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9בפתח הדברים
בצהרוני היום

 כיו"ר ועדת החינוך של מרכז המועצות האזוריות, השתתפתי 
בשבועות האחרונים בדיונים בכנסת בעניין חוק הפיקוח על 
הפעלת הצהרונים עבור ילדי גני הילדים וילדי כיתות א' – ג'. 
מטרת החוק הינה לפקח על ביצוע ראוי של תכנית שיזם 
שר האוצר ומוביל משרד החינוך. עיקרי התוכנית: סיוע כספי 
ממלכתי.  לפיקוח  נוספת  חינוכית  גזרה  והכנסת  להורים 
את  לשמור  פורמלי, שמטרתם  לא  חינוך  במוסדות  מדובר 
עדיין  שהוריהם  בשעות  ראויה,  במסגרת  הצעירים  הילדים 
לילדים  להעניק  הרצון  בין  לאזן  מתיימר  החוק  עובדים. 
בגבייה  ההגבלה  לבין  טובה  וטיפולית  חינוכית  מסגרת 
מההורים, המגובה בסבסוד ממלכתי תלוי אשכול חברתי – 
כלכלי של הרשות. בחודשים הבאים ננסה למצוא את שביל 

הזהב שלנו, יחד עם כל מאות הרשויות בישראל ועם אלף 
הישובים הכפריים בארץ. בתקווה ששביל זהב זה אכן קיים.

יוזמי  בין   במהלך הדיונים התבטאה חברת כנסת שהייתה 
החוק באופן בוטה כלפי "מערכות החינוך במושבים ובקבוצים 
אשר עושקים את ההורים". בתגובה ביקשתי ממנה להבחין 
בישובים  המוסדות  מרבית  לבין  בעיר  חינוך  מוסדות  בין 
הינם  ההורים  והעירוניים,  הפרטיים  במוסדות  הכפריים. 
לקוחות חיצוניים, שכמעט ואינם יכולים להשפיע על עלות 
השירות, איכותו ואופן הפיקוח עליו. לעומת זאת, בחלק גדול 
ובכל מוסדות החינוך  ממוסדות החינוך במועצות האזוריות 
בקיבוצי שער הנגב, ההורים הינם גם לקוחות אבל גם, אולי, 

קודם כל:  שותפים – בעלים. 
הן  הקהילתיות,  או  הקיבוציות  השיתופיות,  האגודות 
המתפעלות את מעונות היום, הגנים ובתי הילדים/המועדוניות 
שבויים  לקוחות  אינם  ההורים  אצלנו,  העיר,  לעומת  שלנו. 
אלא שותפים בהתאגדות שמתקצבת, מנהלת ומבקרת את 

פעילות מוסדות החינוך.
אמרתי לחברת הכנסת שלא סביר להתנכר לזכותם של בני 

אדם, בוגרים בנפשם וברוחם, לקבל החלטות באשר לאופן 
השקעת כספם. מותר למדינה לקבוע רגולציה בכל תחום 
כמעט אבל אין להגדיר את היחס של אגודה שיתופית אל 

חבריה כיחס של התעמרות.
בהתאגדות  והחברים  החברות  הערים,  תושבי  לעומת 
חייהם,  את  לעצב  דופן  יוצאת  יכולת  בעלי  הינם  שיתופית 
בעיני  תמוה  וכמה.  לשלם  מוכנים  הם  מה  על  לקבוע 
שהמדינה מאפשרת לנו לקבוע את רמת שירותי התרבות 
והרווחה, הביטחון ואיכות הסביבה שיהיו בישובים שלנו אך 
היא אוסרת עלינו להגדיר את איכות החינוך שאנחנו רשאים 

להעניק לבנותינו ובנינו .
מירושלים, חברות  מניח שגם תחת מגבלות הרגולטור  אני 
שיתופיות בעלות מצפן ערכי וחזון קהילתי ימצאו, בסופו של 
הטווח  ארוכי  בנכסים  ולהשקיע  להמשיך  הדרך  את  דבר, 

שלנו – נכסי הרוח והנפש של ילדינו הרכים בשנים.
קיץ בטוח ונעים, 

אלון
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סבב  המועצה  ערכה   2014-15 בשנים 
בישובים במסגרת תהליך אסטרטגי מקיף 
נושאים,  שהמועצה קיימה. בפגישות עלו 
התייחסויות ורעיונות רבים. חלקם הגדול 
מהנושאים שעלו במפגשים האלו מהווים 
והצעדים  בתהליכים  חלק  או  בסיס 
בישובים.  ומבצעת  מקדמת  שהמועצה 
סבב  המועצה  ערכה   ,2016 שנת  במהלך 
וגם  הישובים  הנהלות  עם  הפעם  נוסף, 
על  מעט  לא  התבססו  האלו  המפגשים 

מפגשי הציבור שקדמו להם.
נוסף  סבב  המועצה  התחילה  השנה 
צוות  התושבים.  כלל  עם  מפגשים  של 
בהרכב  וישוב  ישוב  לכל  מגיע  המועצה 
רחב. משתתפים: מנהלי מחלקות, תפקידי 
מפתח במועצה ועובדי מועצה רלוונטיים 
אחרים. למפגש מוזמן כמובן, כלל הציבור 

בישוב. 

נפתלי  מנצחים  הנוכחי  הסבב  על 
טל  וחנה  האסטרטגי,  המטה  ראש  סיון, 
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים של 
המועצה, והוא מתקיים בפורמט שמאפשר 
המועצה.  לבין  התושבים  בין  דיאלוג 
הראשון   - מפגשים  שני  התקיימו  כה  עד 
בקיבוץ רוחמה והשני בקיבוץ ברור חיל. 
בשני המפגשים עלו כמה נושאים חדשים 

והושגו הבנות ותובנות חדשות.
חשיבות  מייחסים  "אנחנו  סיון:  נפתלי 
גדולה לכל פניה או בקשה שעולה במסגרת 
המפגשים האלו. המועצה מקפידה לתרגם 
את הפניות והצרכים למענים וזאת כמובן 
בפניה.  העומדות  האפשרויות  במסגרת 
אני מזמין את כלל תושבי המועצה להגיע 
למפגש שיתקיים בישוב שלהם ואף לקחת 

בו חלק פעיל".  

9עד הבית
סבב חדש של מפגשי המועצה עם הציבור, יצא לדרך

בציבור  השירה  סנסציית  בוביזמר, 
הארץ,  רחבי  בכל  מעריצים  לה  שקנתה 
מכל  עזה.  בכפר  לבריכה  אלינו  הגיעה 
צעירים,  משפחות,  הגיעו  המועצה  רחבי 
בקולי  הדשא  על  לשיר  ונוער  וותיקים 
קולות. גם לאירוע הגיעו רבים גם מיישובי 
חוף  נגב,  שדות  אשכול,  כולו-  האזור 

אשקלון ואפילו מרחובות. 
דגלים כתומים עם לוגו המתנ״ס החדש 
קטנה  ובמה  לבריכה,  מסביב  התנוססו 
הוקמה מול כסאות שהוצבו על הדשא. כך 
הוקם לו האמפי משלנו, ואווירת קיסריה 

לא איחרה לבוא.
הבוביזמר היא חברה ארצית ופופולרית 
וקריוקי.  בציבור  שירה  ערבי  שמרימה 
יותר  כישרוניים  רבים,  עלו  הבמה  על 
וכישרוניים פחות )זה לא שינה לאף אחד(, 

לזמר במלוא הגרון.  

רונית איפרגן )כפר עזה( ועינת בן סימון 
של  ״גוליית״  את  לשיר  עלו  )מפלסים( 
כוורת. בחור אנונימי נחמד שסיפר שעוקב 
אחרי בוביזמר בכל הארץ, שר שיר חסידי 
שהעיר את הקהל בצורה מפתיעה. אפילו 
להקת הורה שמש שלנו לא עמדה בפיתוי 
ושמח  מרשים  הורה  מעגל  והעמידה 

במיוחד.
והעצוב  היפה  הסיום  שיר  את 
מקומית  כוכבת  שרה  )״ההולכים״(, 
בהתרגשות,  הצטרף  והקהל  שם,  עלומת 
שירה  הסוערות.  הכפיים  למחיאות  עד 

בציבור כן?
ימי  בפרויקט  הבאים  באירועים  נפגש 
ב-8.8 מופע  שלישי החמים של המתנ"ס. 
בבריכה  לד-זפלין  של  מפתיע  קאוורים 
בניר-עם וב-22.8 יריד החושים ומופע של 

הרכב ילדי בית העץ.

9ערב טוב כפר עזה
ימי שלישי חמים של מתנ״ס שער הנגב נפתחו בקול שירה - 

הבוביזמר

חדשות
עדי מאירי

ידי  על  נבחר  המתנ"ס  של  הסמל 
מנהלי  בשיתוף  במיוחד.  שהוקמה  ועדה 
המחלקות השונות, יוטמע הסמל כמטריית 

גג של מחלקות המתנ"ס השונות. 
מינימליסטי  בעיצוב  קשת  הוא  הלוגו 
עצמן  את  לאפיין  למחלקות  שמאפשרת 
למתנ"ס  העיצובי  הקשר  את  לאבד  מבלי 

כגוף המרכז את כלל הפעילויות.
אריה חודרה מנהל המתנ"ס: "אני מברך 
ממתנ"ס  הפכנו  שבמסגרתו  התהליך  על 
ארנון למתנ"ס שער הנגב ולמרכז תרבות 

ובתוך  וקהילה מתחדש, שפועל עם  פנאי 
ובאי  תושבי  כל  את  מזמין  אני  הקהילה. 
המרענן,  בשינוי  חלק  לקחת  הנגב  שער 
ולהתעדכן  לפייסבוק,  או  לאתר  להיכנס 

על הפעילויות הקרובות אליהם".
מתנ"ס  עובר  האחרונים  בחודשים 
ריענון  של  מובנה  תהליך  הנגב  שער 
מהווה  החדש  הסמל  בחירת  והתחדשות. 
המתנ"ס  של  המיתוג  בתהליך  צעד  עוד 

והתחדשותו.

9סמל להתחדשות
אחרי תהליך מורכב וארוך, נבחר סמל חדש למתנ"ס שער הנגב

קבוצת  עבדה  האחרונה  השנה  בחצי 
אנשים מקיבוץ ברור חיל על מופע בשם 
מוסיקלי  מופע  שפה"-  של  יופי  לנו  "יש 
בקיבוץ,  קהילה  חיי  על  המדבר  שמח 
ברור  של  המיוחדת  הפורטוגזית  העברית 
חיל, הקיבוץ המתחדש וכן, גם על החיים 

עצמם. 
נכתבו  במופע  הקישור  וקטעי  השירים 
מופע  לכדי  ורוכזו  פלוט  עודד  ידי  על 
 .60 לגיל  הגעתו  לקראת  מלא  באורך 
סיגל  של  המוזיקלית  בהנחייתה  המופע 
אבוטבול,  אלי  בו  ומשתתפים  פיינגלרנט 
מיה זילברבוש, אשר ביטון, אסתר רוזנהק, 

עם  יחד  יובל,  וביתו  עודד  רויזמן,  יהודה 
משה  חברים  בו  החיוור"  "התושב  הרכב 
מפיק  שגם  גלאון  ועמי  חג'בי  ארז  אילוז, 

את המופע. 
המופע הוצג כבר פעמיים בקיבוץ ברור 
נוסף  רחב.  משפחתי  באירוע  ופעם  חיל 
רוחמה  בקיבוץ  גם  החברים  הופיעו  לכך 
עובדי  קהילת  גם  הוזמנה  אליו  במופע 
כבר  שפה"  של  יופי  לנו  "יש  המועצה. 
נוספים  אזוריים  וארועים  לישובים  הוזמן 

שמעוניינים להתמסר לקצב הסמבה. 

9טודו ביים )ולא טודו בום(
"יש לנו יופי של שפה", מופע שמעלים החברים מברור חיל, יוצא 

מגבולות הדשא בקיבוץ

שהתקיים  במיוחד  מרגש  פרידה  בערב 
במועדון של נחל עוז נפרדה יעל מקהילת 
בבקיאותה,  רבות  תרמה  יעל  הנגב.  שער 
מפותח  צדק  בחוש  שלה,  האדם  באהבת 
וערנותה לעוולות חברתיות בקירוב לבבות 
באזור. בחן רב היא קיימה הלכה למעשה 
יעל  כמוך".  לרעך  "ואהבת  הפסוק  את 
הרבתה להרצות על נושאים כמו גיבורים 
חז"ל.  ומקורות  בתורה  נשים  במקרא, 
הייתה מעורבת בפעילויות ב"יחדיו", כמו 
הנגב  שער  וותיקי  בין  במפגשים  לדוגמה 

שירותה  את  העמידה  היא  רהט.  לוותיקי 
ואף  הרפורמית  התנועה  מטעם  כרבה 

ערכה קבלות שבת בקיבוצי האזור.
למועדון  הגיע  אנשים  של  גדול  ציבור 
גדולה.  באהבה  ממנה  להיפרד  עוז  בנחל 
רבים היו האנשים שבירכו ואף הוקרן סרט 

משעשע ששחקניו מבאי "יחדיו". 
"קול  בקהילת  רבה  לשמש  עוברת  יעל 
הקהילה  הבירה,   בירושלים  הנשמה" 

הרפורמית הגדולה שם. בהצלחה!
סימונה סער

9אהבה רבה
לפני כשבועיים נפרדנו מהרבה יעל קריא –הרבה של קהילת 

שער הנגב מטעם התנועה ליהדות מתקדמת
לפני כחודשיים נפרסו הפחים הכתומים 
קריית  הישובים,  ברחבי  תאגיד תמיר  של 
רבים  תושבים  המועצה.  ומרכזי  החינוך 
בירכו על המהלך שאמור לעלות את אחוזי 
תחילת  לפני   72%  - מ  במועצה  המחזור 

התהליך ל – 80% בסיומו. 
מרוקנים  נזכיר,  הכתומים  הפחים 
נפרד.  קבלן  ידי  על  ייעודיות,  למשאיות 
נשקלת  הייעודיות  המשאיות  תכולת 
ומועברת למחזור. המועצה מקבלת נתונים 
לא רק על כמות האשפה בפחים הכתומים, 
אחוז  כמה  האשפה.  איכות  על  גם  אלא 
מתוך כלל האשפה שנאספה ונשקלה היא 
אכן אשפה המיועדת לפחים הכתומים. אנו 

הנאספת  האשפה  כמויות  כי  לדווח  גאים 
ואיכותה  בהתמדה  עולה  פינוי  סבב  בכל 

עומדת בתקן הנדרש. 
בהחלט אפשר  אך  יפים  אמנם  האחוזים 
הם  ומחזור  פסולת  הפרדת  להשתפר. 
על  הסביבה,  על  לשמירה  שלנו  הדרך 
למידע  הארץ.  כדור  ועל  והחי  הטבע 
בפחים  נכון  ושימוש  פסולת  הפרדת  על 

הכתומים אפשר להכנס לאתר המועצה. 
ואם במחלקת התבואה עסקינן, המחלקה 
התחדשה לאחרונה במשאית פינוי אשפה, 
שתעבוד בשירות המועצה האזורית שער 

הנגב. חפשו אותה בכבישי הישוב. 

9כתום עולה
הפחים הכתומים נפרסו במועצה והתושבים מצטיינים

צילום וו אלעד חורב

החופש הגדול בעיצומו, הילדים עושים 
במזגן.  או  בבריכה  הקיץ,  במחנות  חיים 
צוות ההנהלה בבתי הספר ואנשי החינוך 
שנת  על  ועמלים  שוקדים  כבר  במועצה 
הלימודים הבאה. כ- 2200 תלמידים סה"כ 
בקיץ  והעבודה  החינוך  קריית  את  יפקדו 
הנוכחי רבה מאשר בשנים קודמות. אנחנו 
מהמנהלת  היסודי  הספר  בבית  נפרדים 
באיחולי  ומקבלים  )רוחמה(  רגב  ענת 
הצלחה את שלומציון )שלומצי( כהן, בת 
שימשה  שלומציון,  במפלסים.  וגרה  יכיני 
בשנים האחרונות כסגניתה של ענת, והיא 

נכנסת לתפקידה במלוא המרץ ובתחושת 
שליחות גדולה.

במקביל, החלו עבודות ההריסה לקראת 
הנוסף,  היסודי  הספר  בית  של  בנייתו 
שמיועד להפתח בשנת הלימודים תשע"ט. 
בעקבות עבודות הבניה, המועצה בשיתוף 
מחלקת ההנדסה, מחלקת החינוך ומכללת 
ספיר פועלים לצמצם את הפגיעה בשגרת 
היום בקרית החינוך. אך אף על פי כן, יעשו 
החינוך.  קריית  במרחב  שינויים  מספר 
תעדכן  הלימודים,  שנת  פתיחת  לקראת 

מחלקת החינוך את ההורים.  

9עושים בית ספר
לעומת הגן, זה כן נעים לראות בית ספר סגור

מהמועצה  תפקיד,  ממלאי  עשרות 
החירום  צוותי  הרבשצ"ים,  ומהישובים, 
לאחרונה  יצאו  ומתנדבים  היישובים 
חירום,  מצב  של  סימולציה  לתרגיל 
פיקוד  של  הייעודי  במתקן  שהתקיים 
אלו  בימים  נערכת  הסימולציה  העורף. 
והיא  מקומיות  הרשויות  לכלל  כתרגול 
של  מאפיינים  פי  ועל  בהתאם  נבנית 
הסימולציה  במסגרת  ורשות.  רשות  כל 
עם  בחירום  התפקידים  בעלי  התמודדו 

מוגבלת,  תקשורת  מקבילים,  תרחישים 
מול  בהתנהלות  ואפילו  בלחץ  תפקוד 
התרחישים  בין  חירום.  בעת  תקשורת 
מהאוויר,  תקיפות  היו  ונבחנו  שהוצגו 
מים.  והפסקות  שריפות  רגלית,  חדירה 
בסוף יום העבודה האינטנסיבי, סא"ל אמי 
אוגדת  של  העורף  קצין  דוד,  בן  )בנדה( 
עזה, הכריז על מועצה אזורית שער הנגב 

כ"רשות מוכנה ברמה גבוהה".

9מוכנים ברמה גבוהה
תרגיל סימולטור רב היקף בחן את תפקוד המועצה והישובים 

בעת חירום. התוצאה - רמת מוכנות גבוהה

המאבק  מטה  פועל  האחרון  בחודש 
הנגב,  שער  אזורית  מועצה  עם  בשיתוף 
להסדרת הצמתים בכניסה לקרית החינוך 
המאבק  גבים(.  וצומת  ספירים  )צומת 
וחברת  התחבורה  שמשרד  לאחר  החל 
נתיבים לישראל, האחראיות על הכבישים 
והצמתים בישראל, קבעו כי צמתים אלו לא 

עומדים בקריטריונים שנקבעו להסדרה.
עולה  המועצה  שערכה  מבדיקה 
משרד  מסתמך  שעליהם  הנתונים  כי 
בשטח.  למציאות  תואמים  לא  התחבורה 
התחבורה  משרד  של  התאונות  ספירת 
מחשיבים  שלא  הלמ"ס  מנתוני  נלקחת 
פצועים שלא הזדקקו לאשפוז, מה שמוחק 

תאונות רבות מהמרשם.
את  המובילים  הנגב  שער  הורי  פורום 
אלון  המועצה  ראש  עם  יחד  פנו  המאבק 
לסייע  במטרה  ילין  חיים  לח"כ  שוסטר 
התחבורה,  משרד  של  ההחלטה  בשינוי 
להתחשב במאפיינים הייחודיים של קרית 
הצמתים.  הסדרת  לקידום  ולפעול  חינוך 
ילין יזם דיון בוועדת הכלכלה בו השתתפו 
גם נציגי פורום הורים של שער הנגב וגם 

ראש המועצה אלון שוסטר.
בפתחו  אמר  הדיון,  את  שיזם  ילין,  ח"כ 

תושבים  סטודנטים,  נוער,  בני  "אלפי  כי 
ועובדי המקום עומדים בסכנה יום יומית 
בו  שיש  ראשי  תחבורה  בעורק  בנסיעה 

חוקים אך אין בו תשתיות מתאימות."
שער  בתיכון  י"ב  תלמיד  ביטון,  אורי 
"אנחנו  כי  העיד  בוועדה  שנאם  הנגב, 
רגילים כל בוקר להגיע לבית ספר ולדבר 
על התאונות שראינו בדרך. בגיל שלי לא 
צריכים לראות דברים כאלה ולא להתעסק 
בזה כל כך הרבה. אנחנו לומדים נהיגה וכל 

פעם מזהירים אותנו שזה צומת מסוכן".
בסיום הדיון הנחה ח"כ כבל את משרד 
התחבורה לבצע בדיקה מסודרת של כמות 
התאונות שאירעה בזמן האחרון ולהעביר 
את החלטתם בנושא תוך שבועיים. במקביל 
ידבר עם מנכ"לית משרד התחבורה ומנכ"ל 
כמו  בהתאם.  פתרון  לגבש  ישראל  נתיבי 
את  יבחן  כי  הצהיר  התחבורה  משרד  כן 
צירי התנועה במקום ואת עומסי התנועה 

המדוברים.
את  ללוות  ימשיך  כי  הצהיר  ילין  ח"כ 
יוצבו  אשר  עד  המאבק,  ומטה  המועצה 
וימנעו  המדוברים  בצמתים  רמזורים 

תאונות נוספות ומיותרות.

9מחאת הצמתים מגיעה לכנסת
ביוזמת ח"כ חיים ילין )נחל עוז(, התקיים בשבוע שעבר דיון 

בוועדת הכלכלה של הכנסת בראשותו של ח"כ איתן כבל, בעניין 
הסדרת הצמתים בכניסה לקרית החינוך של שער הנגב

צילום וו נעה אברבנל

צילום וו עדי מאירי

וסוקרים  בודקים  שואלים,  כשנה  מזה 
בשער  וצורכיהם  הוותיקים  נושא  את 
בבירור  לומר  יודעים  אנו  ובכלל.  הנגב 
זו לפני  נכון לגבי אוכלוסייה  שמה שהיה 
הבא.  בעשור  לצרכים  דומה  אינו  עשור, 
שביעות  הנגב  שבשער  לומר  יודעים  אנו 
הרצון בקרב הוותיקים גבוהה באופן יחסי, 
שיש  לומר  יודעים  אנו  זאת  עם  יחד  אך 
לנו עבודה על מנת לשמור ולהעלות את 
לומר,  יודעים  אנו  ועוד  הרצון.  שביעות 
שהדור הבא של הוותיקים מבקש לעצמו 
עניין  לפנסיה.  צאתו  בעת  נוסף  עניין 
שצריך להיות מותאם לאורח חיים שעולה 

ולתוחלת חיים שמתארכת 
באכסניית  נפגשנו  הקיץ,  של  בשיאו 
התיכון ותיקים וצעירים )בגופם וברוחם(, 
נושאי  המועצה,  ואנשי  הישובים  אנשי 
מנהלי  ודעה,  עניין  ובעלי  תפקידים 
לאירוע  להם  שאכפת  ואנשים  מחלקות 
האסטרטגי  בתהליך  הציבור  שיתוף  של 
לאזרחים הוותיקים במועצה. "חנוך לוותיק 
על פי דרכו" כך פתח ראש המועצה אלון 
שוסטר את נאומו באירוע, ואכן כך עשינו. 
שמענו משלושה ותיקים על חווית הפנסיה 

שכשמפסיקים  שמענו  ובעיקר  שלהם, 
והמסקנה  החלומות,  לכל  זמן  יש  לעבוד 
הברורה הייתה שאחרי שמפסיקים לעבוד 

הופכים מאוד מאוד עסוקים. 
לאחר מכן התחלקו הנוכחים לשולחנות 
התנדבות,  סביבה,  נושאים:  בשישה 
וסיעוד,  רווחה  בריאות  ויזמות,  תעסוקה 
מה  שמענו  שם  ופנאי.  ותרבות  חירום 
חשוב:  את מי צריך להכין לפנסיה – את 
המעסיקים או את העובדים, האם פעילויות 
לוותיקים,  רק  מיועדות  לוותיקים  תרבות 
מעל  טריאתלון  לקבוצת  מקום  יש  האם 
גיל 60, האם מפנים ותיקים מישובים בעת 
נוצר  שכזה  מקיף  שיח  ברב  ועוד.  חירום 
מפגש משמעותי ואבן דרך חשובה לבניית 

התוכנית העתידית.
הנגב  שער  ותיקי  עמותת   - יחדיו 
לשירותים  המחלקה  בשיתוף  מובילה 
חברתיים והמטה האסטרטגי, את התהליך 
דגל  את  ונושאת  לוותיקים  האסטרטגי 
במועצה.  הוותיקים  של  החיים  איכות 
להשמיע,  הציבור  את  מזמינה  העמותה 
לעצב  לנו   ולעזור  חלק  לקחת  להציע, 

עתיד טוב יותר בשער הנגב. 

