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9בפתח הדברים
עוד תראו שיגיע

הקיץ הקודם, הראשון לאחר ה"צוק" ההוא, היה רווי חששות 
של נבואות זעם, מזה ותקוות של חוזי נפלאות, מזה. 

יוכל להיות סמן  הקיץ הזה, אם ימשיך להתנהג כמו שצריך, 
לשפיות, שהרי דרך שני קיצים רצופים של שקט, עובר לפחות 

קו ישר אחד אל עולם של נורמליות.
ציקי  מיד אחרי מבצע קדש, כתב  יותר כשנולדתי,  או  פחות 
אל  שהוזות  שורות  שלום",  "שיר  את  נירים  בקבוץ  דינשטיין 
מול גדרות התיל, כשהחלו 43 שנות השקט היחסי, שהסתיימו 

באביב 2001. 
ביצועים  את השיר עם הלחן המקסים תוכלו לשמוע בכמה 

נוגעים באתר "שירה עובדת".

שיר שלום
תראו רבותי שיגיע היום

אצלנו בגבול יהיה עוד שלום
ואנחנו ניסע לחאן-יונס לסרט

עם עבדול ווהב, בערבית מדוברת.

יבוא עוד היום ונסע אז כולם  
אל חוף אל-עריש ונשחה שם בים  

ונאכל שם פלאפל, נשתה שמה ערק  
נמצוץ מנרגילה, נלגום גם קפה  

 
את מגדל השמירה לחופו של הים עוד נוביל  

ולמעלה למעלה ישב לו בנחת מציל  
הוא ייקח משרוקית וישרוק-  

"אדוני אל תלך שם רחוק"  
וזוגות ישחקו בכדור והכל כרגיל.  

 
דרומה ניסע בקרונוע כחול  

מדבר ענקי מסביב ים של חול  
נטפס זהירים למרומי פירמידה  
נצעק אז לחברה תזוזו הצידה.  

 
נשב על הקיר ולמטה נגלוש  

כשרק נעמוד יסתחרר קצת הראש  
לרכבת נחזור ונגיד לקונדוקטור  

רוצים כבר הביתה כל זמן שיש אור  
 

ובערב שישי במגרש נשחק כדורסל
משחק רציני עם שופט, מזכירות וקהל

וקבוצת "הפועל" עבסאן
וה"פועל" נירים כמובן

הם יחליפו פרחים, נאומים, ברכות ובכלל
 

בלילה בחוץ יעבוד לו פלח
וסטן ורמון הוא איתו לא ייקח
ואיכר ערבי עם עקאל וכפיה

עם עדר פרות מן החושך יופיע
 

ישבו זה מול זה ישיבה מזרחית
ישימו באמצע ארגז ומפית

והשניים יאכלו, ידברו על בצורת
על לול ועל רפת ומחיר של נשים

 
ובמקום תעלה על הגבול ורובים בעמדות
עוד יבנו שם בתים עם גגות אדומים וגינות

עוד תראו שיגיע היום
בשדה יסתובב השלום

עוד תראו.

קיץ שקט ונעים, שלומות, אלון
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מול  מובילה  והנדסה  לתכנון  המחלקת 
הישובים מהלך של תכנון סטטוטורי ארוך 
המחלקה  ארגנה  האירוע,  לכבוד  טווח. 
בשיתוף עם המטה האסטרטגי כנס אזורי, 
חזרה   – הכפרי  "התכנון  הכותרת  תחת 
את  להשיק  הייתה  הכנס  מטרת  לעתיד". 
יציאתו לדרך של תהליך התכנון ולהעמיד 
על סדר היום את הצורך לשמר ולחזק את 
החזות הכפרית של הישובים שלנו. על פי 
תוכנית זו התושבים יהיו שותפים מרכזיים 
לוותר  שלא  היא  המטרה  חייהם.  בעיצוב 
על המרקם הקיבוצי למרות ואולי אף בשל 
שהחניות  למשל,  הדמוגרפית.  הצמיחה 

לא  ושמכוניות  לבתים  צמודות  יהיו  לא 
הצביון  על  שמירה  היישוב.  בתוך  ייסעו 
הקיבוצי, סגנון הבניה, המרחק בין הבתים 
המועצה,  אנשי  השתתפו  בכנס  ועוד. 
המרחבית,  והועדה  השיכון  משרד  נציגי 
המתכננים שנבחרו ונציגי הישובים. נשאו 
דברים: אלון שוסטר, ראש המועצה, וניר 
מאיר, מזכ"ל התק"צ. אדר' דניאל סנרמן, 
מהנדס המועצה, הציג את מהלך התכנון 
תפיסה  הציג  יסקי  יובל  האדריכל  הרחב. 
הכפרית  החזות  על  לשמירה  ועקרונות 
של הישובים המשתנים. הנחה את הטקס 

נפתלי סיון מהמטה האסטרטגי.

9 העתיד כבר כאן
בעקבות פעולות של המועצה, המדינה אשרה כ- 17 מיליון ש"ח 

לעדכון תכניות מפורטות )תב"ע( בשישה ישובים. תקצוב יתר 
הישובים כבר אושר עקרוני

צילום וו נפתלי סיון

תוכנית  על  דובר  הפגישה  במהלך 
חוסן  מרכז  צה"ל,  של  ללחימה  היערכות 
המיידי,  הפינוי  בתחום  בעיקר  והמועצה, 
שירה  נכחה  בפגישה  היישובים.  ומיפוי 
החוסן  ממרכז  קהילתית  עו"ס  סבאג, 
ורכזת צח"י, תהילה רביבו, מנהלת מרכז 
החוסן. מהמועצה הגיע עודד פלוט, רמ"ד 
היישובים  תא  מנהל  סיון,  נפתלי  חירום, 
בחירום, קב"ט המועצה אייל חג'בי ומנהל 
ביטחון מוסדות החינוך טל קליינר. שירה 
מטפלים  אנחנו  איתן  צוק  "מאז  סבאג: 
בנושא החוסן היישובי, ומתארגנים לפינוי 
צמודי  יישובים  של  בעיקר  סדור  קהילתי 
מידע  או  התרעה  שאין  לציין  חשוב  גדר. 
בחשיבה  מדובר  אלא  חדש,  תרחיש  על 

