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9בפתח הדברים
ביחד זה יותר

שחבריה,  כעצמאית;  עצמה  את  שמגדירה  קהילה  אנחנו 
שלהם;  האוטונומיה  חיזוק  על  אמונים  ויישוביה  ארגוניה 
שבבסיסנו, חדורי תחושת ריבונות ואיננו תולים בגורם חיצוני 
האדם  היות  טוב  "לא  זאת,  עם  לאושרנו.  האחריות  את 
לבדו": אנחנו מכוונים, כל העת, ליצירת שותפויות עם שכנים 
גיאוגרפית, עם קרובים אתנית, עם דומים ארגונית ועם בעלי 

ברית ערכיים.
התעשייה  פארק  את  מפעילים  אנחנו  שדרות  העיר  עם 
ספירים ואת איגוד הערים לביוב, ביחד אנחנו בוחנים דרכים 
הרשויות  עם  התעסוקה.  בתחומי  והעיר  האזור  לפיתוח 
ב"עוטף עזה" אנחנו מייצרים שת"פ חסר תקדים בעוצמתו 

וביציבותו להגנת התושבים, תחושת המוגנות שלהם ורווחתם. 
את  יזמנו  ויואב"  שמעון"  "בני  של  האזוריות  המועצות  עם 
"מעברים", הארגון החלוצי לתעסוקה במגזר הכפרי, ששוכפל 
במועצות רבות. עם מועצות "העוטף", בחיזוק של "מרחבים" 
ו"בני שמעון", אנחנו מנהלים את העמותה המצוינת לתיירות 
"דרום  פסטיבל  היא  שלה  הדגל  שספינת  בשור",  "שקמה 
ולהתחזקות  להקמה  הדוחפים  מאלה  חלק  אנחנו  אדום". 
"אשכול הנגב המערבי", שכולל את ארבע הערים שבמרחב, 

כולל רהט ואת חמש המועצות האזוריות. 
אנחנו משתפים פעולה באופן סדיר עם התנועה הקיבוצית 
יישובינו שייכים אליה. ממלאי התפקיד  המתחזקת, שעיקר 
שלנו פעילים מאד במרכז המועצות האזוריות. גורמי ממשלה 
וצבא מוצאים שאנחנו לא רק נעזרים בהם אלא גם תומכים 
"קדימה  הג'וינט,  היסוד,  וקרן  היהודית  בפעילותם. הסוכנות 
מדע" )מיסודה של WORLD ORT(, פדרציות יהודיות בניו 
ג'רזי, טרונטו, ניו יורק, אטלנטה ואחרות רואים בנו פרטנרים 

מצוינים לקידום סדר היום שלהם, במחוזותינו.
יש לנו שותפות ייחודית עם הפדרציה היהודית של סן דייגו, 
שהושקה לקראת סוף המילניום הקודם ועם המחוז הגרמני 
מזה  היהודי  הקשר  לכן.  קודם  עוד  שהחלה  קרלסרואה, 
וההקשר היהודי – גרמני מזה, מהווים זירות פורות ליוזמות 
בתחומי כלכלה, חינוך וקהילה, שלא היו מתפתחות בלעדי 

טיפוח השותפויות הללו.
צריך  עדיין  קרוב,  בו  שהכול  ונפתח,  שהולך  בעולם  גם 
להשקיע – וזאת אנחנו עושים בהתמדה - ביצירת אינטימיות 
ואמון עם שותפים לחיים ולדרך. זה נכון לגבי חיזוק החוסן 
וזה נכון מאד גם באשר ליחסים שלנו עם  היישובי והאזורי 

שכנים ועם בני ברית.
שנה של עצמאות אישית, קהילתית ואזורית ושנה של טיפוח 

השותפויות הרבות שלנו.

שנה טובה, אלון
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התהליך מובל על ידי עמותת הוותיקים, 
והמטה  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
המחלקה  מנהלת  טל,  חנה  האסטרטגי. 
התהליך  "במהלך  חברתיים:  לשירותים 
תוכנית  לבנות  הצורך  עלה  האסטרטגי 
הנגב. הקשישים  לותיקי שער  אזורית  אב 
להתמודד  ונצטרך  ומזדקנים  הולכים 
היערכות  שמצריכים  נושאים  מגוון  עם 
מיוחדת. במקביל, היום יש דור חדש של 
והצרכים  פרישה  לפני  שעומדים  אנשים 
שלהם אחרים. הגענו למסקנה שיש צורך 
מה  ההיצע,  מה  בדיקה:  של  בתהליך 
הצרכים והרצונות, ומשם לבנות תוכניות 

 – יחדיו  מנהלת  לוי,  ברדמן  חיה  יישום". 
עמותת ותיקי שער הנגב: "סקר שירותים 
בעלי  עם  ושיחות  מפגשים  באמצעות 
תפקידים ביישובים ובמועצה כבר התקיים. 
שיבדוק  עמדות,  סקר  יהיה  הבא  השלב 
המטרה  הציבור.  של  ורצונות  צרכים 
בעצם  מה  ולגלות  להבין  היא  הסופית 
רווחת  לטובת  לעשות  המועצה  צריכה 
האזרח הוותיק בשער הנגב. בהמשך יהיה 
שיתוף של האוכלוסייה בממצאים ונתחיל 

בעשייה".  

9 ותיקים קדימה
נערכים   הקשיש  למען  והעמותה  חברתיים  לשירותים  המחלקה 

למיפוי צרכי דור המייסדים

המובילה  הפלטפורמה   ,Wix.com
באינטרנט,  מקצועית  נוכחות  לפיתוח 
תקיים אירוע Meetup בנושאי פיתוח עסקי 
ו- React Native עבור קהילת המפתחים 
הפורחת של הנגב. המפגש יכלול הרצאות 
טכנולוגיות מקצועיות ומפגש בין קהילת 
 .Wix-המפתחים לבין בכירי המפתחים ב

של  הפעילויות  במסגרת  יתקיים  האירוע 
פעילויות,  היוזמים   ,Wix  Engineering
והרצאות לטובת קהילת מפתחי  מפגשים 
את  להרחיב  במטרה  בארץ   Web-ה
ברמה  ידע  הנגשת  ולאפשר  הקהילה 

הגבוהה ביותר גם ליישובי פריפריה. 

9 טכנולוגיה בפריחה
Wix.com תקיים מפגש בנושא פיתוח עסקי בשבוע הבא  חברת 

במסעדת 'מידס', בברור חיל 

הספר  בית  האחרונות  "בשנים  אהרל'ה: 
עבר שינוי דמוגרפי לא פשוט. ההטרוגניות 
מאוד העמיקה, ואתה הצורך בגיוון, אתגור 
ויצירת אופציות להתמחויות בעיקר לילדי 
אותנו  הוציא  הדבר  העליונה.  החטיבה 
לנו.   נכון  מה  ובדיקה  חיפוש  של  למסע 
התוכנית הראשונה שבנינו נבעה מהצורך 
בבית  השונות  האוכלוסיות  בין  לחבר 
למידה  מתוך  מבין,  מכבד,  לשיח  הספר 
עצמית. זה הוביל אותנו להומניסטיקה. כל 
ספרות,   - ההומניסטים  הליבה  מקצועות 
נרתמו  ולשון,  אזרחות  תנ"ך  היסטוריה, 
לטובת העלאת שאלות וסוגיות שהחברה 
נתקלת בהן. דתיים חילוניים, קיבוצניקיים 
מיקרוקוסמוס  הוא  הספר  בית  מושביים, 
תוכנית  יצרנו  הישראלית.  החברה  של 
מאוד יומרנית שהתחילה טוב, תוך ניסיון 
להציף את השאלות ולאפשר לקונפליקט 
להיות משהו מלמד ובונה. אנחנו קוראים 
לזה תוכנית ההומניסטיקה. המורים בחרו 
את הנושאים ומשרד החינוך אישר לקיים 
בסיס  על  ואזרחות  בהיסטוריה  בגרות 
גדול  מאוד  פרויקט  זה  האלה.  השאלות 
בתחום  היא  השנייה  התוכנית  ומרשים. 

היא  היום  הכללית  האווירה  הטכנולוגיה. 
והחלטנו  בטכנולוגיה,  נגיעה  אחר  חיפוש 
תחום  לחפש  שאפשר,  רחוק  הכי  ללכת 
שבו לא רק לייצר טכנולוגיה גבוהה אלא 
לאחד דיסציפלינות. בחקר החלל חוברים 
חקלאות.  אפילו  כימיה,  פיזיקה,  יחד 
ספר  בבית  כזה  לפרויקט  מימון  להשיג 
פחות  דווקא  היה  העוטף  בתוך  הטרוגני 
מסובך. אנשים היו לגמרי בעניין, והשגנו 
ראתה  עצמה  המדינה  וגם  יפות  תרומות 
את זה כהתנסות רלוונטית. יש פה אמירה 
היא  השלישית  התוכנית  מתקדמת.  מאוד 
יצרנו  הנגב  בשער  האומנויות.  בנושא 
ברמה  וקולנוע  מחול  תיאטרון,  מגמת 
גבוהה, שמחבר את החינוך הבלתי פורמלי 
מעניקים  אנחנו  במועצה.  והפורמלי 
הבלתי  והחינוך  התיאורטי  החלק  את 
מרתק,  המפגש  המעשי.  את   - פורמלי 
קטנה.  ילין  תלמה  שיצרנו  לומר  אפשר 
נוגעים אנחנו מגיעים  בכל מקום שאנחנו 
להישגים מאוד גבוהים. אנחנו ממנפים את 
את  וליצור  לחפש  כדי  שלנו  ההטרוגניות 

המגוון הזה".

9 תיכון פורץ דרך
שלושה  על  מספר  הנגב,  שער  תיכון  מנהל  רוטשטיין,  אהרלה 

מסלולים ייחודיים לבית הספר 

צילום וו עומר צדיקביץ'

9 התחלות חדשות
באחד בספטמבר, כמו בכל שנה בכל רחבי הארץ, נפתחה שנת 
הלימודים בקרית החינוך שער הנגב. יו"ר האופוזיציה, יצחק )בוז'י( 
רוטשטיין,  ארהל'ה  הנרגשים.  התלמידים  את  לברך  הגיע  הרצוג 
מנהל התיכון, סיכם: "שנת הלימודים נפתחה באופן חלק, אופטימי, 
מאותגר. אני חושב שזו אחת השנים הטובות שלי, צירוף של דברים 
שבשלו, תפיסות, חיבור בין צוותים וותיקים וחזקים, משהו באווירה 

בשל יותר, שמח יותר. פתאום הכול התחבר"

צילום וומתוך אתר המורשת

"החץ השחור" הוא האתר הפעיל ביותר 
מקימיו  המבקרים.  מספר  מבחינת  באזור 
פעולות התגמול בשנות  בוגרי  הוותיקים, 
ה-50 של המאה הקודמת, פנו אל המועצה 
אוחיון,  מיכה  המשך.  דור  ביצירת  לסיוע 
יוצאי  הם  ברון  בן  ודודו  וילוגה  איציק 
להמשיך  עצמם  על  שלקחו  הצנחנים 
השחור".  "החץ  המורשת  אתר  את  ולנהל 
מיכה מספר: "מנכ"ל המועצה, עודד פלוט 
ושאל  במפלסים  הקהילה  למנהל  פנה 
יוצאי צנחנים שיכולים לקח  יש  אותו אם 
על עצמם את הניהול. פנו אלינו, ושמחנו 
להגיע לפגישה משותפת של יוצאי צנחנים 

החלטנו  הפגישה  בעקבות   .101 ואנשי 
מה  האתר.  של  והובלה  לניהול  להצטרף 
זה אומר בפועל? מיכה: "זה אומר בעיקר 
טיפול  ניקיון,  גינון,  שוטפת.  תחזוקה 
ניהול העמותה מבחינה  בענייני הכספים, 
כספית, וכן לטפל בנושא ההדרכה באתר. 
אם זה לתאם קבוצות, לוודא שמתקיימות 
וכמובן  לשנה,  אחת  טקסים  הדרכות, 
לשילוב  תוכנית  קיימת  עתידי.  פיתוח 
יש  הנשק.  שביתת  בית  עם  יחד  האתר 
תוכנית של קק"ל שאנחנו מקווים שתצא 
של  תמיכה  לגבי  קורא  קול  וגם  לפועל 

הממשלה באתרי מורשת". 

9 נכנסים מתחת לאלונקה
המורשת  אתר  להובלת  מצטרפים  האזור  תושבי  הצנחנים  אנשי 

"החץ השחור" 

מיכל  אינטנסיביות,  שנים   12 אחרי 
כדוברת  תפקידה  את  מסיימת  שבן-קוצר 
מהחברים  נפרדה  מיכל  המועצה. 
והקולגות בסרטון מרגש שהופץ ברשתות 
התקופה  את  מתארת  היא  בו  החברתיות, 
ומודה  עליה  שעברה  התהפוכות  רבת 
עדי  נכנסת  מיכל  של  לנעליה  למכריה. 

לליאור  נשואה  משדרות,   29 בת  מאירי, 
ואם לשניים, לוחמת קרקל בדימוס, ילידת 
בספיר,  תקשורת  למדה  עדי  שבע.  באר 
ולפני שהגיעה אלינו דבררה בכנסת ה-19, 
לה  נאחל  ציבור.  יחסי  במשרד  ועבדה 

הצלחה רבה. 