9"חנוך לוותיק על פי דרכו"
שבוע שעבר התקיים כך ברך אירוע שיתוף הציבור של התהליך 

האסטרטגי לאזרחים ותיקים בשער הנגב. סימונה סער, מבאי 
המפגש- "האודיטוריום היה מלא בוותיקים הצעירים ברוחם 

ובכאלה שאכפת להם מאיכות חייהם בשער הנגב"
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לאחרונה היינו עדים לגל פריצות לבתים 
במרחב שער הנגב. לאחר מספר פעולות 
בשטח ניתן לומר כי ישנה בלימה במספר 
למחלקת  נודה  כך  ועל  לבתים  הפריצות 
ולסיירת  הקהילתי  לשיטור  הביטחון, 
אהרוני,  יהודה  המתמיד.  של  המתנדבים 
מוסר  באזורנו  הקהילתי  השיטור  מפקד 
נקודתיות  פריצות  מספר  עדיין  יש  כי 
"רוב  אהרוני:  למנוע.  ניתן  אותם  שגם 
הזדמנות  ניתנת  כאשר  קורות  הפריצות 
ואני  נעולה,  לא  דלת  או  פתוח  חלון  כמו 
בכל  כך  על  להקפיד  מהתושבים  מבקש 
להשיג  היום  ניתן  כן  כמו  מהבית.  יציאה 

בשוק מצלמות אבטחה פשוטות להתקנה, 
וללא כל תשתית מלבד חשמל או וואי פי. 
ברוב המקרים נוכחות של מצלמה תמנע 
מהפורץ להתקרב. בחודש האחרון מצלמה 

שכזו הביאה לתפיסת פורץ באזורנו".
נפרצו  האחרון  בחודש  בבתים.  רק  ולא 
שני רכבים בחניה של אולם האירועים 4 
עונות, שבכניסה לברור חיל. ככל הנראה 
אחראית  עליה  זו  בגזרה  בתופעה  מדובר 
הקהילתי  השיטור  גנבים.  חולית  אותה 
להקפיד  הנגב  שער  תושבי  מכלל  מבקש 
פרטים  להשאיר  ולא  רכביהם  את  לנעול 

יקרי ערך ברכב. 

9המלחמה בפריצות
גל הפריצות האחרון נבלם, מספר פעולות פשוטות יסייעו לעצור 

אותו לגמרי

פלאפון  נגנב  חודשים  כשלושה  לפני 
לחברת קיבוץ מפלסים. כחודשיים לאחר 
הגניבה, קיבלה החברה התראה למייל על 
עם  במכשירה.  שנפתח  אינסטגרם  חשבון 
התראת המייל הזו ניגשה החברה לשיטור 
הקהילתי. השיטור הקהילתי פנו למחלקת 
הנוער של תחנת שדרות ואלו פעלו דרך 
הטלפון  את  איתרו  החברתיות  הרשתות 

אותו.  מצאה  הנראה  שככל  נערה  אצל 
ומכשיר  המשטרה  לתחנת  הגיעה  האם 
הפלאפון הוחזר לבעליו, החברה מקיבוץ 
מפלסים. מוסר השכל- אל תהססו לפנות 
בכל  שלנו,  הקהילתי  ולשיטור  למשטרה 
להניח  סביר  לעזור.  בידם  יש  בו  עניין 

שאכן יוכלו וישמחו לסייע.

9סיפור שהיה

לאולם  בסמוך  חיל,  ברור  בצומת 
לאחרונה  תוקנה  עונות,  ארבע  האירועים 

מצלמת המהירות במקום, כחלק מהניסיון 
למנוע תאונות בצומת. ערנותכם נדרשת.

9צילומי אירועים

מתמיד  סיירת  של  חדש  הכשרה  קורס 
על  אחריות  לקחת  המעוניינים  נפתח. 
הגזרה שלנו, לסייע לכוחות באזור ולתרום 

מוזמנים  והבטיחות  הביטחון  לתחושת 
סיירת מתמיד  לפנות לחי מייזלס, מפקד 

באזורנו בטלפון 050-6276225.

9שומרים על הבית

צילום וו יהודה אהרוני

איריס בוקעי

תהליך ב  של  בעיצומו   ,2014 סוף 
הרב-גונית  הדמוגרפית  הצמיחה 
בברור-חיל, עלה בקהילה הצורך 
הטבעי להכיר את הפנים שפוגשים בשבילים 

מעבר ל"שלום-שלום" מנומס.
באחד  ספונטנית  בהצעה  התחיל  הכל 
ארדיטי  שירי  בבוקר.  השבילים  ממפגשי 
)כיום חברת הקיבוץ(, הציעה כבדרך  נחום 
אגב למיטל אוחיון )תושבת ההרחבה( לקיים 
מיטל,  בנות-בשר-בירה(.  )מפגש  ב.ב.ב 
למוסד  כבר  שהפך  מה  מאחורי  שעומדת 
ופתחה  הכפפה,  את  הרימה  חיל",  "בנות 
קבוצת וואטסאפ שמנתה בתחילה 12 נשים.

המפגש הראשון נערך ב 14.11.14 במידס 
ויצר  מאוד  מוצלח  היה  הערב  בברור-חיל. 
הבאים  המפגשים  חוזר.  לשידור  ביקוש 
המצטרפות  ומספר  לחודש,  אחת  התקיימו 
לאט  לאט  בהתמדה.  וגדל  הלך  לקבוצה 
מובנות  סדנאות  לכדי  המפגשים  התפתחו 
שונים.  מתחומים  חיצוניים  מומחים  של 
מתוך  ונשים  קרה,  משהו  מסוים  בשלב 
מן  ולהציע  עצמן  את  לנדב  החלו  הקבוצה 
והמקצועיים  האישיים  והכישורים  היכולות 

שלהן לטובת מפגשי הערב הללו.
ואקום  מתוך  קמה  שהקבוצה  העובדה 
תלוי  שאינו  עצמאי  באופן  ונבנתה  חברתי 
אפשרה  הקיבוץ,  של  הממוסדת  במסגרת 
ובחופש  בטבעיות  להתהוות  לקבוצה 
ולזרום לכיוונים שעלו מן השטח. המפגשים 
ומגוונים  רבים  עוסקים בתחומים  שנערכים 
ובפורמטים שונים.  החל מהרצאות מומחים, 
סדנאות שפים, ריקודי בטן ועד להתארגנויות 
ספונטניות כמו הכנה משותפת של קינוחים 
מחניים  משחק  או  בקיבוץ,  החגים  לטובת 

במגרש הכדורגל.
נולדו  וקבוצות-בת  התארגנויות  מעט  לא 
מתוך קבוצת הוואטסאפ הרחבה של הנשים: 
קבוצת  מתכונים,  קבוצת  ריצה,  קבוצת 
לארוחות  אימהות  התארגנות  שמרטפות, 
משחקי  השעשועים,  בגן  משותפות  ערב 
לאינפורמציה  מקור  זהו  ועוד.  כדור בשבת 
בלתי  ופלטפורמה  תחום  בכל  ולפרסום 
שהוא,  סוג  מכל  ולרעיונות  ליוזמות  נדלית 
מרמת  החל  ולחיבורים  פעולה  לשיתופי 
חיפוש טרמפ לרכבת ועד ליצירת קובץ עם 
המלצות לאנשי מקצוע וטיפים לבניית בית.

העמקת ההיכרות עם המשאבים הפנימיים 
ועושר הכישרונות האצורים בקהילת הנשים 
עוצמה  של  תחושה  בנתה  בברור-חיל 
חברתית, הטרוגניות מפרה, וקבלה במרחב. 
דומינו  אפקט  נוצר  המתרחבים  במעגלים 
של רצון לתרומה אישית מתוך ביטוי עצמי, 
נרקמו  קבלה.  של  תחושה  מתוך  ונתינה 
חברויות אמת חדשות וקמה משפחה גדולה 
חברתיים.  למפגשים  מעבר  הרבה  שהיא 

מדובר למעשה באחוות נשים. 

שוב  מתגלה  הנשים  קבוצת  של  עוצמתה 
ושוב גם בנושאים של ערבות חברתית ובמתן 
הזולת,   רווחת  של  בנושאים  מידי  מענה 
סיוע למשפחה נזקקת מיישוב סמוך, איסוף 
במקרים  רפואיים  הליכים  לטובת  תרומות 
מיוחדים, איסוף ציוד ראשוני והמשכי עבור 
זוג שדירתם נשרפה כליל וכד'. התארגנויות 
בעקבות  מעט  לא  מתרחשות  זה  מסוג 
בקשה שמעלה מי מחברות הקבוצה, ומידת 

ההתגייסות מחממת את הלב.
בוואטסאפ  הנשים  לקבוצת  להצטרף  כדי 
יש לעמוד בשלושה תנאי קבלה בלבד: את 
ברור-חיל  תושבת  אישה,  להיות  צריכה 
מונה  כיום  להצטרף.  מעוניינת  וכמובן 

הקבוצה 121 נשים. 
מיטל שומרת באדיקות על הייעוד הראשוני 
להיות  שתמשיך  דואגת  אבל  הקבוצה,  של 
הקבוצה  שם  העת.  כל  ותתפתח  דינמית 
המפגש  נושא  לפי  משתנה  הנושא  ותמונת 
תמיד  נפתח  אבל  המפגש,  ותאריך  הבא 
במילים "בנות חיל". רצף המפגשים הקבוע 
של מפגש )אחת לחודש לפחות( משאיר את 

הקבוצה פעילה בהתמדה.
כמו שכולנו יודעים, קבוצות וואטסאפ הן 
יכולות להפוך בקלות  עניין נפיץ מאוד. הן 
מסוכנת  קרקע  ולהיות  נוראי  ראש  לכאב 
ולפרשנויות  הבנות  לאי  להתנצחויות, 
שיכולות להפוך גם כוונות טובות לגיהינום 

של ממש. 
שאלתי את מיטל, שהיא מנהלת הקבוצה, 
איך הקבוצה מצליחה להתגבר על מהמורות 

הוואטסאפ למרות הכול?
מיטל: "החוקיות היא מאוד פשוטה - מותר 
להגיד הכל, כל זמן שהשיח אינו פוגעני. גם 
מקום  יש  אחת  לכל  בסדר.  זה  'בלה-בלה' 
וכל קול נשמע, וזה בסדר לעסוק בכל נושא. 
אין להשתיק. הבמה היא של כולן וחשוב לי 
שעולה  מה  לכתוב  בנוח  תרגיש  אחת  שכל 

על דעתה". 
"הקו האדום מבחינתי זה ויכוחים או ריבים 

אישיים. לזה אין מקום בקבוצה".
בנוגע  בדרך-כלל,  כלליים  הם  "הדיונים 
בקהילה,  להתנהלות  או  עולם  לתפישות 
ערכיים  היו  כה  עד  והפולמוסים שהתלקחו 

ברובם".
הוא  ההצלחה  סוד  התחתונה,  "בשורה 
והדינמיקה  שבקבוצה,  הנשים  בהרכב 
השיח  בה.  שנבנתה  והמפרגנת  המעצימה 
שייכות  לתחושת  מזמין  בקבוצה  המרכזי 
לא  יד.  לוחצת  שיד  הכרה  מתוך  וביחד, 
אחת  באישה  או  בודדים  במקרים  מדובר 
שהיא דמות מובילה בקבוצה, אלא בקבוצה 

שלמה שסוחפת לכיוונים של העצמה".
של  דבריה  את  לפרש  לעצמי  ארשה  אם 
מצליח  ומאזן  שמחבר  החיובי  הכוח  מיטל, 
הכתובה  המדיה  נפתולי  על  גם  להתגבר 

המתעתעת.
ועל זה נאמר: "אילו נשים היו מנהלות את 

העולם..."

בנות חיל – מפגשים מהסוג הנשי
כשקבוצת וואטסאפ מפגישה בין 121 נשים

סתיו ברקת

תשע"ח ה  שנה"ל  בתחילת  גענו 
להתנדב בשער הנגב, לא ידענו 
לגור  אומר  זה  מה  על  כלום 
לגלות  שמחנו  לגבול.  שסמוכה  במועצה 

קהילה חמה, עוטפת וקשובה.
יסודי,  בי"ס  שלנו-  ההתנדבות  במסגרות 
חברתית,  מעורבות  'שולה'-  ביניים,  חטיבת 
ברור  עם,  בניר  החברתי  החינוך  מסגרות 
במים  שמיים  אלו"ט,  מועדונית  וארז,  חיל 
נפתח  בשדרות.  והנוער  הילדים  ובמועדוני 
ואפשרויות  עשייה  של  שלם  עולם  בפנינו 

לתרום כל אחת את חלקה.
הגענו עם חששות. איך יהיה? האם נצליח 
לגלות  שמחנו  ולילדים?  למסגרות  לתרום 

ותומך  מסור  והצוות  מדהימים  שהילדים 
ככול  לתת  לנו  סייעו  שצריך.  מה  בכל 
ואף  להוציא מעצמינו את המיטב  שיכולנו, 

להיות משמעותיות במסגרות.
בעצמאות  הראשון  הצעד  היה  זה  עבורנו 
מחוץ לבית. היתה לנו שנה עמוסה במשימות 
ולימדו  אותנו  שגיבשו  משותפות  קומונה 
אותנו כוחה של קבוצה והיחידים הפועלים 

בתוכה. 
מנהל   - חודרה  לאריה  המתנ"ס,  לעובדי 
המתנ"ס, לענת בן עמי רכזת המשימה שלנו  
ולאיילה סמש - הדרכה חברתית. לפרויקטים 
כמו  להם  שותפות  שהיינו  המרתקים 
המנטורינג- של מחלקה לעבודה סוציאלית 
אנו  מלהכיל(   קצרה  היריעה  ועוד.  )ועוד 
רוצות להודות על שנה משמעותית ומבגרת 

תודה על כל שנייה וחוויה. יודעות שמצאנו 
פה בית.

מאתנו, קומונת חותם ארז. 

אריה חודרה מסכם:
מסוגו  ראשון  גרעין  נשלם.  לא  אך  "תם 
ללוות  ששואף  למתנ"סים  החברה  של 
שנת  את  הכולל  במסלול  המשתתפות  את 

השירות, גרעין נח"ל ומקדם לאקדמיה.
אנחנו מקווים שיהיו עוד גרעינים בהמשך. 
על  הנהדרות,  לבנות  להודות  רוצים  אנו 
הנגב,  בשער  משמעותית  עשייה  של  שנה 
בה פרצתן את תקרת הזכוכית שלכן וראיתן 
אליה.  להגיע  יכולות  שאינכן  פסגה  שאין 

אנחנו שמחנו להכירכן. 
הצלחה בגיוס, מצפים לכם בחזרה".

משאירות חותם
 שש בנות בארבעה חדרי מגורים )כולל מטבח וחדר ישיבות(, 12 מסגרות התנדבות וקיבוץ ארז אחד - 

קומונת 'חותם', של החברה למתנ"סים מסכמת שנה מדהימה אצלנו בשער הנגב 

צילום וו סלפי חותם

השיטור הקהילתי מקבל פניות רבות של 
צירי  בסגירת  סיוע  שמבקשים  חקלאים 
חזרה  עדרים,  של  חציה  לטובת  התנועה 
בקיץ(  )שמתייבשים  המרעה  משטחי 

אנא  מביננו,  לנהגים  המחייה.  לשטחי 
גלו סבלנות. בתמונה- עדר חוזר הביתה, 
לחוות השקמים, בעוד השיטור הקהילתי 

מסייע בסגירת ציר דורות-שדרות.

9לקראת הקיץ )2(
בתקופת הקיץ הרבה מעדרי האזור חוזרים לאזור הגידול שלהם 

ובשיטור הקהילתי נערכים

באתרי  ביקורת  התקיימה  לאחרונה   
הבניה הרבים באזורינו. מהמשטרה נמסר 
כי בתקופת הקיץ בדרך כלל נרשמת עליה 

מספר המקרים של העסקת שב"חים. אנא 
הקפידו על העסקה כחוק, על כל המשתמע 

מכך, במיוחד בחודשי הקיץ הקרובים.

9לקראת הקיץ )1(
ממשיכים בפעולות למניעת העסקת שב"חים באזור

9מבט מעודד
"תארו לכם"

תרגיל  לבצע  זימון  קיבלנו  הזה,  הלוהט  החודש  בתחילת 
סימולטור.  תרגיל:  סתם  ולא  היקף.  רחב  מועצתי  חירום 
מדובר במתחם אי שם במרכז הארץ הרחוק, שתי אצבעות 
מחולון, שבו מדמים באמצעים טכנולוגיים מציאות חירומית 
קודרנית ואינטנסיבית. באנו, אכלנו, תפקדנו, דיווחנו, ובסוף 

אמרו לנו שאנחנו בסדר. אפילו בסדר גמור. 
בדרך חזרה באוטובוס, חשבתי: אם אפשר לבצע סימולציה 
נבצע סימולציות בתחומים  על תחום החירום, למה שלא 
במציאויות  לפעול  עצמנו  את  נתרגל  שלא  למה  אחרים? 

שונות בנושאים שהם לא פחות חשובים?

תארו לכם, למשל, סימולטור צמיחה דמוגרפית. בונים לנו 
מאות  וחמש  אלפיים  יש  הישובים  בכל  בה  מצב  תמונת 
בתי  חמישה  לנו  יש  מתינוקות,  הומים  ילדינו  בתי  נפשות. 
ספר יסודיים ושלושה בתי ספר תיכון  – וכולם בתוך קריית 
בשאלות  מתורגלות  והישובים  המועצה  הנהלות  החינוך. 
מסיעים  איך  מטפלות?  מספיק  משיגים  איפה  המורכבות: 
כולם  את  מכניסים  לעזאזל  ואיך  הספר?  לבתי  כולם  את 

לתוך הקריה?
או למשל, סימולטור סטטוסים. המציאות שיבנו לנו תהיה 
יש רק  ישובים שהתפתחו לכל הכיוונים. בחלק מהם  של 
סטטוס אחד - כולם נראים אותו דבר, מדברים אותו דבר 
ומקטרים אותו דבר. איך מתמודדים עם השעמום? לעומת 
זאת, בישובים אחרים יש ששה עשר סטטוסים שונים. בכל 
אגודות  של  סוגים  ושבעה  מקומיים  ועדים  שני  יש  ישוב 
קהילתיות, והאנשים מתקשרים אחד עם השני באמצעות 
משקפיים של גוגל ועורכי דין. עכשיו לך תוביל פה תהליכי 

בינוי קהילתי. 
ומה עם סימולטור חינוך? נוכל להתמודד עם תרחישים בהם 
חינוך פורמאלי, מאה חמישים  יש שלושה סוגי  מצד אחד 
ושישה חוגים בלתי פורמאליים, ושבע עשרה תנועות נוער. 
ואחד  מסורתי  חילוני,  סוגים:  לשלושה  מתחלקים  הילדים 
שאינו יודע לשאול. ומצד שני, כולם יושבים בבית ומתחנכים 
פרחים  לחממות  הפכו  והגנים  הספר  ובתי  עצמאי,  באופן 
ממוגנות. וכל אחד יכול לבחור אם הוא רוצה יום חינוך קצר, 

ארוך או הפוך עם שניים סוכר.
מכל  מותש  כבר  ואני  לנסוק,  ממשיכות  הטמפרטורות 
הסימולציה הזו. הכי טוב לברוח אל המקום השפוי האחרון 
המים  בתוך  לצוף  אפשר  שם  השחייה.  בריכת  לנו:  שיש 
הקרירים, לעצום את העיניים ולדמיין - איך הייתה נראית 

המציאות עם היינו חיים בתוך המים?... נו, די! 

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

צילום וו קבוצת בנות חיל

למועצה  משותף  בפרויקט  מדובר 
מנחל  משפחות   30 הנגב,  שער  האזורית 
וביוזמת  עזה,  מכפר  משפחות   20 ו-  עוז 
הסופר שלמה נדב )כפר עזה(. המשפחות 
העניקו יחד עם מחלקת הביטחון במועצה 
שכתב  את",  אחותי   - "דבורה  הספר  את 

שלמה נדב, ל - 50 תצפיתניות בגזרה.
הפרויקט  פועל  בה  השניה  השנה  זאת 
הספר  הוענק  שעברה  בשנה  הייחודי. 
"נבו", גם כן של שלמה נדב, ל- 50 חיילים 

ששירתו באוגדה.
נולד  לפרויקט  "הרעיון  מספר:  שלמה 

שיחה  והתחלתי  באוטובוס  כשנסעתי 
דיברנו  לידי.  החיילות  אחת  עם  מעניינת 
לה  להעניק  והבטחתי  שלי  הספרים  על 
גיליתי  לביתי  כשהגעתי  במתנה.  ספר 
שלה. הכתובת  את  שאיבדתי  לאכזבתי 

מתוך התסכול, נולד הפרויקט הזה".
לסיפור של נדב סוף טוב, שכן להפתעתו 
באוטובוס  שוחח  עמה  החיילת  הרבה, 
הייתה חלק מקבוצת התצפיתניות שקיבלו 

את הספר השנה. בהחלט מרגש.