להגנת  נוספות  דרכים  על  מתמדת 
נדרש  שבו  תרחיש  על  מדובר  היישוב. 
פינוי של עד 12 שעות, שלאחריו היישוב 
שההיערכות  אומרת  שירה  לחזור".  אמור 
הסברה  סבב  מישורים:  בשני  מתבצעת 
ובו  הגדר  צמודי  הרלוונטיים,  ביישובים 
לציבור,  המידע  להעברת  דרכים  ייבחנו 
וכן בחינת אפשרויות היעד לפינוי. קריית 
שהיא  כיוון  כאופציה,  נבחנת  החינוך 
מרכזית, ממוגנת ונגישה. שירה: "בפגישה 
בן  אמיר  האוגדתי  הגמ"ר  קצין  השתתף 
התושבים  עם  שהפגישות  לציין  יש  דוד. 
ייערכו בשיתוף פעולה בין הצבא להנהלת 

היישוב". 

9 בשגרה ובחירום
בתחילת יולי התקיימה פגישת עבודה בין רכזי הביטחון היישובים, 

יושבי ראש צח"י ומנהלי הקהילות עם נציגי הצבא והמועצה

במוסדות  הביטחון  אחראי  קליינר,  טל 
החינוך, מספר: "מתחילת שנת הלימודים 
רכב  עם  מאבטח  במועצה  להסתובב  יחל 
מאבטח.  בהם  שאין  הילדים  בגני  צמוד, 
מדובר בתקן מלא שנפתח, לסייר בשעות 
על  לשמור  הוא  תפקידו  שכל  הלימודים 
ביישובים  הביטחון  תחושת  ועל  הביטחון 
בהם אין אבטחה צמודה: רוחמה, דורות, 

נפתח  התקן  וגבים".  הנר  אור  חיל,  ברור 
לשדרוג  הממשלה  החלטת  בעקבות 
במימון מלא  והוא  עזה,  בעוטף  האבטחה 
"המהלך  שנתיים.  למשך  המדינה,  של 
אכן משדרג את רמת האבטחה במוסדות 
גן  "כל  טל.  מוסיף  החינוך של המועצה", 

יקבל ביקור חיצוני של מערך הביטחון".

9 נייד בשטח
עם תחילת שנת הלימודים צפוי להצטרף למערך הביטחון שוטר 

סיור עם רכב צמוד

החינוך:  מחלקת  מנהל  מלול,  אורי 
כספי,  גישור  עצמה  על  לקחה  "המועצה 
ממשרד  התקציב  מלוא  לקבלת  עד 
העבודה   התחילה  שעבר  בשבוע  החינוך. 
על הגן הממוגן, תהליך שיימשך בין חצי 
יוצבו  במקביל,  חודשים.  לעשרה  שנה 
את  לאפשר  כדי  הישן  הגן  ליד  מיגוניות 

הפעלתו. חשוב לציין כי בתוך הגן קיימים 
בשנת  כבר  תוצב  והמיגונית  ממ"דים  שני 
הלימודים הקרובה. עבר זמן עד שקיבלנו 
ואישורי  הקרקע  העברת  האישורים,  את 
משרד החינוך והתכנון, הביורוקרטיה לא 
פוסחת עלינו, אבל בסופו של דבר המיגון 

יושלם". 

9 גן שלנו ממוגן
לאחר המתנה ממושכת יושלם תהליך המיגון של גן דקל בגבים

צילום וו אורית הררי

הבריכה:  ומנהל  מציל  פלד,  יואב 
ושדרגנו   ,1954 משנת  קיימת  "הבריכה 
ציפוי  את  החלפנו  השאר,  אותה.בין 
כל  את  החלפנו  הבריכה,  בתוך   PVC-ה
סירקולציה  שיש  כך  העודפים  מי  צנרת 
הריצוף  את  החלפנו  מים.  ואיזון  תמידית 
בריכת  על  הצללה  עשינו  הבריכה,  סביב 
הבריכה  על  להצללה  ותשתית  הילדים 

בשנה  הנראה  ככל  שתושלם  הגדולה, 
דשאים.  נשתלו  לכך,  נוסף  הבאה". 
התוצאה משובבת נפש ומושכת מתרחצים 
צעירים ובוגרים. נערך טקס פתיחה צנוע, 
שציין את הפעולה המשותפת של המועצה 
שכתוצאה  רוחמה,  פיתוח  למען  והקבוץ 
ממנו תושבי הקבוץ נהנים מעונה רטובה 

ומוצלחת. 

9 שחייה מחודשת
בתחילת עונת הרחצה נחנכה הבריכה הוותיקה של רוחמה, 

שעברה חידוש ומתיחת פנים רצינית

צילום וו תרבות רוחמה

לבנת קוץ, מנהלת ומקימת "ביתמלאכה" 
הוא  בעלי.  אביב,  של  יוזמה  "זו  מספרת: 
עוסק בצילום כבר שנים ומאוד אוהב את 
התשוקה  היה  תמיד  צילום  הזה.  העולם 
הולך  ותמיד  אוטודידקט  הוא  שלו, 
השתתף  הוא  מזמן  לא  צילום.  להרצאות 
ויצא  נוקיה  בהיכל  הרצאות  בסדרת 
מדהימה  אנשים  כמות  הגיעה  מהופנט. 

והוא רצה ליצור דבר דומה גם אצלנו". 
מוטיבציה  המון  ועם  גבוה  לא  בתקציב 
צלמים, שהגיעו  למבחר  ואביב  לבנת  פנו 
ונתנו הרצאות מרתקות. הראשונה הייתה 
שהתחילה   24 בת  יישוב,  שאר  אבישג 

בעולם  למטאור  ונחשבת   14 בגיל  לצלם 
אברהמי  רלי  הגיעה  בהמשך  הצילום. 
ואחריה אלכס ליבק. ליבנת: "להרצאה של 
אלכס הגיעו ממש הרבה אנשים, בסביבות 
של  האודיטוריום  את  מילאנו  איש,   100
האולפן למוזיקה. הייתה הרצאה מרתקת, 
במבט  האוכלוסייה  על  מסתכל  הוא 
המון  גם  אבל  ביקורת  עם  הומוריסטי, 
צלמים  יגיעו  בהמשך  ואהבה".  חמלה 
הרצאה  מתוכננת  הדוקומנטרי.  מהתחום 
העיטים  את  שחקר  זוביגנסקי  אשר  של 
רחוב  צלם  לופה,  פליקס  בקזחסטן; 

ובהמשך גם תתקיים סדנת צילום. 

