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9בפתח הדברים
ניצחון האור

זורחת  השמש  בשנה,  החשוך  החודש  של  בעיצומו  אנחנו 
מאוחר ושוקעת מוקדם. התקצרות היום עד לשלהי דצמבר 
יבשת,  בכל  ומעולם,  מאז  היוו,  לשלטונה  השמש  וחזרת 
אירוע שנתי חוזר ונשנה של חשש משלטון החשיכה ושמחה 

על שובו של האור.
עוד מעט חנוכה, חג האורים. גם אנחנו, היהודים, התחברנו, 
את  וניחמו  רגשו  שהבהילו,  הקדומים  למיתוסים  בדרכנו, 

קדמוני כל העמים.
מחלקים  אנחנו  גם  האור,  בני  בניצחון  שמחים  אנחנו  גם 
מתנות, גם אנחנו מבטיחים לילדינו ולנכדינו שהקור והאפילה 

יפנו את מקומם לימים של חום ואור.
על שכבת המנהגים הקדומים, מוטי עונות השנה והשפעות 
מזג האוויר, הטמיעו בנו אבות האומה העברית את ייעודנו:  
וחתירה מתמדת  על ערבות הדדית  בניית קהילה מושתת 

לתיקון עולם.
 אנחנו, אנשי הכפר, חיים בלב המרחבים המחשיכים מוקדם 
ומאירים מאוחר, אנחנו קשובים לשדות הצמאים המשוועים 
לגשם. אנחנו מובילים את המאבק של החקלאים והחקלאות 
בה  במציאות,  לה.  המתנכרים  כנגד  המצוינת  הישראלית 
חזון  אינו  כבר  האדמה"  עבודת  של  בדרך  העם  "גאולת 

שמניע המונים, עומדת בפנינו משוכה רצינית ביותר.   
למחזוריות  מודעים  השיתופיות,  הקהילות  אנשי  אנחנו, 
דורות  שלושה  שניים  לאחר  החברתי:  בממד  גם  שקיימת 
של חיים בקהילות שיתופיות ושוויוניות במיוחד, אנו הולכים 
ומשנים כעת את הדרך בה אנחנו מיישמים את עקרון כבוד 
בתוכנו,  גם  רבים,  לחזק.  החלש  בין  והסולידריות  האדם 
להוליך  המלך  דרך  את  למצוא  שלנו  ביכולת  המפקפקים 

שינוי, שלא יפגע בערכי הליבה.
 גם בחנוכה החורפי וגם בל"ג בעומר הקיצי אנחנו מציינים 
את המאבק העיקש לשחרור משעבוד הכובש הזר. חנוכה 
להיסטוריה  יחסית  ארוכה,  תקופה  ותחילת  ניצחון  מציין 
הרואי  ניסיון  על  בעומר מספר  ל"ג  היהודית, של עצמאות. 

לגירוש הקלגסים וכישלון צורב, שהסתיים באסון לאומי.
עולם  בתיקון  יוקדת  אמונה  על  מספרים  המאבקים  שני 

הוכח  האחד  חייו.  מציאות  את  לשנות  עם  של  וביכולתו 
כמוצלח, השני כטעות גסה. 

 אף אנחנו, בימי הקושי והדחק, משננים לבנינו ולחברינו ש"אף 
על פי שיתמהמה, בוא יבוא", ש"עברנו את פרעה, נעבור גם 
את זה", ש"כל מה שניתן לדמיין, ניתן גם לביצוע". אז, זהו, 
שלא תמיד. הורה אחראי, מחנך של אמת, מנהיג הגון ידייקו 
ויאמרו שכל עוד נשמה באפנו, חובתנו האנושית, אם תרצו, 
תיקון  אל  הטוב,  אל  האור,  אל  לחתור  אכן,  הינה  היהודית, 
העולם. אך, בה בעת, עלינו לנהוג בחוכמה, במשנה זהירות, 
האור שמפעמת  וקירוב  החירות  בדרך שתבטיח ששאיפת 
מורכבות  את  מלהבין  עינינו  את  חלילה,  תסנוור,  לא  בנו 
המצב ואת חישוב הסיכוי האמתי להשגת המטרות, נאצלות 

ככל שתהיינה.  
  בחג האורים נברך את עצמנו שנמשיך לאחוז באמונה על 
ניצחון הטוב והצדק על הרוע והעוול, שנמשיך להיאבק על 
יישום האמונה התמימה והראויה; בד בבד, נקפיד על שמירת 
ועל  האמונה  את  לממש  הריאלית  היכולת  עם  עין"  "קשר 

בחירת הנתיב הנכון שיקרב אותנו אל היעד.

חג חנוכה שמח, אלון
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מחלקת  בשיתוף  לטראומה  הקואליציה 
בנחל  התרבות  למרכזי  חברו  הרווחה 
יומיים  ליצור  כדי  הקהילה  ולהנהלת  עוז 
זירה להחלמה,  שיוצרים חיבור, שיוצרים 
של  קדימה  ובמבט  משותפת,  לעבודה 
גילאית שמפתחת חוסן לשגרה  חברה רב 

ולחירום. 
החוסן  ומרכז  לטראומה  הקואליציה 
שמלווים את נחל עוז שנים רבות באתגרים 
בפניה,  הניצבים  והחברתיים  הביטחוניים 
הקהילה  של  המקום  את  לראות  השכילו 
לכן  חשוב.  "הביחד"  וכמה  הפרט,  בחיי 
רב  פעילויות  בתוכו  שמאגד  סופשבוע 
גילאיות עם פעילויות מותאמות לשכבות 
וכן  יצירת חוויה משותפת  מסוימות, תוך 
גם כייף ופינוק הוא בהחלט חלק מהעניין. 
זו הזדמנות לבלות זמן איכות עם חברים 

עם  הכרות  ולהעמיק  ולהכיר  ותיקים 
אישי  באופן  להתוודע  חדשים.  חברים 
לפרויקטים שונים וליצוק מערכת קשרים 
הגדולה  המעטפת  בתוך  מטריצות  רווית 

שנקראת קהילה. 
בכל פעם מחדש שהמציאות הבטחונית 
את  העצב,  את  הקושי,  את  עלינו  כופה 
קדימה  להביט  בוחרים  אנחנו  ההתשה, 
בצמיחה,  יהיה  שלנו  שהניצחון  ולהגיד 
משפחתי  חברתי,  בפיתוח  בפריחה, 
וקהילתי. הבחירה שלנו לא לוותר מקבלת 
מהחברים  וחשובה  מקסימה  גבית  רוח 
תודה  גם  להגיד  ההזדמנות  זו  שהוזכרו.  

וגם ברכה על שאנו מה שאנו. 

יעל רז לחיאני

9 סוף השבוע קהילתי - נחל עוז
ביום שישי הראשון של חודש דצמבר, עת החורף החל סוף סוף 

להיות ממשי ומוחשי יצאנו 280 איש מקהילת נחל עוז לסופשבוע 
קהילתי בירושלים 

האחרונים  בשבועות  שביקר  מי  כל 
הארכיון  כי  הבחין  הנגב,  שער  בארכיון 
ובראשונה  בראש  מחדש.  ארגון  עבר 
בר  עידן  חדש,  במתנדב  הצוות  התחדש 
לעובדות  שהצטרף  ארז,  מקיבוץ  לב 
וריטה  גלזר  יעל  )החדשות(  הקבועות 
רפפורט ולמתנדבים הותיקים מברור חיל: 
ולמנהלת  אלגבלי,  וישראל  פלוט  אמיר 
נוסף לכך, עבר  גולסט.  נגה  ד"ר  החדשה 
תמונות  פנים"-  "מתיחת  הארכיון  מבנה 
השנים  לאורך  שהוצגו  שונות  מתערוכות 
כאשר  הארכיון  קירות  על  כעת  מוצגות 
ליד כל תמונה אפשר יהיה למצוא רישום 
מתי  מצולם,  מי  צולמה,  איפה  המפרט: 

צולמה ועל ידי מי. 
הוחלט  הרבים,  הפיזיים  לשינויים  נוסף 

יותר.  לאחרונה  גם על שינויים מהותיים 
פרויקט  את  מחדש  להעיר  "החלטנו 
הדיגיטציה של התמונות ותיעוד האלבומים 
מנהלת  גולסט,  נגה  מספרת  במערכת", 
פי  על  מפלסים.  קיבוץ  ותושבת  הארכיון 
נגה, תהליך המחשוב של כל החומרים שלא 
טופלו בשנים האחרונות ונמצאים בארכיון 
משמעותי  נוסף,  שינוי  מאפשר  המלא, 
לשים  מודע  באופן  "החלטנו  יותר.  הרבה 
דגש חזק יותר על הארכיון המוזיאוני של 
מספרת  הגנזך"  על  דווקא  ולא  המועצה 
ומוסיפה " אנחנו שואפים לחזק את הקשר 
אותו  ולהפוך  התושבים  עם  הארכיון  של 
לכלי שימושי לחיפוש מידע היסטורי על 

המועצה, הקיבוצים בה והתושבים".   

9 עבר עם הפנים לעתיד
"עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"- 

ארכיון שער הנגב פותח את שעריו

חודשים  מספר  לפני  התהליך  ראשית 
הקהילה  הנהלת  להובלה.  צוות  כשהוקם 
התהליך  את  יזמו  אלנברג  עמיר  ומנהלה 
המועצה.  ושיתוף  בעידוד  אותו  והניעו 
נוספים  לישובים  מצטרפת  רוחמה  בכך 
שזוכים לליווי מועצתי ולהנחייה מקצועית 
ממחלקת השירותים החברתיים ) במקרה 
המחלקה  מנהלת  טל-  חנה  הן  אלו  שלנו 

ואביטל ניר עו'ס רוחמה(.
כאמור, יריית הפתיחה לתהליך בקהילה 
 3 במשך  כאשר  שעבר,  בשבוע  התקיימה 
בקבוצות  תושבים   170 כ-  התקבצו  ימים 
מנחים   16 הנחו  הדיונים  את  דיון. 
מקצועיים מתוך הקהילה . בדיונים נפגשו, 

דיברו וחלמו את רוחמה העתידית.
מתוך דברי הפתיחה למפגש של אורי לוי 

ויעל פרדמן:
אלא  אינו  זה  בהיסטוריה  שנה   70"
מהפכות  אך  זמן,  במונחי  העפעף  רפרוף 

ומהירים.  עוצמה  בעלי  היו  ואירועים 
עליו  שהחלטנו  החיים,  באורחות  השינוי 
לפני למעלה מ 11 שנים, מביא לתוך חצר 
משפחות,  קליטת  התחדשות,  הקיבוץ, 
ילדים, בעיקר חשיבה אחרת לקיום קהילה 
תהיות  גם  זאת,  עם  יחד  אך  משותפת, 
בדיוק הזמן לעצור, לחשוב,  זהו  ובלבול. 
יחדיו  ולגבש  להיפתח  להקשיב,  לדבר, 
כדי  למה?   – וחלומות משותפים  רעיונות 

שפשוט יהיה כייף לחיות כאן."
ולהיזכר  להכיר  להיפגש,  כיף  היה  ואכן 

מחדש בקהילתיות שמייחדת אותנו.
ובניית  בהמשך, מתוכננים עוד מפגשים 
בסיס  על  קהילתית  עבודה  תוכנית 
וייחלנו  העזנו  שכבר  והרצונות  החלומות 

לעצמנו בקול. 

תמי גורן

9 "האתמול, המחר ומה שנבחר"
ברוחמה פתחו בתהליך עיצוב הקהילה, כשמטרתו הינה לברר 

את הכיוון הקהילתי-חברתי לרוחמה בעתיד

צילום וו פייסבוק נחל עוז צילום וו רפי בביאןצילום וו תמי גורן

של  גיוס  מבצע  יתקיים  הקרוב  בחודש 
תושבים המעוניינים לקחת חלק ב"סיירת 
שתפקידם  מתנדבים  סיירת  הכלניות"- 
בזמן  השונים  הטבע  אתרי  בין  לסייר 
לפקח  מנת  על  אדום"  "דרום  פסטיבל 
מרבדי  על  ובפרט  הסביבה  שמירת  על 

הכלניות. 
בשנים האחרונות מושך פסטיבל "דרום 
מטיילים  אלפי  מאות  לאזורינו  אדום" 
המטיילים  כמות  פברואר.  חודש  במהלך 

היערות  שבאזור  לכך  הביאה  הגדולה 
ושמורות הכלניות נותרה כמות של אשפה, 
מבקרים  ידי  על  נרמסו  רבות  וכלניות 
"סיירת  והכבישים.  מהשבילים  שסטו 
השנה  לפעול  תחל  שכאמור  הכלניות" 
בפעם הראשונה תפעל למנוע תופעות של 

רמיסת כלניות והשלכת אשפה בטבע. 
ב"סיירת  חלק  לקחת  שרוצים  תושבים 
הכלניות" מתבקשים לפנות במייל לכתובת 

  .rachele@npa.org.il

9 שומרים על הדרום אדום
לקראת פסטיבל "דרום אדום" הבא עלינו לטובה, החליטו השנה 
בעמותת התיירות שקמה הבשור לגייס את תושבי האזור למען 

הסביבה

רבים  תרחישים  במהלכו  כלל  התרגיל 
שדימו את פעולות פיקוד העורף במרחב 

אוגדת עזה בחירום.
על פי "פיקוד דרום" מטרות התרגיל הן 
בגזרתנו  הכוחות  כלל  של  וחיזוק  שמירה 
היום  לקראת  בפרט,  עזה  ובאוגדת  בכלל 

בו תגיע פקודת החירום.
קצין בכיר בפיקוד הדרום ציין: "מדובר 

מגרף  חלק  והוא  מראש  שתוכנן  בתרגיל 
את  מאתגר  הוא  שלנו.  השנתי  התרגילים 
תרחישים  במגוון  והחיילים  המפקדים 
שכוללים פגיעה במערך ההגנה של אוגדת 
עזה, מתחת לקרקע מעל הקרקע, באוויר 
את  שיפר  התרגיל  כי  בטוחים  אנו  ובים. 
מוכנות הפיקוד והאוגדה למגוון רחב של 

תרחישים."