9 דלתות מסתובבות
מאירי  עדי  מתפקידה.  נפרדת  המועצה,  דוברת  שבן-קוצר,  מיכל 

היא הדוברת החדשה של שער הנגב

צילום וו דקלה קיי

9 עושים שוק
התקיים  עם  שבניר  המים  במוזיאון  השרבי,  אוגוסט  בשלהי 
הנגב  שער  תושבי  של  מקומית  מתוצרת  לילה  שוק  לראשונה 
והסביבה. מביגוד, תכשיטים וחפצי אמנות ועד פלאפל, אמפנדס 
ורימונים יפהפיים. הקהל הצביע ברגליים, נהנה מהופעה חיה של 
להקת FAWA וממופע ג'אגלינג לילדים ונשאר עם טעם של עוד

צילום וו דקלה קיי

9 ברוכים הבאים לאגרבה
בחודש האחרון התקיימה הפתיחה הרשמית של מרכז חץ טכנודע 
נכחו  באירוע  גדול.  בחלום  ראשון  דרך  ציון  הנגב,  שער  במתנ"ס 
התורמים והאנשים שהביאו להגשמת הפרויקט: הילה ואדווה חץ, 
יהלי שפי, נאווה שואל, מנהל טכנודע חדרה ד"ר גדי מדור, מנהלת 
מרכז חץ בחדרה חגית נאורי, מנהל מתנ"ס שער הנגב אריה חודרה 
וענת בן עמי, רכזת מרכז חץ טכנודע שער הנגב. לאחר קביעת 
המזוזה והברכות לבשו הנוכחים את בגדי אלאדין ויסמין יחד עם 
צוות המתנ"ס, נהנו ושיחקו כמו הילדים במתקנים השונים שעוסקים 
אותו  מחזיר  שזה  ואמר  התרגש  מדור  גדי  ד"ר  ומניה.  בספירה 
לפתיחה של הטכנודע בחדרה, בתקווה להמשך עשייה משותפת

הולדת  יום  חגגנו  שנה,  כבכל  בקיץ, 
המשק,  חג  נקרא  הוא  אצלנו  לקיבוץ. 
בפנים  מתחדש  הוא  האחרונות  ובשנים 
 70 כ-  ילדים.  ובהמון  וצעירות  חדשות 
בנוסף  אלינו,  הצטרפו  ומועמדים  חברים 
פי  על  איש.  כ-70  המונה  להרחבה 
ילדי  כל  משתתפים  הזה  בחג  המסורת, 
השנה  יב'.  מסיימי  ועד  מתינוקות  גבים 
א', לשנת  - לכיתה  חגגנו בסימן מעברים 
מצוות של בני המצווה, והמועמדים לגיוס 

חבורת  מופעים,  עם  שירות  שנת  ו/או 
זמר, מחולות והצגות. הכל נעשה בכוחות 
מקומיים: תפאורה, מילים לשירים, לחנים 
לשירים, המחזות, מצגות ועוד. בני המשק 
כולם.  עם  לחגוג  הגיעו  הארץ  מקצווי 
וגאים  שמחים  מחויכים,  אנשים  ראינו 
מאד בקהילה שלהם, בית גבים. להתראות 

בחגיגות ה- 70.
סימונה סער

9 צעיר ברוחו
יום הולדת 69 לקיבוץ גבים

צילום וו יאיר שזירי



כתבה וצילמה: דקלה קיי

כמו "  זה  למוזיקה  האולפן  את  לנהל 
מספרת  צעיר",  לילד  הורה  להיות 
מאוד  "חוויה  פיינגלרנט.  סיגל 
צריך  ומאתגרת.  טוטאלית  אינטנסיבית, 
זה  כאילו  עבודה  יום  כל  לקראת  להתרגש 
היום הראשון". בימים אלו סיגל מסכמת 15 
שנות עבודה בהורות, כלומר, בניהול האולפן. 
חינוך  אחרי שלמדה   ,2001  - ב  הגיעה  היא 
בצוות  השתלבה  במוזיקה,  ותרפיה  מוזיקלי 
יחד  והקימה,  הנגב  למוזיקה בשער  המורים 
זקרי, מנהל בית הספר הקודם,  בן  יגאל  עם 

את מגמת המוזיקה. 
החינוך  ומחלקת  המתנ"ס  מנהלת  עם  יחד 
ממפלסים,  צורי  חשביה  ספית  הקודמת, 
השותפות  רעיון  את  לפתח  סיגל  התחילה 
והחינוך  הספר  בתי  המוזיקה,  בין  והחיבור 
ריק",  בחלל  עושים  לא  "מוזיקה  הרך.  בגיל 
או   12 בגיל  מתחיל  לא  "זה  אומרת.  היא 
אותה,  לדעת  שכדי  שפה  היא  מוזיקה   .14
להשתמש וליהנות ממנה היא צריכה להיות 
מדוברת, נלמדת ומנוגנת כמה שיותר, וכמה 
שיותר מוקדם. מבחינתנו אפשר היה להתחיל 

ללמד מוזיקה עוד מהתינוקייה". 
לאולפן יש מנדט קונסרבטוריון, ולכן עליו 
לזכות  כדי  מסוימים  בסטנדרטים  לעמוד 
מוסדות  כ-40  החינוך.  ממשרד  בתקציב 
בסטנדרטים  עומדים  הארץ  בכל  חינוך 
פרויקטים  מקיים  האולפן  ומתוקצבים.  אלו, 
עם  ממשיך  הרך,  בגיל  למוזיקה  חינוך  של 
חשיפה  היסודי,  הספר  בבית  פרויקטים 
בחטיבת  בחירה  ואפשרויות  למוזיקה 
הביניים ועד למגמת מוזיקה לבגרות בתיכון. 
סיגל: "האולפן למוזיקה ותפיסתו הארגונית 
התגבש  באזור,  המוזיקה  תחום  לכל  כמרכז 
במתנ"ס  שהתפתחה  עולם  מתפיסת  כחלק 
שער הנגב שהתחילה תחת ניהולה של ספית, 
אריה  של  ניהולו  תחת  והעמיקה  והתעצמה 
חודרה המנהל המכהן. החלטנו שהאוצר הזה, 
בשער  ילד  שכל  עולם  הוא  מוזיקה,  שנקרא 
כשרון,  בלי  גם  בו,  וייגע  אליו  ייחשף  הנגב 

רצון או אמצעים. לכל אחד תהיה טעימה". 
מדובר בעבודה אינטנסיבית בעולם משתנה 
בנינו מודל מסוים,  "גם אם  בגירויים.  ומלא 
למציאות  אותו  להתאים  צריך  שנה  בכל 
החדשה, לשאוף שהחוויה של השנה הקודמת 
תמשיך לשנה הבאה". תביני, היא אומרת לי, 
אנחנו בכל יום מתחרים על הזמן הפנוי של 

הילדים. 
שבו  בעידן  קשה.  בתחרות  ומדובר 
הסלולרי, המחשב והטאבלט נמצאים בהישג 
יד ומעניקים עניין וסיפוק מיידי בכמעט אפס 
להתאמן.  צריך  וליהנות  לנגן  כדי  מאמץ, 
והטובה,  הישנה  בדרך  להשקיע  להתרכז, 
צריך  האולפן  "לכן  יחסי.  באופן  והארוכה 
ומושך.  מעודכן  רלוונטי,  הזמן  כל  להיות 
לקהילה.  וגם  התלמידים  עבור  גם  רלוונטי 

שהאולפן  מהורים  שומעת  אני  שנה  מידי 
למוזיקה הוא המתנה הכי גדולה שילד יכול 
מהממשקים  פידבקים  המון  ומקבלת  לקבל, 
זה כבר מוטמע בחיי היום  שעובדים איתנו. 
יום". סיגל והאולפן יכולים לזקוף לזכותם, בין 

שאר ההישגים, את מסיימי כיתה יב' הנבחנים 
בעשר יחידות בגרות במוזיקה. "אנחנו מוסד 
אומר  "וזה  מדגישה,  היא  קטנה",  רשות  של 
המון. הישג נוסף הוא שהתלמידים מעוניינים 
זה מגיע מהם,  להשתתף בהופעות אזוריות. 

עניין של תרומה לקהילה". 

"כמו ג'אגלינג"
כבר  למוזיקה  באולפן  שמבקרים  הילדים 
הספיקו להכיר את אלון שטרן, מנהל האולפן 
הנכנס. אלון, חיפאי בן 33, בעל תואר ראשון 
לכאן  הגיע  בירושלים,  למוזיקה  מהאקדמיה 

כמעט במקרה. 
לי  קרץ  שהכי  והמסלול  להלחין,  "רציתי 
הוא המסלול לקומפוזיציה לקולנוע במכללת 
בירושלים  "באקדמיה  מספר.  הוא  ספיר", 
עסקתי בכל מיני יוזמות של חינוך מוזיקלי, 
וואקום  פה  שיש  הבנתי  לנגב  וכשהגעתי 
שאני מאוד נחוץ בו. לא היו כמעט הרכבים 
בקונסרבטוריון  לעבוד  התחלתי  מוזיקליים. 
באופקים, אחר כך במרחבים ועברתי תהליך 
ניגשים  היום  איתם,  שעבדתי  ילדים  מרגש: 
לרסיטל סיום יב'. במהלך עבודתי באופקים 

בקונסרבטוריונים  הקיץ  שחופשת  הרגשתי 
יוצרת נזק ולא מאפשרת התקדמות בתקופה 
שיתוף  יצרתי  לכן  השנה.  של  חופשית  הכי 
יחד  באזור,  המוסיקה  מרכזי  בין  פעולה 
קיץ.  תוכנית  ליצור  כדי  ספיר,  מכללת  עם 

באופקים  התוכנית  את  הפעלנו  שנים  שלוש 
בשני  פועלים  אנחנו  האחרונות  ובשנתיים 
מוקדים: שער הנגב ואופקים". דרך הפעילות 
הזו פגש אלון את סיגל, הגיע לאולפן בשער 

הנגב והבין שזה המקום אליו הוא שייך. 
לו  שיש  צעיר  מורה  לפני  "ראיתי  סיגל: 
ולהקשיב  לכוון  לפתח,  והרצון  היכולת  את 
את  תיעלתי  ולתלמידים.  למורים  להורים, 
הרכב,  הנחיית  שונות:  להתנסויות  אלון 
לכל  מורה  היה  הוא  שנתיים  במשך  לימוד, 
דבר, ובשנה האחרונה הוא מתלמד בתפקיד 
הניהול, כדי להחליף אותי. חיפשתי אדם עם 
שיתופי  ליצור  יוזם,  רענן,  להישאר  היכולת 
מורכבים.  דברים  ביחד  להחזיק  פעולה, 
של  סוג  הוא  האולפן  מנהל  של  התפקיד 
ג'אגלינג; צריך לנהל מספר דברים בו זמנית: 
הכול,  גנים,  ספר,  בתי  אולפן,  אירועים, 
ובמקביל ליצור עם התלמידים וההורים קשר 

בלתי אמצעי, אישי וחם".
כ-1000  שבוע,  בכל  לנתונים:  לב  שימו 
ילדים חווים מוזיקה בשער הנגב. בקבוצות, 
פרטיים.  ובשיעורים  בכיתות  בהרכבים, 
האולפן מספק 102 שעות מוזיקה שבועיות, 
ומעסיק 26 מורים. ביחס לגודל המועצה זה 

חסר תקדים.

יכירו  שהתלמידים  לדאוג  צריכים  "אנחנו 
זה  "לנגן  אלון.  אומר  התחום",  את  ויאהבו 
בעבודה  שמלווה  יפה  בחירה  של  עניין 
פנימית. מאוד חשוב שהחיבור עם המוזיקה 
בין  התאמה  שתהיה  ומלטף,  מחבק  יהיה 

וכימיה".  חיבור  שיהיה  לתלמידים,  המורים 
שיהיה  למשפחה,  גם  "חיבור  מוסיפה:  סיגל 
מי שיעודד את הילד לנגן ולהתאמן בבית". 
בנגינה.  להתמיד  מאד  קשה  "היום  אלון: 
מחשב;  ממשחקי  הגמור  ההפך  היא  מוזיקה 
זה ממש מאבק,  מצליח,  שזה  עד  זמן  לוקח 
קשה  מאוד  הצלחה.  תביא  התמדה  ורק 
לגרום לילד להתאמן. העולם מלא בגירויים, 
להתמקד  לרצות  לילד  לגרום  חייב  והמורה 
ולהתרכז בהצלחות הקטנות שלו. כדי שיהיה 

לו רצון להתמיד ולהצליח עוד ועוד". 
בשיטה  עובדים  שאנחנו  הסיבה  "זו  סיגל: 
הנגינה  את  מפרקים  קטנות.  הצלחות  של 
תיבה,  לנגן  לילד  נותנים  קטנים,  למקטעים 
טוב  זה  שיצליח.  העיקר  מוזיקלי,  משפט 
קשב  הפרעות  להם  שיש  לילדים  במיוחד 
וריכוז, כי הם מתמודדים עם הרבה כישלונות. 
וכאן יש הצלחות קטנות שמצטרפות להצלחה 

גדולה. זה מאוד מעודד". 
לתכנן  זה  ולהתאמן  "לנגן  מסכם:  ואלון 
מערך פיזי, רגשי וחשיבתי, פעולה של כמה 
ברגע  מסוים.  לדבר  מכוונת  שמאוד  דקות 
ואתה  אותך.  תופס  זה  ממכר,  זה  שהצלחת 

עף עם זה הלאה". 
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חג'בי, קב"ט המועצה:  אייל  עליו  כותב 
שאול ז"ל כיהן בתפקיד רבש"צ יכיני במשך 
למעלה מ- 20 שנה, תפקיד מרכזי בתחום 
לביטחונם  קריטי  לומר  שלא  הביטחון, 
האישי של תושבי המושב. בכלל עשייתו 
אזור  כמפקד  כיהן  גם  שאול  המבורכת, 
בהג"א וכקצין בצה"ל. הוא היה בעל חוש 
הומור מפותח, נכון לעזור ולסייע, תמיד 
נרתם לכל משימה שנידרש אליה. פטירתו 
בני  את  הותירה  חברנו,  של  הפתאומית 
וכואבים. אתה  והחברים המומים  המושב 
חסר לנו, נוח על משכבך בשלום. ותהיה 

נשמתך צרורה בצרור החיים.

9 לזכרו של שאול
בתחילת החודש איבדנו את שאול סמין, רבש"צ יכיני מזה שנים רבות 

מעבר מוזיקלי
 אחרי 15 שנה, מנהלת האולפן למוזיקה, סיגל פיינגלרנט, 

מעבירה את השרביט לאלון שטרן, מורה צעיר ומבטיח. דואט של סיכום והתחלה

בעבירות  בלימה  חלה  לאחרונה 
הפליליות, כנראה בעקבות מבצע מפקדה 
הפליליות,  העברות  כל  לגבי  משימתי 
ומג"ב  לכיש  מרחב  משטרת  מטעם 
מודפס  פלאייר,  מופץ  אלו  בימים  דרום. 
ומקוון, ובו "עשרת הדברות" לשמירה על 

למנוע  שיכולים  כללים  האישי;  הביטחון 
נוצר  המסמך  הבא.  הפלילי  האירוע  את 
את  לאמץ  ויש  בעקבות חשיבה מאומצת 
אליהם  ולהתייחס  בו  הכתובים  הכללים 

ברצינות.  

9 אופטימיות זהירה
מניעת עבירות - זה אפשרי

בתמונה וו דן אסולין וטל קליינר

ל-1  כיאות  נערכה  הביטחון  מחלקת 
ללא  עברה  השנה  ופתיחת  בספטמבר, 
לומר:  המקום  וכאן  חריגים.  אירועים 
הורים יקרים, שימו לב. עליכם להוריד את 
התלמידים במקומות המיועדים לכך, ולא 
בתוך הטרמינל או במעברי האוטובוסים. 
בעשותכם כך, אתם מסכנים את ילדיכם! 
בבית  דריסה  אירוע  היה  שעברה  בשנה 

הספר, ואנחנו לא מעוניינים שהוא יחזור 
מוסדות  קב"ט  עניין:  ובאותו  עצמו.  על 
בימים  כי  מוסר  קליינר,  טל  החינוך, 
למוסדות  הכניסה  אישורי  מוסדרים  אלו 
שצריכים  הורים  ולמכללה.  החינוך 
מדבקה לרכבם מתבקשים להיכנס לאתר 

האינטרנט של בית הספר ולהזמין. 