9 תמונה שווה? אלף מילים
בחודשים האחרונים מתקיימת סדרת הרצאות בנושא צילום 

ב"ביתמלאכה", וזוכה למשתתפים רבים

צילום וו אבישג שאר-ישוב

חינוך  מרכז  הוא  חץ-טכנודע  מרכז 
צעיר, העוסק במדעים שונים.  בחודשים 
מדעי  בבסיס  עוסק  הוא  האחרונים 
החשבון, מניה - חיבור של כמות למספרים. 
של  האגדה  עולם  בתוך  נעשית  הלמידה 
עד  זו  במתכונת  יפעל  המרכז  אלאדין. 
לימודית  לסביבה  ייערך  ואז  ספטמבר, 
עמי,  בן  ענת  מספרת  אחר.  מדעי  בנושא 
בחודש  נפתח  "המרכז  המרכז:  מנהלת 
 1000  - מ  יותר  אצלנו  היו  וכבר  מרץ 
הגנים  מערכות  דרך   ,3-6 בגיל  ילדים 
חינוך  ומערכות  מקייטנות  וא'-ג'  השונות 
מחממות  התגובות  פורמאליות.  בלתי 
אימהות  אליי  מתקשרות  ומרגשות.  לב 
שהילדים שלהם היו אצלנו, מודות לנו על 
מה שעשינו. הילדים מרגישים את האמת 

בדרך שלנו".
דרך משחק, אומרת ענת, הלמידה טובה 
יותר, ההפנמה הופכת להיות חלק מהדרך. 
הם מסיקים מסקנות, משפרים את ביצועיי 
המנייה, מחברים סכומים גבוהים לכמויות 
ולעיתים קרובות בלי לשים לב, הם יוצרים 

תרגילי חשבון מורכבים.
במרכז  המדריכים  של  המקצועי  הצוות 
להם  ועוזר  שלהם  הקשיים  את  מכיל 
לחוות הצלחות, תחושת הביתיות במקום 
מוסיפה לקסם. לפתיחה הרשמית בתחילת 
לביקור  לראשונה  יגיעו  ספטמבר,  חודש 
בהכשרה  שותף  )שהיה  חץ  מרכז  צוות 
והליווי המקצועי( טכנודע חדרה יחד עם 

התורמים.

9 מדענים צעירים
מרכז חץ-טכנודע שלוחת שער הנגב במתנ"ס ארנון אירח 

בחודשי הקיץ רבים מגני הילדים והקייטנות באזור. טקס הפתיחה 
הרשמי יתקיים בספטמבר

צילום וו דנה בראון

זקנה  בירושלים,  הייתה  אחת  זקנה   ..."
צדקת  מימיכם,  ראיתם  לא  שכמותה  נאה 
הייתה  וחיננית  הייתה  וחכמה  הייתה 
וענוותנית הייתה. אור עיניה חסד ורחמים 
וקמטי פניה ברכה ושלום." כך כתב שמואל 

יוסף עגנון בספרו "תהילה". 
זקנים  של  והזנחה  התעללות  מניעת 
ואנשי  מטפלים  של  יומם  סדר  על  עמדה 
אך  שנים,  במשך  הזקנה  בתחום  מקצוע 
היקף התופעה לא היה ידוע וההתייחסות 
זו  בבעיה  הייתה מהוססת. העיסוק  אליה 
חוק  העונשין,  חוק  עם החקיקה של  החל 
חסרי ישע, חוק למניעת אלימות במשפחה 
וחוק יסוד כבוד אדם וחירותו; בסקר ארצי 
שעשו עוד בשנת 2005, נמצא כי 18.4% 
מכלל הזקנים דיווחו כי נחשפו לסוג אחד 
שקדמה  בשנה  התעללות  של  יותר  או 

לסקר.
זה,  בנושא  סדנה  קיימנו  יוני  בחודש 
ומניעת  לטיפול  היחידה  של  ביוזמה 
הזקנה  תחום  מרכזת  במשפחה,  אלימות 

במחלקה לשירותים חברתיים וצוות מרכז 
 30 השתתפו  זה  במפגש  "יחדיו".  היום 
וממלאי תפקידים הנפגשים  אנשי מקצוע 
המבוגרים  אוכלוסיית  עם  בעבודתם 
מנהלות  שטח,  מטפלות   – ביישובנו 
עובדות  מרפאה,  צוותי  ורווחה,  בריאות 
הייתה  במפגש  ועוד.  עו"סיות  "יחדיו", 
חשיפה לנושא מהיבטיו השונים, העיונים 
מדריך  קיבלו  והמשתתפים  והפרקטיים, 
למטפל – כלי לזיהוי התעללות והזנחה של 
זקנים וכלי להערכת סיכון, טיפול ראשוני 
ההשתתפות  והפניות.  לפנייה  וכתובות 
רבה  דאגה  עלתה  וערה,  פעילה  הייתה 
שלנו,  ותיקה   – המבוגרת  לאוכלוסייה 
ולדבר  להמשיך  והצורך  הרצון  והובע 
המבוגרים,  אוכלוסיית  עם  גם   – זה  על 
– בישובים  עם הבנים והמטפלים השונים 

עצמם.