9צבא עם הספר
כ- 50 ספרים הוענקו בתחילת החודש לעשרות תצפיתניות 

שמשרתות באזורינו על ידי נציגי הישובים והמועצה



9מיל"ה טובה
תשע"ח  שנה"ל  לקראת 
לשירותים  המחלקה  המתנ"ס, 
החינוך  ומחלקת  חברתיים 
ממשיכים להפעיל את מיל"ה - 
מרכז הייחודי ללמידה והעצמה

תוכנית  ילד  לכל  בונים  במיל"ה 
חוזקותיו  את  הרותמת  ייחודית  העצמה 
שבדרך.  האתגרים  עם  להתמודדות 
אסטרטגיות  הקניית  כוללת  התוכנית 
למידה, טיפולים רגשיים, חוגים וסדנאות 
רצף  משמרים  לכך,  נוסף  להורים. 
טיפולי כולל והוליסטי בין כל הגורמים 
המטפלים ובין המסגרות השונות אליהן 
הספר,  בית  משפחה,  הילד:  משתייך 

החינוך החברתי ועוד.
את  במיל"ה  ציינו  וחצי   כחודש  לפני 
ואלו  תשע"ז  פעילות  שנת  של  סיומה 
היו דבריה המרגשים של נציגת ההורים, 
אמר,   קרליבך  שלמה  "הרב  ניצן:  רונית 
אחד  מבוגר  זה  צריך  שילד  מה  "כל 

שיאמין בו" משפט כל כך חזק ומחזק.
רצון  של  ממקום  באים  אנחנו  כהורים 
ואז  זה מצליח  ולחזק. לא תמיד  לתמוך 
יש הרגשה של כישלון. השנה הזו במיל"ה 

מתחזק,  בני  את  ראיתי  בה  שנה  היא 
מתעצם ורוכש ארגז כלים להתמודד בכל 

מיני מצבים.
השנה הזו ביססה את הביטחון והאמונה 
שלי בהצלחה שלו. אני רוצה להודות על 
שנה יוצאת דופן בה למדתי לקחת צעד 
להיכשל  להתנסות,  לילד  ולתת  אחורה 
ולצמוח מתוך האמונה בעצמו וביכולות 

שלו.
גם  כלים  ארגז  רכשו  שהילדים  כמו 
פעם  במרכז  להתכנס  נתבקשו  ההורים 
חייבת  אני  "תירוצים".  ובלי  בשבועיים 
לציין שחיכיתי ליום הזה. לשמוע שכולם 
הדברים,  אותם  עם  כמעט  מתמודדים 
לקבל רעיונות והמלצות מהורים אחרים 

והכי חשוב, אוזן קשבת.
ילדים יקרים אתם יוצאים לדרך, מלאים 
השנה.  במהלך  שרכשתם  ובכלים  בידע 
כמו שאנחנו מאמינים  תאמינו בעצמכם 
להשפיע,  תוכלו  שתמיד  ושתדעו  בכם 

לתרום וכמובן להגשים חלום.

תהיה  מכאן  שהדרך  לכם  מאחלים 
של  רגעים  יהיו  אם  וגם  משמעותית 
זכרו  מסוגלים",  "לא  או  אפשר"  "אי 
שמאחוריכם עומדים הורים מלאי אמונה, 

תומכים וגאים.
על  מודים  אנחנו  ולצוות  להנהלה 
שיצרתם  והמדהים  המושקע  הפרויקט 
שלכם  העשייה  הזה.  במקום  והקמתם 
יום  והיא  מחשלת  תורמת,  ממנפת, 
יומית, בליווי הילדים והאמונה בעצמם. 
אדוות,  יוצרת  היא  למים  אבן  כשנזרקת 
ככה אנחנו, הילדים והסביבה מתוגמלים 
ההשקעה.  פירות  את  לראות  וזוכים 
מאחלים שתמשיכו בכל הכוח למנף את 
משפחות  הרבה  לעוד  ולעזור  המקום 
להאמין ביכולת ילדיהם. יצרתם יש מאין 

וההוכחות הינן לנגד עינינו.
ברצוני להודות: ללבנת, ליאור, אורית, 
ליהיא,  חניתה,  דרור,  שירלי,  דורית, 

מירב, תום ותמר.
המחלקה  המתנ"ס,  מחלקות  למנהלי 

לשירותים חברתיים ומחלקת החינוך.
להיות  האפשרות  על  לכם  רבה  תודה 

חלק ממשפחת מיל"ה.
מההורים של ילדי שנת תשע"ז"

בימים אלו אנו בשיאו של תהליך קליטת 
ילדים חדשים לתוכנית מיל"ה המיועדת 
לילדים עם הפרעת קשב וריכוז ולקויות 

למידה. 
מתרחבת  המרכז  פעילות  כן  כמו 

ונפתחות תוכניות נוספות:
אתגרית(  למידה  )מעודדים  מל"א   .1
לקחת  מוזמנים  זו  בתוכנית   - במיל"ה 
דעת  תחומי  בעלי  סקרנים  ילדים  חלק 
ולהעמיק.   לחקור  המעוניינים  מגוונים 
מורות  ע"י  פרטני  באופן  ילווה  התהליך 
לאסטרטגיות למידה. התוכנית מתקיימת 

במקביל לשעות הלימודים בבית הספר.
לתלמידי  והעצמה  למידה  מרכז   .2

חטה"ב בתום יום הלימודים.
3. מרכז שיעורי בית - מיועד לתלמידי 
ג'-ו'.  כיתות  תלמידי  היסודי  הספר  בית 
המרכז יפעל בתום יום הלימודים בתיאום 

מערך ההסעות.
מספר המקומות מוגבל

בירנבאום  לבנת  והרשמה:  לפרטים 
,052-6080683 מיל"ה  מרכז  מנהלת   - 

.livnat669@gmail.com

טיפולי פיזיותרפיה והידרותרפיה הינם 
שאלה  לכל.  ומוכרים  ידועים  טיפולים 
והפעם  רבות  פעמים  שעולה  מעניינת 
לשלב  האם  עליה-  להתעכב  נרצה 
פיזיותרפיה  טיפולי  בין  להפריד  או 
והידרותרפיה? במה נכון להתחיל? ומתי 
ברצף הטיפול כדאי לשלב אימון בחדר 

הכושר?
הנגב  בשער  המומחים  במרפאת  אנו, 
התשובה  כי  סבורים   ,)li feהידרו(
זו  תשובה  שילוב.  הינה  ביותר  הטובה 
כי שיקום מולטי  מתבססת על התפיסה 
מאנשי  המורכב  צוות  של  דיסציפלינרי 
נותן  טיפול,  התמחויות  ממספר  מקצוע 
את  המניב  ביותר,  היעיל  המענה  את 
הזמן  בפרק  ביותר,  הטובות  התוצאות 
לשירות  שפונה  מי  בפני  ביותר.  הקצר 
הציבורי או הפרטי לשיקום בפיזיותרפיה 
ובהידרותרפיה עומדת האפשרות לקבל 
את אחד מהטיפולים, ללא קשר ביניהם. 
במקומות  לקבל  ניתן  הטיפולים  את 

שונים ועל ידי מטפלים שונים. 
)הידרו הנגב  מרפאת המומחים בשער 

הקהילה.  בלב  הנטוע  מרכז  הינו   ,)li fe
אנו עוסקים בפיזיותרפיה, הידרותרפיה, 
וספורטיבית,  שיקומית  גופנית  פעילות 
פסיכולוגיית  ואף  רפואי  עיסוי  תזונה, 
ספורט. כל זאת תחת קורת גג מקצועית 
במרכז  המטופל  את  שמים  אנו  אחת. 
אלינו  לפונים  מעניקים  אנו  ובכך 
ולהשתקם  להתקדם  ייחודית  הזדמנות 
בהתאם  מלאה,  לפעילות  לחזרתו  עד 
המטופלים  של  האישיות  ליכולותיהם 
באלו  במיוחד  גאים  שאנו  כמובן  שלנו. 
שהמשיכו את דרכם אצלנו כספורטאים 

בגופם ובנפשם.
מטפלים  של  צוות  פוגשים  לקוחותינו 
עבור  שיתפרו  ואיכותיים,  מקצוענים 
המטופל את החליפה האישית, ממש על 
לקוחותינו:  בין  הספציפיים.  צרכיו  פי 
העוסקים  אנשים  עילית,  ספורטאי 
מי  וכל  בריאותית  גופנית  בפעילות 
טובה  חיים  איכות  לעצמו  שמבקש 
למרכז  לפנות  בוחרים  לקוחותינו  יותר. 
שיקום  למטרות  אם  בין  ההידרותרפי 
גופני  לאימון  אם  ובין  פציעה  בעקבות 

הבריאות  שימור  או  שיפור  לצורך 
והיכולות הספורטיביות. 

 ,li feהידרו של  המומחים  במרפאת 
המאפשרת  חדשנית  גישה  מציעים  אנו 
בין מגוון  טיפולים. כך לדוגמה,  לשלב 
אדם הסובל משחיקת הסחוסים בברכיים 
)תופעה שכיחה ביותר הקשורה בעלייה 
תחת  חוזרות  תנועות  בביצוע  או  בגיל 
עומס(, יעבור הערכה מקיפה של מצבו. 
בפציעות  מומחה  אורתופד  ידי  על 

ספורט. 
כמו כן, אם הפניה למרפאת המומחים 
חזקים,  כאבים  עקב  הייתה  שלנו 
מינימלי  עומס  של  במצב  המופיעים 
יופנה  המטופל  מאומצת,  לא  ופעילות 
אבני  שתי  המשלב  הידרותרפי  לטיפול 
תנועתיות  זה:  במצב  המקובלות  יסוד 
כאשר  הבא,  בשלב  בעומס.  והפחתה 
משמעותית,  בצורה  יפחתו  הכאבים 
טיפולי  גם  במקביל  יתחיל  המטופל 
פיזיותרפיה במרפאת המומחים. זאת כדי 
האדם,  חי  בה  הטבעית  בסביבה  לתרגל 
הגוף,  ומשקל  הכובד  כוח  כנגד  ביבשה, 

תרגול שהוא הכרחי לתהליך השיקום.
של  בשילוב  מאופיין  זה  שלב 
והידרותרפיה,  פיזיותרפיה  טיפולי 
העומס.  של  הדרגתית  העלאה  תוך 
של  בכאביו  משמעותי  שיפור  כשיש 
של  המינון  את  להגדיל  ניתן  המטופל, 

אנו  זה,  בשלב  גם  הפיזיותרפיה.  טיפול 
מאמינים בגישת השילוב. כעת, בהנחיית 
הכושר,  חדר  ומדריך  הפיזיותרפיסט 
המשלבים  לטיפולים  יתקדם  המטופל 
טיפולי פיזיותרפיה ואימון בחדר הכושר, 
ואת  השריר  כח  את  לשפר  במטרה 
הכרחי  זה  מסוג  אימון  שלו.  הסיבולת 
המטופל  מצב  של  החמרה  למנוע  כדי 
ואף נמצא כיעיל בשיפור לאורך זמן. כל 
הזמן עומד לרשותו הצוות הרב מקצועי 
המצוי בשטח באופן מתמיד ויומיומי. עד 
למצב  והגעתו  המטופל  של  להחלמתו 

של איכות חיים טובה.
הנגב  שער  המומחים  במרפאת 
ידי  על  ייעוץ  לתאם  ניתן   ,)li feהידרו(

פיזיותרפיסט מומחה, ללא תשלום.
 052-5269611 להתקשר:  מוזמנים 
 - בפייסבוק  הודעה  לנו  לשלוח   או 
בשער  ההידרותרפי  המרכז   ,li feהידרו

הנגב.
המאמרים  בסדרת  שני  מאמר  זהו 
תחום  את  המקיפה  שלנו,  הנהדרת 
הפיזיותרפיה, בגיליון הבא נתמקד בנושא 

מיתוסים נפוצים בטיפולי פיזיותרפיה.

פיזיותרפיסטית  צדק,  עירית 
מנהלת   ,Ms.  PT והידרותרפיסטית 
המרכז  גופנית,  ופעילות  שיקום  תחום 

ההידרותרפי שער הנגב.

המרכז ההידרותרפי
עירית צדק
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9פיזיותרפיה, הידרותרפיה, 
אימון בחדר הכושר ומה שבניהם

לפני חודש הלך לעולמו יובל סלומון, 
מי שהיה מעמודי התווך של גד"ש אורן- 
ענף גידולי שדה המשותף לקיבוצים אור 
נכון  שיהיה  חשבתי  וכרמיה.  ארז  הנר, 
להאיר את עשייתו של יובל -חקלאי בלב 
היטב  ומוכר  בענף  מרכזי  איש  ובנפש, 
במשפחת חקלאי שער הנגב. וכך באחד 
מימי השבוע הצלחנו להפגיש את צוות 
עובדי הגד"ש ולשוחח יחד על יובל. וזה 
לא פשוט לאסוף קבוצת אנשים שתמיד 

יש להם מה לעשות בשדות. 
ונראה  הדברים,  את  ושמענו  ישבנו 
כי גם מי שלא הכיר את יובל יכול היה 
לחוש את מידת ההערכה העצומה שיש 

לחקלאי הגד"ש לאדם.
מאור  גוטקין  גיא  ישבו:  שולחן  סביב 
זבלבסקי  איציק  ההשקיה,  איש  הנר, 
הענף,  מוותיקי  הגזר  מגדל  הנר,  מאור 
דותן דרור מארז, מגדל גידולי הפלחה, 
ירון מגדל תפוחי אדמה בן להבות חביבה 
איה  בדורות,  תושב  האחרונות  ובשנים 
הצומח,  הגנת  תחום  האחראית  מנגבה 
תחום  על  שאחראי  מכרמיה  ברטל  יובי 
רועי  הענף.  מנכ"ל  קנדל  ורועי  המיכון 

מבית גמליאל ובמקור מעלומים.
בחיי  חקלאים  מעט.  כבדה  האווירה 
השגרה אינם נוטים לשתף רגשות. ובכל 

זאת, הם בחרו לפתוח את ליבם.
יובל  של  ביתו  מול  גדלתי  "אני  גיא: 
וזוכר אותו כל חיי. הבית שלו היה תמיד 
פתוח אלינו, ילדי השכנים. דמות גבוהה 
ייחודיים  שיזוף  וקווי  וי  חולצת  עם 
שקראנו להם "שיזוף יובל". סוג של ניגוד 
היה בין בית פתוח לרווחה לבין הקפדה 
יובל  בעבודה.  פרטים  על  גדולה  מאוד 
היה גם ספורטאי והצטיין כשחקן כדור 

עף. היווה עבורי כמודל לחיקוי".
"לאחרונה חזרתי לעבוד בגד"ש אחרי 
כמנהל  בתפקידי  לקיבוץ.  מחוץ  שנים 
מאוד  עבדתי  ההשקיה  של  התפעול 
תמיד  לא  השגרה  בחיי  ליובל.  צמוד 
שמים לב לעשייה של כל אחד. הדברים 
פתאום  יצא,  כשיובל  כמובנים.  נראים 
הרגשנו בצוות את היקף העבודה העצום 
והדייקנות  הסדר  מידת  ואת  יובל,  של 

שהשפיעו על כל גד"ש אורן".
משולש  על  דיבר  "כשגיא  איציק: 
בום בבטן. הרבה דברים  השיזוף חשתי 
עשרות  על  לספר  מה  הרבה  יש  צפו. 
יובל  את  החלפתי  יחד.  שעבדנו  השנים 
כמגדל גזר כשהוא הפך למנהל התפעול 
של הענף. בחפיפה יכולתי לעמוד מקרוב 
על רמת הדייקנות וההקפדה שלו. כיוון 
המזרעה בעת זריעת הגזר הצריך ספירת 
אינסוף  הספירה  על  חזר  יובל  זרעים. 
פעמים עד שקיבל את התוצאה שביקש. 
מספר  מבטיח  זרעים  של  מדויק  מספר 
הכרחי  תנאי  וזה  שטח  ליחידת  צמחים 
גזר  כל  הכיר  יובל  טוב.  יבול  לקבלת 
בשדה. תמיד אפשר היה להיעזר בו, גם 
באופן  וגם  מקצועיות  החלטות  בקבלת 
הביצוע. יובל היה איש ערכים שמחובר 
לעבודה נון סטופ. שימור קרקע ושמירת 

הסביבה היו חשובים לו, גם שלא תמיד 
הוא מצא בעבודה  מיידית.  ראו תועלת 
עצמית.  והגשמה  סיפוק  החקלאית 
העסיק  פחות  החמרית  התמורה  נושא 
יובל  יוצא.  ואחרון  מגיע  ראשון  אותו. 
היו  שלו  החיים  אותנו.  הקדים  תמיד 
לעבודה  שמגיעים  היום  בעבודה.  כאן 

והמשרד עדיין סגור יש צביטה בלב".
והזכיר  הגזר  על  סיפר  "איציק  דותן: 
לי איך יובל הכשיר אותי לשבת מאחור 
בעיניכם.  הדבר  יקל  ואל  המזרעה.  על 
לאמץ  שמצריכה  גדולה  אחריות  זאת 
הזכירו.  שכבר  יובל  של  תכונותיו  את 
שהיה  יובל  של  הדיוק  לרמת  להגיע 
אפשרי.  בלתי  עד  קשה  היה  על"  "יקה 
אדם שנעים לעבוד איתו . "שם את האגו 
וזאת  העיניים  בגובה  ומדבר  מאחור" 
מרום קומתו. איש שדה שאהב לחוש את 
הקרקע בידיו וכך קיבל החלטות. מכור 
החורף,  במהלך  יום  כל  גשם.  למדידת 
מודד  יובל  פונקט,  לשמונה  חמישה 
גשם. כמובן תמיד עם הרכב שלי כי לא 
נראה לי שהיה ניתן למצוא רכב שדה כל 
זה  יובל.  של  זה  כמו  ונקי  מתוקתק  כך 
משתלב היטב עם אופיו ואישיותו. הכל 
טופ.  טיפ  ומטופל  מסודר  להיות  צריך 

חסרונו מורגש מאוד".
לי  אמר  שלנו,  היו"ר  "אמיר  רועי: 
הביטחון  את  לו  נותן  שיובל  פעם  לא 

שהארגון מתנהל טוב.  
אותי.  חפף  יובל  לעבודה  כשנכנסתי 
להיות  יכולה  לעתים  הזה,  בעולם 
שאולי  סגניו,  לבין  מנכ"ל  בין  מתיחות 
רוצים את מקומו. זה לא קיים אצל יובל. 
שיתבקש  כל  לבצע  ומוכן  אגו  מכל  חף 
גם כשהדברים לא נראו לו. היום ברור לי 
כמה קשה לכסות את כל הדברים שיובל 
בכלל  שאנחנו  בלי  לעתים  בהם,  טיפל 
ידענו. לפני כמה ימים ישבתי לתכנן יום 
עבודה בחריש. מי יתפעל, מי ייקח, ומי 
יעשה. כשראו שאני מתעכב, שאלו אותי 
איך הייתי עושה זאת בעבר, ואז נפל לי 

האסימון, היה לי את יובל. 
הדאגה  גם  בלטה  אלו,  לכל  נוסף 
לעובדים. הוא היה נטרף אם היו שוכחים 
עובד בשדה, או אם עובד הפסיד ארוחה. 
לא היה מוכן לקבל דבר כזה. עשה דברים 
היו  עליהם.  שידעתי  ומבלי  בשקט, 
הלילה  באמצע  עובדים  שחילץ  פעמים 
כשמבחינתי עברה משמרת ללא תקלות. 
יובל היה מטפל בכול מבלי להצהיר על 

כך. לא שגרתי במחוזותינו".
שלוש  סה"כ  כאן,  חדש  די  "אני  ירון: 
שנים. לא הכרתי את יובל מהילדות כמו 
לארגון  הגעתי  האחרים.  הצוות  אנשי 
את  הכרתי  לא  חדש.  במקום  חדש 
החלקות. עבדתי תחת יובל והוא הכניס 
אותי לעבודה. לכל שאלה או בעיה תמיד 
היה מענה או סיוע. זמינות ללא הגבלת 
ללמוד  מישהו  רב.  מקצועי  ידע  שעות, 

ממנו, מישהו לסמוך עליו".
יובי: "קודם כל הסתבר לי עם השנים 
כי יובל צרכן ספורט ואקטואלית ספורט 

כשנפגשנו,  בוקר  כל  ממני.  פחות  לא 
בהעברת  פותחים  טוב,  הבוקר  אחרי 
עשה  מה  העברות,  תוצאות,  מידע. 
השחקן הזה ומה האחר. והרבה שאלות 
שאני  השני  הדבר  ספורט.  של  טריוויה 
הדאגה  הוא  כך  כל  אליו  מתגעגע 
לדברים הקטנים שנראו לכולנו כמובנים 
חוטפים  אנחנו  בשבוע  פעם  מאליהם. 
צעקות מהמנקות של המשרדים- "איפה 
רק  הדלי"?  "איפה  הסבון"?  של  הכלי 
הדברים.  את  להן  להשאיר  ידע  יובל 
עוגיות.  אין  במקרר,  חלב  חסר  פתאום 
ירגישו  בצוות  שאנשים  לו  חשוב  היה 
טוב ושלא יחסר להם כלום. באמת אתו 

לא חסר לנו כלום".
השתדל  המחלה  בתקופת  "גם  איה: 
להגיע כל יום, לשאול להתעניין ולבדוק 
האם אנחנו שומרים לו על הדברים ועל 
ויתר על  האינטרס של הגד"ש. הוא לא 

הקשר עם מה שהיה כל כך חשוב לו.
כשאלנו על הווי החיים של גד"ש אורן, 
כולם לרגע החלו לחייך. נזכרו בחוויות, 

נזכרו ביובל. 
בעולם.  קצת  וגם  בארץ  "טיילנו  גיא: 
התכנית  את  שהוציא  זה  תמיד  יובל 

כניסה  לקראת  ת'.  ועד  מא'  לפועל 
צוות,  טיול  לערוך  החלטנו  לטיפולים 
לעודד את יובל ואותנו. נסענו לאמציה 
באזור.  שהתגלה  חדש  פסיפס  לראות 
כך  ואחר  המקום.  על  לנו  הסביר  יובל 
שתינו   אכלנו,  קרוב.  במצפור  ישבנו 
של  האחרון  האירוע  היה  זה  ודיברנו. 

יובל אתנו.
" בתקופת האשפוז, השתדלנו  איציק: 

לעזור כמה שניתן. 
ליווינו את המשפחה ועשינו משמרות 
כל  לעשות  השתדלנו  החולים.  בבית 

שניתן בשבילו.
מה  כל  עשה  תמיד  יובל  "הרי  רועי: 
הלב.  את  נתן  תמיד  בשבילנו.  שניתן 
שלא  גידול  החוחובה.  סיפור  את  ראו 
הכרנו. יובל לקח על עצמו את הגידול. 
למד לעומק, שמע ממדריכים, והתוצאה 
את  שרואה  מי  כל  היום  בשטח.  ניכרת 
החלקה הצמודה למאגר "קולחי שדרות" 
ממנה.  מתפעל    ,232 מכביש  ונראית 

עשה ממנה חלקה לדוגמה".
בחלקת  הראשון  היבול  ייקצר  השנה 
החוחובה של גד"ש אורן. יובל לצערנו, 

כבר לא יזכה לראותו.

חקלאות
חיים חרמוני

צילום וו באדיבות המשפחה

צילום וו באדיבות המשפחה

צילום וו באדיבות המשפחה. בטיול האחרון

9חברים מספרים
החברים מגד"ש אורן מספרים על יובל סלומון ז"ל מאור הנר 

מרכז מיל"ה
לבנת בירנבאום

צילום וו לבנת בירנבאום
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מרכז הצעירים
מזי אילון

טובה  בשעה  נכנס  הצעירים  מרכז 
להיות  כולכם  את  ומזמין  החדש  למשכנו 
אתכם  מזמינים  אנחנו  בבנייה.  שותפים 
לחובבים  ונגרות  מעץ  בנייה  ליום  להגיע 
שבו  פטיש(,  בהחזקת  בסיסי  ידע  )נדרש 
ואדניות  מדפים  בר,  שולחנות  יחד  נייצר 
כדי  החדש.  מהמרכז  חלק  שיהיו  עץ 

היצירתיות  ולהגביר את  הנזק  למזער את 
שלכם, יהיו במקום בירות צוננות וד'י.ג'יי 
שיכניס לקצב. הסדנה מתקיימת בשיתוף 
ביומנים  תרשמו  ביטוח(.  )יש  ביתמלאכה 
עץ  סדנת  צהריים-  שישי   ,18.08.17
לחובבים וחובבות. פרטים ורישום לסדנה 

בדף הפייסבוק שלנו, הישארו מעודכנים.

