירות, נאמנות ובעיקר ים של אהבה.

דפנה סיבוני

9 לא אוביקטיבי
מתח,  ספורט?  בתחרות  האוהדים  קהל  מחפש  מה 
עניין, הזדהות, רוח לחימה ובעיקר רצון עז לנצח. ומה 
דורש הקהל מהשחקנים? יכולת וכשרון, עין בוחנת ויד 
קולעת, השתדלות, לב רחב  ושריר חזק. ואכן הכול היה 

ובשפע.
מה היה לנו? כדורסל שנראה לעתים כמופע קונג-פו, 

תוצאות של כדור יד וקהל כפסטיבל.

נכחתי בשני משחקים של ארז מול אור הנר ומול ברור 
חיל ונהניתי, אולי כי הייתי בצד המנצח. ראויים לציון 
ארזי.  משפחת  השתתפות  הראשון,  דברים:  שני  בעיני 
לא פחות מארבעה בני משפחה במגרש, ואמא וסבתא 
עם  ארז  של  הקהל  והשני,  בקהל.  ובנות  בנים  והרבה 
ונורית.  אודליה  והרעננות  הצעירות  המעודדות  צמד 

סכום: נהניתי מכל רגע  ויישר כוח למארגנים.

יונתן שטרסברג, ארז

בתמונה וו גבים אלופת שער הנגב בכדוסל לשנת 2017

 הטבה
1+1 לכל סרטי הסינמטק למביא מודעה זו 

)למעט סרטי ילדים(
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9 אנחנו על המפה – 
מחשבים מסלול מחדש

ישר,  תמשיך  אקדמיה,  בשער  "תיכנס 
הוראות  אלה  חניה...",  העיקול  אחרי 
מהטלפון  יום  כל  שנשמעו  ההכוונה 
כך  בעקבות  הנגב.  שער  החוסן  במרכז 

החלטנו לשים אותנו על המפה!
מעתה על מנת להגיע אלינו יש להקליד 
"מרכז החוסן שער הנגב" ב waze ותגיעו 

עד אלינו באופן מדויק.

9 זכרו את השם – 
מחוברים לגזרה

ע"י  עזה  אוגדת  חיילי  אימוץ  פרויקט 
המועצה ותושביה קיבל שם חדש, אשר 
אנחנו  איך  באוגדה.  שותפינו  הגו  אותו 
לגזרה?  להתחבר  לחיילים  מסייעים 
מרכז  מקימים  אנחנו  הראשון  בשלב 
שער  תושבי  יתנדבו  בו  גזרתי,  הדרכה 
לספר  מעניין  משהו  להם  שיש  הנגב 
בשלב  החוסן(.  במרכז  נוספים  )פרטים 
השני נמצב ונחזק את הקשר בין היחידות 
מדובר  המאמצים,  ליישובים  השונות 
בחיבור שהתחלנו השנה שנוסף לו נקיים 
אירועי שיא אזוריים משותפים לחיילים 

ולתושבים. 

9 ממ"י, תרגש אותי
מסייעים  מתנדבים   – ממ"י  הכשרת 
כאן  שנהגתה  הכשרה  הינה  יישוביים, 
המחלקה  מנהלת  טל,  חנה  ע"י  אצלנו, 
שנתיים  לפני  ועד  חברתיים  לשירותים 
מנהלת מרכז החוסן שער הנגב. ההכשרה 
לנפגעי  ראשוני  בטיפול  כלים  נותנת 
באירוע  אפשרי  משבר  עקב  חרדה, 
תאונת  כגון  אזרחי  אירוע  או  בטחוני 
דרכים, בשורה מרה ועוד. את ההכשרה 
להתנדב  שמוכנים  תושבים  עוברים 
אירוע  בעת  בקהילה,  לחברים  ולסייע 
ראשוני  סיוע  מתן  היא  המטרה  משברי. 
שגורמי  עד  החרדה,  לנפגעי  במקום 

הטיפול מגיעים לזירת האירוע.
ברוב יישובי שער הנגב הועברה הסדנה 
הועברו  השנה  גם  אחת.  פעם  לפחות 
מספר הכשרות ממ"י, בדורות, אור הנר 
ובברור חיל. בקרוב גם הכשרה בקיבוץ 

כפר עזה.
את ההכשרה מנחים עובדים סוציאליים 
חברתיים  לשירותים  מהמחלקה 
מהשירות  ופסיכולוגים  החוסן,  ומרכז 
בהעברת  התמחו  אשר  הפסיכולוגי, 

תכנים אלה.
את  ולהעביר  להמשיך  נשמח  אנו 
תושבים,  שיותר  לכמה  הממ"י  סדנת 
שיוכלו  מתנדבים  ויותר  יותר  שיהיו  כך 
משבר.  בעתות  ולעצמם  לאחרים  לעזור 
אין ספק שמעגל תמיכה זה מייצר חוסן, 

הלכה למעשה.