9 מתרגלים חירום - בשגרה
בשבוע שעבר התקיים תרגיל פיקודי רחב באזור שער הנגב

ביום א' נר שני בחנוכה 25.12.16 בשעה 
17:00 במתנ"ס באיבים, יערך טקס חלוקת 
 .39 ה  השנה  זו  גרשוני",  מ"קרן  מלגות 
בטקס  מלגות   15 השנה  תחולקנה  בטקס 
מכובד ועשיר בתוכן תרבותי בניצוחה של 

עלי אלוני.
לפי  המלגות  מקבלי  רשימת  להלן 

נושאים:
מורן  ראשון.  לתואר  חקלאות  לימודי 
)נחל עוז(, עיטם  נעים )ארז(, עידן סבאג 
עמיקם  ניר  חייל(,  )ברור  ארגמן  אמו  בן 

)כפר עזה(.
אקדמאיים:   בלימודים  מחקר  עבודות 
קניגסוולד  מירב  חייל(,  )ברור  זיו  סתיו 

)ברור חייל(.
אמנויות וכתיבת ספרים: לאה ירון )כפר 
עזה(, דן )פפו( מרציפר )אור הנר(, שרון 

)ברור  אוריין  ארנה  הנר(,  )אור  ברעם 
חייל(.

הקהילה  חיי  את  המעשירים  פרויקטים 
בשם  )גבים(  גלעד  )יוקי(  יורם  האזורית: 

הטלוויזיה הקהילתית.
הקהילה  חיי  את  המעשירים  פרויקטים 
היישובית: נורית ארזי )ארז( בשם "מראה 
מקום", נפתלי סיוון )אור הנר( הוצאת ספר 
)נחל  לחייני  רז  ירדן  ב',  חלק  המייסדים 
עוז( הקמת אתר אינטרנטי,  דליה מצליח 
".60  – ל  כל הדרך  "משחקים  עזה(  )כפר 

הציבור מוזמן לטקס ליהנות מסופגניות 
ותכנית אמנותית, ולכבד את המעמד ואת 

מקבלי המלגות.

יונתן שטרסברג

9 מכבדים את הזוכים
הציבור מוזמן להגיע לחלוק כבוד למקבלי המלגות ע"ש צבי 

גרשוני ז"ל

9מבט מעודד
"מה מצבנו?"

אז מה מצבנו? תלוי את מי שואלים. אם שואלים את הלמ"ס 
בהחלט  מצבנו  אז  לסטטיסטיקה(  המרכזית  )הלשכה 

משתפר. כמה? שבע. מה שבע? מה כמה?...
הדירוג הסוציו-אקונומי  לעת, הלמ"ס מפרסמת את  מעת 
של הרשויות במדינת ישראל. הדירוג הזה משקף את המצב 
החברתי-כלכלי של תושבי הרשות, על פי פרמטרים שונים 
שהם יכולים למדוד, כמו מספר המכוניות למשפחה, מספר 
הנסיעות לחו"ל בשנה וכו'. בפרסום האחרון הסתבר שאנו 

בין הרשויות שהועלו מדירוג שש לשבע. 
ברמה האישית, זו בהחלט בשורה טובה לתושבינו. זה אומר 
שבאופן ממוצע, אנו תושבי המועצה יותר מבוססים, יש לנו 
יותר הכנסות ויותר רכוש. רמת החיים שלנו נמצאת בעליה, 

מגמה שבאה לידי ביטוי לא רק במספר המכוניות והטיסות, 
אלא במכלול ערוצי החיים. 

של  למהלך  שמתחברת  טובה,  בשורה  זו  לישובים  גם 
התאוששות הקהילות שלנו בעשור האחרון, בתמיכה וליווי 
של  הכלכלי  במצב  שיפור  מגמת  יש  אם  המועצה.  של 
ולשפר  הקהילתיות  המערכות  את  לבסס  ניתן  התושבים, 
את רמת השירותים. ולא רק זה – כפי שלימד אותנו האדון 
ההישרדות  ממאבקי  מתרחקים  שאנחנו  ככל  מאסלו, 
שאפיינו אותנו בעשורים הקודמים, אנו יותר פנויים לצרכים 
ואם אנחנו במעלה הסולם המפורסם  וחינוכיים.  חברתיים 
יותר  בעניינים  אנרגיות  יותר  גם  להשקיע  נוכל  אולי  שלו, 

גבוהים כמו אומנות, ואפילו מוסר...
והמועצה? איך היא מושפעת מהעלייה במדד? כאן התשובה 
למועצה  חיובי  יותר  דבר  אין  אחד,  מצד  מורכבת.  יותר 
בהחלט  זה  התושבים.  של  הכלכלי  במצב  עליה  מאשר 
בסיס לשיפור היקף ואיכות השירותים, שזהו אחד היעדים 
המרכזיים של הרשות. זה גם מאפשר לעסוק באופן יותר 

פיזי  תכנון  כמו  המועצה,  של  נוספים  ביעדים  ומקיף  רחב 
עתידי, פיתוח כלכלי, תכנון אסטרטגי, שמירה על השטחים 

הפתוחים ועוד.
מצד שני, בטווח הקצר, העלייה בדירוג הסוציו-אקונומי פוגעת 
בהכנסות הרשות. ממי? ממשרדי הממשלה, שהתקציבים 
שלהם ניתנים בעדיפות לרשויות יותר חלשות. המשמעות 
היא שבשנים הקרובות תהיה ירידה מואצת בהכנסות שלנו 
מהמדינה. נצטרך להסתדר עם פחות תקציבים ממקורות 

חיצוניים ולהתבסס יותר ויותר על הכנסות עצמיות. 
במילים.  ציונים  נותנים  היו  המורים  הספר,  בבית  כשהיינו 
עשר היה מצוין, תשע היה טוב מאד, שש היה מספיק בקושי. 
אם מתרגמים את השבע שקיבלנו מהלמ"ס, הרי מצבנו הוא 
- כמעט טוב. ואם נזכיר לעצמנו שאנחנו במגמת עליה, וגם 
שבע הוא מספר מזל, אז כנראה שבקרוב מצבנו יהיה טוב. 
ממש טוב. ובינתיים, אם שואלים אתכם מה המצב, יש לכם 

תשובה פשוטה:  שבע.
עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

שימשה  בהם  שנים  ארבע  כמעט  אחרי 
עורכת עיתון שער הנגב ומנהלת הארכיון, 
דקלה קיי סיימה את תפקידה. מי שתמלא 
היא  העיתון  עורכת  תפקיד  את  מעתה 
מנהלת  מאירי.  עדי  המועצה  דוברת 
הארכיון החדשה היא נגה גולסט, שתנהל 
כמנהלת  לתפקידה  במקביל  הארכיון  את 

ויזמויות.  קטנים  עסקים  לליווי  היחידה 
לאחרונה  התמנתה  דקלה  כי  נציין  עוד 
לתפקיד מפתחת משאבים בעמותת מסל"ן 
תקיפה  ולנפגעי  לנפגעות  הסיוע  מרכז   -
חשוב  תפקיד  אכן  בנגב.  ואלימות  מינית 

וראוי. 
עשי חייל!

9 דלתות מסתובבות
דקלה קיי עוזבת את מועצה אזורית שער הנגב



9 הרפת - סיפור 
אהבה ארגנטינאי

אדי פולונסקי - רפתן, שדרן 
רדיו, חבר קיבוץ, צלם חובב, 

מפיק מופעי בידור, איש 
משפחה

הרפת  בגלל  באתי   - שחוק  משפט 
ונשאבתי לסיפור החיים המרתק של אדי. 
המשבץ  וצבעוני  מיוחד  בסגנון  והכל 

דימויים  מכל תחומי החיים... 
ילדות בארגנטינה, לא סוגה בשושנים. 
בדרום  דרכים  בתאונת  נהרג  אבא 
עם  יחד  השלוש,  בן  ואדי  ארגנטינה, 
אחיו, נשארים עם אימם. ימי בית הספר 
ספר  בית  בהחלפת  מתאפיינים  היסודי 
כל כמה חודשים. שמונה בתי ספר אדי 
בעיות  בשל  המקרים  במרבית  מחליף, 
מספר  )הוא  חמורות...  לעתים  משמעת, 
ספר(.  בית  כמי שכמעט שרף  עצמו  על 
היום אולי היו מאבחנים אותו כבעל קשיי 
קשב וריכוז, אך בימים ההם מי שמע על 
מבה"ס  אדי  עם  עוברים  הקשיים  כך? 
שרכש  שהבסיס  כיוון  לתיכון,  היסודי 
לקשיים  נוסף  מספיק.  היה  לא  ביסודי 
עם  להתמודד  גם  נאלץ  אדי  הרגילים, 
שינוי שפת הלימוד מיידיש לעברית. לא 

התמודדויות קלות...
אדי  בחייו.  תפנית  מתרחשת   16 בגיל 
נוער.  בתנועת  מדריכים  לקורס  מתקבל 
אדי  בישראל.  חודשיים  כולל  הקורס 
הרקע  עקב  תנאי,  על  לקבוצה  התקבל 
"כל הפרה  כי  לו  נאמר  המשמעתי שלו. 
מהקבוצה".  להוצאתו  תגרום  קטנה 
בעקבותיה  הגיעה,  כמובן  כזו  הפרה 
הוא  במפלסים.  קצרה  ל"גלות"  נשלח 
של  מושבה  מקום  עזה,  לכפר  הוחזר 
הנער  של  הקצרה  השהות  הקבוצה. 
חיי  כי  בו את התחושה  הצעיר מדליקה 

הקיבוץ מתאימים לו. 
תשובה  אין  לאדי  שואל.  אני  למה? 
ברורה או מדויקת. זה היה משהו בתחום 
הנפשי - החופש, הקרבה לטבע, הבנות... 
כנראה מיקס של כל אלו, ואולי גם דברים 

נוספים.
אדי שב לארגנטינה, ולאחר אינטרמצו 
קצר כמתווך דירות, מגויס לצבא ומשרת 
מקום  הארגנטיני.  הים  בחיל  בוס  כנהג 
שעות   17 פטגוניה,  בערבות  השרות 
הוא  איירס.  בבואנוס  מהבית  נסיעה 
שהייתה  )תקופה  חודשים  תשעה  שירת 
סכסוך  עקב  אך  החובה(,  שירות  אז 
של  אפשרות  עלתה  צ'ילה,  עם  גבולות 
השתחררו.  שרק  מי  של  מחדש  גיוס 
אדי מחליט יחד עם חברתו רות )לימים 
אשתו( כי זה הזמן לעלות לארץ. לא מייד 
קיבל את הסכמת אימו, אך לא ארך זמן 
באולפן  עצמם  מוצאים  ורות  ואדי  רב, 

לימוד עברית בקיבוץ מזרע.
ורות  אדי  האולפן  תקופת  תום  עם 
לבאר  קרוב  בדרום  קיבוץ  מחפשים 
היו להם  רות.  אימה של  גרה  שבע, שם 
א.  הקיבוץ  לבחירת  תנאים  עוד שלושה 
יחסית צעיר. ב. לינה משפחתית  ג. לא 

ארגנטינאים.
בסוף נבחר אור הנר, למרות שקטגורית 

לא עונה לתנאי ג. איך? אני שואל, ואדי 
בהכי  אותנו  קיבלו  הנר  "באור  עונה  
התנאי.  למרות  הכריע  וזה  חום,  הרבה 
אמרו לנו  "ברחוב לא מדברים ספרדית, 
להתבטא  יכול  לא  אתה  אם  בבית.  רק 
בעברית – תשתוק".  נו, ולאדי לא כל כך 

קל לשתוק כשיש לו מה לומר...
ביום הרביעי  הרומן עם הרפת התחיל 
גם  לו  היו  זאת,  עם  הנר.  לאור  להגעתו 
עבודה  סדרן  אחרות.  תחנות  מספר 
בהסתכלות  ומוזרה  קשה  )"תקופה 
"אורניט"  הרהיטים  מפעל  לאחור..."(, 
מספוא  באספקת  שעסקה  בחברה  וכן 
על  קיבל  בהמשך  רפת.  ל-  וגרעינים 
התחמיץ  קציר  התארגנות  ריכוז  עצמו 
מספר  זאת  ועשה  האזור,  קיבוצי  לכלל 
לפעול.  חדלה  שההתארגנות  עד  שנים 
שהוא  עד  לעבודה  מעבודה  עובר  אדי 
המשק  מרכזת  מהגר,  קריאה  מקבל 
הרפת.  ריכוז  את  עצמו  על  לקבל  דאז, 
את  מעריך  הוא  שם.  הוא  שנה   17 מאז 
עבודת קודמו, אך עם זאת אומר כי קיבל 
מקצועיים  אתגרים  לפניה  שעמדו  רפת 
קשים. היה עליו להתמודד בו זמנית עם 
העדר,  של  הגנטי  המצב  תחומים:  כמה 
תשתיות וממשק, איכות הסביבה, צוות. 
כל נושא בפני עצמו הוא אתגר גדול לכל 
מרכז רפת, קל וחומר למרכז רפת חדש 
)קורס  מינימלית  מקצועית  הכשרה  עם 
משוכנעים  היו  כולם  לא  ברופין(.  קצר 

עם  להמשיך  נכון  כי  הדרך  כל  לאורך 
הנדרשות  ההשקעות  כאשר  הרפת, 
בטווח  יחסית  מעטה  והתועלת  גבוהות 
הקצר. כלומר, נוסף אתגר נוסף - לשכנע 
עם  כי  בקיבוץ,  הכלכלה   אנשי  את 
סבלנות ונחישות נצליח להביא את הענף 
הגיבוי  את  מציין  אדי  יפה.  לרווחיות 
שהאמינה  המשק,  מרכזת  מהגר  שקיבל 