9טרום חנוכת מרכז הצעירים 
החדש

רגע לפני שנחנוך את מרכז הצעירים, אנחנו מזמינים אתכם 
לדפוק כמה מסמרים- בואו לעזור לנו לארגן את הבית של 

הצעירים

צילום וו מזי אילון

בוגרים,  שבעה  סתיו  של  הגיל  בקבוצת 
ארבעה נמצאים כרגע בשנת שירות ברחבי 
בצה"ל,  משרתים  שלושה  ועוד  הארץ 
של  תוצר  לגבים,  מאוד  יפים  נתונים 
גבית  ורוח  משמעותית  חינוכית  עשייה 
יוצאים  מהקיבוץ  "הרבה  הקיבוץ:  של 
לשנת שירות, הקיבוץ תומך כלכלית באלו 

היוצאים ומעודד את הנוער". 
קישור  ביחידת  עכשיו  משרת  "אני 
במרכז  שם  אי  מתפ"ש,  שנקראת  ותיאום 
הארץ, היחידה מתעסקת בתיאום פעולות 
הומניטרי  סיוע  היא  המטרה  בשטחים, 

ואכיפתו בשטחים".
"קצין המיון ראה שיש לי נתונים טובים 
כל  לי  הציע  הוא  אז  גבוהה,  ומוטיבציה 
על  דיבר  הוא  כאשר  אפשרויות.  מיני 
דיבר  מאוד  זה  בשטחים  פעולות  מתאם 

חושב  אני  עזה  בעוטף  שחי  כצעיר  אליי. 
לכוחותינו  לסייע  שלנו-  השליחות  שזאת 
ההומניטרית  בדרך  עבודתם  את  לעשות 

ביותר". 
סתיו הוא נציג יחיד לשער הנגב ביחידה, 
טוב  להיות  יכול  היה  שזה  חושב  והוא 
בשער  שגדלים  הנוער  בני  אם  יותר 
רגישים  במקומות  לתפקידים  יגיעו  הנגב 
ומבינים  פה  שגדלנו  "אנחנו  שכאלה: 
ביחידות  לשרת  נוכל  המורכבות,  את 
כאלה ולתרום משמעותית". אבל זאת גם 
אחרים,  חברים  להכיר  בשבילו  הזדמנות 
הישראלית,  החברה  של  שונים  ממקומות 

להרחיב אופקים.
מסר לאומה? "אני מאחל לנו להיות בני 
אדם טובים יותר וליצור חברה שהיא יותר 

מתקדמת ונשארת אכפתית לזולת".

9ראיון עם הצעיר התורן. הפעם 
עם החייל סתיו דן, קיבוץ גבים

סתיו, בן 19, קיבוץ גבים: "נולדתי בגבים, קיבוץ שיתופי שלפני 
מספר שנים הקימו בו שכונה קהילתית. לדעתי זה היה מהלך טוב 

מאוד ששינה את המבנה הדמוגרפי של הקיבוץ, הביא אנשים 
מעניינים, רעיונות ודברים חדשים ומגוונים לקיבוץ"

צילום וו שיר טרנטו

ארכיון
נגה גולסט

ומאפשרת  יוצאת לדרך  שותפות חדשה 
לבית.  קרוב  טיולים  הדרכת  ללמוד  לכם 
הצעירים  במרכז  יפתח   2017 באוקטובר 
קורס מדריכי טיולים של משרד החינוך – 
בחסות אשכולות. אל הקורס מגיעים חניכי 
השומר החדש, שייקלטו במהלך החודשים 

ומגדל" בקיבוץ  "חומה  הקרובים לתכנית 
נחל עוז. כחלק מהשותפות המשולשת אנו 
מאפשרים גם למספר צעירים שלנו לקחת 
חלק בתכנית. מספר המקומות מוגבל ויש 
להירשם מראש )ניחשתם נכון, קישור בדף 

הפייסבוק שלנו(.

9אשכולות השומר החדש ומרכז 
צעירים

9 הוגה הכפר
חלמתי חלום משונה הלילה

קיץ  של  נוראים  ולחות  חום  מביתי,  יוצא  אני  ובחלומי 
נזכר  אני  ואז  אחד  אף  רואה  לא  אני  פני.  את  מקבלים 
רבש"צ  עם  חיילים  רצו  במדרכות  לחו"ל,  נסעו  שכולם 
במסגרת  כתומים,  פחים  ארוכה של  שורה  לאורך  מזיע 

תרגיל לשיפור החוסן.
יש ריח נורא באוויר. אני מריח את עצמי... לא.. זה בא מכיוון 
אחר. ואז אני רואה נהר של ביוב שחוצה את הקיבוץ, אני 
הולך במעלה הזרם בכדי להתחקות אחר מקור הזרימה 
ומגיע למחסום ארז ומגלה להפתעתי שהביוב יוצא מתוך 
לשחרור  שנה  חמישים  חגיגות  על  שמבשר  ענק  שלט 

עזה.

ממש ליד אני רואה ברז משונה שמגיע מכיוון אשקלון. אני 
שזה  למרות  פתאום!  מוארת  עזה  וכל  הברז  את  פותח 
וכך  – אור...  – שוב חושך...מדליק  היום. אני סוגר  אמצע 
אני משתעשע להנאתי עד שלפתע כרעם בצהרי הלילה 
בוקעות זעקות שמחה : אבי גבאי נבחר ליו"ר העבודה!!!  

מה??! אבי?!!
משדרות  גבאי  משפחת  את  לברך  ורץ  הכול  עוזב  אני 
אבל נתקל בהפגנה נגד התאונות בצומת, איכשהו, כשאני 
מצליח להיחלץ מהברדק , אני נוחת דווקא על הסינמטק 

באמצע פסטיבל קולנוע דרום!
לפתע פולחת את האוויר אזעקה מחרישת אוזניים, חלק 
תוך  במעגלים  רצים  וחלק  להסתתר  מחבוא  מחפשים 
ותלישת שער, אבל אז מתברר שזה בכלל טיל  צרחות 
בין יבשתי שמגיע מצפון קוריאה... אז יש לנו התראה של 
יום לא כולל קונקשן באבו דאבי. אני נושם לרווחה  חצי 
ומחליט לנצל את הזמן לקפוץ לבית הספר התיכון הניסויי 
שהחופש  נזכר  אני  אז  אבל  הילדה,  את  לבקר  הממוגן 

הגדול כבר התחיל.

עובר  כשאני  בצומת  וממש  הביתה  לחזור  מחליט  אני 
בתזמון מושלם מתחת לרכבת אני מזהה בתוכה משלחת 
שאנשים  להיות  יכול  איך  דיאגו.  מסן  חזרה  שבדיוק 

שחוזרים ארצה נוסעים ברכבת מבאר שבע לשדרות?
קיבלתי  פתאום  כי  מענה  ללא  נותרה  הזאת  השאלה 
הודעה בטלפון שנולד לי נכד ושמו בישראל כדרלעומר. 
מאד שמחתי על הגידול הדמוגרפי הספציפי  אבל למה 

שם כזה?
עצמי  את  הכרחתי  אבל  בבהלה  שהתעוררתי  כמעט 
להמשיך לישון כי מחר בבוקר צריך לקם לעבוד ואז לתוך 
החלום נכנס קול רועם שהתחיל בספירה: אלף, אלפיים, 
שלושת אלפים, ארבעת אלפים.. בעשרת אלפים הבנתי 
שהספירה קשורה איכשהו לראש הממשלה אבל מכיוון 
שלי,  לחלומות  פוליטיקה  מכניס  לא  שאני  שהחלטתי 
שטוף שמש  יום  לעוד  מוכן  זיעה  שטוף  מיד  התעוררתי 

ומלא שמחה.
בוקר טוב !

ישי שוסטר

צילום וו נחל חנון - שיטפון בנחל. ינואר 1991

צילום וו מכוניות בנחל חנון מנסות לעבור את השיטפון. ינואר 1991

צילום וו יום שלג חורפי במיוחד בדרך לצומת יד מרדכי . תאריך לא ידוע

צילום וו מטווח ומרכז שדאות נביה מרעי ביום חורף. ינואר 2000 צילום וו רפי בביאן. סערת החורף במרץ 2012

צילום וו רפי בביאן. סערת החורף במרץ 2012

צילום וו רפי בביאן. סערת החורף במרץ 2012

9געגועים לגשם
בשיא החום הקשה העיקש של השבועות האחרונים, רק רצינו 

להזכיר שהחורף עוד יחזור



עדי מאירי

אשית הסיפור הוא בבית הספר היסודי אי שם בעיר ר 
אז  לימדה  ו',  בכיתות  לאנגלית  מורה  שבע.  באר 
ענת  על  השאירה  מורה  אותה  ענת.  בשם  תלמידה 
חותם, כך גמלה בליבה ההחלטה לגדול ולהיות מורה לאנגלית 
בעצמה. עם השנים פיתחה כישרון לשפות והוריה רשמו אותה 

לחוגי אנגלית ולצרפתית.
"נולדתי בקיבוץ רעים, אך בגיל צעיר הורי עזבו את הקיבוץ 
הייתי  וגם  כך לבאר שבע. אהבתי שפות  ואחר  רמון  למצפה 
קיבלתי  אפילו  ודרמה.  כן אהבתי ספורט  כמו  בזה,  מוכשרת 
זאת  "תפוס את הכדור" אך  בית הספר  תפקיד ראשי בהצגת 

בוטלה בסופו של דבר עקב פרוץ מלחמת ששת הימים".
במסגרת לימודי התיכון יצאה לגדנ"ע שכלל התנדבות באחד 
את  הכירה  שם  רוחמה.  קיבוץ  ענת  של  במקרה  הקיבוצים, 
בעלה לעתיד דני, בן קיבוץ רוחמה. "דני היה בחופשה מהצבא 
באותה העת. התחלנו בידידות נפלאה שהתחזקה והפכה לקשר 

רומנטי. באמצע לימודי באוניברסיטה התחתנו". 
אנגלית  וספרות  בבלשנות  מורחב  ראשון  תואר  לענת 
מאוניברסיטת בן גוריון. היא נשואה לדני רגב, ויחד הם חברי 

קיבוץ רוחמה כבר יותר מ 24 שנה. 
כי  מספרת  בגאווה  נכדים,  ושלושה  ילדים  ארבעה  לה  יש 

הנכד הבכור שלה כבר עולה לכיתה ג' והנכדה תעלה לכיתה 
א' בבית הספר היסודי שער הנגב.

החינוך המתחדש
"בשנה הראשונה שניהלתי את בית הספר בני שקד היה בן 
4. הוא הגיע למשרד שלי ושאל אותי איפה המיטה שלי. מאז 
אתגרי ההורות רק הפכו ליותר ויותר קשים. אני תמיד הרגשתי 
זאת בביתי אך גם בתור מנהלת אני מרגישה את זה. יש הרבה 
יותר הורים שעובדים עד שעות מאוחרות. אין להם כוונה חס 
אותם  חווים  כורחם  בעל  אבל  הילדים,  אבל  להזניח  וחלילה 
והיו   16:00 ב-  לעבוד  סיימו  ההורים  הישן  בקיבוץ  פחות. 
פנויים. הם לא היו צריכים להכין איתם שיעורי בית, לא לקלח 
ארוחת  להם  להכין  לא  הילדים,  בבתי  התקלחו  הם  כי  אותם 
היום  נטו.  פנויים  היו  ההורים  האוכל.  בחדר  אכלו  כי  ערב 
כמובן  ומאוד תובענית.  יותר מורכבת  המציאות של ההורים 
שרואים את זה על הילדים. הרבה פעמים זה מתגלגל למורים 
שנדרשים להשלים את מנת תשומת הלב. המורים מתמודדים 
עם 30 ילדים, נוסף להורים בעצמם, כך שגם למורים של ימינו 

הרבה יותר קשה".
החברה  בה  תקופה  הספר.  בית  את  ענת  ניהלה  שנים   23
שהתעצבה  הקיבוצית  התנועה  לצד  התקדמה  הישראלית 
קהילתיות.  של  אתגרים  לצד  והקדמה  המודרניזציה  מחדש. 

לטענת ענת הילדים הם מראה לכול. 
יותר  נהיה  שהקיבוץ  כמו  הטרוגני  יותר  נהיה  הספר  "בית 
הטרוגני. הקיבוץ באופן כללי הרחיב שורותיו. יש ששוכרים, 
עצמאות  או  חלקית  בחברות  כאלו  יש  מלאה  חברות  יש 
כלכלית. אני אוהבת את הפלורליזם הזה ואני חושבת שהוא גם 
נותן הרבה לילדים. הילדים של היום מכירים מגוון של צורות 
חיים ואני שמחה שגם נוף ילדותם מבטא מגוון שכזה. אנחנו 
בבית הספר משתדלים להציג בפניהם כמה שיותר. כחלק מזה 
השילובים  מיוחד.  חינוך  עם  רגיל  חינוך  משלבים  גם  אנחנו 

האלו באופן ספציפי נותנים לילדים המון".
אבל השינוי הוא לא רק באורח החיים אלא גם, כמו שאוהבים 
להגיד בימינו, בחיים עצמם. "אני רואה שינוי עמוק בין הילדים 
של היום לילדים של פעם. הילדים היום יותר וורבליים. מאוד 
ליותר  החינוך  מלאכת  את  הופך  זה  רוצים.  הם  מה  יודעים 

מאתגרת" היא מספרת.
לטענת ענת האתגר הוא לא רק מצד הילדים אלא גם, בגלל 
הדרישות, גם מצד משרד החינוך, וגם מצד ההורים שהופכים 
היו  לא  ההורים  הקיבוצי  "בחינוך  מעורבים.  ויותר  יותר 
לימדתי,  כשאני  הקיבוץ.  מעקרונות  חלק  היה  זה  מעורבים. 
בחינוך של רוחמה, ההורים לא התערבו. בקושי התעניינו. וזה 
היה בסדר כי זה היה חלק מהאידיאולוגיה. היינו מפקידים את 
הילדים בידי החינוך הקיבוצי ומנטרלים את השפעת הורים. 
היום ההורים הם חלק מהחינוך. מתוך פרספקטיבה של יותר 

כדרכה של
חדוות עשייה 

ענת,  בעצמם.  הורים  כבר  בוודאי  האחרונות,  השנה   23 ב-  היסודי  הספר  בית  מנהלת  רגב,  ענת  הראשונים של  התלמידים 
שהתחילה ללמד לפני 40 שנה אנגלית, היום כבר סבתא לשלושה . ראיון עם המנהלת המיתולוגית של בית הספר היסודי, רגע 

לפני שתפרוש כי לדבריה "מגיע לדור הבא להוביל את הצעד הבא של החינוך במועצה"
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מ- 40 שנה בחינוך, 23 שנה בניהול בית הספר, 6 שנים כסגנית 
ו - 9 כמורה, אני רואה היום התערבויות שפעם לא חוויתי.

לפעמים אנחנו אפילו מגיעים למקרי קיצון בהם הורים רוצים 
לקחת חלק בהחלטות מקצועיות גרידא כמו בחירת צוות או 
בחירת מחנכת. במקרים כאלו, אני מבהירה לכל הורה ששואל, 
שבתור הורים הם לא ירצו שהחלטה מקצועית תתקבל על סמך 
קריטריונים לא מקצועיים, שלא קשורים לצורך של הילדים". 
המבצעים  בשלושת  גם  הספר  בית  מנהלת  שימשה  ענת 
חיזוק  על  פוסקת  בלתי  התמודדות  תוך  הגדולים,  הצבאיים 
עם  בשיתוף  באזורינו.  הגדלים  הילדים  של  הביטחון  תחושת 
רבות  תכניות  הספר  בית  פיתח  הנגב  שער  של  החוסן  מרכז 
שעניינם חיזוק החוסן האישי של ילדי היסודי. "תכנית נאמני 
חוסן מכשירה קבוצות תלמידים לסייע בשעת חירום. הילדים 
לומדים נשימות נכונות, מתודות כמו קיר כוח וכלי חוסן אחרים, 
והם מעבירים הדרכות לילדים בכיתות האחרות. בתרגילים או 
אפילו בחירום אמיתי נאמני החוסן נכנסים לכיתות ומפעילים 
את הילדים". ענת מספרת בגאווה שהילדים מספרים שלימדו 
כלים אלו גם את המשפחות שלהם. "אני חושבת שבית הספר 
היה והינו מקום מאוד מרכזי בהתמודדות של האזור עם המצב 
הביטחוני. קריית החינוך, ילדי האזור, הם הבטן הרכה שלנו. 

כשהילדים מרגישים בטוחים, הם משדרים את זה להורים ואז 
אחרת  נאמנה.  עבודתם  את  עושים  שהם  מרגישים  ההורים 
ההורים שואלים את עצמם האם זה אחראי לגדל פה ילדים וזה 
לא פשוט ככה ללכת לעבודה כל בוקר. מתוך התפיסה הזאת 
דרשתי כל הזמן להתייחס ליסודי אחרת מהמכללה, התיכון או 
מרכז יחדיו. כשהרסו את בית הספר ובנו מחדש, היה לי חשוב 
שהמקום הזמני יהיה בתוך הקהילה שלנו ולא איפה שהציעו 
כדי  מרחבים.  אזורית  במועצה  נטוש  ספר  בית  איזה  לנו, 
שהילדים לא ירגישו שהם בגלות. עמדתי על דעתי ונפתח בית 
ספר זמני ברוחמה, בתוך קהילת שער הנגב. זה יצר תחושת 
ביטחון בקרב הילדים. חיזק אותם ואת הקהילה כולה. הילדים 
היו עטופים על ידי הקהילה שלנו. יצאנו לטבע לצייר כלניות, 
יצאנו לנקות את אתר ראשונים, עשינו פעילויות עם הקשישים 
ליד  יצאנו  והשתמשנו בחדר האוכל של רוחמה בתור אולם. 
של  בספריה  ולמדנו  הזיכרון  יום  בטקס  רוחמה  של  לבנים 
לקריית  חזרו  כשהילדים  גודמן.  אפרת  עם  בשיתוף  רוחמה 
זה  חיים.  זה הכניס  החינוך, אנשי רוחמה אמרו שחסר להם. 

עשה טוב להורים, לילדים ואפילו לצוות".

לדעת להתרחב
הצמיחה הדמוגרפית באזורנו משפיעה רבות על בית הספר 

תלמידים,   826 הספר  בבית  למדו  האחרונה  בשנה  היסודי. 
ילדים, והכל מתנקז לקראת   870 – בשנה הבאה בסביבות ה 
יסודי  ספר  בית  להפתח  אמור  שבו   ,2018 ספטמבר  חודש 

נוסף. 
לכל  אינטימי  בית  לנו  יש  יחידות.  בצורת  בנוי  "בית הספר 
שכבה וזה די נדיר בבתי ספר אחרים בארץ. לשטחי המשחק 
בבית הספר יש תכנית שבועית שמחלקת אותם בין השכבות, 
זה  לא.  והיכן  היום,  משחקים  הם  היכן  יודעים  שהילדים  כך 
באמת מקור לגאווה מכיוון שלמרות שיש שטחים שאי אפשר 
לשחק בהם כדורגל ויש שטחים קטנים יותר או גדולים יותר, 
הילדים עומדים בתכנית הזאת, ואפילו אוהבים את השמירה 
על החלוקה האינטימית. בסך הכל כשאנשים באים הנה אינם 
עומס.  מרגישים  לא  ילדים.  ומשהו   800 פה  שיש  מרגישים 
האווירה היא מאוד נינוחה. ברור שצפוף. לא סתם בונים עוד 
בית ספר. יש לנו מחסור בכיתות ספח שהפכנו אותם לכיתות 
ויותר  ילדים  יותר  יש  כי  עסוקות  יותר  כמובן  המורות  אם. 
מורים אבל סך הכל אני מרגישה שהורים חשים את האיכויות 
של בית הספר, סומכים עלינו ונותנים בנו אמון. גם המורות 
מרגישות את זה ואפשר לראות את השליחות שלהן בעבודה 

היום יומית".  

שעובד  הדופן  יוצא  המורים  צוות  על  לדבר  מרבה  ענת 
יום בשליחות והיא אף  תחתיה. לדידה, גם היא עסוקה ביום 
יודעת לפרוט את תחושת השליחות לפעולות הטריוויאליות 

של היום יום. 
שלנו.  בעשייה  קטן  דבר  לכל  המון משמעות  מייחסת  "אני 
תולים.  לא  ואיפה  קישוטים  תולים  איפה  הכיתה,  נראית  איך 
הילדים לא מביאים כונניות מהבית, המרחב הציבורי והאישי 
נקי וכו. לכל דבר יש חשיבות בחינוך. על בסיס ההקפדה הזאת 
לצוותים  נותנת  אני  זה,  עם  יחד  שלנו.  העקרונות  את  בנינו 
חופש פעולה. עקרונות משותפים של הקפדה וחופש פעולה 
מאפשרים יצירה של צוות מצוין שפועל ומקדם המון יוזמות. 
יש פה נורמות גבוהות מאוד של התנהלות. הן של הצוות והן 
של הילדים. זה יוצר אצל המורים את הזיק בעיניים, יוצר את 

חדוות העשייה". 

ראיון לקראת פרישה
אבל ענת יודעת לדבר לא רק על חדוות העשייה של מורים, 
אלא גם, ולא פחות חשוב, חדוות העשייה של התלמידים. על 
בקיר  התלוי  הספר  בית  לחזון  פונה  היא  זאת  להמחיש  מנת 
ערכים  בעל  אדם  לפתח  שואף  הספר  'בית  שלה-  המשרד 
והאישיים.  הלימודיים  החברתיים,  כישוריו  את  המממש 

דיאלוג  ומקיים  ומשתנה  מתחדשת  מציאות  עם  מתמודד 
ערכים,  התווך:  עמודי  "ארבעת  מסבירה:  היא  הסביבה'.  עם 
עם  דיאלוג  וקיום  משתנה  מציאות  עם  התמודדת  כישורים, 
הסביבה. בסופו של דבר מה הילד חווה ביום יום? שיעור ועוד 
שיעור ועוד שיעור. צריך לשאוף שהדברים האלו, שחשובים 
אם  לקרות  יכול  לא  זה  שיעור.  בכל  יתרחשו  כך,  כל  לנו 
השיעורים הם פאסיביים, כי אז התלמידים יהיו פאסיביים ואי 
אפשר לפתח ככה כישורים. אי אפשר לפתח ערכים או דיאלוג 
אנחנו  למעשה  כך  בכיתה.  עליהם  מללמוד  רק  הסביבה  עם 
הלמידה  את  להפוך  איך  על  מתודות   עוד  לומדים  שנה  כל 
יותר. השנה עשינו  ליותר פעילה, דיאלוגית, אינטראקטיבית 
שנה  משחקית',  'פדגוגיה  ודרך  כנבחרת'  'הכיתה  דרך  זאת 
זה  לפני  פרויקטים.  מבוססת  למידה  שזה   pdl דרך  שעברה 
כמרכז  לחיים  הכישורים  את  שהעמיד  ניסויי  ספר  בית  היינו 
העשייה הבית ספרית, גם בשיעורים אבל גם מחוצה להם. יש 
לנו תכניות בית ספריות של מנהיגות, מעורבות חברתית בבית 
במתמטיקה,  לימודים  מצוינות  הספר.  לבית  ומחוץ  הספר 
כבר  שזכתה  ייחודית  תכנית  אצלנו  פיתחנו  ואנגלית.  מדעים 
שנה שמינית ברציפות בפרס הצטיינות על המודל המוצלח. 
תכנית שגרירי מפתח הלב, שכל כיתה בתורה משגררת לשאר 

בית הספר ערך שנבחר כערך החודש. כל אלו דואגים שיקרה 
רק  לא  שהוא  הלמידה.  את  שיחווה  שירגיש,  משהו.  לילד 

מתמלא בידע אלא גם בחוויה ועשיה".
כאילו  נשמע  בפועל  אבל  פרישה,  לקראת  ראיון  אמרנו 

העבודה ממש באמצע. מכאן אף אחד לא פורש. 
ובכן, למרות פרישתה, ענת לא מרגישה כאילו משהו נקטע 
באמצע. "אני תכננתי את הפרישה שלי כבר לפני שלוש שנים. 
ואני  בית הספר היה אמור להתפצל השנה, בספטמבר 2017 
לי  חושבת שמגיע לדור הבא להוביל את השלב הבא. חשוב 
הקיים   - הספר  בתי  לשני  ניהולית  עתודה  כאן  שתישאר  גם 
והחדש. אם לא היתה לי עתודה ניהולית היה לי קשה לעזוב. 
היסודי  ביה"ס  לפתיחת  במקביל  לפרוש  תכננתי  זה  בגלל 
החדש  הספר  שבית  לי  הודיעו  כבר  שעברה  בשנה  החדש. 
יפתח ב - 2018 והתלבטתי האם להישאר עוד שנה. בסופו של 
דבר החלטתי לדבוק בתכנית המקורית שלי. לא רציתי להגיע 
יותר מידי, שהיא  היא  למצב שאני ארגיש שהשנה האחרונה 

היתה מיותרת".
לקראת סיום נציין כי כשבוע לאחר הריאיון התבשרה ענת כי 
מי שנבחרה על ידי משרד החינוך להחליף אותה כמנהלת בית 
הספר היסודי שער הנגב, היא אחת משתי סגניותיה, שלומציון 

כהן. נאחל לה הצלחה רבה, וכמובן גם לענת.     