9 חוזרים לבית הספר
שנת הלימודים נפתחה ללא אירועים חריגים

אירעו  חיים  בעלי  גניבת  מקרי  שלושה 
מספר  לפני  נגנבו:  טרקטורים  גם  ביכיני. 
שבועות נגנב טרקטור קטן מאזור התעשייה 
ספירים, ונעלם. כשבוע לאחר מכן התקבל 
אהרוני  יהודה  הקהילתי  לשוטר  דיווח 
בבתרונות  חשוד  טרקטור  שראה  מאזרח 
הטרקטור  היה  שזה  מסתבר  רוחמה. 
הגנוב . כאן המקום לשבח את אנשי גד"ש 
לסייע  הלילה  באמצע  רוחמה, שהתגייסו 
ולהפוך את הטרקטור התקוע, כדי שיוכלו 

לחלצו ולהחזירו לבעליו.  בהמשך החודש 
רוחמה,  מגד"ש  טלפון  במחלקה  התקבל 
נטוש.  מיול  טרקטורון  על  שדיווחו 
ניר  מהיישוב  שנגנב  בטרקטורון  מדובר 
משה וננטש מסיבה לא ידועה. צוות  של 
השוטרים הקהילתיים יצאו למקום וחברו 
גם  מהגד"ש.   וליובל  רוחמה  לרבש"צ 
הבעלים הגיע, זיהה את האבדה והתרגש 

מאוד. 

9 מי יושב על הטרקטור?
למרות ההאטה בעבירות הפליליות, קיימות עדיין גניבות חקלאיות 

והוא  מזמן  לא  התקבל  לתפקיד  התקן 
הנוכחית  הלימודים  שנת  מתחילת  תקף 
תשע"ח  הלימודים  שנת  סוף  ועד 
)שנתיים(. שעות העבודה של דן אסולין, 
הסייר, הן 07:00 עד 15:30 ותוכלו לזהות 
וה"צ'קלקה"  המשולט  הרכב  לפי  אותו 
העבודה  יום  את  מתחיל  הוא  הכתומה. 
הסטאטיים  המאבטחים  של  בביקורת 
בגנים המאובטחים ובבתי הספר, וממשיך 

)רוחמה,  מאובטחים  הלא  הגנים  לעבר 
דן  גבים(.  הנר,  אור  חיל,  ברור  דורות, 
החינוך  רכזות  הגננות,  עם  בהכרות  החל 
בין  יהיה  דן  חירום  במקרה  והרבש"צים. 
חשוב  האירוע.  למקום  שיגיע  הראשונים 
שחוברו  המצוקה  לחצני  שמוקד  לציין 
בכל גני הילדים ובתי הספר יודע לשלוח 

אותו למקום הדרוש.

9 יוצא לסיור
עם פתיחת שנת הלימודים התחדשנו גם בסייר גנים

9מבט מעודד
"שותפות ניהולית"

"דברים שרואים משם לא רואים מכאן". יענקל'ה רוטבליט 
היטיב לחדד בשירו את הפער שיכול להיווצר כשמתבוננים 
המועצה  בין  קורה  מה  שונות.  מנקודות  המציאות  על 
לישובים, האם קיים פער כזה? לכך מוקדש הטור הנוכחי. 

המועצה  הנהלת  מפגשי  של  נוסף  סבב  השלמנו  החודש 
עם הנהלות כל הישובים, בהם עדכנו אלה את אלה, יישרנו 
קו וקבענו יחד צעדים להמשך. במקביל, החודש גם קיימנו 
אנשי  מתכנסים  בה  יוב"ל,  סדנת  של  השנתי  המפגש  את 

המועצה והיישובים לגיבוש וקידום החוסן באזור.
חיבורים  של  רחב  ממערך  חלק  הם  האלה  האירועים 
היומיומי  לקשר  מעבר  והישובים.  המועצה  הנהלות  בין 
לדוגמה  )נציין  בקביעות  המתכנסים  פורומים  יש  השוטף, 

את הפורומים של מנהלי הקהילות, יו"רי הקיבוצים, רכזות 
יו"רי צח"י ועוד רבים אחרים(; מעת לעת נערכות  החינוך, 
ולנושאים;  לצרכים  בהתאם  הישובים  עם  עבודה  פגישות 
הנהלות הישובים מיוצגות באופן קבוע בהנהלות האזוריות 
המועצה  נציגי  במקביל,  אזוריים;  אסטרטגיים  ובתהליכים 

מוזמנים לדיונים רבים בישובים.
מבחינה  מאליה.  מובנת  אינה  בניהול  הזו  השותפות 
הישובים,  את  שמנהלות  השיתופיות  האגודות  פורמאלית, 
אינן כפופות למועצה. אבל, עם השנים, השתרשה באזורנו 
ההנהלות.  בין  ושוטף  הדוק  קשר  להיות  שחייב  התפיסה 
כולנו מבינים שיש פה "משולש קדוש": מועצה-ישוב-תושב. 
תושב גבים או אור הנר הוא גם תושב שער הנגב. משפחה 
שגרה או בוחרת לבוא לגור בישוב באזור, עושה זאת הן 
בשל מה שיש לישוב להציע )קהילה, חינוך, תרבות, בתים 
)בתי  המועצה  מופקדת  עליהם  הדברים  בשל  והן  וכו'( 

הספר, חינוך בלתי פורמאלי, מוסדות אזוריים וכו'(.
לכן, אנו במועצה רואים חשיבות רבה בבניית מערך ניהול 
יש  לעיתים  זה פשוט:  לא תמיד  היטב.  דו-רובדי מסוכנרן 

דברים  לעיתים באמת  ביקורת,  יש  לעיתים  עניינים,  ניגודי 
שרואים במקום אחד נראים אחרת במקום אחר. כדי שזה 
נחוץ  דבר  שזהו  להסכים  ובראשונה  בראש  צריך  יעבוד, 
ותיאום  קשר  ערוצי  לייצר  צורך  יש  מכן,  לאחר  וחשוב. 
ובסוף,  המנהלים.  בין  גבוהה  הדדית  זמינות  תוך  שוטפים, 
חשוב גם להתנהל תוך הערכה הדדית, ואם ניתן, גם תוך 

פירגון )וזה בטח לא תמיד כל כך פשוט...(.
ניתן להגיד שיש היום הסכמה רחבה במועצה ובכל הישובים 
על חשיבות השותפות הניהולית, והיא מיושמת כמעט בכל 
רמת  היא  לכך  הטובות  ההוכחות  אחת  הפעילות.  ערוצי 
מהיישובים  התפקידים  ממלאי  של  הגבוהה  ההשתתפות 

בפורומים ובמפגשים האזוריים. 
 )!( עשר  ארבעה  השתתפו  בה  האחרונה,  יוב"ל  סדנת 
מנהלי קהילות, נערכה ברמת הגולן. כשהתבוננו משם על 
המציאות בשער הנגב, זו הייתה תמונה מאד משותפת. את 

הדברים שראינו משם, נמשיך ליישם ביחד כאן.

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

בתמונה וו סיגל פיינגלרנט ואלון שטרן



9 לזכרו של 
ארזי מארז

שכתבתי  דברים  בשנית  מביא  אני 
ארזי  יוסי  של  השנים  רב  פועלו  על 
נפטר  יוסי   .2102 יוני  בחודש  ז"ל 
לפני כחודש לאחר התמודדות אמיצה 
משפחתו  עם  יחד  הסרטן.  מחלת  עם 
וחברי קיבוץ ארז ליוו את יוסי בדרכו 
גידול  אנשי  ביניהם  רבים,  האחרונה 
קידומו  שעל  תחום  אדמה,  תפוחי 

ופיתוחו שקד שנים ארוכות.
תהיה  לענף  תרומתו  אך  איננו,  יוסי 

ניכרת עוד שנים ארוכות. 

חיים חרמוני

יוסי  את  לראיין  לי  מוזר  קצת  האמת, 
ארזי, הרי אנחנו מכירים אחד את השני 
במהלך  הצטלבו  ודרכינו  רבות,  שנים 
- איך לא  השנים. המכנה המשותף היה 
- גידול תפוחי אדמה. אך בכל זאת, הנה 
ועמלו  מפועלו  משהו  המזלג  קצה  על 
פעילות  ובקיבוץ,  בחקלאות  יוסי  של 
הנמשכת על פני עשרות שנים. ניתן לומר 
כי יוסי הוא אחד מקבוצת חברים באזור, 
מאוד  רבה  במידה  הוא  פועלם  שסיפור 
בכלל  בארץ  האדמה  תפוחי  ענף  סיפור 

ובשער הנגב בפרט. 
עוברת  החקלאות  אל  יוסי  של  הדרך 
דרך תנועת הנוער – “התנועה המאוחדת”, 
וממנה כבוגר להגשמה -לקיבוץ,  בגרעין 
הגרעינים  באחד  מדובר  “שדמה”. 
שהגיעו  הנח”ל  בגרעיני  הבולטים 
לארז, ואשר לא מעט מבניו עדיין חברי 
 1965 בינואר  בארז  נוחת  יוסי  הקיבוץ. 
ומתמנה  השלחין  בענף  מיידית  ומוצב 
כאחראי על גידול תפוחי האדמה. הידע 
היה מועט הניסיון אפסי, אך ההתלהבות 
גבולות.  ללא  הייתה  השדה  לעבודת 
יוסי  את  מביא  בהתמקצעות  הצורך 
עם  ומיד  בפקולטה,  חקלאות  ללימודי 
אגרונום,  וקבלת תעודת  הלימודים  גמר 
מתמנה יוסי לרכז ענף השלחין. במהלך 
ושני  היסטורי  מהלך  נעשה  הקדנציה 
מתאחדים  ו”שלחין”  “פלחה”  הענפים 
עומד  ויוסי  אחת,  ניהולית  למסגרת 

בראשה. 
ניסיון   אקדמי,  חקלאי  בידע  מצויד 
יוסי  מגיע  מחקרית  ומוטיבציה  בשדה 
כמדריך  עובד  הנגב",  שער  ל"מפעלי 
ומלווה מקצועי של ענף תפוחי האדמה 
באזור. עם תום התקופה חוזר יוסי היישר 
גידולי  ענף  ריכוז  של  נוספת  לקדנציה 

שדה בארז. 
כישוריו  את  בארז  מגלים  בהמשך 
הכלכליים של יוסי. ללא הכשרה כלכלית 
כלשהי נבחר יוסי לגזבר ובהמשך לריכוז 
ללמוד  צריך  הייתי  הכל  “את  משק. 
מאוד  קשה  הייתה  התקופה  בעצמי. 
מדובר בסוף שנות ה - 80 כאשר המאבק 

היה על קיום יומיומי”, הוא מספר.
מחזירה  המקצועית  הקריירה  נדנדת 
את יוסי ל"מפעלי שער הנגב". הוא מקבל 
ההדרכה  תפקיד  את  עצמו  על  מחדש 
ועם  תפו”א  של  המקצועי   והליווי 
פקעות  יבוא  על  כאחראי   מתמנה  זאת 
השנתית  הזנים  תצוגת  מחו”ל.  הזריעה 

בארז הפכה להיות אירוע מרכזי הן בשל 
מפגש  בשל  והן  המקצועיים  הנושאים 
הזה  החשוב  בגידול  העוסקים  מרבית 

המהווה נדבך מרכזי בסל המזון שלנו.
משיקוליו "חותך" יוסי אחרי שש שנות 
של  היצוא  במחלקת  ומשתלב  פעילות 
מפעל הפלסטיק בקיבוצו. התעשייה לא 
ריתקה אותו מספיק והוא נבחר לתפקיד 
 ,2002 ב  ירקות"  מגדלי  "ארגון  מזכיר 

תפקיד אותו הוא מבצע עד היום.

אני שואל על ענף השדה בארז בגלגולו 
גד”ש  שותפות  אורן,  גד”ש   - הנוכחי 
וכרמיה.  ארז  הנר,  אור  שותפים  ובה 
אור  עם  “להקמת השותפות  יוסי משיב: 
מאוחר  מעט  הצטרפה  )כרמיה  הנר 
כורח  גם  אך  עסקית  כונה  הייתה  יותר( 
המציאות. הצעירים נמשכים יותר לענפי 
נותר  השדה  וענף  לסוגיה  הטכנולוגיה 
כמעט ללא עובדים. בהתבוננות לאחור”, 
אומר יוסי, “נראה לי כי המדיניות הייתה 

נכונה והפתרון של מיזוג גד”שים ושילוב 
טוב.  פתרון  הוא  סמוך  ישוב  עם  כוחות 
לא  שנים  לו  שהיו  המשותף  הגד”ש 
היום  מביא  הדרך  בתחילת  פשוטות 

ברכה לשותפים”.
ואי אפשר בראיון עם יוסי שלא להזכיר 
את שולה בת זוגו מאז ימי תנועת הנוער 
את הילדים ששניים מהם חברי ארז  ואת 
בגדות  שלושה  בארז  –שישה  הנכדים 

ואחת וחצי בירושלים-משפחה כארז. 
נער  מחליט  שנים  כחמישים  לפני 
שבחרה  דרך   בחיים,  דרכו  על  מחולון 
בחקלאות ובהתיישבות היום קשה מאוד 
לראות דברים כאלו מתרחשים. האחריות 
ממטלות  חלק  היא  גם  להמשכיות 
ההנהגה  להיות  שהפכו  מאז  המגשימים 
מבין  כי  לקוות  יש  היום.  של  החקלאית 
הצעירים המצטרפים היום לארז או לכל 
שימצאו  כאלו  גם  ימצאו   אחר,  קיבוץ 
יוסי  שמצא  כפי  בחקלאות  ואתגר  עניין 

וכפי שהוא מגשים עד היום.

