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9בפתח הדברים
והיינו לאגודה אחת

אנחנו מנהלים חלק משמעותי מחיינו בניסיון ליישב את הפער 
עובדים  אתנו,  שחיים  האדם  בני  רצונות  לבין  בינינו  המובנה 
בשכנוע  גדולה  אנרגיה  משקיעים  אנחנו  לנו.  שותפים  אתנו, 
אחרת,  שחושבים  חברינו  על  כועסים  טועה,  שהוא  הזולת 
מטיפים לבעלי דעות מנוגדות, רואים מצביעי מפלגות אחרות 
כמובילים לאסון, יוצאים מדעתנו בגין מי שחושב שצריך לבצע 

שינוי גדול )או מי שמונע זאת(. 
על  עצמו  שהמליך  על  הישראלי  השמאל  על  זועם  הימין 
נוטר טינה לימין על שהשתלט על  השלום והשוויון, השמאל 
דגל הלאומיות והיוזמה העצמית. אלו מכנים את אלו "עוכרי 

ישראל" ו"מחרבי הבית". 
הקהילות  תוכי  אל  ארציים  מעימותים  להשליך  ניתן  בקלות 
כלכליים,  מהלכים  על  הקהילה,  בתקציב  דיונים  אל  שלנו, 
וכיוצא  בחירום  ההתנהגות  נהלי  אל  חיים,  באורחות  שינויים 

באלו נושאים שמעסיקים אותנו. 
אני מציע שננסה לראות בדעות השונות - במדינה, בקהילה, 
שרירים  אחת,  בתמונה  שונים  צבעים   – במשפחה  בארגון, 
מגוונים בגוף אחד. צריך לבן וצריך שחור; צריך גם אדום, ירוק 
וצהוב. "שריר" השמרנות והחשש הינו רקמה חיונית בכל מארג 

אנושי; כמוהו גם "שריר" החדשנות והתעוזה. 
באנשי  מתבונן  כשהוא  מאתנו  גדול  חלק  שמלווה  הכעס 
"הכיפות הסרוגות", שמחליפים אותנו בעמדות ההנהגה השונות 
וההתנחלויות  טועים  שהם  מההנחה  רק  לא  נובע  במדינה, 
קול  מבטאים  שהם  מהתחושה  גם  אלא  לשלום,  מכשול  הן 
אל  והעמידות  הנחישות  קול  ה"ריאליה",  קול  בנו,  גם  שקיים 
מול הקשיים, קול שבנסיבות הנוכחיות, לנו קשה/לא מתאים/

לא רצוי לבטא. 
השמאל הפוסט ציוני מוציא אותנו מדעתנו, לא רק כיוון שהוא 
אלא  לנו,  שיקרה  היהודים  מדינת  רעיון  לחיסול  אולי,  מוביל, 
גם מכיוון שהוא מסמל את הערכים הטובים שעליהם גדלנו 

– שוויון וצדק.  
והיינו לאגודה אחת. בוודאי מוכר לנו הסיפור על האב, שעל 
ערש הדווי ביקש מבניו להיות כצרור זרדים, שכל אחד מהם, 
בנפרד, יקל לשבור, אך בהיותם אזוקים יחדיו – קשה לנצח 
רק  לא  "היחד",  של  יתרונו  על  להתבונן  מבקש  ואני  אותם. 
אני  הפירוד.  פני  על  ההתאגדות  מותר  של  המכאני  בהיבט 
בכל  כמעט   - מקום  לתת  הצורך  את  כאן  להבליט  מבקש 
-  לצבעים השונים, לשרירים השונים,  זמן, כמעט בכל מצב 
כי  לדעות השונות. קודם כל, מפני הניסיון המצטבר, שמעיד 
אחידות מחשבה וקיפאון מחשבתי יובילו כל חברה אל עברי 
פי פחת. ולא פחות בסיסי, ברוב המקרים, הדעה היריבה אינה 
מחזיקים  שאנחנו  כזו  לגיטימית,  פעולה  דרך  הבלטת  אלא 
מסוימת  שבסיטואציה  אלא  שלנו,  הכלים  בארגז  בעצמנו 
איננו חושבים שמן הראוי להשתמש בה. גם אם אנחנו מניחים 

שאנחנו צודקים )וכך זה, בדרך כלל, נכון?( אציע להימנע, ככל 
האפשר, מראיית המחזיק בדעה שלא בחרתי הפעם, כמוליך 
לנו לבחון, שוב, את  אותנו לתהום אלא כמי שמבקש לסייע 
המשותף  הבית  לטובת  בפנינו,  שעומדות  האפשרויות  מגוון 

שלנו.
הלך הרוח של אגודה שיתופית, הוא הלך רוח של ניסיון לקיים 
לקונצנזוס,  מתמדת  חתירה  של  אדנים  על  דמוקרטי,  ארגון 
זאת, בניגוד לשיטת גוף פוליטי, כגון הכנסת, בו הדמוקרטיה 
באה לביטוי בהצבעות רוב ומיעוט, קואליציה ואופוזיציה, לבן 

ושחור. 
באגודות  מושקעים  הקהילתיים  שחיינו  אנחנו,  דווקא 
ומחשבתית,  ארגונית  לאחידות  להיגרר  לנו  אל  השיתופיות, 
אנחנו יכולים להיות נושאי המסר של יתרון ריבוי הממדים על 
 – ולסובבים אותנו  פני החד ממדיות. חשוב שנבהיר לעצמנו 
"יחד כל שבטי ישראל" מבטא לא רק יתרון ארגוני, אדרבא, 
לנו  מאפשר  הדעות,  ריבוי  תכני.  רעיוני,  יתרון  גם  בו  גלום 
לוודא שכל העמדות שמצויות בעצם בנו, יבואו לביטוי בשיח 
ובהחלטות שנקבל. הרי ההפתעה בזיקוקה: חלק מהעמדות 
שאנחנו מאמינים בהן, יבוטא על ידינו, אבל – שימו לב: חלק 
מהעמדות שאנחנו בעצמנו מאמינים בהן, לעתים, יבואו לביטוי 
דווקא על ידי אחרים, לעתים "אחרים מאד". והרי עוד סיבה 

לכבד את הזולת. 

שלומות, אלון
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בימים  האמונות,  מלחמת  של  "בימים 
חס  אינו  בעברו,  מתבוסס  שלם  עם  שבו 
על עתידו ומאבד את יומו. לא קם לו אדם 
של  אוסף  אלא  עם  שהוא  ומרגיש  בבוקר 
של  ודחיה  אמיתות  של  שברים  שבטים, 
הצו  נשכח  מולדת.  אין  עם  ובאין  הזולת. 
אמונה  כל  "יסוד  קאנט,  של  הקטגורי 
יצאו  מנגד  "אז  אלתרמן  וממשיך  בטוב", 
נערה ונער..." הם מגש הכסף, הם שיצקו 

משמעות לחיינו ולא זכו לחיות את יומם.
ואנחנו ללא אמונה בטוב נודדים במבוך 
הופכים  עצמם  שהנדודים  עד  הימים 

זו העולה, סופי  למולדת. "סוף אין לדרך 
אלתרמן  כותב  געגוע",  רק  הם  הדרכים 
אשר  בעולם  חוק  שישנו  לאמונה  געגוע 
טוב  מעשה  שום  לאיבוד  ילך  לא  לפיו 
בעולם. )...( והיום, חובה עלינו, כמאמינים 
בטוב לקום בבוקר ולהרגיש כעם, לשאול 
ולדחות את הפסול. לחפש את  את הטוב 
ולדחות את המפריד, לעלות את  המאחד 
שאלת ילדינו כי היא שאלת  חיינו, שאם 
ששוב  לעם  גורלנו  את  מחדש  נהפוך  לא 

נדודיו נעשו לו למולדת".

9 זוכרים
דברים שאמר ארהל'ה רוטשטיין, מנהל בית הספר התיכון, בטקס 

יום הזיכרון בקרית החינוך

9 דלתות מסתובבות 
ב – 18 למאי התחלף מפקד האוגדה: תא"ל איתי וירוב )בתמונה( סיים 
מפקד  יערוך  בקרוב  פוקס.  יהודה  תא"ל  נכנס  ולנעליו  תפקידו,  את 
היכרות  למטרת  העוטף,  יישובי  עם  פגישות  סדרת  הנכנס  האוגדה 
שערך  לאחר  וחצי  כשנה  האוגדה  מפקד  היה  איתי  צרכים.  ולמידת 

חפיפה במהלך "צוק איתן"

צילום וו רפי בביאן

05

9 כמה יופי 
להקת המחול האזורית "הורה שמש" זכתה בפרס עידוד היצירה, בחול 
המועד פסח השתתפה להקת המחול האזורית, "הורה שמש", בפסטיבל 
להקות ראשונים בירושלים, יחד עם עוד שבע עשרה להקות ותיקים 
מהטובות בארץ. הלהקה רקדה לצלילי השיר "הינך יפה", שקיבל עיבוד 

מיוחד עבורה, וזכתה במקום השני בתחרות – "פרס עידוד היצירה" 

צילום וו חיים אוחיון

השתתף  שוסטר  אלון  המועצה,  ראש 
"עיר  לתכנית  מסכם  לימודי  באירוע 
חכמה- בדגש התייעלות אנרגטית ושימוש 
חברת  מקיימת  אותה  בחשמל"  מושכל 

החשמל בשיתוף עמותת התעשיידע.
האירוע התקיים  בבית החינוך המשותף 
מלול,  אורי  בהשתתפות,  הנגב  שער 

מנהל אגף החינוך, מנהל ביה"ס, אהרל'ה 
מקום   ממלא  אהרוני,  ואבי  רוטשטיין 
החשמל.  בחברת  אשקלון  אזור  מנהל 
דגם  התלמידים  הציגו  האירוע  במהלך 
החכמה"  "המועצה  את  המתארים  ומצגת 
בדגש שימוש מושכל בחשמל והתייעלות 

אנרגטית בביה"ס ובקהילה.

9 חטיפי אנרגיה
אירוע לימודי מסכם של חברת החשמל לתכנית "עיר חכמה בדגש 

שימוש מושכל בחשמל" התקיים בשער הנגב

נערך  העצמאות  יום  שלפני  שני  ביום   
ביניהם  עזה.  אוגדת  טקס המצטיינים של 
היה משה קפלן ממפלסים, שמעבר להיות 
כמנהל  משמש  גם  הוא  הישוב  רבש"ץ 
"קיבלתי  משה:  הקהילתית.  האגודה 
טלפון מהאוגדה שבו הודיעו לי שבחרו בי 
כמצטיין. מי שהעניק את האות הוא מפקד 
האוגדה בטקס מרגש ומכובד. אני כבר שש 
שנים בתפקיד הזה, שיש לו אחריות מאוד 

חיבוק  פה  יש  הגיאוגרפי.  במיקום  גבוהה 
מאוד גדול של הצבא, בעיקר את היישובים 
הקדמיים. גם בימי שגרה וגם בימי הסלמה. 
"מאוד  הביטחון  שתחום  לציין  לי  חשוב 
אמצעים,  תשתיות,  במפלסים:  מתוקתק" 
מוכנות ונהלים. מאז שאני פה כבר עברנו 
שני מבצעים ותפקדנו בצורה ממש טובה. 

הכול עובד כמו מערכת משומנת". 

"מצטיין עם אחריות" 
משה קפלן, מנהל קהילת מפלסים, זכה לאות הרבש"צ המצטיין 

מקצועי  סיור  נערך  אפריל  בתחילת 
לרכזי צמיחה דמוגרפית, מנהלי קהילות, 
מזכירים ואנשי הנהלות היישובים. בסיור, 
מהמטה  סיון  נפתלי  ע"י  והובל  שאורגן 
שביקרו  משתתפים,   28 היו  האסטרטגי, 
בקיבוצים במועצות האזוריות מגידו ועמק 

יזרעאל.
מטרת הסיור הייתה להתעדכן בתהליכים 
שונים  יישובים  של  ובעשייה  חדשניים 
חשוב  פרק  ללמוד  ניתן  מהם  בתחום, 
של  בתחילתה  מדובר  הצמיחה.  בהליכי 
במסגרת  פעולות  וסדרת  הכשרה  תוכנית 

תוכנית לפיתוח והעצמת קהילות. 
בסיור הוצגו שלושה מודלים של צמיחה 
קיבוץ  אחידה;  לזהות  חתירה  דמוגרפית: 
עצמו מחדש  להגדיר  המנסה  רב מסלולי 
וקיבוץ פלורליסטי, בעל תפיסה קהילתית 
רחבה. כמו כן, הועברו הרצאות בתחומים 
הדמוגרפית:  לצמיחה  הקשורים  שונים 
לאה שלם, מנהלת חטיבת קליטה וחברה 
בחטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית 
טובי  טוב";  יישוב  זה  "מה  על  העולמית  

הסבירה  במקצועה(  ערים  )מתכננת  כהן 
מה זה תכנון דמוגרפי קהילתי ואיך עושים 
על  דברה  )אדריכלית(  דור  מיכל  זאת; 
הסיור  הקיבוץ.  של  קהילתי  פיזי  תכנון 
הפריפריה,  לפיתוח  המשרד  ע"י  מומן 
הנגב והגליל, במסגרת החלטות הממשלה 

בעקבות מבצע "צוק איתן".
הנר,  אור  קהילת  מנהל  ורדון,  ערן 
מצוין,  היה  "הסיור  בסיור:  שהשתתף 
ראינו דוגמאות שונות לצמיחה דמוגרפית, 
תפיסות  שינינו  ואפילו  הרבה  למדנו 
עולם. למדנו גם על ניצול שטח ומקומות 
קטנים לבנייה בצורה של בנייה רוויה וגם 
אדריכלי  בתכנון  צפינו  מצוק,  על  בנייה 
קפלן,  משה  עיניים".  מאיר  היה  חכם, 
בסיור:  שהשתתף  מפלסים  קהילת  מנהל 
שנים,  כחמש  מזה  קהילה  מנהל  "אני 
בו  שהייתי  ביותר  המשמעותי  הסיור  וזה 
מטעם המועצה. הארגון של נפתלי ורמת 
המרצים היו גבוהים, מה שהפך את הסיור 

למאוד פרקטי". 

9 בתהליך צמיחה
סיור מקצועי לרכזי צמיחה דמוגרפית והנהלות היישובים

באמצע חודש מאי היה אמור להתקיים 
הראשון  האש  כבאות  קורס  סיום  טקס 
מסוגו בעוטף עזה. הקורס התקיים בכפר 
מתנדבים  כולם   – בו  והמשתתפים  עזה, 
מוותיקי  אחד  של  פטירתו  בשל  מהאזור. 

הטקס  נדחה  ז"ל,  עמיר  יעקב  היישוב, 
לחודש יוני. אייל חג'בי, קצין הביטחון של 
המועצה: "בהמשך, ולקראת הטקס, תגיע 
כבאית ממערך הכיבוי הארצי ותיתן מענה 

גם למועצה וגם לתושבי האזור". 

