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9בפתח הדברים
פרחים בקנה

אומרת:  זאת  ל"מצב",  שנים   15 ימלאו  קצר  זמן  בעוד 
למצב הבטחוני. עשור וחצי, זה המון זמן, לאנשים צעירים 
החיים  בתקופת  עשינו  מה  שלהם.  החיים  כל  כמעט  זה 

הארוכה הזו, בהן האויב בחן אותנו, שוב ושוב?
בשנים הללו התגברנו על המשבר הכלכלי העמוק שאיים 
לישובים  שיתאימו  החיים  אורחות  על  החלטנו  לכלותנו, 
המאזן  את  ושיפרנו  ואחת  העשרים  במאה  שיתופיים 
הדמוגרפי עד שבתינו שוב הומים מתינוקות והגיל הממוצע 

שלנו יורד בהתמדה. 
אנחנו חיים בחברה מצויינת, שלצד התמודדותה בהצלחה 
עם אתגרי הכלכלה, ההתחדשות והדמוגרפיה, לא נפרדה 
מהחלום העתיק של אחריות החזק לחלש, לא וויתרה על 
המחוייבות לדור המייסדים מזה ולדור העתיד שלנו, מזה. 

בשנים אלו ידענו לעמוד לצידם של ישובים שחוו משברים 
מורכבים ויכלו להם: זכרו את ניר עם לפני עשור ואת כפר 

האופטימית  המציאות  את  בהם  ובחנו   2008 בקיץ  עזה 
לאחר  עוז  נחל  את  והצער שפקדו  הקושי  מול  אל  כיום. 
צוק איתן, מגלים חבריו תעוזה ומחוייבות כשהם עוסקים 
בקליטת משפחות ובהקמת "המרחב הצעיר" בקבוץ. אל 
מול ה"צבע אדום" אנחנו מציבים את "דרום אדום" ומטפחים 
את התיירות והעסקים הקטנים. לנוכח האיום הקמנו מרכז 
יורים על חקלאים ואנחנו  מסחרי ואכלסנו אזורי תעשיה. 
מפתחים את החקלאות המעולה שמפרנסת רבים מאיתנו. 
בשנים אלו הקמנו עשרות גנים ומעונות יום ממוגנים, הקמנו 
שני בתי ספר מעולים וממוגנים, שעליהם גאוותנו. בחמש 
שלנו  התושבים  אוכלוסיית  צמחה  הללו  השנים  עשרה 

בכחמישים אחוז. 
הסלמה  מפני  החשש  חוזר  שוב  האחרונים,  בשבועות 
אותנו  שמאפיינות  והשמחה  שהצמיחה  אסור  בטחונית. 
יסמאו את עינינו מהחובה לבחון ברצינות כל איום ולתת 
הנסיון  לרשותנו  עומדים  כאלו  בימים  חשש.  לכל  מענה 
הגדול שצברנו והמוכנות שהולכת ומשתפרת, גם לקראת 

לקראת תרחישי קיצון. 
בגזרה זו, שני תהליכים חשובים הבשילו, בשעה טובה, גם 
אם מאוחרת: המדינה אימצה בשנה האחרונה את תפיסת 
המציאות שלנו באשר לצורך לאפשר פינוי אוכלוסיה לא 

חיונית מישובים מאויימים, בעת קרב. הנושא הולך ומקבל 
פוזיציה  תופסים  המדינה  מוסדות  כאשר  סבירים,  מענים 

מובילה.
הוא  משמעותית  התקדמות  מתקיימת  בו  השני  הנושא 
שאני  כפי  החמאס.  של  התקיפה  מנהרות  לאיום  המענה 
חוזר ומעדכן בחודשים האחרונים, קברניטי המדינה נותנים 
המשאבים  את  לה  ומעניקים  עליונה  חשיבות  זו  לסוגייה 

ותשומת הלב הנחוצים. 
יכולנו לאתגרים מבית ומחוץ  בחמש עשרה השנים הללו 
והפוליטי  הלאומי  הקונסנזוס  בחזית  עצמנו  את  ומיקמנו 
תוך גיבוי כלכלי רב משמעות, הן עבור התושבים והן עבור 
שכל  כיוון  מוצלח,  היה  שעברנו  הנסיון  הישובים.  מרבית 
זאת נעשה בהסכמות פנימיות שגיבו את מדיניות הנהלת 
ולהקצאת  הגדר  צמודי  לישובים  עודף  לסיוע  המועצה 
משאבים מתאימה גם עבור הישובים המרוחקים מהאיום 

הישיר.     
אני מאחל לעצמנו חורף רווי גשמים טובים, עונת תיירות 

מוצלחת והמשך הצמיחה והשמחה. 

שלומות, אלון
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זמרת  לב.  ושובה  אנרגטי  עשיר,  רפרטואר 
המרגשים  השירים  כל  עם  עוצמה  מלאת 
"עכשיו  "געגוע",  מאהבה",  "באה  והאהובים: 
וחגים",  "שבתות  טובה",  "מילה  בסדר",  הכל 
"האיש  בוקר",  לפנות  "ארבע  ילדה",  מן  "איזו 
על  טיתנ  קטנה".  "עיר  "באהבתינו",  ההוא", 
הבמה:  עדי הר צבי - בס, עמית יצחק - גיטרות, 
רן שמעוני - תופים, אלון פרימן - קלידים, כלי 
 נשיפה - יאיר סלוצקי, עופר פלד וספי ציזלינג. 

להזמנה
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מיכל עבאדי, החשבת הכללית של משרד 
לביקור  שעבר  בחודש  הגיעה  האוצר, 
של  פמליה  איתה  והביאה  עזה  בכפר 
משרדי  של  החשבים  איש,  מ-20  למעלה 
הביקור,  מארגן  חרמש,  שי  הממשלה. 
עוד  הייתה חשבת המשרד  "מיכל  מספר: 
בתקופה שהייתי בכנסת. נוצר בינינו קשר 
חברי קרוב. במהלך צוק איתן היא היתה 
מה  לשמוע  כדי  בקשר  הזמן  כל  איתי 
אמפתיה.  מאוד  הרבה  וגילתה  פה  קורה 
ברגע שאושרה התוכנית שלאחר המלחמה 
לחיזוק יישובי עוטף עזה, הצעתי לה לבוא 
לבקר ולראות איך הדברים נראים בשטח". 
בכל  מכריע  תפקיד  יש  הכללי  לחשב 
הקשור לתקציב המדינה; הוא זה שאחראי 

על הביצוע של התקציב בפועל. 

לכל משרד ממשלתי יש נציג של החשב 
על  המפקח  האוצר,  משרד  מטעם  הכללי 

תקציב המשרד. 
שי: "מה שהיה אמור להיות ביקור פרטי 
של מיכל, הפך לאירוע. היא הביאה איתה 
את כל החשבים של משרדי הממשלה, פרט 
לבודדים שלא יכלו להגיע. הביקור התמקד 
את  החברים,  את  שמעה  היא  עזה;  בכפר 
סיירה  בקיבוץ,  והורים  הקיבוץ  הנהגת 
בחדר  אכלה  ומיגון,  תשתיות  וראתה 
האוכל עם כל הצוות". אלון שוסטר, ראש 
ענייני  את  להציג  הגיעו  וצוותו  המועצה 
המועצה. לסיום נערך סיור בחמ"ל וביקור 
אצל התצפיתניות, ביקור באחת המנהרות 

וקבלת דיווח ממפקד הגזרה. 

החינוך  בקרית  נערך  בינואר  בחמישה 
ביקור חשוב ומשמעותי: ועדת הפרס של 
מועמדותו  הוגשה  אליו  החינוך,  מנהלת 
של בית הספר לפני מספר חודשים, הגיעה 
לתואר  ראוי  אכן  הספר  בית  האם  ובדקה 
מחלקת  מנהל  חודרה,  אריה  הנכסף. 
מכלול  על  ניתן  החינוך  "פרס  החינוך: 
בגיל  האזורי  החינוך  מערכת  של  עבודה 
הרך, גיל בית ספר והחינוך הבלתי פורמלי. 
ונבחרנו לייצג את מחוז  הגשנו מועמדות 
הבחירה  שדרות".  העיר  עם  יחד  הדרום 
ובהמשך  מועמדות,  מעניקה  כנציגות 
מתקיימת בחינה ארצית של הזכאות לפרס 
בית  עומד  בהם  קריטריונים  שלושה  לפי 
הספר, אותם יש להציג בפני הועדה בצורה 
הקריטריונים  שלושת  וממצה.  מקורית 
חינוך  ומנהיגות,  מצוינות  הם  שנבחרו 
מסביב לשעון ותוכניות מיוחדות. כל אחד 
 50 במשך  הפרס  ועדת  בפני  הוצג  מהם 
צוות  "כינסנו  אריה:  לפי הדרישה.  דקות, 
הקונספט  את  יחד  והגינו  איש  שמונה  בן 

של איך מציגים את הקריטריונים. בחרנו 
להציג כל אחד מהם בדמות של חיה, לפי 
העיקרון של הספר 'לחשוב כמו זברה' של 
הפרס,  ועדת  בלייכר".  ובלה  בראל  שרי 
תוכן  סמנכ"לית  נגר,  גילה  של  בראשותה 
בבית  מקיף  לסיור  זכתה  החינוך,  משרד 
השונות  מהתוכניות  טעימות  הספר, 
התלמידים  עם  והיכרות  בו  המתקיימות 
הספר.  בית  של  המיוחד  האופי  ועם 
כל  וההתרגשות,  המתח  "למרות  אריה: 
שהיה  אמרו  המארגן  הצוות  מחברי  אחד 
מרגש.  מאוד  היה  הסיכום  מדהים.  יום 
ויצאנו בתחושה שיש לנו  כולנו התחזקנו 
מיוחדת  מאוד  תפיסה  עם  חינוך  מערכת 
בה  ששזורים  שלנו  שהעבודה  וייחודית, 
פורמלי ובלתי פורמלי מאפשרת לשים את 
התלמיד במרכז ולראות אותו מכל הזוויות 
לקראת  יפורסמו  התוצאות  האפשריות". 
ספק שהתלמידים  אין  אבל  פברואר,  סוף 

כבר זכו.

9 להיות ראויים
ועדת פרס החינוך הגיע לביקור בקרית החינוך שער הנגב ולמדה 

איך לחשוב כמו זברה
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חדשות
דקלה קיי

שער הנגב וו פברואר 042016

מטרה  ולכל  משימה  לכל  כסף  "יש 
שר  עם  שיחות  אחרי  זה  את  אומר  ואני 
הצבא".  ואנשי  הממשלה  ראש  הביטחון, 
האוצר  שר  שעבר  השבוע  בסוף  אמר  כך 
ראשי  עם  פגישה  במהלך  כחלון  משה 
הרשויות בעוטף עזה הוסיף: "צריך להסיר 
זמן  כל  היום.  מסדר  הכספי  העניין  את 
לביטחון  כסף  יחסר  לא  האוצר  שר  שאני 
תושבי עוטף עזה". התייחסות זו של השר 
בין היתר בשל העיסוק בשבועות  נאמרה 
ההתקפיות  המנהרות  בסוגיית  האחרונים 
של החמאס ולמענה הישראלי כנגד האיום 

התושבים  של  הטבעי  והחשש   הקיים 
סמוכי הגדר.

מערכת  מבצעת  האחרונות  וחצי  בשנה 
המחקר,  מערכות  באמצעות  הביטחון 
ערוצי  רב  מאמץ  והמבצעים,  הפיתוח 

לאיתור מנהרות.
פועלים  עזה  בעוטף  הרשויות  ראשי 
והדרג  הביטחון  רשויות  מול  במשותף, 
החכמה,  הגדר  הקמת  לקידום  הפוליטי, 
לאורך  להיבנות  המתוכננת  "המכשול", 

הגבול. 

9 מעל ומתחת לפני השטח
שר האוצר כחלון: "הכסף לא יהווה חסם לביטחון תושבי עוטף עזה"

בנושאים  העוסקים  הפורומים  שני 
מגדריים חברו בצהרי היום למפגש למידה, 
הפורום  הוא  הראשון  ותכנון.  חשיבה 
תחומים  ממנהלות  המורכב  המועצתי 
שנתיים  מעל  כבר  והעוסק  במועצה 
בקידום, מעורבות ועשייה נשית באזורנו; 
תושבות  מנשים  המורכב  מא"ה,  ופורום 
המועצה שהשתתפו בקורס "מנהיגות את 
המחר", ששמו הוא ראשי התיבות של שם 
של  "הטמעה  היה  המפגש  נושא  הפורום. 
ובמדיניות  בתקציבים  מגדרית  חשיבה 
הרשות המקומית" ובמהלכו ניתנה הרצאה 
של יעל חסון והתקיים דיון בהנחייתה של 
שרי ארליך, שתיהן מ"מרכז אדוה" לשיוויון 
וצדק חברתי בישראל. זהו אחד התוצרים 

הפורום  זו של  לשנה  העבודה  תכנית  של 
שואף  שבהמשך  נשים,  לקידום  המועצתי 
המועצה  ולמחלקות  להנהלה  להגיע  אף 
עם תובנות למידה זו. פורום מא"ה, חשוב 
לציין, הולך וגדל; הקבוצה בפייסבוק כבר 
מונה מעל 180 נשים המתגוררות במועצה; 
אירוע הבכורה של הפורום היה בארז, אליו 
הגיעו קרוב ל- 40 נשים שנהנו ממפגש רב 
דורי מרתק בשילוב נשים מישובים אחרים, 
מעניין.  שיח  ורב  מקומיות  יזמיות  דוכני 
חיל,  ברור  בקיבוץ  יתקיים  הבא  המפגש 
 .20:00 בשעה  בפברואר   25 חמישי  ביום 

בואו להנהיג. 
אביטל ניר, יועצת לקידום מעמד האישה

9 שואפות גבוה
שיתוף פעולה בין פורום הנשים המועצתי לפורום "מנהיגות את המחר"

צילום וו דקלה קיי

רק  אינו  כבר  אדום  דרום  פסטיבל 
אשר  אמיתי  חג  זהו  הכלניות,  פסטיבל 
הנגב  לצפון  מבקרים  אלפי  מאות  מביא 
ולכל הדרום והוא מסייע בקידום העסקים 
הקטנים באזור, בחשיפתם ומביא לפתיחת 
המותג  של  חוזקו  השנה  חדשים.  עסקים 
רבות  הזמנות  יש   – בשטח  היטב  מורגש 
ובאירועים  במופעים  הנגב,  בצפון  ללינה 
המכורטסים כל הכרטיסים אוזלים מראש 
מדווחים  והאטרקציות  הביקור  ואתרי 
בצעדה  היה  גם  כך  מלאה.  תפוסה  על 
הכלניות שציינה עשור למותה של שושנה 
דמארי ועשור למיסוד הצעדה המצליחה. 
מראש.  אזלו  הכרטיסים  כל  לראשונה, 
מדובר בהפנינג גדול בטבע עם הדרכות, 
לאורך  והפעלות  יצירה  פינות  מופעים, 
בשלושה מסלולים באורכים שוניםבאורך 

שונה בשמורת "בתרונות רוחמה" הירוקה 
 10,000 כ-  הגיעו  השנה  והפורחת. 
ממזג  שנהנו  הארץ  רחבי  מכל  צועדים 
החל  מהודקת  והפקה  מושלם  אוויר 
את  שהסיע  )שאטלים(  ההיסעים  ממערך 
הצועדים מהחניה במכללת ספיר לתחילת 
רוחמה  בקיבוץ  ראשונים  באתר  המסלול 
וחזרה, ועד סימון מסלול מסודר, אבטחה 
שותפים  בצעדה  בשטח.  בעיות  ופתרון 
מלבד מועצה אזורית שער הנגב, שלושה 
להגנת   המשרד  קק"ל,  גדולים:  גופים 
והספורט.  התרבות  ומשרד  הסביבה 
בזכותם האירוע החשוב הזה יוצא לפועל. 
הפסטיבל בעיצומו ואנו מאחלים שימשיך 

להיות אביבי, פורח ומלא מטיילים.