אביטל ניר, עו"ס ומנהלת היחידה לטיפול 
ומניעת אלימות במשפחה

9 ההורים של כולנו
והדרת פני זקן: מפגש מקצועי בנושא התעללות והזנחה של זקנים

הפאבלמנט,  ממייסדות  צח,  צלילה 
כותבת: "הייתה פגישה טובה, הקהל קשוב, 
לראשונה,  שבא  ומי  הקבועים  החברים, 
ליבם,  מנהמת  דברו  ומרחוק,  מקרוב 
בחום.  ואלו שתמכו  בלהט  שהתנגדו  אלו 
העיקר: הייתה שיחה; כשל הניסיון לקעקע 
החושב  עם  מפגש  של  הלגיטימיות  את 
מהנורמה".  בחריגה  המסתכן  עם  אחרת, 
נדב וימן, מארגון "שוברים שתיקה" הוזמן 
לספר על הארגון ולענות לשאלות, שחלקן 
היו נוקבות, בדבר פעילות הארגון בישראל 
גפן מדורות, האחראי  לה. שאול  ומחוצה 
והמוזיאון  הספורט  אולם  על  השאר  בין 

ראותו:  מנקודת  סיפר  הארכיאולוגי, 
ולשמוע,  להקשיב  כוונה  מתוך  "באתי 
אולי  שחלקה  אחרת  או  כזו  אינפורמציה 
לטובה  התרשמתי  מוטעה.  או  מוטה  היה 
מהדרך שבה נדב הציג את הדברים, ואת 
למה  יודע  לא  נכונים.  כלא  שביטל  אלו 
דיבת  להוציא  לנכון  מוצאים  עיתונאים 
הארגון לרעה. אנחנו אחראים לזה, לשפוך 
ובשטחים.  שלנו  במדינה  הנעשה  על  אור 
שכולנו  הצורך  עם  הזדהיתי  הכול  בסך 
שליטה  על  כשמדובר  מדובר  במה  נדע 
באזרחים  פגיעה  הרבה  עם  בשטחים, 

והעמסת קושי על חייהם".

9 לא לשתוק. לדבר
הפאבלמנט אירח את נדב וימן, מארגון "שוברים שתיקה" למפגש 

מסקרן ופוקח עיניים



דקלה קיי 

הסמוך ב  הישן,  "אורט"  הספר  ית 
יעבור  המועצה,  לבנייני 
לחממת  ויהפוך  שדרוג  בקרוב 
המוח  הנגב.  בשער  הראשונה  ההיי-טק 
טכנולוגיה  בננו  חושב  מסתבר,  היהודי, 
גם במחוזות השמש הקופחת והאיום מצד 
השכנים שמעבר לגבול. ואולי ככה אנחנו: 
ינינה  לחץ.  בתנאי  יותר  טוב  מתפקדים 
במועצה,  הכלכלי  הפיתוח  רכזת  ברנע, 
עור  וקורם  שהולך  המיזם  על  מספרת 
"אל שולחני התנקזו כמה ערוצים  וגידים: 
באזור.  ההיי-טק  נושא  בפיתוח  שעסקו 
הכנסנו אותם תחת מטרייה אחת וכך נולדה 
החממה. אנשי השותפות בסן דייגו, נרתמו 
אף הם והפכו לתורמים העיקריים בחממה 
והפרויקט הפך עד מהרה לשותפות אזורית 
התיכון,  ביה''ס  המועצה,  בה  שחברים 
השותפות  ואנשי  אמדוקס  ספיר,  מכללת 

כאמור". 
החממה, הנמצאת בשלבי הקמה היא מלכ"ר, 
עמותה ללא כוונות רווח. מדובר, כך אומרת 
ינינה, בחיה חדשה במשחק החממות, שכולן 
חממות עסקיות. "העמותה אמורה למנף את 
תוספת  עזה,  לעוטף  הראשי  המדען  הטבת 
מענק של 25% למענקים בשאר חלקי הארץ. 
שיצטרפו  חברות  שבו  שירותים  סל  בנינו 
לארה"ב,  לשיווק  דלת  פתיחת  גם  יקבלו 
קבלת שירותים מסטודנטים במכללה, חיבור 
לבית הספר ועוד. כרגע העמותה נשענת על 
ישראלים  תורמים  מחפשים  אנחנו  תרומות, 
ותוך שלוש שנים מתוכננת להגיע לעצמאות 

כלכלית". 
מנכ"ל  הוא  ארז  מקיבוץ  יאורי  אלעד 
אחר  מיזם  דרך  "הכרנו  ינינה:  החממה. 
בחדשנות  עוסק  הוא  לפתח.  שחשבנו 
בעולם  מעורה  ומאוד  ויזמות  טכנולוגית 
החממות. הוא היה שותף להקמת 'המדגרה' 
משלנו.  מכוחותינו.  הוא  וכמובן  ברביבים 

מבין את האזור, צרכיו ומאפייניו". 
בקיבוץ  המדגרה  להקמת  "הרעיון  אלעד: 
במקום  שפגשתי  מהעובדה  נבע  רביבים 

העבודה שלי, בקבוצת אחזקות, יזמים שלא 
מגיעים מרקע סוציואקונומי גבוה, אין להם 
את הקשרים הנכונים וכמובן שאין להם כמה 
שבלעדיו  סכום  בבית,  שקלים  אלפי  מאות 
ינינה דיברה איתי  קשה להרים מיזם. בעבר 
גם  אלי  פנה  בהמשך  טכנולוגית.  חממה  על 
להביא  רצון  שהביע  הספר,  מבית  ארהל'ה 
סטארטאפים לאזור". אלעד היה בעבר תלמיד 
"אנחנו  לסרב.  שהתקשה  כך  ארהל'ה,  של 

רוצים חינוך ותעסוקה ושיהיה מעניין". 

חיבור טכנולוגי יזמי
לייצר  עיקריות:  מטרות  שתי  לחממה 
תעסוקה בתחומי ההי-טק בשער הנגב ולחנך 
לטכנולוגיה. אלעד: "אנחנו מאמינים שצריך 
להקנות את החוויה של הטכנולוגיה והיזמות 
העולמות  את  שיכירו  כדי  בתיכון,  לחבר'ה 
היזמי  לתחום  יתחברו  בעתיד  ואולי  האלו 

והטכנולוגי". 
סטארט  חברת  כל  בפועל?  עובד  זה  איך 
עם  לעבוד  מחויבת  לחממה  שתצטרף  אפ 
קבוצת תלמידים מהתיכון. התלמידים יגיעו 
ויעבדו על תוכנית.  יצטרפו לצוות  לחממה, 
הכוונה היא לגרות אותם מבחינה מחשבתית 
גם  מעורבים  במיזם  לתחום.  אותם  ולקרב 
מהמכללה,  טכנולוגי  לשיווק  סטודנטים 
סטודנטים למדעי המחשב, משפטים ועיצוב 
סרטון  צריכה  חברה  למשל,  "אם,  דיגיטלי. 
יכולה  היא  וכדומה,  שוק  מחקר  אנימציה, 

לפנות לסטודנטים", אומר אלעד. "הם יקבלו 
אותה  להציג  ויוכלו  העבודה  על  תשלום 

כפרויקט גמרוליצור לעצמם תיק עבודות". 
בשלב זהמתגבש מועדון החברים בחממה. 
"אנחנו עוברים בקיבוצים ומגייסים תרומות. 
החממה  של  העיקריות  המטרות  אחת  הרי 
זה  הקיבוצים,  של  הקהילה  את  לשרת  היא 
תעשייה  לחברות  גם  פונים  אנחנו  בשבילם. 