9 לוחמי האש
וגולת הכותרת:  בקרוב: טקס סיום קורס הכיבוי הראשון בעוטף, 

כבאית אש משלנו 

של  השלישי  הגדוד  לוחמות  שלוש 
באומגרט,  תמר  יפתח:   – פלמ"ח  חטיבת 
בקרב  נהרגו  אוסיה,  ומרים  יוסף  לילה 
בהפגזת מטוסים מצריים סמוך לכפר הוג', 
כיום בין קיבוץ דורות לחוות השקמים. 68 
המועצה,  ראש  יזמו  נפילתן,  לאחר  שנה, 
אלון שוסטר ואיש הגדוד השלישי אליעזר 
שייקרא  לזכרן  הנצחה  אתר  הקמת  הכהן 
הלוחמות  )שלוש  מהשלישי"  "השלוש 
בדולח,  עירית  כותבת  השלישי(.  מהגדוד 
הוקם  "ב-15.5.1941  בטקס:  שנכחה 
מעל  הלוט  הוסר  ב-15.5.2016  הפלמ"ח. 
פלמ"ח  חברות  שלוש  לזכר  אנדרטה 
מהפצצה  שנהרגו  השלישי,  מהגדוד 
האנדרטה  בניית  הוג'.  בכפר  מצרית 
לשעבר,  הפלמ"ח  חברי  ביוזמת  התבצעה 
אליעזר הכהן וגדעון ארליך מארז. אך ללא 

מעורבותם של אלון שוסטר, ראש המועצה 
וחיים חרמוני, רכז החקלאות של המועצה 
באה  הייתה  לא  היא  דורות,  קיבוץ  וחבר 
לעולם. המתכנן של האתר הוא יוסי מזרחי 

מכפר עזה, וגם הקק"ל סייעה.
בן  נטע  חרמוני.  חיים  ע"י  נוהל  הטקס 
אשר יקותיאלי שרה את שיר הרעות, אלון 
המכתב  את  וקרא  דברים  נשא  שוסטר 
הוא  בו  לילה,  אביה של  יוסף,  דב  מהשר 

מודה לקיבוץ דורות על יחסו אליהם. 
הגדוד,  סמג"ד  שהיה  פלד,  אלעד  דר' 
הצבאי.  המצב  ועל  ימים  אותם  על  סיפר 
גם אחייניתה של לילה, הנושאת את שמה, 
סיפרה על לילה כבחורה עצמאית ופעילה 
וחברה נאמנה. לסיום הושר המנון הפלמ"ח 

והתקווה, והוסר הלוט מעל האנדרטה".

9 השלוש מהשלישי
שנהרגו  הפלמ"ח  לוחמות  שלוש  לזכר  בדורות,  אנדרטה  חנוכת 

בכפר הוג'

צילום וו עודד פלוט

בביה"ס  ט'  מכתה  תלמידים  קבוצת 
"יזמים  בפרויקט  משתתפים  הנגב  שער 
היא  הפרויקט  מטרת  ישראל".  צעירים 
העסקים  לעולם  נוער  בני  את  לחשוף 
הגיע  "הפרויקט  כותבים:  הם  והיזמות. 
את  הקמנו  השנה  לאורך  ספרנו.  לבית 
'ראש פתוח', העלנו רעיונות רבים  חברת 
של  בסופו  הגענו  תהליך  ולאחר  למוצר 
דבר ל 'סטיקותי', מדבקת סמל בית ספר 
להדבקה  מותאמת  פעמית,  רב  ייחודית, 
לשימוש.  ופשוטה  נוחה  טקסטיל,  על 
לצורך פיתוח המוצר היה עלינו לגייס הון 
עצמי ראשוני. לשם כך ערכנו ימי מכירות 
את  פיתחנו  הכסף  ובעזרת  ספרנו  בבית 
בעיות  מספר  על  שעונה  הסופי,  המוצר 
שהורים ותלמידים מתמודדים איתם מידי 

יום. הבעיה העיקרית היא הוצאות גדולות 
של כסף וזמן מצד ההורים בקניית חולצות 
)פוליאסטר(  איכותיות  לא  מודפסות 
והסמל המודפס דוהה עם הזמן. סטיקותי 
לבית  גם  חולצות  לרכישת  מענה  נותן 
הספר וגם לשימוש יומיומי. סטיקותי ניתן 
לשימוש רב פעמי, לפחות שלוש פעמים. 
חשוב לציין ש "סטיקותי " אושר לשימוש 
הספר".  בית  של  הפדגוגית  המועצה  ע"י 
בשבוע הבא, 9.6.2016 בין השעות 11-16 
תערך במכללת ספיר תחרות בין  קבוצות 
דרום. המדבקות  יזמים צעירים של מחוז 
 15 – ב  יחידות  ימכרו בחבילות של עשר 
בואו  ש"ח.   30 ב-  יחידות   20 או  ש"ח, 

לתרום ולתמוך.

9 רעיון דביק ומבריק
תלמידי כיתות ט' מקרית החינוך הגו רעיון: מדבקת סמל בית ספר 

רב פעמית

צילום וו אורית הררי

המימונה נחגגה בגבים וברוב עם – תושבי 
המועצה ונשים מרהט, קרוב ל-500 איש. 

רהט  לנשות  גבים  נשות  בין  ההיכרות 
במפגשים  שבועות  שמונה  לפני  החלה 
גבים,  ונשות  נשות רהט  בין  חד שבועיים 
במימונה:  הגיע  פה פעם שם. שיאה  פעם 
"זולות"  טוב,  בכל  עמוסים  שולחנות 
ומוצגים  כלים  מקושטות,  ישיבה  ופינות 
בגלביות,  לבושים  אנשים  אותנטיים, 
כובעים ותרבושים ושאר מאפיינים, זמרת 
בערבית  שירים  הערב  בקולה  שהנעימה 
ובעברית, היו שחוללו, ונאמרו ברכות מפי 

נשות רהט והרבה יעל קריא.

כל זה נערך בחסות התנועה הרפורמית 
בניצוחה של הרבה יעל והאישה שלצידה 
שלומית פעמי, רכזות התרבות נילי לוקר 
עשרות  שגייסו  מגבים,  שוורצמן  וגלי 
משהו  מגבים.  וחרוצים  טובים  אנשים 
המימונה  את  קריא:  מיעל  שלמדתי 
השכנים  הפסח.  חג  בצאת  במרוקו  חגגו 
המוסלמים הגיעו לבתי היהודים, שכניהם, 
עם תקרובת מתוקה מקמח דגנים, ביודעם 
כי הללו לא יספיקו להכין תקרובת העשויה 
מחמץ. כך התגלגל המנהג והפך לחג שמח 

וטעים במוצאי חג הפסח.
סימונה סער

9 תרבחו ותסעדו
אחרי המצות והחרוסת, הגענו לקינוח: מימונה משותפת של נשות 

גבים ונשות רהט 

צילום וו תרבות גבים

מליאת המועצה קיבלה החלטה על עדכון 
הלוגו )סמליל בעברית תקנית( של 

דוברת  שבן,  מיכל  המועצה. 
עשרות  "אחרי  המועצה: 

הוותיק  שהלוגו  שנים 
המועצה,  את  שימש 
שצריך  תחושה  הייתה 
לשמור  ובעיקר  לרענן 
על המוטיבים המאפיינים 

היה  הרעיון  אותנו. 
לצרכים  הלוגו  את  להתאים 

המועצה  מליאת  הנוכחיים". 

מתושבים  המורכבת  היגוי  וועדת  מינתה 
קורא  קול  הוגש  מליאה,  ונציגי 
נענו מעצבים ומעצבות.  אליו 
בת  שגב,  נרקיס  נבחרה 
קיבוץ כפר עזה, שעיצבה 
עם  בשיתוף  חדש  לוגו 
היא  והצוות.  הוועדה 
סקיצות  כמה  הכינה 
הציבור,  בפני  שהוצגו 
הוצגו  שגובשו  החלופות 
של  ובסופו  המליאה  בפני 

דבר נבחר הלוגו החדש. 

9 תתחדשו
לוגו חדש למועצה. המעצבת: נרקיס שגב מכפר עזה



9מבט מעודד
"מה יש בסל?"

כשאנחנו נפגשים עם תושבים, ובעיקר עם נקלטים שהגיעו 
אנחנו  מה  "תכל'ס,  היא  הנפוצות  השאלות  אחת  לאזור, 
מקבלים מהמועצה?", או בגרסה הפחות מעודנת - "מה יוצא 
לנו מהארנונה שאנחנו משלמים לכם?". כשאנחנו מתחילים 
בדרך  התגובה  נותנים,  שאנו  השירותים  מגוון  את  לפרוש 
הצהובים  האוטובוסים  את  רבתי.  הפתעה  של  היא  כלל 
"מועצה  בגדול  עליהם  כתוב  חוכמה,  לא  )זו  מזהים  כולם 
אזורית שער הנגב"(. אבל - את כל השאר? )"מה, את פחי 
האשפה אתם מפנים?"; "המתנ"ס זה שלכם?"; "לא חשבנו 

שהעובדות הסוציאליות קשורות למועצה"(. מוכר לכם?
"סל  חוברת  את  במועצה  האב  בתי  לכל  חילקנו  החודש 

השירותים לתושב 2016-17". כפי שניתן להבין, זהו אוגדן 
המופץ אחת לשנתיים ומרכז את מכלול השירותים העדכני 
שהמועצה מספקת לתושביה. אני מקווה שכולכם קיבלתם 
את החוברת, הושקעו בה מאמצים רבים. המטרה היא לרכז 
את  ולהגביר  ופשוט  נוח  באופן  אותו  לארגן  המידע,  האת 
נגישות הפניה שלכם אלינו במועצה, בתאגידיה ובארגונים 
ומכללת  פסיכולוגי  לשירות  המרכז  )כדוגמת  הסמוכים 

ספיר(.
 72 כוללת  היא  סטטיסטיקה:  קצת  בחוברת?  יש  מה  אז 
עמודים, 17 תחומים מרכזיים )כמו: שירותים מוניציפליים, 
)תברואה,  61 תחומי משנה  ו-  חינוך, שירותים חברתיים(, 
שישה  של  פירוט  בה  יש  וכו'(.  חוסן  מרכז  חברתי,  חינוך 
עם  אלפון  התושבים,  של  והשפעה  למעורבות  ערוצים 
תמונות   52 ו-  שירותים,  ונותני  תפקידים  ממלאי  כ-240 

)שכל אחת מהן, כידוע, טובה מ- 1,000 מילים(.
יש  זוויות.  מיני  בכל  השירותים  מכלול  על  להתבונן  ניתן 
שירותי  )דוגמת  עצמה  המועצה  ע"י  שניתנים  שירותים 
הרווחה(, ויש שניתנים דרך הישובים )כגון מדריכי נעורים(. 

ישירות מהמועצה לתושב )כמו בתי  יש שירותים הניתנים 
הספר וחוגי המתנ"ס( ויש כאלה שהמועצה מנהלת באופן 

מרכזי )כדוגמת ההנדסה והפיתוח הכלכלי(.
הדרישות  את  הן  משקפת  החוברת   - התחתונה  בשורה 
הממשלתיות, והן את ההסכמות הציבוריות שנוצרו באזור 
נמצאים  שאנו  לומר  חשוב  זה  בהקשר  השנים.  במהלך 
בתהליך ברור של הגדלת תחומי האחריות של המועצה, 
על  תחשבו  לטיפולה.  מועברים  תחומים  ויותר  כשיותר 
פיתוח  החוסן,  חיזוק  תעסוקה,  הנדסי,  תכנון  כמו  נושאים 
במהלך  נוספו  רבים  תחומים  ועוד  אלה  כל   - העסקים 

השנים לסל השירותים האזורי.
אז אם אתם מארחים לכוס קפה זוג חדש שנקלט לאחרונה, 
והם שואלים אתכם "מה תכל'ס אנחנו מקבלים מהמועצה?" 
– אני מקווה שעכשיו יש לכם תשובות טובות. מומלץ בחום 
שתתנו להם לעלעל בחוברת סל השירותים החדשה. זה 

מאד תכל'ס, לא כן?

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

מאי 2016 וו שער הנגב 07שער הנגב וו מאי 2016 06

ביטחון ופלילים
דקלה קיי

שי  אמר  כך  אגדה״,  זו  אין  תרצו  ״אם 
וברכה  )סולי(  ישראל  של  בנם  מדמוני, 
החל  שי  העצמאות.  ביום  בדרגה  שקודם 
לימודיו  את  סיים  כעתודאי,  מסלולו  את 
הוא  כיום  לצה״ל.  והתגייס  בהצלחה 
תחזוקה  בטייסת  האוויר  בחיל  משרת 

העוסקת במכשור ובקרת נתונים. בין שאר 
הדברים אמרו עליו מפקדיו: "שי הוא נגד 
בעבודתו,  רבות  התורם  וייחודי  מקצועי 
מוערך  יצירתית.  וחשיבה  מוטיבציה  עם 
הרס״ל".  דרגת  לקבלת  וראוי  מאוד 

בהצלחה, שי. 

9 גאווה למושב
שי מדמוני מיכיני זכה לקידום בדרגה ביום העצמאות

צילומים וו מתוך עמוד הפייסבוק

צילומים וו עומר צדיקביץ'

 צילומים וו טום אורן - דננברג

צילומים וו תרבות אור הנר

כל הארץ דגלים דגלים
9 יעבור לדום      חוגגים עצמאות בשער הנגב

לפני כשבוע נערך ביקור מפקד מג"ב דרום, נצ"מ אשר לוי, בבסיס 
הנעשה  על  סקירה  קיבל  הקצין  הנגב.  שער  הקהילתי  השיטור 
גברי:  חילופי  נערכו  במקביל  הקהילתי.  השוטר  אהרוני,  מיהודה 
מנהל תחנת שדרות, סנ"צ אפי שימן, קיבל דרגת נצ"מ ועבר לפקד 

על תחנת באר שבע. בהצלחה לכולנו

בסך הכול הוצבו 31 "מיגוניות" ברחבי 
לחצני   19 עודכנו  כן  כמו  המועצה; 
ובבתי  החינוך  משרד  גני  בכל  מצוקה 
תיקי  של  דומה  כמות  והושלמה  הספר 
שטח הממפים את מוסדות החינוך הללו. 
כשירות  ביקורת  סיכום  נערך  לאחרונה 

חירום  )רשות  רח"ל  מטעם  וכוננות 

מבני  מוכנות  את  שבדקה  לאומית(, 

המקומיות.  והרשויות  המועצות  ומשרדי 

שער הנגב עבר את הביקורת בציון גבוה 

ביותר. 

9 מוכנים
בימים אלו הסתיים פרויקט הצבת ה"מיגוניות" בשער הנגב

צילום וו אייל חג'בי

בחודשים האחרונים ישנה תופעה חדשה 
שפורצת  חוליה  באזור:  הפלילים  בתחום 
וגונבת  ביישובים  ולמרכוליות  למכולות 
בין  הסיגריות.  כל  את  סיגריות.  ורק  אך 
הנפגעים: דורות, גבים, רוחמה, ועוד, לא 
רק בשער הנגב. הדילמה היא האם לתפוס 
את החוליה, או פשוט להפסיק לעשן. עוד 

בכפר  פורצים  זוג  חם  על  נתפסו  בנושא: 
עזה שנכנסו לבתים וגנבו מכל הבא ליד. 
בגניבות החקלאיות נרשמו ארבעה עגלים 
חוות  של  מהמרעה  שנאסף  נוסף  ועגל 
השקמים. שימו לב, החגים מגיעים ורצוי 

להשגיח על הצאן והבקר. 