שער הנגב וו ספטמבר 2016 09ספטמבר 2016 וו שער הנגב08

חקלאות ופתוח הכפר
חיים חרמוני

המועצה האזורית שער הנגב
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 )באלפי ש"ח(

בתמונה וו יוסי ארזי ז"ל

רווחה וחוסן
תהילה רביבו

צילום וו רונית איפרגן

לביטוי  סדנה  היא  אישה"  "פורטרט 
על  שפותחה  מצלמה,  באמצעות  אישי 
דוקומנטרית,  יוצרת  איפרגן,  רונית  ידי 
ברעם,  שלי  ושרון  ותסריטאית  במאית 
הסדנה  ויצירה.  בהבעה  ומטפלת  יוצרת 
הגבול  על  החיים  חווית  מתוך  נולדה 
האישית  ההתנסות  על  מבוססת  והיא 
ככלי  במצלמה  בשימוש  היוצרות  של  
להתמודד עם מציאות החיים באזור. רונית 
'צוק  במהלך  "נפגשנו  מספרות:  ושרון 
איתן' בקיבוץ רוחמה וזיהינו את החיבור 
המשותף שלנו לקולנוע. החיים בצל איום 
בדרכה,  אחת  כל  אותנו,  הובילו  ביטחוני 
ככלי  הקולנועית  היצירה  את  לאמץ 
שאנחנו  הרגשנו  אישי.  וביטוי  להעצמה 
רוצות להעביר את הכלי הזה הלאה לנשים 
זיהינו  אלינו,  פנו  כשהשתיים  נוספות". 
את  להרים  והחלטנו  בעיניים  הניצוץ  את 

למציאות.  הרעיון  את  להפוך  הכפפה, 
עור  קרמה  הסדנה  חודשים  מספר  תוך 
לדרך  יצאה  הראשונה  והקבוצה  וגידים 
נמצאת  מהן  אחת  שכל  נשים  כעשר  עם 
בסטאטוס אחר בחיים, מבחינת גיל, מקום 
 12 במהלך  ועוד.  משפחתי  מצב  עבודה, 
אישי  מסע  עברו  המשתתפות  מפגשים, 
וקבוצתי במהלכו יצרה כל אחת פורטרט 
מכילה  בסביבה  ויזואלי,  אודיו  אישי 
ותומכת. עדשת המצלמה אפשרה לנשים 
הזדמנות  לצד  והעצמה  שליטה  חווית 
לגעת בתכנים רגשיים עמוקים בדרך של 
הרחקה כשכל אחת מחליטה ובוחרת את 
במהלך  לה.  המתאימה  החשיפה  מידת 
החודש הקרוב יתקיים מפגש חגיגי של כל 
משתתפות הסדנה לצורך צפייה משותפת 

ביצירות. 

9 מבט נשי
משתתפות הסדנה "פורטרט אישה" חוגגות סיומו של פרויקט 

ראשון מסוגו באזור
מדברים  אתם  שבו  מצב  לכם  תארו 
והנוכחים מקשיבים לכם במלוא האמפטיה. 
מייעצים,  לא  מבקרים,  לא  שופטים,  לא 
מה  את  משקפים  כך  אחר  מקשיבים.  רק 
לעיתים,  מראה.  כמו  הד.  כמו  שאמרתם, 
המיינדפולנס  באמצעות  הדבר  נעשה 
בתנועה  לפעמים  מדיטציה(,  של  )סוג 
כך.  לא  זה  אבל  פשוט,  נשמע  במלל.  או 
באנו, נשים בוגרות שעברו אי אילו דברים 
הקשב,  את  לשפר  איך  ללמוד  בחיים, 
הלב  את  לכוון  איך  הנקייה,  ההקשבה 
מגיעות  אנחנו  שנים  כשלוש  מזה  לאחר. 
לומדות,  יחדיו,  למועדון  שבוע  מידי 
זו  מקשיבות  ובעיקר  מספרות  מתרגלות, 
שחקנית  עמרם,  עדי  של  בהנחייתה  לזו 
ואמנית.  יוצרת  פליי-בק,  בתיאטרון 
השבט",  "חכמות  לנו  קראה  אמנם  היא 
בחכמה  והנחתה  לימדה  אך  "סבתות", 
רבה ובמלוא תבונת לבה. עדי קבלה סיוע 
וייעוץ מאלעד חדד, פסיכולוג מטעם מרכז 
תוכניות  חלק  כולו  הפרויקט  משאבים. 

חוס"ן בשער הנגב, ופעל במועדון יחד"ו. 
של  שנים  שלוש  אחרי  כחודשיים,  לפני 
קבלה, למידה, הפנמה של כלים חוויתיים 
בפרק  פתחה  הקבוצה  אישית  והעצמה 
יציאה החוצה. הרעיון היה שכל אחת תתן 
שתעצים  בצורה  שלמדה  מהכלים  משהו 
מהדברים  כמה  הנה  הסביבה.  ואת  אותה 
נשים  שתי  לעשות:  בחרו  שלנו  שהנשים 
בחרו להעביר מפגש לקבוצה שהן חברות 
נוספת  משתתפת  מפלסים.  בקיבוץ  בה 
מהקבוצה בחרה להעביר מפגש בקבוצה 
אחרת  משתתפת  גבים.  בקיבוץ  קיימת 
רוחמה.  בקיבוץ  דומה  פעילות  העבירה 
משתלבות  הקבוצה  מחברות  נכבד  חלק 
ויתחילו  'יחדיו'  מועדון  של  בפרויקט 
בימים הקרובים בכניסה לפרויקט הכולל 
לפעמים  אחד.  על  אחד  בשיחות  הקשבה 
רק אחרי הנתינה אפשר לחוש מה יש ומה 

הוטמע מהכלים שנרכשו.

סימונה סער

9 הלב שומע
נשות המועצה לומדות את שפת הקשב

כמו בכל שנה בעשר השנים האחרונות 
שמתוכננת  לסדנה,  יוב"ל.  לסדנת  יצאנו 
לשירותים  המחלקה  ידי  על  ומבוצעת 
קבוע:  מבנה  יש  החוסן,  ומרכז  חברתיים 
המועצה  מחלקות  מנהלי  בה  משתתפים 
ומנהלי קהילות ואגודות ופעילים אחרים 
ימים,  שלושה  נמשכת  היא  הישובים.  מן 
במועצה  לביקור  מוקדש  אחד  יום  כאשר 
ובשאר  אנו מנסים ללמוד,  אזורית ממנה 
בסוגיות  ודיון  בלמידה  עוסקים  הימים 
היום.  סדר  שעל  ואזוריות  קהילתיות 
כיאה לסדנת העשור חזרנו לנושא הסדנה 
הקהילתי.  החוסן  שהתקיימה:  הראשונה 
בראי  החוסן  סוגיית  את  בחנו  הפעם 
ביטחוני  במצב  נתון  האזור  בהן  השנים 
ביקרנו  גולן,  במרום  התארחנו  מאתגר. 
במועצה האזורית גולן ושמענו על סוגיות 
שאנו  לאלו  להפליא  דומות  ודילמות 
מתלבטים בהן. בשאר הימים עסקנו בחוסן 

האישי, הקהילתי והאזורי וסימנו יחד את 
אתגרי החוסן לעתיד לבוא. השנה הייתה 
והתברכנו  איש,   65 של  שיא  השתתפות 
הדור  נציגי  שבעת  של  מרעננת  בתוספת 
גם  הסדנה  את  שניצלו  בישובים,  הצעיר 
לבניית תכנית העבודה של מרכז הצעירים 
הסדנאות  רוב  את  המועצה.  של  החדש 
הנחו העובדות הסוציאליות של המחלקה, 
ועוד סדנה מהנה של תקשורת במוסיקה 
הישראלית  הקואליציה  מן  קיבלנו  וקצב 

לטראומה.
וכמו שורדה גולדשטיין כתבה בפייסבוק, 
עם  בבית,  הכי  הרחוק  בצפון  הרגשנו 
רעשי התותחים מעבר לגבול הסורי, ועם 
היה  בקרבתנו....  שנפלו  פצמ"רים  כמה 

מושלם!

חנה טל

9 עשור ליוב"ל
הסדנה השנתית, בה משתתפים מנהלי מחלקות ופעילים מיישובי 

המועצה, חגגה עשור 

האחרונה  הקיץ  חופשת  במהלך 
השתתפו בני הנוער של נחל עוז, בכיתות 
ומקסים,  ייחודי  בפרויקט  והוריהם  ז'-ט' 
אתגרית  ופינה  טיפוס  קיר  בניית  של 
הפרויקט  ומחזור.  ירוק  פיסול  בטכניקות 
הוא פרי שיתוף פעולה של מרכז החוסן, 
והמנחה  בקיבוץ  החברתי  החינוך  צוות 
בני  ופסל.  תחומי  רב  אמן  חי,  בר  אילן 
שתי  ויצרו  שבוע,  מדי  נפגשו  הנוער 
הקיבוץ.  ילדי  כל  את  המשמשות  פינות 
פעולה  בשיתוף  התקיימו  מפגשים  שני 
רב.  במרץ  בבנייה  שסייעו  ההורים,  עם 
במהלך המפגשים למדו בני הנוער להכיר 
זה את זה טוב יותר, להתמודד עם קשיים 
שונים ולתמוך אחד בשני לטובת המטרה 

שפריר,  הדס  לעצמם.  ששמו  המשותפת 
אמו של חן שהשתתפה בפרויקט, מספרת 
בשיתוף  עבודה  "חווינו  החוויה:  על 
משפחתי  ודיאלוג  יצירתיות  צחוק,  עם 
בגובה  לילדים  התחבר  אילן  וחברתי. 
על  והאיר  העיר  זאת,  עם  ויחד  העיניים 
דברים שיש לשפרם". תודה לצוות החינוך 
שהובילה  המדריכה  ולתהילה  החברתי 
בקיבוץ  התפקידים  לבעלי  הקבוצה,  את 
הנוער,  ולבני  להורים  בפרויקט,  שתמכו 
לטראומה  הישראלית  ולקואליציה 
לתרומתם  תודות  הפרויקט  את  שמימנה 
הנדיבה של הפדרציות היהודיות של צפון 

אמריקה. 

9 איזה טיפוס אתה?
בני הנוער של נחל עוז והוריהם בנו קיר טיפוס למען הקהילה  

צילום וו ורדה גולדשטיין



עמית ק דקלה קיי עם  בעתי 
בבית  ב"ארומה" 

כשהגענו,  קמה. 
תחת  נתון  הקפה  שבית  ראינו 

אינטנסיבית,  תיירים  מתקפת 
כך שאין מה לדבר על לנשום 
ובטח  מזגנים,  אוויר  קצת 
פנוי.  שולחן  למצוא  שלא 
בצומת  הקפה  לבית  נסענו 
התמקמתי,  אני  דבירה. 
ועמית בינתיים קשקש בנחת 
עם מנהל המסעדה הסמוכה. 
של  ויומיומית  קלילה  שיחה 

כל  עם  כמו  ותיקים,  חברים 
יזם, בעל עסק או עובד מועצה 

"הקשר עם השטח  פוגש.  שהוא 
לי.  מסביר  הוא  יומיומי",  הוא 

"ההיכרות אישית, הם יודעים שהם 
כמעט  אלי  ולפנות  להתקשר  יכולים 

בכל שעה ועל כל דבר".
פעילות  של  שנים  שמונה  אחרי  אכן, 
מנהל  לבקוב,  עמית  בשטח,  אינטנסיבית 
את  מסיים  שקמה-בשור  התיירות  עמותת 
בשיא,  עוזב  שאני  מרגיש  "אני  תפקידו. 
הוא  אדום"  "דרום  חיובית.  מאוד  באווירה 
אין  בתיירות.  ביותר  החזק  המותג  היום 
כמעט  אין  אותו,  מכיר  שלא  בית  כמעט 
חברה שלא פותחת בפני את הדלת. במשרדי 
חלק  להיות  ורוצים  אותנו  מכירים  ממשלה 
השנים  שבשמונה  מרגיש  אני  מהפסטיבל. 
בגדר  שהוא  משהו  פה  עשינו  האחרונות 
מיניאטוריים  עסקים  עזה,  עוטף  אנחנו,  נס. 
מאוימים תמידית, הצלחנו למתג את עצמנו 

כמותג תיירותי שאין שני לו".
לשלושה,  ואב  ליפית  נשוי   ,42 בן  עמית, 
התחיל בתפקיד לפני, כאמור, שמונה שנים. 
העסקי,  האימון  בתחום  עצמאי  היה  בעבר 
בישראל.  הצימרים  בעלי  ארגון  וסמנכ"ל 
יזמי  היו  עזה  מכפר  ליבשטיין  ו-ורד  אופיר 
תיירותי  פרויקט  אדום",  "דרום  ומארגני 
להקים  הצורך  את  והעלה  שגדל  התנדבותי 
משהו ממוסד. יצא מכרז למנהל, עמית ניגש 
והשאר, כמו שאומרת הקלישאה, היסטוריה. 
שקמה-בשור.  התיירות  עמותת  הוקמה  כך 
המועצות:  שלוש  בה  שותפות  היו  בתחילה 
ובהמשך  הנגב  ושער  נגב  שדות  אשכול, 
ומרחבים.  שמעון  בני  מועצת  גם  הצטרפו 
כיום העמותה, ועמית בראשותה, מרכזת את 
הפעילות התיירותית בחמש המועצות. בראיון 
שערכתי עם עמית לפני כשנתיים הוא אמר: 
להפריע  שבא  הטרור,  את  ניצח  "הפסטיבל 
מטיילים  שבו  מצב  יצרנו  להפחיד.  לשגרה, 
באים לא כדי להפגין תמיכה, אלא כי מדובר 

באטרקציה". 
אמירה שנשארה נכונה גם היום. 

לוותר על האגו
עמית  עשו  המועצות  בין  החיבור  את 
באשכול.  התיירות  רכזת  גינזבורג,  ולבנת 
מבחינת עמית זה היה החיבור החשוב ביותר. 
חשוב  מאוד  כלל  בדרך  מועצות  "לראשי 
של  לוגו  שיהיה  שלהם.  המועצה  את  לקדם 
בזה.  וכיוצא  המועצה  של  אזכור  המועצה, 
והחלטה משותפת,  יפה  כאן, בתהליך מאוד 
ראשי המועצות קצת וויתרו על האגו והבינו 
שבתיירות חייבים לעשות את זה אזורי. הם 
של  היא  משותפת,  היא  שההצלחה  הבינו 
כאן  שמתקיימים  ומופעים  אירועים  כולנו. 
ומשרתים את בעלי העסקים מכל  מפרנסים 
מצימרים  החל  המועצות,  ובכל  התחומים 
ומסעדות ועד שמירה ואבטחה, עיצוב, בתי 
דלק.  בתחנות  נוחות  חנויות  אפילו  דפוס, 
אנשים תדלקו, קנו משהו, ונתנו את שלהם. 
היכולת של המועצות להבין שביחד זה יותר, 
שהאגו  ברגע  הגדולים.  ההישגים  אחד  זה 

מפריע, הכול מתמוטט". 
השנים הראשונות לא היו קלות, וגם היום 
עצבים.  מורטי  ורגעים  קשיים  עדיין  יש 
כדורים  "מטס  צוחק.  עמית  הכול",  "עברתי 
פורחים שלא טסו, כי הייתה רוח. בשעה אחת 
קפואים  עמדו  אנשים  האוויר,  מזג  התחלף 
ורצו להרוג אותי. היה מופע של עידן רייכל 
שבו אנשים נשארו בחוץ, כי הפארק לא היה 

אדירים.  פקקים  היו  כולם.  את  לקבל  ערוך 
פיצינו את כולם. התקשרנו אחד אחד והענקנו 
פיצוי אישי". זאת "כאפה" שגומרת אותך, 
טוב  משהו  לעשות  "רצית  אומר.  הוא 
כאלה  במקרים  אדיר.  לנזק  וגרמת 
אתה יכול להישבר, או להגיד 'אני 
עושה עוד אחד ויותר גדול'. אני 

בחרתי באפשרות השנייה". 
אחד  בתור  ידוע  עמית 
שעושה הכול. מאוד ריכוזי. 
מחייך  הוא  נכון",  "זה 
במבוכה, "אני תולה שלטים, 
הבנק.  ענייני  עם  מתעסק 
על  לסמוך  לי  קשה  כי  גם 
כמו  זה  את  שיעשו  אחרים 
זו  זאת,  בכל  כי  וגם  שצריך, 
ואנחנו  עשירה  עמותה  לא 
אני  עלויות.  לצמצם  רוצים 
יודע כמה עולה כל תא שירותים 
עושים  אנחנו  ההזמנה.  על  וחותם 
הכול לבד. היו חודשים שלא משכתי 
משכורת כי לא היה כסף. אני כל הזמן 
מול  ממשלה,  משרדי  מול  בשטח,  נמצא 

הבנק, מול האנשים ובעלי העסקים".