כמוהו בענף.
כמה  ננקטו  אדי  של  כניסתו  עם  מיד 
פעולות: ראשית, טיפול בבריאות העדר 
בסיוע  איש מקצוע מהמעבדה לבריאות 
לתחומי  אחראים  מינוי  שנית,  העטין. 
יונקיה  הזנה,  הרפת,  השונים  הפעילות 
למזון  מעבר  אדי  יזם  בהמשך  ובריאות. 
קנוי. האיש שאמר לי בעבר כי הוא חייב 
יום,  מדי  התחמיץ  את  ולחוש  להריח 
למזון  לעבור  הנהלתו  עם  יחד  מחליט 
קנוי. מחד - המהלך מוכיח עצמו ברמה 
הלוגיסטית והיכולת להזמין מזון מותאם 
השונות  הקבוצות  לצרכי  מלא  באופן 
בעדר, מאידך - העלות הנוספת ממשיכה 
להטריד אותו, והוא שואל עצמו מדי יום 
לשקול  נכון  לא  והאם  נכון  פעל  האם 
היתה  לא  לאדי  עצמי.  לייצור  לחזור 
נמשכו.  והלבטים  משמעית,  חד  תשובה 
כמטרה מרכזית פועל אדי לשיבוץ אנשי 
בעמדות  הראשונה  מהדרגה  מקצוע 
מפתח בענף. הרפת קפצה קפיצת מדרגה 
אך לפניה עוד אתגרים לא פשוטים כמו 

 4 מייצרים  "כאן  מכון החליבה.   שדרוג 
את  להתאים  צריך  בשנה  ליטר  מיליון 
הבלתי  לדרישות  הטכנולוגיות  היכולות 
למיניהם"  החלב  צרכני  של  מתפשרות 
מספר אדי.  שוב לא תמיד כולם רואים 
עין בעין את  הכיוון אליו צריך להוביל 

את הענף.
ורואה  הרפת,  ענף  את  ונושם  חי  אדי 
אשר  צעיר,  צוות  בבניית  רבה  חשיבות 
כך  הוותיקים.  את  יחליף  היום  בבוא 
למשל, נכנס יניב )בנו( לענף ותופש בו 
גם פעיל בולט  היום עמדת מפתח. הוא 
מאוד  ומעורה  בקר,  מגדלי  בהתאחדות 
משקה  גם  כן,  החלב".  של  ב"פוליטיקה 
זה אינו חף מפוליטיקה. בכל הפגנה או 
את  נמצא תמיד  אנשי הרפת  מחאה של 
האמונה  כל  עם  המפגינים,  בראש  אדי 
תביעות  בצדקת  שלו  הלטיני  והלהט 
מבטא  אדי  עצמו.  הוא  בהם  החקלאים 
עזה,  עוטף  חקלאי  של  אותנטי  קול 
כלים  לנו  "תנו  פשוט  שלו   כשהמסר 
ואנחנו נעשה את העבודה.", או במילים 
תעשייתי,  שקט  צריכים  אנחנו  אחרות 
קיום התכנון  והמשך  יציב  היינו:  מחיר 
בענף. את כל השאר,  עבודה קשה בכל 
מקום בארץ מהצפון הרחוק ועד לערבה 
ובכל שעה משעות היממה,  אנחנו נעשה  
טרי  חלב   אספקת  על  לשמור  ונמשיך 

לכלל אזרחי ישראל. 
בעלי  רווחת  שאלת  עולה  לאחרונה 
רתמנו  האדם  בני  שאנחנו  החיים 
להתמודד,  נאלץ  החלב  ענף  לצרכינו. 
בנוסף לקשיים המקצועיים, גם עם ציבור 
ולבשר  לחלב  הפרות  במגדלי  הרואה 
עונה  לשאלתי,  בהם.  שמתעמרים  כמי 
לפרות  דואגים  "אנחנו  נחרצות:   אדי 
ככל שרק אפשר. עם זאת, לא נסתיר כי 
מטרתנו לייצר חלב באופן היעיל ביותר. 
בהרגלי  מתערב  )אדי(  אני  שאין  כשם 
האכילה של מבקרי, אינני מסכים כי הם 
רוצה  שלא  מי  שלי.  בהרגלים  יתערבו 
לו  אין  אך  ישתה,  שלא  חלב,   לשתות 
אפילו קצה של הרשאה לפגוע בהרגלים 
שלי. ושלא ינסו אותנו כפי שעשו בחנוכת 
מכון החליבה החדש בדורות )שם היתה 
מתישהו  בטכס(.  ברוטאלית  הפרעה 

אנחנו מפסיקים להיות מנומסים".
ולא ניתן לסיים מאמרנו זה ללא אזכור 

תחום נוסף בו אדי פעיל:
שדרן ברדיו של מוסיקה לטינית , מפיק 
אירועים גדולים, צילום ועוד. וכן,  אדי 
היום  ומשמש  בקיבוץ  פעיל  גם  נשאר 

יו"ר ועד ההנהלה. 
"הרדיו היא נקודה כואבת" אומר אדי. 
שלישי  יום  בכל  שנים   17 משדר  הוא 
)פעמיים כי טוב(.  הכוונה, כמובן, לקול 
לקבל  מתקשה  אדי   .104.6  FM הנגב 
זוכה להאזנה  כי התחנה  לא  את המצב 
מספיק רחבה. יש לנו כלי תקשורת מצוין, 
אך הוא לא חדר לתודעת ראשי הישובים 
כלי  מנצלים  לא  פשוט  אנחנו  והאזור. 
טוב שבנינו. כך אדי. על מגוון פעילותיו 
הנוספות של אדי לא נוכל להרחיב פשוט 

כי קצרה היריעה.  
הבא  הדור  סוגיית  נפתרה  אדי,  לגבי 
עובד  בנו,  יניב,  שהזכרנו  כפי  ברפת. 
נקודה  זאת  עתידו.  את  בו  ורואה  בענף 

אופטימית שטוב לסיים בה.
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ביטחון ופלילים
עדי מאירי

עם תחילת שנת הלימודים נפתחה תכנית 
יעברו  התכנית  במסגרת  בטוח.  ספר  בית 
על  הדרכות  ובחטיבה  בתיכון  הנוער  בני 
יעסקו  ההדרכות  הקהילתי.  השיטור  ידי 
במגוון נושאים כגון ההבדלים בין עבירה 
אחת  שכל  הפלילית  והאחריות  ועבירה 

ואיך  נוער  עבריינות  מהי  נושאת.  מהן 
מתבטאת אחריות פלילית. 

במסגרת ההדרכות זוכים הילדים להכיר 
כך  ובתוך  הקהילתי  השיטור  אנשי  את 
הביטחון  מערך  את  להכיר  לומדים  גם 

והבטיחות באזורינו.

9 בית ספר בטוח
השיטור הקהילתי במפגשים עם תלמידי קרית החינוך - עושים 

את בית הספר בטוח

 "
שירתי  הצבאי,  שירותי  במהלך 
ובשנים  בצה"ל  תפקידים  במגוון 
העורף.  בפיקוד  האחרונות 
באזורים  לתושבים  מענה  לתת  למדתי 
של  רחב  ובמגוון  הארץ  של  השונים 
הגעתי  האחרונים  שים  בחוד  צרכים. 
המעניינים  התפקידים  באחד  לשרת 
קצין  הצפונית.  בחטיבה  והמאתגרים 
על  אחראי   למעשה,  בחטיבה,  העורף 
התושבים.  עמכם  הצבא  של  הקשר 
אלא  מרחבית",  הגנה  "קצין  רק  לא  זה 
הלב  ובתשומת  בטיפול  המומחה  קצין 
לתת  כדי  כאן  ונמצא  העורף  לצורכי 
ככל  רבים  ואמצעים  רחבה  מעטפת 

הניתן לתושבים.
גזרת החטיבה הצפונית, בה אני משרת 
היא מורכבת ורבת איומים. אנו בחטיבה  
רבים  איומים  מול  אל  מתמודדים 
כוחות.  של  רחב  מגוון  על  ואחראים 
בהובלת  הכוחות  כלל  של  מטרתם 
לכל  ביטחון  לתת  היא  צפונית   חטיבה 
הישובים בגזרת החטיבה , ביום בלילה , 

בקיץ בחורף, ימי חול שבתות וחגים.
האחרונות  בשנתיים  הרבה,  לשמחתי 
משמעותי.  יחסי  שקט  חווים  אנו 
השנתיים האחרונות היו לשקטות ביותר 
מזה זמן רב באזור זו. מטרתנו המרכזית 
השקט  על  ולשמור   להמשיך  היא 

ככל  ארוכה  לתקופה  בגזרה  והיציבות 
הניתן.

העורף   על  ההגנה  במשימת  העמידה 
אינטנסיבית  עבודה  בזכות  מתאפשרת 
התמונה  הבנת  בשטח,  הכוחות  של 
של  דעת  שיקול  הפעלת  הכוללת, 
המפקדים , הלוחמים ולילות ללא שינה. 
מפקדים  חיילות,  חיילים,  אותם  בזכות 
ונגדים אתם התושבים לא תרגישו דבר 

המתרחש על הגדר.
לקראת  נמצאים  אנו  אלו,  בימים 
סיכום שנה ויכולים להסתכל לאחור על 
על  בגאווה,  בגזרה  האחרונה  התקופה 
שגשוג ופריחה יוצאי דופן שנוצרו כאן 

ועל שיתוף פעולה איכותי שבין כוחות 
הרבש"צים,  בעזרת  ליישובים  הצבא 
צוותי הצח"י , הקב"טים וכיתות הכוננות, 

עימם אני בקשר קבוע ויום יומי. 
האנשים שכאן, הם אלו שמייחדים את 
לנו  ומקנים  אחרות  מגזרות  הזו  הגזרה 
הפסקה  ללא  לעבוד  המוטיבציה  את 
חשוב  ביטחונכם.  על  לשמור  במטרה 
אחרון  עד  שמהמפקדים  שתדעו, 
ומעריכים  מוקירים  בגזרה,  החיילים 
בגזרת  המועצה  תושבי  את  מאוד 

החטיבה הצפונית.
על  התושבים  לכל  להודות  רוצה  אני 
לכוחות  הניתנים  והחיזוק  התמיכה 
החטיבה  וחיילי  מפקדי  אנחנו,  בשטח, 
הצפונית, אוגדת עזה,  הכוחות בגזרה, 
משטרת ישראל,  ובכלל צה"ל, נהיה כאן 
תמיד, להבטיח את ביטחונכם ולאפשר 

לכם לקיים שגרת חיים נורמטיבית."

9 מוזמנים להכיר- קצין העורף שלכם
רס"ן אלעד זנדני, קצין העורף של החטיבה הצפונית )הפועלת בשטח שער הנגב(, הגיע אלינו  
לפני כארבעה חודשים מחטיבת החילוץ וההצלה של פיקוד העורף. במכתב אישי לתושבי 
שער הגנב הוא מסכם את ארבעת החודשים הראשונים בתפקיד ומספר על ייחודו של תפקיד 

זה לצד הייחוד שבתושבי שער הנגב

האשכולות  שוטרי  של  ביקורות  שתי 
שהתבצעו  חוקיים,  בלתי  שוהים  לאיתור 
בחודש האחרון הביאה לכדי תפיסתם של 
מספר שב"חים, שניים מהם דרושי חקירה. 
כי  להדגיש  מבקשים  הביטחון  במחלקת 

שב"חים  העסקת  על  הפלילית  האחריות 

נופלת גם על המעסיקים וכי על החקלאים 

לבצע את הבדיקה הנחוצה על מנת לוודא 

שאינם מעסיקים עובדים בלתי חוקיים.  

9 פונים לחקלאים 
מחלקת ביטחון בפניה לחקלאים - בידקו את האישורים של 

עובדיכם

פריצה  מקרי  עמוסת  קשה  שנה  לאחר 
סביב  הגדר  הושלמה  חקלאיות,  וגניבות 
מושב יכיני. בתקופה האחרונה אנו רואים 
שוב  עלה  החקלאיות  הגניבות  נושא  כי 

לכותרות. 

פעם  לא  סובלים  אנחנו  גם  לצערנו 
הגדר  חקלאיות.  ופריצות  גניבה  ממקרי 
עתידה למנוע את רוב הגניבות החקלאיות  
ולחזק את תחושת הביטחון בקרב תושבי 

יכיני.

9 יכיני מגודרת
במהלך היסטורי הסתיים תהליך הגידור של מושב יכיני

ערנות של אחד מתושבי האזור הובילה 
נמצאה  שבסופו  מורכב  איתור  למבצע 
באמצע שטח חקלאי באזורינו, חושה בה 
גרו לא פחות מ - 18 שוהים בלתי חוקיים. 
רובם הגדול קטינים, חלקם דרושי חקירה. 
כתבי   8 לכדי  הביא  התפיסה  מבצע 

אישום. 
הביא  אזרחית  ערנות  של  נוסף  מקרה 

לדיווח על רכב נטוש בשדות שבין קיבוץ 
דורות לרוחמה. במחלקת הביטחון איתרו 
הוחזר  והוא  כגנוב  שזוהה  הרכב  את 

לבעליו. 
במחלקת הביטחון מברכים על ערנותם 
תושב  לכל  וקוראים  האזור.  תושבי  של 
ליצור עימם קשר אם הוא מרגיש שמשהו 

אינו כשורה. 

9 משתפים פעולה להצלחה
שיתוף הפעולה בין כוחות הביטחון לבין תושבי האזור ממשיך 

להוכיח את עצמו 

חקלאות ופתוח הכפר
חיים חרמוני
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9 שבוע 
היזמות העולמי 

2016
בין התאריכים -13.11

19.11.2016 התקיים שבוע 
יזמות ברחבי העולם

הקשורים  בארועים  עסק  זה  שבוע 
ליזמות, חלקם עבור יזמים ובעלי עסקים 

קטנים וחלקם לכלל הציבור.
בשני  השבוע  את  ציינו  הנגב  בשער 
שני  ביום  התקיים  הראשון  ארועים; 
14.11 בבוקר, בחגיגת בוז'ולה )מוקדמת( 
בכרם של פפו באור הנר. למי שלא מכיר, 
בוז'ולה הוא פתיחה וטעימה ראשונה של 
היין מאותה השנה. אנחנו נהנינו מבלנד 
ברדו  ופטיט  שירז  מרלו,  קברנה,  של 

שהכין פפו )דן מרציפר(.
מתחום  עסקים  בעלי  התארחו  בכרם 
ומהמועצות  הנגב  בשער  הקולינרי 
ושדות  אשכול  אשקלון,  )חוף  השכנות 
נגב(, יחד  קיבלו הרצאה לטיפים במיתוג 
גולת  ופסטיבלים.  לשווקים  ייעודי 
הכותרת הייתה השקת "פורום קולינארי 
פיחוביץ  טל  מובילה  אותו  בעוטף", 

)דורות( בסיוע ומימון מעוף אשקלון.  
מנדלה  מסעדה  בפאב  נפגשנו  בערב, 
גבים(,  לקיבוץ  בכניסה  הדלק  )בתחנת 
חשיבות  בנושא  הרצאה  לשמוע 
גם  העסקי.  כחלק מהשיווק  הנטוורקינג 
עסקים  ובעלי  יזמים  הגיעו  זו  להרצאה 
כולו. היתה  ומאזור הדרום  משער הנגב 

הרצאה מעניינת ומלמדת.
גם  לפעול  חזר  השבוע  באותו  עוד 
קורס  עם  האזורי  לעסקים"  הספר  "בית 
המתקיים   EBay-ו באמזון  למכירות 
את  מלמד  הקורס  בערב.  רביעי  בכל 
חנות  לפתוח  ניתן  כיצד  בו  המשתתפים 
למכור  ולהתחיל   EBay-ב ו/או  באמזון 

שם. מה למכור? הכל.
לעסקים  לרשות  להודות  המקום  זה 
וסבסוד  מימון  על  ולמעוף  קטנים 
להציע  לנו  המאפשרים  כולם,  הארועים 
שבינינו  ליזמים  שלנו,  העסקים  לבעלי 
מעניינים  קורסים  בכלל  ולמתעניינים 

סדנאות והרצאות רבות עניין.