9 הפסקת עישון
חולית גנבים פורצת למרכוליות וגונבת רק סיגריות

כפר עזה

אור הנר

נחל עוז

מפלסים

צילום וו יהודה אהרוני



9 סדר פסח ילדים - ותיקים בבית 
הכנסת בברור חיל

40 ותיקים ועוד 40 ילדי ד'-ו' הסבו יחד לסדר פסח לפי הגדה קיבוצית 
בבית הכנסת אותו עיטרו כרזות צבעוניות ברוח קישוטי החג של חדרי 
האוכל בעבר. את הכנת האוכל, המסכת, הקישוטים, העריכה וההגדות 

– הכול פרי עבודתם של צוות המדריכים והילדים

צילום וו יהודית דגן

חינוך חברתי
טל שוורץ

שער הנגב וו מאי 2016 09מאי 2016 וו שער הנגב08

חינוך חברתי
טל שוורץ

9 מכירים את הארץ בפסח
במשך יומיים טיילו חניכי תנועות הנוער בהרי ירושלים )הנוער העובד 
והלומד(, במדבר יהודה )הצופים( ובגליל )בני עקיבא(, עם המד"צים 
עם  הכרות  העמיקו  התגבשו,  הם  י'.  שכבה  בני  שלהם,  והמד"ציות 
הקבוצה, עם המדריכים ועם הטבע הישראלי, למדו לישון תחת כיפת 
השמיים, לחלוק, לעזור לחברים, להקפיד על משמעת מים וליהנות. 
והקומונריות  היב'ניקיות  בגאון  הובילו  י'  מכיתות  המד"צים  צוות  את 

המלוות את פעילות המד"צים גם בשגרה

ילדי מועדונית כפר עזה בטיול הצופים למצדה      צילום וו דורין, רכזת שבט הצופים בכפר עזה

9 מסע האופניים של בני המצוות
המסע התקיים זו השנה השלישית. הרוכבים יצאו מרוחמה, עברו 
כולנו  כך  בדרך,  שקמה.  שביל  עד  והבתרונות  השדות  נוף  דרך 
מקווים, ספגו משהו מהדנ"א המקומי של חקלאות, טבע, סביבה, 
חלוציות, והיסטוריה - כל מה שקשה מאד עד בלתי נסבל לעבור 

כשיושבים בחדר ממוזג על קפה הפוך

צילום וו טל שוורץ

נגריית  וסידור  פסח  ניקיונות  במסגרת 
הכוכב בשדרות, בישרה לי דפנה מהנגרייה 
דוגמאות  כל  את  לקחת  יכולה  שאני 
אחרי  לספקים.  לשלוח  תכננו  שהם  העץ 
השאלה:  נשאלה  ה"שלל"  את  שהעמסתי 
א'  כיתות  ילדי  ובכן,  זה?  עם  עושים  מה 

כבר יודעים.                
יושבות  ואני  יעל רגב  ושני  בימי ראשון 

בימי  השבוע.  את  ומתכננות  בביתמלאכה 
שלישי, רביעי ושישי אנחנו מדריכות את 
"לצאת  אותם  ומלמדות  א'  כיתות  ילדי 
מהקופסה": דרך תפירה, רקמה, בוץ, קצף 
וכל חומר אפשרי הם לומדים על משחק, 
מספרים, תרגילים, צורות הנדסיות ועוד. 

אפשר ללמוד תוך משחק ויצירה. 
לבנת קוץ

9 הקש בעץ
ילדי כיתות א' לומדים "לצאת מהקופסה" בביתמלאכה

צילום וו לבנת קוץ

נוער  בני   38 יצאנו,  פסח  המועד  בחול 
מיישובי שער הנגב, לסיור פערים חברתיים 

בדרום תל אביב. 
חזינו  שם  הארגזים",  ב"שכונת  סיירנו 
לראות  רגילות  לא  אנו  אותו  קשה  בעוני 
שאלות  בנו  התעוררו  יום.  היום  בחיי 
ומחשבות רבות; כיצד ניתן לחיות בתנאים 
אלו? כיצד זה משפיע עלייך? מה גורם לך 
להגיע למצב כזה? חשנו חוסר נוחות בכך 
שפלשנו ל"טריטוריות" התושבים, על אף 

שאלו מעוניינים שנחשף למצבם. 
תושבי  של  המחאה  באוהל  ביקרנו 
העירייה  החלטת  על  שמוחים  השכונה, 
להעניק  מבלי  מבתיהם  אותם  לפנות 
מגדירים  הם  לטענתם.  ראוי,  פתרון  להם 
ולא פולשים". הסיור  "חלוצים  את עצמם 
כעס  עצב,  בנו  עורר  הארגזים"  ב"שכונת 
ותסכול והרגשה כללית של חוסר שוויון. 

של  השני  למוקד  עברו  חד,  במעבר 
היום: בעיית הפליטים בארצנו. באמצעות 
פעילות קצרה, נחשפנו למושגים ולהגדרות 

השונות: מיהו עובד זר, מיהו פליט, מיהו 
מבקש מקלט. פגשנו את א', פליט מחבל 

דארפור, שסיפר לנו את סיפור חייו.
א' שיתף אותנו בקושי ובפחד שכרוכים 
להתנהל  בקושי  לישראל,  הגבול  בחציית 
כנער בן 15 בארץ ולבסוף כיצד התגלגל 
מלאה  לבגרות  לומד  עצמו  את  ומצא 
בפנימייה הדתית "ימין אורד" תחת חסותו 
ועל  פרי,  חיים  ד"ר  הפנימייה,  מנהל  של 
לומד  א'  כיום  לצה"ל.  להתגייס  רצונו 
הבינתחומית  במכללה  ראשון  לתואר 
בהרצליה. הופתענו והתרגשנו מההישגים 
היוותה  עמו  הפגישה  א';  הגיע  אליו 
נקודה אופטימית לסיום היום. הסיור היה 
ומרגשת.  מלמדת  מרתקת,  חוויה  עבורנו 
לצאת  ההזדמנות  לנו  נתנה  באמצעותו, 

לכמה שעות "מהבועה" אליה התרגלנו.

אופיר מונטאורינו- אלון , מור שוליס, שני 
קיסרי ונוי דניאלי, קיבוץ גבים

9 הרבה יותר משיעור חברה
סיור פערים חברתיים בתל אביב: פוגשים את המציאות

צילום וו טל שוורץ

מזה שלוש שנים יוצאת קבוצה של נערים 
ונערות משכבה יא' למסע לפולין במסגרת 
)ובשמו  והלומד  העובד  הנוער  תנועת 
המהפכה  שורשי  לגילוי  "המסע  הרשמי 
שואה   - הנוער  תנועות  ומרד  הציונית 
רגשית  קבוצתית,  הכנה  הרבה  וגבורה"(. 
ותנועתית יש למסע היוצא סמוך לפורים. 
כבר שלוש שנים שבני הנוער שלנו חוזרים 
עם חוויה משמעותית. בחול המועד פסח 
של  לפולין  המסע  סיכום  מפגש  התקיים 
חניכי י"א והוריהם. במהלך המפגש סיפרה 

הדס, מדריכת הקבוצה בפולין, על המסע 
הקריאו  מכן  לאחר  עברה.  שהקבוצה 
במהלך  שכתבו  מרגשים  קטעים  חניכות 
הסיור ולאחריו על חוויותיהן האישיות, על 
מה שלמדו, על התחושות, על החברים, על 
הקבוצה, על הבחירה להיות חלק מתנועת 
חוויה  שעברו  בחניכים  ניכר  ועוד.  נוער 

משמעותית לכל החיים.

בגי

9 מסע גבורה
מפגש סיכום המסע לפולין של חניכי י"א והוריהם

צילום וו עדן יחיא, מדריך נעורים כפר עזה

בגליל  הטיול  התקיים  ימים  ארבעה 
את  החניכים  פגשו  ובמסגרתו  העליון, 
סיפור על הקרב בחצר תל חי ואת דילמות 
קצת  בגבולות.  ההתיישבות  על  החיים 
בסיום  לא.  קצת  שלנו,  לשאלות  דומה 
הנופלים  של  לזכרם  טקס  נערך  הטיול 

בקרב על תל חי באנדרטת האריה השואג, 
ובסופו חלוקת סיכת התנועה. הטיול היווה 
שלב נוסף בהכשרת החניכים לקראת שנת 
עם  חזרנו  כולנו  הבאה.  בשנה  ההדרכה 
מד"צים  סמינר  לקראת  גבוהות  ציפיות 

בחודש יולי.

9 עולים לרגל
חופשת פסח נפתחה בטיול הארצי המסורתי של שכבת ט' בנוער 

העובד והלומד

צילום וו טל שוורץ

"מה משמעות הביטוי 'תמונה אחת שווה 
אלף מילים'?" השאלה הזו עלתה בפגישה 
הרביעית של קורס הצילום, שמתנהל בשני 
ובהנחייתנו, נעם שוקף  קיבוצים במקביל 
הנוער  של  קומונריות  בורוכוב,  ומאור 
הנר.  ובאור  חיל  בברור  והלומד  העובד 
בפגישות הקודמות לימדנו מה זה 'פריים', 
אור  איך  אובייקט בתמונה,  איך ממקמים 
וצל משפיעים על משמעות התמונה, והכי 
חשוב - הן למדו שתמונות יכולות לצאת 
יפות גם בלי פילטר באינסטגרם. עם הזמן 
הן למדו על הכוח שיש לצלם ועל איך הוא, 

או היא, יכול להגיד כל-כך הרבה בלחיצה 
אחת, לשנות לגמרי את נקודת המבט של 
לא  בשבילן  במה  היה  הקורס  אחר.  אדם 
מקום  גם  אלא  חדשים  דברים  ללמוד  רק 
להביע את עצמן ולהפעיל את הראש ואת 
הדמיון. הן בחרו להשתמש בכוח הזה כדי 
שמפריעים  נושאים  על  דעתן  את  להביע 
להן כקיבוצניקיות בכיתה ז'. אנחנו מקוות 
וגם  הכיף  בשביל  גם  לצלם,  ימשיכו  שהן 

כדרך הבעה. 

נועם שוקף ומאור בורוכוב

9 תגידו צ'יז
החניכות בברור חיל ובאור הנר לומדות על צילום מזווית אחרת



 דקלה קיי
צילום: מתן סמין

טוביה  רון  לי  אומר  בפייסבוק",  שלנו  לדף  "תיכנסי 
בעיניים נוצצות. "תראי כמה צפיות, כמה אנשים כבר 
עשו לנו לייק". בחודשים האחרונים לא מדברים בשער 
הנגב כמעט על שום דבר חוץ מטורניר שער הנגב. מה 
שהתחיל במונדיאל 2014 עם עצירת התרעננות במבצע 
מעבר  הרבה  גלים  ומכה  השנה  ממשיך  איתן",  "צוק 
לתחום השיפוט של אלון שוסטר. כמעט בכל שבת יש 
אם  אלא  הגמר,  משחק  צפוי  הקרוב  ובשבוע  משחק, 
השכנים יחליטו לעשות בלגאן. וגם אם כן, רק דוחים, 

לא מבטלים. מישהו חייב לקחת את האליפות.
דה  "שום  הלוקיישן:  גמר.  חצי  הצהריים,  אחר  שישי 
סטאדיום", ולמי שלא מכיר את הביטוי: מגרש הכדורגל 
של דורות. נבחרות כפר עזה וניר עם מותחים שרירים 
על המגרש. שיירה של מכוניות בכניסה לקיבוץ שבדיוק 
עם  מתמקמים  האוהדים  שישי,  של  מהשנ"צ  מתעורר 
ודוכן  מים  בקבוקי  לילדים,  חטיפים  גרעינים,  חבילות 
בירה באדיבות הפאב. אני מבינה בכדורגל כמו שמסי 
מה  אבל  זה,  על  להסתכל  נחמד  קלאסי.  בבלט  מבין 
בדיוק קורה פה? זה בעברית? מזלי שלפחות החולצות 
זה  המשרוקית  עם  וההוא  מי,  נגד  מי  שנדע  שונות, 

השופט. אז בסדר. איפה הדוכן עם הבירה?
מארגן  סלב,  של  סוג  צורי,  גון  ליד  מתיישבת  אני 
גרעינים  מפצח  גון  מפלסים.  נבחרת  ושחקן  הטורניר 
שתי  את  שווה  בצורה  לעודד  ומנסה  בנונשלנטי 
של  הצעירים  תחום  מנהלת  אילון,  כהן  מזי  הקבוצות. 

המועצה ואשתו של טל, משחקני כפר עזה מגיעה עם 
מתרגמת  לבין  ובין  עצבים  מרגיעה  מעודדת,  הילדים, 
מנהלת  הייתי  שנתיים  "לפני  הסרט:  בגוף  בשבילי 
החינוך בכפר עזה. הקטע בקיבוץ הזה, ובכלל באזור, 
אוהב  אתה  קבוצה  איזה  לי  ספר  כדורגל.  היה  תמיד 
ואומר לך מי אתה, ומי החברים שלך. ככה זה תמיד היה 
פה, גם עם הילדים. בחינוך הייתי עסוקה המון בארגון 
טורנירים של כדורגל בין קבוצות הילדים. כולם חולים 
על זה. כשהתחיל המונדיאל, חשבתי – למה לא לחבר 

את הקהילות זו לזו דרך המשחק?"

הפסקת צבע אדום
וכך, בקיץ 2014, נפגשה מזי עם גון צורי, אז מדריך 
נוער בכפר עזה כדי לבדוק אפשרות לטורניר קיבוצים 
סיבוני,  דפנה  עם  גם  נפגשו  הם  פעם.  של  בטעם 
שבדיוק התחילה לנהל את תחום הספורט ומשם הכול 
היסטוריה. מזי: "הנוסחה להצלחת הטורניר הקודם היא 
האנשים הנכונים, בזמן הנכון ובמקום הנכון. כל קיבוץ 
רץ לחפש ספונסר, התחילו לאתר שחקנים, נכנסו תופים 
העשרה  שנתיב  מספרות  השמועות  האקשן".  והתחיל 
וניצנים הגישו עצומה לכניסתם לטורניר בטענה שגם 
הם למדו בשער הנגב. עם שריקת הפתיחה התחיל דרבי 
מייסדים )ארגנטינאים-ברזילאים( ודרבי שכנים )232( 
ומשחקים מרתקים של גיבורים חדשים וגיבורים ישנים. 
אבל עם התחממות העניינים על המגרש החלו להתחמם 
העניינים גם על הגבול. לא פעם נקטע משחק בשל נפילת 
אדום שקטעו התקפה  צבע  אזעקות  בסביבתו,  רקטות 

וסיפקו אתנחתה לקבוצות העייפות, אבל לא היה דבר 
שיעצור את שיגעון הכדורגל. האוהדים המשיכו להגיע 
בהמוניהם. מזי: "האפקט היה מדהים, בתוך כל הכאוס 
כמוהו".  נראה  קהילתי שלא  פסיפס  יצר  זה  פה  שהיה 
היה  הטורניר  של  "האפקט  מוסיפה:  סיבוני  דפנה 
מפתיע. 200 איש באו כקהל, מה שנתן את הבאז הגדול. 
היה צלם מהאזור )רועי מזרחי(, עלו תמונות לפייסבוק, 
אייל נברו כתב שם סיקורים מפתיעים ומרגשים וזה יצר 
נאלצנו,  פה  "בתקופה שהתחמם  גון:  גדול".  מאוד  הד 
כמו שאתם יודעים, לעזוב זמנית את כפר עזה ולהתמקם 
בניר העמק. יום אחד הלכתי לבריכה בקיבוץ כפר ברוך 
עם ילדי החטיבון, והמציל, שידע מאיפה אנחנו, שאל 
אותי – תגיד, כמה נגמר המשחק? לא האמנתי שזה יגיע 
עד שם, קראו לזה טורניר הקיבוצים. אנשים ממש עקבו 

אחרי מה שקורה".  
הטורניר ההוא נגמר בניצחון של כפר עזה. משם נולד 
טורניר מקוצר שגם אותו הפיקו דפנה וגון, שהמנצחת 
נבחרת קיבוץ ארז. אבל הטורניר  הגדולה שלו הייתה 
הקצר השאיר טעם חזק של עוד. שוב התכנסו השלושה 
ומזי הפעילו לחץ  דפנה  והחליטו שחוזרים למגרשים. 
עצמו.  על  הארגון  את  לקח  והוא  גון  על  מתון  פיזי 
הכדורגל",  דרך  בחינוך  שעוסקת  בעמותה  עובד  "אני 
מענה  לתת  הטורניר,  את  להפיק  "ורציתי  מספר,  הוא 
למען  משהו  לעשות  ביומיום,  לו  שאין  למי  ספורטיבי 
להעלות  התחילו  הטורניר  של  "בדף  דפנה:  האזור". 
משחקים  לצד  מהאזור  עבר  שחקני  של  תמונות 
מהטורניר החדש. הקבוצות קנו ביגוד לאירוע, חולצות 

בצבעים תואמים וכולם דיברו על זה". 