באזור, משקיעים פרטיים ועוד". 

בירה וסטארט אפ
ענף  את  מטפחים  ב"מעברים"  במקביל, 
ב"גרין  מפגש  נערך  כשנה  לפני  ההיי-טק. 
היי-טק  עובדי  עם  עם  ניר  שבקיבוץ  פאב" 
היי-טק"  "קהילת  להקים  במטרה  אזוריים 
התעסוקה  סביב  שיח  שתאפשר  אזורית 
הייטקיסטים  נכחו  במפגש  באזורנו.  בתחום 
משער הנגב שרובם יוצאים מדי יום לעבודה 
בהגדלת  הצורך  את  העלו  הנוכחים  במרכז. 
אפשרויות התעסוקה בתחום באזור, ונוצרה 
מספר  שנה,  כעבור  וירטואלית.  קהילה 
מ-150  למעלה  הוא  בקהילה  החברים 

והתעורר הרצון להפכה לקהילה ממשית.
בשיתוף עם מועצת שער הנגב, בני שמעון 
ויואב, מתנ"ס ארנון ותחת כנפי "מעברים נגב 
צפוני", התגבש "המוח": צוות שיוכל "לתרגם" 
את העולם הזה ולדברר את צרכיו ומטרותיו. 
אלה רסקין, רכזת תחום תעסוקה ב"מעברים 
נגב צפוני": "ניסינו לחשוב מהו הדבק שיכול 

כזה,  קיים  והאם  באזור  אנשים  בין  לחבר 
לאור העובדה שכל אחד עוסק בתחום אחר 
של ההייטק ולרוב לא פנוי לדברים נוספים. 
 Tech קהילת  ממובילי  צוקר,  ליותם  חברנו 
חיבורים  פלטפורמת  בנינו  אתו  ויחד   7
ביישובי  משמעותי  נדבך  שתהווה  חזקה 
כדי  בכלל".  ובדרום  בפרט  הצפוני  הנגב 
חיבורים הוחלט על הפקת  אותם  ליצור את 
בתחום,  שונים  בנושאים  מפגשים  סדרת 
והתארגנות. היכרות  לחשיפה,  זירה  שיהוו 
אותנו  לארח  התנדב  פאב'  "ה'גרין  אלה: 
של  הראשון   meetup ל  נפגשנו  וב-13.7 
קהילת TechNegev. הנוכחות הייתה יפה 
המפגש  את  פתחנו  הגל.  על  שאנחנו  ונראה 
בתיאור קצר על הרקע לבניית הקהילה ועל 
המטרות העתידיות. אלון שוסטר נשא דברי 
פתיחה ומשם זרמנו לשיחה מעניינת ונעימה 
אלון  ברביבים".  מ'המדגרה'  דוד  ליאון  עם 
בחברת   CRM פיתוח  צוות  ראש  מילנר, 
בקהילה  רואה  "אני  בהרצליה:  'קרדורקס' 
קשרים  ליצירת  האזור,  להתפתחות  בסיס 
למשיכת  פלטפורמה  יזמות,  פיתוח  לטובת 
משיכה  ומוקד  לאזור  וחברות  מעסיקים 
הצפוני.  לנגב  להגיע  או  להישאר  לצעירים 

חוץ מזה, יש בירה!"
אורי פורת, מהנדס מכאני, מתמחה בפיתוח 
מכשור רפואי עובד כיום בחברת מדטרוניק 
הייטק  תעשיית  "קיימת  מוסיף:  בירושלים, 
בנגב, ולמרות זאת ישנם עשרות אם לא מאות 
נסיעה  שעות  שמבלים  מוכשרים  עובדים 
ובחזרה.  במרכז  לעבודה  בדרכם  ארוכות 
למרכז  הנגב  את  להפוך  הוא  שלנו  החזון 
תעסוקתי פורח שמגייס עובדים מכלל אזור 

הנגב."
 Cyberbit בחברת  עובד  דרור,  אלירן 
נמצאים  "אנחנו  בכיר:  אינטגרציה  כמהנדס 
בתקופת תור הזהב של הנגב הצפוני ולמרות 
מוצקות  עובדות  כמה  יש  שישנם,  האיומים 
בניית  את  מאפשרות  דעתי  שלפי  בשטח 
של  בהקשר  האזורית  וההתפתחות  הקהילה 
הייטק: הרכבת, המכללה שמאפשרת לימודי 
לבניית  שטח  המחשב,  במדעי  ראשון  תואר 
אנשים  של  ונכונות  ליזמים  היי-טק  חממות 

טובים, חכמים ובעלי מוטיבציה מהאזור".
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ענת  והתאומים  הנר,  מאור  אלדן  גיא 
שלושתם  חיל,  מברור  רפאלסקי  ודניאל 
במסגרת  הצטרפו  י"א,  לכיתה  עולים 
ומעורבות  אישית  למחויבות  התכנית 
הנגב.  בשער  הקהילתי  לשיטור  חברתית 
התלמידים  נדרשים  התכנית  במסגרת 
לטובת  שעות  של  מסוימת  כמות  לתרום 
 30 י',  בכיתה  שעות   60 חברתית:  עשייה 
מגניב",  לנו  נראה  "זה  י"א-י"ב.  בכיתות 

שעות   20 של  קורס  "עברנו  דניאל,  אמר 
זכויות  על  למדנו  הספר,  בית  במסגרת 
מחסומים   , סמכויות  חובות,  מתנדבים, 
התלוו  התלמידים  במצבים".  לטפל  ואיך 
הקהילתי,  השוטר  אהרוני,  ליהודה 
מספר:  גיא  שונות.  ופעילויות  לסיורים 
שהלכו  ופרות  בדואים  צבאים,  "ראינו 
חילקנו  בקר,  להעברת  סייענו  לאיבוד. 