עמית לבקוב, מנהל תיירות שער הנגב

9 מצביעים ברגליים
דרום אדום זה כבר מותג: אלפי מטיילים השתתפו בצעדת 

הכלניות וממשיכים בנהירה אל הדרום הפורח

צילום וו יח"צ

המשלחת,  של  הישראליים  המארחים 
חברי אגודת יאנוש קורצ'אק הבינלאומית, 
לרצונם  נענו  גלעד,  בתיה  של  בראשותה 
של האורחים מפולין שהביעו רצון לבקר 
זכויות  נציב  היה  האורחים  בין  באזור. 
פולין  בממשלת  שר  במעמד  הילדים 
שעוסקים  חינוך  ואנשי  פרופסורים  וכן 
ילדים.  ובקרב  כלפי  באלימות  היתר  בין 
במסגרת זו הם ביקרו בבית הספר ובנחל 

המציאות  על  ולמדו  שאלות  שאלו  עוז, 
הביקור  בעקבות  באזורנו.  המורכבת 
שסיכם  מרגש  מכתב  גלעד  בתיה  שלחה 
את רשמיהם של חברי המשלחת ובו הבעת 
הערכה ותודה לצוות שקיבל את המשלחת 
בזכות  "הודות  בכלל.  העוטף  ולאנשי 
שגרירים",  כמה  בעוד  זכינו  להביקור 
כתבה בתיה, "אשר עתה מבינים ומזדהים 

איתנו מתוך תובנה ואמפתיה". 

9 ריגשתם
משלחת של אנשי חינוך וזכויות ילדים מפולין ערכה ביקור פרטי 

בשער הנגב, שהרשים אותם והשפיע עליהם עמוקות

צילום וו מיכל שבן

9 חשבת כללית: לא מה 
שחשבת

החשבת הכללית של משרד האוצר הגיעה לביקור בכפר עזה. 
והיא לא באה לבד

צילום וו עומר צדיקביץ'

בימים אלו חודש אינדקס העסקים באתר 
המועצה. האינדקס כולל עסקים הפועלים 
משער  תושבים  של  ועסקים  הנגב  בשער 
הנגב. מטרתו היא לקדם ולחזק את עסקי 
רכישת  ואפשרות  פרסומם  ידי  על  האזור 
שירותים ומוצרים מבעלי עסקים מקומיים. 
בנוסף לפרסום כללי, יכולים בעלי העסקים 
להציע הצעות ומבצעים מיוחדים לתושבי 
היחידה  מנהלת  גולסט,  נגה  המועצה. 
רבה  "תודה  ויזמויות:  קטנים  לעסקים 
 219 וליטל אלקסנדרוב מסטודיו  לפיליפ 
אשר התנדבו ועצבו דף כניסה חדש ומרהיב 
לאינדקס. עד עתה נרשמו מעל 70 עסקים, 
והם הולכים ומתרבים... נשמח לראות את 
עסקים  בו".  מופיעים  באזור  העסקים  כל 
ל- לשלוח  מוזמנים  נרשמו,  לא   שעדיין 

nogag@sng.org.il. יש כסף לכל משימה 
ולכל מטרה ואני אומר את זה אחרי שיחות 
ואנשי  הממשלה  ראש  הביטחון,  שר  עם 
העסק,  שם  הבאים:  הפרטים  הצבאאת 
פרטי יצירת קשר, לוגו, כתובת אתר ודף 
פייסבוק, וכמובן תמונות, במידה אם ויש. 
נגה מעדכנת כי בימים אלו נפתח בית הספר 
ובעלי  יזמים  במועצה.  ויזמים  לעסקים 
עסקים משער הנגב והסביבה לוקחים חלק 
שני  בימי  המתקיימים  שונים  בקורסים 
ורביעי בבנין הסגול בבית הספר התיכון. 
בשלבים  נמצא  דיגיטלי  שיווק  "קורס 
למתחילים  פייסבוק  קורס  מתקדמים, 
הסתיים זה עתה, והחלה ההרשמה לקורס 
פייסבוק עסקי מתקדם. אשמח לשמוע על 

קורסים נוספים אותם תרצו ללמוד".

9 תענוג לעשות עסקים
אינדקס העסקים באתר המועצה מחכה לכם. היכנסו והירשמו

יריב לוין, שר התיירות, ביקר בשער הנגב בחודש שעבר ופגש את 
אנשי התיירות שלנו. השר שוחח בין השאר עם יענקל'ה כהן מנחל 

עוז שמקדם מיזם בתחום החקלאות, עם רותי גולץ שממשיכה לפתח 
את אתר הראשונים ברוחמה, עם איתן ממוזיאון המים והביטחון בניר 

עם וכמובן עם עמית לבקוב מנהל עמותת התיירות המרחבית

צילום וו דקלה קיי'

מבצע עיקור וסירוס חתולים יוצא לדרך 
ביישובי שער הנגב. המטרה: להשיג שליטה 
ובהתרבותה,  החתולים  באוכלוסיית 
ומניעת  מבוקרות  לא  המלטות  הפחתת 
ותברואתיים.  סביבתיים  מפגעים 
יאספו  הווטרינרי  השירות  פקחי  הביצוע: 
ואלו  הרחוב,  חתולי  את  מהיישובים 
יעוקרו או יסורסו ללא עלות, יחוסנו נגד 

מחלת הכלבת ובתום תקופת התאוששות 
קצרה יוחזרו לסביבתם, למקום בו נלכדו. 
חשוב להדגיש כי ניתוח העיקור והסירוס 
והמבצע  לחתול  סבל  או  נזק  גורם  לא 
החתולים  מאכילי  עם  מלא  בשיתוף  הוא 
בישובים. כמו כן, השנה יינתן דגש להקמה 

ולהפעלה של פינות האכלה מסודרות.

9 מבצע מיאו
עיקור וסירוס בחינם לחתולי המועצה הנהנים מצמיחה דמוגרפית 

מעט מוגזמת 

חברת "דן דרום" זכתה במכרז של משרד 
התחבורה  מערך  את  ותתפעל  התחבורה 
הציבורית באזור צפון הנגב. האוטובוסים 
האזור.  בכל  יעברו  החברה  של  החדישים 
תושבי  עבור  משמעותי  בשיפור  מדובר 
בין  המחברים  הקווים  מספר  הנגב:  שער 
יגדל,  מרכזיות  נקודות  לבין  היישובים 
למקומות  והנגישות  התדירות  גם  כמו 

שעד כה לא הגיעו אליהם קווי התחבורה 
"רב  כרטיסי  לטעון  יהיה  ניתן  הציבורית. 
לתכנן  החברה,  באתר  אונליין,  גם  קו" 
ולהגיע  הרכבת  עם  בשילוב  הנסיעה  את 
עתיד  השירות  חפצכם.  למחוז  בקלות 
לפעול מה-12 לחודש. את לוחות הזמנים 
החברה:  באתר  למצוא  ניתן  והתעריפים 

.danbadarom.co.il

9 דן חסכן
הגעתם ליעד: חברת "דן דרום" תפעיל את קווי התחבורה 

הציבורית בצפון הנגב
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9 שמירת חפצים
רוב  לב:  שימו  אנא  יקרים,  מטיילים 
הגניבות והפריצות לרכבים מתבצעות בשל 
לעין  נראה  במקום  ערך  יקר  ציוד  השארת 
בתא  התיקים  את  להשאיר  מומלץ  ברכב. 

המטען ולא במקום גלוי.

9 עלו בחכה
במהלך פעולות לאיתור שב"חים ואנשים 
המסייעים להם, נתפס נהג ישראלי שהוביל 
האחרונים  אלה  שבח"ים.  שלושה  ברכבו 
ראשונה  בכניסה  שמדובר  ומכיוון  נחקרו, 
שלהם לתחומי הארץ הם שוחררו באזהרה. 

הנהג עדיין נמצא בחקירה. 

9 עוף דה 
רקורד

במהלך סיור שגרתי צוות שיטור מתמיד, 
המתנדבים,  מפקד  מייזלס,  חי  עם  יחד 
איתר משאית חשודה עליה הועמסו 1300 
למשאית  כי  התברר  בדיקה  לאחר  עופות. 

ולמקום הוזמן פקח של  אין אשורי הובלה 
הפיצו"ח. העופות הוחזרו למקומם והנושא 

הועבר לחקירה. 

9 רוח פרצים
בתחום הפריצות היה החודש רגוע באופן 
המרכולית  לכספת  לפריצה  פרט  יחסי, 
חלון  דרך  נכנסו  הגנבים  הקיבוצים.  באחד 
הזזה, איתרו את הכספת, הקישו את הקוד 

ונמלטו עם כמה אלפי שקלים.

9 זה רק אני 
והשוטר שלי

במסגרת מודל קהילתי של משרד החינוך 
ומשטרת ישראל, התקיימו בגן פשוש בדורות 
שבעה מפגשים שעניינם "אני והשוטר שלי". 
הילדים הכירו את השוטר הקהילתי, שמעו 
בטיחות  כללי  ולמדו  המשטרה  עבודת  על 
בכל  מתבצעת  הפעילות  ובכלל.  בדרכים 
לפופולריות  וזוכה  הגנים  ילדי  מול  שנה 

רבה בקרב המשתתפים הצעירים.

 דקלה קיי
צילום: עומר צדיקביץ'

המלחמה, ח  מאז  שנתיים  כמעט  לפו 
כשורדה גולדשטיין מכפר עזה, שתיעדה 
פסעה  ממנה,  רגע  כל  כמעט  במצלמה 
רגע  אביב.  בתל  פרג'  סטודיו  של  המדרגות  במורד 
שצילמה,  התמונות  את  לראשונה  ראתה  שבו  מכונן 
היה  "זה  הסטודיו.  קירות  על  בתערוכה  מסודרות 
מספרת.  היא  ככה",  זה  את  לראות  עוצמתי,  מאוד 

"התרגשתי, בכיתי המון. זה החזיר אותי אחורה". 
"החיים  נוספת על  לפני מספר חודשים, אחרי שיחה 
אחרי", הסתכלה ורדה שוב בתמונות שצילמה והבינה 
אולי  "חשבתי  לספר.  שצריך  סיפור  כאן  יש  שכנראה 
אז  אבל  במועצה,  או  'יחדיו'  במועדון  אותן  להציג 
לפנות  לי  עוז שהציע  מנחל  בנימין שמרון  את  פגשתי 
לפגישה  להיפגש.  וקבענו  מייל  לו  פרג'. שלחתי  לפרי 
הבאתי דיסק עם  1300 תמונות, הוא עיין וקבע שיש 
סיפור. פרג' הציע לבחור 30 תמונות עם כתבי עיתונות 
הדבר  הרגע  אותו  עד  בתערוכה.  ולהציג  משולבים 
אותן  להעלות  הוא  התמונות  עם  שעשיתי  היחידי 
לחברים  שחילקתי  חוברת  הכנתי  ובהמשך  לפייסבוק, 
דרך  שאין  הבנתי  פרג'  עם  השיחה  אחרי  ומשפחה. 
חזרה". בעזרת תרומות מהמועצה, מהקיבוץ, מעמותת 

הופקה  גרשוני,  מקרן  ומלגה  ישראל"  את  "מחבקים 
התערוכה שנפתחה ב – 28 בינואר האחרון. 

ורדה היא דמות מאוד מוכרת באזור. במהלך מבצע 
צוק איתן היא יצאה לרגע מתפקידה כמגייסת משאבים 
בחמ"ל  ההסברה  אפוד  את  ולבשה  במועצה  ותרומות 
הקסאמים  למרות  עזה  בכפר  נשארה  היא  הנגב.  שער 
והפצמ"רים השורקים מעל לראש ואזעקות "צבע אדום", 
יחד עם גוגו, בעלה, בנה, כלתה ושלשת הנכדים. בתה 
ושלשת נכדותיה יצאו עם רוב הקיבוץ לעפולה. "הבת 
שלי וכלתי היו שתיהן בהריון ולא ידעתי", היא אומרת. 
ורדה  נפרדה  לא  לפניה,  גם  כמו  המלחמה,  במהלך 
מהמצלמה ולא הפסיקה לתעד. מצלמת כל רגע: טנקים 
דוהרים בשדות, יירוט בשמיים כחולים, נדנדות עזובות 
שהיא  שלתמונות  הבינה  והתגובות  הזמן  עם  בקיבוץ. 
מצלמת ומעלה לרשת יש תפקיד חשוב. "היה בי הצורך 
נשארו  ולא  כמעט  בקיבוץ  כאן.  שקורה  במה  לשתף 
אנשים, והתמונות שצילמתי הפכו לצינור העברת מידע 
גם לחברים שהיו מפוזרים, גם למשפחה המורחבת שלא 

גרה בקיבוץ וגם לחברי פייסבוק". 
בכל יום העלתה ורדה לדף הפייסבוק שלה תמונה עם 
מספר מילים, הגיגים על המצב. "תובנות", היא קראה 
יצאתי  יחסית,  שקטה  שבת  השבתות,  "באחת  להן. 
על השבילים,  נסענו עם האוטו  גוגו לצלם בחצר.  עם 
ריק,  היה  הקיבוץ  עושים.  לא  כתיקונם  שבימים  מה 
נסע  והוא  המדרכה  על  הלכתי  רפאים.  קיבוץ  ממש 
אחרי וצילמתי. נדנדות עזובות, גינות ריקות, אופניים 
וקלנועיות בחניות. כשפרסמתי התחילו להגיע תגובות 
הבנתי  שלי'.  הגינה  את  'תצלמי  בקשות  געגועים,  של 
מהגעגוע  נעו  התגובות  ולפרסם".  להמשיך  שחשוב 
המון  מקבלת  "הייתי  פוליטיים.  לדיונים  עד  ותמיכה 
טלפונים. חלק התקשרו כדי לברר מה קורה פה מעבר 
למה שנמסר בתקשורת הארצית, שגם ממנה הגיעו כל 

הזמן פניות". 
זו הייתה בשבילה, היא אומרת, תחושה של שליחות 
וגם פוטו תרפיה, ריפוי והתמודדות באמצעות צילום. 
"אנשים לא יודעים שאני בעצם "חרדתית". אני קופצת 
מכל טריקה של דלת. אבל הרגשתי מוגנת עם המצלמה. 
היא בפירוש שמרה עלי. הרי לצלמי מלחמה אף פעם לא 
קורה כלום, נכון? צילמתי כל הזמן: בחמ"ל, בישיבות 

שהיו, בזמן האזעקות, ביירוטים. כל הזמן". 
שמעה  המועצה,  לחמ"ל  כשנסעה  הבקרים,  באחד 
על  שליטה  ואיבדה  נבהלה  מעליה,  מסוק  של  ירייה 
הרכב. היא יצאה ללא פגע, אבל גילתה ששני הגלגלים 

והוא  הבטיחות  מעקה  על  נתקעו  הרכב  של  הקדמיים 
בעצם באוויר. "יצאתי מהאוטו והתחלתי לצלם. צילמתי 
את עזה בוערת, את האוטו, ופתאום הגיעו דורון סלומון 
וחי מייזלס מהקיבוץ ושאלו מה בדיוק אני עושה". ורדה 
התקשרה לחתן שלה, שיחלץ את האוטו, וביקשה שלא 
יספר לבעלה. "אם הוא היה יודע, הוא לא היה נותן לי 
להמשיך לנהוג". בכל אותו אירוע נשארה ורדה צמודה 
למצלמה ומנותקת מהחוויה המוזרה אליה נקלעה. "רק 
אז התחלתי  רק  לי.  קרה  מה  הבנתי  לחמ"ל  כשהגעתי 

לעכל את הכל, התחלתי לרעוד ולבכות".  
ולמרות הקושי, היא נשארה צמודה למצלמה. "באחת 
השבתות אמרתי לגוגו 'הולכים לצלם חמניות'. נסענו. 
ברקע קולות מלחמה ואני מצלמת חמניות, אבטיחים". 