"איש של אנשים"
היום, כשהמותג "דרום אדום" כבר מבוסס, 
יש המון אירועים. המימון מגיע גם משיתופי 
הטבע  רשות  ממשלה,  ממשרדי  פעולה, 
והגנים, מפעל הפיס ועוד, וכמובן גם הכנסות 
את  לי  יש  "היום  עמית:  כרטיסים.  ממכירת 
האומץ לגבות כרטיסים במחירים נורמליים. 
זה זול ביחס לשוק, אבל ההכנסות העיקריות 

הן ממכירת הכרטיסים".
והמצב הביטחוני לא מאיים? כל שינוי קל 

יכול להרוס אירוע. 
וביטולים  עצירה  זה  קסאם  כל  "ברור. 
ואין החזרים. מפתחים איזו חסינות. אני לא 
חי  אני  עליו.  לי שליטה  שאין  במה  מתעסק 
לקראת  לקרות.  יכול  הכול  הרי  במציאות, 
אפילו  או  גשם  לרדת  יכול  הכלניות  צעדת 
לי  שיש  מה  שאת  לעצמי  אומר  אני  שלג. 
אחריות לגביו אעשה הכי טוב. בהתחלה היו 
לילות שלא ישנתי מרוב דאגה. לפני כשנה, 
כספים  העברת  על  חתמתי  קיץ,  באירועי 
והגנים  הטבע  רשות  דרך  התיירות  ממשרד 
לסייע לתיירות. החלטתי שאני עושה 'לילות 
קיץ' בפארק הבשור והלכתי על זה. חתמתי 
על חוזה עם כל מי שצריך, היה לחץ שאולי 

יבריזו ובכל זאת עשינו את זה".
מה הקושי הכי גדול של העסקים בנגב?

היכולת  בין  פער  שיש  מרגיש  "אני  עמית: 
הדרישות של  לבין  והרצון של השטח  שלנו 
המדינה מעסקים קטנים. המינהל פתאום נותן 

דוחות על צימרים בתלמי יוסף, כיבוי האש 
מציג דרישות מוגזמות וגם משרד הבריאות. 
ועוד אישורים. הביורוקרטיה הזו  צריך עוד 
צריכות  המועצות  כל  העסקים.  את  הורגת 
פתאום,  בנושא.  משהו  ולעשות  להתאחד 
נסגרים.  ועסקים  עליך,  נופל  הג"א  למשל, 
הצלחה  מתרומם.  לא  שהדרום  הסיבה  זו 
אין  בשטח,  הצמיחה  מול  אדום'  'דרום  של 
קשר ביניהם. למה לא פותחים יותר צימרים 

ועסקים? כי זה בלתי אפשרי". 
מה היה שיא חיובי בשבילך?

עמית: "יש מלא 'פיקים' טובים. אתה זוכר 
אחד  לחיים.  לקח  זה  כי  הרעים,  את  יותר 
כש'דרום  היה  הלב  את  לי  שחיממו  הרגעים 
אדום' הוזמן לקבל את פרס משרד התיירות 
את  וכשקיבלנו  למשרד,  שנה   50 לרגל 
חברתית.  למעורבות  המדינה  נשיא  פרס 
שבעקבות  עסק  מבעל  מכתב  כשמקבלים 
זוכה  הוא  שיזמנו  החלטות  סיור של מקבלי 
לכמויות של עבודה שעוזרות לו להתרומם, 
עכשיו,  שהקמנו  האתר  נהדרת.  הרגשה  זו 
'דרום אדום מרקט', זה גם סוג של שיא. אני 

מקבל מייל על כל רכישה, וזה כיף".
שמונה שנים זו תקופה. אני שואלת את עמית 
מה הוא למד על עצמו בשנים האחרונות. "אני 
אומר.  הוא  מטורפת",  דרך  שעשיתי  מרגיש 
שלי,  היכולות  על  המון.  עצמי  על  "למדתי 
תמיד ידעתי שאני איש של אנשים וזו הייתה 
ההוכחה. אני מחובר לאנשים, לקולגות, לא 
רק מהתחום. תמיד הדהים אותי לראות כמה 
הקשר האישי עוזר לפתור 99 אחוז מהבעיות. 
למדתי לדעת ולזהות מה כל אחד מחפש ומה 
הוא צריך. מאוד חשוב. לחבר בין אנשים, בין 
ביחד  יושבים  היום  תיירנים  למענה.  הצורך 
משרדי  פעולה.  ומשתפים  ביחד  ועובדים 
ממשלה ועמותות מכל הארץ מבקשות ליווי 
קם  אני  בשמחה.  לכולם  עוזר  ואני  והדרכה 
אוהב  אני  מטורפת.  אנרגיה  עם  בוקר  בכל 
את מה שאני עושה ואוהב את האזור. יש לי 
תחושת סיפוק ושליחות. אני לא עוזב כי רע 
טוב  הכי  אישית.  לצורך התפתחות  לי, אלא 

לעזוב כשטוב".
עמית הולך להיות מנהל אגף מכירות של 
רשות הטבע והגנים, ובמועצה, כמו בעמותה, 
נמצא  שאני  מרגיש  "אני  להיפרד.  מתקשים 
בלוויה בעודי בחיים", הוא צוחק. "אני מקבל 
של  יפים  מאוד  מכתבים  'הספדים',  הרבה 

ראשי מועצות ובעלי עסקים". 
מה אתה מייעץ למי שיחליף אותך?

"הוא, או היא, יהיו חייבים להתחבר אישית 
קדימה.  לחשוב  הזמן,  כל  לחדש  לאנשים, 
לשים לב לאיזון בין המועצות ובין השותפים 
השונים. זה ג'אגלינג, הכול כל הזמן באוויר. 
כל הזמן להיות קשוב ולהיות עם האצבע על 

הדופק". 
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דקלה קיי

וה-30 צ  ה-20  בשנות  רבים  עירים 
הולכים לאיבוד בלופ האינסופי של 
לימודים-עבודה ובחלק מהמקרים 
כדי  אנרגיה  המון  לגייס  צריך  ילדים.  גם 
הסיזיפי  היומיום  מעל  הראש  את  להרים 
ולחשוב קצת על התמונה הגדולה. זה בדיוק 
של  הצעירה  ההנהגה  בפורום  שעושים  מה 

שער הנגב. 
בשנים האחרונות יש עליה במספר הצעירים 
לאזור.  שמגיעות  הצעירות  והמשפחות 
סטודנטים  אחרים  חוזרים,  משק  בני  חלקם 
שהתאהבו בנגב ומשפחות שהגיעו בנסיבות 
טוב  כי  ראו  אדום?(,  דרום  אמר  )מי  שונות 
והחליטו להקים כאן בית. עם הזמן התעורר 
צורך בלובי משמעותי של אנשים שיקדמו את 
הצרכים של הצעירים והמשפחות הצעירות. 

תחום  מנהלת  עזה,  מכפר  אילון  כהן  מזי 
"בעקבות  מספרת:  הנגב,  בשער  הצעירים 
קידום  על  הוחלט  האסטרטגי,  התהליך 
היישובי  הפורום  והקמת  הצעירים  תחום 
עם  קשר  נוצר  בהמשך  המרכזי.  היעד  היה 
עמותת "אלומה"  - מרכז בוגרים של הנוע"ל. 
איתם חלקנו חלום של הקמת קבוצה ערכית, 

חברתית, איכותית, צעירה ואקטיביסטית".
הקהילות  למנהלי  פניה  מכתב  שלחה  מזי 
וסיפרה על פתיחת פורום הצעירים. "ביקשתי 
מכל אחד ממנהלי הקהילות שיבחרו וישלחו 
דבר,  של  בסופו  הצעירים,אבל  מטעם  נציג 
הקהילה  מנהלי  בהם  קיבוצים  שני  למעט 
בחרו בנציג, כל שאר הנציגים הגיעו ונרתמו 

מטעם עצמם".
"חיפשתי חבר'ה שהם שחקני נשמה", היא 
להשתלב  שרוצים  להם,  "שאכפת  מדגישה, 
בחיי האזור, להתחבר לחיי הקהילה. אנשים 
שמוכנים להשקיע מזמנם וממרצם כדי ליצור 

וכדאי  שווה  יהיה  שלצעירים  מקום  כאן 
להגיע אליו ולהשתקע בו". מתוך 11 יישובי 

המועצה הפורום כולל כרגע עשרה נציגים. 
בשלושה מתוך יישובי המועצה האחריות על 
תחום הצעירים היא עבודה של ממש, באחד 
האחרים  ובשניים  מלאה  משרה  זאת  מהם 
משרה חלקית ומאוד מצומצמת. התפקיד לא 
מתנקז  מסוימים  ובמקרים  הסוף  עד  מוגדר 
של  המטרה  ביישוב.  החיילים  על  לאחריות 
לובי  כאמור,  ליצור,  היא  הצעירים  פורום 
עד   18 לבני  נושאים שחשובים  שיקדם  חזק 
וממשיך  וקריירה  מתעסוקה  מתחיל  זה   .40
למקומות בילוי, תרבות ומעורבות חברתית. 
התחלנו  הפורום,  אנשי  שנבחרו  "אחרי  מזי: 
במפגשי היכרות עם מנהלי מחלקות במועצה 
של  הליבה  תחומי  ארבעת  פי  על  ובאזור, 
תרבות,  דמוגרפית,  )צמיחה  הצעירים  מרכז 
והשכלה(.  ותעסוקה  חברתית  מעורבות 
בתחום התרבות קיימנו מפגש עם חזי בוצר, 
נפתלי  עם   - הדמוגרפית  הצמיחה  בתחום 
סיון מהמטה האסטרטגי. בתחום המעורבות 
ארזי  ונורית  מילנר  קמילה  עם   - החברתית 
עמדות  סקר  עם  יצאנו  בהמשך  מהמכללה. 
השתתפו  שבו  והצעירים,  המועצה  לגבי 
באמצעות  המועצה".  מכל  צעירים   250
נבנתה  ולפיו  הצרכים,  מיפוי  התבצע  הסקר 
תוכנית הפעולה של מרכז הצעירים לשנתיים 

הבאות.

וואקום תרבותי
התאספו  עזה  בכפר  פולי  של  הקפה  בבית 
כמה נציגות של פורום הצעירים. ורד שפירר, 
צעירים  רכזת  "אני  מספרת:  מארז,   30 בת 
בארז, עו"ד במקצועי ועובדת במרכז לנשים 
והמשפחה  בעלי  עם  חזרתי  סרטן.  חולות 
בניצנים.  גרנו  כן  לפני  כשנה,  לפני  לקיבוץ 

אבל  כלכליים,  משיקולים  היה  זה  בהתחלה 
כדי  לאזור  חזק  חיבור  צריך  מספיק.  לא  זה 
מעצבת  היא  הלפרין  עופר  פה".  להישאר 
גרפית מכפר עזה, בת 32, נשואה ואם לילד. 
לשכבת  החברתי  בחינוך  כיום  עובדת  היא 
ראשון  לתואר  ללמוד  ומתחילה  א'-ג', 
בחינוך עם תעודת הוראה. "אני נציגת פורום 
הצעירים בוועד הקיבוץ כבר שנתיים, ועדיין 
שצריך  הוא  שחשוב  מה  מי.  נגד  מי  לומדת 
ליצור אצל הצעירים תחושת שייכות למקום. 
שיהיה להם טוב פה, הן מבחינת תעסוקה והן 
חיל,  מברור  אוליאל  גפן  אחרות".  מבחינות 
לפני שנתיים.  30, חזרה לקיבוץ מתל אביב 
"עייפתי מתל אביב והחלטתי לחזור לקיבוץ 
מה  שחשבתי  בזמן  מחדש.  מסלול  ולחשב 
הלאה, אחותי שכנעה אותי להירשם לתואר 
ושם  בספיר  והפקה  יצירה  בתרבות,  ראשון 
עם  אביב  בתל  מגורים  אחרי  התחבר.  הכל 
בתחום  ועבודה  שלה,  התרבותי  העושר 
שצריך  וואקום  כאן  שיש  הרגשתי  התרבות 

למלא". 
בנותיה  ושתי  בעלה  עם  עברה  כלפא  דנה 
גרו  כן  לפני  שנה.  כחצי  לפני  בגבים  לגור 
ומרכזת  ב"מעברים"  עובדת  היא  בשדרות. 
את תחום הצעירים בקיבוץ. "אנחנו נמצאים 
היטב  ומכירים  שנים  הרבה  כבר  באזור 
הילדים.  של  המסגרות  דרך  הקיבוצים  את 
לנו  שמתאים  המקום  הוא  שגבים  החלטנו 

לחיות בו".
איך מקבלים אתכם הוותיקים ביישובים?