שער הנגב וו מאי 2016 11מאי 2016 וו שער הנגב10

הפייסבוק,  בדף  צפיות  אלפי  ויראלית:  לתופעה  הפך  הנגב  שער  טורניר 
פקקים,  בנעלי  חמושים  ברגליים.  שמצביע  וקהל  ארצית  כלל   התעניינות 

הומור עצמי וגאוות יחידה, האנשים על המגרש יוצרים היסטוריה

כדורגל ויראלי
על  הוא  הפעם  "הדגש  דפנה:    .2016 אביב  טורניר 
למשחק  דוריות,  לרב  מקום  שייתן  קהילתי  כדורגל 
יישובי המועצה.  רוב  ולהשתתפות של  ספורטיבי הוגן 
חלק,  ולקחת  להגיע  כולם  את  שהזמין  פרסום  יצא 
נבחרו ראשי קבוצות המנהלים את הליגה: נציגים לכל 
11 היישובים הגיעו לפגישה, רוחמה הודיעו שלא יוכלו 
להעמיד סגל גדול ופרשו, דורות התלבטו אבל נכנסו, 
וההפתעה של הטורניר - בית"ר יכיני, כמו בימים ההם. 
אלון שוסטר הגיע מעמדת השמירה כדי לערוך הגרלה 
ששודרה בדף הפייסבוק המלווה את הטורניר, ויצאנו 

לדרך".
רוב השחקנים הם בני +18, כשהשחקן הכי צעיר הוא 
בן 14-15 והמבוגרים ביותר הם ניב בנודיז, בן 61 ואריה 
טלמור, בן 66 מניר עם. יש גם שחקנית ממפלסים בשם 
יעל דואניס. אני עומדת עם מזי, דפנה וגון ומתפעלת 
בקול איך לכולם יש נעלי פקקים מקצועיות. "מה קרה 
"הם  לי,  אומרים  רציניים",  שחקנים  כאן  כולם  לך, 

משחקים קבוע, יש להם את כל הציוד". 

הכוכב האמיתי על המגרש הוא רון טוביה, בעל "הטור 
של טוביה", הפרשן של הטורניר והרוח החיה במשחקים. 
מעט  לא  ויראלי  כמעט  הפך  שהטורניר  שאומרים  יש 
בזכותו. רון: "כל שבוע יש יציע מהמר לפני סופ"ש, אני 
שואל אותו מה לדעתו יהיו התוצאות. עשינו סרטון עם 
נדב יעקבי פרשן ערוץ הספורט, שזכה ל-2300 צפיות 
בשבוע. זה הגיע לכמות צפיות שלא ציפינו לה. העלינו 
מארח,  פאנל  עם  העיתונות  יציע  של  סרטון  לאחרונה 
אנחנו כל פעם נהנים להפתיע. אחרי כל משחק עולות 
תמונות וסיקור, יש לנו צלמים – רועי מזרחי, מתן סמין 
מגיעים  כולם  זמנים,  שמודד  שרושם,  מי  יש  ואחרים. 
למשחק בהתנדבות ומתוך אהבה לספורט הזה. זה מה 

שכל כך ייחודי ומדהים כאן".

חוזרים הביתה לשחק
המשחק בעיצומו, ואני מזגזגת בין האוהדים של כפר 
שקט  יש  עזה  כפר  של  ביציע  עם.  ניר  של  לאלה  עזה 
אומרים  כלל,  בדרך  וחיוכים.  שמש  משקפי  יחסי, 
השחקנים  של  וחברות  אמהות  של  קבוצה  כאן  יש  לי, 
בצד  הקהל.  את  ומרימות  אמוציות  המון  שמכניסות 
השני, על הספסל, יש קצת יותר עצבים וטענות שהקהל 
של כפר עזה "מתסיס". אני מתמסטלת קלות מאדים של 
בן גיי. "זה ממני", אומר במבוכה אלון מוספי מניר עם, 
צריך  "אני  במשחק.  קלה  פציעה  אחרי  בכפכפים  כבר 
תקציב מיוחד לבן-גיי", צוחק גון כשהחובשת: מטפלת 
בפצוע נוסף. בקצה המגרש עומד משה מוספי, המאמן 

שיערותיו  קצות  עד  מתוח  הנגב,  שער  של  המיתולוגי 
הלבנות. רון מפרשן לי: "הבן הבכור שלו, ענבר, שיחק 
במכבי ת"א בשנות ה-80. בן אחר, אלון, שיחק בנוער של 
מכבי תל אביב, ערן השוער הוא בכלל שחקן כדורסל". 
משה פרש לפני כמה שנים מאימון קבוצות אבל נמצא 
"יש  פיזית.  לא  אם  גם  המשחק,  בתוך  עמוק  זה  ברגע 
בנבחרת של ניר עם הרבה כוכבים, אבל כפר עזה היא 
גדול  קיבוץ  נבחרת חזקה של צעירים ספורטאים, הם 

ויש להם המון שחקנים". 
ועל המגרש משחקים כאילו מדובר בליגת האלופות. 
זיעה ודמעות, כמה עבירות שלרוב נגמרות בחיבוק של 
ועצבים  צעקות  סופג  נידם,  מאיר  השופט,  השחקנים. 
כשהוא  עזה,  כפר  של  והשער  ספורטיבית  הרוח  אבל 
שימריז  יונתן  הקהל.  כל  את  מרים  ה-65,  בדקה  מגיע 
שהבקיע משמח את אמא דקלה, ניר עם לא מצליחים 
"אנשים  לגמר.  עולים  עזה  וכפר  הפער  את  להדביק 
מגיעים לכאן מרחוק", אומר רון. "90 אחוז מבני המשק 
שגרים בתל אביב מגיעים לשחק או לעודד. זאת אחת 
המטרות של הטורניר", הוא צוחק", "להחזיר בני משק 
מגבים,  קולטין  ועמית  בהרב  אורי  לשבתות.  להורים 
למשל, מגיעים מחיפה לכל משחק של גבים". גון סוסנה 
ונפצע  איתן  בצוק  קצין  היה  רון,  מספר  ממפלסים, 
מקליע בעין. היום הוא שופט ומשחק במפלסים. "הוא 

השופט הכי טוב שיש בטורניר, מקצועי והגון".

הארגנטינאית ששרדה
"בשני המשחקים האחרונים הייתה תפאורה מדהימה 
שמגיעים  האנשים  מכמות  יותר  שזה  איש,   250 של 

להצגה בדורות", אומר רון. "במשחק האחרון של שלב 
הבתים בין יכיני נגד ברור חיל הקהל של ברור חיל הביא 
דרבי  לנו  היה  ההצלבה  בשלב  ברזילאית.  להקה  איתו 
לארגנטינאית  הפכה  מפלסים  סוער.  אמריקאי  דרום 
הבכירה לאחר שאור הנר הודחו". במקביל לדרמה על 
המגרש מתחוללת, כאמור, דרמה ברשת. דף הפייסבוק 
מהאזור  אנשים  להתעדכן,  מפסיק  לא  הטורניר  של 
מקבלים תפקידי מפתח מבלי שבכלל ידעו שהם כאלה. 
למשל, רעות וקס, מנהלת הקהילה מארז הפכה לאלונה 
הבית של  פרשן  הוא  חרמש  עומר  הקיבוץ;  של  ברקת 
צוות הניו מדיה, וגם חיים חרמוני מדורות זכה לתפקיד 
בכיר בהנהלת הקבוצה של קיבוצו. הצוות שכולל את 
אייל נברו, טוביה, גון ופרשן הבית עומר חרמש מכפר 
"אנחנו  לא מפסיק לעדכן עם המון הומור עצמי.  עזה 
כבר על המפה, בכדורגל חלש – של הליגות הנמוכות", 

אומר טוביה, והוא רציני לגמרי. תבדקו. 
ורון  זה מדרדר לאלימות,  האווירה מעולה. לפעמים 
אומר שמהטורניר אפשר ללמוד על המנטליות של כל 
קוראים  "אנחנו  הדשא.  על  אמוציות  המון  יש  יישוב. 
לאנשים לא לאבד פרופורציות, היו כבר מקרים שיריבות 

עתיקה ממשחקים של פעם הפכה לעימות של ממש. 
"נתכונן  שואלת.  אני  העונה?  כשתיגמר  יקרה  ומה 
לעונה הבאה", דפנה אומרת. רון: "בזמן האחרון הגיעו 
קשר  איתנו  יוצרים  השכנות,  מהמועצות  פניות  אלינו 
לא  אנחנו  טורנירים.  גם   להם  לעשות  שנבוא  ורוצים 
רוצים כי זה קטע קהילתי. אמרנו שאנחנו מוכנים לתת 
ייעוץ בכיף, אבל לא לארגן. את זה אנחנו מוכנים לעשות 
רק כאן, בקהילה שלנו. כמו כל מי שמתנדב כאן, הכול 

באהבה ולמען הפיתוח באזור".

כדורגל?
תמשחקים!
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9שעת כושר
ציות או אחריות

בשנתי הראשונה כמאמן קבוצת ילדים, שיחקנו נגד קבוצה 
מהקיבוץ השכן. בסיום ניגש אלי חבר קיבוץ המבין בכדורעף 
והסביר לי שמיכה שמבן, האיש והאגדה, מאושיות הספורט 
לכך  רמז  הילדים.  על  לצעוק  טוען שצריך  הארצישראלי, 

שהגישה ה"לא צעקנית" שלי, רצוי שתשתנה.
תלמידינו,  עובדינו,  ילדינו,  בקרב  משמעת  נשיג  איך 
ציות.  מתוך  ברזל"  "משמעת  לייצר  קל  כמה  חיילינו...? 
שלי  בשונה מהציפיות  ומתנהל  בכל פעם שהילד מתנהג 
כמאמן – "פטיש על הראש". מלווה בשאגה אדירה ובצירוף 
"למה את  "למה אתה...?"   – מקדם השאלה האולטימטיבי 
לא זזה? למה אתה לא מוסר?" )שאלה משפילה ודוחקת 

לפינת ההתגוננות( הנער יעשה את הנדרש בחיל וברעדה 
גם  לי.  יסגדו  וכולם  מנצח  שאף  ייתכן  גיבור.  אצא  ואני 

הספורטאים: "איזה גבר המאמן".
כמה ארוכה, קשה ורוויית חתחתים היא השגת המשמעת 
מתוך אחריות. איך בכלל מתחילים? איך אני כהורה, מאמן, 
לא  או  שונה  תפקוד  עם  מתמודד  מנכ"ל...  מפקד,  מורה, 
תקין של מי שסר למרותי? איך אני שולט ביצרים שלי ומכוון 
את הדרישות והתגובות שלי, לשם השגת מטרת העל בה 
אחריותו של הספורטאי, לדוגמה, ינתב את דרכו להצלחה 
ללא  לקרות  לכך  גורם  אני  איך  הצלחה?(.  בכלל  )מהי 

צעקות ועונשים ובדרך המעודדת והמעצימה את הטוב?
מודה, לפעמים הילדים, המתבגרים והספורטאים, מוציאים 
את המיץ ובא לך לכסח להם את הצורה. אלא שכאן מותר 
פעמים  בעצמך!  שלוט  הבהמה.  מן  המאמן/מורה/הורה 
רבות גערה אסרטיבית נוקבת הנאמרת מתוך שיקול דעת 
ובשקט, תשפיע הרבה יותר וגם בה יש להיזהר. אולי עדיף 
דרכים אחרות להשגת תפקוד  כמקור סמכות לחפש  לך 

אחראי. הומור למשל?

בחברות ומשטרים שונים בעבר ובהווה, מקובל מאוד להביא 
ואין  התנאים  משתנים  וכאשר  ציות.  באמצעות  למשמעת 
מי שיצווה, מה אז? חבר שחזר מרוסיה לאחר שנתפרקה 
מחכים  רוסים  "מיליוני  כך:  שם  המצב  את  תיאר  בריה"מ, 
שיגידו להם מה לעשות". צייתנות מדכאה יזמה, אחריות יש 

בה לעודד יצירתיות וחשיבה עצמאית מקדמת.
ואולי כולנו אשמים בכך. איפשהו כולנו מעדיפים שמישהו 
)התרגלנו(. אתם  ואפילו עם פטיש  לנו מה לעשות  יאמר 
ובכל  יכול  אחד  כל  גופני  אימון  ולהרכיב  לצאת  יודעים, 
נדמה  פעילות.  ולקבוצות  להדרכות  נרשמים  רבים  זאת 
במקום  נמצאת  המאמן/מורה,  של  ההצלחה  שפסגת  לי 
כל  מתבגרים  וכולנו  חלקי  באופן  רק  לו  זקוק  שהמתבגר 
הזמן. אם אפשרתי למתבגר מרחב אחריות בעת הכשרתו, 
אביא אותו בסבלנות, לידי היכולת ליזום והוא יהיה לאחראי 

הבלעדי להצלחתו.

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

9 לצאת 
לעצמאות?

יש לך רעיון מדהים ואתה 
רוצה להקים עסק. איך תדע 

אם כדאי? מספר שאלות 
לבדיקה עצמית שיכולות 

לקצר תהליכים
כל מי שסביבך יסביר לך למה לא כדאי 
לעבוד  בטוח  ושהכי  עצמאי,  להיות  לך 

כשכיר. אבל יש לך רעיון ותוכנית 
איך מתמודדים עם הדילמה?

עסקיות  הזדמנויות  הערכת  מבצעים 
)או  ומתקדמים  אובייקטיבית,  בצורה 

לא( בהתאם לתוצאות הבדיקה.