מזון לנזקקים. היה מעניין".

צעירים חסרי מנוח
במסגרת תכנית מעורבות חברתית, הצטרפו לשיטור הקהילתי 

מתנדבים מקרית החינוך

ננו נגב
ענף החממות הולך ומתפתח בחודשים האחרונים, רק שבמקום עגבניות ופרחים, מגדלים כאן ידע וטכנולוגיה

צילום וו אייל חג'בי

התפרצויות  חמש  נרשמו  יוני  בחודש 
לדירות בקיבוץ דורות, במהלך לילה אחד. 
הדירות  רוב  לבית,  מבית  עברו  הפורצים 
הזזה  בחלונות  צוידו  או  נעולות  היו  לא 
בדורות  נוספת  פריצה  בקלות.  שנפרצים 
בו  כשהציוד  חשבונות,  להנהלת  הייתה 
עסק  בתי  משני  נגנב  הפורצים  השתמשו 
הגד"ש  של  המסגרייה  ביישוב:  נוספים 
אחד  של  משאית  גם  הנוי.  של  ומהמחסן 

הקבלנים שנמצאים בקיבוץ נגנבה.

פורצים  ביכיני:  שוד  אירע  לכך  נוסף 
מבוגרים  זוג  בני  נמצאים  בו  לבית  נכנסו 
נגנב  לא  המזל  למרבה  אותם.  והפתיעו 
במתחם  נגנבו  רכבים  שני  בהמשך,  דבר. 

"ארבע עונות".
י' משער הנגב,  נוער של כיתות  מסיבת 
שהתקיימה בכוכב מיכאל ללא תיאום עם 
לביקור משטרת שדרות  זכתה  המשטרה, 
ציוו  השוטרים  רעש.  על  תלונה  בעקבות 

לפרק את המסיבה.

פורצים ללא הפסקה
יוני היה חודש עמוס מבחינת אירועים פליליים. זה לא החום, זו 

הלחות 

לגו,  ארגז  גניבת  בתעלומת  החל  הכול 
ורדי,  יזהר  הילדים.  על  במיוחד  החביב 
האירוע,  על  לילדים  דיווח  הרבש"צ, 
על  הרצאה  וערך  ה"צ'קלקה"  את  הפעיל 
עקבות ובילוש. דנה פנתה ליהודה, ששיתף 
פעולה מיד ולאחר תיאום יום ושעה הגיע 
הסביר  יהודה  המתנדבים.  הנערים  עם 
לילדים איך למצוא טביעות אצבע, שיתף 

פעולה עם סיפור המסגרת ונכנס לתפקיד. 
הופיע  הלגו  כשארגז  הפרשייה,  סיום  עם 
עבור  יזהר  הכין  מסתורי,  באופן  בחזרה 
בית  ע"ש  יונה"  "בלשי  תעודות  הילדים 
ואיתה  דנה,  אותן.  חילק  ויהודה  הילדים, 
הודו  פיני  וקרין  ורדי  יהל  המדריכות 

לכולם על שיתוף הפעולה המהנה. 

תעלומת ארגז הלגו
דנה שופן, מדריכת ילדים של כיתות א'-ג' ברוחמה תכננה לילדים 
פעילות בנושא בילוש. לטובת הפעילות התגייסו בשמחה רבש"צ 

הקיבוץ ויהודה, השוטר הקהילתי

צילום וו דנה שופן

מכיתה  תלמידים  ארבעה  נכחו  בסיור 
מהדור  התרשמותו  את  הביע  האלוף  ט'. 
הצעיר, שהפגין ידע נרחב מאוד. בהמשך 
בסיום  התלמידים.  עם  פגישה  התקיימה 
הסיור ביקר האלוף סטריק במועצה ופגש 

על  סקירה  שהעביר  שוסטר,  אלון  את 

למבצע  שנתיים  במלאת  הביטחון  מצב 

צוק איתן, על החוסן היישובי ועל מוכנות 

המועצה. 

אלוף בביקור
האלוף יואל סטריק, לשעבר מח"ט חטיבה צפונית והיום אלוף 

פיקוד העורף, סייר בקרית החינוך

ב- 25.7 התקיים טקס חלוקת התעודות 
הנגב.  ללוחמי האש המתנדבים של שער 
דברים  נשא  המועצה  ראש  שוסטר,  אלון 
לעוסקים  והודה  התפקיד,  חשיבות  על 
למימוש  שתרם  מי  ולכל  במלאכה 
התוכנית, במיוחד למפעל "כפרית" שאירח 

את המתנדבים בתקופת האימונים. 
של  מחוז  אג"מ  קצין  בטקס:  נכחו  עוד 

קצין  אשקלון,  כיבוי  מפקד  האש,  כיבוי 
המועצה  מנכ"ל  המחוז,  של  המתנדבים 
חג'בי  אייל  המועצה  קב"ט  פלוט,  עודד 
מערך  תרומת  הכבאית,  "כפרית".  ואנשי 
היא  הנוכחים.  בפני  הוצגה  האש  כיבוי 
חירום  בתרחישי  במועצה  לפעול  צפויה 

ובשגרה. 

אש אש מדורה
בשעה טובה התקיים בכפר עזה טקס חלוקת התעודות 

למתנדבים שסיימו את קורס לוחמי האש בהצלחה

צילום וו איציק בלניצקי

והיערכות  ביטחון  תחום  ראש  הכירו: 
לחירום במועצות האזוריות הוא אורי בן 
יהודה, שהחליף את תא"ל במיל דובי דקל. 
ללמוד  כדי  במועצה  לביקור  הגיע  אורי 
את המאפיינים המיוחדים וכלל ההיבטים 
לחירום.  והיערכות  לביטחון  הקשורים 
עדיפויות  סדרי  לקבוע  מנת  על  זאת 
וקדימויות לטיפול בנושאים השונים. אורי 

הלקחים  על  המועצה,  על  סקירה  קיבל 
מצוק  ובפרט  הביטחוניים  מהאירועים 
איתן. לקראת סיום הביקור נערכה תצפית 
מאתר ההנצחה לגברי ינצ'יק, ליד ניר עם. 
אורי התרשם מרמת המוכנות של המועצה 
לתרחישי חירום ומשיתוף הפעולה הטוב 
האגפים  לכלל  הביטחון  מחלקת  בין 

במועצה, בדגש על השיטור הקהילתי. 