סדרת הכתבות
הכול אנשים

צילום וו שרון נוי יעקבי צילום וו שרון נוי יעקבי. עם הסגניות שלומציון וקרולינה צילום וו שרון נוי יעקבי





רון טוביה

ל מי שגדל בקיבוץ מכיר את הפתגם "כל הדרכים כ 
מובילות לחדר האוכל". בימי הקיבוץ השיתופי היה 
ומפואר  גדול  מבנה  מקומי,  מקדש  בית  של  לסוג 
חברי  כל  נפגשים  בו  כמקום  ומשמש  המשק,  במרכז  הנמצא 
אבל  היום.  ארוחות  את  לסעוד  ביום  פעמים  שלוש  הקיבוץ 
היה במקום הזה מעבר לסתם מסעדת פועלים- היה זה מקום 
למפגש חברתי, שם מתעדכנים ברכילויות על מתרחש בשבילי 
הקיבוץ  ולנהל את  לתקן  ומנסים  ובחדרי המזכירות,  המשק, 
דרך הצלחת. בני המשק שזה עתה שבו מבית הספר, רצו כעדר 
פילים לתפוס מקום בתור להגשה החמה, בתקווה לפגוש מנת 
נהגו להחביא את השניצל מתחת  צ'יפס חמה, אך כשהתבדו 
האלים-  ממשקה  ללגום  בכדי  השתייה  לברז  וניגשו  לאורז, 
הסודה. כשפינו את מגש האוכל לתוך מכונת שטיפת הכלים 
יגיע  האימתנית, חששו להפיל את הסכו"ם לתוך הפח, שמא 
פגשו  אשר  המבוגרים,  הסוררים.  בילדים  וינזוף  האקונום 
המשחקים  מגרש  אל  רצו  אלו  בעוד  הכניסה,  בדלת  בילדים 
הסמוך, צבטו את הילדים על לחיים, ושאלו "של מי אתה"?, 
ההנהלה  סיכום  דו"ח  את  להוציא  הדואר  לתיבת  נגשו  ומיד 

הכלכלית מליל אמש. 
הקיבוצי  האוכל  שיאמרו שחדר  יש  הזאת,  האידיליה  בתוך 
סימל יותר מכל את בזבוז המשאב הכספי של הקיבוץ השיתופי, 
הקיבוצית.  בחומה  שנסדקה  הראשונה  כלבנה  אותו  יסמנו 
האקונום  את  אחת  לא  שאלו  לפח"?  אוכל  לזרוק  לנו  "למה 
באספות החברים. "אל תדאגו הסלט עוף של היום, היה המנה 
אחד  שבשבוע  הרי  בהתחכמות.  ענה  אתמול",  של  העיקרית 
בחדרי האוכל הקיבוצים נזרקו רבבות טונות של אוכל, שאיתם 
היה ניתן להאכיל את כל תושבי גינאה המשוונית. היו גם כאלו 
שראו בתורנויות שבת וחגים כנטל על החברים, אבל אין מה 
לעשות... מישהו צריך לפנות את האוכל כשהמתנדבים הולכים 
השיתוף,  לסמל  היה  הקיבוצי  האוכל  חדר  בפאב.  להשתכר 
החברות, הרכילויות התככים בקיבוץ. אפשר לומר שהיה לסוג 

של בית האח הגדול.

וגם  והפטיש,  מהמגל  נפרד  העולם  רוב  חלפו,  השנים 
הקיבוצים  את  שפקדה  ההפרטה,  מגדולתם.  ירדו  הקיבוצים 
בוטל,  החופשי  ה"בופה"  האוכל.  בחדרי  כל  קודם  פגעה 
רבים  הארוחה.  על  האישי  מהתקציב  לשלם  החלו  והחברים 
עשו את החשבון שלהם והבינו כי יהיה להם יותר זול, וגם יותר 
הסועדים  כמות  צניחת  עם  בבית.  לבד  ולאכול  לבשל  טעים, 
צומצמו הארוחות במרבית חדרי האוכל לכדי ארוחת צהריים 
בלבד, אך משהו ביוקרה ובצביון של חדרי האוכל נעלם. כיום, 
בכפר  ורק  כלל,  פעילים  אינם  במועצה  האוכל  חדרי  מרבית 
עזה, דורות ואור הנר חדרי האוכל פעילים ומנסים, איכשהו, 

לשמור על קדושת המקום.

 מפלסים
"סופו של עידן"

חדר האוכל בקיבוץ מפלסים, שנסגר לפני כחודשיים, הוא 
זוכרת  אני  ילדה  "בתור  במועצה.  שנסגר  כה,  עד  האחרון, 
כשהתחלתי  לערך.  סועדים   1000 עם  ביום  ארוחות  שלוש 
רק  הגיעו  שנים,  עשרה  כחמש  לפני  האוכל  בחדר  לעבוד 
לארוחת צהריים כ-200 סועדים לערך. בשנה האחרונה הגיעו 
המקום  את  להחזיק  ניסינו  הצהריים.  לארוחת  סועדים  כ-30 
פתוח כמה שאפשר, אבל לא הייתה ברירה ונאלצנו לסגור". 
האחרונה  האוכל  חדר  מנהלת  יעקב,  אליאנה  מספרת  כך 
והחשמל  המזון  הגז,  בשוק  המחירים  "עליית  במפלסים. 
גרמה לעליית מחיר המנה לכדי 30 ₪. ככל שהמחירים עלו, 
הידלדלו הסועדים. הוותיקים, שהעדיפו להכין לעצמם ארוחה 
חמה בבית. ירדה כמות העובדים בתוך הקיבוץ. מרבית חברי 
לקיבוץ  מחוץ  עובדים  הקהילתית  השכונה  ותושבי  הקיבוץ 

וכך הגענו למצב שחדר האוכל נכנס לגירעון גדול מאוד". 
חדרי האוכל הגדולים, שהותאמו לכמות החברים, המתנדבים 
השישים  בשנות  הקיבוצים  של  הגדולה  בימי  המשק,  ובני 
הנוכחי.  במילניום  המקום  צרכי  את  תאמו  לא  והשבעים, 
לא  אוכל.  חדר  בחצי  רק  הסועדים  ישבו  האחרונות  "בשנים 
בחופשים  אמנם  המקום.  את  להקטין  קיר  או  פרגוד  בנינו 

ופעם בשבוע, בימים שאין הזנה בבית הספר, הגיעו לארוחת 
הצהריים עוד כשמונים ילדים, אבל המצב דווקא הגביל את 
צריך  אז  מזגן,  להדליק  רוצה  אני  אם  שלי.  העבודה  צורת 
מתקרר.  לא  הבניין  אחרת  בבניין,  המזגנים  כל  את  להדליק 
אם אני רוצה לשטוף כלים, אז צריך להפעיל את כל המכונה 
ישנה".  הייתה  והחשיבה  ישן,  היה  הציוד  הכלים.  לשטיפת 

מספרת אליאנה, בצער. 
עליית המחירים בחדר האוכל בקיבוץ מפסלים, הביאה את 
הצהריים  ארוחת  מתן  את  להפסיק  החיצוני  המפעל  מנהל 
יכלו לחיות עם מנה בשווי  "בעבר, מנהלי המפעלים  החמה. 
20-25 ₪, אבל כשהמחירים החלו לטפס הם אמרו עד כאן", 
האוכל  חדר  ומנהלת  קיבוץ  חברת  שבתור  אליאנה,  מספרת 
נאלצה להכריע בין הדעה המקצועית, אשר אמרה לסגור את 
המקום, לבין הדעה החברתית אשר ביקשה לשמר את המקום 
משק,  בת  "בתור  הקיבוצי.  ה"ביחד"  ולמען  הוותיקים  למען 
שנהנתה משלוש ארוחות ביום, מאוד הייתי רוצה שגם הילדים 
שלי ייהנו מחוויה שכזאת. לצערי זה היה מהלך נכון לסגור את 
המקום. חדר האוכל  גם נתן לי פתרון מצוין. היום אני צריכה 
לרוץ הביתה בהפסקת הצהריים שלי, במקרה הטוב לחמם לי 
משהו במיקרוגל ובמקרה הפחות טוב לאכול פרוסת לחם עם 

גבינה צהובה", מציינת אליאנה באכזבה.  
לפני מספר שנים,  כבר  נסגר  מטבח חדר האוכל במפסלים 
אשר  רניקביץ'  רוזמי  של  עסקית  יזמות  התפתחה  ובמקום 
שרפה  פרצה  כשנתיים  לפני  אומנויות.  סדנת  במקום  פתחה 
במקום, והמבנה הושבת כליל. עם סגירת חדר האוכל הגיעו 
דחפורים ו"שופלים" להרוס את המבנה, שאינו בטיחותי ולא 
הקיבוץ,  למייסדי  שני  דור  אליאנה,  עבור  לשימוש.  ראוי 
שבחרה להקים את ביתה בקיבוץ מפלסים, המראות היו קשים 
ולא  המבנה  הריסת  בזמן  הדחפורים  מול  "עמדתי  מנשוא. 

הצלחתי לעצור את הדמעות. הבנתי שזהו סופו של עידן".
ויזמויות  לליווי עסקים קטנים  היחידה  גולסט, מנהלת  נגה 
היא  גם  סבורה  במפלסים,  עוז המתגוררת  נחל  בת  במועצה, 
"כל  העובדים.  הזנת  ופחות  חברתית  מטרתם  האוכל  שחדרי 
קיבוץ צריך להחליט אם חדר האוכל מספיק חשוב לו כיום. 

ארוחות  אלו  והחגים  וארוחות השבת  ארוחות הערב  לדעתי, 
רק  ומשאירים  אלו  את  שמורידים  ברגע  חברתית,  למטרה 
את  מאבדים  חיצוני  מקייטרינג  אוכל  עם  צהריים  ארוחות 
עד  זמן  של  עניין  שזה  גדול  מקום  עם  ונשארים  הייחודיות 

שייסגר". 
באזור שיש חברות קייטרינג רבות, איך קורה שחדרי האוכל 

מצטמצמים ונסגרים?
רובן  אירועים,  עושות  שבאזור  הקייטרינג  חברות  "רוב 
הגדול בלי תעודת כשרות ורוב היזמים לא מעוניינים להיכנס 
להליכים תובעניים ויקרים של שינוי תב"ע. צריך להבין שרוב 
חדרי האוכל במועצה מוגדרים כשטח ציבורי בו אסור להקים 

עסק להשכרה".
קיים סיכוי כלשהו שחדר האוכל הקלאסי, או משהו בסגנון, 

יחזור לעולמנו?
"לצערי לא. מבנה הקיבוץ הולך ומשתנה, וקיבוץ שמעוניין 

במפגשים חברתיים צריך למצוא פתרונות אחרים".

 "האוכל אצלנו 
טעים, באמת"

כאמור, מאז תחילת עידן ההפרטות בקיבוצים, בחרו מרבית 
החברים לאכול בביתם, כל אחד משיקולו הוא. הירידה בכמות 
הסועדים הובילה את מרבית הקיבוצים לסגור את מטבח חדר 
האוכל, ולהתחיל בתשלום לשירותי הסעדה אשר החליפו את 
המבשלת הקלאסית. בקיבוץ אור הנר הבינו את הפוטנציאל 
של  המזון  תאגיד    ,T-Menu המזון.  תחום  את  למנף  והחלו 
הקיבוץ כולל את מסעדת הבשרים "פטגוניה", את הקייטרינג 
"אסדור", ובראש ובראשונה עומד חזק ויציב חדר האוכל של 
הקיבוץ, המספק מזון לכשניים עשר קיבוצים ברחבי הדרום 
ולמפעלים רבים באזורי התעשייה באזור. "אור הנר זה קיבוץ 
עם מסורת של אוכל וחשוב לנו לשמור על המסורת". מציין 
להגיע  מאוד  חשוב  "לאנשים  התאגיד.  סמנכ"ל  שגרמן,  ארי 
למקום כי יש לנו אוכל טוב, אווירה טובה וילדים שנהנים מכל 
קופצים  באזור,  ובכלל  בקיבוץ  שעובדים  אנשים  הרבה  זה. 
אלו  אפילו  ביס.  מכל  ונהנים  ומזינה  חמה  צהריים  לארוחת 
שעובדים בחוץ יודעים שחדר האוכל הוא מקום חשוב להווי 

הקיבוצי ועושים הכל שחדר האוכל יהיה פעיל".
"פעם היו רק שתי מנות לבחירה. היום אנחנו מציעים מבחר 
רחב של מנות. אנחנו רוצים שאנשים יבואו לחוויה", שגרמן 
מספר כי בעקבות השינויים גם חדר האוכל באור הנר יפסיק 
אנשים  "הרבה  חול  בימי  הערב  ארוחות  את  לאלתר  בקרוב 
לדעת  וצריך  המשפחה,  עם  הפנוי  בזמנם  לסעוד  מעדיפים 
חשיבות  יש  אוכל  לחדר  כסף.  שמפסידים  לפני  לוותר  איפה 
חברתית. אנחנו רוצים להמשיך לקיים פעילות חברתית כי זה 
חדר  ארוחת שבת  בכל  כקיבוץ.  שלנו  ההווי  על  מה ששומר 
האוכל מלא, בכל חג מגיעים בין 300 ל-500 איש. אלו כמויות 

שמעידות שאנשים רוצים להיפגש".  
אבל למה דווקא חדר האוכל באור הנר מצליח להישאר על 

רגליו, ובקיבוצים אחרים מעדיפים לסגור?
"דבר ראשון האוכל אצלנו טעים, באמת. דבר שני, בקיבוצים 
תחום  את  לזנוח  העדיפו  הנגב,  בשער  בהכרח  לא  אחרים, 
מי  יש  גדול  תעשייה  מפעל  מחזיק  שהקיבוץ  ברגע  המזון. 

שיגיע לאכול, ברגע שהקיבוצים סוגרים את המפעלים מגיעים 
למצב שאין מספיק אנשים שיגיעו לאכול. דבר שלישי, כנראה 

שהלכידות החברתית פחות חשובה לקיבוצים אחרים". 

"דווקא הבנים החוזרים 
ביקשו חדר האוכל"

בעולם  השינויים  עם  להתמודד  נאלצים  דורות  בקיבוץ  גם 
הגלובלי, ושל הקיבוץ בפרט. בעולם בו מציעים לאמא פתרונות 
וכשהאוכלוסייה  לילד,  ומהירה  חמה  ארוחה  להכנת  קלים 
בקיבוץ מתחלפת וכוללת רבים אשר חיו כל חייהם בעיר ולא 
מכירים את האתוס של חדר האוכל המיתולוגי, היו אלו דווקא 
בעיקר  האוכל,  חדר  את  להפעיל  שביקשו  החוזרים  הבנים 
למען  ובישול  ניקיון  לתורנויות  ומתנדבים  שישי,  לארוחות 

הפעלת המקום, ממש כמו פעם, כשהיה סידור עבודה. 
בעיקר בזכות שני מפעלים הממוקמים בקיבוץ, אשר עובדיהם 
סועדים את ארוחת הצהריים, מתאפשר להפעיל את המקום גם 
אפילו  לאחרונה,  מכירות.  חגים,  כדוגמת  חברתיות  למטרות 
חזר לפעול ה"מועדון לחבר", לאחר ארוחת השבת. כמו פעם 
כבר אמרנו? "הלב של הקיבוץ תלוי במפעל" אומרת בהלצה 
חברת קיבוץ דורות, עירית בדולח. "אני מאוד שמחה לראות 
צעירים  משק  בני  הוותיקים,  את  גם  המפעל,  לעובדי  פרט 
ולאכול  ואימהות עם עגלות מגיעים בכל מזג אוויר להיפגש 
אוכל טעים ומזין, אמנם בחורף מגיעים פחות אבל בקיץ מלא 

עד אפס מקום". 

מרוצים מהמצב הקיים
חדר האוכל של קיבוץ כפר עזה הוא דוגמה מצוינת להבנה 
חדר  חלל  פחתה.  הסועדים  וכמות  הקיבוץ השתנה  מבנה  כי 
כיום  ובמקום  גבס,  קיר  בעזרת  לשניים  חולק  הגדול  האוכל 
המנות  סועדים,  לכ-200  המתאים  גודל  בסדר  אינטימי  חלל 
שווים  במחירים  והכל  מאוד  גדול  המבחר  מרשימות,  נראות 
לכל נפש. מנהל המטבח, משה רויימי, שבעברו ניהל מטבחים 
מצניעותם  לטובה  הארץ מתרשם  במרכז  נחשבות  במסעדות 
של חברי הקיבוץ. "בעיר, מנה סבירה במסעדה מגיעה לפעמים 
מצוחצחות  יהיו  רוצים שהצלחות  הלקוחות  בערך,  ל-90 ₪ 
והשירות טיפ טופ. בקיבוץ אנשים פחות מתייחסים לדברים 
האלו ומאוד חשוב להם מחיר הוגן, במיוחד שרובם פנסיונרים, 
כמה  מידי  מהמפעל".  ופועלים  צבא,  אחרי  או  לפני  צעירים 
במקום-  תרבות  פעילויות  לקיים  בקיבוץ  נוהגים  חודשים 
הציבורית.  במודעות  שלו  החשוב  המקום  על  לשמור  בכדי 
הקיים.  מהמצב  מרוצה  מאוד  מור,  שלומית  הקיבוץ,  חברת 
אבל  זולה,  יותר  ארוחה  לעצמי  להכין  אוכל  שבבית  "ברור 
בכדי ליהנות ממפגש עם חברים שווה לעשות את המאמץ". 
בעלה, איתן, יושב אתנו בשולחן ומצטרף לשיחה "אני מאוכזב 
או  העבודה  מקום  לפי  יותר  או  פחות  יושבים  שאנשים  מכך 
המגזרים. יש את השולחן של המבוגרים, השולחן של חברת 
הנוער, שולחן של ה"חשמלייה" וכדומה. זה לא היה מתוכנן, 
אלא פשוט התקבע. אני אשמח מאוד לשבת בשולחן אחד עם 

אנשים מ"החשמלייה", מהגד"ש וחברי הוותיקים". 
במהלך המסע אחר חדרי האוכל הפעילים התאכזבתי לראות 

גדול,  והכי  נוצץ  להכי  שהיה  המבנה  מבחוץ.  הנראות  את 
ובעיקר שיהיה לצעקה האחרונה בתקופת ההקמה. כשהקנאה 
בקיבוץ השכן הולידה תחרות חדרי אוכל גרנדיוזיים, הבנויים 
היו  נראים  ומכוער  לבן  ושפריץ  חלונות,  המון  בטון,  מגושי 
אני תוהה אם למקום  הנכנסים.  בעין את  ומעליבים  מוזנחים 
המסמל את פני הקיבוץ לא ראוי להתייחס ביתרת כבוד, או 

שמא הוא מסמל את מצב הקיבוץ כיום?
שנים,  לפני מספר  נסגר  האוכל  חדר  בתור אחד שבקיבוצו 
יש בי את הגעגוע לרעש הדיבורים בארוחות הערב לדיבורי 
הסרק במהלך הארוחות, למשחקים במגרש המשחקים, וגניבה 
של שוקו מהמקררים. ההבנה שחדר האוכל הקלאסי הוא מוצר 
פרה- היסטורי עצובה לי מאוד, ההבנה שללא שיתוף פעולה 
קיום,  זכות  אוכל  לחדר  אין  בקיבוץ  היושב  פעיל  מפעל  של 
מובנת ומאכזבת. ככל הנראה נמשיך להתרפק על סיפורי חדרי 
האוכל הקלאסיים עוד שנים לא רבות, עד שאחרון הסועדים 

ילך לעולמו.
יוצא עם תובנה אחת- בית המקדש שלנו  בתום המסע אני 

נחרב בגלל שלוש ארוחות חינם ביום.
ולמי שרוצה להרגיש חד"א גם במטבח הפרטי, מוגש מתכון 

כשירות לציבור:

החברים )בכל זאת(
מוזמנים לחדר-אוכל

 בעקבות סגירת חדר האוכל בקיבוץ מפלסים לפני כחודשיים, 
יצאנו לבדוק מה נשאר מאותו מוסד שהפך לסמל החיים הקיבוציים - חדרי האוכל השיתופיים 
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אסאדו בסגנון 
חד"א אור הנר

ארי שגרמן

• לוקחים גוש אנטריקוט קפוא ומפשירים אותו במשך 
שלושה ימים.

• שמים בתוך המנגל/פריג'ה גחלים כשגובה הרשת 
30 ס"מ מחום הגחלים.

• זורקים את הבשר על האש וממלחים אותו עם מלח 
גס.

• מוזגים כוס יין ונהנים...
• מידי פעם, במשך שעתיים וחצי קמים והופכים את 

הגוש כדי לסגור אותו מבחוץ.
הגוש  את  פותחים   - ההגשה  לפני  שעה  רבע   •
ומיד  הצלע,  ואת  האנטריקוט  מיצי  את  ומפרידים 
לאחר מכן נותנים עוד מכת אש כדי שהבשר יתבשל 

מבפנים, עד לקבלת צבע ורוד.
• מוזגים עוד כוס יין, ומגישים... 

רצוי בצד להגיש מנה ארגנטינאית קלאסית הנקראת 
:Bfie de chorizo a caballo

וחותכים  )אדום(  דזירה  אדמה  תפוח  לוקחים   •
לרצועות צ'יפס. 

• מטגנים בשמן עמוק עד לקבלת גוון זהוב.
• מטגנים שתי ביצי עין, ומניחים אותם על הצ'יפס.