9 שלב ראשון: 
אינטואיציה

האם  שלנו,  בנשמה  באמת  זה  האם 
ועל  הרעיון  על  חולמים  אנחנו  באמת 
נחמד  נראה  זה  שהיום  או   ,24/7 העסק 
ומחר כבר שכחנו. אם זה בנשמה, שווה 
התחושה  אם  אבל  בבדיקה.  להמשיך 
מסתכמת ב:"סבבה, אם יקום יהיה נחמד, 

אם לא, לא נורא" אז אל תתחילו...

9 שלב שני: שש בדיקות 
בסיסיות:

או  המוצר  עונה  עליו  הצורך  מה   .1

או  אמתי  צורך  זה  האם  שלנו?  השרות 
שאנו צריכים לייצר צורך כזה?

2. מי הלקוחות שלנו? מי יסכים לשלם 
כדי להשתמש במוצר או השרות שלנו?

3. מי הם המתחרים שלנו? למי יש מוצר 
כמו שלנו והלקוחות הפוטנציאליים יקנו 

ממנו ולא מאתנו?
4. מה החסרונות של המוצר או השרות 

שלנו? כן, לכל אחד יש חסרון...
5. מה מציע המוצר שלנו ללקוח שאף 

אחד אחר מהמתחרים לא מציע?
6. מי הצוות שלנו? האם אנחנו יכולים 
לעבוד ביחד? האם זה עסק שאעבוד בו 

לבד?
השאלות,  לכל  תשובות  לנו  יש  אם 
צורך  יש  שבאמת  בטוחים  ואנחנו 
ולקוחות, ניתן להתארגן לפתיחת העסק. 
כמובן, שאם העסק גדול, ואנו צריכים 
להשקיע בו עשרות אלפי שקלים ומעלה, 

יהיה צורך לעשות בדיקה מעמיקה יותר, 
אולם זו בדיקה בסיסית וראשונית שתיתן 

לנו כיוון נכון.
בדיקות אלו לא מבטיחות הצלחה, אבל 
הסיכוי  את  במשהו  מקטינות  בהחלט 

להיכשל, ולכן הן כה חשובות.

9 זרקור על 
יזמת

הלן זילצר, סיפורו של תכשיט
הלן זילצר, תושבת קיבוץ מפלסים הינה 
צורפת ומעצבת תכשיטים מזה 30 שנה. 
במהלך כל השנים, הלן עסקה בצורפות 
כשכירה.  בעיקר  תכשיטים  ובעיצוב 
השתתפותה בפרויקט "מזנקים ביחד 2" 

הוביל אותה לפתוח עסק עצמאי. 
היא  סתם,  תכשיטים  צורפת  לא  הלן 

של  הסיפור  ואת  החלום  את  צורפת 
הלקוח. 

רבים  צמידים  ירשה  לקוחה  לדוגמה, 
מזכרת  רוצה  היא  שלה.  רבתא  מסבתא 
מהסבתא,  ולילדותיה  לה  משמעותית 
הצמידים.  של  הדוגמה  את  אוהבת  לא 
הלן התיכה את הזהב, ויחד הן חשבו איך 
לעצב את התכשיט כך שייצג את הסבתא, 
ויכלול אלמנט שילווה את העונדים את 
מזכרת  של  בהיבט  החדשים  התכשיטים 

רגשית. 
לרגש.  קשורים  הלן  של  התכשיטים 
תכשיט  כל  סיפור,  יש  תכשיט  לכל 
רגשית  עיצובית,  חוויה  בעקבות  נוצר 

ומיסטית. 
לקוחה  ראיתי  ההזדמנויות  באחת 
הרחוקה,  מאוסטרליה  להלן  שמגיעה 
מה  שואלת  תכשיט,  על  יד  שמה 
שהתכשיט  ומסתבר  שלו,  המשמעות 
מדבר בדיוק על הרגשות והחוויות שלה 
מילדותה. יש לציין, שהלן לא הכירה את 
"להתאים"  ידעה  ולא  מהעבר,  הלקוחה 

את סיפור התכשיט ללקוחה.
בתיקון  גם  עוסקת  הלן  בסטודיו, 
תכשיטים, מחזור ושיפוץ תכשיטים ישנים, 
קונבנציונאליים  תכשיטים  של  הזמנה 
כמו טבעות אירוסין ונישואין, יודאיקה, 
מתנות לחתונות ובר/בת מצוות ומלמדת 

צורפות בשעורים פרטיים.
054-7646978 נוספים:  לפרטים 
h e l e n z i l z e r @ g m a i l . c o m
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9 עולות 
ליגה

קבוצת בוגרות הכדורעף 
המשותפת של שער הנגב 
ואגודת הסטודנטים ספיר 

עלתה לליגה הלאומית
נוער  משחקניות  מורכבת  הקבוצה 
מהאזור.  ושחקניות  הנגב  שער  בוגרות 
את הקבוצה מאמן תומר שמואלי מקיבוץ 
ורדי,  יהל  הקבוצה:  שחקניות  מפלסים. 
יעל  פריסנקו,  דריה  קפלון,  גבריאלה 
הלפרין,  שביט  שומר,  יפעת  קניגסוולד, 
רפפורט,  פלג  טויזר,  נועה  גרזון,  מור 

שירן לסטפוגל. 
קבוצת  עלתה  שעברה  בשנה  כאמור 
הבוגרים לליגה הלאומית. נאחל לה המון 
הצלחה במשחקי ההישרדות שמתקיימים 

בימים אלו בליגה.

9 כל אחת 
מנצחת

כחלק מפעילות קידום ספורט 
הנשים, גם השנה פתחנו 

תכנית בת חודשיים לקראת 
טריאתלון נשים שיתקיים 

בהרצליה ב- 28/5
הנשים  שקבוצת  מסורת  כבר  זוהי 
מ"עוטף  מגיעה  באירוע  ביותר  הגדולה 
גם  אחת,  לכל  מאפשר  הפרויקט  עזה". 
להתאמן  קודם,  ניסיון  כל  ללא  נשים 
לקראת האירוע באימוני שחייה, אופניים 
המרכז  של  פעולה  שיתוף  זהו  וריצה. 
בשער  הספורט  ומחלקת  ההידרותראפי 
הנגב. והפרויקט נעשה בהובלת הקבוצה 
על  ל"כפרית"  מודים  אנו  האתגרית. 
רק  שזוהי  ומקווים  בפרויקט.  תמיכתה 
שמתנסות  נשים  אותן  עבור  ההתחלה 

בטריאתלון בפעם הראשונה.  

9 סופשנה: 
התעמלות

רשמו לפניכם את התאריך
השנה החלטנו לקיים את אירוע הסיום 
המסורתי של ההתעמלות באולם דורות 
הצהריים  אחר   ,16/6 והנעים:  הממוזג 
של  מופעים  בתוכנית:  דורות.  באולם 

וידאו.  קטעי  בשילוב  השונות  הקבוצות 
מומלץ בחום להגיע. 

9 בשביל 
הערכים

שיתוף פעולה באמצעות 
עמותת ערכים בספורט

מקיימים  שאנו  השנייה  השנה  זוהי 

שיתוף פעולה בין מגמת ספורט ומחלקת 
ערכים  עמותת  באמצעות  הספורט, 
המסכם  יום  קיימנו  השבוע  בספורט. 
מגמת  ילדי  שלמה,  שנה  של  פעילות 
פעילות  העבירו  י'  כיתה  של  ספורט 
עוסקת  אשר  ט',  לשכבת  ספורטיבית 
בנושא הערכים בספורט: הגינות, שיתוף 
פעולה ועוד. את הפעילות מובילים מורי 
המגמה תומר וסברינה יחד עם תמיר ארז, 

בן מפלסים, מעמותת ערכים בספורט.

ספורט
דפנה סיבוני ששון
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9 בין אדם למקום
תערוכת התצלומים שבכניסה 

לקיבוץ ארז היא סיכום 
ופרי עבודה של תוכנית 

"מראה מקום", מטעם מרכז 
החוסן והמחלקה לשירותים 

חברתיים
קיבוץ  נציגי  סיימו  שנה  כמעט  לפני 
את  המועצה  ישובי  נציגי  עם  יחד  ארז, 
קורס "מראה מקום", בו חוו ורכשו כלים 
ותוכן  חוסן  ויצירת  לפיתוח  חדשניים 
קהילתי. קורס ייחודי זה, העוסק בפיתוח 
במצלמות,  שימוש  תוך  וקהילות  תוכן 
שתפנית  קהילתית  וחשיבה  כתיבה 
מרכז  ידי  על  ומומן  שפותח  יוצרת, 
חברתיים,  לשרותים  והמחלקה  החוסן 
המחלקת  בשיתוף  מקום"  "מראה  צוות 
לתרבות מועצה אזורית שער הנגב, היה 

השלב הראשון בתהליך. 
תהליכית  קבוצתית  עבודה  בעקבות 
לאחד  ארז  קיבוץ  נבחר  משותפת 
בתהליך  צמוד  ליווי  שיקבלו  הקיבוצים 
יצירה קהילתי של צוות "מראה מקום", 
מיקי מוזס מנדל ומיכל שטיינר. תהליך 

ליווי ארוך טווח וצמוד, אותו מימן מרכז 
החוסן, בשיתוף ובהשקעה בהתאמה של 
הקיבוץ בכל תהליכי ההפקה. כבר מעל 
נמצא  מקום"  "מראה  שצוות  שנה  לחצי 
בארז. הנושא בו החליט הקיבוץ להתמקד 
הותיקים,  לדור  והצדעה  חיזוק  הוא 
הקמת  דורי,  הבין  הקשר  וחיזוק  חיבור 

בסיס לארכיון ולארכיון קהילתי חי.
התהליך החל במפגשי חשיבה עם צוות 
ההיגוי ופתיחת התהליך הרשמי נעשתה 
בארוחת בוקר קהילתית רבת משתתפים, 
החל  משם  הוותיקים.  ועד  מצעירים 
העושה  דורי  רב  צוות  של  ארוך  תהליך 
ימים כלילות בתיעוד וידאו של כל ותיקי 
בארז.  גרים  שאינם  מייסדים  כולל  ארז, 
העבר  תמונות  איסוף  מתהליך  כחלק 
מתוך הארכיונים הפרטיים, יצאו צוותים 
נפתחו  תמונות,  נאספו  בית,  לביקורי 

דלתות ולבבות. התהליך כולו הרחיב את 
הצדעה  ענק,  תערוכת  העשייה;  מעגלי 
העצמאות  ביום  עלתה  המייסדים  לדור 
והיא רק קדימון למשחק טריוויה קהילתי, 
ותערוכות נגזרות מתמונות וסיפורי עבר, 
שייעשו על ידי הנוער ואמנית פוטושופ 

בהן ישולב עבר עם הווה.
הצבת התערוכה בשטח הציבורי, היתה 
נמשכת.  עדיין  וההתרגשות  שיא  רגע 
בנות  עבר,  ותושבי  אורחים  מבקרים 
תושבי  בארז,  עוד  גרים  שאינם  ובנים 
האזור, הגיעו לצפות בה. תערוכת צילום 
ותפקידים  בגדים  חילופי  של  נוספת, 
בשילובים בין דוריים בארז יצאה לדרך 
לצילומי  ההכנות  על  עובדים  ובמקביל 

קליפ קהילתי משותף. 
מראה  בקורס  משתתפת  טורן,  טל 
נתן  "הקורס  ארז:  תרבות  ועדת  מקום, 

אחרת  מבט  ונקודת  חדשים  כלים  לנו 
כאן  הייתה  קהילתי.  תוכן  פיתוח  על 
כל  את  שכללה  גדולה,  מאד  השתתפות 
שכבות האוכלוסייה. נתנה לי ההזדמנות 
אני  אותם  האנשים  את  יותר  להכיר 
מכירה כל חיי ובעיקר גרם לי להיות גאה 

בבית שלי".
תכניות  מובילת  מנדל,  מוזס  מיקי 
מראה מקום: "החיבור והתהליך שאנחנו 
ארז,  קיבוץ  אנשי  עם  יחד  עוברות 
יחסים  מערכת  נרקמה  ומעורר.  מרגש 
צמיחת  את  שאפשרה  ותומכת  חמה 
בין  חדשים  קשרים  שיצרה  המיזמים, 
בין  חיבורים  השונים,  הקהילה  מעגלי 
קהילה  היא  ארז  דוריים.  ובין  אישיים 
והלימוד  וחזקה, החוויה  יוצרת  תוססת, 
המשותפים היו גם שלנו, בכך התברכנו 

והתעשרנו."
נורית ארזי דחוח, רכזת ועדת תרבות: 
את  החוסן,  ממרכז  שקיבלנו  "המתנה 
תכנית מראה מקום, הודות לטל, דקלה 
בו  והצטיינו  בקורס  שהשתתפו  ומלניה 
כצוות, נתנו גם לנו טעימה, הצצה וכלים 
חלום  את  אישי  באופן  לי  שמגשימים 
הקהילה הרב דורית היוצרת ויוצרים כאן 

בארז התרגשויות בלתי נגמרות."

רווחה וחוסן
תהילה רביבו

יזמות
נוגה נולסט

צילום וו קבוצה אתגרית שער הנגב

צילום וו מור אברג'יל



9 להניע את 
הטרקטור

יחיד מסוגו בארץ: מכללת 
ספיר בשיתוף עם המועצה 

ו"מעברים" השיקו מסלול 
חדש לתואר BA בניהול 

חקלאי
משופעים  בפרט  והנגב  ישראל  מדינת 
במומחי חקלאות, ולמרות זאת הענף סובל 
יציבות.  וחוסר  ממשברים  קבוע  באופן 
גולש  מצליח  מחקלאי  הנדרש  הידע 
האגרונומיה,  לתחום  מעבר  הרבה  היום 
לפני  וחי.  צומח  בגידול  והמומחיות 
כשנתיים התגבש פורום חקלאות במועצה 

של  משותפת  ביוזמה  הנגב  שער  אזורית 
נציג  צפוני".  נגב  ו"מעברים  המועצה 
רכז  חרמוני,  חיים  הוא  בנושא  המועצה 
החקלאות. ליוזמה הצטרפו גידולי "שדה 
ושתי  בנגב  הרפתות  והתארגנות  נגב", 
המועצות "יואב" ו"בני שמעון". הפורום, 
הטרקטור?"  על  ינהג  "מי  כותרתו  תחת 
עתידה  להבטחת  לפעול  למטרה  לו  שם 
של החקלאות בנגב ושילוב צעירים ודור 
המשך, זאת מתוך הכרה שמשרות ניהול 
על  מנהיגה  פחות  לא  חשובות  ותחכום 

הטרקטור. 
המטרות המרכזיות שעלו:

החקלאות  בניהול  המשך  דור  ביסוס   •
באזור - הכשרת צעירים לניהול.