למה זה היה כל כך חשוב לך?
"להראות שהחיים ממשיכים. הרי החירום הוא השגרה 
להשקות  המשכנו  אנחנו  החירום.  היא  והשגרה  שלנו 
עציצים בבית ולקיים ארוחות ערב משפחתיות. הנכדים 

שנשארו הקפידו להגיע בימי שישי ולאכול את השניצל 
של סבתא. המסגרת הזאת שמרה עלינו שפויים". ובתוך 
מימי  "באחד  משהו:  הזויות  סצנות  חסרו  לא  השפיות 
שישי הנכדות שלי, בנות 9 ו-10 בילו כל היום בממ"ד, 
עסוקות בענייניהן. בערב הן הודיעו לנו שהכינו ריקוד 
בו  שהשקיעו  הריקוד  עם  מולנו  הופיעו  הן  מלחמה. 
את כל היום, כשברקע טלוויזיה דולקת ודיווחים בלתי 

פוסקים".

הדמעות 
מול התמונה 
המטושטשת

התגובות של הנוכחים בפתיחת התערוכה, חלקם בני 
ואפילו מטלטלות.  כפר עזה ושער הנגב, היו מרגשות 
והתחילו  אליה  ניגשו  דמעו,  שאנשים  מספרת  ורדה 
כל  את  הציף  "זה  שלהם.  המלחמה  סיפור  את  לספר 
הזיכרונות. אנחנו לא מדברים על זה, אבל כולנו בפוסט 
טראומה. זה שחרר אצל כולם משהו שהיה קבור מאז 

המלחמה".
אחת התמונות החזקות בתערוכה היא דווקא תמונה 
מטושטשת. "זו תמונה של גילה ודורון טרגרמן בלוויה 
של דניאל, עומדים מחובקים. היא מטושטשת כי בכיתי 
ולא הצלחתי לכוון את המצלמה. זו תמונה שלא הייתה 

עוברת שום ביקורת של צלם מקצועי", אבל בתערוכה, 
מול התמונה, לא נשארה עין אחת יבשה. 

המצלמה,  עם  מסתובבת  אותה  שרואים  פעם  בכל 
עם  קורה  'מה  ושואלים  אליה  ניגשים  מספרת,  ורדה 
ועונים  המלחמה!  נגמרה  אומרת,  "אני  התובנות'. 
הם  תפסיקי,  אל  להמשיך.  צריך  עכשיו  שדווקא  לי 
אני  "אני לא צלמת.  והיא כל הזמן מתעדת.  אומרים". 
מצלמת", היא אומרת בחיוך. "באתי, צילמתי, הלכתי. 
אני לא מתחברת לצילומי סטודיו או צילומים מבוימים. 

אני מצלמת את מה שקורה באותו הרגע". 
חלק  הן  המלחמה  במהלך  שצילמה  החמניות 
פתיחה  ונותנות  בכניסה  תלויות  הן  מהתערוכה. 
והגיע  גר באזור  "כמובן שמי שלא  וסגירה אופטימית. 
שם',  לגור  מסוגלים  אתם  'איך  אותי  שאל  לתערוכה 
ושאלות דומות. שאלו אותי גם מה יהיה בהמשך. אני 
תמיד אומרת שברור שיהיה עוד סבב. וגם בסבב הבא 
אני אהיה עם המצלמה. על הבית נלחמים מהבית, זה 

המוטו שלנו במשפחה". 

מלחמה, סיפור בתמונות
חמושה במצלמה, לא מפסיקה לתעד: מיירוטים ועד חמניות, מכפר עזה ועד לתערוכה בסטודיו פרג' בתל אביב. 

ורדה גולדשטיין, צלמת מלחמה

9מבט מעודד
"סיפורי פוגי באזור"

אדום",  "דרום  לפסטיבלנו  עשור  במלאות 
דני  של  המשותף  במופע  לצפות  התכנסנו 
סנדרסון וגידי גוב. בעודנו צועקים את היו-יה 
ונסחפים בהורה נחל מסחררת, זרקו אותי 

מחשבותיי לזיכרונות עבר לוקאליים.
המטושטש  המסך  עם  הקטע  בא  )כאן 

והגלים(.
פלשבק 1: השנה 1972. האמפיתיאטרון 
הבמה  על  לפה.  מפה  מלא  האזורי 
מופיעה להקת הנח"ל, בה בולטים כמה 
עם  ירדנה  בשם  חיילת  ביניהם  זמרים, 
שתי צמות )נכון, היא יפה( וחייל ממושקף 
גבוה )נגלה רק שהשם שלו כמו אפרים(. 

פוני  תסרוקת  עם  רזה  בחייל  ממוקד  אני 
וקול נמוך מים המלח. אני לוחש בהתלהבות 

לשכני לספסל האבן הנוקשה: תשמע, הבחור 
הזה בטוח יהיה כוכב.

הזמר  בפסטיבל  מכן,  לאחר  שנה  1א':  פלשבק 
הזמר  את  מזמינה  מיכאלי  רבקה  המנחה  והפזמון, 

החדש גידי גוב שיעלה ויבוא על הבמה. הוא שר בקולו 
ויודע  כישרונות,  מגלה  של  בגאווה  בו  מביט  ואני  העמוק 

שפגעתי בול בפוני.
פלשבק 2: השנה 1974. על במה קטנה באור הנר נערך 

מגיע  בהפסקה  התיכון.  הספר  בית  של  הזמר  פסטיבל 
תורנו - שבעה י"אניקים ארוכי שיער. על בסיס הטקסט של 
"אנשי  המערכון  את  מבצעים  אנו  הנערצת,  כוורת  להקת 
הספרייה", הומאז' לשוניה הספרנית המיתולוגית. קהל 
נאלצים  המורים  ואפילו  כפיים,  מוחא  התלמידים 

להודות שמסיפורי פוגי אפשר ללמוד.
הנגב  שער  צעירי   .1983 השנה   :3 פלשבק 
מוסעים באוטובוסים צהובים ליפו למופע של 
דני סנדרסון. לאחר שדני שר על הגלשן שלו 
ועל הדאווין שלה, אני מגיע עטור זקן עבות, 
כיאה לאותן שנים, ובוחר להתיישב בשורה 
אלי  פונה  הוא  באמצע.  ממש  הראשונה, 
ושואל: "תגיד, הזקן הזה משוק הפשפשים 
האולם  כל  מהבית?".  אותו  שהבאת  או 
מתפוצץ, ואני מבין שבעולם כל כך קשה 

להתבלט זה לא יפה. 
)מסך מטושטש וגלים(

מאז עברו הרבה גשרים מעל המים. גידי 
אמר זהו זה לטלוויזיה החינוכית, ספר עד 
הכבש השישה עשר ואז אמר לילה גוב. דני 
הספיק לבקר קצת בערוץ הראשון ואחר כך 
היה רוב הזמן אצל הדודה והדוד. אחת לכמה 
אלינו,  גם  חזרו  הם  ועכשיו  חוזרת,  כוורת  שנים 
להזכיר לנו מה היה אז בבית הספר. ואנחנו פתחנו 
את גרוננו ואת ליבנו והתמסרנו לעבר שלהם ושלנו. 
יודעים  אתם  מאמינים,  לא  אתם  ואם  נחמד.  ממש  היה 

את מי לשאול.

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה
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ביטחון ופלילים
דקלה קיי

בין המתכנסים: נציג קק"ל, נציג הסיירת 
קב"ט  והגנים,  הטבע  רשות  הירוקה, 
המועצה והשוטר הקהילתי. "המטרה היא 
פעולה",  שיתוף  וליצור  תוכנית   לבנות 
הקהילתי.  השוטר  אהרוני,  יהודה  אומר 
וכניסה  מהמרעה  חריגות  "למנוע 
חקלאיים,  לשטחים  נזקים  לשמורות, 

הניקיון  על  במקום,  כלבים  על  פיקוח 
בשטח,  בדיקה  מתבצעת  שנה  כל  ועוד". 
לוודא שהכל מתנהל בצורה תקינה. "אנחנו 
שב"חים",  של  העסקה  שאין  מוודאים 
יהודה. המטיילים בשטח מוזמנים  מוסיף 
ליהנות  כדי  ולו  עיניים,  לפקוח  הם  גם 

מהמראה הפסטורלי של הכבשים. 

9 רועים ושומעים
לקראת עונת המרעה התכנסו כל הגורמים הרלוונטיים במטרה 

לשמור על החי והצומח

פרי פרג', ורדה וגוגו בפתיחת התערוכה



צילום וו סתיו קופרשטיין

מאמנות  להתרגש  נפשכם  חשקה  אם 
חייבים  אתם  מחדש,  פעם  כל  שנולדת 
הנזירים  מטקסי  באחד  להשתתף 
בטיבט  בארז.  או  בטיבט.  הבודהיסטים 
הנזירים עמלים במשך שבועות על יצירת 
במחי  ואז...  חול  מגרגרי  מרהיבה  מנדלה 
ארעיות  את  לסמל  כדי  אותה  הורסים  יד 

בית  ילדי  יצרו  זו  ברוח  החומרי.  הטבע 
מחומרים  מנדלות  בארז  "שיר"  הילדים 
ארעיים, טבעיים שהרוח פיזרה לכל עבר 
מיד עם סיום היצירה. אמנם לא עמלו על 
יצירתם שבועות, אבל את השיעור - למדו 

גם הם. 

9 מנדלות מהטבע

חינוך
טל שוורץ

האוכל  חדר  מחדש  נפתח  לשנה,  אחת 
של קיבוץ ארז ומתמלא במשפחות, ילדים 
ביום  קורה  זה  פעם.  כמו  ממש  וותיקים, 
הירוק שמקיימים מדי שנה ילדי הנעורים 
סוף  למעשה  הוא  הירוק"  "היום  בקיבוץ. 
ניהול  את  הנוער  בני  לוקחים  בו  שבוע 

והובלת הקיבוץ לידיהם.
אל  ארז  משפחות  מוזמנות  שישי  בערב 
"קפה גן", שם הם צופים בהצגה סאטירית 
על חברי הקיבוץ פרי עטם והמחזתם של 
תפקידי  את  ממלאים  שגם  הנוער,  בני 

המשחק בהצגה. 
מחדש  הנעורים  פותחים  בבוקר,  בשבת 
את חדר האוכל לארוחת בוקר "כמו פעם"; 

הקיבוץ.  לכל  בעצמם  שהכינו  ארוחה 
להשתתף  הקהילה  עוברת  האוכל  מחדר 
בפעילויות שמעבירים בני הנוער לילדים 

הצעירים וגם למבוגרים. 
חיכתה  לאחרונה  שהתקיים  הירוק  ביום 
ידעו  לא  הם  למנהלים הצעירים הפתעה: 
מועד  מבעוד  התכוננו  הותיקים  שגם 
וצילמו בשיתוף עם פרויקט "מראה מקום" 
בחיי  "יום  שנקרא  דקות  עשר  של  סרטון 
הנעורים": כל אחד מהוותיקים חיקה את 
בסרט.  תפקידו  את  ושיחק  הנערים  אחד 

היה סוף שבוע ירוק, חוויתי ומרגש.

הילי לניאדו )כתה י'( ומדריכי הנעורים 
אורטל וניצן

9 ילד ירוק
בני הנעורים של קיבוץ ארז הפיקו את היום הירוק המסורתי, 

ובסופו חיכתה גם להם הפתעה
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שלא  ארז,  בקיבוץ  הישנה  החי  פינת 
הייתה  שנים,  כשש  מזה  בשימוש  הייתה 
הקיבוץ  עם  ההכרות  בסיור  נקודה  עוד 
הקהילה  מנהלת  וקס,  רעות  שקיימה 
לחיילי גרעין 'אביר'. ה'אבירים', בני גרעין 
שמתגורר  הקיבוצית  התנועה  של  הנח"ל 
בקיבוץ, זיהו את הפוטנציאל הענק הטמון 
במקום והחליטו שמשהו הולך לקרות שם. 
עם כניסת הגרעין ל"ארז" ואחרי מחשבה 
את  לשקם  הוחלט  הקיבוץ  עם  משותפת 
קהילתית  לגינה  אותו  ולהפוך  המקום 
לחברי  מרכזי  מפגש  מקום  שתשמש 
הקיבוץ, תוך דגש על קיימות ואקולוגיה. 
שישה חודשים אחרי אותו סיור, חודשים 
כפיים  בעבודת  מלאים  ומהנים  מפרכים 

נקבע  והגרעין,  הקיבוץ  בני  של  משותפת 
תתקיים  בשבט  לט"ו  הסמוכה  בשבת  כי 

הפתיחה החגיגית. 
השמים  ארובות  נפתחו  בבוקר  בשבת 
ומבול שטף את האזור כולו. הגינה נאלצה 
לחכות. טקס הפתיחה הועבר למועדון בו 
העבירו משפחות ארז אחר הצהריים חמים 
בתנור  פיצות  ג'אגלינג,  סדנת  עם  ונעים 

ומבחר פירות יבשים. 
על עצמן  לקחו  למעלה מ-20 משפחות 
ולילדיהם  לעצמם  ולהזכיר  ערוגה  לטפח 
בגינה הקהילתית החדשה,  מהי,  חקלאות 

שכבר קיבלה את שמה - "גן ארז".