בתאבון

צילום וו ארכיון מפלסים. חד"א מפלסים 1961צילום וו חד"א כפר עזה יולי 2011צילום וו ארכיון דורות. חד"א דורות 1943צילום וו חד"א אור הנר 2016



9תחילתה של 
ידידות מופלאה

פורום הורים עולה כיתה 
ומהיום תוכלו לפגוש אותנו 

גם בעיתון
ב- 28.4 בחרתם בנו להוביל את פורום 
הורי תיכון שער הנגב: יו"ר הועד – דודו 
ראש  מימון,  רענן   – היו"ר  סגן  שלמה, 
ועדת בטיחות וביטחון – גונן סמיד, גזבר 
ניצה   – הפורום  מזכירת  ביטון,  אשר   –
נקן, ראש ועדת חינוך ותל"ן – נירה שפק, 
חברות הוועדה: אסנת גוטרי, ליזי יפרח, 
בריח,  ביטון  אלינור  בדולח,  יהודית 
ועדת ביקורת – שלום דדון, ראש וועדת 
חברת  גוטרי,  אסנת   – וטיולים  תחבורה 
ועדת  ראש  קורינלדי,   שושי  וועדה: 
קשרי הורים ונציג סיירת הורים - חן זנד  

חברי ועדה: ניצה נקן.
בהכרת  התעמקנו  הוועד  בחירת  מאז 
יחסי  הארגונים,  החוקים,  המערכת, 

הגומלין והמלאכה עדיין לא הושלמה.
• הסדרת הנציגות מול פורום ההורים 
רשמי  באופן  הפורום  מינוי   – הארצי 

כפורום מייצג.
• ישיבות קבועות עם הנהלת בית הספר 

והגופים הרלוונטיים במועצה.
ובפורומים  בוועדות  ההורים  ייצוג   •

השונים במועצה.
• מורשה חתימה בתקציב הורים.

• שיתוף הפעולה עם הנהלת בית הספר 
אנו  ביחד  העשייה.  מנפלאות  אחד  הוא 
מסרים  מעבירים  מנתחים,  חושבים, 
ומיצרים פתרונות. ההבנה היא העבודה 

יחד נותנת בידנו את הכוח לשנות.             
במתמטיקה  יח"ל   3 בגרות  בחינת   •
משרד  של  הכרה   – יב'  יא',  לתלמידי 
החינוך בשני השאלונים ומתן האפשרות 

לרישום של הציון הגבוה יותר.
למסיבות  הורים  פורום  נציגי  הגעת   •
כחלק  התלמידים,  של  פרטי  האפטר 
הנהלת  עם  בתאום  ההורית,  מהאחריות 

בית הספר והמועצה.
• אישור קורס מדריכי ספורט – למסיימי 

מגמת ספורט.
ההורים  פורום  של  יומו  סדר  על 
ברמת  וחלקם  רבים  נושאים  עומדים 

דחיפות גבוהה:
לקריית  והכניסות  בדרכים  בטיחות   •

החינוך שער הנגב. 
• התכנית הפדגוגית.

 – מורה  יחסי  תלמיד,   – מחנך  יחסי   •
הורה.

מענה  מרחוק,  הלמידה  תכנית   •
לשינויים במערכת השעות ועוד.

• שקיפות וניהול תקציבי הורים.
• הסעדה.

חלקם  )את  הורים  לפניות  מענה   •

והמידע שנרכש, נפרסם במדור זה(.
קוראים לכם לדגל להילחם על החיים 

של ילדינו
פורום  של  העיסוק  עיקר  אלו  בימים 
לקריית  הכניסה  בהסדרת  הוא  ההורים 
לכלל  מכתבים  עם  התחלנו  החינוך. 
למרות  מענה,  שאין  וכשראינו  הגורמים 
בלי  או  )עם  הרבות  התאונות  מספר 
פורום  לעשות מעשה.  החלטנו  נפגעים( 
תחת  החיים  על  מאבק  מוביל  הורים 
לא  אדום,  צבע  מספיק  לנו  "יש  הסלוגן 

רוצים כביש אדום". 
לפורום  משותף  מאבק  מטה  נפתח 
ההורים ולמועצה – אליו הצטרפו אגודת 
ומשרד  ספיר  מכללת  הסטודנטים, 
הפרסום דרומA ואנו מגייסים נוספים – 

ארגונים ופרטיים.
אנו   – עצומה  באתר  עצומה  נפתחה   •
להיכנס  מכם  ואחת  אחד  מכל  מבקשים 
ולחתום )חפשו "מחאת הצמתים" באתר 

עצומה(
• נפתח דף בפייסבוק שבו אנו מנהלים 
 . הצמתים"  "מחאת  שנקרא  המאבק  את 
אנו קוראים לכם להעלות לאתר פוסטים 

שלכם בעד המאבק ולשתף. אנו מבקשים 
אתם  שבו  שלכם  סרטונים  להכין  מכם 
הכניסות,  את  להסדיר  בבקשה  פונים 
שחוויתם  תאונה  או  אירוע  לתאר 

בצמתים, להביע עמדה.
• התכנית "יהיה בסדר" בגל"צ – עוקב 
אחר המאבק שלנו והתראיינו בה השבוע 
ואני  ירוק  אור  מנכ"ל  שוסטר,  אלון   –
כי  ציין  אלון  הורים.  פורום  כדוברת 
הובטח למועצה מענה לדרישתנו תוך 10 
ימים ע"י נת"י )נתיבי תחבורה לישראל(. 

אנו מחכים לתשובה.
ח"כ   – מיוחד  לדיון  לכנסת  עולים   •
בכנסת  מאבקנו  את  מוביל  ילין  חיים 
והצליח להביא לסדר היום אישור ישיבה 
מיוחדת. הישיבה התקימה ביום חמישי, 
לישיבה  התכנס  המאבק  מטה   .27.7.17

מיוחדת להיערכות לדיון זה.
העצומה  על  החתמה  דוכני  פתיחת   •
 7 במול  ומידע  סטיקרים  וחלוקת 
השלב  זהו   – בצמתים  להפגנה  ויציאה 
לבד  לכם.  זקוקים  ואנו  במאבק  הבא 
היו  אתנו  קשר  צרו  אנא  נצליח.  לא 
לא  אנו  כולנו.  למען  במאבק  אקטיביים 
חלילה  שתהייה  אחרי  להתעורר  רוצים 

פגיעה בנפש – ועכשיו זה הזמן.
איזו  בבקשה,  לי,  לומר  תוכל  "האם 
אליס.  שאלה  מכאן?"  לבחור  עליי   דרך 
רוצה  את  אליו  במקום  רבות  תלוי  "זה 

להגיע," אמר החתול.
"לא אכפת לי כל כך... " אמרה אליס. "אז 

לא משנה לאן תלכי," אמר החתול. 
אנו בחרנו את היעד ולומדים את הדרך 
את  להשיג  נצליח  אליו,  להגיע  הנכונה 

המטרה ביחד.

נירה שפק

את  ל"יחדיו"  הכנסתי  השני  "בשלב 
שונה  שהיא  למבוגרים,  ה"פילאטיס" 
לעשייה  מתחברת  אך  מקודמתה, 
ערך  יש  ל"פילאטיס"  שלי.  התנועתית 
השדרה.  בריאות  ושיפור  בשימור  מוסף 
דוחס  המשיכה  כוח  הגיל,  עליית  עם 
את החוליות, משנה את צפיפות העצם, 
הגב  וכאבי  החוליות  בין  שחיקה  נוצרת 
שרירי  את  מחזקת  פילאטיס  מתחזקים. 
הגב.  וזוקפי  האגן  רצפת  את  הליבה, 
תנועתיות  על  דגש  מושם  זו  בשיטה 
בכלל.  הגוף,  כל  ועל  בפרט  השדרה, 
ב"פילאטיס" גם חשוב מאד השילוב בין 
התנועה לבין הנשימות. צריך לדעת מתי 

לשאוף ומתי לנשוף". 
את  מה  ובמשפחה.  בעבודה  כולך  כל 
הנפשית,  לרווחתך  מזאת,  לבד  עושה, 

לעצמך?
בכפר  כולם  נכדים,   5  – ל  סבתא  "אני 
שלי.  המשפחה  בחיי  ומעורבת  עזה, 
להיפגש  מקפידה  אני  עבודתי,  למרות 

ואני  איתם,  ולהשתעשע  לשחק  איתם, 
אנחנו  שישי  יום  מידי  מכך.  נהנית 
גדול  אושר  וזה  עניין  זה מביא  נפגשים, 

לכל המשפחה".
"זאת ועוד: בחמשת השנים האחרונות 
חזרתי לרקוד ריקודי עם בלהקה שנוסדה 
את  גייסנו  שנה.   30 לפני  הנגב  בשער 
מעט,  מבוגר  שאמנם  האגדי,  לוי  גברי 
אנחנו  ללמד.  במותניו  כוחו  עדיין  אך 
נהנים מהיכולת לרקוד את ריקודי העם 

ביכולות  בהתחשב  פעם"  של  "ריקודים 
 12  – כ  בשבוע  פעם  נפגשים  היום.  של 
את  אוהבת  מאד  ואני  "מתבגרים"  זוגות 

המפגשים הללו".
במועדון  הרגשתך  על  קצת  ספרי 
עם  לעבוד  אותך  משך  ומה  "יחדיו" 
מבוגרים לאחר שמרבית חייך עבדת עם 

ילדים?
עם  לעבודה  היסודי  מביה"ס  "המעבר 
מבוגרים היה מרתק בעיני. זה היה תהליך 
ונעשה במדורג, אך כבר הרגשתי וידעתי 
שזה יקרה. בד בבד הבחנתי שגילי שלי 
למגבלות  מקום  ונתתי  ועולה  מטפס 
לי   ומתאים  נכון  והיה  בגופי  ולשינויים 

לתרום את הידע שלי לגיל המבוגר".
להמון  זוכה  ועדיין  זכיתי  "ב"יחדיו" 
המוביל.  מהצוות  וחיזוק  עידוד  פרגון, 
היסודי  בביה"ס  כשעבדתי  שגם  למרות 
ובגלל  בפני  פתוחה  הייתה  הדלת 
הגמישות ושיתוף הפעולה יכולתי לשלב 

בין שתי העבודות". 

ל"יחדיו" לקחתי את  "במעבר מביה"ס 
קטנים  ילדים  להרקיד  היכולות שלי  כל 
עוד  זהו  המבוגר.  לגיל  אותם  והעברתי 
נפגשים  שלישי  בכל  שהתגשם.  חלום 
את  שפוקדת  קבועה,  קבוצה  במועדון 
יחדיו ואוהבת לרקוד כמו פעם "כשהיינו 
צעירים". רוקדים בעדינות ואני ברגישות 
לנוע  ונהנים  א"י  שירי  את  למשתתפים 
לוקחת  אני  ובהתאמה.  בקצב  למשמעם 
את הריקודים המקוריים ומעבדת אותם 
לרקוד  שיוכלו  כדי  הגיל  למגבלות 

בבטחה".
מאד  שאני  לסיום,  לומר  רוצה  "אני 
מעריכה את צוות "יחדיו" הנפלא שליווה 
המועדון  כאן.  דרכי  כל  לאורך  אותי 
מזמן לי במה, מפגיש אותי עם האנשים 
שמגיעים לכאן ומגלים התעניינות בגוף 
במקום  ללמד  שזכיתי  אשרי  ובתנועה. 

הזה בחיוך ובחיבוק".
הכן  הריאיון  על  לישראלה  מודה  אני 

והמעניין הזה. תודה!  
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9חם! לח! לוהט! מהביל! 
זקני צפת אינם זוכרים קיץ כזה, אבל 
"זקני" "יחדיו" נכנסים למועדון הממוזג 
תחביביו,  בפעילותו,  איש  ועוסקים 

שיחות קטנות, אוכל, ונהנים.
• שירה בציבור לאוהבי השירה והזמר – 

בלובי מידי חודש בהנחיית שרון לבנון.

9הרצאות
• מצפות לנו 2 הרצאות בימי א'  בנושא: 
ישראלה  ד"ר  מרצה:  סין.  על  זרקור 
התקדמות  של  החזות  למרות  יבלונקה. 
כלכלית, סין נותרה דיקטטורה. מיליוני 
סינית  רוחנית  בדרך  המאמינים  אנשים 
ואף  נרדפים  גונג"  "פאלון  בשם  עתיקה 
הדרך  מהי  איבריהם.  בעבור  נרצחים 
הרוחנית הזו? ומדוע הם נרדפים בסין? 
"מעבר  הסרט  יוקרן  השני  במפגש 
לפחד" - סיפורו של עו"ד סיני, מבכירי 
עורכי הדין בסין, שהעז להגן על משוללי 
בעוד  ונאסר  נחטף  כך  ועל  זכויות 
במשפחתו  מחזיקה  החשאית  המשטרה 
בהנחיה  מלווה  הסרט  ערובה.  כבני 

ובסיומו יינתן זמן לשאלות.
ג': הנושא: הרפואה המודרנית  • בימי 
בן  משה  מפי:  הרמב"ם  רפואת  בראיית 
לרפואת  ומרצה  מטפל  חוקר,   – אריה 
חולה  לא  "אתה  הוא:  המוטו  הרמב"ם. 

אתה רק צריך לחיות נכון".
נשים שעשו  - הנושא:  ג'  בימי  ועוד   •
עם  מניר  שלי  חיה  מפי  בגדול!  זאת 
המפגשים  ותנ"ך.  לספרות  מורה   –
בחייהן,  אלה  מופלאות  בנשים  יעסקו 
וביצירתן הספרותית. כל אוהבי הספרות 

מוזמנים.
• עוד סדרת הרצאות המתאימות מאד 
הרצוג  מכון  המועדון-  ובאי  לוותיקי 
כבר  ביחדיו  פועלים  ספיר  ומכללת 
שלישי  בימי  שבועיים  מידי  שנה.   20
מרתקת  הרצאה  מתקיימת  אחה"צ, 
לעונה  שנבחר  הנושא  נבחר.  בנושא 
הסדרה  וריבונות.  רבנות  הוא  הקרובה 
המלוות  אקטואליות  לסוגיות  תתייחס 
שנאן,  אביגדור  פרופ'  ירצו  חיינו.  את 
מוקי צור, פרופ' רחל אליאור, פרופ' אבי 
ההרצאה  ומבטיחים.  רבים  ועוד  שגיא, 
הראשונה ב-24.10 בין 16:00 ל 18:00. 
14 הרצאות. פרטים  בסדרה מתקיימות 
נוספים אפשר לברר אצל מיכה בן הלל 

)ניר עם(  ומירהל'ה קלדר )גברעם(. 

9נופשון וטיולים
• נערך מפגש על תכנון של טיול בשביל 
ישראל "לא בבת אחת" מפי המדריך רון 

חרמוני להט. פרטים אצל שלומית. 
כ-50  וטיילו  נפשו  כחודש  לפני   •
גמלאים בגליל. הכותרת הייתה מטיילים 
ואתרים.  בנופים  הגליל"  "מושבות  אל 
מגידו,  תל  כמו,  רבים  לאתרים  טיילנו 
אתר היסטורי ארכיאולוגי ואתר מורשת 
יקב  השופט,  נחל  אונסקו,  של  עולמית 
המושבות  שערים,  בית  ביקנעם,  מתוק 
של  סדנאות  תבור,  וכפר  אילנייה 
ים  שפת  על  וקינחנו  ושקד,  מרציפן 
ובשירי  הקברות  בבית  בביקור  הכנרת 
רחל ונעמי שמר. כמובן, באווירה טובה, 

בחברותא ובסעודות עתירי קלוריות. 

9תערוכות
מידי יום רביעי תראו כמעט גבר יחיד 
בין נשים מציירות. יושב כשמכחולו בידו 
הוא  אורי  פורטרטים.  בעיקר  ומצייר, 
מלאי  ציוריו  זאת,  ובכל  צבעים  עיוור 
החודש  מתחילת  חזקים.  וגווניהם  צבע 
ב"יחדיו".  יצירותיו  פרי  את  מציג  הוא 
אורי גפן בן 74 פנסיונר נשוי לתרצה אב 
לארבעה - שחר הבכור, דור ז״ל לימור 
ותום. סבא לחמישה נכדים המתגוררים 
בחו״ל.  הוא מספר "דור נפטר כתוצאה 
של  שנה  חצי  אחרי  אופנוע  מתאונת 
ואב  נשוי  בלונדון  חי  שחר  טיפולים, 
חוזה  בסן  חיה  לימור  ילדים,  לשלושה 
ילדים  לשני  ואם  נשואה  בארה״ב, 
ויוצר.  זמר  אביב  בתל  גר  הצעיר  ותום 
לאחרונה הצטרף ללהקת "עיליי בוטנר 
הוא  אורי  לו.   ומצליח  החוץ"  וילדי 
בקיבוץ  שנולדו  הראשונים  הילדים  בין 
דורות. מגיל צעיר אהב ספורט בעיקר, 
מאוד  צעיר  בגיל  כבר  ולצייר.  כדורגל 
העירו על הציורים ״למה האדמה בצבע 
למד  יותר  מאוחר  בחום"?  והגג  אדום 
לצבא  כשהתגייס  נגרות.  נתניה  באורט 
שהוא  גילו  טייס  קורס  במבדקי  והיה 
ליחידת  עבר  בצבא  לכן  צבעים,  עיוור 
טילים. עד יציאתו לפנסיה עבד כנגר של 
של  הנגרות  עבודות  את  ועשה  הקיבוץ 

רוב השיכונים כולל פניות פרטיות.
ציור  בחוגי  למד  אורי  השנים,  במשך 
הצטרף  לפנסיה  כשיצא  הנגב.  בשער 
ב"יחדיו"  מלון   מלי  של  הציור  לחוג 
ויוי שפירא  ועכשיו הוא לומד בהדרכת 

מכפר עזה.

לבוא  מאוד  נהנה  "אני  ובמילותיו: 
ליחדיו לצייר, לשיר לפגוש אנשים. כל 
של  מהיצירות  מתפעל  אני  מחדש  פעם 
הוותיקות אשר איתי בחוג. כמו כן, אני 
מתנדב כנהג רכב הנכים של יחדיו ויום 
נהנה  מאוד  אני  לצבא.  מתנדב  בשבוע 
מחיי הפנסיה שלי. נהנה לראות סרטים 
של  העיתון  את  בשקט  לקרוא  הצגות, 
במיוחד  בטלוויזיה  וצפייה  השבוע  סוף 

בכדורגל לתוך הלילה!". 
זו הזדמנות לקרוא בקול גדול לאמנים 

שבאזורינו. 
אמני  לכל  קורא  "יחדיו"   מועדון 
את  להציג  שמעוניינים  הנגב  שער 

עבודותיהם.  
מציג  יחדיו  מועדון  שנים   4 מזה 
תערוכות של חברים וותיקים בתחומים 
שונים:  צילום, ציור ופיסול. אנו קוראים 
בואו  והסביבה:  הנגב  שער  אמני  לכם, 
ההשתתפות  עבודותיכם.  את  להציג 

אינה כרוכה בתשלום. 

9הצגות
בהצגת  לצפות  נוסעים  בחודש  פעם 

תיאטרון במשכנו הקבוע:
כן  ִמְשּפּוֶחה   - באוגוסט   21 ב-   •
בוחרים!- בבימויו של נתן דטנר, הפקה 
אסנר  האחים  ועיבודים:  מוזיקלית 
שלומית  עם  יחד  אלו  ובהשתתפות 
בליווי  מוזיקלי  תיאטרלי  ערב  אהרון. 
לאומניות  במשכן  שיתקיים  תזמורת! 

הבמה באר שבע.
• ב - 14 לספטמבר פשוט לאהוב – ניסע 
לת"א לצפות במחזה ישראלי מקורי חדש 
חיינו  פסקול   ( מושקוביץ,  שלמה  מאת 
1973-1967 ) בשילוב שיריהם של אריק 

איינשטיין, שלום חנוך, ג'וזי כץ, שמוליק 
קראוס, שלישיית גשר הירקון, שלישית 

החלונות הגבוהים, להקת הנח"ל.
• ב – 19 בספטמבר –במנהרה בתיאטרון 
חדש  מקורי  ישראלי  מחזה  ביפו.  גשר 

מאת שלמה מושקוביץ.

9ראיון עם 
ישראלה פכטר

"נולדתי בקבוץ "מסדה" בעמק הירדן 
להורים, שעלו מרומניה, חלוצי העלייה 
את  וחוויתי  מהם  שמעתי  השלישית. 
סיפורי "חומה ומגדל". את ילדותי ונעורי 
עברתי שם, על הטוב ועם חוויות של ירי 
סורי, בדומה למה שקורה לנו היום, כאן. 
ריצה למקלט באמצע הלילה, לילות של 
עמוק  נצרב  זה  ועוד.  במקלטים,  שינה 

בזיכרון".
"מגיל מאד צעיר ידעתי שפני למחול, 
לתנועה ולחקירה של התנועתיות. ידעתי 
ואעסוק  גופני  לחינוך  מורה  שאהיה 
רקדתי  הצבא  לפני  חיי.  כל  בתנועה 
גברי  של  בניהולו  הירדן  עמק  בלהקת 
להביע  שלי  ביכולת  ואז התאהבתי  לוי, 
וליצור  וחלומות  רגשות  מחשבות, 

באמצעות התנועה ומחול יצירתי".
וינגייט  במכון  למדתי   70 ה-  "בשנות 
את  הכרתי  תקופה  באותה  גופני.  חינוך 
ואב  זוגי  בן  להיות  הפך  שלימים  יוחי, 
לילדינו )איתי, נגה ועומר(. לאחר ניסיון 
קצר של חיים בעיר הגדולה )כפר סבא(, 
עזה,  כפר  לקבוץ   1980 בשנת  עברנו 
שבאותה תקופה היה קיבוץ ששמו הלך 

לפניו". 
"את מרבית חיי חילקתי בין משפחתי, 
שהתרחבה אט אט ובין עבודתי בביה"ס 
החינוך  בהוראת  עסקתי  שם  היסודי. 
הגופני ושיעורי תנועה. השיעורים הללו 
הפכו להיות חלק בלתי נפרד מהמערכת, 
חלק  לקחתי  כן,  כמו  גאוותי.  כך  ועל 
ביה"ס  של  התרבותית  בהוויה  מכובד 
שיצרתי,  שבהופעות  הקפדתי  היסודי. 
ישתתפו כל הילדים וזה גרם להתרגשות 
חלק  לוקחים  כולם  את  לראות  גדולה 
במופע, בו זמנית. זהו חלום שנבנה עם 

השנים והתגשם לי".
הפנסיה  גיל  טרם  כשנתיים,  "לפני 
לגמלאות  לצאת  החלטתי  הרשמי, 
עזה  בכפר  בחיי.  הילוך  והורדתי 
ללמד  והמשכתי  קטן  סטודיו  הקמתי 
לעבוד  התחלתי  בו  מקום  ב"יחדיו",  גם 
10 שנים קודם. אני מלמדת פלדנקרייז 

ופילאטיס".
איך הגעת לפלדנקרייז?

"הגעתי לכך באופן מקרי. מה שהקסים 
בתהליכי  שעוסקת  למידה  שזו  אותי 
התנועה.  באמצעות  הגוף  למידת 
בהדרגה.  ומתעצמות  עדינות  התנועות 
ויכולתו.  הבנתו  לפי  עובד  תלמיד  כל 
וההנחיה המילולית  אני מנחה  כדי  תוך 
להבחין  התלמיד  את  מעוררת  שלי 
השיעורים  בגופו.  שעוברות  בתחושות 
נינוחים ונעשים, על פי רוב בשכיבה, כך 
שהמתח השרירי יורד ומאפשר להפנים 
הרגלי תנועה חדשים ואז ליישמם בחיי 

היום יום". 