הראש מעודכן
ראש תחום ביטחון והיערכות לחירום במועצות האזוריות הגיע 

לביקור למידה במועצה

9מבט מעודד
"ההון שלנו"

"נערה ממש אוצר
 לא צריך עוד שום דבר

 כתוספת לאוצר כה נהדר".
מדגיש  הוא  הרומנטית  בלשונו  הזה?  השיר  את  מכירים 
חשוב  חומריים,  משאבים  אחר  שלנו  שבמרדף  בפנינו 
שנזכור מה שווים בני האדם עצמם. אם תרצו, השיר הזה 

בעצם מכוון אותנו אל המונח "ההון האנושי".
משאבי  מנהלת  של  לכניסתה  נערכים  אנו  אלה  בימים 
האנוש הראשונה באירגון המועצה. מהלך זה מהווה סיום 
לפני חמש  האירגונית שלנו.  פרק חשוב בהתפתחות  של 
שנים, עם כניסתי לתפקיד מנכ"ל המועצה, סימנו את תחום 
משאבי האנוש כמנוף חשוב לפיתוח האירגוני של המועצה 

התשתיות  את  קידמנו  האלה  השנים  במשך  ותאגידיה. 
משוב  של  מערך  אירגוניים,  פיתוח  תהליכי  זה:  בתחום 
למידה  המעודדת  מדיניות  המערכת,  עובדי  לכל  והערכה 
ופיתוח מקצועי, מערך של גיבוש מועצתי ומחלקתי, סטים 
במצבי  לעובדים  תמיכה  מערכי  התנהלות,  נורמות  של 

שמחה וקושי ועוד. 
ולא לכולם ההשקעה הזו באירגון עצמו מובנת  לא תמיד 
מאליה. לכאורה, ניתן לטעון: תפקיד המועצה הוא לשרת 
את הישובים והתושבים - למה להפנות משאבי זמן, אנרגיה 

וכסף למערכת המועצתית?
בעצם  היא  הנערה  השיר:  בעקבות  הולכת  התשובה 
האוצר. לאירגון כמו המועצה יש משאבים מוגבלים. עיקר 
היכולות והעוצמות שלנו מתבססות על האופן בו פועלים 
חושב שאפשר  אני  והעובדים שלנו.  ומתפקדים המנהלים 
מקצועיים,  הם  שלנו  הצוותים  שככלל,  בבטחה  לומר 
מסורים ובעלי הזדהות אירגונית גבוהה. דווקא בשל כך נכון 
איכותית  בצורה  להתמודד  להם  ולאפשר  בהם,  להשקיע 

עם המשימות שלהם, עם הסביבה.  

תפקידה של מנהלת משאבי האנוש החדשה יהיה, אם כן, 
לסייע לנו להתבונן על העשייה המועצתית דרך המשקפים 
איך  המקצועיות?  את  משפרים  איך  האנושי:  ההון  של 
שומרים על מוטיבציה גבוהה? איך מחזקים את הקשרים 
רמת  את  מקדמים  איך  מחלקתיים?  והבין  אישיים  הבין 
השירות? איך משלבים את הטכנולוגיות החדשות בעשייה 
היומיומית? וגם, איך למען השם, מצליחים לעמוד בדרישות 

הביורוקרטיות המתגברות כל העת? 
שלא כמו השיר, אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו לא צריכים 
עוד שום דבר. אנו נדרשים לפעול כל העת לחיזוק המקורות 
ולגיוס  והכלכליים  הפיזיים  הנכסים  לפיתוח  הכספיים, 
משאבים נוספים. אבל, כמו בשיר, גם אנו מבינים שהאוצר 
 – המערכת  את  שנושאים  האדם  בני  הם  שלנו  המרכזי 
המפעמת  והרוח  לתפקידם  שלהם  המכוונות  יכולותיהם, 

בליבם. את האוצר הזה חשוב שנדע לשמר ולטפח.

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

בתמונה וו הדמיה אדריכלית של החממה



 דקלה קיי
סייעה בכתיבה: טל שוורץ

יוצאים הילדים ה  קיץ בעיצומו, וכמו תמיד 
לומדים  הם  הקיץ.  למחנות  הנוער  ובני 
לאכול  מחנה,  ולהקים  חבלים  לקשור 
כיפת  תחת  יחד  וישנים  לבשל,  ואפילו  שטח  בתנאי 
השמים. כמו שעשו ההורים שלהם לפניהם, וההורים 

של ההורים. לפחות חלק מהם.
יודעים  הם  מה  הביחד,  ולתחושת  לכיף  מעבר  אבל 
הם  נמצאים?  הם  בתוכה  האידיאולוגית  המסגרת  על 
לפי  ופועלים  השירים  את  שרים  המדים,  את  לובשים 

העקרונות, אבל האם כל זה עדיין רלוונטי עבורם? 
אידיאולוגי  ארגון  היו  ובחו"ל  בארץ  הנוער  תנועות 
שרצה להתיישב, להקים ולהגשים. הקיבוצים והמושבים 
בארץ ובהם גם יישובי שער הנגב הוקמו על ידי תנועות 
כל  וכמעט  קיים,  כשהיישוב  ועכשיו,  מיישבות.  נוער 
מה ששאפנו להגשים אכן הוגשם, האם העקרונות עליו 

הוקם עדיין "תופסים" בעידן השפע? 
הקהילתיים  הערכים  את  הנחילו  ויישובים  קיבוצים 
טל  שלהם.  החינוך  מערכת  באמצעות  לדור  מדור 
במתנ"ס,  חברתי  לחינוך  המחלקה  מנהלת  שוורץ, 
אם  העובדת,  בהתיישבות  מהיישובים  "רבים  מספרת: 
לא כולם, הוקמו על ידי גרעיני תנועות הנוער מישראל 
אור  'גורדוניה',  תנועת  ע"י  הוקמה  עם  ניר  מחו"ל.  או 
'דרור'  תנועת  גרעיני  ידי  על  הוקמו  ומפלסים  הנר 
מארגנטינה. כל הקמת היישובים במרחב הכפרי נעשתה 
אקראי  מבחר  סתם  לא  זה  תנועה.  שהיא  איזו  ידי  על 
אלא  יישוב,  להקים  לבוא  למכרז  שענו  אנשים  של 
גרעין שהתגבש בשנות הנעורים והלך להקים יישוב או 