 ניצן, גרעין אביר

9 גינה לי
הגרעינרים של קיבוץ ארז, בשיתוף עם חברי הקיבוץ, הפכו את 

פינת החי הישנה לגינה קהילתית מטופחת

ימי חמישי במועדונית כפר עזה הם ימי 
יוצרים  אופים,  הילדים  ממש.  של  עשייה 
שכבר  הירק  גן  את  ומטפחים  אמנות  
 מניב פירות. ילדי המועדונית שתלו קייל 

כרובית  צנון,  חסה,  מיזונה,  על(,  )מזון 
תנור  בניית  בתכנית:  תבלין.  וצמחי 
ברשתות  בקרוב  ממוחזרים.  מחומרים 

השיווק. 

9 הורה כרוב

צילום וו לירון

כולם היו חלק ממסע המנהיגות המסורתי 
של שכבה ט ביישובי המועצה. סוף סוף זה 
את  הפותח  המנהיגות  למסע  יצאנו  קרה: 
תהליך ההעצמה שיעברו השנה בני שכבה 
ובמועצה.  הנוער  בתנועות  בנעורים,  ט 
מובילה  אותו  הזה,  המיוחד  למסע 
המחלקה לחינוך חברתי כבר חמש שנים, 
שותפים מדריכי הנעורים ותנועות הנוער. 

פעילויות  הנוער  בני  עוברים  במהלכו 
על  לחשוב  נדרשים  מנהיגות,  בנושא 
ובקיבוץ,  הנעורים  בחברת  מנהיגות 
ובבית  הנוער  בתנועת  בישראל,  מנהיגות 
קר,  מדברי  לילה  גם  לזה  תוסיפו  הספר. 
מדורה, אחלה חבר'ה שדיברו ברצינות על 

החיים... ותבינו שהיה נהדר. 

9 נוהגים להנהיג
מה משותף למרטין לותר קינג, משה רבנו, אורטל ארזי, בוגי ואור גולן?

9 יותר מאלף 
מילים

בימים האחרונים אנו עוסקים 
בשילוב פרויקט "יותר מאלף 

מילים" בנחל עוז
נחל  תרבות  מרכז  שותפים  לפרויקט 
דוד, מרכז החוסן  בן  בהובלת הדר  עוז, 
ועמותת  חברתיים  לשירותים  והמחלקה 
להב. המיזם "יותר מאלף מילים" הפועל 
והגליל,  הנגב  לפיתוח  המשרד  ביוזמת 
הישראלית  הקואליציה  להב,  עמותת 
הנגב  לפיתוח  הרשות  לטראומה, 
ומשרד התרבות והספורט, הוא פרויקט 
לעבד  למשתתפים  המאפשר  ייחודי 
קולנועית,  יצירה  לכדי  חוויותיהם  את 
דרמה  סדנאות  שכולל  בתהליך 
המשתתפים  את  המחזק  ופסיכודרמה, 
והקהילתי.  האישי  סיפורם  את  ומספר 
במספר  במועצה  בעבר  פעל  הפרויקט 
קבוצה  עם  לפעול  החל  וכיום  יישובים 

דוד  בן  הדר  עוז.  נחל  חברי  של  בוגרת 
מציינת "מבחינתי זוהי דרך טובה נוספת 
השונות  האוכלוסייה  שכבות  בין  לקרב 
בקיבוץ, ע"י בנייה של קבוצה הטרוגנית: 
נקלטים  ותיקים,  צעירים,  גברים,  נשים, 
תוצר  תוליד  דבר  של  שבסופו  חדשים, 
שישתף חלק גדול מהקהילה ובכך לחזק 

את החוסן הקהילתי שלנו".

9 סדנת ניהול 
קונפליקטים

השבוע תתקיים, זו הפעם 
השלישית, סדנה לניהול 
קונפליקטים עבור בעלי 

תפקידים ביישובים
חודשים  מספר  לפני  הועברה  הסדנא 
בקהילות  התפקידים  מבעלי  לחלק 
במועצה.  המחלקות  למנהלי  וכן 
קונפליקטים הם חלק טבעי ובלתי נפרד 
תפקידים  ובעלי  מנהלים  של  מחייהם 
שלהם,  נכון  ניהול  בקהילה.  מרכזיים 

בתוך  צד  אנחנו  בהם  במצבים  במיוחד 
משמעותי  לשיפור  יביא  הקונפליקט, 
תוך  מטרות,  לקדם  וביכולת  בעבודה 
עם  טובות  יחסים  מערכות  על  שמירה 
והתושבים  העובדים  לעשייה,  השותפים 
חשיפה  היא  הסדנה  מטרת  ביישוב. 
שיח  לניהול  בכלים  ראשונה  והתנסות 
בהסכמה,  קונפליקטים  ופתרון  משתף 
בלב  הנמצא  תפקיד  כבעל  בעיקר 
הקונפליקט. הסדנה בת היומיים תונחה 
ומתקיימת  לוי   – פוקס  יעל  עו"ד  ע"י 

במתנ"ס ארנון.

9 פרויקט 
התנדבות 

חמס"ה במדים
הטרייה  העשייה  על  עדכון 
המועצתית,  ההתנדבות  בתחום 

למען חיילי אוגדת עזה
במהלך חג הט"ו בשבט שמחנו להשיק 

בעשייה  במדים  חמס"ה  פרויקט  את 
בתהליך  החלו  היישובים  כל  ביישובים. 
הצפונית  מהחטיבה  יחידה  אימוץ 
באוגדה. חלק מהקהילות הצליחו, למרות 
משותפת  פעילות  לערוך  הברכה,  גשמי 
הנטיעות  חגיגת  במסגרת  החיילים  עם 
האימוץ  את  יתחילו  מהקהילות  וחלק 
בקהילה.  המתוכננים  הבאים  באירועים 
עם  לפעילות  קשר  איש  ימנה  יישוב  כל 
החיילים מהיחידה המאומצת ויבנה יחד 
תודה  משותפת.  שנתית  פעילות  עמם 
וליאת  טוב  סימן  נועה  החינוך  לקצינות 
לוסקי מאוגדת עזה, לכל מנהלי הקהילות, 
ביישובים  הקשר  ואנשי  התרבות  רכזות 
שהרימו את הכפפה ונענו להצעה לאמץ 
ולשלב את החיילים בפעילויות וכן יישר 
את  המובילה  המתנדבים  לקבוצת  כוח 
ליאורה  נעים,  ואשר  אורנה   – הפרויקט 

ובני סלע, רוני חג'בי וגילי סייג. 

מיה זילברבוש היא עו"ס מרכז החוסן 
ורכזת התנדבות שער הנגב

רווחה וחןסן
מיה זילברבוש
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שגרירים 

מארצות הקור
ביקור קצר של עשרה 

בני נוער מסן דייגו הוכתר 
בהצלחה בעיקר בזכות 

שבעה בני נוער משער הנגב
דצמבר  חודש  של  החורף  חופשות 
מחו"ל  למבקרים  מאפשרות  בעולם 
לנצל את הזמן ולהגיע לישראל. בין אלו 
שבחרו להגיע, קבוצה של עשרה נערים 
מבית הכנסת "בית ישראל" שבסן דייגו, 
יחד עם מנהל תחום הנוער בבית הכנסת. 
הם הגיעו לטיול בן עשרה ימים. ביומם 
שבעה  אליהם  צירפנו  אביב  בתל  השני 

נערים בני שכבה י"א משער הנגב. 
בילו  הראשון  המשותף  הערב  את 
בהיכרות ושבירת הקרח. למחרת הגיעה 
התיכון,  הספר  בבית  לסיור  הקבוצה 
והיכרות ראשונית עם סביבת  עוז  בנחל 
הנוער  עבורם  ארגן  משם  הנגב.  שער 
בבתרונות  אתגרית  פעילות  הישראלי 
וערבות  קשר  שמעודד  מהסוג  רוחמה, 
קבוצות  שתי  בין  קרבה  ויוצר  הדדית 

שעד לפני יום היו זרות לחלוטין. 
הביקור המשיך באירוח ביתי. הנערים 
ארוחת  ישראלי,  בית  חוו  האמריקאים 
עם  משותפת  ושהות  ישראלית  ערב 
המשיכה  הנגב  שער  חווית  מארחיהם. 
לביה"ס,  צהובים  באוטובוסים  בנסיעה 

ביקור ב'יחדיו' ויצירה של פרחי קרמיקה 
שנוצרה  המקסימה  לגינה  שיצטרפו 
למשק  המשיכו  משם  ל'יחדיו'.  בכניסה 
קבוצה  ופגשו  עזה  כפר  שבקיבוץ 
מהחיילים שנמצאים בקיבוצים ארז וכפר 
עזה. הם שמעו על מעשיהם בצבא לפני 
ההגעה לקיבוצים ועל המתוכנן בהמשך. 
תוך כדי שיחה זכו ליהנות מג'חנון שהגיע 
חם וטרי מאירית ממושב יכיני,  ללא ספק 

חוויה לכולם ובמיוחד לאמריקאים. 
שתי  נושאת  המשותפת  הפעילות 
וחיבור  הנגב  שער  עם  היכרות  מטרות: 
שלנו.  והנוער  דייגו  בסן  הנוער  בין 

בכדי להבטיח את יצירת הקשר המשיכו 
הקבוצה  עם  לטייל  הישראלים  הנערים 
גמלים  טיול  נוקדים:  בכפר  נוסף  יום 
השכמה  בדואי,  באוהל  לינה  משותף, 
וטיפוס מוקדם לצפייה בזריחה במצדה. 
לפגוש  "זכינו  )רוחמה(:  גורן  ליאור 
מנהגים  עם  אחר,  ממקום  בגילנו  נוער 
והרגלים שונים ועם הבדל בשפה שיוצר 
קושי, ובכל זאת התחברנו מהר. הצלחנו 
משותף.  מכנה  ומצאנו  הפער  על  לגשר 
היה לנו חשוב שיראו איך ישראל באמת, 
ולמרות שיש פיגועים ובעיות יש פה גם 
)נערים(  אנשים  ובעיקר  טובים,  דברים 

טובים." 
עמית גלבוע )ברור חיל(: "גילינו שיש 
דברים שונים אבל בעיקר דברים קטנים 
או  אחר  קצת  הומור  משותף,  הווי  כמו 

הומור פנימי".
תרבות  "הכרנו  עזה(:  )כפר  כספי  טל 
אחרת והצצנו לעולם שלהם, שאותו גם 

אנחנו נבקר". 
דרור סלום )אור הנר(: "בסופו של דבר 
גילינו שאנחנו לא כל כך שונים, מצאנו 
מכנה משותף בתחביבים, בתחומי עניין, 
במוזיקה, בזה שכולנו נערים וגם באהבה 

לישראל". 

שותפות ביחד
יעל רז לחייני

09פברואר 2016 וו שער הנגב
צילום וו ליאת סוויסה

לאחרונה נצפו בפינת החי בדורות בעלי 
קבוצת  ילדי  של  תרומתם  חדשים,  חיים 
מגיעים  ג'  יום  שבכל  הילדים,  במבוק. 
אל פינת החי, מאכילים, מנקים ומטפלים 

בבעלי החיים, החליטו להוסיף אקוואריום 

ולשפר את פני המקום. לכרישים, למדוזות 

ולאבו-נפחא שלום. 

9 דיירים חדשים



דקלה קיי

נחנו חיים בזמנים מתוחים. המאבק בינינו א 
הבא  הסבב  לגדר,  שמעבר  השכנים  לבין 
שיבוא או לא יבוא, ובין לבין, "אינתיפאדת 

של  החדשה  המילים  מכבסת  היחידים", 
חוששים,  אנחנו  החדשות.  שדרני 

אנשים  אלנו,  בשכנים  גם  חושדים, 
יום.  מידי  לראות  רגילים  שאנחנו 
הם  שגם  לזכור  מתקשים  אנחנו 
בסוף  הביתה  לחזור  רוצים 

היום. 
בזמנים  שדווקא  מי  יש  אבל 
כאלו מחפש את עמק השווה, את 
בסיס  שיהווה  המשותף  המכנה 

קריא,  יעל  ולהתקרבות.  לשיחה 
הנגב,  שער  של  הרפורמית  הרבה 

יחד עם אליעז כהן, אחד העורכים של 
הרוח",  "משיב  יהודית  לשירה  העת  כתב 

י"ז  צום  סביב  איתן  בתקופתצוק  כבר  החלו 
בתמוז וצום הרמדאן בפרויקט שנקרא "בוחרים בחיים". 
"אליעז חיפש אנשים שיסכימו לשבור את צום י"ז בתמוז 
ואת רמאדאן ביחד", אומרת יעל. "בצוק איתן היו המון 
ליצור  רוצים  אנחנו  ושנאה.  גזענות, פחד  תופעות של 
שיח, לדבר על פחדים משותפים, אדם כאדם, לשמוע 

את הצד השני".
יהודים  בין  פגישה  התקיימה  איתן  צוק  במהלך  כבר 
"הגענו  מרהט.  ערבים  לבין  והסביבה  הנגב  משער 
אליהם, חמישה יהודים, ומצאנו את עצמנו יושבים עם 
30 צעירים מרהט שכינס אטווא, מנהל מרכז הצעירים 
ויעל  אטווא  החלו  קיים,  שהרצון  משהתגלה  בעיר". 

לתכנן עבודה משותפת בנושא מפגש זהויות.
צעירה  למנהיגות  שבועות  שישה  בת  תוכנית  "בנינו 
מחפשת  עדיין  אני  כרגע  וארה"ב.  רהט  הנגב,  משער 
גוף חינוכי בארה"ב שאני סומכת עליו כדי שיוכל לקדם 
את הנושא. המטרה כאן היא פיתוח מנהיגות ואחריות 

חברתית מתוך הבנה עמוקה של הצד השני". 
יוזמה  נפתחה  דומא  בכפר  הקשה  האירוע  אחרי 
בשם  פייסבוק  דף  וכפרה.  סליחה  על  שיח  להעלות 
"ונסלח" נפתח על ידי יעל ואליעז לטובת העניין, מתוך 
"קיבלנו  העמים.  לשני  נפש  חשבון  על  לדבר  הרצון 
משני  מאוד  מרגשים  הגות  וקטעי  שירים  סרטים, 

אחד  מתורגמנים".  בעזרת  תרגמנו  וכמובן  הצדדים 
הקטעים המרגשים נכתבו ונשלחו על ידי רחל פרנקל, 
אמו של נפתלי פרנקל הנער שנחטף עם שני חבריו. היא 
כתבה שיר על סליחה ומחילה, קורע לב ומטלטל. אביה 
של עביר ארמין, שנהרגה ב – 2007 מפגיעת כדור גומי 
של שוטרי מג"ב, כתב על חשיבות הסליחה. גם 
יענקלה כהן מנחל עוז העלה פוסט מצולם 
בנושא. מפגש הפסגה של ימי הסליחה 
התקיים יומיים לפני יום כיפור ועיד 
מוקדים:  בשלושה  אידחא  אל 
רהט, גוש עציון ואבו גוש. מאג'ד 
אלקרינאווי, מנהל עמותה "צעד 
ברהט,  החינוך  לקידום  קדימה" 
לארגון  יעל  של  שותפה  היה 
איש   70 הגיעו  "הפעם  המפגש. 
משער הנגב, בני שמעון ומקומות 

נוספים. זה היה מפגש מרגש".
בהמשך הושק פרויקט "מביא אור", 
יצירה  סביב  ונע  בחנוכה  שהתקיים 
להתמקד  הוחלט  האור.  בנושא  משותפת 
יעל  ובנוער. שלומית פעמי, שעובדת עם  בילדים 
וגרה ברוחמה, העלתה את הנושא מול שירה אסיסקביץ', 
מדריכת הנוער ברוחמה. "כבר עשינו עם יעל פעילות 
בחגים", מספרת שירה, "שלומית פנתה אלי עם הרעיון 
והחלטנו ללכת על זה. עשינו לפני זה הכנה, הסברתי 
גם  הקדמה  מפגש  להיות  אמור  היה  להיות.  הולך  מה 
מגיע.  מי  הרגע האחרון  עד  ברור  היה  לא  אבל  אצלם 
בסופו של דבר נפגשנו, עשינו משחקי היכרות, הילדים 
התחלקו לקבוצות, לקחו את ילדי רהט לסיור בקיבוץ 
ליצור  רצינו  העששיות.  את  והכנו  נפגשו  כולם  ואז 
שיחה בנושאים שנוגעים לכל נער מתבגר, לשים דגש 

על המשותף ולא על השונה". 
חששתם מהמפגש?