יחדיו
סימונה סער
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צילום וו אורי גפן ותערוכתו

צילום וו מטיילים אל מושבות הגליל

יחדיו

צילום וו סימונה סער

פורום הורים

צילום וו מהפייסבוק



הנגב, מ  שער  של  השחמט  ועדון 
הספורט  עמותת  תחת  הנמצא 
של המועצה, מכיל בתוכו ארבע 
קבוצות: שער הנגב- חופים א' – ד'. בארבעת 
הקבוצות הללו יש עשרות שחקנים, הצעיר 
ביניהם בן 8, המבוגר בן 90, שמגיעים מכל 
יישובי האזור, בין היתר גם ממועצות שכנות. 
שלוש קבוצות נמצאות כרגע בליגה ב' ואחת 

בליגה ג'.
משחקים,  רק  לא  חופים"  הנגב-  ב"שער 
הקבוצות  שלושת  מנצחים.  גם  אלא 
דורגו  ב',  בליגה  ששיחקו  שלנו  הראשונות 
בליגה,  והרביעי  השלישי  הראשון,  במקום 
א'",  חופים  הנגב-  "שער  קבוצת  כאשר 
ב'  שזכתה לאחרונה במקום הראשון בליגה 

צפויה לעלות בעונה הבאה לליגה א'. 
בכל  מתקיימות  המועדון  של  הפגישות 

בפגישות   .17:00 משעה  החל  חמישי,  יום 
הארכיון  חדרי  מתעוררים  הללו  האימונים 

של המועצה לחיים. 
נערים, צעירים, מבוגרים וותיקים, יושבים 

במטרה  גילאים,  חוצה  בחברותא  יחדיו, 
אחת- לשחק שחמט )וכאמור גם לנצח(. על 
כל המערך המכובד הזה מנצח בגאון אריה 
בין היתר על  גבים, שאחראי  קוצר מקיבוץ 

גיוס שחקנים חדשים.
אריה מספר: "המועדון שלנו מקיים פעילות 
שוטפת וסדירה. יש לו ביקוש רב באזור. גם 
אני  הילדים.  בקרב  גם  אבל  ההורים  בקרב 
מקיים חוג שחמט לתלמידי חטיבת הביניים 
לא  מספר  שזה  ילדים   16 כ-  בו  יש  וכרגע 
גילים  בטווח  שחקנים  לנו  יש  כלל.  מבוטל 
של  סטטיסטיקה  עם  חלקם  מאוד,  רחב 
תחרויות  מארגנים  אנחנו  ניצחונות.   100%
השחקנים  את  שמשאירות  פנימיות  בזק 
חדים ומוכנים לכל אתגר שיעמידו בפניהם 
היריבים העתידיים. הפגישות שלנו הן פשוט 

תאווה לעיניים".  

9 המלצת החודש בסינמטק שדרות
לרקוד – מדובב לעברית

פליסי היא ילדה יתומה, שובבה, חיה בבית יתומים תחת שרביטו של מנהל המקום המרושע. יש לה תשוקה אחת ענקית: 
לרקוד! יחד עם חברה הטוב ויקטור שחולם להיות ממציא דגול, הם בורחים מבית היתומים לפאריס, עיר האורות. פליסי 
מתגנבת לבית האופרה הנוצץ, מתחזה לתלמידה בבית הספר לריקוד ומקווה שסודה לא ייחשף. שם היא נלחמת מול הרקדניות 

הטובות ביותר ועליה להוכיח לעצמה ולמורה הקפדן והקשוח שלה כי הלב והאהבה תמיד ינצחו.  
בימוי: אריק סומר. מוזיקה: קלאוס בדלט, צרפת, 2016, עלילתי, 89 דקות, מדובב לעברית. 

21 אוגוסט 2017 וו שער הנגב שער הנגב וו אוגוסט 202017

 הטבה
כרטיס 1+1 למביא מודעה זו החודש )כרטיס ראשון - 35 ש"ח(

לא כולל: סרטי ילדים, מפגשים, אירועים, סרטים יחודיים וט. בכורה

9לבלגיה 
באהבה

לפני כחודש אירחנו את נבחרת בלגיה 
המכבייה.  למשחקי  שהגיעה  בכדור-עף 
סטודנט  טל,  ניר  שלנו  הקבוצה  מנהל 
בספיר שמשחק בקבוצת הבוגרים שלנו, 
את  וארגן  תיאם  הבלגים,  עם  קשר  יצר 
על  לתצפית  אותם  לקחנו  האירוח.  כל 
החיים  על  קצת  להם  סיפרנו  הרצועה, 
באזור, לאחר מכן קיימנו משחק ראווה 
מול קבוצת הבוגרות שלנו שניצחה 2:0 
)!(, ערכנו להם סיור בכפר הסטודנטים 
קיימנו  ולקינוח  בשדרות  "איילים" 
ארוחה כיד המלך בסושי מוטו. היה כיף, 
השחקניות  בין  קשרים  נוצרו  חוויתי, 

ובעיקר אווירה טובה! 

9אלופות 
ישראל!

עלו  שלנו  מתעמלות  עשרה  אחת 
לאחר  אקרובטי.  בפס  ישראל  לאליפות 
יום תחרויות מותח יש לנו שלוש אלופות 
ישראל- מאיה שלטון מגבים, שי מילוא 
ומקום  )מבועים(,  חן  מיקה  ממפלסים, 
וייץ מברור חיל. ללא  שלישי אחד- בר 

ספק גאווה ענקית! 
הקטנה  האחות   ,16 בת  שלטון,  מאיה 
שלטון,  למשפחת  ילדים  שלושה  מתוך 
נמצאת בימים אלו במחנה אימונים ביוון 
לקראת אליפות עולם שתתקיים בחודש 
משפחתה  עם  עברה  היא  נובמבר. 
ממושב תלמי יפה להתגורר בגבים כדי 
הנגב  שער  הספר  לבית  קרובה  להיות 
ולג'נרל. מאיה מספרת "אליפות העולם 
מהארץ  חבר'ה    9 ויש  בנובמבר  היא 
שנוסעים לאליפות העולם. ההורים שלי 
ומשקיעים המון  הכיוונים  תומכים מכל 
בגללי,  לכאן  עברנו  שלי.  בעיסוק  כסף 
הם  בבית,  שעדיין  הקטנה  הבת  אני 
נותנים לי את כל הגיבוי ולא מלחיצים. 
שלי,  החיים  הם  והאימונים  הספורט 
האימונים  של  האינטנסיביות  למרות 
אני  חיים,  לי  שאין  נראה  שזה  ולמרות 
להתנהל  לי  עוזרים  שהם  מרגישה 
הבגרויות  עם  ולהתמודד  בחיים  נכון 
הקבוע  היום  סדר  בעיקר  והמשימות. 
של לקום - ללכת לבי"ס - ללכת לאימון 
-ללמוד - גורם לי להיות בשליטה בחיים 

ולהתמודד עם כל המבחנים והלחצים".
בהצלחה!

מיכל לוז

9שער הנגב 
במכבייה

ה-  המכבייה  מתקיימת  אלה  בימים 
20 ברחבי הארץ. ענף ההתעמלות הוא 

אחד הענפים האטרקטיביים והאסטטיים 
הצליחו  יהודיות  מתעמלות  בעולם. 
ובכללן  העולמית  לצמרת  דרכן  לפלס 
רייזמן  עלי  ההונגריה,  קלטי-  אגנס 
האמריקאית ועוד. ענף ההתעמלות פתח 

את משחקי המכבייה!
הוא  חייה  שמפעל  מילוא  מיכאלה 
שפטה  הנגב,  בשער  ההתעמלות  בענף 
כשופטת ראשית עם צוות שופטים מיומן 
במסגרת התחרות. את שער הנגב ייצגו 
ביותר  הבכירות  בדרגות  מתעמלות   3

בארץ.
ישראל  אלופת   17  - ה  בת  מילוא  שי 
הסניור-  בדרגת  התחרתה  זו,  לשנה 
אליה  השני.  למקום  הגיעה  בי"ל,  דרגה 
טריווקס-  ורותם  וייץ  בר  הצטרפו: 
בדרגת הג'וניור. אכן חוויה ספורטיבית 

ממדרגה ראשונה!

9מחזירים 
עטרה ליושנה

מאז  בכדורסל  הנגב  שער  הפועל 
ומתמיד היתה גאוות האזור. עוד בימים 
אמסלם,  שמעון  שיחקו  המגרש  שעל 
רם  וייס,  יוסי  לנג,  רוני  אלמוג,  גיורא 
רבים  אינספור  ועוד  מלמוד  צבי  להב, 
רק  נקרא  )שאז  הישן  האולם  וטובים. 
האולם( היה מתמלא עד אפס מקום בכל 
שחלפו  ככל  והמושב.  הקיבוצים  חברי 
השנים החלה הקבוצה לדעוך עד שלפני 
כ 15 שנים עברה הקבוצה לקיבוץ ניצנים 
שם נשמר שמה של הקבוצה אך בפועל 
לא היה כמעט קשר בינה ובין המועצה 

האזורית שלנו.
טורניר  בעקבות  חודשים  מספר  לפני 
התכנסו  האזור,  של  המוצלח  הכדורסל 
מהאזור  וחברות  חברים  מספר  להם 
הקבוצה  של  ימיה  את  לחדש  והחליטו 
האגדית, עם דגש משמעותי על הקהילה 
השחקנים  על  תתבסס  הקבוצה  באזור. 
שלנו המתגוררים בשער הנגב וכן על שני 
של  המצוינת  הנוער  ממחלקת  שחקנים 
סטודנטים  עם  ביחד  הנגב  שער  הפועל 

מספיר. 
הקבוצה תחל את דרכה בליגה ב ואנו 
מהאזור.  מוכשרים  שחקנים  מחפשים 
מבחנים  יום  יתקיים  ספטמבר  במהלך 
לכל מי שרוצה לקחת חלק בקבוצה ואנו 
נפרסם על כך הודעה בהמשך. הקבוצה 
ואנו  החגים  לאחר  משחקיה  את  תחל 
ולראות  לבוא  התושבים  לכל  קוראים 

כדורסל תוצרת בית ולתמוך בקבוצה. 
לנו  שיש  הוכיח  האחרון  הטורניר 
אוהדים  של  אחלה  כדורסל,  של  אחלה 
ורעב גדול לבנות קבוצה משלנו שתייצג 

אותנו. 
אם תהיתם, הקבוצה תשמור על הצבע 
באדום.  ותשחק  הישנה  הקבוצה  של 
אותנו  לחפש  מוזמנים  אתם  בינתיים 
טורניר הכדורסל של שער   - בפייסבוק 

הנגב.

דוד דואני

ספורט
דפנה סיבוני

9שעת כושר
גם וגם וגם

המאמר הקודם עסק פחות או יותר בחיפוש המיטב האישי 
בסוגי פעילות גופנית, כמות הפעילות ועצימותה מול מנוחה 
עדיין,  לעניין.  בדוקה  נוסחה  שאין  גם  סוכם  והתאוששות. 
כאלה  בעיקר  יכולות חדשות,  ביצירת  מעוניינים  אנו  כאשר 
להסביר,  וכדי  המיטב,  במציאת  די  אין  תנועה,  המבוססות 

אגייס את התיאוריה של האבולוציה.
שרובן  מוטציות  היווצרות  על  מדברת  הכללית  האבולוציה 
הגדול אינן שורדות. המעטות ששורדות, עוברות תהליך של 

התאמה. כך נוצרים מיני חיים וצמחים.
מאתנו  ואחד  אחת  כל  התפתחותית,  שמבחינה  מסתבר, 
עוברים אבולוציה פרטית. אחת הדוגמאות לכך הוא התינוק 
של  ארוך  רצף  לדבר.  חשוב,  פחות  לא  או  ללכת  הלומד 

ניסיונות מגוונים )מוטציות( לא מוצלחים מובילים אל המעטים 
שכן ואז הם עוברים התאמה באמצעות תרגול ואימון. פעמים 
ידי  על  זה,  אימון  באפקט  תומכים  המבוגרים  אנחנו,  רבות, 
הישירים  האחראים  איננו  אחרות,  במילים  מילולי.  עידוד 
המתאימה,  התנועתית/קוגניטיבית  "המוטציה"  להיווצרות 
אבל אנחנו יכולים ליצור תנאים טובים להיווצרותה ובהחלט 

יכולים לסייע בחיזוקה.
והוראת  למידה  דרכי  של  רחב  ספקטרום  ישנו  בגדול, 
הלומד  בה  המסורתית,  זו  מצויה  האחד  בקצהו  מיומנויות. 
תנועתית(  במיומנות  שמדובר  ככל  )והדגמה,  הסבר  מקבל 
ואז נכנס לרצף של תרגול מתמשך. בקצהו השני נמצאת זו 
שדובר בה והמכונה גם למידה באמצעות גילוי. הגילוי משול 
למוטציה ששורדת. מן הסתם דרך הלמידה המיטבית נמצאת 

אי שם בין לבין. איפה בדיוק? מי יודע? נוסחה אין.
גם לאפשר  הורים, אמורים  גם  ואוסיף  מורה, מדריך, מאמן 
בעצמו. שעבר תהליך של  לבדו,  דבר  לחוש שלמד  ללומד 
אבולוציה פרטית. לשם כך, עכשיו אתמקד בפעילות גופנית 

על  התנסויות,  של  גדול  מגוון  ללומד  לאפשר  יש  וספורט, 
מנת להגדיל את ההסתברות ל"מוטציות". הזקנים שיושבים 
על ההר יודעים לספר ש"בתקופת בית הספר היינו עוסקים 
עוסקים  היינו  למאי  ספטמבר  בין  כדור.  ספורט  ענפי  בשני 
גם באתלטיקה וממאי עד יולי היינו גם שוחים". גם וגם וגם. 
כבר שנים שה"גמים" אינם. כבר שנים ששולחים את הילדים 
)אם בכלל(  או מחול אחד בלבד  והמתבגרים לחוג ספורט 

והמיקוד מתחיל מכתה א'. 
ילד,  של  בהתפתחותו  מסוימות  לתקופות  נכון  המיקוד 
בגדילתה של נערה ולרוב לפרקי זמן קצרים. זמן ארוך של 
מיקוד, סופו להוביל לשחיקה, פציעות וחוסר התמדה והדבר 
שתיווצר  מנת  על  גיל.  ובכל  פעילות  בכל  להתרחש  עשוי 
אבולוציית למידה תקינה, חייבות להתקיים מגוון של פעילויות. 
וכמו שאמר טל ברודי כהמשך לאמירתו המפורסמת: "...לא 

רק בספורט אלא בהכול".

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

צילום וו ברכה וולפר

צילום וו דפנה סיבוני. לבלגיה באהבה - מארחים את נבחרת בלגיה בכדורעף

צילום וו דפנה סיבוני. אליפות ישראל בהתעמלות

צילום וו דפנה סיבוני. שער הנגב במכביה

צילום וו דוד דואני

מלכי השח
מה לא אמרו על הנוער של היום. דור ה- y רוצה הכול מהכול ומיד, לא חושבים על העתיד ולא יודעים חיים מחוץ לעולם 

הווירטואלי. הנוער של שער הנגב מוכיח אחרת. לראיה עומד מועדון השחמט של המועצה



9היחידה 
לליווי עסקים 

קטנים ויזמויות
מכרז  במועצה  פורסם  שנים,   4 לפני 
לתפקיד  מועמדות  להגיש  שהזמין 
קטנים  עסקים  לליווי  היח'  "מנהל/ת 
מהות  את  לברר  כשניסיתי  ויזמויות". 
התפקיד, אמרו לי שהמטרה היא לעזור 
ליזמים ולבעלי העסקים הקטנים באזור. 
לוועדת הבחירה הצגתי תכנית מסודרת 
ליזמים,  לעזור  מתכננת  אני  בה  לדרך 
ללוות אותם, להנחות, להדריך ולמעשה 
לאותם  המועצה  מטעם  כיועצת  לשמש 
היה  זה  מבחינתי  עסקים.  ובעלי  יזמים 
אני  אחד  מצד  האופטימלי,  התפקיד 
הכי  אני  שאותו  )הדבר  ליזמים  עוזרת 
לא  אני  שני,  ומצד  לעשות(  אוהבת 
את  לתת  אלא  כסף,  מהם  לבקש  צריכה 

זה כשירות מטעם המועצה.
אשר  עסקים  לליווי  יח'  של  הרעיון 
למועצה  ייחודי  הוא  בייעוץ  עוסקת 
שלנו, ברוב המועצות והרשויות, תפקיד 
היחידה כולל ראיון אישי והפניה ליועצים 
לא  זה  לי  אחרים,  גופים  או  מעוף  של 
ועוסקת  בעצמי,  יזמת  אני  הרי  התאים. 

מזה שנים רבות ביעוץ עסקי.
במה אני עוסקת?

כאשר מגיעים אלי יזמים, אני מתחילה 
העסקי  הרעיון  ועם  איתם  בהכרות 
חדש  לעסק  להיות  יכול  )הרעיון  שלהם 
אנחנו  יחד  הקיים(.  העסק  להרחבת  או 
התכנות  בודקים  הרעיון,  את  בוחנים 
ומדויק,  ממוקד  באופן  ומגדירים 
בחלק  לעשות.  רוצים  הם  בדיוק  מה 
שבעצם  מחליטים  אנחנו  מהמקרים, 
הרעיון לא טוב ועדיף לא להתחיל איתו. 
לא נעים, אבל עדיף מלהפסיד כסף. אם 

היזמים החליטו להמשיך, אמשיך ואלווה 
)משרדי  העסק  הקמת  בתהליך  אותם 
אנחה  אני  שצריך,  מי  את  הממשלה(, 

כיצד להתקדם ולהוציא רשיון עסק.
לאחר פתיחת העסק, כמו גם לעסקים 
קיימים, אני ממשיכה בליווי שוטף, ככל 
יודע  אשר  אדם  שאין  כמובן,  הנדרש. 
בעלי  או  שהיזמים  ברגע  לכן,  הכול. 
שיש  להחלטה  מגיעים  ואני  העסקים 
צורך בליווי בתחום ממוקד )שיווק, גיוס 
או  למעוף  אותם  מפנה  אני  וכד'(,  הון 

לחממת התיירות )בהתאם לצרכים(.
עצמי  על  לקחתי  מתפקידי,  כחלק 
משימה לקדם כלכלה מקומית מקיימת. 
ובקיבוצים  במועצה  גורמים  ויותר  יותר 
מקצוע  אנשי  לקבל  כדי  אלי  פונים 
את  לבצע  להם  יאפשרו  אשר  מקומיים, 
מקומיים.  מוצרים  לקנות  או  העבודות, 
של  נתונים  בסיס  אצלי  קיים  כך,  לשם 
בין  לחבר  לי  מאפשר  אשר  היזמים 
היזמים לבין לקוחות, או להציע ליזמים 
לפנות  במקום  מקומיים  מקצוע  אנשי 

למחוזות רחוקים יותר. 
כמו כן, אני מארגנת פורומים וקורסים 
ליזמים ולבעלי העסקים שלנו. לפעמים 
רק ליזמי המועצה ולעיתים לכל היזמים 
באזור, בשיתוף עם מעוף ועם המועצות 

האזוריות בסביבה או לבד.
אם יש לכם או למקורביכם רעיון לעסק 
או  "חברתי",  או  "עסקי"  רעיון  זה  יהיה 
לשנות  ומעוניינים  עסק  בעלי  שאתם 
כיוון או פשוט לצמוח, בואו ונפגש, אצלי 
עוד  לקדם  נוכל  איך  ונראה  אצלכם,  או 

עסק באזורנו.
לפרטים: נגה 054-4224382.

9זרקור על יזמת – מגי 
לוי – צעד לשינוי

המחשבה  לכם  עוברת  פעם  מדי  האם 
כמה חשוב לעשות פעילות גופנית? האם 
תהיה  גופנית  שפעילות  רוצים  הייתם 

עבורכם כחלק מאורח חיים בריא? האם 
יש לכם חלום לרוץ?

התחושה  את  מכירים  אתם  האם  או 
שמשהו חסר? שאתם יכולים יותר? האם 
יש לכם רצון לשינוי? אז אם עניתם כן על 
אחת מהשאלות הללו, כדאי לכם להכיר 

את מגי לוי מקיבוץ רוחמה.
מגי שהיא מאמנת מנטלית )מה שאנחנו 
בשיטה  שפועלת  קאוצ'ינג(  קוראים 
ייחודית )NLP( ליצירת שינוי משמעותי 
שהתהליך  הוא  בשיטה  המיוחד  בחיים. 
קצר וכבר אחרי מספר מפגשים קטן יש 

תוצאות.
המדריכה  ריצה  מאמנת  גם  היא  מגי 
בקיבוצים  מתחילים  רצים  של  קבוצות 
בהתאמה  אימון  מציעה  היא  השונים. 
ואימון  מנטלי  אימון  של  שילוב  אישית: 
והצלחה  רצויות  תוצאות  להשגת  גופני 

בחיים.
הוא  שהספורט  מצאה  מגי 
הספורט  החיים.  של  מיקרו-קוסמוס 
מאפשר  שלו,  הפיזיות  בגלל  דווקא   –
מטרה  להציב  אדם  לכל  להתאים 
שלו.  הבריאותי  ולמצב  לגיל  המתאימה 
אישית  מטרה  היא  הנקבעת  המטרה 
חווה  האדם  וכך  להגשמה,  הניתנת 
שגורר  כדור שלג  מייצרת  הצלחה אשר 

ויוצר הצלחות בהגשמת יעדים נוספים.

דרך הספורט באים לידי ביטוי ערכים 
למטרה  חתירה  נחישות,  התמדה,  כמו 
בדיוק כמו בחיים. ולכן, בחרה מגי לשלב 
המנטלי,  לאימון  הגופני  האימון  בין 
אימון המחזק את הצד המנטלי ע"י חיזוק 
קאוצ'ינג  של  הזה  השילוב  הגופני.  הצד 
להאמין  לאנשים  מאפשר  כושר  ואימון 
שנראות  מטרות  להשיג  שלהם  ביכולות 

כלא אפשריות.
לא  היא  שנים   5 לפני  כי  מציינת  מגי 
התאמנה כלל. "מ'בטטת כורסה' התחלתי 
לרוץ ולהשתפר בהדרגה. כיום אני חברה 
הנגב  שער  של  הטריאתלון  בקבוצת 
ברחבי  מרתון  חצי  בריצות  והשתתפתי 
הארץ. אם אני יכולתי לעשות את השינוי 
- גם אתם יכולים. אני יכולה לעזור לכם 
להאמין בכך שזה אפשרי וללוות אתכם 

בבטחה עד להגשמת המטרה".
מתאמן,  עושה  "מה  מגי:  את  שאלתי 
לרוץ?"   לו  אסור  רפואית  מבחינה  אשר 
וגם לכך יש לה פתרון: "האימון המנטלי 
ושילוב  הליכה  כדי  תוך  בטבע  מתקיים 
תרגילי כושר וחיזוק. אני יודעת להתאים 
המגיע  לאדם  הגופני  האימון  רמת  את 
הרפיה  עושים  אימון  כל  בסוף  אליה. 
המשלבת שוב, את הפיזי והמנטלי, תוך 

שימוש בכלים של הקאוצ'ינג".
המנכ"ל  היא  מגי  זה,  לכל  בנוסף 
בקצב"  "תנועה  חברת  של  והבעלים 
ותנועה  ספורט  בפעילות  שעוסקת 
לגיל הרך בגנים ובבתי הספר. לדבריה, 
האימון הנכון מתחיל כבר בגיל הצעיר, 
מטרות  להציב  כיצד  ללמוד  ניתן  בו 
לאורך  ממשיך  זה  משם,  אותן.  ולהשיג 

כל החיים.
שינוי,  רוצים  אתה  או  את  אם  אז, 
מנטלי ו/או גופני, פנו למגי לוי בטלפון: 
את  להגשים  והתחילו   052-2771555

החלומות שלכם.