• יצירת פתרונות תעסוקתיים ומקצועיים 
מסלולי  מציאת  העכשוויים-  למנהלים 

קידום 
• יצירת אטרקטיביות לצעירים להיכנס 

לענף.
צורך  גם  עלה  שגובשו  המטרות  מתוך 
העוסקים  של  ואישי  מקצועי  בפיתוח 
בתחום והוחלט לפעול למען פיתוח תואר 
בניהול חקלאות שיהיה ידידותי ונוח מחד, 
ומעשית,  אקדמית  ואיכות  מוניטין  ובעל 
לתארים  המשך  לימודי  גם  שיאפשר  כך 

מתקדמים מאידך. 
לניהול  המחלקה  עם  פעולה  בשיתוף 
לדרך  יצאה  ספיר  במכללת  תעשייתי 
יוזמה של מסלול חדשני המתמחה בניהול 
חקלאי. התכנית האקדמית לתואר ראשון 
בענפים  כמנהלים  בוגריה  את  תכשיר 
השונים של החקלאות ותסלול את המשך 

דרכם של המנהלים הנוכחיים.
המציעה  היחידה  המכללה  היא  ספיר 
לבוגרים  חקלאי.  בניהול  המתמחה  תואר 
השינויים  עם  להתמודדות  כלים  יוקנו 
במשק הישראלי ובתפיסת הניהול החקלאי 
בד בבד עם הקניית מקצוע הניהול ככלי 

סיום  עם  והמקצועי.  האישי  לקידומו 
בוגר  תעודת  לבוגרים  תוענק  הלימודים 
ובקרה  בניהול   )BA( ראשון  תואר 
חקלאי  בניהול  הסמכה  לצד  תעשייתית 

מטעם המרכז ללימודי חוץ והמשך.
עובדים,  לחקלאים,  מיועד  המסלול 
בתחום  לעסוק  והמתעדים  עבודה  מנהלי 
החקלאות בכל הגילים. גם מי שעבר את 
גיל שלושים ואין בידו תעודת בגרות יוכל 
 30+ מכינת  מציעה  המכללה  להשתלב. 
אתכם  תכשיר  חודשים  ארבעה  שבמשך 
ללימודים  ישירות  לעבור  שתוכלו  כך 

האקדמיים.
החקלאות  בתחומי  הלימודים  תכנית 
ההתיישבות  נציגי  בשיתוף  נבנתה 
בהעברת  שותף  יהיה  חלקם  העובדת, 
הקורסים  עליהם.  ובפיקוח  התכנים 
על  יועברו  החקלאי  הניהול  בתחומי 
מהפקולטה  ספיר,  ממכללת  מרצים  ידי 
לחקלאות, מכון וולקני ועוד, וכן מדריכים 
מומחים בתחומי החקלאות השונים. כולם, 

מהשורה הראשונה.

במהלך חודשי הקיץ צוות מרכז הצעירים 
יוצא מהמזגנים אל היישובים כדי לפגוש 
אתכם, בבית שלכם. מטרת המפגשים היא 
ולהשמיע.  לשמוע  לבוא,  לכם  לאפשר 
וצוננת, פיתה וחומוס  על כוס בירה קרה 
מפגש  כל  טחינה'  של  'החומוס  מבית 
שלכם  ההזדמנות  זאת  לחוויה.  יהפוך 
לבוא, להשמיע, להשפיע ואולי הקיץ נזרע 
זרעים של תיקווה. נצליח ליצור מפגש שבו 

)סטודנטים, שוכרים,  בני 18-40  צעירים, 
קיבוץ/שכונה/הרחבה,  תושבי  משק,  בני 
שמישהו  אחר  סטאטוס  כל  או   – חוצנים 
הסטאטוס,  על  אחריות  לוקחים  המציא( 
התרבות,  הסביבה,  המקום,  הקליטה, 
המחירים, התנועה, התזונה וכל דבר אחר 
שמוציא מכם קיטונות של תלונות. מפגש 

ראשון מתקיים בתאריך 21/06, ביכיני.

9 בא לכם דייט?
צוות מרכז הצעירים יוצא לפגוש אתכם

9 שווה לגזור
לאות סולידריות עם מגדלי הירקות 

והפירות אנו מקדישים את הפינה שלנו ל...
מלפפונים! מה עושים איתם?

קצוצה  בננה  במערבל  לערבב  לפנים:  מסכה   •
וחצי מלפפון; להוסיף כף דבש וחצי כוס מיץ לימון; 
להניח בשכבה אחידה על הפנים; לאחר חצי שעה 

לשטוף במים פושרים.

 4 עם  מים  ליטר  להרתיח  חמוצים:  מלפפונים   •
כפיות מלח בישול)מלח גס( ולאחר מכן לתת להם 
3 פלפלים  שיני שום,   10 בצנצנת  להצטנן. לסדר 
חריפים, זר שמיר וקילו מלפפונים קטנים וקשים. 

להוסיף לצנצנת את מי המלח ולחכות 4 ימים. 
 2 יוגורט,  מיל׳   500 בקערה  מערבבים  צזיקי:   •
מלפפונים מגורדים בפומפייה גסה, שן שום כתושה, 
2 כפות שמן זית, חופן נענע קצוצה, 2 כפות שמיר 
כפות שמנת   2 קצוצה,  פטרוזיליה  כפות   2 קצוץ, 
טועמים  אטלנטי.  ים  מלח  כפית  וחצי  חמוצה 

ומוסיפים לפי הטעם. מכסים בניילון נצמד ומצננים 
לפחות שעתיים במקרר. להגשה מוזגים לצלחת, 
מפזרים מעל מלפפון קלוף וחתוך לריבועים, ונענע 

קצוצה.
כותשים  חותכים,  מלפפון,  מקלפים  קיו:  ג׳ין   •
לימון.  מיץ  וכף  בזיליקום  עלי   2 עם  ומערבבים 
מוסיפים 60 מ״ל ג׳ין, 1 מ״ל מי סוכר, וכף מידורי. 
וזרדי  קרח  עם  לכוס  ומסננים  הכוס  משקשקים 
מי  מ״ל   45 עם  המלפפון(.  )מקליפת  מלפפון 

טוניק.

15מאי 2016 וו שער הנגב

מעברים
עינת מדמון וסלעית ברדה

מרכז הצעירים
מזי כהן אילון

שער הנגב וו מאי 2016 14

9 לעבוד 
מהבית

לשיווק   ZOOM תכנית  סיכום 
הצעירים"  "מרכז  של  עסקי 
לוויכוח,  מקום  אין   ו"מעברים": 

זה עובד!

המקום "  לא  הוא  הנגב  שער 
לא  זה  למכירות,  האטרקטיבי 
עסק"  לפתוח  האידיאלי  המקום 
של  הבעלים  )מפלסים(  רסקין  ירדן  אמר 
תכנית  את  סיכמנו  בו  בערב  'משתיילה', 
השיווק  בתחום  הכוונה  תכנית   ,ZOOM
ו"מעברים  הצעירים"  "מרכז  של  העסקי 
נגב צפוני". אז למה צעירים רבים מחליטים 
להיכנס לזירת העסקים הלא המפתה לכאורה 
את  תשאלו  אם  כל  קודם  הנגב?  שער  של 
פתח  הוא  למה  חיל(  )ברור  ויס  בן  שמעון 
את 'פלאפל בקיבוץ', הוא יענה לכם שהוא 
אכל בכל מקום בעולם ושיום אחד הוא הבין 

שהכול נמצא בכדור של הפלאפל.
לפתוח עסק זה לא עניין פשוט, מלי מלון 
הקרמיקה  עסק  את  שפתחה  חיל(  )ברור 
'מלוקה' מספרת: "כשאתה פותח עסק אתה 
צריך לדאוג לכול המכלול!  שיווק, תכנון, 
מעבר  הרבה  זה  תמחור.  חשבונות,  הנהלת 
לרוב  למקצוע".  שלך  הגדולה  לאהבה 
האנשים, שלא רכשו ידע או ניסיון בתחום, 
רובם  פשוטה.  לא  היא  בעצמאות  הבחירה 
לומדים בשיטת הניסוי והטעייה. תכנית זום 
שהתקיימה בחודשים האחרונים בשער הנגב 
באה בכדי לענות על הצורך של אותם בעלי 
המוכשר  הצוות  עם  ביחד  צעירים.  עסקים 
של זום בעלי העסקים התקדמו משמעותית 
עזרה  התכנית  השיווק  בתחום  בשליטה 
מה  להבין  תהליכים,  וליעל  לקצר  להם 
דף  הפעלת  של  הקלעים  מאחורי  קורה 
חשוב  וכמה  עצמם  למתג  איך  פייסבוק, 

להשקיע בעיצוב. ירדן רסקין ונופר מרגלית 
מרכז  של  השיווק  ומנהלת  ועשרה  )מנתיב 
הפסיכולוגי שער הנגב( סיפרו שעד שהגיעו 
הגדולה  החשיבות  את  הבינו  לא  לתכנית 
את  מיישמים  כשהם  עכשיו,  יעיל,  בשיווק 
מה שלמדו הם אומרים: "אין מקום לוויכוח, 
זה עובד!" ענבל ברלינסקי )רוחמה( בעלת 
עסק לתכנון ועיצוב פנים, זולי גואיגואנשי 
וטל  סינס  מסעדת  של  הבעלים  עזה(  )כפר 
עסקי  לייעוץ  עסק  בעלת  )גבים(  כספי 
חוויה  הייתה  שהתכנית  מספרים  "טיכה", 
שחשבו  למרות  עבורם,  מאוד  מעצימה 
שכבר למדו דבר או שניים במהלך השנים 
דיגיטליים  כלים  של  חדש  עולם  גילו  הם 
ויותר מכל, הם למדו להיעזר  זמין עבורם, 

אחד בשנייה.
דביר רוזנפלד בעל חברת פיקוח בנייה )כפר 
עזה( וליאת דרדיק בעלת חברת "טמסקלי" 

לטיפולים הוליסטים ותזונה נכונה )אור הנר( 
הבחירה  ארוכה.  תקופה  אחרי  לאזור  חזרו 
שלהם להקים כאן את העסק היא לא מובנית 
מאליה: "לא פשוט כאן. אני חזרתי לאזור כי 
עבורי הבחירה להיות כאן היא הרבה מעבר 
לפרנסה, אני מאמין שהצעירים של האזור 
משוועים לשינוי ואני מקווה שלא להתייאש 
מהבירוקרטיה" אומר דביר וממשיך לספר כי 
הרבה צעירים מגיעים עם מוטיבציה לעשות 
לתמוך  מאוד  חשוב  ולכן  מהר,  ונשברים 
בהם בשלבים הראשונים של בניית העסק. 
והפחד  החלום  על  היא  גם  מספרת  ליאת 
האמונה  עם  הכוח  בכל  ההליכה  משברו, 
שאתה  חדש,  משהו  לאזור  מביא  שאתה 
בתכנית  שלהם  הבחירה  בו.  מאמין  באמת 
זום, איננה מקרית. חדוה גבריאל ממעברים 
מתוך  לתכנית  הרעיון  את  יזמה  צפוני  נגב 
עם  ויחד  בשטח  האלה  הקשיים  של  ראייה 

עדי לבנון )תושבת קיבוץ יד מרדכי ובעלת 
התוכנית-  קונספט  את  יצרו  לצילום(  עסק 
שיווק  לעשות  לדעת  עסקים  בעלי  ללמד 
גולסט  נגה  עם  הפעולה  בשיתוף  לעסק. 
צפוני  נגב  מעברים  יזמים,  ליווי  ממחלקת 
ומרכז הצעירים בא לענות על הצורך הזה 
בדיוק, לסייע לעסקים החדשים לצלוח את 

המהמורות שמזמנת הדרך בראשיתה.
העסקים  את  להקים  בוחרים  הם  למה  אז 
אוהבים  וירדן  הנגב? שמעון  בשער  שלהם 
את האינטימיות, ואת התחושה המשפחתית 
נולדו  לא  וטל  מלי  זולי,  ענבל,  כאן.  שיש 
בשער הנגב, אך הם בחרו להקים כאן את 
ביתם ואת העסק שלהם. כולם דיברו אתנו 
על תחושות שליחות שהביאה אותם לבחור 
שוב  שמענו  הבית"  זה  "כאן  הנגב.  בשער 
לך  שנותן  המקום  הוא  הנגב  שער  ושוב, 

להאמין שהכול אפשרי.

שנת הלימודים תשע"ו הסתיימה ואתם, 
המסגרת  מתוך  יוצאים  שלנו,  יב'  בוגרי 
החינוכית שליוותה אתכם במהלך 18 שנות 
חייכם, אל החיים שבחוץ. מסגרות מסוגים 
מקצבים  לכם  להכתיב  תתחלנה  שונים 
המוזיקה  ואפילו  ימין  שמאל  של  חדשים 
תשמע קצת אחרת בשנת השירות ובוודאי 

בצבא ובשירות הלאומי. 
ביום חמישי התקיים על הדשא באיבים 
ערב מתגייסים, שיתוף פעולה ראשון בין 
מרכז הצעירים ומחלקת החינוך החברתי. 
תיקים  חילקנו  דברים,  נשאו  מכובדים 
לצלילי  רקדנו  מפנקים,  הטבות  וכרטיסי 
ג'ימבו ג'יי ולהקת ספא והשארנו מקום נקי 
הראשונה  המקל"  "העברת  זאת  ומסודר. 
מהמסגרות  עוברים  אתם  שלנו,  במועצה 
אנחנו  הצעירים.  מרכז  אל  החינוכיות 

כאן כדי ללוות אתכם בצעדים הראשונים 
שלכם בדרך הארוכה שנכונה לכם )לפחות 
עד גיל 40(. התקופה הקרובה היא תקופה 
של שינויים, בתוך הסבך שהמציאות תזמן 
לכם הדרך הנכונה לעיתים תראה אבודה. 
אבל, אנו מאמינים כי הערכים שקיבלתם 
ובתיכון,  בחט"ב  היסודי,  הספר  בבית 
החינוך  במסגרות  ודיוק  זיקוק  שעברו 
ושנעטפו  הנוער,  בתנועות  החברתיות, 
והמשפחה,  ההורים  בבית  וחיוך  באהבה 
כל אלה מהווים את המצפן שלכם ויסייעו 
המפותלת  הדרך  את  גם  לצלוח  לכם 
ביותר. מחכים בצפייה ובהתרגשות למסע 
מאמינים  אנחנו  שלנו,  כחלוצים  שלכם 
בכם ומחכים לפגוש אתכם, עם תרמיל על 

הגב וחיוך רחב. 

9 פורחים מהקן
בוגרי יב' עוברים מהמסגרת החינוכית למרכז הצעירים

צילום וו טל שוורץ



9 גוף ונפש
סדנאות חדשות ומחודשות

שעיקרה  מנדלה,  סדנת  נפתחה  שוב 
יצירת מנדלות ובאמצעותן רכישת כלים 
להתבוננות פנימה, שלווה ורוגע. הסדנה 
מהסדנה  ההדים  מפגשים,  שמונה  בת 
עד  נהנו  הנשים  מעולים.  היו  הקודמת 
פרגנה  עזה(  )כפר  עוקב  ושירלי  מאד 
להן: "תודה לכן נשות הסדנה, על הזכות 
וקסום".  מופלא  עולם  בפניכן  לחשוף 
לדבריה כל מפגש העצים ואפשר לנשים 
גם לאלו מהנשים  יצירותיהן,  לבטא את 

שלא היה רקע או ניסיון קודם באמנות.
סדנת  מתקיימת  זו  סדנה  מלבד 
כך  כל  הנחוצה  למוח"  "התעמלות 
ע"י  כתמיד  ומועברת  בגילנו  לאנשים 
סדנת  הסתיימה  כן  הלחמי.  בית  שריי 
הקודם  בשמה  או  מיטבית  "הקשבה 
"סבתות מספרות". הבנות, שהיוו קבוצת 
עכשיו  ביניהן,  אמיץ  קשר  ובנו  שייכות 
לפתוח  הלמידה,  את  ליישם  מתבקשות 
לארגן  או  בהנחייתן  משלהן  קבוצות 
ליחד  להקשבה,  הקשורים  פרויקטים 
קבוצתי, להעצמה אישית. כך שהקבוצה 
צוות  קבוצת  ותהווה  ותיפגש  תמשיך 
בהנחיית  לשנייה  אחת  ומייעץ  מקצועי 

ושיתוף עדי עמרם.