ניזונים  הם  הנוער.  של  מהצד  חששות  הרבה  "היו 
המפגש  אחרי  בהם.  שיפגעו  פחדו  וחוששים,  מהמדיה 
להם  יש  כמה  לגלות  הופתעו  שהם  אמרו  מהם  הרבה 
עם  בנות  שתי  היו  שפה,  מחסום  קצת  היה  במשותף. 
אווירה  הייתה  באנגלית.  דיברו  וכולם  בעברית  קושי 
מאוד חיובית. גם הם שיתפו בחששות שהיו להם אבל 
יש תכנונים  פוליטיקה.  השתדלנו שלא לשים דגש על 
להמשך, סיימנו בתחושה מאוד טובה. יש רצון להמשך 

ולקיים מפגשים לגילים יותר צעירים". 

לדבר על המכנה המשותף
הילדים  לשכבת  במקביל  מפגש  התקיים  עוז  בנחל 
הצעירה יותר. אילהאם אלכמלת, מנחת קבוצות מרהט, 
שעובדת בעמותת "ידיד" כמנהלת מרכז הזכויות ונמצאת 
בקשר עם יעל קריא, הגיעה עם קבוצת הילדים מרהט, 
השפה",  מחסום  בגלל  פחד  לי  "היה  ד'-ה'.  מכיתות 
בשפה  השתמשו  שלא  צעירים  "ילדים  מספרת.  היא 
הכנה,  עשינו  לתקשר.  יוכלו  שלא  פחדתי  המדוברת, 
אמרנו להם שמדובר בילדים בגילאים שלהם. שצריכים 
כשנפגשנו  באחרים.  לפגוע  שלא  לזכור  אבל  ליהנות 
שיחקנו משחק קטן לשבירת קרח עם הקבוצה ולהפעלה 
ביקשנו שיבחרו בן או בת זוג מהקבוצה השנייה. יצאו 
הבנים  יחד.  העששיות  את  והכנו  עבדנו  זוגות,  זוגות 
לתרגם.  צורך  בכלל  היה  לא  ביניהם,  והתחברו  הלכו 
גם  שלי  הבת  באופניים.  כדורגל, השתמשו  שיחקו  הם 
ילדה  גיל. היא פגשה  הייתה איתי, היא באותה שכבת 

בשם שחר והן נשארו בקשר". 
החינוך  מנהלת  שוורץ,  טל  לנושא  נחשפה  בהמשך 
וביקשה  יעל פנתה אליה  הנגב.  הבלתי פורמלי בשער 
"זו  נוספים.  ביישובים  הפרויקט  את  ולהרחיב  לשתף 
סוגיה יהודית ערבית מאוד רלוונטית לנו, לא רק בגלל 
שגרים  אנשים  של  מהזהות  חלק  זה  הביטחוני.  המצב 
אנשים  יפגשו  שלנו  שהילדים  רוצים  ואנחנו  בנגב, 
ויצאו מהבועה שלהם. החתירה לשלום, שהיא  אחרים 
האווירה  את  ומארגנת  מאפשרת  מועצתית,  גישה 
המועצה  ראש  שוסטר,  אלון  כאלה.  מפגשים  ליצירת 
מדבר בצורה ברורה על הקשר עם ראש עיריית עזה. זה 
חלק מעניין של דמוקרטיה ואזרחות במדינת ישראל". 

בתקופה הזו במיוחד, אומרת טל, יש חשיבות להעביר 
לא  להיזהר שהמפגש  צריך  אבל  דמוקרטיה,  מסר של 
יהיה מאולץ. לא לדבר על הפוליטיקה, על ההבדלים, 
אלא על המכנה המשותף. למצוא נושא ניטרלי שמדבר 
לכולם, כמו גיל ההתבגרות, מבחנים ושיעורים. "אנחנו 
רוצים שכולם יוכלו להתחבר לתהליך בכל שלב שהוא, 

לפי מה שמתאים להם. להסיר את החסמים". 
איך הייתה ההיענות?

"זה מאוד ראשוני. אני מניחה שיהיו יישובים שייענו 
לזה, אבל לא כולם. גם לתנועות הנוער יש חלק בזה. 
לבין  שלום  בשגב  והלומד  העובד  הנוער  בין  פניה  יש 
קבוצות  להפגיש  רוצים  אנחנו  הנגב.  בשער  הנוע"ל 
קטנות ולחשוב על משהו שעושים ביחד, בלי הצהרות 
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האחר הוא אני
משחק בכדור, עבודת אדמה, שיחה פשוטה: הדברים שמחברים אדם לרעהו הם המכנה המשותף גם עם השכנים. יוזמה 

משותפת של היכרות ושיח בין שער הנגב ורהט בהובלת הרבה יעל קריא היא אור קטן בימים בהם קשה לנו לראות

ממש  אלא  יפה  שמצטלמים  אירועים  או  בומבסטיות 
מושפעת  יעל  של  התוכנית  זה.  את  לעשות  להתחיל 
מהמשותף בין הדתות והתרבויות. אנחנו רוצים לבחון 
וליצור  לעניין  יכולים  איך  ולראות  השנה  לוחות  את 
ילדי בר המצווה  משהו ביחד. למשל, אולי לקחת את 
שלנו להיפגש בכנסת ולחבר אליהם גם בני נוער מרהט. 

לדבר על דמוקרטיה וירושלים לשתי הדתות, 
לטעון את זה בדברים נוספים". 

נשים  בין  להפגיש  התוכנית  על  גם  מדברת  אילהם 
קבוצות  הנחיית  "למדתי  מרהט.  לנשים  גבים  מקיבוץ 
בקונפליקט יהודי ערבי בהנחיית עמותת קולות בנגב, 
במפגש  ספיר.  במכללת  נושא  אותו  את  וממשיכה 
את  מצאתי  ברהט  שהתקיים  הסליחה  ימי  של  המסכם 
עצמי, למרות שהגעתי כאורחת, מנחה את הערב. ככה 
רצון  הביעו  אנשים  המפגש  בעקבות  יעל.  את  הכרתי 
ליזום עוד פרויקטים, ואחרי המפגשים בין הילדים ובני 
לקיים  הוא  הרעיון  לנשים".  גם  לפנות  חשבנו  הנוער 
נשים  ושמונה  ערביות  נשים  לשמונה  משותף  ערב 
יהודיות, ולדבר על נושאים הקשורים לעולמן: אמהות, 

יום האהבה, דימוי גוף, שילוב קריירה ומשפחה ועוד. 

המרחק בין "כאן" ל-"שם"
"נרפאדמה".  נקרא  מתכננת  שיעל  הבא  הפרויקט 
לבחור  משותפת.  אקולוגית  סביבה  מחפשים  "אנחנו 
מרחב משותף מוזנח שזקוק לריפוי, ולעבוד בו ביחד. 
המועצה  את  עירבנו  אדמה,  חלקת  מחפשים  אנחנו 
ושאלנו אם יוכלו להקצות עבורנו שטח. וכמובן אנחנו 
עוז  מנחל  מרהט,  הילדים  עם  לעבוד  להמשיך  רוצים 
ורוחמה. לבסס את מה שהתחלנו ולהעמיק את הקשר. 
עבודה  ממוחזרים,  בחומרים  יצירה  מתוכננת  בהמשך 

משותפת".  
וכך כותבת יעל על המפגש בין ילדי נחל עוז לרהט, 
בצד,  עומדים  המבוגרים  "אנחנו  אותו:  שראתה  כפי 
"את  לי:  אומרת  אילהאם  חששנו.  למה  מבינים  לא 
יודעת? כשהייתי קטנה לקחו אותנו למפגש עם ילדים 
יהודים, לא דיברתי עברית, אבל ידעתי לשחק שחמט. 
שחמט  לוח  שהחזיקה  יהודייה  ילדה  מול  התיישבתי 

הלוח  התרגשות,  רחב,  חיוך  בידי".  הלוח  על  והורתי 
את  רואים  כבר  המצח  במרכז  מוצבים,  הכלים  נפתח, 
קו הריכוז. "המילה היחידה שידעתי באותו היום הייתה 
את  אלי  מפנה  היא  "תורך".  "תורי",  "תורך",  "תורי", 
מבטה, שהיה מרוכז עד עכשיו בקבוצת ילדים ששיחקו 
אנחנו  אשכח,  לא  שלעולם  חוויה  "זאת  כדור.  משחק 
מהנהנת  אני  ישכחו".  שלא  חוויה  היום  להן/ם  נותנות 
"כאן": קיבוץ נחל עוז, אני אישה  בין  בראשי, המרחק 
פאחם,  אל  אום  "שם":  לבין  ה-30,  שנות  סוף  לקראת 
מרצה,  אבא  אחד:  ברגע  מצטמצם   ,8 בת  ילדה  אני 
ריחות,  סביבה  בחוץ  אנשים.  הרבה  דחוס,  סגור,  חדר 
לאוויר,  החוצה,  יוצאת  אני  חדשים.  וטעמים  צבעים 
ילדה שאביה גם הוא נמצא בפנים, היא  לאור, פוגשת 
גרה באום אל פאחם, ממש קרוב. אני לא זוכרת מילים, 
רק עיניים, ידיים, צליל קול, שמחה, גילוי. המרחק בין 
"כאן" ל "שם" הוא שבריר השנייה שלוקח לחיוך לעלות 

על הפנים, להדליק נר או ללחוץ על מתג האור".

תמונות: מתוך דף הפייסבוק

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

2 - דלת הקסמים 1
-  מנוי ילדים - אולם 

דורות - 17:30

3 - דבורית שרגל 
– מרכז צעירים - 

פאב דורות - 21:00

456

78910111213

14 - חשמלית 
ושמה תשוקה – 

מנוי מבוגרים
- אולם דורות - 20:30

17 - אשכול נבו - 1516
 מרכז צעירים - 

גרין פאב ניר עם - 
21:00

19 - יהודית רביץ 18
- אולם דורות - 

22:00

20

21222324252627

2 - אבי מלר - מרכז 28291
צעירים - גרין פאב 

ניר עם - 21:00

4 - מעגל נשי 3
בשישי עם אביבה 

אבידן - מתנ"ס ארנון

5

אחד   - תשוקה  ושמה  חשמלית 
ממחזותיו המרגשים ביותר של המחזאי 
וויליאמס, טנסי  הנודע   האמריקני 
מבימות  יורד  שאינו  מטלטל  מחזה 
התיאטרון בעולם מאז הוצג לראשונה 
ב1947 וזיכה את מחברו בפרס פוליצר 
היוקרתי. המחזאי מגלה הבנה וחמלה 
לתפקד  מצליחים  שלא  מי  כלפי 

באורה האכזר של המציאות.  

ילדים  הצגת   - הקסמים  דלת 
המוכרים  בשיריה  המלווה  מקסימה 
“מקהלה  הירש:  נורית  של  והאהובים 
“ברבאבא”,  זהב”,  של  “בוקר  עליזה”, 
“הבית של פיסטוק”, “דלת הקסמים”, 
דוג”,  דיג  “דיג  מחרוזת  “אבניבי”, 
פוז”,  “אדון  פה”,  פם  “פים  מחרוזת 
“הבצל”, “המשפחה שלי”, “אל הדרך”, 

“בשנה הבאה” ועוד.

תרבות שער הנגב  - חודש פברואר
"אדם ללא תרבות כמוהו כזברה ללא פסים" / "פתגם אפריקאי"

חפשו אותנו בפייסבוק                 אולם דורות שער הנגב

יעל קריא



9שעת כושר
חכמת המדרגות 

רבים סובלים מכאבי ברכיים ולא רק מבוגרים. יותר ויותר 
ורבות  המורכב  מהמפרק  הסובלים  נוער  בני  על   ידוע 
הן הדיאגנוזות לכאבים. בגדול ניתן לומר שהמפרק סובל 
על שתיים,  כשהזדקפנו  מזמן,  לא  אבולוציונית".  מ"תקלה 
החל מפרק זה לשאת את מרבית משקל גופנו ולא עבר 
בתוחלת  עליה  לכך  הוסיפו  כך.  לשם  מספקת  התאמה 
החיים, הוסיפו עליה דרמטית במשקל ובעומסים על הברך 
תחנות  לאורך  ברכיים  כאבי  לבעיות  "מרשם"  לכם  והנה 

חיינו.
לנו  שעשה  לרופא  הלכנו  ברך,  בכאבי  נתקפנו  אם 
בדיקה מקיפה ושלח לאורטופד. זה שלח למיפוי עצמות, 

ב-  מרפיון  הנובעת  דלקת  וגילה   TDD ו-   ,CT  ,MRI 
 ,Alletap ב-  וחופש   Tnemagil  Laretalloc  Medial 
המליץ על מנוחה, נתן כדורים נגד הדלקת, שלח לפיזיותרפיה 
וזו  לפיזיותרפיסטית  הלכנו  רופאים.  בכתב  נכתב  זה  וכל 

אמרה שצריך לחזק שריר ארבע ראשים. 
כל זה כדי להגיד שצריך לחזק שריר ארבע ראשים )השריר 
הקדמי בירך, זה שמעל הברך(? וזה כמובן נכון ברוב מקרי 
ובענפים  בספורט  שעוסקים  ממי  שרבים  ותופתעו  הברך 
שמכוונים לחיזוק רגליים, גם הם סובלים מחולשת "ארבע 

ראשים" וכאבי ברכיים.
ריצה  אותן.  רגליים מחזקת  כל פעילות  לציין שלא  חשוב 
ארוכה במישור, לדוגמה, כמעט ולא מחזקת שרירי ארבע 
ראשים וכופפי ירך. פעילות מחזקת, בעלת אופי של כוח, 
וצריכה  רב  זמן  ברצף  בה  להתמיד  ניתן  שלא  כזו  היא 
וירידה  עליה  ובהפוגות.  מכובדת  בהתנגדות  להתבצע 
לא  רק  לא  זה  מדרגות  אימון  אבל  מחזקת  במדרגות 
לעלות במעלית לקומה שלישית. זוהי פעילות חד פעמית 
שהשפעתה זניחה. תגובת אימון וחיזוק תתרחש כתוצאה 

לפעילות  ויגיעו  בהתמדה  שירבו  חזרות שכאלה,  ממספר 
של כ- 30-20 דקות וכמובן למי שליבו טוב עליו.