9 התכנית 
העסקית – מהי
הפעם נדבר על הסביבה בה 
אנו עובדים וכיצד מתייחסים 
לסביבה זו בתכנית העסקית

שלנו  הלקוחות  את  כוללת  הסביבה 
את  הקודם(,  בעיתון  הזכרנו  )אותם 
המתחרים שלנו ואת הגופים המשפיעים 

עלינו באופן ישיר או עקיף.
חשוב לדעת מי המתחרים שלנו )מותר 
המוצרים  את  ולנסות  לקנות  רצוי  ואף 
שלהם(. כדי להצליח עלינו לדעת להיות 

יותר טובים מהם.
אלו  דווקא  לאו  הם  שלנו  המתחרים 
שמוכרים את אותו המוצר כמותנו, אלה 
מוצר\ המציעים  העסקים  אותם  כל 

שירות העונה על אותו הצורך עליו עונה 
המוצר שלנו. לדוגמה: מסעדה. מסעדה 
של  המתחרים  לאכול.  הצורך  על  עונה 
באזור,  המסעדות  כלל  יהיו  המסעדה 

חנויות המכולת בהן אפשר לקנות אוכל 
הלקוח  של  הביתי  ואפילו המטבח  מוכן 
הפוטנציאלי. ולכן, בחיפוש מתחרים, יש 
לחשוב על כל עסק שבכוחו להקטין את 

ההכנסות שלנו.
של  רשימה  נכין  העסקית  בתכנית 
לסוגים.  אותם  נקטלג  ואף  מתחרים 
את  נשווה  שבה  טבלה  תהיה  הבא  שלב 
המוצר שלנו בהשוואה למתחרים.. נחזור 
מהצורך  יותר  גם  יש  ,הרי  למסעדה 
בלבד. קהל לא מגיע למסעדה רק בשביל 
השף  )כדברי  להתארח  בא  הוא  לאכול, 
אלו  וכד'.  בילוי  האווירה,  כהן(,  חיים 
צרכים שבישול בבית או אוכל מוכן, לא 

מספקים.
חזקות  רשימת  נבנה  זה  בשלב 
עתידיות  עסקיות  הזדמנויות  וחולשות, 
זה חשוב?  לקיומנו. למה  לצד האיומים 
כי  יותר,  עוד  לחזק  יש  החזקות  את 
החולשות  את  אותנו,  שמבדלות  הם 
אסור  הזדמנויות  ולשפר.  לפתור  יש 
בשליטתנו,  לא  אמנם  ואיומים  לפספס, 
תמיד  איתם,  להתמודדות  ההכנה  אולם 

חשובה.
על  בכרם,  פפו  אצל   - יזם  על  זרקור 

אמנות ויין
אחר?  בראש  חוויתי  מפגש  מחפשים 
המנהלים  לשדרת  במפגש  מעוניינים 

בארגון, או ארוע משפחתי קטן ואחר?
דן  המלא  בשמו  או  פפו  את  הכירו 

מרציפר.

לא  וססגונית,  ייחודית  דמות  הוא  פפו 
רק בקיבוצו אור הנר שבצפון הנגב אלא 
הקיבוצית  התעשיה  מנהלי  בקרב  גם 
בכלל. כעולה מארגנטינה, הוא שימר את 
המפורסם  אמריקאי  הדרום  החיים  להט 
)ואוכל  איכותי  בשר  ליין,  האהבה  ואת 
בכלל( וכל מה שיפה ומענג בחיים, בתוך 
רב  מנכ"ל  מהיות  לבד  אמנות.  גם  כך 
ניסיון שהוביל את מפעל אורניט )של אור 
הנר( ואת חברת המזרנים "פולירון" של 
קיבוץ זיקים הוא גם איש רנסאנס שעוסק 
ברישום  שלו,  הביתי  בכרם  יין  ביצירת 
עוסק  החל  לאחרונה  במתכת.  ופיסול 
והפילוסופיה  החיים  ניסיון  בהנחלת  גם 

הייחודית שלו לחברות וארגונים.
החברה  של  הניהול  שדרת  את  דמיינו 
)או צוות ניהול השיווק של הארגון( על 
גזוזטרה נישאת מעץ, בראש מדרון מכוסה 
מתנחשלים  שדות  על  משקיפה  גפנים, 
וערוץ  כחולים  שמיים  נגב,  אדמת  של 
קרוב  ממש  מתפתל  הציורי  שקמה  נחל 
יין  כוסות  הזו  לתמונה  הוסיפו  מתחת. 
מהיקב הפרטי של פפו  גבינות ולחמים 
אם  ונשנושים מפתים.  ירקות  יד,  מאפה 

אלה לא החיים היפים, אז מה כן.
סיור  כולל  המפגש  התפאורה.  רק  וזו 
אמנות  לימוד  הצמוד,  וביקב  בכרם 
מגלריית  התרשמות  מקרוב,  היין  יצירת 
יצירות האמנות של פפו הכוללת ציורים 
ביופיים  מדהימים  ברזל  פסלי  מקוריים, 
בבקבוקים  הייחודי,  הביתי  היין  וכמובן 

המצוירים על ידי פפו. 
אז נכון - יש עוד כמה קפיצות באנג'י 
שלא ניסיתם ועוד כמה מתחמי פיינטבול 
בתוך  אבל  פקדתם.  שלא  וקארטינג 
הקרנבל הבלתי פוסק הזה לפעמים הגוף 
לדברים  להתחבר  רוצה  הנשמה  וגם 
היפים והפשוטים שכל אחד מאתנו כמה 
תמצאו  הזה  הנדיר  החיבור  את  אליהם. 

אצל פפו בכרם.
 ,050-7200426 נוספים:   לפרטים 

.pepowine@gmail.com

שער הנגב וו דצמבר 2016 09דצמבר 2016 וו שער הנגב08

יזמות
נגה גולסט

צילום וו נגה גולסט. המפגש בכרם של פפו

רווחה וחוסן
מיה זילברבוש

צילום וו עדי מאירי

המאמנים  קורס  של  סיומו  לאחר 
המחלקה,  והפעילה  שיזמה  הכלכליים 
פילת  ממכון  ספטר  שירה  של  בהנחייתה 
רופין, התגייסו מספר  ובשותפות מכללת 
למען  להתנדב  וביקשו  הקורס  מסיימי 

משפחות מהאזור. 
המאמנים הכלכליים מתחילים להתנדב 
המופנות  משפחות  אצל  אלה  בימים 
ומנסים  חברתיים  לשירותים  מהמחלקה 

יותר,  נכונה  כלכלית  בהתנהלות  לסייע 
יצירת תכנית כלכלית ל 10 שנים והגדרת 

מטרות כלכליות ברורות לכל משפחה. 
תושבי  כולם  המתנדבים,  כי  לציין  יש 
מגוונים  בתחומים  עוסקים  הנגב,  שער 
להשקיע  ומוכנים  הפרטית,  בעבודתם 
שעות לא מעטות מזמנם, למען משפחות 
אחרות, הזקוקות להכוונה, ידע וליווי. אנו 

מוקירים זאת מאד.

9 מאמנים כלכליים מתנדבים 
למען משפחות

במסגרת פועלה של המחלקה לשירותים 
על  ילדים  למען  הנגב  שער  חברתיים 
הרצף האוטיסטי, בגיל ינקות ועד 15, ובני 
משפחותיהם, יצאו 8 משפחות משער הנגב 

לסוף שבוע במלון צובה )28-29.10.16(.
גיבוש  הוא  ייחודי  לפרויקט  הרציונל 
בתנאים  משפחות  בין  והכרות  משפחתי 
מאפשרים. הבחירה המצוינת במלון צובה 
המתאים  קיפצובה  לאתר  קרבתו  הייתה 

לטווח גילים רחב.
לקבוצה  התלוותה  השבוע  סוף  במהלך 
הנדרש,  ככל  לסיוע  צורית  בשם  מלווה 
מטעם  שוקולד  בסדנת  זכו  המשפחות 
המלון וכמו כן הנעורים של צובה העבירו 
עם  שבת  קבלת  פעילות  בהתנדבות 

המשפחות.
נתנו  נהנו,  שמאד  סיפרו  המשתתפים 

ותיארו  והתכנים  על המקום  חיובי  משוב 
חוויה של הרבה יחד, היכרות ושיתוף.

מספרת  שהשתתפה  האימהות  אחת 
באירוע.  שניכרה  מההשקעה  "הופתעתי 
היה  וזה  המשפחות  של  גיבוש  היה 
החוויה  מהשגרה.  יציאה  מאוורר,  מאד 
בקיפצובה הייתה מאד מהנה עבור הילד 
לבבית  מאד  היתה  השבת  קבלת  שלי. 

ומרגשת והיא אירוע שייזכר לי לטובה".
של  מלא  במימון  התקיים  השבוע  סוף 
והתבצע  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
לוי  דליה  הרווחה,   משרד  עם  בשותפות 
הנעורים  חטיבת  עם  מחוזית,  מפקחת 
וכמובן  אבנד  כרמל  המנהלת  באלו"ט, 

המשפחות.
העשייה  על  השותפים  לכל  מודים  אנו 

שהצליחה לייצר פרויקט מרגש זה.

9 סוף שבוע למשפחות עם 
ילדים על הרצף האוטיסטי

הנגב,  לשער  הגיעה  כחודש,  לפני 
משלחת מקצועית של נציגים, אנשי מקצוע 
השותפים  קרלסרוהה,  ממחוז  ומתנדבים, 
ב  והחוסן  החירום  תחום  ללמידת  שלנו 
היה  הביקור  נושא  האחרונות.  השנים   4
המסייעים  טכנולוגיים  אמצעים  בחינת 
בתחום  הלמידה  סיכום  חירום,  בזמן 
הלמידה  לתחום  ומעבר  והחוסן  החירום 
הבא: שירותים ועבודה עם ועבור קשישים. 
במהלך הביקור, שכלל את ראש המועצה 
שנאודיגל  דר'  קרלסרוהה,  מחוז  של 
בכירים  מתנדבים  וכן  בהלר  מר  וסגנו 
המשתתפים  ביקרו  ההצלה,  מכוחות 
השתתפו  אשקלון,  בעיר  העירוני  במוקד 
טכנולוגיה  בנושא  מקצועיות  בפגישות 
בחירום ולקחו חלק בכנס מקצועי משותף 
לסיכום הלמידה בתחום החירום והחוסן. 
המשלחת התארחה באירוח הכפרי בדורות 

ולוותה ע"י עודד פלוט )מנכ"ל המועצה(, 
קליינר  טל  חינוך(,  )אשכול  טל  דודה 
)קב"ט מוסדות חינוך(, שולי הרן )דורות(, 
חנה טל )המח' לשירותים חברתיים ומיה 

זילברבוש )מרכז החוסן והתנדבות(. 
החוויה  את  המשתתפים  סיכמו  בכנס 
את  המשותפת,  מהלמידה  הנצבר  והידע 
העשייה  ואת  לקח  אחד  שכל  התובנות 
זו.  למידה  בעקבות  ותתבצע  שהתבצעה 
שני  בין  שנוצר  והמיוחד,  האמיץ  הקשר 
מקומות אלו, השונים בגודלם, בתרבותם, 
מתמודדים  איתם  החירום  אירועי  בסוגי 
ההבנה  בזכות  נוצר  העבודה,  ובשיטות 
המרכזית שחירום הוא בכל מקום חירום, 
ואנשי המקצוע צריכים  אתו האוכלוסייה 
הנפלאים  האנשים  בזכות  וכן  להתמודד 
שותפים  להיות  אמיתי  רצון  שהביעו 

ללמידה משמעותית יחד.

9 סיכום נושא החירום בלמידה 
המשותפת של שער הנגב 

וקרלסרוהה גרמניה

היחידה לאלימות במשפחה במחלקה לשירותים חברתיים 
יוזמת ומארגנת

מפגש ושיח בנושא אלימות בין זוגית
לבעלי תפקידים בישובים

- בעידן ההפרטה והפרטיות; כשהמשפחה מתכנסת בד' 
אמותיה; כשחווים אלימות וטרור מחוץ - איך מתמודדים עם 

אלימות בין זוגית בקהילותינו?    
- מי צריך להתערב ואיך?

- מה היא האחריות הרובצת על כל אחד מממלאי 
התפקידים?

- מה הם שיתופי הפעולה המתבקשים ואיך יוצרים אותם?

נצפה במונודרמה: להכאיב וללטף

    

מונולוג של גבר אלים - גבר בשנות השלושים, איש הייטק וקצין 
ביחידה קרבית הנמצא בטיפול קבוצתי באחד המרכזים למניעת 
אלימות במשפחה. הוא פותח חלון אל מעמקי נפשו, אל היצרים 
הפחדים והמצוקות ההופכים אותו לאט לאט מ"בחור טוב" כפי 

שמגדירה אותו החברה, לפצצה מתקתקת של הרס ואלימות כלפי 
אשתו ובתו.