הם  בחום.  אותנו  מקבלים  "הם  ורד: 
על  ושמחים  הקיום,  המשך  שזה  מבינים 
כולם,  של  האינטרס  זה  שמתקבל.  אחד  כל 
"המקום  מוסיפה:  ודנה  כאן".  לגור  שיבואו 
כזו. משהו  אווירה  יש  האנשים,  הזה ממכר, 

שעוטף. משפחתי". 
טרנטו  שיר  גם  פעילה  הצעירים  במרכז 

מנחל עוז, בת 82, שכרגע מנהלת את ועדת 
שפר.  הילה  של  לצידה  בקיבוץ,  הצעירים 
בקיבוץ.  לחברות  מזמן  לא  התקבל  "אחי 
כל נושא הצמיחה הדמוגרפית חשוב ומאוד 
הפורום  של  המטרה  וזו  ביישובים  מרכזי 
את  שיחבר  מה  את  ליצור  אופן.  באיזשהו 
הצעירים לאזור וישאיר אותם פה". כמעט כל 
ותמכו  פרגנו  מזי,  מנהלי הקהילות, מספרת 

בנציגות הצעירים ביישובים.
הילה  עזה,  כפר  נציגת  היא  הלפרין  עופר 
מילשטיין  מירי  עוז,  נחל  נציגת  היא  שפר 
הוא  קסטנבאום  יניב  מפלסים,  נציגת  היא 
נציג אור הנר ומוטי בן אשר הוא נציג דורות. 
יכיני היא מורן חג'בי. לרוחמה עדיין  נציגת 
אין נציגות, ובזמן כתיבת שורות אלה נמסר 
לירון  עם,  ניר  נציגת  הצטרפה  לפורום  כי 

כרמי. 
שיר: "אחת הבעיות היאשאף פעם לא היה 
האירועים  בכל  הדורות.  בין  ישיר  דיבור 
הצעירים  עם  ישבו  הצעירים  שארגנו 
המטרות  אחת  הוותיקים.  עם  והוותיקים 
שלנו היא לפתוח ערוץ ישיר ומרכזי בין דור 
המייסדים והוותיקים לבין הצעירים שמגיעים 
לגור כאן". כולם מסכימים ששילוב בין דורי 
בקרוב  הולך  זה  חסר.  שמאוד  דבר  הוא 
ידי  על  הוזמנו   הקבוצה  חברי  להשתנות. 
נפתלי סיון וחנה טל להשתתף בסדנת יוב"ל 
השתתפו  הצעירים  שעבר.  בשבוע  שנערכה 
וייצגו  עמדות  הביעו  ובסדנאות,  בדיונים 
נאמנה את צעירי האזור בפורומים השונים, 
החוויה הטובה הביאה את חנה טל, מנהלת 
הרווחה לסכם ולומר: "כנראה שהתחלנו כאן 
מסורת, הצעירים עוד יחזרו".  היעד הבא הוא 
שילוב הצעירים בכל ועדות המליאה. "צריך 
אומרת  הנגב",  שער  של  הקסם  את  לשמר 
לא  לכאן.  לחזרה  "זו הסיבה האמיתית  ורד. 

צריך לשנות פה כלום, רק לשפר". 

פרח של בחור
 אחרי שביסס את מותג "דרום אדום" מתפנה עמית לבקוב, מנהל עמותת התיירות שקמה-בשור, 

לנהל את אגף המכירות של רשות הטבע והגנים. במועצה מתקשים להיפרד

צילום וו דקלה קיי. ורד שפירר, גפן אוליאל ומזי כהן

אחד עשר מופלאים 
 פורום ההנהגה הצעירה של שער הנגב הולך ומתגבש, עם תוכנית עבודה מלאת שאיפות. 

בקרוב: לובי של צעירים במליאת המועצה

צילום וו רפי בביאן



עברנו למתחם

ציוד ומזון  •  משלוחים חינם

054-4892068/9
08-6892069 



9 שגרה מבורכת
הילדים  הסתיים,  הגדול  החופש 
הלימודים  לספסלי  חזרו  והמורים 
חזרנו  והסבתות,  הסבים  אנחנו,  וגם 
שב"יחדיו".  המבורכות  לפעילויות 
ועובדות  פעמי  שלומית  התרבות  רכזת 
המועדון המסורות ממשיכות לרקום לנו 

תכניות.

9 סדנאות
על(:  אל  )ענבר  עצמי  ריפוי  סדנת   •
עצמי  לריפוי  כלים  נקבל  בסדנה 
באמצעות הילנג, דמיון מודרך, מוסיקה 
המותאמת לגלי מוח אלפא, צמחי מרפא 

וקריסטלים. 
בית  )שריי  המוח  להתעמלות  סדנה   •
שימור  הזיכרון,  לחידוד  סדנה  הלחמי(: 
ה"שרירים  של  ואמון  החשיבה  ושיפור 
החושבים". הסדנה תתקיים בימי ראשון 

בין 8:00 ל -9:30 מחודש נובמבר.
בחולי  עיקריים  למטפלים  סדנה   •
אטינגר(:  ועודד  מוצפי  )ציפי  דמנציה 
הדמנציה  מחלת  על  ילמדו  בסדנה 
של  עצמי  בטיפול  יעסקו  ומורכבותה, 
ארגז  עם  ההיכרות  העמקת  המטפל, 
בני  מפגשים   12 ושיפורו.  שלו  הכלים 

שעה וחצי, החל ב -1.11.16 ב-03:71.

9 נסיעות למופעים וטיולים
• הצגה: בתחילת ספטמבר נסענו ליפו 
של  מעונה"  "קדוש  בהצגה  לצפות  כדי 
תיאטרון "גשר". ההצגה עוסקת בסוגיה 

האמונה?  למען  למות  מוכרחים  האם 
האם כל קדוש מוכרח להתענות והאם כל 
מי שמתענה - קדוש הוא? וכן, מתפתח 
דתית  פנאטיות  בין  למדע,  דת  בין  קרב 

לפנאטיות אתאיסטית.
למוזיאון  ניסע  החודש  תערוכה:   •
ישראל בירושלים לצפות בשתי תערוכות: 
פיקאסו – מחוץ לקווים, והמומיה – סוד 

החניטה המצרית.
טיול  יתקיים  בנובמבר  ב-7  טיול:   •
לאשקלון; החאן שבמג'דל, מצפה הצוק 
ופניה  המודרנית  אשקלון  שבחוף, 
לתיירות ועוד. מדריך הטיול הוא משיח 

מצויינים והוא יימשך כחמש שעות.
של  פינוק  נחווה  בפברואר  נופשון:   •
ארבעה ימים במלון על שפת ים המלח, 
בתוספת מופעים רבים: אסנת וישינסקי, 
וכן  ועוד,  אבידן,  אביבה  ארזי,  ירדנה 
טיול לגן הבוטני של עין גדי ופעילויות 

במהלך היום. 
• שביל ישראל - בימים אלו מתארגנת 
הטיולים  ישראל.  בשביל  לטיול  קבוצה 
ובמשך  לחודש  אחת  שני  ביום  יתקיימו 
"יכסו" את שביל ישראל.  5 שנים בערך 
השנה נטייל בחבל לכיש עד יער בן שמן 

במשך שמונה טיולים. 

9 תערוכות 
במועדון  הוצגה  אוגוסט  בחודש 
רון  חנה  של  קרמיקה  פסלי  תערוכת 
מנחל עוז. חנה: "במשך כל שנות חיי לא 
עסקתי ביצירה ולא נגעתי בחמר. כאשר 
יצאתי לפנסיה, הצטרפתי לחוג קרמיקה 
רבה,  יצירתיות  ממני  פרצה  ומיד 
שנמשכת כבר מעל עשר שנים. התחלתי 
המשכתי  נשים,  בעיקר  אנשים,  לפסל 
בחיות, ציפורים, כלים ועוד. היו לי כבר 

מספר תערוכות". 
במועדון  הציור  חוג  מציג  אלו  בימים 
תשרי.  חגי  לרגל  מכירות  תערוכת 
תערוכת  תתקיים  ספטמבר  סוף  לקראת 
צילום "רגעים בזמן ובדרך, טיול וסיפור 
בצילום" של נעמה בר-נצר מקבוץ ארז. 

9 ותיקדמיה
סמסטר א -  6.11.2016- 3.2.2017 

עליזה  ד"ר  תרצה  ראשון  בימי   •
הירשאוגה מרוחמה בנושא דמות האישה 
של  ובאמנות  בשירה  בספרות,  ותיאורה 

המאה ה-19 וראשית המאה ה-20.
מעיין  שגיא  תרצה  שלישי  בימי   •
מופת  דמויות  גיבור?  איזהו  בנושא: 

בספרות המערב.
דנאל  אדם  ד"ר  ירצה  חמישי  בימי   •

בנושא: "מבט מעמיק באקטואליה". 

9 אנשים טובים 
טובים  אנשים  קיימים  ב"יחדיו" 
המתנדבים למשימות שונות כמו הדרכה, 
ליווי, הסעה, טיפול ועוד. נקבל את פני 
לברכה  כוסית  בהרמת  החדשה  השנה 
אלון  עם  בשיתוף  למתנדבים  והוקרה 
שוסטר, ראש המועצה "שער הנגב", תמי 
ברדמן,  וחיה  יחדיו  מועדון  יו"ר  הלוי, 
מנהלת המועדון. הערב יתקיים במועדון 
את   .18:00 בשעה   ,  25.9  - ב  עוז  נחל 
עולם:  בחלילי  נגינה  אמן  ילווה  הערב 

איציק לוי, יחד עם הכנרית נעמי קרן. 

15 שער הנגב וו ספטמבר 2016

יחדיו
סימונה סער

9 אהרון הפסל
על אהרון כהן, אמן חופשי בסדנת 

הפיסול של מלי מלון
מלי  של  בסדנה  תראו  ב"יחדיו"  לבקר  תבואו  אם 
הם  בקרמיקה.  ויוצרים  מכיירים  רבים  אנשים  מלון 
יוצרים כלים שימושיים או קישוטים, ומעט עוסקים 
ממש בפיסול דמויות. אהרון כהן מתקומה מגיע כמה 
ב"יחדיו"  האחרון  בחודש  ומפסל.  בשבוע  פעמים 
אדם  שיצר:  הקרמיקה  מפסלי  תערוכה  התקיימה 
המלטף כלב, שיכור, אשה מהורהרת ועוד. המשותף 

ביניהם הוא ביטוי בתנועה ומבע פנים עז. 
ב-1942  הוריו  עם  תימן שעלה  יליד  אהרון?  מיהו 
עד  בערך.  וחצי  שנתיים  בגיל  והוא  פרטית,  בעלייה 
1946 המשפחה גרה בירושלים ואח"כ עברו לחולון. 
שם למד אהרון ובגיל תיכון עבר לישיבת "כפר הרא"ה". 
בצבא שירת במסגרת גיוס מורים לישובי הספר וכך 
מצא עצמו בדימונה, בהתחלה כמורה, יותר מאוחר 
כמנהל ביה"ס. שם גם הכיר את אשתו שהגיעה מת"א 
ושם נולדה בתו הבכורה. בדימונה שהה כתשע שנים 
עד שחזר לחולון. באותה תקופה ניהל בית ספר יסודי 
להיות  עבר  ב-1972  ונחלים.  יצחק  בבארות  אזורי 
הממלכתי  הזרם  מטעם  הדרום  באזור  חינוכי  מפקח 
בנות  שתי  עוד  לו  נולדו  אלו  שנים  במהלך  דתי. 
למלבורן  חינוכית  לשליחות  יצאה  והמשפחה  ובן, 
לימודי  נרחבת:  שבאוסטרליה. השכלתו האקדמאית 
שונים  קורסים  הוראה,  תעודת  אילן,  בבר  חינוך  
במשרד החינוך ותואר שני בהיסטוריה באוניברסיטה 

החליטה  בדרום  מפקח  בהיותו  בירושלים.  העברית 
המשפחה לעבור לגור בדרום, ואהרון ורעייתו הפכו 
נגעתי  "מעט  ובמילותיו:  תקומה.  במושב  לחברים 
בחקלאות, נטעתי פרדס שעד היום מניב פרי )מישהו 

אחר מטפל בו(, שתלתי ארטישוק ושאר ירקות".
"אז איך הגעת לפיסול"? אני שואלת. ואהרון מספר: 
ואני, לטייל  נהגנו, אשתי  "אחרי שפרשתי לגמלאות 
הרבה. באחת הפעמים, לפני עשר שנים, פגשנו פסלת 
שלה.  לסדנה  להצטרף  לנו  שהציעה  סבא,  מכפר 
בתי  גרה  לציון, שם  כך עברנו לסדנה בראשון  אחר 
הבכורה. כך רכשתי יסודות ונכנסתי לעניין הפיסול 
יותר ויותר. אהבתי מאד את הפיסול והמשכתי לפסל 
המורה.  אצל  מבצע  אני  השריפה  כשאת  בבית,  גם 
בראשון לציון פיסלתי בחמר מלא ואילו כאן ב"יחדיו" 
אני עובד בפיסול מרוקן: ממלא את הפנים בקלקר. 
ל"יחדיו" הגעתי לפני ארבע שנים. כאן ניתנת לי יד 
חופשית ליצור, אני טיפוס עצמאי. אני מנסה לתפוס 
סיטואציות כנושא לפיסול. לספר סיפור סביב לדמות, 

נהנה מהאתגר שבפיסול, מהתהליך".
"ואיפה נמצאים כל הפסלים שפיסלת"?, אני שואלת. 
"רובם בביתי ובגינה. חלק נתתי לילדי ואני "משחרר" 

פסלים לנכדים".
איש צנוע אהרון. בתקומה, המושב בו מתגורר, רוב 
הצליחו  זאת  ובכל  שמפסל.  יודעים  אינם  האנשים 
יחדיו( לשכנע  וארז בן אשר )מעובדי  מלי )המורה( 
"אינני  אומר,  הוא  "בדיעבד",  תערוכה.  לקיים  אותו 
לי  נתן  וזה  רבים  מאנשים  פרגון  קבלתי  מצטער. 

הרגשה טובה".

בתמונה וו חנה רון, יצירתיות מתפרצת

בתמונות וו אהרון ויצירותיו



9 יצירה מחברת 
מה מחבר ילדים משער הנגב 

לסטודנטים מסן דייגו? בית 
מלאכה 

הגיעו  האחרונים  החודשים  במהלך 
ל"ביתמלאכה" בשער הנגב שתי קבוצות 
של "תגלית" וקבוצה מבית הכנסת "טמפל 
הפסקה  עשו  הם  דייגו.  מסן  עמנואל" 
מטיוליהם בארץ ואחרי מצדה, ירושלים 
כנרת ועוד הבאנו אותם ל"ביתמלאכה". 
לצבוע  משימות:  חילקו  מטה  החתומות 
להכין  עליה,  לצייר  "מיגונית",  בלבן 
הייתה  נוספת  משימה  ועוד.  מנדלות 
הצעירים  למרכז  קישוט  אריחי  הכנת 
בשער הנגב שנמצא כעת בשיפוץ ובניית 

שרפרפים. 
הלימודים.  שנת  החלה  אלה  בימים 
לבית  שמגיעים  התלמידים  קבוצות 
בישיבה  מפגש  כל  מתחילים  המלאכה 
הפעילות  על  מקדימה  ושיחה  משותפת 
של היום. איך בצק מסייע ללמוד אותיות, 
איך ניתן להכין גלויות ברכה לשנה טובה 
לשמש  יכולים  חומרים  איזה  מהטבע, 
כלים ללמוד פעולות חשבון ועוד. כאשר 
יושבים  הם  לפעילות  מתכנסים  הילדים 
על השרפרפים אותם הכינו חברינו מסן 
קוץ,  מלבנת  שומעים  כשהילדים  דייגו. 