את  לחזק  והרוצים  כלשהו  בספורט  לעוסקים  כי  יודגש 
רגליהם לטובת שיפור יכולתם, כדאי למצוא גרם מדרגות 
של בין 12 ל- 24 מדרגות. יש לבצע תרגילים ב"הלוך חזור", 
שתי  על  בקפיצות  גם  הליכה,  או  ריצה  תוך  בצעדים  גם 
מדרגות.  מספר  או  מדרגה  על  דילוג  תוך  ואפילו  רגליים 
המאמצים יכולים להגיע לעצמות גדולות ובהתאם גם תוך 

הפוגות ארוכות. הירידה בד"כ מבלי לדלג על מדרגות.
המדרגות טובות לא רק לחיזוק שרירי הרגליים. הן תורמות 
ליעילות קליטת החמצן בתאי השריר וכן לחיזוקו ותפוקתו 
של הלב. ברוב סגנונות הטיפוס אין הטיפוס גורם לשחיקת 
ברכיים אלא להיפך. הטיפוס במדרגות מגיל צעיר, יש בו 
למנוע בעיות ברכיים עתידיות ולשפר ביצועים ספורטיביים 

ברוב ענפי הספורט.

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

9 בלתי 
מנוצחים

"אתגרית עוטף עזה" יצאה 
לתחרות ישראמן 2016 וגביע 

הים האדום באילת 
ל-30  מעל  יצאו  האחרון  בסופשבוע 
מלווים  עזה,  עוטף  מישובי  ספורטאים 
ומעודדים  משפחה  בני  של  רב  במספר 
בארץ  מהגדולים  הספורט  לאירוע 
מעל  כולו.  בעולם  בתחום  ומהקשים 
באו  רבות  ממדינות  ספורטאים   200
איש  תחרות  בישראמן,  חלק  לקחת 
הברזל באילת. מדובר במרחקי הסיבולת 
הארוכים ביותר בתחום הטריאתלון: 3.8 
ק"מ שחייה בים האדום, 180 ק"מ רכיבה 
וריצה   12 כביש  על  אילת  הרי  דרך 
אילת  הרי  במורדות  ק"מ   42.2 לאורך 
למרחק  נוסף  לעיר.  המדהים  הנוף  עם 
 1.8 ברזל":  איש  "חצי  גם  קיים  המלא 
ק"מ  ו-21  רכיבה  ק"מ   90 שחייה,  ק"מ 
חלק  לקחו  עזה  עוטף  ספורטאי  ריצה. 
ספורטאי  כל  מהמסלולים,  אחד  בכל 
לפי יכולתו, וגם במסגרת מרוץ שליחים 
למרחקים הנ"ל כאשר אחד שוחה, אחד 
רוכב ואחד רץ. כמו כן, התחרו וזכו בלא 
האדום  הים  גביע  במשחה  גביעים  מעט 
באמת  שם  הישראמן,  למחרת  שנערך 

היינו מהטובים ביותר.
כקבוצה, לקח לנו כשלוש שנים להגיע 
עם מספר כה גדול של משתתפים לאתגר. 
של  אמיתית  ולכידות  רצינות  התמדה, 
ואלה  שהשתתפו  אלה  הקבוצה,  חברי 
נשאר  עכשיו  מהבית.  לעודד  שנשארו 
ב-  איתי  מרוץ  לעבר  להתאמן  להמשיך 
18 למרץ עם המרכז ההידרותרפי ומרוץ 
אוגדת  עם  בשיתוף  עזה  עוטף  אולטרה 
את  לעשות  הזמן  זה  למרץ.  ב-31  עזה 
בשביל  הספורט  לאהבת  הראשון  הצעד 
להתאמן  או  להצטרף  מוזמנים  החיים. 

עצמאית, התוצאות מחכות למתמידים.
יוסף למדן

9 יוצאים )ל(
מרוצים

כאמור, עונת המרוצים 
בשיאה. במהלך חודש מרץ 

יתקיימו אצלנו ארבעה 
מרוצים

מרוץ   - הפורח  לדרום  רצים   -  5.3
קהילתי היוצא מיער יד מרדכי למרחקים 
מקצה  כולל  ק"מ.   12  - ו   ,14  ,5 של 
של  לזכרה  המרוץ  מ'.   400 ל  אפרוחים 

טל ניר ז"ל מקיבוץ מפלסים.
10.3 - מרוץ שער הנגב השני - המרוץ 
חינוך  מגמת  במסגרתו  למסורת,  נהפך 
מארגנים  גופני  לחינוך  והמורים  הגופני 
מתקיים  המרוץ  הספר.  בית  לכל  מרוץ 

בשדות קיבוץ גבים סמוך לבית הספר
שמים  ילדי  למען  איתי  מרוץ   -  18.3
פרויקט  למען  חברתי  מרוץ  במים- 

"שמים במים"- מסגרת טיפולית לילדים 
הנגב.  בשער  ההידרותרפי  המרכז  של 
ז"ל.  צורי  איתי  של  לזכרו  הוא  המרוץ 

יוצא מהמרכז ההידרותראפי.
31.3 - מרוץ אולטרה מרתון עוטף עזה 
- מרוץ שמארגנת אוגדת עזה בשיתוף עם 
הקבוצה האתגרית והמועצות האזוריות. 
 101 לאורך  הנפרש  שליחים  מרוץ 
קילומטר. במסגרתו נקיים מרוץ קהילתי 
בו ישתתפו ילדי בית הספר. המרוץ יצא 

מאתר החץ השחור.

9 רגליים על 
הקרקע, ראש 

בעננים
אלופות וסגניות לשער הנגב 

בגביע איגוד התעמלות 
אקרובטית

התקיימה  בינואר,  ה-15  שישי,  ביום 

אקרובטית  בהתעמלות  ארצית  תחרות 
בהדר יוסף. זו התחרות הראשונה השנה, 
הנגב  משער  נציגות   11 אליה  והגיעו 
ביותר.  הגבוהות  ברמות  להשתתף  כדי 
התוצאה: יש לנו אלופות וסגניות ברמות 
עדן  בארץ!  ביותר  והקשות  המכובדות 
אטינגר )כפר עזה( - תלמידת י"ב, זכתה 
במקום ראשון בדרגת סניור הבינלאומית 
סלטו  דבל  בישראל המבצעת  הראשונה 
אשכנזי  עמית  אקרובטי.  בפס  לאחור 
במקום  זכתה  י"ב,  תלמידת  )מפלסים(, 
בינלאומית.  רמה  סניור,  בדרגת  השני 
במקום  זכתה  )גבים(  שילטון  מיה 
הראשון בדרגת ג'וניור ברמה בינלאומית 
ושי מילוא )מפלסים( זכתה במקום השני 
לי  בינלאומית.  ברמה  גו'ניור  בדרגת 
השני,  במקום  זכתה  )גיאה(  שמואל  בן 
ביותר.  הגבוהה  ארצית  רמה   ,D בדרגה 
בר וייץ )ברור חיל( זכתה במקום השלישי 
ביותר.  הגבוהה  ארצית  רמה   ,D בדרגה 
מתעמלות  לכל  מוצלחת  עונה  המשך 

שער הנגב.

13פברואר 2016 וו שער הנגב

ספורט
דפנה סיבוני ששון

בתמונה וו 
הזוכות בגביע 

התעמלות 
אקרובטית

מרכז צעירים
מזי כהן-אילון

שנולדה  יוזמה  היא  הבר"  על  "מנכ"ל 
מנהל  לבקוב,  עמית  עם  אקראי  ממפגש 
תיירות שער הנגב. הוא זרק רעיון לאוויר: 
כוס  במועצה,  שונים  בפאבים  נפגשים 
בירה, מנכ"ל שמדבר על הגשמת חלומות, 
במרכז  מדבר...  פשוט  פוליטיקה,  על 
את  והזמינו  הכפפה  את  הרימו  הצעירים 
אוהד פאטל לפאבושקה בכפר עזה. אוהד 
הצליח  איך  שסיפר  אמיתי,  תותח  הוא 
בעשר אצבעות להקים חברת היי-טק עם 
כל אחד עם  ואיך  עובדים  למעלה ממאה 
רעיון יכול להפוך אותו למציאות. הרצאה 

איך  עסק:  לכל  שמתאימה  מדהימה 
עקרונות  צוות,  בונים  איך  כסף,  מגייסים 
עסקי  קאוצ'ינג  ממש  ועוד.  חשובים 
סטודנטים  חבר'ה  הגיעו  באנרגיה.  ממלא 
אוהד  עם  לדבר  שנשארו  צעירים  ויזמים 
לאור  מרתק.  היה  שלהם.  המיזמים  על 
יהיו  ההצלחה הוחלט שהמפגשים הבאים 
מוזמנים  אתם  מועצתיים.  ולא  אזוריים 
על  ולהמליץ  הפייסבוק  לאתר  להיכנס 
לכם  שבא  נוספים  ומנכ"לים  מנכ"ליות 
לפגוש לכוס בירה. ועד אז - מתבשלים על 

הבר שלנו עוד מנכ"לים טובים ורבים.

9 חופשי על הבר
צ'ייסר ושיחת נפש עם המנכ"ל, מתאים לכם? אוהד פטאל, מנכ"ל 

היי טק מצליח, פתח את סדרת המפגשים שיזם מרכז הצעירים
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צילום וו מזי כהן אילון

9 שווה לגזור
והפעם... איפה לאכול בערב כשקר

• סושי מוטו • שדרות • סושי ונודל בר • 077-5605342
• רד • שדרות • המברוגר, צ'יפס, סלט ובירה • 08-917656, 054-9736993

• פיצה שמרלינג • כפר עזה • פיצות, סלטים ולחם שום • 08-6610002
• שמרלינג בר בשר • כפר עזה • ארוחות בשריות קלילות • 08-6612183

• ג'חנון אירית • יכיני • 052-8088511

• החומוס של טחינה • שדרות • מסעדה ומשלוחים, צמחוני, טבעונית • 077-7015360
• סינס • שדרות • מסעדת שף גריל ופירות ים • 053-7930997

• מידס • ברור חיל • בר וגריל ברזילאי • 077-7296792
• פטגוניה • אור הנר • בר וגריל דרום אמריקאי • 050-2400500

• גרין פאב • ניר עם • ארוחות ערב וקינוחים • 050-3399374
• הודי בקיבוץ • בימי שני בברור חיל • חפשו Hagit Cohen בפייסבוק ותתעדכנו
• קוקלה קייטרינג • כל הסגנונות מתמחים באסדו דרום אמריקאי • 050-8857075

צעירים רבים נמצאים בנקודה שבה הם 
שואלים(  מי  את  )תלוי  רוצים  או  צריכים 
כשאנחנו  המקצועי.  עתידם  לגבי  לתהות 
להבין  לנו  קשה  קצת  מהצבא  יוצאים 
 20 בגיל  מקבלים  שאנו  החלטות  זה,  את 
ואין  הדרך  להמשך  רלבנטיות  לא  נראות 
זה ישפיע על ההתנהלות  לנו מושג כיצד 
שלנו. רק לנסות להבין לאיזה דור אנחנו 
אלגוריתם  כמו  נשמע   Z,Y,X משתייכים 
משנה,  כך  כל  לא  זה  אבל  לפיצוח  קשה 
כדאי  מה  השאלות:  אותן  את  יש  לכולם 

ללמוד? איך כותבים קורות חיים? ואיפה 
מבולבלים?  אפריקאית?  צורפות  לומדים 
מעניקים  הצעירים  במרכז  אנחנו  בצדק. 
הכול  בו  לשאול  שאפשר  כזה  בית,  לכם 
אתם  אם  הסבך.  את  להתיר  ולהתחיל 
אחרי צבא, סטודנטים, או צעירים ותוהים, 
קשר.  אתנו  ליצור  אתכם  מזמינים  אנחנו 
בו  השלב  מה  אתם,  מי  להבין  ננסה  יחד 
ונוכל לסייע לכם להתקדם  נמצאים  אתם 

למשבצת הבאה על הלוח. 

9 עובדי עצות
כולם הולכים, הולכים רחוק. מחפשים עתיד מתוק. במרכז 

הצעירים יעזרו לכם לכוון למטרה

זה התחיל בהסעות: חמישה אוטובוסים 
ואספו את החבר'ה,  עברו בכל הקיבוצים 
שמישהו  לפני  עוד  צ'ייסרים  מחלקים 
ההפתעות  משם,  להשתעל.  הספיק 
צעדו  זלעפות  גשם  תחת  המשיכו:  רק 
האוכל  חדר  אל  מהאוטובוסים  החברים 
של מפלסים ואנחנו, שעוד היינו סקפטיים 
לגבי ההיענות לחגיגות במזג אוויר שכזה, 
בשתיים  העומס.  מול  המומים  נשארנו 
מהקופות  ראש  הרמנו  וחצי  עשרה 
את  מילאו  חוגגים   500 והכרטיסים. 
הרחבה באנרגיות, לא היה מקום להכניס 
סיכה ונאלצנו לסגור את השערים למורת 
רוחם של אלו שנשארו בחוץ. חדר האוכל 

בתצוגה  התרומם  הקיבוץ  של  הגדול 
מרשימה של חגיגה שלא רואים בדרך כלל 
במועצה. בשלוש לפנות בוקר הדלקנו את 
האורות ושלחנו את החוגגים למיטה. זאת 
פעולה  משתפים  שאנו  הראשונה  הפעם 
עם אגודת הסטודנטים של מכללת ספיר, 
אירועים  לנו  נכונו  עוד  ההצלחה  ולאור 
משותפים נוספים במהלך השנה. על הבר 
ניקו  רוזנפלד,  )דביר  הפקות  יונאי  עמלו 
קליין(  ואלון  אשר  בן  מוטי  בוגדנוביץ, 
"פלאפל בקיבוץ" הביאו לנו את הפלאפל 
האיכותי וגם המבורגרים ונקניקיות, כי גם 
להרגיע את הבטן זה חשוב. בקיצור, אנחנו 

מרוצים.

9 שמח פה הלילה
מרכז הצעירים ואגודת הסטודנטים חברו להפקת מסיבת 

סילבסטר. עם התוצאות קשה להתווכח 

צילום וו יויו ארועים והפקות

אנשים עושים כל מיני דברים: מחלצים 
סרטים  בטימבוקטו,  מהרפתקאות  אנשים 
בפסטיבלים  שנודדים  עצמאיות  בהפקות 
מכר,  רבי  שכותבים  סופרים  בעולם, 
פרשני כדורגל שיודעים איפה מסי רוכש 
פלטפורמה  היא  "הדיבור"  הנעליים.  את 
המאפשרת לכם לפגוש את האנשים האלה, 
אישיות  שאלות  לשאול  איתם,  להשתכר 

יותר או פחות ולצאת למסע חיטוט במוח 
שרק  אינטימית  באווירה  ושלהם  שלכם 
בפאב קיבוצי יכול לייצר. הדיבור האחרון 
המטיילים  מחלץ  מגנוס,  חיליק  עם  היה 
הקהל.  את  וריתק  חוויות  שסיפר  הידוע, 
לשמוע  ובואו  בפייסבוק  אחרינו  תעקבו 

את הדיבור הבא. 