9נאמנים לרווחה
החודש התחדשה פעילותו רבת השנים 
היישוביים.  הרווחה  נאמני  פורום  של 
עו"ס  ומדריכות  מנחות  הפורום  את 
הפורום  גד.  ועו"ס שירה  פרידמן  איריס 
ומשתתפים  שבועות   6 ל  אחת  מתקיים 
ופעילים  שטח  עובדי  רווחה,  רכזי  בו 
ביישובים.  הרווחה  בתחום  נוספים 
בפורום מתקיימת למידת עמיתים בנושא 
מענים  למול  צרכים  בקיבוצים,  הרווחה 
לחשוב  אפשר  עליהם  פערים  חדשים, 
היישוב  בתוך  ממשקים  ויצירת  יחד 
וברמה האזורית. כמו כן מגיעים לפורום 
רב  מידע  שמעניקים  מקצועיים  אורחים 
ומשתתפים בלמידה המשותפת. במפגש 
עדי  הגיעו  המתחדש,  בפורום  הראשון 
התנועה  נציגי  בוכבינדר,  וארנון  רמות 
הקיבוצית בתחומים סיעוד, פרט, צרכים 
מיוחדים, פנסיה ובטחון סוציאלי. למפגש 
הבא יגיעו עטר מאור, קלינאית תקשורת 
ביכולת השמיעה  ירידה  על  תדבר  אשר 
להתמודד  ודרכים  השלישי  הגיל  אצל 
עם המצב גם מבחינת פיזית וגם מבחינה 
רגשית. כמו כן תגיע עו"ס ציפי אפרתי, 
מפקחת מחוזית בתחום הקשישים, אשר 
קוגניטיבית  ירידה  דמנציה,  על  תדבר 
עבודה  ועל  ההתמודדות  ודרכי  ופיזית 
יחד עם בני המשפחה. הלמידה בפורום 
הרווחה  נאמני  של  התמקצעות  מייצרת 
היישוביים ומדייקת את עבודתם אל מול 

האוכלוסייה ובעלי התפקידים.

9יוצאים מהקופסה
וצחוק מעוררים תחושות  שיח, משחק 
לנו  בטחון  תחושת  המקנים  ורגשות 
חוסן  לבניית  ומובילים  שלנו,  ולילדים 
משפחתי ע"י יצירת תקשורת חיובית בין 

בני המשפחה.
הממושך,  הביטחוני  מהמצב  כתוצאה 
לכל אחד מאתנו יש נטייה לפעול בצורה 
העיסוק  שלנו.  יום  היום  בחיי  פרקטית 
הפרקטי עלול להרחיק אותנו מסביבתנו, 
מייצר הזדמנות טובה לקירוב  והמשחק 

רגשי ומשפחתי. 
במחלקה  מעשית  הכשרה  במסגרת 
הסטודנטיות  של  חברתיים  לשירותים 
ושחר  כהן  רננה  סוציאלית  לעבודה 
ביגלר, יזמו רננה ושחר ערב של משחק 

רגשי בין הורים לילדים בקיבוץ ארז.
טלי  עם  בשותפות  הופק  הערב 
של  החברתי  החינוך  רכזת  המרשלק, 
של  המקצועית  ובהדרכתה  ארז  קיבוץ 

עו"ס אביטל ניר. 
הזדמנות  מתן  היתה  המפגש  מטרת 
ופינוי זמן שקט, למשחק חוויתי של כל 
למועדון  הגיעו  הילדים  המשפחה.  בני 
הצטרפו  ואליהם  הילדים  מבית  ישירות 
הוריהם. הערב נפתח בהנחיה קצרה של 
החלו  המשפחות  ולאחריה  ושחר  רננה 
הסטודנטיות  הערב  במהלך  במשחק. 

בין  הסתובבו  החינוכי,  הצוות  חברי  וכן 
טיפים  ונתנו  להורים  סייעו  המשפחות, 
המשחק.  כדי  תוך  להתמקד  כדאי  במה 
בין  להחליף  יכולות  היו  המשפחות 
המשחקים ולהתאים אותם לרמת הקושי 

של ילדיהם.
מרכז  על-ידי  נרכשו  המשחקים 
מיוחדת  משחקים  ספריית  ויצרו  החוסן 
לילדים  נגישה  הספרייה  הילדים.  בבית 

והוריהם לאורך כל השנה. 
לשימוש הקוראים, זו הזדמנות לכתוב 
כמה מילים על כל משחק שבו המשפחות 
ע"י  והופקו  נוצרו  המשחקים  שיחקו. 

"משחקים שבלב – טל זכרין" משדרות:
רביעיות  משחק  מהלב-  משפטים 
באמצעות  חיוביים  משפטים  לתרגול 

משחק קלפים. 
מה אני מרגיש - משחק רביעיות לתרגול 

רגשות באמצעות משחק קלפים.
מסלול  משחק   - מהלב  משימות 
ומטה  )דרקונים  וחבלים  סולמות  של 
קסמים( המשלב קלפי משימות המלמד 
חיים,  כישורי  רגשית,  ותקשורת  שפה 

אינטגרציה רגשית וחשיבה חיובית.
חברתי  מסלול  משחק   - טוב  לחשוב 
שפה  המלמד  משימות  קלפי  המשלב 
חיים,  כישורי  רגשית,  ותקשורת 

אינטגרציה רגשית וחשיבה חיובית.
תקשורת  לחזק  באים  המשחקים  כל 

חיובית, רגישה ומכבדת בין אנשים. 

9ערב משפחות 
מיוחדות 

החודש התקיים ערב הורים לילדים על 
הרצף האוטיסטי. הערב אורגן ע"י איריס 
נושא הצרכים המיוחדים  רכזת  פרידמן, 
מטרת  חברתיים.  לשירותים  במחלקה 
הערב היתה מיפוי צרכים של המשפחות 
ושל הילדים והזדמנות למפגש והיכרות 
אחת  השני.  את  אחד  ההורים  של 
היה  "ערב המשפחות  האימהות מספרת 
בעיקר ערב תאום צפיות שלנו מהמערכת 
שלנו.  הצרכים  לפי  התארגנות  וניסיון 
לפגוש  ומחזק  מעודד  נחמד,  תמיד  זה 
עובר".  מה שאתה  את  שעוברים  אנשים 
נוספים  דומים  מפגשים  לייצר  בכוונתנו 
להבניית תכנית עבודה שנתית ביחד עם 
מפעילות  חלק  הוא  זה  ערב  המשפחות. 
מועדונית  מתקיימת  שבתוכה  כוללת 
דרור לילדים על הרצף האוטיסטי בגיל 
בית ספר ופעילות להורים וילדיהם בגיל 

הרך. 

9מראים מקום 
בחודש יוני נערך סיור היכרות ולמידה 
ארז.  בקיבוץ  מקום"  "מראה  תכנית  של 
מקצועיים,  שותפים  השתתפו  בסיור 
מנהלי  תרבות,  רכזי  קהילות,  מנהלי 
מיישובי  קהילתיים  ופעילים  ארכיונים 
משאר  רבים  נציגים  וכן  הנגב,  שער 
מועצות העוטף. השתתפו גם כל עובדות 

שותפים  חברתיים,  לשירותים  המחלקה 
מהמועצה ועודד פלוט, מנכ"ל המועצה. 
רביבו  תהילה  עו"ס  הנחו  הסיור  את 
תכנית  ויוצרות  החוסן  מרכז  מנהלת 
ומיכל  מנדל  מוזס  מיקי   - מקום  מראה 
ארז,  בקיבוץ  התוכנית  מובילי  שטיינר. 
טורן  טל  ארזי,  דחוח  נורית  וקס,  רעות 
את  הציגו  קופרמן(,  )משה  ומק  צבי  בן 
השאר  שבין  הקהילה  שעברה  התהליך 
הוותיקים,  סיפורי  של  מלא  תיעוד  כלל 
אז  בארז  החיים  של  צילומים  תערוכות 
לחיבור  קהילתיות  פעילויות  והיום, 
השייכות,  תחושת  וחיזוק  החברים 
ועוד  חברים  וסיפורי  תמונות  באמצעות 
של  הייחוד  רבות.  יצירתיות  יוזמות 
התהליך בארז היה שילוב נושא התיעוד 
והסיפורים, בכל עשייה שקיימת בקיבוץ 
ועוד.  חינוך  הנהלה,  קליטה,  תרבות,   –
העשייה  של  לרוחבה  הנושא  שזירת 
ושילבה  הפרויקט  את  מינפה  הכוללת, 
חגיגי  לסיום  הקהילה.  כלל  את  בו 
לתערוכה  להיכנס  הוזמנו  הסיור,  של 
הוותיקים  במועדון  שמוצגת  ייחודית 
"מאירים  התערוכה  את  והיפה.  החדש 

בני הנוער עבור  את ההיסטוריה" הכינו 
מעברו  תמונות  מוצגות  בה  הוותיקים, 
באור  מוארות  שעליהן  הקיבוץ,  של 
נקודות התוחמות את החלקים, שאליהם 
 – התמונות  בתוך  הנוער  בני  התחברו 

מאד מרגש וחדשני. 

9רק על עצמן לספר 
ידעו

פרויקט פורטרט אישה, מתחדש ופתח 
לבנות  והפעם  נוסף  מחזור  אלה  בימים 
והמוכשרות.  הצעירות  השלישי  הגיל 
תהליך  עוברות  בפרויקט  המשתתפות 
עולמן  מתוך  אישי  פורטרט  יצירת  של 
כל  התהליך  של  בסופו  ותשוקותיהן. 
יצרה  שהיא  סרט  יוצרת  משתתפת 
בעצמה על עצמה. הנשים נפגשות אחת 
איפרגן  רונית  של  בהנחייתה  לשבוע, 
הוותיקים  מעמותת  מוצפי  ציפי  ועו"ס 
הפעם  זאת  מתקיים  הפרויקט  "יחדיו". 
עם  יחד  החוסן  מרכז  בהובלת  השנייה 
עם  ביד  יד  גם  והפעם  איפרגן  רונית 

עמותת "יחדיו".
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רווחה וחוסן
מיה זילברבוש

יזמות
נגה גולסט

9החודש אנחנו בסימן 
התחדשות וחדשנות ויש לנו כמה 

דברים מרגשים לספר

בתמונה וו בנות המחלקה לשירותים חברתיים

9בונים חוסן
מתוך הסרטון שהוצג לסגנית הנשיא של קרן הידידות  וצוותה, באירוע הנחת אבן פינה 

למבנה החדש להרחבת המחלקה לשירותים חברתיים ומרכז החוסן

צילום וו מיה זילברבוש. פורטרט אישה

צילום וו מיה זילברבוש. מראים מקום בארז

9עושים בית 
ספר לחופש

בית הספר של החופש הגדול, 
יש דבר כזה? עכשיו במבט 

לאחור, אפשר בהחלט לומר 
שיש! 

חוויה,  של  שבועות  שלושה  להם  תמו 
שהם  ומדריכים  מורים  צוות  בהובלת 

נבחרת של ממש. 
ימים קודם חגגו  במקום שבו רק כמה 
מצאו  הלימודים,  שנת  סיום  טקס  את 
הילדים את עצמם לומדים ונהנים, חווים 
חוויות של חופש ומחזקים את הקשרים.

שונות  בפעילויות  התנסו  הילדים 
החופש  של  הספר  בית  את  והעשירו 
קר"ב  קרן  של  הנפלאים  בחוגים 
להם  שזימנו  היצירתיות  ובפעילויות 

המורות והמדריכים.
במרכז  מרעננת  לפעילות  יצאו  הם 
ההידרותרפי של שער הנגב, שרו במלוא 
ואירחו  גולף  שיחקו  זמר,  בבובי  גרון 
מפעילים שונים שאתגרו עד בלי די. ילדי 
בחיוך  ובאו  לקבוצה  הקייטנה, התגבשו 
גדול בכל בוקר. תודה לשחר, שריכזה את 
בית הספר של החופש, למורות הנפלאות 
שלקחו חלק, למדריכים וכמובן לסייעים 

ולסייעות. נתראה בשנה הבאה. 

יסודי
שרון נוי יעקובי

צילום וו שרון נוי יעקובי

צילום וו ברכה וולפר
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חינוך חברתי
טל שוורץ

חינוך חברתי
טל שוורץ

מרוחמה,  לוי  יובל  שכתבה  דברים 
מקיבוץ  י"א  בוגרת  שניה,  שנה  מדריכה 

רוחמה: 
קפלן  נעה  יצאנו,  יולי,  חודש  "בתחילת 
, קבוצת  ואני להדריך את הקבוצה שלנו 
העובד  בנוער  מים"  ב"טיול  מרוחמה  ז-ח 
והלומד. טיילנו, אבל לא רק. למדנו להכיר 
את הארץ בעזרת הרגליים. למדנו להכיר 
סיפוקים.  לדחות  למדנו  השני.  את  אחד 
 – ביחד  שאנחנו  לבד,  לא  שאנחנו  הבנו 
כקבוצה. התמודדנו עם לא מעט אתגרים, 

חלקם היו פיזיים כמו הרגליים הכואבות, 
מנטאליים,  היו  חלקם  החום.  הזיעה,  ריח 
לאוכל  למשפחה,  הביתה,  הגעגועים  כמו 
אך  החמה.  ולאמבטיה  למיטה  אמא,  של 
את  שצלחנו  שלם  בלב  להגיד  יכולה  אני 
התנאים  כל  ולמרות  הללו.  האתגרים 
נהניתי  השינה,  שעות  וחוסר  הקשיים 
אינטנסיבי,  בטיול  הקבוצה  את  להדריך 
תוך כדי שאתגרתי את עצמי. נהניתי לצאת 
בקיצור,  מעצמי.  לתת  נהניתי  מהשגרה, 

מתי עוד פעם? .

9שליחות רטובה
גם נערי ז-ח העבירו את זמנם בטיולים ומחנות. והפעם- מחנה 

המים של הנוער העובד והלומד. היה רטוב וכיף!

תוך  עבר  בישיבה  כמופע  שהתחיל  מה 
ולחות  ריקודים  בעמידה,  להופעה  רגע 

מטורפת. 

שער  וילדי  בראש  נתנו  הבוביזמר  צוות 
הנגב -  נענו בשמחה. פארק הירקון מודל 

שער הנגב.

9כל הילדים שרים רוקדים
בובילד - בוביזמר לילדים. אם לא ראיתם 500 ילדי א-ו 

ומדריכיהם רוקדים לצלילי עיבוד מטורף של "אצא לי השוקה", 
לא ראיתם  כלום

והכירו  בניצנים  בדיונה  טיילו  א-ג  ילדי 
נסעו  ד-ו  ילדי  בחולות.  החיים  בעלי  את 
משחקי  באמצעות  רביבים.  למצפה  עד 
סיפור  את  שם  למדו  וחידות  תיאטרון 

הקמת היישובים הראשונים בנגב המרכזי. 

הערב  טיול  את  סיימו  הקבוצות  שתי 

הקייצי סביב למדורה.

9לילות כימים
כחלק מהקיץ, המחלקה לחינוך חברתי של שער הנגב עוברת 

למסלולי ערב ולילה

החופש  של  הספר  'בית  קייטנת  ילדי 
שהעבירו  פעילות  מיום  נהנו  הגדול' 
טריות  בוגרות  חדשות,  מד"ציות  צוות 
העובד  הנוער  של  המד"צים  קורס  של 
גל  טרנובסקי,  רוני  והלומד.  המד"ציות- 
נחמני, הדר אומיד ועמליה בן גל- העבירו 
פעילות הכרות וגיבוש לחניכים הצעירים. 

ההנאה היתה הדדית לחלוטין. 
קורס המד"צים הסתיים לא מזמן. מתוך 
1200 בוגרי קורס מד"צים טריים,  נבחרה 
ולהקריא  הנר לכתוב  הייטמן מאור  עפרי 
הקורס.  סיום  בטקס  החניכים"  "דבר  את 

שווה לקרוא.
בכדי  לעבור  צריך  שחניך  שינויים  "יש 

להיות מדריך:
הוא צריך לוותר קצת על הפופולאריות, 
להגדיל ראש, להפסיק להתרגל למציאות 

כמו שהיא ולהתחיל לעצב אותה.
מרגשים,  הכי  ימים   11 אחרי  היום, 
אנחנו  ומעצימים,  משנים  משמעותיים, 

למעבר.  מוכנים  שאנחנו  לומר  יכולים 
להמשיך ולהיות חניכים בתנועה ומעכשיו 

גם להיות המדריכים שלה.
מתבגר  נער  להיות  קל  לא  זה  לפעמים 
מה  ומכל  מהפלאפון  להתנתק   - במדינה 
ולהיפגש עם אנשים ששונים  לנו,  שמוכר 

מאיתנו.
סמינר מד"צים דרש מאיתנו להתנתק וגם 
מהגזענות  מהצרות,  להתנתק  להתחבר: 
באמת  אבל   – ולהתחבר  ומהמדיה 
ולרצות  לאהוב  לשנייה,  אחד  להתחבר, 
להשתנות ולשנות, כי סמינר מד"צים הוא 

המקום לכך.
עכשיו זה עלינו. בעוד פחות מחודשיים 
תיפתח שנת הפעילות והדבר שהיה נראה 
אנחנו  נהיה   - יתגשם  רחוק  כל-כך  תמיד 
ילכו  בקרוב  והמדריכות.  המדריכים 
ילדים  קבוצת  מאיתנו  אחד  כל  מאחורי 
אנחנו  ואנחנו?  סוף.  בלי  שנאהב  חמודה 

נהיה המדריכים שלהם".

9מד"ציות הדור הבא
מחזור חדש של מדריכים ומדריכות יצא לדרך. בקרוב יצטרפו 

למערך ההדרכה של קיני הנועל העובד והלומד. מזל טוב

הפעילות  את  הקיבוץ  מתפיסת  כחלק 
מפעילות  אינטגרלי  כחלק  תנועה  של 
החינוך בקיבוץ, שופץ מחסן הבגדים הישן 
קרן  ובסיוע  גדולה,  מקומית  בהשקעה 

יק"א.
חניכים, מדריכים, ש"שים, צוותי חינוך, 

יחד  התרגשו  כולם  והורים.  תפקיד  בעלי 

בגזירת הסרט והסרת הלוט. החניכים כבר 

השבט  בצבעי  המבנה  פנים  את  קישטו 

ובסמל התנועה, והם צמאים לתחילת שנת 

הפעילות הקרובה במבנה החדש.

9שבט אחים גם יחד
שבט שקד של צופי כפר עזה, חנך השבוע באירוע חגיגי את 

פתיחת מבנה השבט החדש

כ-100 מבני הנוער של שער הנגב יחד עם 
ואבקת חשמל(  )רנדום  נוער  שתי להקות 
בפסטיבל  השלישית  השנה  זו  השתתפו 
שמעו  בני  האזורית  המועצה  של  הנוער 
כולל  הפסטיבל  להב.  ביער  המתקיים 
להקות  לצד  מוכרים  אמנים  של  הופעות 

הלילה  אמצע  עד  מסיבה  מקומיות,  נוער 
הפסטיבל  ופעילות.  אוכל  דוכני  לצד 
כולו מתקיים ללא אלכוהול ובסימן הנאה 
טבעית, כיף ושחרור לצד מניעה וצמצום 

התנהגויות סיכון.

9שמעונלה בשער הנגב
שיתוף פעולה טבעי של מוסיקה וריקודים

צילום וו טל שוורץ

צילום וו טל אלוני

צילום וו טל שוורץ

 דמיינו לכם  140 ילדים רוקדים לצלילי 
הדג נחש, נערים שמנהלים דיון כמה ערים 
כדורגל  שמשחקים  וילדים  בישראל,  יש 
בטענה  המדריכות  עם  מתווכחים  סיני, 
ש"זה כדורגל ישראלי". כבר 4 שנים ברצף 
ונערות שער הנגב, להדריך  מגיעים נערי 
במחנות קיץ בסן דייגו ותמיד הם משחקים 

איתם כדורגל סיני )ישראלי(. 
מוכשרות  מדריכות   8 אלה  היו  השנה 
וישיבת  למחנה  נסיעה  שבין  המועצה, 
מדריכים לתכנון 'יום ישראל', תוהות כיצד 
הגולה  ויהודי  ישראל  בין  הכותל  משבר 

משפיע עליהן.
איך  יותר  טיפה  היום  שמבינות  נערות 
משפיע שיר על שלום בעברית בבית כנסת, 
וילדים מסן דייגו שמבינים למה לפעמים 

בקיבוץ קל יותר לבצע משימה. 
"יום  משתפת:  חיל,  מברור  כץ  עמית 

 JCC ה  של  במחנה  שבוע  סיום  שישי, 
שבו הדרכתי שבועיים. כל חניכי ומדריכי 
המחנה מתרכזים על במת התיאטרון. אני 
מחובקת  שלי  הקבוצה  עם  ביחד  יושבת 
עם שתי חניכות שהבינו שזה היום האחרון 
יושבים  ובו  הקהל  אל  מביטה  איתן.  שלי 
ומקשיבה  יושבת  החניכים.  של  ההורים 
אשר  קיץ  מחנה  בנוסח  שבת  לקבלת 
בסופה נעמדים כל חניכי המחנה ופורצים 

ברצף שירים המלווים בצעדי ריקוד." 
פעולה  שיתוף  של  שנה  עוד  סגרנו  אז 
המתנ"ס,  החברתי,  החינוך  מחלקת  בין 
בסוכנות  דייגו  סן  הנגב  שער  ושותפות 
במשפחה  זכו  המשלחת  בנות  היהודית. 
מאמצת בסן דייגו, כמה מאות ילדים זכו 
לחוויה ישראלית ייחודית, ושתי הקהילות 

יצאו מורווחות.

9שגרירות של חינוך טוב
זה מתחיל בחוסר ודאות גדולה, במיליון שאלות על מה ואיך יהיה, 

וברגע האמת הדברים כאילו מעולם לא היו טבעיים יותר

צילום וו שגרירות שער הנגב בסאן דיאגו

14 בני נוער משכבה יא' בשער הנגב יצאו 
האזורית  מהמועצה  נוער  בני   14 לפגוש 
קרלסרואה שבגרמניה. זו המשלחת ה 12 
מדהים  ועדיין  לקרלסרואה  המועצה  של 
לראות איך קבוצה של 28 בני נוער זרים 

לכאורה הופכים בין רגע לקבוצה אחת .
"פגשנו  משתפת:  מגבים  קפלן  נעה 
מלא  לשבוע  ויצאנו  שלנו  השותפים  את 
בילינו  ומגוונות.  מהנות  בפעילויות 

בפסטיבל המוזיקה המקומי, יצאנו לראות 
השחור.  ביער  וטיילנו  יפהפיים  נופים 
העולם  ממלחמת  עבודה  במחנה  סיירנו 
ה-2 וקיימנו טקס זיכרון משותף. זה היה 
יום מאוד משמעותי ומיוחד שכלל בתוכו 
מאוד.  גדולה  עוצמה  וגם  עצב  קשיים, 
במהלך השבוע הזה יצרנו חברים חדשים 
לישראל  להגעתם  מאוד  מחכים  וכולנו 

באוקטובר".

9קבוצה אחת שתי מדינות
כבר 21 שנים שבני הנוער של שער הנגב מתארחים 

בקרלסרואה, גרמניה. "הופכים בין רגע לקבוצה אחת"

צילום וו טל שוורץ

9מסיימות קורס מדריכים של 
הצופים - שבט שקד

צילום וו טל שוורץ
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