9 הרצאות ותערוכות
מתקיימות  ב"יחדיו"  ההרצאות  כל 

הלימודים  שנת  סוף  עד  כסדרן 
האקדמאית בימי ראשון, שלישי וחמישי, 
יצירות  הקולנוע,  בראי  גיבורים  בנושאי 
כמוצרט,  מפורסמים  מוסיקאים  של 
ליסט ועוד והאזנה וסוגיות באקטואליה 

– בהתאמה.
שני,  בימי  תתקיימנה  זאת  עם  יחד 
עם  הרצאות  סדרת  בערך,  לחודש  אחת 
והמרתקים  המובילים  מהצלמים  כמה 
שיש כיום בארץ. ב- 2.5 הופיעה אבישג 
שאר ישוב והבאה בתור ב - 6.6 היא רלי 
אברהמי. שימו לב: ההרצאות תתקיימנה 
במרכז בית המלאכה בבית הספר היסודי 
קוץ  ליבנת  אצל  פרטים  הנגב.  בשער 

)כפר עזה( – מנהלת המרכז.

של  צילומים  תערוכה  תוצג   17.5 ב-  
ורדה   – עזה(  )כפר  גולדשטיין  ורדה 
מצלמת המון ולא מזמן הציגה תערוכה 
בבית פארג' בת"א. הצילומים היוו עדות 
חיה ומרגשת למה שחווינו ועברנו בקיץ 

2014 ב"צוק איתן".
כמיטב  חוגגים   9.6 ב-    – לבן  לבן 
המסורת ארוחת שבועות. מזנון קולינרי 
משובחים  וטעמים  ניחוחות  בצבעים, 

מעשה ידי החברים.

9 על גלגלים. והפעם 
באוטובוס

נסיעות רבות מתוכננות לבאי המועדון 
מגבית  ע"י  מסובסדות  חלקן  וחבריו, 

קנדה.
נסיעה אחת התקיימה באפריל למוזיאון 
ישראל לתערוכת "פרעה בכנען" מומלץ 

לכל מי שחובב אמנות והיסטוריה.
עוד מתוכננות נסיעות: ראשית  לטיול 
ב - 23.5 – "אריק והשבלול" – בעקבות 
צפריר  בהדרכת  איינשטיין  אריק  שירי 
קורסיה המצוין, שהדריך אותנו בסיורים 
המזרח"  "כתר  ממסעדת  בת"א.  קודמים 
המיתולוגית ועד למשרדי חברת ההפקות 
"הגר" שהפיקה את "לול", "מציצים" ואת 
"סע  "שבלול",  כגון:  המופת  אלבומי 

לאט", "בדשא אצל אביגדור" ועוד .
ב- 20.6 ייסעו חברי המועדון לנופשון 
בנתניה בן שלושה ימים המשולב בטיולים 
רוטשילד.  הברון  בעקבות  בנתניה 

ההרשמה בעיצומה.
לצפות  הערב  בשעות  ניסע  ב-14.7 
המחזמר  הפרברים".  "סיפור  במחזמר 
 45 בהשתתפות  מחודשת  בגרסה  הוא 
שחקנים, זמרים, נגנים ורקדנים ובבימויו 
על  המרגש  הסיפור  צרפתי.  צדי  של 
מחזהו המפורסם של שייקספיר "רומיאו 
הניו-יורקית  לחברה  בעיבוד  ויוליה" 
של  המוכרת  המוסיקה  זמנינו.  בת 
המלחין לאונרד ברנשטיין היא כבר חלק 

מהתרבות העולמית. 

9עצמאות או 
מציאות

החלטתי: אף אחד לא מחליט עלי! ככה 
זה כשמתבגרים, לא?

לכל  ומרגש  משמח  חג  אכן  הוא  העצמאות  יום 
איש במדינה ישראל. ככל שאני מתבגרת אני מבינה 
'אגדתי'  בניחוח  חג  לא  הזה:  החג  של  עוצמתו  את 
מאלפיים  יותר  מלפני  לחימה  סיפור  עם  חנוכה  כמו 
שנה; לא חג פורים, שבכלל הגיע מאיזו מגילה ואולי 
הוא פשוט סיפור אגדה, כי הקטע עם אוזני המן דיי 
מוציא את האמינות מהעניין. ביום העצמאות חוגגים 
והסבתות שלנו סיפרו עליהם,  את הדברים שהסבים 
רגעים שההורים שלנו היו חלק מהם. בכל שנה כולנו 
חייבים לעצור לרגע מהטירוף של היום יום, מתשלומי 

המשכנתא, יוקר המחייה, הכבישים העמוסים ותחושת 
חוסר הביטחון הכללית שכולנו חשים לפרקים וביום 
להודות  במדינתנו.  אזרחים  היותנו  את  לחגוג  אחד 
שאין מקום אחר שנרצה להיות בו ולהקים את ביתנו 
ולומר תודה למי שמסר את נפשו כדי שנוכל לנפנף 
שלא  הזיקוקים  מרעש  ולהנות  בפארק  המנגל  מעל 

מלווים בהתרעת "צבע אדום".
השנה חשתי מעורערת מעט כששאלתי את עצמי – 
"האם אני ביום זה, במדינה חופשית זו...האם אני חשה 

עצמאית וחופשיה?"
עם  בחיוך  לעבודה  והולכת  קמה  אני  בוקר  בכל 
אמא,  להיות  להפוך  מאז שבחרתי  אבל  בלב,  תקווה 
בעצם ויתרתי על חלק מעצמאותי וחירותי. התחייבתי 

להגן ולאהוב את ילדותי ולדאוג לכל מחסורן, לדאוג 
לבית נקי וחמים לפחות לפי הגדרות רשויות הרווחה. 
ולצאת  בוקר  בכל  לקום  עבודתי:  למקום  התחייבתי 
באנשים,  אמונה  תוך  לתושבי המועצות  שירות  לתת 

ביכולות שלהם ובעובדה שאפשר לעשות פה הכול. 
הרגעים,  בכל  לצדו  לעמוד  לבעלי,  התחייבתי 
לאהוב,  המכוערים.  גם  צריך  ואם  הרעים  הטובים, 
לכבד, למצוא בכל דבר עוד יופי ותקווה ולרקוד עד 

שניפול מעייפות או אהבה. 
לעצמי  בהתחייבותי  עמדתי  האם  איתי?  מה  אבל 
להישאר עצמאית? הרי פירוש המילה עצמאית היא-  
להיות בלתי תלויה, עומדת ברשות עצמה. האם נשאר 

לי מקום לעמוד ברשות עצמי בלבד?
איפה  וזוגיות,  הורות  עבודה,  של  עמוס  יום  לאחר 
נשאר לי רגע ל'עצמי'? אם נוריד את רגעי השירותים, 
מסתכם  הטוב(,  )במצב  השינה  שעות  ו-6  המקלחת 
האלה  הרגעים  מאוד.  קטן  לעצמי  לי  שיש  שהזמן 
שבהם את יושבת עם הרגלים למעלה, בלי שאף ילדה 
תבוא אלייך כדי שתנגבי לה את האף או תקלפי לה 
את הארטיק. שלא יבקשו ושלא יצפו ממך לכלום. לא 
לקום ולא להיות עבור אף אחד אחר חוץ מעצמך. לא 
למחוא כפיים ל"מופע הבלט" היומי, לא לעזור להרים 
את המכנסיים, לא להזהיר מסכנה או להיכנס לוויכוח 

על סיום זמן מגרש המשחקים כשנגמר היום.
אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לעצמאות. לאכול 
את  עושים  וכשהם  לבד,  להתקלח  להתלבש,  לבד, 
להם  מספרים  לא  אנחנו  אבל  מאושרים.  אנחנו  זה 
את הסוד הגדול: ככל שמתבגרים, ככה מאבדים את 
הזכות לעצמאות. כי מה זאת עצמאות? חופש מתלות. 
כשאנחנו קטנים אנחנו תלויים, וכשמתבגרים – אחרים 
תלויים בנו. שלא לדבר על הזקנה ועל התלות שהיא 

מביאה אתה...
מתחשק לי לפעמים לארוז תיק קטן ולצאת לחופשה 
בלי  רוצה,  שאני  מה  רק  לעשות  עצמי.  עם  שקטה 
להיות תלויה באף אחד ומבלי להתחשב באחר. אבל 
בסוף גם זה נגמר, ואנחנו חוזרים לשגרה. משכנתא, 
עבודה, ארוחות משפחתיות... כולנו עבדים, אמר ברי. 

מה אתם אומרים?

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

hedvagavriel123@gmail.com
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9 הוגה הכפר
 שירות טרום טיסה: 

רשמים מחו"ל
בעקבות גל החום שפקד אותנו בפעם האחרונה שטיילנו 
נוסעים  שהשנה  ואני,  שתחיה  זוגתי  החלטנו,  באירופה, 

באביב, באפריל, שבמקרה נופל על חופשת הפסח.
 – בארץ  ביותר  היפה  למקום  והעפלנו  פעמינו  שמנו 

נתב"ג.
והבדיקות  ומצפים עברנו את כל שלבי הבידוק  נרגשים 
ואחרי גיחה קצרה לדיוטי צעדנו בלב רוטט לכיוון שער 
למטוס  ויעלו  בו  יבואו  שצדיקים  השער  זה   – שתיים  בי 

המיוחל !
שעת ההמראה המתוכננת הייתה עשרה לחמש בבוקר.

כבר  מה  מילא,  נו   – עיכוב  על  התבשרנו  בערך  בחמש 
יכול להיות...

בחמש וחצי מתחילה התקהלות אצל הדלפק שמאחוריו 
נאלצו  בכפן  עוול  לא  שעל  קרקע  דיילות  כמה  עמדו 
ועד  במטוס  תקלה  שיש  כך  על  ההמום  להמון  לבשר 
שיגיעו חלקי חילוף מחו"ל יחלוף חצי יום והטיסה תצטרך 

להידחות לשמונה בערב.
בשלב  מאד  מהר  התחלף  ההלם  של  הראשון  השלב 

האשמות,  עצות,   – קולם  נותנים  רבים  נוסעים  הזעם. 
תלונות, איומים, עלבונות וצעקות מסוגים שונים, מתקרבים 
אונים  דיילות הקרקע חסרות  ופיזית,  מילולית  לאלימות 

)נזכרתי בסרטון של "טיסת השוקולד" המפורסמת(.
שלב  מגיע  וודאות  ואי  עייפות,  כעס,  של  כשעה  כעבור 
על  להחליט  צריך  אחד  כל  לעשות.  מה  אין  ההשלמה. 
ולחזור  לנסוע הביתה  אחד ממגוון הפתרונות המוצעים: 
או בכלל לבטל הכול.  או לקבל מלון עד לטיסה  בערב 
נוטים לקבל בלית ברירה ובהשלמת גורל  רוב הנוסעים 

את אופציית המלון.
מקבלים הוראה לעשות אחורה פנה ולבצע חזרה ארצה 
קבלת  דרכונים,  ביקורת   – מחו"ל  עכשיו  חזרנו  כאילו 
המזוודות שנפרדנו מהם לא מזמן ועליה לשער היציאה 
מהשדה בתקווה שההסעות ייקחו אותנו כמה שיותר מהר 

לארוחת בוקר מפנקת ומיטה חמה לכמה שעות.
אמנם הלך יום בטיול אבל לפחות איזשהו פיצוי.

בשלב "החזרה לארץ" מתחילה להתגבש אווירה נינוחה 
שקיבלנו  מהלימונים  "ליצור  על  לדבר  מתחילים  יותר, 
לפרצוף – לימונדה" או וופל לימון. בדיחות וצחוקים שלנו 
ונוצרת אווירה  על חשבוננו, הקבוצה מתחילה להתגבש 

של טיול שנתי.
בדיוק   .23 לשער  מגיעים  כשאנחנו  זורחת  כבר  השמש 
שעות.  חמש  לפני  התעופה  לשדה  נכנסנו  שבו  למקום 
מתפרסים על הרצפה עם המזוודות והמיטלטלין. עייפים, 
רעבים ומצפים לאות. ניחוח קל של מחנה פליטים באוויר. 
אבל עם אופטימיות זהירה. מתברר שמקבלים את מלון  

"הרודס" בתל אביב.
לאורך  מזדחלים  אנחנו  למלון.  אותנו  לוקח  האוטובוס 
רחוב ארלוזורוב מערבה. אני מסתכל דרך החלון ואומר 
לשכנתי לספסל ולחיים: תראי כמה שברלין דומה לתל 
אביב! "יש לך כנראה מחסור רציני בשעות שינה, אנחנו 
עדיין בארץ. זאת באמת תל אביב" היא עונה לי. גם היום 
לדמיון  מוסיף  האביב  באמצע  ארצנו  על  שנפל  הגשום 

לאירופה.
במהלך הנסיעה כבר נקשרו קשרים אמיצים בין הנוסעים. 
כמו:  נפש  שיחות  קטעי  לשמוע  אפילו  אפשר  ושם  פה 

"איפה אתם גרים?" "כמה ילדים יש לכם?" וכו'.
בקיצור, אל תרחמו עלינו יותר מידי.

לבסוף נחתנו בחוץ לארץ. אומנם בארבע עשרה שעות 
איחור אבל אנחנו לא מתלוננים. איך שהגענו למלון מיד 
רשת  ועל  ולרכבות,  לאוטובוסים  נסיעה  כרטיס  רכשנו 

התחבורה הגרמנית היעילה אין מה להכביר מילים. 
של  השני  בצד  למתפרה  וקפצתי  בזמן  שנזכרתי  כמובן 
הרחוב ורכשתי טלאי לי ולאשתי. אחרי הכול, סדר צריך 

להיות. 
כשהגענו  בברלין:  שהותנו  בשבוע  קרו  תהליכים  הרבה 

העצים היו בשלכת. 
בריא,  הייתי  עוד  כשהגענו  לבלבו.  כבר  הם  כשהמראנו 
בחזרה ארצה כבר הייתי עם שפעת, אבל זה כבר סיפור 

אחר.