9 צפוף באוזן
בואו לשמוע על מה כולם מדברים



יהודה עמיחי כתב: "אף מגדל דבורים 
לא ישים כאן את כוורותיו, אבל בני אדם 
והוא  מן השממה,  דבש  עושים  לפעמים 
מתוק מכל". לשבת עם יהודה ועם רחל 
מרתקת,  חוויה  זו  סיפורם  את  ולשמוע 
על  נכתבו  עמיחי  של  שמילותיו  ודומה 
הכוורן, הוא הדבוראי מארז. באתי בגלל 
המכוורת )ענף חקלאי(, אך השיחה ביננו 

גלשה אל מחוזות רבים אחרים.
ממוקמים  יהודה  של  ילדותו  מחוזות 
בכפר אברהם ליד פתח תקוה, מושב ובו 
אביו,  מחקלאות.  שחיו  דתיות  משפחות 
העולם  במלחמת  הגרמני  בצבא  חיל 
כצעד  לארץ.  לעלות  החליט  הראשונה, 
שהרי  חקלאית,  להכשרה  הלך  ראשון 
חלה  בארץ  ממשהו.  להתפרנס  צריך 
להתאוששות.  לגרמניה  וחזר  בקדחת 
תנועת  מטעם  נשלח  זאת  בתקופה 
המזרחי להדריך קבוצות צעירים דתיים 
החוזרת  בעליה  לארץ.  עלייתם  לקראת 
ושם  אברהם,  כפר  למושב  הגיע  שלו 
גידול  עם  המשפחתי  הרומן  התחיל 
בקיבוץ  היום  עד  הנמשך  רומן  דבורים, 
אך  גמלאי,  כבר  הבן  יהודה  כאשר  ארז, 
עדיין קשור לענף אותו הקים וקיים מעל 

50 שנה.
כנער  כי  עצמו,  על  מספר  יהודה 
משלא  הפורמליים.  בלימודים  התקשה 
בני  לישיבת  עבר  הספר,  בבית  הצליח 
תקופה,  ובאותה  הרוא"ה  בכפר  עקיבא 
כל  כמו  ל"הגנה"  גוייס   ,14 בן  כשהיה 
"בישיבה  האחרים.  הישיבה  תלמידי 
יהודה,  אומר  ללמוד",  לאהוב  למדתי 
הלימוד,  בקצב  לעמוד  התקשיתי  "אבל 
ללמוד מקצוע.  ישראל  ועברתי למקווה 
למדתי במגמת מיכון חקלאי, והתמחיתי 
במקווה,  לימודיו  סיום  עם  בנפחות". 
משוריינים.  בבניית  ועבד  למושב  חזר 
להגנה,  יהודה  מתגייס   48 בינואר 
ומוצב בפלוגה הדתית של אלכסנדרוני. 

שהתרחש  על  לסיפורים  מרותק  ישבתי 
במהלכי המלחמה בהם נטל יהודה חלק. 
רקע  "על  שייכתבו.  ראויים  הסיפורים 
דברים המתרחשים בארץ גם היום" אומר 
יהודה בסגנון מאופק "ידינו היו קלות על 
"עד  בזיכרונו.  חרוטים  הדברים  ההדק". 
בגלל  נודדת  ששנתי  פעמים  יש  היום 
דברים שעשינו, הן במלחמה והן בשנים 
הסתננות  במניעת  לאחריה  הראשונות 

והתוצאות הקשות שהם הביאו". 
לשירות הצבאי של יהודה חלק מכריע 
בהליכתו לארז. הוא אמור היה להיות בן 
ממשיך בכפר אברהם, כשנחשף למרחבי 
לנופים  נקשר  המלחמה,  בימי  הנגב 
שנים  מקומו.  זה  כי  והחליט  והמרחבים 
עבד  הוא  הישוב.  כמא"ז  כיהן  רבות 
עזב  לא  הכוורנות  שגעון  אך  במוסך, 
במושב.  דבורים  גידל  שאביו  מאז  אותו 
נשואיו  טרם  באוהל  למגורים  שותפו 
לרחל היה כוורן, ומהקשר איתו מתחיל 
הסיפור. בהתחלה זה היה תחביב: מספר 
שברובו  ודבש  כוורות,  של  מצומצם 
שווק  ומיעוטו  מקומית,  לצריכה  שימש 
נהג  הידע  את  להעמיק  כדי  לתנובה. 
ליד  אופניו,  על  רכוב  לנסוע,  יהודה 
את  בילונסקי  מדולק  ללמוד  מרדכי 
תורת הכוורנות. בקיבוץ לא רצו להגדיל 
את מספר הכוורות, ויהודה פשוט פיצל 
כוורות משתי קומות לאחת, וכך הכפיל 

את מספרן. 

הכוורת כאנלוגיה 
לעולמנו

שינוי דרמאטי חל בתחילת שנות ה- 60, 
עם קבלת הצעה מחברה גרמנית להקים 
מפעל ליצור מוצרי בריאות המבוססים על 
מוצרי המכוורת: "נוביס". מדובר היה על 
שלושה מוצרים: דבש מועשר בתרופות 
כדי להקל על השימוש בהן, מזון מלכות 

מ  עלה  הכוורות  מספר  דבורים.  וארס 
מדובר  כי  היה  והצפי   ,700  - ל   170  -
במפעל שייתן פרנסה טובה לקיבוץ. לכל 
אחד משלושת  המוצרים חזו עתיד טוב, 
בהם.  שהייתה  החדשנות  בשל  בעיקר 
למרבה האכזבה, המפעל לא "סיפק את 
הסחורה". בשל בעיות שיווק, ואולי בשל 
חוסר מודעות לתרופות מהטבע, נאלצו 
לסגור את "נוביס", שנים לא רבות אחרי 
הפעלת קווי היצור. בנימה קצת אירונית, 
כי  יהודה,  לי  מספר  עצב,  במעט  ואולי 
שמונה  בקרית  במפעל  מייצרים  היום 
 50 לפני  ייצרה  ש"נוביס"  המוצרים  את 
מספר  כי  הייתה  הטובה  הבשורה  שנה 
הקמת  לפני  שהיה  כפי  נשאר  הכוורות 
"נוביס". הקיבוץ נותר בלי מפעל, אך עם 
ענף מכוורת שלו 700 כוורות וקיבל בכך 

גושפנקא רשמית לקיומו העצמאי. 
יהודה רכש לעצמו שם בין הדבוראים 
כבר סמכא, ולשאלתי, עונה כי הכשרתו 
מסתכמת בשלושה ימי קורס בפקולטה, 
ימי עיון שעורכת מועצת הדבש, ובעיקר 
כמו  מקצועית.  ספרות  של  רבה  קריאה 

שאומרים "אוטו דידקט".
תורת  את  אותי  ללמד  ניסה  יהודה 
אך  אפשרי,  בלתי  כמובן  זה  הכוורנות. 
דברים בסיסיים שאמר לי, אולי יש להם 
האדם.  בני  לגבינו  מעניינות  תובנות  גם 
מוגדרים  תפקידים  למשל,  לפועלות, 
התאים,  מניקוי  הקצרים:  חייהם  לאורך 

מאבקת  המיוצר  במזון  רימות  להאכלת 
פרחים, עיבוד הדבש והבאת צוף ואבקה 
אל הקן. המלכה כשמה כן היא; הכתרתה 
באה בגין מזון נוסף שקיבלה בצעירותה, 
בחירתה  וסוד  שנים  שלוש  חייה  משך 
מבין אלפי הפועלות לא ברור. תפקידה 
הדורות  ליצירת  ביצים  הטלת  העיקרי 
לקיומה  הנושאת באחריות  והיא  הבאים 
של הכוורת. אחרון חביב - הזכר, שייעודו 
וכן שמירה  בחיים הוא הפריית המלכה, 
)כמו  בסביבתה  טורפים  מפני  חייה  על 
 - דבורים(  טורפות  סנונית,  או  שרקרק 

"משמר המלכה". 
הכוורן  התערבות  את  מתאר  יהודה 
תהיה  מי  לקבוע  ניתן  מלכות:  בהמלכת 
מלכה ומי תישאר פועלת על ידי בחירת 
שממנה  משובחת,  דבורים  משפחת 
לייעל  במטרה  והכל  המלכות.  תבואנה 
ממש  הופך  הוא  כאן  הדבש.  יצור  את 
עליון.  ....כוח  ומורידן  מלכות  לממליך 
אפשר למצוא לא מעט אנלוגיות לעולמנו 
יהודה  הדבורים.  של  בעולמן  האנושי 
חטף עקיצות בלי סוף במהלך הקריירה 
חדוות  על  להעיב  הצליחו  לא  הן  אך 
הפרטי  ה"שיגעון"  וכך  הדבש.  יצירת 
ענף  ולקיים  להקים  יהודה  את  הוביל 
לקיבוץ  היציבה  אך  הצנועה,  שתרומתו 
מספר  היום,  דור.  משנות  יותר  נמשכת 
יהודה בסיפוק, יש דור המשך למכוורת, 

והמפעל ימשיך להתקיים. 

חקלאות ופיתוח הכפר
חיים חרמוני

9 מתחממים
חורף! הקור חודר לעצמותינו הותיקות. 
ובכל זאת, מי שנמנה על מועדון 'יחדיו' 
מכייר,  מצייר,  לומד,  מסייר,  נהנה, 
אלו  כל  נפגש.  ובעיקר,  מתעמל  רוקד, 
ולבריאות  טובים  ימים  לאריכות  ערובה 
מפגשים  כי  מוכיחים  מחקרים  טובה. 
חברתיים מונעים גם אלצהיימר, כך שמי 
שעדיין יושב בביתו ומתאונן על תלאות 
בכיף  מוזמן  ומכאוביו,  השלישי  הגיל 

למועדון.

9 סיורים ותערוכות
שפע של  ביקורים בתערוכות: התחלנו 
בביקור במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב 
בנושא: "תכשיט ישראלי ברצף של זמן". 
של  בהצגה  ישראלית  צורפות  שנות   67
100 אומנים, וכן צפייה באוסף נדיר של 
שהסיור  לציין  מאוד  חשוב  זכוכית.  כלי 

הותאם במיוחד למתקשים בהליכה.
בירושלים  ישראל  במוזיאון  המשכנו 
"לילה  המתחלפות:  בתערוכות  לצפות 
האמן  של  ותערוכתו  ברלין"  על  יורד 
אנושיות".  "משוואות  ריין  מאן  היהודי 

חוויה מרשימה. 

בתל  לסיור  יצאנו  פברואר  בתחילת 
כפר  חברות  של  תערוכות  לשתי  אביב, 
עזה: האחת,  תערוכת הצילום של ורדה 
השנייה,  המלחמה".  "בצל  גולדשטיין 
תערוכת הציור "עבודות חדשות" של טל 

מצליח.

9 תערוכות ב'יחדיו'
"יחדיו",  במועדון  המסורת  במסגרת 
הוצגה  מהאזור,  ליוצרים  במה  המהווה 
לקרמיקה  החוג  חברי  של  התערוכה 
מדריכה  יוצרת,  מלון,  מלי  במועדון. 
הייתה  "זו  במועדון:  בקרמיקה  ומנחה 
בסדנת  ומפרה  פורייה  עשייה  של  שנה 
קבוצה  התגבשה  הזמן  עם  הקרמיקה. 
בטכניקות  באהבה,  היוצרים  אנשים  של 
ובסגנונות שונים. האווירה בסדנה נעימה 
ומעוררת השראה". את תמצית היצירות 
של  האוכל  חדר  קיר  על  לראות  ניתן 
"פורחים  בפרויקט  גם  כן  כמו  המועדון, 
בגיל" בכיכר שבכניסה ובדוכני המכירה 

של המועדון.
תערוכת  במועדון  מוצגת  אלו  בימים 
צילום / ציור של ליאור סלע בן ניר עם 
סלע(.  צ'לה  המועדון  חברת  של  )בנה 
בתוספת  צילומים  של  ייחודית  תערוכה 
צבע. ובדבריו של ליאור: "הוספת צבעים 

לחיים שמבטאים את תחושותיי, רגשותיי 
ומצב רוחי". 

9 הרצאות 
"פעיל בכל גיל" - ניר סער, פיזיותרפיסט 
הקשר  על  הרצה  גבים  ובן  בהידרו 
שווי  על  ובריאות,  גופנית  פעילות  בין 
המשקל וכיצד שומרים עליו. עוד הרצאה 
משכילה מפי אילן רבר, חבר קבוץ נגבה 
המלחמות  על  צנחנים,  ביחידת  וקצין 
שעיצבו את מדינת ישראל לאחר מלחמת 
השחרור. כמו כן, למדנו על סגולותיו של 
צמח האלוורה ועל "ידידותו עם האדם" 
בחופשת  גם  בירנבאום.  סימה  מפי 
של  הרצאות  שתי  תתקיימנה  הסמסטר 
מעמיק  "מבט  בנושא:  דנאל  אדם  ד"ר 
דנאל,  לאדם  הכבוד  כל  באקטואליה". 

שעושה זאת בהתנדבות.

9 סדנאות
בלבד,  לנשים  מופלאות  סדנאות  שתי 
האחת,  לדרך:  ויצאו  מכבר  זה  שהחלו 
"הקשבה מיטבית" בהנחיית עדי עמרם. 
נשית"  להעצמה  "מנדלה  השנייה, 
נוספת  סדנה  עוקב.  שירלי  בהנחיית 
למוח"  "התעמלות  ברצף  המועברת 

בהנחיית שריי בית הלחמי.

9 נופשון
נופשונים  הזהב,  פסטיבל  במסגרת 
במלונות משובחים לגיל הזהב בתוספת 
חפלות  וערב,  צהריים  מידי  מופעים 
יוצאים גם חברי מועדון  ואוכל משובח, 
במחצית  המלח  בים  כזה  לנופש  יחדיו 

פברואר. שיהיה בכיף!

9 קול קורא
מתנדבים: מועדון יחדיו פונה לאנשים 

טובים המעוניינים להתנדב. 
• לנכונית –שמה של המכונית המביאה 
ליחדיו  מהקבוץ  המועדון  חברי  את 
ביום  מדובר  לביתם.  חזרה  ובצהריים 
ועד  הבקר  משעות  בשבוע/שבועיים 
הצהריים )א. בקר וא. צהריים מובטחת(. 
הפנייה לאנשים בעלי סבלנות וסובלנות, 

מאירי פנים ולב. דרוש רישיון ב' בלבד.
אנשים  מחשב:  שימושי  לימוד   •
ומוכנים  במחשב  להשתמש  שיודעים 
ללמד ולהדריך את מי מחברי המועדון. 