השרפרפים  שאת  "ביתמלאכה"  מנהלת 
מעורר  זה  מאמריקה  אנשים  ייצרו 
השקיעו  היוצרים  גדולה.  התלהבות 
לב,  דוד,  מגן  כמו  ועיטורים  בחיתוכים 
עיגולים וצורות, כתבו הקדשות באנגלית 
המחברת  היצירה  על  השיחה  ובעברית. 
בקרב  אפילו  רלוונטית  הופכת  אנשים 
שמגיעות  הקבוצות  א'.  כיתות  תלמידי 
לכאן מגלות כמה נעים להשאיר מאחוריך 
משהו שיצרת בעצמך ועם חבריך למסע. 
ילדי שער הנגב מגלים שאין כמו מתנה 
שלא  פעולה  שיתוף  בעצמך.  שיצרת 
ליצור  רצון  רק  משותפת,  שפה  מצריך 

ולעשות טוב. 

לבנת קוץ, יעל רז לחייני  

9 כבשו את ההר
שישה ילדים משער הנגב 
יצאו השנה, כמו בכל קיץ 

בשמונה השנים האחרונות, 
לקחת חלק במחנה "מאונטיין 

חי" בארה"ב
קרן  במימון  היא  למחנה  היציאה 
"לישטאג" ומנהלי המחנה עצמו ובסיוע 
הילדים  דייגו.  בסן  היהודית  הפדרציה 
כשבועיים,  של  מחנה  למחזור  הצטרפו 
אליו נרשמים ילדים מסן דייגו, קליפורניה 
כולה ומדינות סמוכות. המחנה מאפשר 
)אסור שימוש  היכרות ללא מפלט  זירת 

כולל  במחנה,  חשמליים  במכשירים 
טלפון( והילדים לומדים בהכנה ובעיקר 
תוך כדי תנועה את התרבות האמריקאית, 
ואת  מייצגים את עצמם, את שער הנגב 

ישראל וגם מאוד נהנים. 
את המשלחת השנה ליוותה ספיר שלו 
מידי.  היה  הילדים  לבין  בינה  שהחיבור 
והתארחו אצל שתי  דייגו  נחתו בסן  הם 
היטב  להם  שדאגו  מקומיות  משפחות 
יום העלייה למחנה. אל המחנה הם  עד 
אמריקאים,  ילדים   180 עוד  עם  יצאו 
במרחק נסיעה של כשעתיים מסן דייגו. 
בתוך יער מרשים, סמוך לאגם, נמצאות 
בקתות המשמשות ללינה, יש חדר אוכל 
את  ויש  נוסף,  פעילות  אולם  ובו  גדול 
חץ  מתחם  מכיל  הוא  המחנה.  סביבת 
שונים,  ספורט  מגרשי  אומגה,  וקשת, 
זליבנסקי  יוני  ועוד.  בריכה  טיפוס,  קיר 
החוויה  הייתה  "זו  מספר:  חיל  מברור 
הכי מוזרה, מפחידה, משוגעת, מעניינת, 
ובעיקר מהנה שעברתי בחיי. במחנה כל 
דקה ושניה אתה עושה משהו אין לך רגע 
של מנוחה. הכרתי מלא חברים ישראלים 
שכל  סיכמו  וחבריו  יוני  ואמריקאים". 
לעשייה  התפאורה  הם  האלה  המתקנים 
האמתית של חיבור בין בני נוער, חיבור 
בגרות,  על  ציונות,  על  לישראל, שיחות 

על ישראליות ועל יהדות.

9שעת כושר
סיפורים אולימפיים 2

בסוף  מזמן.  היה  זה  יורי.  ריימונד  את  הפוליו תקף  חיידק 
המאה ה- 19. החיידק כמעט שיתק אותו אבל מכיוון שעדיין 
אותו  לעודד  להוריו  רופאו  יעץ  רגליו,  את  להניע  הצליח 

לקפוץ. ריי יורי היה ממושמע וקפץ וקפץ וקפץ.
באולימפיאדות הראשונות היו נהוגות בתחרויות האתלטיקה 
פלפס,  מייקל  עד  הרצה.  וללא  מהמקום  קפיצות  גם 
זהב  מדליות  של  ביותר  הגדול  במספר  שזכה  הספורטאי 
 – רוחק מהמקום  שיאיו:  הם  אלו  יורי.  ריי  היה  אולימפיות 
3.47 מטר, גובה מהמקום – 1.675 מטר )בסוג של קפיצת 
מספרת(, קפיצה משולשת מהמקום – 10.86 מטר. לא רע 
בשביל מי שבילה חלק מילדותו על כיסא גלגלים. על מנת 
בקפיצה  המקסימאלי  הציון  היכולת,  משמעות  את  להבין 
לרוחק מהמקום במה שהיה פעם "אות הספורט", מתקבל 

בתוצאה של כ- 2.60 מטר לבנים. 
רק  הפוליו,  חיידק  ביקר  רודולף  וילמה  את  גם  ריי,  כמו 
שהיא נולדה שנים מאוחר יותר. גם אותה הספורט שיחרר 
מהמחלה הארורה. ועוד איך שיחרר: מדליות זהב אולימפיות 
ברומא 1960 בריצת 100 מטר, 200 מטר ו- 4X400 מטר. 

בפוליו,  היום  לוקים  היו  וילדים  ילדות  שאם  להניח  סביר 
ותודה לאל ולמדע שמיגר את המחלה, היה רופאם שולחם 
לתרופות ואולי לחדר הכושר, וודאי לא למסלול האתלטיקה. 
היום אתלטיקה זה לא in. בטח לא בארץ. חדר הכושר טוב 
הרוצים  לספורטאים  אבל  שונות  למטרות  רבים  לאנשים 
מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר )סיסמת האולימפיאדות(, 
יצטרכו  תמיד  אבל  כלשהו  בסיס  לתת  יכול  הכושר  חדר 

לחזור לשטח ולתרגל את הסיסמה פשוטה כמשמעה: 
הרוצה לקפוץ גבוה או רחוק יותר פשוט צריך לקפוץ גבוה 

ורחוק. הרוצה לרוץ מהר יותר, צריך לרוץ מהר. זה לא יבוא 
מספק  האתלטיקה  ענף  הכושר.  בחדר  מ"סקווטים"  רק 
תרגולים רבים המחזקים תכונות אלה. פעילות גופנית כנגד 
תכונות  להעצים  בה  יש  דומיהן(,  או  )משקולות  התנגדות 
לקפיצה  ובסמיכות  בשטח  להתבצע  עליה  אבל  אלה, 
אימוני  המבצעים  אלו  הם  מעטים  הכדור,  בענפי  ולריצה. 
הכושר  בחדר  המראות  בין  אל  פוסעים  ורובם  אתלטיקה 
בונת  פעילות  אלא  טהור  כוח  שאיננה  לפעילות  ונסחפים 
שריר. כך, גם אינם מפתחים את כוחם המרבי, וגם עולים 
במשקל גודל שריריהם המתעבים וכספורטאים הם נעשים 

כבדים ואיטיים.
ענפי  לכל  הבסיס  היא  הספורט.  מלכת  היא  האתלטיקה 
הספורט היבשתיים ובאופן כללי, אלו העוסקים באתלטיקה 
משיפור  גם  ייהנו  אחרים,  ספורט  בענפי  עיסוק  לטובת 
משמעותי בענף הייעודי שלהם. לא צריך ללקות בשיתוק 
ילדים )פוליו( כדי להיתרם מהאתלטיקה, אפשר גם סתם 

להיות ספורטאי.

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

9 התכנית 
העסקית

בעיתון הקודם הבנו למה 
צריך תכנית עסקית. היום 
נדבר על כתיבת התכנית

אם לסכם זאת בקצרה, תפקיד התכנית 
העסקית הוא להנחות אותנו כיצד להגיע 
כמפת  אותנו  לשמש  שלנו,  למטרה 
שאנחנו  הראשון  הדבר  לכן,  דרכים. 
מה  ולכתוב  לקבוע  הוא  לעשות  חייבים 
רוצים  אנחנו  לאן  שלנו,  העסק  מטרת 
להגיע. כי הרי, "אם לא נדע לאן אנחנו 
דרך  באיזו  משנה  זה  מה  להגיע,  רוצים 
לאליסה  הצ'יישר  חתול  )אמר  נבחר?" 

בארץ הפלאות(.
מה  הוא  שנבין  שחשוב  הבא  הדבר 
לעצמכם  להגדיר  נסו  מוכרים.  אנחנו 
במשפט אחד )אפשר גם בפסקה קצרה, 
שאתם  הזה  הדבר  מהו  יותר(  לא  אבל 
מה  שרות?  או  מוצר  זהו  האם  מוכרים. 
אפשר  עכשיו  שלנו?  הלקוח  מקבל 
זה  ולמה  זה  מה  ולהסביר  יותר  לפרט 
משמש. השתמשו במילים פשוטות, אלו 
ילד בן 12.  וגם  שגם סבתא שלכם תבין 
ממוצרים  אתכם  מבדיל  מה  והעיקר, 

)לטובה(  שונים  אתם  במה  אחרים, 
מהמתחרים שלכם?

התייחסתי  המוצר,  את  כשהזכרתי 
ללקוח, לאותו האדם שקונה את המוצר 
לכיס  היד  את  להכניס  שמוכן  שלי, 
ולהוציא כסף עבורו. מיהם אותם אנשים 
אנחנו  כאשר  חושבים  אנחנו  עליהם 
חושבים על מכירת המוצר? בואו נתחיל 
בגדול, הכי גדול שיש: כל מי שרק אפשר 
לחשוב עליו. עכשיו, נתמקד. נמצא את 
האנשים שיהיה לנו הכי קל לפנות אליהם. 
הם  סיבות:  מיני  מכל  להיות  יכול  זה 
דומים לנו, הם גרים קרוב אלינו, אנחנו 
מכירים אותם... כל סיבה מתאימה. נבחר 
אותם כ"פלח שוק" ראשוני. כלומר, נפנה 

קודם אליהם.
אבל  חשובים,  פחות  לא  והמתחרים? 

עליהם נדבר בעיתון הבא...

9 זרקור על יזם 
עידו כץ: לוקח אותך להצלחה

יזם הוא אדם שרואה אפשרות במקום 
כץ  עידו  הקים  כך  בעיה.  צצה  שבו 
מקיבוץ גבים את העסק "I'Do" – לוקח 
אותך להצלחה". עידו, מאמן אישי ומנחה 
בתחום,  רב  ניסיון  ובעל  שנים   11 מזה 
מתוך  אפשרויות  ליצור  איך  מאמן 

ה"אין" בקריירה וביחסים. כאשר מתאמן 
יחד  מייצרים  הם  בעיה,  עם  אליו  מגיע 
מזהה  שיזם  כמו  ממש  חדשה,  הזדמנות 
בעצם  זוהי  העסקי.  במרחב  אפשרות 

יזמות אנושית.
שהמנהלים  סיפר  מתאמן  לדוגמה, 
ואנשי הצוות רואים אותו כמי שלא אוהב 
לעבוד, לא יודע לפתור בעיות ולא חכם 
תקווה  כל  איבד  אחר  מתאמן  במיוחד. 
גירושין  שלו.  היחסים  מערכת  לגבי 
מוכן  שאינו  כלכלי  בשבר  אותו  יותירו 
לחיות אתו. הוא יודע שככה, יום אחד זה 

כבר לא יחזיק מעמד. 

מזמין  הוא  לתמונה.  עידו  נכנס  כאן 
אותך לפגישת עומק עם עצמך במקומות 
שוויתרת. עידו משתמש בשיטות בדוקות 
)לפי  5-15 מפגשים  מועד:  קצר  לאימון 
החלטה משותפת( חווייתיים, מעצימים, 
הדגש  לפעמים.  ושמחה  הומור  עם  גם 
ההגה  ולקיחת  תלות  יצירת  אי  על  הוא 

של החיים אליך. 
עידו עוזר להבין כי בחיים שלנו תמיד 
שאם  ובחשיבה  בהתנהלות  משהו  יש 
הבלתי  המשקל"  "שווי  את  יפר  ישתנה, 
בעזרת  ללכת  פשרה,  ללא  זיהוי  פתיר. 
יצירתיות ודמיון לעבר הצלחה - זה כל 
בעבודה  המתאמן  פתאום  שנחוץ.  מה 
בלי  לדמוי  תורם  הוא  איך  לראות  יכול 
שהתכוון. פתאום המתאמן בזוגיות מבין 
שאהבה זה לא רק מתת שמיים רומנטית 

אלא גם בחירה ועמדה נחושה.
לכן, אם זה הזמן שלך ליצור את חייך 
מחדש, זמן למצוא את הנעות החיים שלך, 
ליהנות  אותך,  מניע  מה  לגלות  היינו, 
אתה  איתם  ומהאנשים  שתעשה  ממה 
הזמן  זה  מעצמך.  ובעיקר  חיים,  את  או 
 050-7960786 טלפון:   - לעידו   לפנות 

.ideocoach@gmail.com :דוא"ל
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9 חוגים, 
רבותיי, חוגים
החוגים החלו עם פתיחת 
שנת הלימודים וההרשמה 

בעיצומה
בתי  של  הזמנים  בלוחות  השינויים 
הכל  יצירתיים,  להיות  לנו  גרמו  הספר 
כדי להקל על התלמידים עד כמה שניתן. 
הג'נרל;  כמובן,  להציע?  לנו  יש  מה  אז 
התחדשנו  שלנו.  והמוביל  הגדול  הענף 
בשני חללים נוספים באולם: חדר תנועה 
בהפחתת  שמסייע  מה  ג'ימבורי,  וחדר 
הצפיפות באולם וכמובן מגדיל את היצע 
נוספות  קבוצות  פתחנו  שלנו.  הפעילות 
רמות  למגוון  מענה  לתת  המאפשרות  
נע",  ה"ג'ימבו-  וכמובן  מתעמלות.  של 
התעמלות לגיל הרך. מתאים לילדים החל 
ידי מאמנת בכירה  ויועבר על  מגיל 3.5 

וותיקה: טובה צ'יקובסקי. מומלץ.
בענפי הכדור אנחנו מתאמנים לקראת 
פתיחת הליגות. הליגה בכדורגל נפתחת 
בסוף ספטמבר והשנה אנו פותחים שתי 
קבוצות ליגה: נערים ב' ונוער. בכדורסל 
לאחר  הליגות  משחקי  יחלו  ובכדורעף 

החגים. קבוצות הבוגרים והבוגרות שלנו 
בכדורעף משחקות השנה בליגה הארצית 
ואנחנו מזמינים את כולם לבוא, ליהנות 

ולעודד.
במפלסים  טניס  האישיים:  בענפים 
ובאור הנר - מיועד לכל תושבי המועצה 
נפתחת  החינוך;  בקרית  קראטה  כמובן. 
המיועדת  קראטה  של  חדשה  קבוצה 
השח  חביב:  ואחרון  ומעלה.   13 לגילאי 

מט.
את  מציעים  אנחנו  יותר  למבוגרים 
הכדורשת, התעמלות למבוגרים וקראטה 
מתקיימים  הללו  החוגים  למבוגרים. 