נדון בשאלות אלה ונצא עם ערכת הדרכה

ביום חמישי 22.12.2016
בין השעות 15:00 - 11:00 באולם הגדול

במחלקה לשירותים חברתיים

נא לאשר השתתפות  אצל עו"ס הישוב או במזכירות 
המחלקה אצל אילנית בטלפון 077-9802755

revachas@sng.org.il או במייל

מצפות לראותכם!

לפני כחודש חגגנו בגבים ברוב עם ערב 
מוכשר,  מוסיקאי  דביר.  ליוסי  הוקרה 
לשירים  גם  התוודענו  ולאחרונה  מלחין 
רבים שכתב את מילותיהם. לא כל השירים 
הולחנו ורק את חלקם הכרנו. חדר האוכל 
לפה  מפה  מלא  היה  גבים  קיבוץ  של 
מכל  שהגיעו  באנשים  וכן  קיבוץ  בחברי 
לכבודו  יוסי.  עם  לחגוג  המדינה  קצוות 
שרו סולנים – מבני גבים, וכן חדשים שזה 
של  נהדרת  בחבורה  לוו  אלו  באו.  מקרוב 
מי  מההרחבה,  מי  מהקיבוץ,  כולם  נגנים, 
מצעירי בנינו ויוני שחם כמובן. הם עיבדו 
ולימדו  ועכשווי  את השירים בלבוש חדש 
את הזמרים את השירים. כמו כן, שרו שתי 
של  בניצוחה  הנגב"  "שער  בנות ממקהלת 
לנו  הנעימה  וכן  האגדית  צייטלין  אליטה 
בקולה  של...  הבת  מלכה-  דביר  בשמת 
עלו  הערב  בסוף  אבא.  של  משיריו  הערב 
והצטרפו  הזמר  חבורת  ותיקי  הבמה  על 

לשירי החג ששרנו בעבר. היה מרגש! 
השירים היו שזורים בסיפורי יוסי על "איך 
נולד שיר" או מאין הוא שואב את השראתו 
יוסי העיד כי הוא למד  לכתיבת המילים? 
במהלך  שהכיר  הרבים  לאנשים  להקשיב 
חייו והסיפורים כבר הגיעו אליו "מעצמם" 
- זה מקור ההשראה. מיכל אשתו הקריאה 

מעט משיריו הלא מולחנים. 
יוסי הצטרף לגבים בשנת 1971 יחד עם 
בשמת   - בנות  שתי  ולהם  מיכל  רעייתו 
השתלבו  בגבים  חובב.   – אחד  ובן  ורינת 
כישוריו  עם  יוסי  ובתרבות.  בעבודה 
זמר על טהרת  המוזיקליים הקים חבורות 
חברי גבים. בכל יום שישי הופיעו בקבלת 
כזה(,  דבר  היה  )כן  אוכל  בחדר  שבת 
כעשור  לפני  וחגים.   אירועים  בחתונות, 
משירי  כמה  עם  תקליטור  הוציאו  שנים 
יוסי   1985 בשנת  למזכרת.  וחג  שבת 
מוסיקה  ללימודי  ויצא  חלומו  את  הגשים 

ניהל  לימודיו  בתום  בירושלים.  באקדמיה 
האזוריות  במועצות  המוסיקה  אולפני  את 
"שער הנגב", "חוף אשקלון" ו"שדות נגב", 
ואף הקים חבורות זמר מחוץ לגבים. כמו 
כן, היה מעורב בלימודי המוסיקה ב"שער 
הנגב", ואף היום, אחרי שיצא לפנסיה, הוא 
עדיין מנחה את עבודות הגמר של תלמידי 

יב' במגמת המוסיקה בתיכון.
קבוץ גבים חוגג השנה 70 שנים להיווסדו. 
שונים.  אירועים  חוגגים  אנו  לאורך השנה 
לאנשים  הוקרה  של  אופי  נושאים  חלקם 
חדשים  רבים  שאנשים  משום  גם  שונים, 
שיכירו  אנחנו  ורוצים  קהילתנו  הצטרפו 
גבים,  את  להכיר  רבות  דרכים  יש  אותנו. 
דרך ההיסטוריה, דרך סיפורי ותיקים, דרך 
אנשיה.  דרך  ובעיקר,  וענפיה  גבים  נופי 

אחד מהם הוא יוסי.
של  דרכו  מראשית  הייתה  מוסיקה 
עיצבה  ואף  שלנו  מהנרטיב  חלק  הקבוץ, 

הייתה  ואילך  ה-50  בשנות  זהותנו.  את 
בארץ,  הראשונה  בצורת",  "תזמורת 
תנועה,  כלל  המופע  למיתולוגית.  שהפכה 
ונגינה ושירה ב"כאילו"  תלבושות,  כלים, 
שירים אהובים ומוכרים והיא הופיעה בכל 
אירוע קבוץ, בכל התנועה הקיבוצית ואף 
לה  היו  השנים  ברבות  צה"ל.  חיילי  לפני 
יורשים צעירים יותר והתזמורת הייתה מעין 

סמל מסחרי שלנו, שליכד את הקהילה.
אח"כ היה מפעל "זמיר" – מפעל לחליליות 
שהיה למפעל הראשון של קבוץ גבים, ופעל 
הראשון  הכלי  היו  חליליות  רבות.  שנים 
מעין  והיו  לנגן  למדו  מאתנו  רבים  עליו 
שער לעולם המוסיקה, המוסיקה העממית, 
עצמו  לייצור  מעבר  הקלסית.  המוסיקה 
היה בו תהליך הבדיקה והכיוון, תהליך בו 
חיפשו הבודקים את הצליל הערב, הצליל 
המדויק. המוסיקה הפכה לחלק חשוב של 
גבים, עד כדי כך שחלמנו וגם תכננו, מרכז 
ואף  לבסוף  הוקם  שלא  למוסיקה,  ארצי 

המפעל נסגר אחרי 35 שנה.

סימונה סער

9 ערב הוקרה ליוסי דביר )גבים( – מלחין ומשורר 





חיים חרמוני ועדי מאירי

 "
אני בכלל גדלתי בגבעתיים. הכוונה שלי בתיכון היתה 
בין  התלבטות  לי  היתה  אקדמאית.  לעתודה  ללכת 
לימודי ביולוגיה כי הייתי במגמת ביולוגיה בתיכון, לבין 
מקצוע הומאני, שאמנם הרבה יותר קרוב לנטיות לבי אבל לא 
נחשב מבטיח כלכלית. התקבלתי לעתודה, אבל לא הצלחתי 
להכריע בין שני התחומים, לכן החלטתי לדחות את ההכרעה. 
לא  פרטי,  גרעין  למדתי  בו  בתיכון  התארגן  התקופה  באותה 

תנועתי, שאליו החלטתי להצטרף. למרות  שההליכה לקיבוץ 
הייתה בחירה מאוחרת, בסופו של דבר אני היחיד שנשארתי 

מהגרעין".
שם  ללול,  לראשונה  נשלח   1972 בשנת  עם  לניר  כשהגיע 
במסגרת  עם  לניר  "הגעתי  הצבאי.  השירות  אחרי  גם  נשאר 
וחזרתי  הצבא  את  סיימנו  הלול.  לענף  נקלטתי  וישר  הנח"ל 
ללול. יצאתי ללמוד ברחובות, בפקולטה לחקלאות התמחות 
גם קורסים בכלכלה  ובגנטיקה. לקחתי  חיים, בתזונה  בבעלי 
הייתי  למעשה  שנים.  מספר  הלול  את  ריכזתי  ובחשבונאות. 

פעמיים מרכז לול ופעמיים גזבר קיבוץ  ניר-עם לסירוגין.

בשער הנגב
ב 1996 קרתה טרגדיה וגזבר המועצה האזורית שער הנגב, 
"נקרא  שמעון  במפתיע.   נפטר  רוחמה  מקיבוץ  ואזה  אמנון 

לדגל" על ידי שי חרמש, מי שכיהן אז כראש המועצה. 
את  קצרה.  בהתראה  לתפקיד  הגעתי  הנסיבות,  "מכורח 
החפיפה עשיתי עם הצוות שעבד עם אמנון ועם הקבצים )אז 
בתכנת קווטרו(  שאמנון הותיר במחשב, שמטבעם היו קבצי 
ללמוד  אלה  ברירה  הייתה  לא  אך   האישי  לשימושו  עבודה 

מהם מה היו כוונותיו ושיקוליו. 
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של  הכלכלי  למשבר  שמעון  מתייחס  ובראשונה  בראש 
ואמנון  חרמש  שי  בימי  המועצה  של  "המדיניות  הקיבוצים. 
כגזבר, שבעצמה נחלצה ממשבר כלכלי שפקד אותה והחלה 
המשבר  לתוך  להיגרר  שלא  הייתה  תקציבי,  באיזון  להתנהל 
של הישובים. כשנכנסתי לתפקיד, ערכנו הסדרי פריסת חובות 
לא  תקופה  היתה  חובה.  ביתרות  שהיו  קיבוצים  של  זהירים 

קלה, שחלפה וטוב שכך". 
במליאה  ונציגיהם  הישובים  הנהגות  המועצה,  אוכלוסיית 
מנהלי  עם  עבדתי  בתחילה  האחרונות.  השנה  ב-20  השתנו 
אישית  והיכרות  משותפת  שפה  והייתה  שהכרתי  ישובים 
יותר  מורכב  נעשה  העניין  דעות.  חילוקי  פתרון  על  שהקלה 
כשמדובר בהנהגות ונציגים שבחלקם באו עם תפיסות אחרות, 
לשמחתי  ותפקידיה.  למועצה  ביחס  שונה  שפה  ולפעמים 
אנו בשער הנגב מצליחים בסופו של יום לגבש חזון ותפיסה 
משותפים, ואף חילוקי הדעות אינם מגיעים לעוצמות עליהן 

אני שומע מקולגות במרכז הארץ".
מה הקושי העיקרי בתפקיד?

הבירוקרטיה  היא  התשובה  בתפקיד-  העיקרי  "הקושי 
השמירה  ולכן  ומסתבכים  הולכים  הנהלים  וגוברת.  ההולכת 
ומסתבכת.  הולכת  תפקידי,   מתוקף  עלי  המוטלת  עליהם, 
בארץ השיטה היא שבכל פעם שמישהו טועה, או פועל בזדון, 
קוראת  פרצה  כל  כאילו  חדשים.  ונהלים  חוקים  מוציאים 
לגנב.  בעיני זה מטריף את המערכות, מה גם שתשומות הזמן 
ועולות.  הולכות  הבירוקרטיה  עם  להתמודדות  הנדרשות 
כללים ונהלים אלה מחייבים את המועצה, ואותי כגזבר ברמה 
האישית, )פקידי מועצה, בניגוד לפקידי מדינה, צפויים להליך 
מנהלי של חיוב אישי על כל חריגה(, כך שלעיתים, אנו נאלצים 
בלית ברירה, להיות בירוקרטיים. בבחינת "מה ששנוא עליך, 

עשה לחברך".
שמעון מנסה לקחת חלק בפרויקטים קרובים לליבו אף אם 
אינם "גזבריים נטו". דוגמה לכך הוא פרויקט השקמה. "ליוויתי 
ומהנדס המועצה  יחד עם ראש המועצה  את תכנית השקמה 
דאז. נקודת המוצא של יוזמי התכנית הזו היא שימור המגוון 
הביולוגי, אנו תמכנו בכך ואף היינו מוכנים לטול על עצמנו 
שהשכלתי  מאחר  הפיתוח.  ביטול  במחיר  לא  אך  מגבלות, 
היא בתחום הביולוגיה ומדעי בעלי החיים  מצאתי את עצמי 
אני מבין את שפת חקלאים, שפת  מלווה את התכנית כאשר 
הביולוגיים וגם את שפת הכלכלה ומנווט בין נקודות הממשק 

הללו".
הספר  בית  בינוי  היה  ליוויתי,  אותו  אחר  מעניין  "פרויקט 
גויס  שחלקו  ש"ח,  מיליון   100 של  בתקציב  הממוגן  התיכון 
תוך כדי הבינוי ממקורות שונים. האתגר היה מורכב בשל אי 
בארץ  שונים  לגורמים  לדווח  הצורך   התקציבית,  הוודאות 
ובחו"ל. אכן הצלחנו לסיים פרויקט  זה ללא גירעון. תוך כדי 
התהליך שמחתי להיחשף ליוזמות החינוכיות של בית הספר".

בין הגוף לרוח
בכלל, שמעון אוהב ללמוד. הוא לימד את עצמו את רזי הלול. 
ומועצתית(  )קיבוצית  הגזברות  רזי  את  עצמו  את  לימד  הוא 
והוא לימד את עצמו גם הרבה מתחביביו הלא קונבנציונליים. 
עולם  את  ללמוד  שלו  במשיכה  למצוא  אפשר  לכך  דוגמה 

היהדות.
פעם בשנה, ביום כיפור, תוכלו למצוא את שמעון בניר עם 
מעביר שיעורי יהדות.  "אני מביא מדרשים המבטאים השקפות 
שונות. אני עוסק הרבה ברמב"ם שאני מאוד מעריך ולמדתי 
אותו הן בחברותא והן לבד. הוא אישיות מרתקת בעיני ורבת 

סתירות בכתיבתו הוא, ובהשתקפותו בעיני מפרשיו.
לפחות  למעשה,  התורה.  כתבי  בתוך  רק  לא  מטייל  שמעון 
פעם בשנה הוא מקפיד לצאת לטרקים עם זוגתו שעליה מעיד 
בהרי  הייתי  "השנה  הטיולים.  בחיידק  להדביק  הצליח  כי 
ובהרי הטטרה בגבול סלובקיה  הסימיאן הגבוהים באתיופיה 
בתוספת  הארץ,  מאהבת  במקור  נולד  לטייל  "הרצון  פולין". 
הרצון לאתגר "מתון": טרקים באזורים הרריים שונים.  בארץ 
יש לי קבוצה קבועה של חברים שאני וזוגתי מטיילים עימה 
וכך השלמנו את "שביל ישראל", "שביל הגולן" וכעת מהלכים 
ב"שביל הבנים" הדרוזי שבעצם נמצא בהליכי התוויה וסימון. 
אותו  משאירים  כה  עד  עיסוקיו  שכל  חשבתם  לרגע  אם 
מספיק עסוק, אז כנראה שלא. שמעון מקפיד ללמד לא רק את 
הגוף אלה גם את הנפש. "אני מאוד אוהב מוסיקה קלאסית. זה 

התחביב שהגעתי אליו בגיל יחסית מאוחר. אני מנוי לתזמורת 
הקאמרית הקיבוצית, וגם מקפיד להגיע לקונצרטים של אולפן 

המוזיקה בשער הנגב. 
אוהב  בהחלט  אני  אבל  גדול.  כמבין  עצמי  על  מעיד  איני 

לשמוע, ואוהב לאתגר את עצמי ביצירות פחות קליטות. לא 
לכל דבר אני מתחבר אם כי לחלק מהיצירות אני מתחבר עם 
הזמן. יש גם דברים חדשים שאני מנסה להיות פתוח אליהם 
כדוגמת תיאטרון הפרינג' או מחול. בעיקר שומר על ראש פתוח."