חוסן
מיה זילברבוש

9צח"י שער הנגב – 
מוכנים לטפטוף

לצח"י  השנתי  וההוקרה  ההפגה  אירוע 
זו  התקיים  הנגב,  בשער  בחירום  ולמתנדבים 
השנה השמינית, בארגון ובמימון מרכז החוסן 
באמצעות  חברתיים,  לשירותים  והמחלקה 

הקואליציה לטראומה ומשרד הרווחה
השנה יצאנו ליומיים בים המלח הקסום. התחלנו את מסע 
קבוצות   3 ל  התחלקנו  שם  הנוקדים.  בכפר  שלנו  הלמידה 
וסדנאות – קיימות במדבר, גששות ואיזון אבנים. למדנו כלים 
לאזור,  נדיר  די  באופן  בתחום.  ממומחים  ומיוחדים  שונים 
עננים  שחורי  שמיים  של  המראה  ברכה.  גשמי  אותנו  פקדו 

מעל המדבר, היה מהפנט.
במלון ליאונרדו ים המלח הצלחנו אפילו לנוח מעט, ובערב 
זכינו לצפות בהרצאה המרתקת של אלעד סקר, מפקד מתנדב 
יחידת החילוץ ערבה. אלעד שיתף אותנו בסיפורים על  של 
חילוצים מורכבים ובעיקר על תהליכי קבלת ההחלטות שלו 
מעט  לא  הפיקו  שלנו  הצח"י  שחברי  ספק  אין  חירום.  בזמן 
מהטיפים החשובים שנתן אלעד: אל תיקח כמובן מאליו אף 
מתנדב שמגיע לסייע. דע תמיד לשאול את השאלות הנכונות 
בזמן הקצר ביותר. אל תפקפק בתחושות הבטן שלך. תמיד 
מנת  על  מידי,  מורכב  כשהמצב  אחורה,  צעדים  כמה  קח 

לראות הכל בפרספקטיבה הנכונה.
למחרת חזרנו לעבוד כצוותים אורגניים ותרגלנו את נושא 
הסוציאליות,  העובדות  בהנחיית  בחירום  לציבור  המידע 
נפתלי סיון מהמטה האסטרטגי ועדי מאירי דוברת המועצה. 
נושא זה מעסיק את חברי הצח"י והמועצה בעיקר בשנתיים 
והטכנולוגיה  החברתיות  הרשתות  התחזקות  עם  האחרונות, 
המתקדמת, והוא אחד התחומים המתפתחים בכל אזור עוטף 
עזה. עידן הוואטסאפ והתקשורת המהירה, בה כל אדם עם 
סמארטפון יכול לצלם, לדווח, לעלות לשידור חי בפייסבוק 
בפני  רבות  פעמים  אותנו  מעמידה  רואה,  הוא  מה  ולספר 
קושי להעביר מידע אמין במהירות הדרושה לתושבים שלנו. 
התרחיש אותו תרגלנו אופיין באתגרים לא פשוטים והמטרה 
היתה לדבר על ההתנהלות של הצח"י לפני האירוע, תוך כדי 
דבר  של  שבסופו  נושאים  עלו  מהשיחות  ולאחריו.  האירוע 
כל  כמובן  בתחום.  הצח"י  להכשרת  עבודה  לתכנית  הובילו 

צח"י עם הצרכים הייחודיים שלו.
במקביל עבדנו כצוותים בחדרי בריחה ניידים שהופעלו ע"י 
וקודים.  חידות  יחד  ופענחנו  בריחה",  חדרי  "מצחוק  חברת 
היתה  פתרונות  של  פאזל  שיוצרת  צוות  עבודת  של  החוויה 
מהנה והרבה קריאות שמחה נרשמו בכל צח"י, אחרי פתרון 

התעלומה.
כהוקרה חברי הצח"י קבלו מטרייה גדולה, על מנת שכולנו 

נהיה מוכנים לטפטוף. 
רצינו להודות לכל מי שטרח, עבד, תכנן, לקח חלק והפיק 
את ההפגה ובמיוחד לצוות מרכז החוסן, והמחלקה לשירותים 

חברתיים.

צילומים וו עדי מאירי