בשעות הערב.
ניתן  וההרשמה  הפרטים  לכל 
בטלפון  המחלקה  למשרדי  לפנות 
מוצלחת  שנה  שתהיה   .077-9802782

וספורטיבית.

9 תתחדשו
שיפוצים וחידושים באולמות 

ובמגרשים
הפרקט  חודש  הלימודים  שנת  בסוף 
שיפוצים  עבודות  ונעשו  הפיס  באולם 

בקיץ  הספורט.  אולמות  בשני  נוספות 
חללים  לשני  ההתעמלות  אולם  הורחב 
נוספים וכן חלל המתנה להורים, ובנוסף 
הותקן מיזוג באולם ההתעמלות. בקרוב 
החופים  כדורעף  מגרש  בשיפוץ  נתחיל 
התודה  בשימוש.   נמצא  שלא  בקריה, 
למחלקת  כמובן  מגיעה  וההערכה 
ולצוות האחזקה בראשותו של  ההנדסה 
באבא - יצחק שני, לזמיר, אב הבית שלנו 

ולשאר הצוות: צביקה ואדוארד.  

9 שח ולא נח
קבוצת השחמט בשער הנגב 

מגיעה להישגים יפים ושומרת 
על פעילות תמידית

משחקי  השנה:  נערכו  פעילויות  שתי 
של  לכבודם  השחמט  ותחרות  הליגה, 
לזרוביץ'  ואביב   ,90 שחגג  פלוט,  אמיר 
השתתפו  הליגה  במשחקי   .70 שחגג 
דרום,  ב'  ליגה  ליגות:  בשתי  השחקנים 
ג'  וליגה  קבוצות,  שלוש  הצבנו  ובה 
אשקלון. בליגה ג' השתתפה קבוצה אחת 
שנקראה "שער הנגב - חופים ד'". קבוצה 

זו זכתה במקום הראשון בליגה.
בין המצטיינים: אמיר פלוט שהשתתף 

 16 היו  הישגיו  הליגה.  משחקי  בכל 
מ-18 משחקים. מצטיינים  נקודות  וחצי 
ראשון  בלוח  חיים  בן  שלומי  נוספים: 
בהם  שהשתתף  המשחקים  בכל  שזכה 

ושרון פירסט שצבר 87 אחוזים וחצי. 
האירוע השני מתייחס לתחרות השחמט 
בתחרות  ואביב.  אמיר  של  לכבודם 
ושחמטאיות,  שחמטאים   21 השתתפו 
שבעה  התקיימו  ובוגרים.  צעירים 
אביב  התוצאות:  ביומיים.  סיבובים 
לזרוביץ' עם שש נקודות; דימיטרי רזניק 
עם  תמרי  יורם  וחצי,  נקודות  חמש  עם 
חמש נקודות ובני עיון עם ארבע נקודות 
בפרסים  זכו  הראשונים  שלושת  וחצי. 

נאים.
קבוצות  שלוש  חלק  נטלו  ב'  בליגה 
משער הנגב וחוף אשקלון. בסיכום כללי 
והשני,  הראשון  המקומות  את  תפסנו 
שניצחנו  למרות  והשביעי.  הרביעי 
באיגוד  לנו  פסקו  השניה,  הקבוצה  את 
הישראלי לשחמט שאנחנו במקום השני, 

וכך לא עלינו לליגה א'. 
פעילות שוטפות  לציין שקיימת  חשוב 
הנגב,  שער  בארכיון  הקבוצה  במועדון 

בימי חמישי החל מהשעה 17:31. 

אריה קוצר

ספורט
דפנה סיבוני ששון
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שותפות ביחד
יעל רז לחייני

יזמות
נוגה נולסט

בתמונה וו וילמה רודולף. ניצחה את הפוליו
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9אמא עולה 
לכיתה א'

 נגמרו הימים הטובים של הגן. 
לא בטוחה שאני בשלה לזה

ידעתי שהיום הזה יגיע.
היום  את  שעברנו  שכמו  מוכנה.  שאני  חשבתי 
הייתה  יולי,  שלי,  כשהבכורה  בתינוקייה  הראשון 
היום  את  נעבור  גם  ככה  וחצי,  חודשים  שלושה  בת 
רווחה  ואנחת  א': קצת דמעות  בכיתה  הראשון שלה 
קצת  להיות  חוזרת  אני  שעכשיו  מהמחשבה  פנימית 
יותר אני ולכמה שעות קצת פחות אמא. כלומר, תמיד 
צריכה  ולא  ובהגשמתה  בענייניה  עסוקה  רק  אמא, 

לחנך או לנקות ידיים מלוכלכות במגבון לח. 
החופש הגדול עבר לאטו. הילדות נהנו בקייטנות של 
הגנים בקיבוץ ואני עבדתי כרגיל כמו מטורפת. מנסה 

העיניים  את  פוקחת  אני  שבו  מהרגע  הכול  להספיק 
ועד השעה 54:51, שעת סגירת הדלתות בגנים ולקיחת 
האחריות ההורית. השעה שבה אני יודעת: עכשיו זה 
הזה.  בעולם  כאמא  מתפקידי  כחלק  יום,  מדי  תורי, 
למדתי לחיות עם זה, אמנם באטרף תמידי קל, אבל 
האיזון  את  להשיג  שהצלחתי  ביטחון  של  סוג  מתוך 
חלומות  להגשים  מנסה  היום  במהלך  האולטימטיבי: 
קריירה  לבנות  כדי  קשה  עובדת  אחרים,  ושל  שלי 
שיהיה  שתמיד  לשאוף  ילדותיי.  את  לגדל  ובמקביל 
להן הכי טוב תוך השתדלות תמידית למצוא את ה"זמן 
איכות" החמקמק הזה בלי הטלפונים, לנסות לרקוד 
של  פאזל  יחד  ולהרכיב  השטיח  על  לשכב  או  איתן 

מיליון חלקים. הרגשתי שאני בשליטה.
הקיץ חלף עבר לו, ולפתע, שבועות אחדים לקראת 

תחילת שנת הלימודים התחיל הצונאמי.
קבוצות ווטסאפ חדשות צצו כפטריות אחרי הגשם: 
הורי ילדי כיתה א' של הקיבוץ , הורי הכיתה, רשימת 
וגועשות  רוחשות  הקבוצות  כל  המורה.  של  תפוצה 
שהולך  מה  על  אינפורמציה  לזרום  מתחילה  ובכולן 
לתיק.  קניות  רשימת  לכיתה,  קניות  רשימת  לקרות. 
קורה  מה  ההסעה...אמאל'ה!   שעות  שעות,  מערכת 

פה? 
חוגי  ממגוון  בדואר  מכתבים  מגיעים  גם  פתאום 
מבינה  ואני  פתוח,  ליום  שמזמינים  לילדים  העשרה 
וכל  חשוב?  זה  כמה  לבחור?  מה  לברוך.  שנכנסתי 
תלבושת  לקנות  משלה:  למשימות  מתפצלת  בחירה 
לחוג, נעלים, לדאוג לאיסוף ופיזור... אולי לא כל כך 

חשוב חוג. שתנוח אחרי הלימודים.
הרי  גורל.  הרות  החלטות  כמה  אחריות,  כמה 
לבנה  בשמלה  נרגשת  שם,  הייתי  אני  גם  רגע  לפני 
הבוכייה  לאימי  מחייכת  ממידותיי.  גדול  סגול  ותיק 
של  הריח  בזיכרון  ועולה  צף  מיד  לאוטובוס.  ועולה 
המיתולוגיים  והנהגים  הספר,  בית  של  האוטובוסים 
דואגים  יושבים מאחורי ההגה,  עוד  היום  גם  שרובם 
היום  ובסיום  בוקר  מדי  שלנו  הילדים  את  לקחת 
בבטחה. איך אני, שהייתי אותה ילדה, עכשיו נמצאת 

טוב  מה  עבורה  להחליט  צריכה  האמא,  בתפקיד 
בשבילה, מה נכון ומה חשוב ומה לא?

ביום הראשון של בית הספר הילדה זינקה מהמיטה, 
וגם אני. עובדת כמו על אוטומט לא לשכוח שום דבר; 
עיניים  טרוט  מאבק  שטופים,  וענבים  טונה  סנדביץ' 
עם הניילון הנצמד. אם לפני רגע, כשהייתה עוד בגן, 
הייתי צריכה רק להעיר אותה, לדאוג שתצחצח שיניים 
ותעשה פיפי, עכשיו נוספו כל כך הרבה משימות. ואף 
אחת לא סיפרה לי על חצי שעת השינה שנלקחת לי 

מהחיים ב-12 השנים הקרובות!
לאוטובוס.  כשעלתה  בכיתי  לא  מודה...  אני 
הישנים  הפחדים  גם  אבל  שם,  הייתה  ההתרגשות 
והזיכרונות שלי כילדה. מזכירה לעצמי כל הזמן שזו 

החוויה שלה ולא שלי, אבל לפעמים זה לא נשלט.
משם יצאנו למסע המכוניות אחרי האוטובוס בדרכו 
ילדים  עם  מצוחצחים  הורים  של  גל  הספר.  לבית 
פנים מוכרות  וחדשים. הרבה  גדולים  ותיקים  קטנים 
פה,  הם  גם  ועכשיו  פעם  איתי  שלמדו  תלמידים  של 
בתפקיד ההורים. צפופים על כיסאות טיפ-טיפה יותר 
גדולים מאלה שהצטופפנו עליהם בגן ומנסים לספוג 

את הרגע.
לאוזן,  מאוזן  חיוך  עם  הראשון  מיומה  חזרה  יולי 
לבדה  שעשתה  צעד  כל  ולפרט  לספר  הפסיקה  לא 
כשנפרדה מאיתנו אחרי הטקס בכיתה. התברר שלא 
נסעתי  אכלה את חצי הסנדוויץ' המושקע שבשבילו 
ששטפתי  הענבים  את  שרי.  עגבניות  לקנות  במיוחד 
החליטה  רטובה  בשקית  יהיו  שלא  כדי  וייבשתי 
והבנתי  העלבון  את  בלעתי  בתיק.  להירקב  להשאיר 
איתה.  יחד  להשתנות  וימשיכו  ממשיכים  שהחיים 
אצטרך שוב להסתגל וללמוד את הדרך, להשתדל לא 
לרחשי  ולהיות קשובה  מידי  גדולות  טעויות  לעשות 

הלב. בהצלחה יולי, ילדה שלי. בהצלחה לשתינו.

חדוה גבריאל, ילידת נחל עוז, תושבת אור 
הנר, נשואה ואם לשתיים. עובדת ב"מעברים" 
hedvagavriel123@gmail.com

9 תוכנית מגירה
"לכבוד הקיץ שהגיע כתבתי שיר

אמנם אני עוד לא מזיע אבל איני מסתיר
את תשוקתי אל העונה ששמה קץ לקור
ולכבודה עם עיפרון כתבתי שיר מזמור"

עד כאן דבריו של דני סנדרסון בשירו "לכבוד הקיץ"...
את  להסתיר  הנ"ל, מתקשה מאד  לעומת המשורר  אני, 
החרדה שאוחזת אותי עת מתקרבים להם ימות החמה. 
לגשם  עד  הימים  את  סופר  אני  מאפריל  כבר  למעשה, 

הראשון בסתיו הקרוב.
ושנת  כלנית  סתוונית,  של  שילוב  שאני  להגיד  אפשר 

לימודים: פורח בסתיו ובחורף וקמל בקיץ.
החרדה הזאת כל כך חמורה שכל דבר שאני מתכנן ליולי 
או לאוגוסט אני ישר פוסל, מתוך הנחה )ואנחה( מוקדמת 
מתוכננת  היא  כן  אם  אלא  לכישלון,  נועדה  שהתוכנית 
להתבצע במרומי הרי האלפים. אבל קיץ בלי לתכנן כלום 
זה לא קיץ, לכן השנה בניתי לי את התוכנית המושלמת - 

תוכנית שלא נועדה להיכשל.
אני  כולם,  כמו  אחד,  שמצד  כך  על  מתבססת  התכנית 
מתכנן. מצד שני אני לא באמת יוצא מהבית. מצד שלישי 

זה לא באשמתי.
אז מה הרעיון? 

לצאת  לתכנן  פשוט 
באמת  שלא  למקומות 
לעשות  או  קיימים 
דברים בלתי אפשריים 
לביצוע. למשל: בשבוע 
 - יולי  של  הראשון 
משפחתית  נסיעה 

לצפון!
המפורטת:  התוכנית 
בפארק  ביקור 
בכינרת,  הפינגווינים 
קסום  בצימר  לינה 
הנופש  בעיירת  
גבול  שעל  קונייטרה 
השני  ביום  סוריה, 
מורדות  על  סקי 
זלילת  ולסיום  הגלבוע 
במסעדת  שרימפסים 

הביתה  חזרה  בדרך  לקינוח  שבעפולה.  הכשרה  הדגים 
לא שוכחים לקנות כנאפה במרכז המסחרי של שכם.

מרתון  בריצת  להשתתף  מתכנן  אני  אוגוסט  בחודש 
הערבה מחצבה לעין יהב בצהריים, ארוחת ארבע באילת, 

חמש בערב רחצה בים 
מכייפים  שש  המלח, 
בקניון עזריאלי, ארוחת 
בצפת,  רומנטית  ערב 
הכנסת  בערב  שמונה 
בתשע  לכותל,  פתק 
בבאר  חלה  הפרשת 
שבע, לינה בנווה אטיב 
וגולת הכותרת: תצפית 
מפסגת  הזריחה  על 
הביתה  חזרה  החרמון. 
בהפלגה מראש הנקרה 

לרפיח.
לנסות,  לכם  ממליץ 
ואחר  לתכנן  כיף  נורא 
בבית  להישאר  כך 

במזגן!   
כתיבת  בעת  ב:   נ. 
נצפו  כבר  אלה  שורות 
צהובים  נחליאלים 

ראשונים, כך שלא הכול אבוד והקיץ בשלבי נסיגה.
מאחל סתיו קריר ונעים לכולכם.

ישי שוסטר

צילום וו אילוסטרציה. המציג אינו נופש