ישי שוסטר
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צילום וו רוני סרי

9 מדבר מהשטח 
יוקי גלעד, צעיר בן 81 מגבים, מגשים חלום: מצלם ומשדר בערוץ 

98, הטלוויזיה הקהילתית 
ותיקי "שער הנגב" ובאי מועדון "יחדיו" מכירים היטב את יוקי, הוא יורם גלעד. אץ – 
רץ לו, מצלמה ותיק על כתפו, מוצא זמן להשתתף בהרצאות, לפעמים רוקד ריקודי עם 
אך לרוב נמצא בחדר המחשבים. בן 81, הגיע מפתח תקווה לגבים בשנת 1952 במסגרת 
גרעין נח"ל. בתחילה במטעים, וכשחוסל הענף יצא ללמוד חקלאות בפקולטה ברחובות. 
ארכיונאי  הוא  יוקי  כיום,  "המדביר".  והיה  גבים  של  השדה  בגדולי  עבד  רבות  שנים 
גבים. בתחילה הוקצה לו תא, אח"כ חדרון, היום כבר חדר גדול יותר, הצמוד לספריה 
,שעדיין אין בו מקום, וכל תמונה, החלטה, כתבה, תיעוד חגים ועוד –אפשר למצוא אצלו 

בארכיון. 
הנגב"  ב"שער  גם  שטח  כתב  ולהיות  אירועים  לתעד  שבחר  מפתיע  לא  זה  לכן, 
"יחדיו". ההתחלה הייתה ב-2008 במסגרת פרויקט "הדולפינים" בשער  ולעבוד מתוך 
יוקי הצטרף ובאמתחתו חלום: להקים טלוויזיה  יוזמות ועסקים קטנים.  הנגב, לעידוד 
עזה  מכפר  דגני  ישראל  עוז,  מנחל  דאום  ואריה  ליבנה  חיים  אליו  הצטרפו  קהילתית. 
ותקופת מה גם בתיה איבו מניר עם. היום בקבוצה גם מיכאל צור אריה מדורות וצביה 
בר נתן מברור חיל - המקצועית שבחבורה העוסקת בעריכה. בתחילה נתנו חסות "קולות 
בנגב" שהעמיד מדריכים שלימדו את החבורה צילום וידאו ועריכה. אח"כ ניסו לעבוד 
עברו  עוד  קולנוע.  אלוני מרכז מגמת  עם טל  הנגב" בשידוך  "שער  החינוך  בית  בתוך 
בינתיים שודרג  "יחדיו".  וחסות ממועדון  סיוע  והיום, החבורה מקבלת  במתנ"ס ארנון 
ציוד הצילום, רכשו מחשב ותוכנה מתאימה בסיוע "יחדיו". שם הם גם נפגשים ועובדים 
בעריכה בחדר המחשבים המצוי במועדון. הם מקבלים הדרכה צמודה מאיציק איפרגן 

מכפר עזה. בזכותו בחודש האחרון חזרו לשדר בערוץ 98 בטלוויזיה הישראלית.
בהיבט  רק  לא  הנגב",  ב"שער  שקיימות  הפעילויות  את  להאיר  היא  התכניות  מטרת 
בטחוני, אלא בדגש על הקהילה. יוקי אומר: "יש אצלנו המון פעילויות נהדרות שאיננו 
חשופים אליהן, אני רוצה שאנשים ידעו על כך, ובתודעה לא נהיה רק קשורים לצבע 

אדום ולביטחון".
כל הפעילויות, ההדרכות, הצילומים והעריכה נעשות בהתנדבות ומגשימים סוג של 
שני  בימי   98 בערוץ  הנגב"  מ"שער  התוצאות  את  לראות  אפשר  ליוקי.  לפחות  חלום, 

ב-16:30 ובימי חמישי ב- 15:00 אחה"צ. התכניות מתחלפות אחת לחודש.



דן הגיע לגבים עם גרעין הנוער העובד 
"מגשימים". מחלקת נח"ל בגבים הייתה 
 - בישובי האזור  חלק מפלוגה ששובצה 

דורות, ניר-עם וסעד.
טבעית  הייתה  בחקלאות  ההשתלבות 
בכפר  "אהבה"  במוסד  שהתחנך  לדן, 
ביאליק והוכשר שם לעבודה בחקלאות. 
היה במוסד זה גן ירק קטן, וכן דיר עיזים 
שדן הופקד על טיפולו. בספרו "סיפורי 
העיזים  דיר  חוסל  איך  דן  מתאר  סבא" 
בגינות  נזק  שגרמו  כיוון  הכפר,  של 
הכדאיות  אי  בשל   - ובעיקר  השכנים, 
הקשה  התיאור  החזקתן.  של  הכלכלית 
וגידל  טיפח  אותן  העיזים,  של  סופן  על 
דן:  של  גישתו  את  ממחיש  במסירות, 
לחקלאות מרכיב רגשי משמעותי בנפשו 

של העוסק בה. 
שנות  בתחילת  גבים,  הצעיר  בקיבוץ 
גן  שדה:  ענפי  שלושה  היו  החמישים, 
מרכז,  ענף  לכל  ופלחה.  מספוא  ירק, 
היה  גבים  כלים.   - וכמובן  נפרד  צוות 
של  השורות  את  שאיחד  מהראשונים 
בשנים  החקלאית  העבודה  השדה.  ענפי 
אלו הייתה כרוכה בהרבה עבודת ידיים, 
נמוכה. עיבודי  הייתה  שכן רמת המיכון 
השורה, לא תאמינו, נעשו בעזרת סוסים! 
דן היה בין מחזיקי המושכות. ועוד ראוי 
לציון, כי העסקת עובדים שכירים הייתה 
הסוציאליסטים",  ל"עקרונות  בניגוד 
נושא כבד מאוד, שגרם לויכוחים קשים 
ואף להחלטות אופרטיביות. זאת הסיבה 
שקבלו  אף  הגזר,  מגידול  ירדו  שגבים 
כהן  )ישראל  דורות  מוותיקי  הדרכה 
אוספים  איך  מגדלים,  איך  נאור(  ואורי 
טוב  היה  והגידול  ממיינים,  ואיך  )ביד( 
אסיף  אביר  דרומי,  יונה  כלכלית.  מאוד 
האחרות  ההמוניות  והעבודות  הגזר 
נכון  איך  גבים  לאנשי  הסביר  בדורות, 
להיות מעסיק יעיל, נוקשה אך עם זאת 
פרנסה  במתן  גם  ערכי  פן  ושיש  אנושי, 
לאחרים. זה לא עזר. גבים ירדו מהגידול, 

האידאולוגיה הייתה אז חזקה מהכול...
שאלתי.  האידיאולוגי?  הלהט  מאיפה 
בתנועה  הפילוג  ימי  הימים  השיב:  דן 
להוכיח  מהרצון  אולי  אז  הקיבוצית, 
לאנשי הקיבוץ המאוחד, כי אנשי האיחוד 

לא פחות אידיאליסטים מהם. 
לוקח  דן  בענף  התפקידים  בחלוקת 
עבודה  ההשקיה.  עבודת  את  עצמו  על 
פיזית קשה, בתנאי שמש ובוץ, ובשנות ה 
50 - גם מסוכנת. השטח שרץ מסתננים 
לפתוח  צורך  היה  ולעתים  מהרצועה, 
לימים,  בלילה.  "שיברים"  לסגור  או 
הפך  בפקולטה,  חקלאות  לימודי  טרם 
עם  יחד  בצוות,  השלחין.  ענף  לרכז  דן 
חברי הקיבוץ, כבר משולבים גם עובדים 
קיבל  מהם  כשאחד  משדרות.  שכירים 
את הפריבילגיה של עבודה על טרקטור, 
עורר הדבר סערה רבתי בקיבוץ והגיע, 

שומו שמיים, לדיון באסיפה!
דן מדבר בצניעות רבה על עשייתו. אני 
מסכם לעצמי כי לפני איש שיש בו שילוב 

של איש מעשה וחוקר. 
וכמו בכל ישוב, למלחמות יש השפעה 
מתוצאות  אחת  החקלאי.  המשק  על  גם 
כניסה  הייתה  הימים  ששת  מלחמת 
מהרצועה  עובדים   של  מאסיבית 
ליישובי האזור. העבודה השכירה מעזה 

פחות  הטרידה  כבר 
אידיאולוגית,  מבחינה 
וגם  באזור  נכנסו  וכך 
מיקשה  גידולי  בגבים 
אבטיחים(  )בעיקר 
הייתה  עבודה.  עתירי 
העובדים  להעסקת 
תמיכה מחוגי הביטחון. 
ועידת  על  מספר  דן 
הפלחה,  עובדי  ארגון 
אליה הגיעו שני אישים 
החקלאות,  שר  בכירים: 
ושר  והלך,  שבירך 
דיין(   )משה  הביטחון 
שנשאר למשך יום שלם, 
ובסופו אמר לחקלאים: 
"תעסיקו את אנשי עזה 
אחרת  שאפשר,  כמה 
הסכינאות"...  תבוא 

מזכיר משהו?
לימודי  סיום  עם 
בפקולטה,  חקלאות 
הימים  משק.  מרכז  דן 
כיפור  יום  מלחמת  ימי 
מתרוקן  והקיבוץ 
הנקראים  מחבריו, 
מילואים.  לשרות 
"התגברנו על הקשיים", 
"הרבה  מספר.  הוא 

בזכות מתנדבים מהארץ ומהעולם. כשיש 
עולה".  ההתנדבות  מפלס   - מלחמה 
דן  של  הראשונה  המשק  ריכוז  תקופת 
מתאפיינת בהגדלת השטחים המרושתים 

בקווי מים, ובפיתוח ענף לול הפיטום.

לתת לצעירים להוביל
בריכוז  נוסף  קצר  אינטרמצו  לאחר 
השלחין, נקרא דן על ידי ארלה צוקרמן 
מגבים  הוא  אף  המפעלים,   מנכ"ל  ז"ל, 
- להקים חוות ניסיונות, שתבחן גידולים 
תעשייתית.  אוריינטציה  עם  חדשים 
של  מידותיו  על  תפורה  ממש  משימה 
דן. יחד עם יזהר רז מנחל עוז, צבי רייך 
בחנו  ממפלסים  צורי  ויוסי  מעלומים 
שכותרתם  גידולים,  של  שלמה  שורה 
תבלין,  צמחי   - תר"ב  הייתה  הכללית 
רפואה, בושם. "עבדנו בשילוב עם מיטב 
"טבע". בחנו  ועם חברות כמו  החוקרים 

זנים, שיטות גידול וציוד ייעודי".
ריחני,  גרניום   - שנבחנו  הגידולים  בין 
סטיביה  הלילה,  נר  מרושתת,  מרווה 
ואפילו פרג. זאת כיוון, שמשורשי הפרג 
התמכרות  המונע  חומר  להפיק  ניתן 
מזרעיו....)אופיום(.  שמפיקים  לחומר 
דאגו  ההלקטים,  משוד  להימנע  כדי 
לכסח את הצמחים מבעוד מועד. אך מה 

עושים כשצריך זרעים כדי לזרוע בשנה 
לגדל  היה  שנמצא,  הפיתרון  הבאה? 
במקום מרוחק ברמת הגולן, קרוב לגבול 
מי  הגיעו  לשם  גם  פלא  זה  ראו  הסורי. 

שחיפשו את החומר הלבן... 
עסקו  חדשים,  גידולים  לחיפוש  נוסף 
התעשייה   גידולי  בליווי  גם  בחווה 
"הקונבנציונליים" וניצלו את הפלטפורמה 
הספר  בית  תלמידי  להדרכת  המחקרית 
בעבודות גמר. לימים חוזר דן לתחום זה 

בבית הספר.
"הפעם  שדה.  גידולי  לריכוז  ושוב 
קצר  זמן  ולאחר  חדש,  דור  מצאתי 
החלטתי כי צריך לתת לצעירים להוביל. 
ואז בא משבר הקיבוצים הגדול, ובגבים 
ואני  פולג,  במפעל  משבר  אליו  חבר 
בטון  נוספת".  קדנציה  משק  בריכוז 
מצטנע אומר לי דן: "אמנם הייתי לכאורה 
יו"ר המפעל, אך תרומתי הייתה מעטה, 
באשר לא הייתי מצוי בעולם התעשייה". 
היווה  פולג  כי  דן,  אומר  לומר,  אפשר 
ביותר  קשה  מעמסה  הראשונות  בשנים 
על הקיבוץ, אך תודות למהלכים טובים 
והן  הטכנולוגי  בפיתוח  הן  שנעשו 
משענת  להיות  הפך  העסקי,  במישור 
מונה  דן  לגבים.  ואיתנה  חזקה  כלכלית 
דבר  נוטל  ולא  להצלחה  האחראים  את 

לעצמו.

ריכוז  את  כשסיים 
השנייה,  בפעם  המשק 
גידול  את  עצמו  על  לקח 
את  שהתחיל  החוחובה, 
בנגב.  הראשונים  צעדיו 
מאוד  קשות  השנים 
בגבים  כלכלית  מבחינה 
בקיבוצים  גם  )כמו 
ובקיבוץ  אחרים(, 
כל  להפסיק  מחליטים 
מייצרת  שאינה  פעילות 
כמו  מידיים,  רווחים 
חוחובה,  מטע  למשל 
דן  לפרקו.  הגיע  שטרם 
את  לשכנע  מצליח  לא 
להמתין  המדיניות  קובעי 
של  ההנבה  תחילת  עד 
הוחכר  והוא  המטע, 
יצא  דן  בארי.  לקיבוץ 
לעבודה בחוות הניסיונות 
למכון  ובהמשך  גילת, 
לחקר הנגב. בהמשך חזר 
בעבודת  והשתלב  לגבים, 
האיכות  ובקרת  המעבדה 
שביצע  עבודה  בפולג, 

שנים ארוכות. 
נענה  ל"פולג"  במקביל 
הספר,  בית  לפניית  דן 
כך  הצמחים.  חממת  בעבודת  והשתלב 
עבודות  בהכנת  תלמידים  ללוות  חוזר 
גמר שעניינן חקלאות: פעם חקלאי תמיד 
הניסויים,  לתכנון  שותף  "הייתי  חקלאי. 

למעקב ורישום התוצאות.
שאינם  קיבוץ  נושאי  על  גם  דיברנו 
החיים  אורחות  שינוי  למשל  חקלאות. 
בגבים. האם נישאר שיתופיים, או מתישהו 
על  משתנה?  לקיבוץ  נהפוך  אנחנו  גם 
האופציה  פתיחת  עם  לגבים  בנים  חזרת 
של עצמאות כלכלית, שהכניסה צעירים 
רואה הרבה  אני  "פתאום  לקיבוץ.  רבים 
שאינני  ואף  במדרכות,  וילדים  צעירים 
מכיר את כולם, זה משמח". פגישתנו היא 
להגיע  צריך  כי  מזכיר  ודן  שישי,  ביום 
לחדר האוכל ב 12 אם רוצים לאכול. יש 

סדר, חברים.
"סיפורי  ספרים  שני  כתב  דן  לבין  בין 
בכפר  ונערות  ילדות  סיפורי  סבא": 
בגבים.  הראשונות  והשנים  ביאליק, 
הוא נמצא עכשיו בשלבי סיום של ספר 
בגבים.  חייו  על  קצרים  סיפורים  נוסף: 
גרשוני,  מקרן  מלגות  לקבלת  בטכס 
קרא דן סיפור קצר על עקירת עץ עתיק 
ניצב.  בה  החלקה  לעיבוד  ש"הפריע" 
מי שעקירת עץ מציקה לו כל כך, סימן 

ששורשיו עמוקים באדמה. 

חקלאות ופיתוח הכפר
חיים חרמוני
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9 יודע חקלאי פיקח 
דן אולמן מגבים: ספור קצר על 70 שנות חקלאות