מדובר על לימוד אחד על אחד.
לפנות  ניתן  לפרטים  למעוניינים 

לטלפונים: מועדון יחדיו: 08-6802725
מתנדבים:  רכזת   – מוצפי  לציפי  או 

.050-6492363

יחדיו
סימונה סער

9 זמזום
יהודה שחור, דבוראי מארז, מספר על חלום שכולו דבש, 

והגשמתו
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9 ארגז כלים 
משודרג

כדי  דינאמי.  הוא  היום  העבודה  שוק 
לתחזק  לדאוג  עלינו  בקצב,  לעמוד 
ולהעשיר את ארגז הכלים שאנו מביאים 
עמנו כעובדים. עד היום הארגז שלנו היה 
הוא  אך  מקצועי,  מניסיון  ברובו  מורכב 
כישורים  בתוכו  ולכלול  להתעדכן  חייב 
שלנו  מוסף  ערך  המביאים  ומיומנויות 

כעובדים.
שאיכות  מאמינים  ב'מעברים'  אנחנו 
העצמית  ההגשמה  תחושת  חיינו, 
ויכולת ההתפרנסות שלנו, נגזרות באופן 
והקריירה  המקצועי  מהתחום  ישיר 
עלינו  ומשפיעים  בוחרים  אנחנו  אותם 
כל  פועלים  אנו  וכקהילה.  כפרטים 
מענים  ולספק  לפתח  במטרה  הזמן 
המותאמים  ואפקטיביים  מקצועיים 
ובהתאמה  תושבינו  ודרישות  לצורכי 
לשוק העבודה. מסיבה זו, במהלך השנה 
את  והעשרנו  במרץ  עבדנו  האחרונה 
ב'מעברים'  והסדנאות  הקורסים  תחום 
נוספים  כלים  רכישת  לאפשר  במטרה 

ומיומנויות  כישורים  פיתוח  המאפשרים 
ההון  בפיתוח  המסייעים  מקצועיות, 

האנושי והקידום בעבודה.

9 אז מה עשינו השנה
 - בקריירה"  הבאה  "המדרגה  סדנת 
ייחודית,  סדנה  התקיימה  יולי  במהלך 
לתכנן  הזדמנות  למשתתפים  ניתנה  בה 
שלהם:  בקריירה  הבאים  הצעדים  את 
ורכישת  תעסוקתיות  מטרות  בניית 
הבאה  המדרגה  לבניית  פרקטיים  כלים 
בקריירה. הסדנה שילבה מתן כלים, ידע, 
חוויה  למשתתפים  ואפשרה  סימולציות 
ולמידה  עשייה  בתוך  אישי  תהליך  של 
קבוצתית. בימים אלו נפתחה הסדנה גם 
במועצה האזורית בני שמעון. עקבו אחר 
הסדנאות  פתיחת  מועדי  על  הפרסומים 

הבאות.
כחודש  לפני   – קבוצות  הנחיית  קורס 
הסתיים בהצלחה קורס הנחיית קבוצות, 
שנערך בשיתוף ובהנחיית מכללת גישות. 
בקורס לקחו חלק עובדים ממגוון תחומי 
הוכשרו  ובמהלכו  ומקצועות  עיסוק 

המשתתפים כמנחים וכמאמנים.
גבים  קבוצת  בשיתוף   – גישור  קורס 
ומכללת ספיר. לפני כחודש יצאנו לדרך; 

למעוניינים  ומיועד  מתאים  הקורס 
מיומנויות  אישיות,  מיומנויות  לפתח 
גישור וניהול משא ומתן. במהלך הקורס 
בכלים  הכשרה  יקבלו  המשתתפים 
ומיומנויות לפתרון מחלוקות וסכסוכים, 
מצבי  ולניהול  שיתופי  מו"מ  לניהול 

קונפליקט.
חקלאות - פורומים מקצועיים וסדנאות 
לפיתוח מנהלי ענפים: מיומנויות ניהול, 
אנו  אלו  בימים  ועוד.  ומתן  משא  ניהול 
הארגונים  המועצה,  בשיתוף  פועלים 
ספיר,  האקדמית  והמכללה  החקלאיים 
בניהול  ראשון  לתואר  תכנית  לפתיחת 

בחקלאות. פרטים נוספים בהמשך.
– בהנחייתה של  פייסבוק לעסקים  דף 
והמדיה  התוכן  מנהלת  גבריאל,  חדוה 
החברתית של מעברים. ניתן מפגש אישי 
עם בעלי עסקים קטנים המקבלים כלים 
להקמת דף פייסבוק עסקי מוצלח והדרכה 

על ההיבטים הטכניים והשיווקיים.
'ערב פתוח' בנושא הכשרות וקורסים, 
במקצועות  לעובדים  מלא,  במימון 
שוחקים - פאינה פובולוצקי, רכזת קשרי 
במכללת  חוץ  ללימודי  מהמרכז  חוץ 
הקורסים  מגוון  את  הציגה  ספיר, 
אפשרויות  את  וכן  במרכז  המוצעים 
לתושבי  כי  הידעתם  והמימון.  הסבסוד 
ניתן פטור מדמי  המועצות של מעברים 
הרשמה? מדובר בהזדמנות לרכוש כלים 
לשינוי,  ואפשרות  נוספים  מקצועיים 

פיתוח וקידום מקצועי.
אחרינו  לעקוב  מוזמנים  אתם 
הפייסבוק,  ובדף  האינטרנט  באתר 
וליווי  ייעוץ  היכרות,  לפגישת  ולהגיע 
אישית  הכוונה  הכוללים  תעסוקתי, 
פגישה:  לתיאום  קריירה.   ופיתוח 
נגב  מעברים   ,077-9802271 חדוה, 

.m. misrad@sng.org.il ,צפוני

מעברים
עינת מדמון וטלי לוין

מכוורת ארז             צילום וו עומר צדיקביץיהודה שחור            צילום וו יונתן שטרסברג



9"אם יוצאים 
מגיעים למקומות 

נפלאים" )ד"ר סוס(
איך נלחמתי באיתני הטבע. כלומר, 

יצאתי לטיול
מי שמכיר אותי, יודע שאני אוהבת לצאת; לברים, 
לרקוד, לבית קפה או לשופינג. לצאת לטיול? בחיק 

פחות  קצת  אני  מזה  הטבע? 
מתלהבת, שלא לומר שוללת על 

הסף. 
היקר,  לאבי  קשור  זה  אולי 
שלאורך  ידוע,  טיולים  חובב 
כל הילדות נהג להכריח אותי 
למיטיבי  לטראקים  לצאת 
היום  עד  הארץ.  ברחבי  לכת 
בוכה  עצמי  את  זוכרת  אני 
ממשיכה  אבל  "הביתה", 
במעלה  עצמי  את  לגרור 

ההר, כי אבא אמר.
אולי זו הסיבה שגם בחיים 
הבוגרים שלי, שינה בטבע 
או טיול בשבילים מסומנים 
אותי,  מלהיבים  פחות 
רק  ולא  המעטה.  בלשון 
הבנות  שנכנסו  מאז  זה: 
מודעת  אני  שלי,  לעולם 
לתכנונים שצריך לעשות 
שיוצאים  לפני  עוד 
זה מספיק  ורק  מהבית, 
טיפה  כל  להוציא  כדי 
של חשק לצאת לנפוש 

באוויר הפתוח.
מדובר  תמיד 
ב"להתארגן צ'יק צ'ק 
קטן":  תיק  ולארוז 
ומוצץ ספייר,  מוצץ 
ומגבונים,  חיתולים 
פרי, עוד פרי מסוג 
לחסוך  כדי  אחר 

בגדים  ודרמות,  מריבות 
עייפות,  משבר  של  לרגע  אהובה  בובה  להחלפה, 
שקית כדי לאסוף את השטויות שהן מעמיסות בדרך, 
מאורגנים  אנחנו  לשם.  ומפה  כובע  מים,  לשכוח  לא 
הים  את  צלחתי  כאילו  מותשת  ואני  לקנדה  להגירה 
בשביל  הזו  האנרגיה  כל  מתנפחת.  סירה  על  התיכון 
עלי  סמכו  מצוי?  סיקסק  ואיזה  פרחים  קצת  לראות 
לבית  קרוב  להישאר  כיף  שהכי  הבנות  את  שאשכנע 

וליהנות מריח התחמיץ של הפרות.

אוויר  מזג  מבחינת  במיוחד  אחרי שבוע קשה  אבל 
בו היינו כלואים בבית, משתגעים משעמום ומרגישים 
נסע  בעלי  הגדול",  "האח  בתוכנית  כמו  לרגע  מרגע 
להופיע באירועי הפסטיבל 'דרום אדום', ואני מצמצתי 
איזה  לחלץ  כדאי  שאולי  וחשבתי  היפה  השמש  מול 
את  ולנצל  המשרדי  והכסא  הכורסה  מתנוחת  עצם 

השבת הקסומה הזו. 
בספונטניות שהפתיעה אפילו אותי, שאלתי את בתי 
סיפרה  היא  השבת.  לעשות  רוצה  היא  מה  הגדולה 
אליו.  הולכים  שכולם  כלניות  שדה  על  בגן  ששמעה 
האחרונות  בשבתות  הזה;  השדה  על  שידעתי  כמובן 
עם  מכוניות  של  שיירות  הוויז  בחסות  לכאן  תועים 
בדיוק.  הזה  השדה  את  שמחפשים  מבולבלים  נהגים 
מעולם לא הגעתי לשם, ברכב או בכלל, אבל השבת 
החלטתי להיות אמיצה ולצעוד לשם ברגל! עם עגלה, 
מה  כל  עם  מאולתר  תיק  יחד,  מכווצות  ילדות  שתי 
שחשבתי שכדאי שיהיה איתי במקרה של כל מקרה, 
כוס קפה שחור לכוח ואנרגיה והמון תקווה להצליח 

לחזור בשלום עם כמה שפחות הסתבכויות. 
וכך צעדנו לנו בבטחה על הכביש החיצוני, מסביבנו 
עגלת  עם  ואני  זוהרים  אופניים  ורוכבי  מכוניות 
להגיד  תמיד  שאפשר  עצמי  את  משכנעת  טיולון, 
העפר.  בשביל  ימינה  ולפנות  למכולת  קופצת  שאני 
לאט לאט הסתבר שהכביש מלא שלוליות מים ובוץ 
והעגלה היא לא בדיוק 4 על 4. נשמתי עמוק, דחפתי 
וחרשתי בנחישות תוך שאני מפזרת חיוכים מנומסים 
תהו  ובטח  עלי  שהסתכלו  המכוניות  עם  למטיילים 
לעצמם מה לעזאזל אני עושה. ופתאום התגלה בפנינו 
רשרוש  ירוקים,  ועצים  שיחים  כיוון  מכל  ממש.  יער 
נחל השיקמה ושקט פסטורלי מסביב. פתאום נזכרתי 
יוצאים  "אם  סוס:  דוקטור  של  בספר 
ם  י ע י ג מ

למקומות 
נפלאים". 

..."אל שטח פתוח לאוויר ולרוח . 
שם קורים הדברים, שתדע לך, 

למטילים עם רגלים וראש כמו שלך
כשיקרה הדבר

אל תפחד, אל תזיע,

תמשיך ותלך
ותראה שתגיע"...

ומילא  הופיע  השבוע,  כל  שחיפשתי  הזה,  השקט 
עצמי  את  להגשים  והרצון  העשייה  כל  בתוך  אותי. 
להיות,  רציתי  שתמיד  המרשימה  האימא  להיות  וגם 
הכוח לקום כל בוקר, לבחור להיכנס בכל פעם למרוץ 
הארוך והאין סופי של ארגון חיי המשפחה ושל עצמי, 
להגיע למשרד, לתקתק את כל המשימות בצורה הכי 
טובה שאני יכולה, לא לשכוח לעשות רשימת קניות, 
להסיע לחוג ולא לשכוח להניח את הקטנה על הסיר 
או האסלה כל עשרים דקות, כי היא בגמילה והכורסה 
מתוחה,  ממוטטת,  היום  את  מסיימת  אני  בסכנה. 
לעשות  המון  עוד  ויש  כלום  הספקתי  שלא  מרגישה 

מחר. 
..."לא! זה לא בשבילך!

אתה לא תחכה .
תתחמק די מהר, ותמצא מקומות מוזיקליים יותר.

עם דגלים! עם פילים!
שוב תדהר! בגדול!

יבוא מה שיבוא! מוכן לכל!
מוכן, כי אתה בחור שיכול."...

נשמתי  נעתקה  בהחלט  הכלניות  לשדה  כשהגענו 
מהיופי שנפרש מול עיניי. כבר שנתיים, מאז שעזבתי 
את נחל עוז, שלא ראיתי כלניות. בילדותי תמיד היינו 
השדות,  לכיוון  האחורי  מהשער  יוצאים  מטיילים, 
מלאות  היו  שתמיד  בארי  גבעות  לכיוון  נוסעים 
לזה  שקראו  לפני  עוד  הזו,  הקסם  בתקופת  בכלניות 
"דרום אדום" ומילאו את הנגב בפקקים. ישבנו בתוך 
ובהפסקת  קלמנטינה  קילפתי  מהמם,  כלניות  מרבד 

הפיפי השקינו את הכלניות.
הצטלמנו המון וחקרנו פרפרים במגדיר המעופפים. 
אותי  למדה  שלי  שאמא  מה  בכל  פתאום  נזכרתי 
וחובזה  קוצנית  סירה  על  בשדה:  בטיולים 
חרדל  ופרחי 

חמוצים. 
כבר  חזרה  הדרך 
לא נראתה לי כל כך 
ומבוצבצת.  ארוכה 
חיממה  השמש 
ירדו  הילדות  אותנו, 
כל  והלכו  מהטיולון 
ברגל.  הביתה  הדרך 
בתי  הקיבוץ  בשער 
"אמא,  לי:  אמרה 
שממש  לך  שתדעי 
אמא  את  נהניתי. 
חייכתי  טובה!".  ממש 
מבפנים וגם מבחוץ ומיד 
"תזכרי  אותה:  השבעתי 
כשתגדלי,  זה  את  לי 
שהחלטתי  שמחה  טוב?". 
מאזור  עצמי  את  להזיז 
הנוחות שלי, לעשות סטופ 
היומיומי  מהלחץ  אמיתי 
הדרך  ועל  לטייל,  ולצאת 
הכי  שאני  האמא  להיות  גם 

רוצה להיות.
"...עם רגלים בנעלים 

עם שכל בראש-
תמצא את הדרך שלך,

אל תחשוש.
מוכן  ויודע,  יכול  אתה 

ומזומן,
ואתה הוא זה שיחליט לאן"...

הנר,  עוז, תושבת אור  נחל  ילידת  גבריאל,  • חדוה 
נשואה ואם לשתיים. עובדת ב"מעברים"

hedvagavriel123@gmail.com
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מכאן אפשר לראות כלניות! וו מתוך הספר של ד"ר סוס

עברנו למתחם

ציוד ומזון  •  משלוחים חינם

054-4892068/9
08-6892069 
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