שמעון קרן צבי, 
גזבר המועצה

מגבעתיים דרך הלול, הרמב"ם, הפקולטה לחקלאות ברחובות והרי הסימיאן שבאתיופיה. כבר 20 שנה ששמעון 
קרן הצבי מקיבוץ ניר עם יושב בכיסא הגזבר של מועצה אזורית שער הנגב. הוא ראה את שי חרמש, הוא ראה את 

המשבר של הקיבוצים, אבל גם את ההתחדשות

צילום וו עומר צדיקביץ'

צילום וו ארכיון. מימין לשמאל: יואב פלד, שי חרמש, שמעון קרן הצבי ואליהו סגל בחדר הכושר בתיכון, 1.11.2002
הכול אנשיםסדרת הכתבות

גזבר, תקופה אחת זכורה לשמעון כ 
השיא  שנת   ,1985 שנת  במיוחד- 
בישראל,  הכלכלי  המשבר  של 
ושל התנועה הקיבוצית בפרט. שמעון מתאר 
בשנאה  רוויה  כתקופה  ההן,  השנים  את 
תומכת   המדינה  בו   המצב  הקיבוצים.  כלפי 
הכלכלי  המצב  מול  אל  הקיבוצים,  בהסדרי 
של כלל אזרחי המדינה, הביא לכעס רב כלפי 
המשק  ייצוב  תכנית  הקיבוצית.  ההתיישבות 
לשנה(  אחוזים  מאות  של  אינפלציה  )עצירת 
שהונהגה על ידי שמעון פרס )ראש הממשלה 
ויצחק מודעי, מי שהיה אז שר האוצר,  דאז( 
אך  מקריסה,  ישראל  כלכלת  את  הצילה 
הריבית  הקיבוצית.  לתנועה  רע מאוד  עשתה 

והקפיצה  לריאלית,  באחת  הפכה  הנומינלית 
בעשרות  מהקיבוצים  רבים  של  החוב  את 
מונים. על פי שמעון, מי שלא הבין את עצמת 
הפגיעה בקיבוצים,  היה ראש הממשלה שמעון 
הבין  מודעי,  יצחק  האוצר  שר  לעומתו  פרס. 
ואף  הקיבוצים  שלמו  אותו  המחיר  כובד  את 
פרסם זאת בפומבי. "אני זוכר, שכאשר החלו 
עם הסדרי הקיבוצים וכולם תקפו את המדינה 
מודעי  יצחק  פרסם  בקיבוצים,  תמיכתה  על 
הסקטור  הם  שהקיבוצים  טען  שבו  מאמר, 
העיקרי ששילם את מחיר תכנית הייצוב. זאת 
היתה קרן האור. לא מובן מאליו ששר האוצר, 
בפומבי  כך  יצא  התכנית,  אותה  על  שאמון 

להגנת הקיבוצים".

שנת 1985

על סידרת הכתבות הכל אנשים
בגיליונות הקרובים, נפרסם סידרת כתבות שעוסקות באנשים שמשפיעים לנו על היומיום: 
להתארח  שרוצים  קוראים  למיניהם.  מפתח  ותפקידי  הישובים  הנהגות  מועצה,  עובדי 

בסידרת הכתבות או להמליץ על אורח, מוזמנים לפנות במייל לעורכת העיתון.

הכול אנשיםסדרת הכתבות



המלצת החודש בסינמטק שדרות 9 חסידודס – מדובב לעברית
לאחר שנים של שירות מסירת תינוקות, חברת "חסידות בע"מ" עוזבת את עסקי התינוקות ועוברת רשמית לעסקי האריזה 
והמשלוח באינטרנט. כאשר חסידה קטנה בשם ג'וניור, מייצר בטעות תינוק "לא מורשה", הוא חייב לתקן את הטעות במהרה 

לפני שמישהו ישים לב. בימוי: ניקולס סטולר, דאג סוויטלנד. מוזיקה: ג'ף ומייקל דאנה, ארה"ב, 2016, עלילתי, 87 דקות.
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9שעת כושר
על דיאטה, פעילות גופנית, 

פחמימות ושומנים
כחול אשר על שפת הים הן הדיאטות. באותות ובמופתים 
וכמה  לירידה במשקל  הנכון  מומחים את האופן  מתארים 
מפתיע, מומחה א' אומר כך ומומחה ב' גורס ההיפך. "בעיקר 
ואפילו רק בשר, בעיקר ואפילו רק שומן, ומעל לכל רק לא 
פחמימות. טבעונות, צמחונות. לפי סוג דם, לפי צבע עיניים. 
וכמעט הצלחנו,  בוקר, הרחת צהרים, הרחת ערב  הרחת 

אבל הפציינט מת".
נכון שהשומן בגוף הוא מאגר האנרגיה הגדול ביותר ואכן 
ואולם, על  גם מנוצל לדרישות האנרגטיות של השרירים. 
במיטוכונדריות  המצוי  האנרגיה  מפעל  את  להפעיל  מנת 
שבתאי השריר ואשר משתמש גם בשומנים, יפעלו קודם 
ללא  יפעל  לא  המפעל  אחרות,  במילים  הפחמימות.  כל 

שימוש אנרגטי מקדים בפחמימה. 

שיהיה  וכדאי  פחמימות  של  קטן  מאגר  לכולנו  יש  אז 
מלא. נכון, לא כדאי למלאו יתר על המידה, משום שעודף 
פחמימות שאינן אגורות ולא מנוצלות מייד לפעילות גופנית, 
נאגרות במצב צבירה שומני בתאי השומן. אכילת פחמימות 
מורכבות מספקת מנות קטנות ורציפות של פחמימות הן 
למילוי המאגר והן לפעילות המיידית ויש בהן כדי להפחית 

"גלישת" פחמימות לעבר תאי השומן כשהמאגר מתמלא.
כמו  הם  גופנית  פעילות  ללא  במשקל  לירידה  ניסיונות 

הפזמון בלי המנגינה.
מנצלת  ומתמשכת,  מתונה  אירובית  גופנית  פעילות 
לכולנו  יש  שומן  מאגרי  מהמאגרים.  ושומנים  פחמימות 
שומן.  מעט  רק  לאכול  צריך  ולכן  לרזים(  )גם  למכביר 
ולכן  הפחמימות  מאגר  את  מדלדלת  האירובית  הפעילות 
צריך למלאו, שיהיה מוכן לפעילות הבאה ואגב, ככל שנשפר 
את יכולתנו האירובית, מפעל האנרגיה אשר במיטוכונדריות 
לצורך הפעילות,  ופחות פחמימות  שומן  יותר  לנצל  ילמד 

אבל לכך נדרש אימון אירובי לא ממש מתון.
)שחיה,  חשובה  כוח  של  אופי  בעלת  גופנית  פעילות  גם 
משקולות והתנגדות בחדר הכושר, TRX, פילאטיס ועוד...(, 
זו מתחזקת ואף מעודדת בנייה והגדלה של שרירים. בתנאי, 
שאוכלים גם חלבון מלא וכמעט שכחתי, החלבון המלא לא 

יתרום לבניית השרירים ללא אינסולין ומה שיגרום להפרשת 
אינסולין ניחשתם נכון... הפחמימה. 

ומה לשרירים ולירידה בשומנים?
)פחמימות,  האנרגיה  זוללי  של  רובם  רוב  הם  השרירים 
וכשיש  אנרגיה  יותר  "מתבזבזת"  יותר  כשיש  שומנים(, 
פחות אז פחות וזו נשארת בתאי השומן הגדלים על חשבון 
כך  פירוקם.  את  מאיץ  שרירים  הפעלת  היעדר  השריר. 
קורה שמי שאינם משלבים דיאטה עם פעילות גופנית, אולי 
ירדו 5 ק"ג בחודש, אבל גם כתוצאה מהצטמקות השרירים 
ובהמשך הם עשויים להעלות במשקל השומן בגלל שרירים 

מדולדלים הצורכים פחות אנרגיה.
לסיכום:

הרוצים לרדת במשקל, טוב ינהגו אם יעשו זאת במתינות 
ומתמשכת  מתונה  אירובית  בפעילות  יעסקו  זמן,  ולאורך 
על  יוותרו  לא  כוח,  של  אופי  בעלת  בפעילות  ומשולבת 
הנאותה  במידה  מלא  חלבון  מורכבות,  פחמימות  אכילת 

ויחתכו בפחמימות הפשוטות )מתוקים( ושומנים.
לבריאות

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

 9 העתיד 
כבר כאן 

עיון  יום  התקיים  כשבועיים  לפני 
קהילת  כאן"-  כבר  "העתיד  הנגב  בשער 
הוותיקים בשער הנגב, בהובלת המחלקה 
האזורית  המועצה  חברתיים,  לשירותים 
הוותיקים  עמותת  ו"יחדיו"-  הנגב  שער 

של שער הנגב
תפקידים  בעלי  הגיעו  העיון  ליום 
במועצה ובישובים: מנהלים, רכזי רווחה 
חברי  עו"ס,  שטח,  מטפלי  וקשישים, 
האסיפה והועד המנהל של "יחדיו" וחברי 

ועדת היגוי של התהליך האסטרטגי.
פתח  שוסטר  אלון  המועצה  ראש 
בדברי ברכה, ולאחריו עלה פרופ' איסי 
"הזדקנות  בנושא  הרצאה  שנתן  דורון 
לשינוי".  הזדמנות  הישראלית:  החברה 
הרצאתו ריתקה את הקהל, סיפקה חומר 
למחשבה, ונתנה פרספקטיבה נוספת או 
זקנה  המושג  ולתפיסת  לחשיבה  אחרת 
לנהוג  כחברה  עלינו  בה  לדרך  ובמיוחד 

כלפי האוכלוסייה הבוגרת.
עמותת  מנכ"לית  לוי,  ברדמן  חיה 
יחדיו הציגה את המיזם הארצי להעשרה 

חברתית בקרב הוותיקים, כפיילוט בחלק 
מהישובים.

9 ערב מתנדבים
כוסית  בהרמת  השנה  את  התחלנו 
הוקרה  בציון  החדשה  השנה  לכבוד 
וטובים.  רבים  והם  "יחדיו",  למתנדבי 
את הערב אירח קבוץ נחל עוז בפתיחות 
שוסטר,  אלון  מפי  ברכות  לאחר  ונועם. 
ותמי  המועדון  מנהלת   - ברדמן  חיה 
הלוי -היו"ר, סיפרה לנו שראלה שימרון 
"יחדיו"  מועדון  מהו  עוז"  נחל  מקיבוץ 
וראשונה  בראש  הוא  "יחדיו  בשבילה: 
בוקר,  עם  פתוחה  שדלתו  בית  בית. 
מחויכת  מאירה,  תמיד  בו  הפנים  קבלת 
נשכח  ולא  כך!  כיף להרגיש  ומתייחסת. 
את מגוון הבילויים המוצעים כל שתרצה 
נפשך ותעלה על דעתך. זהו בית מפגש 
כוס  על  מהם  וצעירים  האזור  לוותיקי 
קפה, החלפת דעות או סתם שיחות חולין 
הוא  יחדיו  נחוץ.  זה  גם  כן,  ורכילויות, 
ומציף  בשעריו  הבאים  את  שמכבד  בית 
אותם באהבה. ועל כל אלה תודה נאמנה 
לכל הצוות כולו, זו אינה רק עבודה, כי 

אם שליחות. ועל כך תבורכו!"
את  לבטא  היטיבה  שראלה  ספק  ללא 

יחדיו.  בשערי  הבאים  של  תחושותיהם 
מספרים  אנחנו  העלון  צאת  מידי  לכן, 
פעילותינו  על  הנגב"  "שער  לתושבי 

המהנות.
בסיום הברכות והכיבוד נהנינו מהופעת 
ה"נושף בכלים". חלילן המנגן במגוון רחב 
של חלילים מכל העולם. חליל צד, פאן, 
ועוד..  סיני  אינדיאני,  אירי, חליל ערבי, 
והכל בנגינה חיה קסומה ומהפנטת בלווי 

כינור וזמרת נפלאה.  

9 תערוכות
יכול  למועדון  אלו  בימים  שמזדמן  מי 
ירון  לאה  של  הפחם  מציורי  להתרשם 
מכפר עזה – תלמידת המועדון, המוצגת 
בימים אלו. לאה, שזו תערוכתה השנייה 
ב"יחדיו", מספרת: "אחרי שלוש שנים של 
ציור באקריליק גיליתי את החיבור החזק 
וגם  לבן  שחור  )גם  בפחם  לציור  שלי 
צבעוני(. מתוך ניסיונות רבים של טיפול 
ומרקם.  צבע  של  איכויות  גיליתי  בפחם 
שבסופו  צבע  של  בשכבות  מציירת  אני 
ענק  במגוון  חדש  דבר  יוצרות  דבר  של 
של צבעים. נושאי הציור שלי הם בעיקר 
נופים ודמויות שמצוירים בצבעים חזקים 

ובוהקים". 

9 לימודים
בין  א'-ה'  בימים  דצמבר  בחודש   •
פרטנית  הדרכה   8:30-12:00 השעות 
במחשב. בתכנית: הכרת המחשב, לימוד 
הטלפון  של  האפשרויות  מכלול  על 
הסלולרי, גלישה באינטרנט, היכרות עם 
בסקייפ  ושימוש  החברתיות  הרשתות 

והמסנג'ר.
של  א'  סמסטר  החל  בנובמבר   •
פברואר  עד  יימשך  והוא  הותיקדמיה, 

2017. אפשר  עדיין להצטרף.
אופליה  נושא:   11:00-12:15 א'   ימי 
תיאורה  מוות,  עד  אהבה  שאלוט  ולידי 
ומעמדה של האישה בספרות ובאומנות 
ה-19  המאה  של  השניה  המחצית  של 
ד"ר  מרצה:  העשרים.  המאה  וראשית 

עליזה הירשאוגה מרוחמה.
איזהו  נושא:   11:00-12:15 ג'  ימי 
המערב.  בספרות  מופת  דמויות  גיבור? 

מרצה : שגיא מעין.
"מבט  נושא:   11:00-12:15 ה'  ימי 
אדם  ד"ר  מרצה:  באקטואליה".  מעמיק 

דנאל.  
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יחדיו
סימונה סער

9 מרוץ שער 
הנגב ה- 3

בחודש שעבר התקיים מרוץ שער הנגב 
ה-3. למעשה זהו יום שלם שהנהלת בית 
לספורט  להקדיש  בחרה  התיכון  ספר 
כלל  הספורט  יום  בריא.  חיים  ואורח 
ומגוונות,  שונות  ספורט  פעילויות 
הרצאות בנושא אורח חיים בריא, התרמה 
לעמותה למען ילדים חולי סרטן, חשיפה 
גולת  וכמובן  שונות  ספורט  למסגרות 
צוות  ארגנו  היום  הכותרת- המרוץ! את 
תומר,  הספר-  בית  של  הגופני  החינוך 
יסמין, סברינה, קרין, ענת, דידי, אבישי, 

עמית, שביט. יחד עם מגמת הספורט. 

9 ליגת 
כדורסל אזורית

הכדורגל,  טורניר  של  הטירוף  אחרי 
טורניר  אלו  בימים  מארגנים  אנחנו 
המועצה.  יישובי  בין  בוגרים  כדורסל 
קבוצה.  יעמידו  הישובים  שכל  בתקווה 
הבלתי  השליטה  תהיה  עזה  כפר  האם 
ישובים  נציגי  בכדורסל?  גם  מעורערת 
בטלפון  טוביה  לרון  לפנות  מוזמנים 

.054-7917229

9 אתנה 
הולכות רחוק

נערות   80 כ-  יצאו  כשבועיים  לפני 
הולכות  "אתנה  לאירוע  הספר  מבית 
רחוק" בבאר שבע, במסגרתו צעדו יחד 
הדרום,  מאזור  ונשים  נערות  אלפי  עם 
נהנו ממתחמי פעילות ומופעים והכל על 
טהרת הנשים וקידום ספורט נשים. תודה 

למורות לחנ"ג שנהנו וארגנו.

9 קידום 
כדורעף בנות

כבר מספר שנים שאנו שמים דגש על 
על  לשמור  רצון  מתוך  נשים  כדורעף 
של  גיוס  ולעודד  הנגב  בשער  המסורת 
מתחילים  אנו  השנה  לקבוצות.  בנות 
בספורט"  "ערכים  עמותת  עם  בפרויקט 
במסגרתו יעברו הנערות סדנאות העצמה 
גם   סדנאות  הלאה  ויעבירו  ומנהיגות 
לבנות הצעירות. כמו כן אירחנו כ- 100 
בנות מאזור הדרום לטורניר באחת מימי 
השבת של נובמבר. הקבוצה שלנו מנתה 
לפרגן  המקום  כמובן  זה  בנות!   23 כ- 

למאמנים נבות ואיתי. 

ספורט
דפנה סיבוני ששון
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9"על רטוב 
ועל יבש"

המרכז ההידרותרפי - 
ראשונים במקצועיות

9 מנויים 
האקדמית  הלימודים  שנת  תחילת  עם 
בהצלחה  הסטודנטים  את  מברכים  אנו 
הקהילה  בחיי  והשתלבות  בלימודים 
האזורית . בואו להוסיף קצת קצב לחיים 
מחדר  וליהנות  שלכם  הסטודנטיאליים 
כושר מתקדם, מגוון חוגים, ברכות וספא 
לכם. העיקר  ובשעות שנוח  מתחת לאף 
סוף  עד  לנרשמים  אטרקטיבי.  במחיר 

דצמבר ייעוץ חינם עם דיאטנית.
לפרטים: 077-9802497, 08-681497.

9 מרפאת מומחים 
נותנת שירותים רב תחומים 

הכוללים: ייעוץ רפואי על 
ידי אורתופד, פיזיותרפיה, 

הידרותרפיה, דיאטנית, ייעוץ 
והתאמת פעילות גופנית 

במרפאה  פותחים  אנו  אלו  בימים 
תכנית נוספת חדשה וייחודית. יגאל כהן, 
בבעיות  בטיפול  מומחה  פיזיותרפיסט 
במכון  טיפול  משלב  יציבה  ולקויי  גב 

ההידרותרפית  ובבריכה  הפיזיותרפיה 
כוללת  הטיפול  תכנית   . ויבש(  )רטוב 
אל  מביא  יגאל  ייחודיות.  טכניקות 
הטיפול את ניסיונו העשיר  תוך שימוש 
הטיפול   . נכונה  ונשימה  גוף,  במודעות 
ובמכון  הטיפולית  בבריכה  מתקיים 

הפיזיותרפיה
נוסף לתכניות הקיימות  זו היא  תכנית 
יחד  פיזיותרפיה  טיפולי  המשלבות 
ואימונים  גופנית  לפעילות  ייעוץ  עם 
על  הכושר המתבצעים  בחדר  מותאמים 

ידי רויטל תומר.
לקביעת תור, דליה: 052-569611.

9 מרכז הכשרות 
למקצועות המים

)Free Style שלוחה דרומית של בי"ס(
כחלק ממערך ההכשרות שאנו מקימים  
מפעילי  קורס  במרכז  לראשונה  נפתח 
אחת  מתקיים  הקורס  שחיה.  בריכות 
הקרובה  השנה  מחצית  במהלך  לשבוע 
הספר  בית   "Free  Style" עם  בשיתוף   ,
דוד  של   בניהולו  המים  למקצועות 
אונו.  האקדמית  והקריה  לבקוביץ  
בנושאי  קורסים  מסדרת  הראשון  זהו 

מקצועות המים . 
פרטים: 077-9802497, 054-2124663

 שלוחה 113.

9 ענף השחייה 
 בענף השחייה עולים מדרגה במעטפת 

הניתנת לשחיינים ולמאמנים, עם צירופו 
ספורט  רופא  נחושתן  עמית  ד"ר  של 
המלווה את השחיינים לצד צוות מקצועי 
נוסף – ישי צור פסיכולוג ספורט, - רקפת 
אליעז  ונועה  ספורט,  דיאטנית  אריאלי 

פיזיותרפיסטית  .

9 תחזוקה, סביבה, 
סטיילינג ומה שביניהם 

התחלנו  הלאומי"  "הביטוח  בסיוע 
משאבות  להנחת  התשתית  בעבודות 
החום לחימום המים בבריכות ובמלתחות 
הפרויקט   .₪ מיליון  כחצי  של  בעלות 
משמעותי  כספי  לחסכון  להביא  עתיד 

בתקציב הפעלת המרכז.
בשבועות  נחשפים  המרכז  באי 
בצבע  הלובי  בעיצוב  לשינוי  האחרונים 
ובריהוט נוח וצבעוני. הפרויקט עדין לא 

הסתיים , צפו להפתעות. 

9 חדש 
בהידרו 

9 שיעורים בשיטת 
אלכסנדר

את  לבצע  האדם  את  מלמדת  השיטה 
היא  הנכון.  באופן  היום-יום  פעילויות 
את  לשפר  ויכולת  ידע  ללומד  מספקת 
הנפשיות,  תגובותיו  את  חייו,  איכות 

הרבים  לגירויים  ורגשיות  גופניות 
הסובבים אותו בחיי היום-יום .

9 קבוצת טאי- צי' 
)אומנות ריפוי ותנועה 

סינית (
תרגול טאי- צ'י מפתח יציבה, גמישות, 
שיווי משקל וזריזות, יכולת ריכוז, מיקוד 
פנימיים. התרגול ממריץ  ושלווה  ושקט 
תפקוד  את  משפר  הדם,  מחזור  את 
הפנימיים, מחדד את התפקוד  האיברים 
העצבי והמתח השרירי, מגמיש ומשחרר 
את המפרקים, מחזק את מערכת החיסון 

ומווסת בעיות לחץ דם. 
לפרטים: 052-2452177. 

9 שיעורים בשיטת 
פלדנקרייז

תנועה  תהליכי  ביצוע  פלדנקרייז: 
יכולתו  את  לממש  לאדם  המאפשרים 
השיטה  לגופו.  המודעות  פיתוח  דרך 
יעילה במניעת כאבי גב ומפרקים בריפוי 

שרירים ובשיפור קשב וריכוז.
עזה:  כפר  מקיבוץ  פכטר  ישראלה 
ותנועה,  גופני  בחינוך   B.E.D בעלת 
מוסמכת  מדריכה  וינגיט  מכון  בוגרת 

בשיטת פלדנקרייז.

המרכז ההידרותרפי
ורדה גולדשטיין

צילום וו דפנה סיבוני. הבנות במרוץ אתנה

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



הילדים  בבתי  תרבויות  חודש  במסגרת 
בניר עם ערכו הכרות עם חג הסיגד- חגה 
של קהילת יהודי אתיופיה. שושי, מדריכת 
הגיעה  הקהילה,  על  הנמנית  הילדים  בית 
את  עמה  הביאה  לבן,  מסורתי  בלבוש 

המאכלים הייחודיים של העדה האתיופית 
וסיפרה את סיפורה המיוחד של הקהילה 
"סגידה"  מהמילה  הנגזר  הסיגד,  חג  ושל 
ומסמל את החג שבו מחדש עם ישראל את 

בריתו עם האל. 

9 ילדי ניר עם חגגו את הסיגד

זה כבר חודש שההורים ביכיני לא רואים 
את ילדיהם. לא אם הם בכיתה ד' וודאי לא 
אם הם בכיתה י'. הסיבה ? חודש ארגון של 
חודש  במסגרת  במושב.  עקיבא  בני  סניף 
בניצוח  הסניף  חניכי  ,"מארגנים"  ארגון 
המדריכים והקומונרית, את הסניף. מנקים, 
צובעים, עוברים פעילות תוכן ומתכוננים 
וההורים?  ארגון".  "שבת  השיא-  לערב 
מסיעים, מכבסים בגדים צבועים, מאכילים 
לשבת  מארחים  ומדריכים,  חניכים  גדודי 
מדריכי חוץ, מנסים להשיג את התלבושת 
ההיא שצריך להצגה, ונזהרים שלא לקבוע 

שום אירוע משפחתי לשבת הקובעת. 
היה  ארגון  חודש  נסוב  סביבו  הנושא 
החניכים  מעגלי  הרחבת  בסימן  "ופרצת" 
בסניף ומעגלי השותפות והקבלה בחברה 
וילדים  נוער  בני  כולל  יכיני,  סניף  כולה. 
חובשי  ומסורתיים,  דתיים  רחב,  ממגוון 

או  בחצאית  נערות  שלא,  וכאלו  כיפה 
מאד  קהילתי  בסניף  מדובר  במכנסיים. 
לא  כולם.  את  ולהכיל  לקבל  שמקפיד 
סתם הוא מצליח לסחוף אליו את מרבית 

הילדים ובני הנוער ביישוב.
לכל  במקביל  האחרון,  שבת  במוצאי 
סניפי בני עקיבא בארץ, התקיימה ביכיני 
תהלוכת ריקודים ושירים, לאחריה מפקד 
לפרקים  שנקטע  העם  בית  ברחבת  חגיגי 
וריקודי שמחה של  בפרצי צהלות, מורל, 
מופע  חתם  הערב  את  )שכבות(.  שבטים 
בבית  הסניף  חניכי  של  והצגה  ריקודים 
הצלחתו  את  הדגישו  המברכים  העם. 
שלוש  רק  שמציין  הסניף  של  המסחררת 
צוות   של  גדול  רוב  וכבר  להיווסדו  שנים 
הינם  בסניף  )י-יב(  הצעירים  המדריכים 

בני יכיני. ככה בונים מנהיגות מקומית. 

9 שבת ארגון בני עקיבא יכיני
בונים מנהיגות מקומית

צילום וו טל שוורץ

תעודות  השבוע  הוענקו  חגיגי  בטקס 
מתנדבות  לשתי  הוקרה  ומגני  הצטיינות 
מצטיינות בתחום החינוך החברתי בשער 
חינוך  ועדת  חברת  סמין,  רותי  הנגב: 
יב'  תלמידת  פרלמוטר,  ונגה  מיכיני, 
ומדריכה זו השנה השלישית בנוער העובד 
השתתפו  בו  הטקס,  ממפלסים.  והלומד 
מתנדבים מצטיינים מכל מחוז הדרום של 
הצעירים  במרכז  התקיים  החינוך,  משרד 

בבאר שבע. 
שנה   20 כ-  מזה  הפעילה  סמין,  לרותי 
עדת  יש  ביכיני,  החברתי  החינוך  בתחום 
אחר  שנה  כיצד  מבינים  שלא  מעריצים 
שנה , ללא שום סימן לעייפות החומר ועם 
במעלה  רותי  מושכת  נצחית,  אופטימיות 
הגבעה את תחום החינוך החברתי ביכיני. 
רותי , בת יכיני  וסבתא לנכדים בני יכיני 

בישוב  רבים  פרויקטים  הובילה  הם,  אף 
קייטנות  מפעלי  הילדים,  מועדונית  כמו 
ואף  רבים  וחינוך  תרבות  אירועי  הקיץ, 

לוקחת חלק פעיל בוועדת החינוך.
ממפלסים,  יב'  תלמידת  פרלמוטר,  נגה 
חניכה ומדריכה בנוער העובד והלומד בקן 
מתאפיינת  נגה  שנים.   3 כבר  הנגב  שער 
בה  לקהילה  גדולה  ומחויבות  באכפתיות 
שכבה  )מרכזת  מש"צית  היא  חיה.  היא 
וחונכת  המד"צים  את  המלווה  צעירה(, 
גם  היא   ההדרכה.  עולם  תוך  אל  אותם 
אחראית על כלל פעילות השכבה הצעירה 

במפלסים. 
שלנו   המצטיינות  במתנדבות  גאים  אנו 
הקהילתית  והמחויבות  האכפתיות  אשר 

מובילה אותן. יישר כוח!

9 מתנדבות מצטיינות

צילום וו נטע צחר

17דצמבר 2016 וו שער הנגב

חינוך חברתי
טל שוורץ

שער הנגב וו דצמבר 2016 16

9 הוגה הכפר
ידיעות אחרונות

בריאות
ארנב מסוג "שפן קטן" הובהל אמש לחדר המיון כשהוא 
סובל מתסמינים האופייניים למחלת ההצטננות. כתבתנו 
הוא  הללו  התסמינים  אחד  כי  מוסרת  בריאות  לענייני 
לאחר  נזלת.    – מקצועית  בלשון  הקרויה  תופעה 
את  לסגור  שכח  פשוט  הוא  כי  שפן  מסר  שהתאושש 

הדלת, כדבריו.
לדברי רופא המחלקה הוא נראה מסכן למדי. אביו של 

הצעיר נעצר לחקירה בחשד להזנחת קטין.
מספר  עוד  היו  החולף  בשבוע  כי  עוד  מוסרת  כתבתנו 

מקרים דומים..
ההאאפצייי... סליחה.

חינוך
חצב  גן  שליד  בחורשה  אמש  נתגלה  חמש  כבן  קטין 
ברור  לא  משהו  ממלמל  וכשהוא  במכנסיו,  גדול  כשחור 
בקשר לאפרוחים. בתחקיר שתי וערב שנערך עם הוריו 
ועם הגננת ההמומה,  יונתן(  של הילד, )שהתברר ששמו 
התברר, שהילד אמנם נשלח ע"י הוריו בבוקר ישירות לגן 
הקרוב  העץ  על  הדרדק  קפץ  ליעד  להגיע  במקום  אך 

וטיפס עליו כאוות נפשו.
שאמרה  יונתן  של  אימו  תגובת  את  להשיג  הצלחנו 

לכתבתנו לענייני חינוך: "אוי ואבוי לו לשובב".
לסגירת  עד  קיבלנו  לא  עוד  חינוך  רכזת  תגובת  את 

הגיליון.

רכילות
אז את שומעת ?  עכשיו אפשר כבר לגלות שהייתי  בתימן 
לפני איזה שנה, ואת מי אני רואה שם? לא תאמיני !  כושי,   
אבל לא כושי גדול... כושי קטן.. ממש קטן!! ומה הסתבר 
! איזה רותי.. רותי  לי ?? שהוא הולך להתחתן עם רותי 

מהנהלת חשבונות  נו...

מה חדש במדע?
כתבנו לענייני חקלאות מוסר שנתגלתה לאחרונה תופעה 
בלתי מוסברת: במספר מוקדים בעולם נצפו סוגים שונים 
של ירקות שביכולתם לבצע פעולות שעד עכשיו חשבנו 

שהן בלתי אפשריות לאורגניזמים מעולם הצומח.
מסביב  ממוקמת  שהייתה  גינה  בערוגת  למשל,  כך 
לצ'רנוביל  מזרחית  קטנה  בעיירה  מה(  )משום  לחבית 
שבאוקראינה צולמו כרוב, כרובית, סלק, עגבנייה )הקרויה 
ברור  באופן  יוצרים  כשהם  "עגבנית"(  המקומית  בעגה 

תנועות שמזכירות ללא שום ספק סוג של ריקוד.

מדענים מכל העולם נרתמו לחקור את התופעה.

מבזק
עלינו   ניחתה  "גשם"  מהסוג  נדירה  אקלימית  תופעה 

בתחילת דצמבר . העניין בבדיקה.
עד כאן. שיהיה לנו המשך חורף גשום!

ישי שוסטר

עדי מאירי

ת הכנס פתח נשיא ומייסד הכנס האלוף )במיל'( א 
14 שנה כשהגינו את  "לפני  כי:  ואמר  דיין  עוזי 
הרעיון של הכנס היו לנו שתי מטרות- שהשיח 
החברתי  שהנושא  יבינו  הישראליות  וההחלטות  הישראלי 
שני  את  להניף  צריך  הביטחוני.  מהשיח  פחות  לא  חשוב 
השני  הדבר  גובה.  לאותו  והחברתי  הביטחוני  הדגלים, 
מקום  יש  לפריפריה  המפה',  על  הפריפריה  את  'לשים  היה 
היום  סדר  על  להשפיע  מתכוונים  ואנחנו  מיוחדת  וחשיבות 

ולגלגל אותו למגרש בו מחליטים את ההחלטות." 
השנה הצליחו מספר נואמים מרכזיים לעלות את דבריהם 
על סדר היום הציבורי. ביניהם שר השיכון יואב גלנט )כולנו( 
שתיאר בנאומו את הסיבות להתייקרות הדיור ב-15 השנים 
על  הקרקע  ייקור  מדיניות,  הן  הסיבות  לדידו,  האחרונות. 
עם  יחד  ישראל(,  מקרקעי  רשות  )באמצעות  המדינה  ידי 
ציפייה  לבנות, מתוך  על קרקעות מבלי  השתלטות קבלנים 

להמשך עליית מחיר הקרקע. 
קרנית פלוג נגידת בנק ישראל, שנאמה אף היא בכנס הביעה 
אופטימיות לגבי ההווה ופסימיות לגבי עתיד המשק. "אנחנו 
בדרך למה שמכנים יציבות מחירים, עוד עדות לכך שהמשק 
הישראלי נמצא במצב טוב. הרבה מדינות מתקנאות באחוז 
התעסוקה של מבוגרים בישראל. זה מחייב אותנו להתמקד 
"בעשור  והוסיפה:  פלוג  אמרה  טווח",  ארוכי  בהסדרים 
אך האם הצמיחה אמורה  הייתה צמיחה של 1.4%  האחרון 
להתמיד והתשובה היא שלא, אלא אם כן נעבוד קשה. כמו 
כן, צריך לשאול האם הצמיחה היא בת קיימא ועד כמה היא 

מכלילה ומדברת אל כלל האוכלוסיות והמגזרים?"
בחברה  המצב  לתיאור  סקרים  מספר  יצאו  הכנס  לקראת 
גולשים  בקרב  שנעשה  סקר  למשל  כמו  כיום.  הישראלית 
מגזרים  כלפי  אהדה"  ו"חוסר  "אהדה"  ובדק  בלבד  יהודים 
שמאלנים,  מזרחיים,  אשכנזים,  ישראל-  במדינת  שונים 
נוסף  סקר  ועוד.  חדשים  עולים  הגאה,  הקהילה  ערבים 
וקבע  בימינו  הישראלים  את  המטרידות  בשאלות  התמקד 
אזריה  אלאור  את  לראות  רוצים  מהציבור  שליש  כשני  כי 

משוחרר, כמחצית מהישראלים תומכים במתן אפשרות לכל 
עובד שהגיע לגיל פנסיה להאריך את תקופת העסקתו, שליש 
שיש  סבורים  הציבורי  השידור  תאגיד  לסוגיית  מהמודעים 
לשמרו וכי בכל הקשור לפינוי עמונה, החילונים בעד פינויה, 

הדתיים נגד ולחלק ניכר מהמסורתיים אין דעה.
כנס שדרות לחברה, נוסד בשנת 2003 על ידי אלוף )במיל'( 
הבמה  להיות  וצמח  ספיר  האקדמית  והמכללה  דיין  עוזי 
והכלכלה  החברה  בתחומי  ואקדמי  ציבורי  לשיח  המרכזית 
בישראל. בשנים האחרונות משתתפים בכנס מדי שנה כ-2000 
איש, מספר עצום וחסר תקדים ובהם סטודנטים ואזרחים מכל 
רחבי הארץ, נציגי ארגונים חברתיים, ארגוני המגזר השלישי 
ש"שינים  צבאיות,  קדם  מכינות  חניכי  מתנדבים,  וארגוני 

ותנועות הנוער, תלמידי תיכון, גמלאים ועוד.

ואי אפשר בלי להתייחס לחלקת האלוהים הקטנה שלנו:
בן  מחבר  שוסטר  אלון  המועצה  לראש  שהגיע  מכתב 
מפלסים, שאינו מתגורר בארץ והגיע במקרה לכנס שדרות 

לחברה:
היי חבר!

כזכור לך הגעתי לביקור קצר בארץ לא מכבר. השארתי מאחורי 
את הויקינגית "מתחרפת" )מלשון חורף( וגם קצת מתחרפנת. 
הפליטים,  עול  תחת  קורסים  השבדים,  את  מאחור  הנחתי 
תרבותיות"  "הרב  השפעת  על  מתלהם  ציבורי  שיח  ומקימים 

שבשנה האחרונה מחלחלת חזק לתודעה.
אני  קפצנו  עת  במפלסים,  בשהותי  נעימה  חוויה  לי  הזדמנה 
ואבי הנמרץ לסינמטק בשדרות כדי ליטול חלק בכנס שדרות 
לחברה. ציפיתי למצוא באולם כמה גמלאים מנומנמים עם כוס 
לראות  מעט  לא  הופתעתי  אבל  עבשה,  ועוגייה  מקרטון  קפה 
קבוצה גדולה של תיכוניסטים צעירים עתירי הורמונים וחצ'קונים 

אשר המתינה בסבלנות לתחילת ההרצאות.
מפליא  היה  חיוביים.  בדציבלים  האווירה  את  הצעירים חשמלו 
להיווכח שלמרות שחלק מההרצאות היו רוויות בגרפים, טבלאות 
אקסל והרבה מילים גבוהות על דמוקרטיה וסובלנות, "הינוקות" 
שמרו על ריכוז מעורר כבוד. ולא רק זאת, הם גם הניפו אצבעות 
אל על וביקשו לשאול שאלות. ולא סתם שאלות גנריות, חלולות 

וסתמיות, כי אם שאלות מתריסות עם עומק וצבע.
נפתלי בנט, אחד מהכוכבים של הכנס, ביקש מהדרדקים לאמץ 

את הסקפטיציזם, את הביקורתיות. ותאמין לי, אין בזה צורך!
אתה ודאי גם זוכר את מילות השיר "סימן שאתה צעיר": "אם 
עוד מושכים אותך שירים וגם גיטרה, אם צועקים לך: זה נוער 

זה? - זה בררה!"
 אז זהו, שממש לא. הנוער שלכם איננו בררה. הצעירים הללו 
הם גאווה לעצמם וגאווה למערכת חינוך שאינה משופעת תמיד 

במשאבים.
לגטקס  דלתי,  מול  הנערם  לשלג  חזרתי  הזו  התובנה  ועם 

ולשיגעון חג המולד המתקרב.
יום מרתק לכולם.

חיבוק, נועם.
נשלח מטלפון ציבורי!

שמים את הפריפריה במרכז
כמו כל שנה בתקופה הזו, גם השנה התקיים כנס שדרות לחברה. הכנס מתקיים ע"י מכללת ספיר בשיתוף מועצה אזורית שער הנגב ועיריית שדרות זו השנה 
ה -14. במסגרתו מגיעים לאזורינו שרי הממשלה, ח"כים, בכירים במערכת הציבורית, במשק ובאקדמיה בישראל. אלו לוקחים חלק במושבים המתקיימים 

ברחבי קריית החינוך וסינמטק שדרות

70% מבני ובנות יא' שלנו, 47 במספר, צילום וו אייל וייס. כנס שדרות לחברה 2016, קרנית פלוג
של  חברתית  למנהיגות  יא'  לכנס  יצאו 
בדימונה  ביקרנו  הקיבוצית.  התנועה 
מקומי ששוחח  חברתי  פעיל  עם  ונפגשנו 
אקטיביזם  עובדים,  ארגוני  על   אתנו 
חברתי, פערי מרכז ופריפריה וחלוציותם 
אירופה  ומזרח  אפריקה  צפון  עולי  של 

דימונה  את  הכרנו  דימונה.  את  שהקימו 
דרך משחק משימות בעיר וסיימנו בבניית  
אייטם וראיון ברדיו דימונה, בנושא חברתי 
כמובן. במסגרת הכנס נפגשנו עם עוד 700 
בני נוער ממועצות אזוריות וקיבוצים מכל 

הארץ.  היה מעניין.

9 כנס יא למנהיגות חברתית מעל 50% מבוגרי יב' שלנו יצאו לשנת 
נאה  אחוז  צבאיות.  קדם  ומכינות  שירות 
ליותר.  שואפים  אנחנו  אך  הדעות,  לכל 
ולחשיבות  לנתינה,  מעבר  כי  למה? 
הש"ש  של  הגדולה  ולמשמעות  ולשירות 
וה"מכיניסטים" בקהילות בהן הם פועלים, 
גדולה מאד למתנדב  כזו היא מתנה  שנה 
חברתי  לחינוך  במחלקה  אנחנו  עצמו. 
רוצים להעניק מתנה כזו לכל אחד ואחת 
מגדילה,  מבגרת,  חוויה  זאת  מבוגרינו.  
הוא  הצבא!?  ו...וקשה.  כנפיים  מצמיחת 

יחכה לכם. 
שנות  של  חשיפה  ימי  אחרי  כבר  אנחנו 

שירות ומכינות בבית הספר, עליהם ניצחו 
עזה.  מכפר  רוג'ום  הנח"ל  גרעין  חיילות 
שנת  מסגרות  שאת  לראות  נהדר  היה 
אחרים  לא  מייצגים  והמכינות  השירות 
מאשר בוגרי שער הנגב. לפנינו עוד מרתון 
הכנסים, הציפיה, האכזבות והשמחות. אז 
יצא  יוצאים"   - "חותמים  מבצע  תתכוננו, 
לדרך. גם השנה נדגיש שאין נער או נערה 
שירצו לצאת לשנת שירות או מכינה ולא 
נמצא להם מקום. יש 800 תקנים בתק"צ 
אחרים.  בארגונים  תקנים   2000 כ-  ועוד 

עכשיו זה הזמן ליצור אתנו קשר!

9 ש"ש, מכינות ושאר ירקות

9 פטיש, מסמר, ניקח מהר...
קוץ  לבנת  עם  לנגר  ויצאו  שרוולים  הפשילו  עזה  כפר  נעורים 
בביתמלאכה.  פרויקט "יותר מסתם עץ" הוביל ליצירת פינת נדנדות 

כיפיות במרפסת של הנעורים
צילום וו טל שוורץ