להצטרף לקיבוץ קיים". 
נוער:  תנועות  שלוש  קיימות  הנגב  בשער  היום 
המשויכת   כחולה  נוער  תנועת  והלומד,  העובד  הנוער 
הציוני  לשמאל  ובעיקר  העובדת  להתיישבות 
במהותה,  עירונית  נוער  תנועת  הצופים,  סוציאליסטי; 
א-מפלגתיות.  על  דגש  שמה  מרכז,  עצמה  המגדירה 
עם  דתית  תנועה  עקיבא,  בני  היא  השלישית  התנועה 
דוגלת  היא  למסורתי.  ועד  מהדתי-חרדי  שנע  קהל 
ב"חינוך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו, החי 

על עבודתו ברוח התורה".
למערכת  במקביל  הנוער  תנועות  פועלות  בקיבוצים 
על  נשענת  אשר  פורמלית"(  )"בלתי  חברתית  חינוך 
אשר  ערכי  קיבוצי  חינוך  של  שנים  ארוכת  מסורת 
ערכי  ברוח  ילדים  חברת  בניית  היא  המקורית  מטרתו 
בוגרים,  מדריכים  של  מערך  יש  קיבוץ  בכל  היישוב. 
המקבלים את הילדים ובני הנוער אחרי יום הלימודים 
ובחופשים, מדריכים אותם, מהווים כתובת ואוזן קשבת, 
מהווים "מבוגר משמעותי" עבור הילדים ובני הנוער . 
המדריכים הצעירים של תנועות הנוער מגיעים להעביר 
אצל  תופסים  שהם  המקום  מה  לשבוע.  אחת  פעולה 

הילדים?
טל: "היום להדריך בבית ילדים זו עבודה. המדריכים 
העמדה  בסיס  על  ונבחרים  נבחנים  לא  הבוגרים 
מגיעים  לא  בכלל  מהם  רבים  שלהם.  האידיאולוגית 
לא  פעם  אזורית.  ממועצה  או  הקיבוצית  מהתנועה 
אידיאולוגי  קו  יישרת  לא  אם  לקיבוץ  להתקבל  יכולת 
עם צו התנועה. היום זה אחרת, הקהילות משתנות, כבר 
מזמן לא כולם מצביעים בקלפי לאותה מפלגה, לא כולם 
באים לגור בקיבוץ בגלל האידיאולוגיה והשותפות. גם 

התפקיד והמקום של מערכת החינוך בקהילה השתנה". 
אנחנו  ולמה  לאן  לנו  ברור  האם  היא,  והשאלה 

מחנכים? 

הכיוון הערכי
מרב רינק מניר עם, רכזת חינוך ובוגרת נוע"ל וגרעין 
נח"ל: "בניר עם אנחנו כל כך מעטים שמדריך הנעורים 
הוא גם רכז התנועה ורכז השכבה הבוגרת. השנה אנחנו 
שוברים שיא עם מספר ילדים נמוך. לפני חמש או שש 
קיבוצית  בחברה  רגיל  שמדריך  למסקנה  הגענו  שנים 
מעביר  מספיק  לא  זה  ערכים.  מבחינת  מענה  נותן  לא 
את  צריכים  אנחנו  הקיבוץ.  של  העקרונות  את  ומחדד 
וערכית  חברתית  כאמירה  ארצי,  גדול  כגוף  התנועה 
גוף שייתן את  שתעזור לבנות סולם ערכים. היה חסר 
הכיוון הערכי. מדריך נעורים יוצר את הקשר אבל רצינו 
את הערך המוסף של תנועת הנוער ושלהדרכה בכלל, 
לראות  צעירים ממנו,  על  הנוער  ללקיחת אחריות של 

את עצמו במערכת הזו גם כבוגר וגם כצעיר".
כשמדובר בענייני מסורת, הכיוון כנראה יותר ברור. 
חן בן אריה, בת "רבע ל-19", היא בת השירות הלאומי 
ורכזת תנועת בני עקיבא ביכיני. "גדלתי ביישוב מרכז 
בתנועה.  ד'  מכיתה  ואני  מלאכי  קרית  שליד  שפירא 
שלי.  ההורים  גם  אליה,  הולך  היישוב  שכל  תנועה  זו 
החינוך הוא לערכים של תורה ועבודה: עבודה מעשית 
בארץ ישראל, אהבת הארץ, קבלת השונה, ערכי יהדות 

וגם ערכים הקשורים לארץ ". 
הסניף קיים ביכיני מזה שלוש שנים ולדברי חן, רואים 
את  רואה  "אני  הילדים:  על  החיובית  ההשפעה  את 
יש להם  והם ערכיים,  בסניף,  החבר'ה הקטנים שגדלו 
אני  בצבא,  משמעותיים  בתפקידים  לשרת  מוטיבציה 

רואה יחס של כבוד ביניהם".
את  שתואמים  שערכים  רושם  עושה  כאמור,  אז 
אבל  התנועה,  בני  אצל  בטבעיות  מתקבלים  המסורת 
מנחל  פעם  כץ,  תום  החילוניות?  התנועות  לגבי  מה 
זו השנה  ומדריכה  יב'  והיום מברור חיל, מסיימת  עוז 
את  להסביר  מנסה  והלומד  העובד  בנוער  השלישית 

משמעות התנועה עבורה. 
על  אחריות  לקחת  לנו  הציעו  ט'  כיתה  "בתחילת 
הקדשנו  מגניב,  נשמע  זה  מדריכים.  ולהיות  הקיבוץ 
השנה  ובסוף  לסמינרים  הדרכה,  ללימודי  השנה  את 
היה סמינר שרק אני יצאתי אליו. זו היתה חוויה חזקה, 
הרגשתי שיצאתי לקורס כדי לקחת אחריות על הקיבוץ. 
יש משהו בלהבין שאתה חלק ממשהו גדול יותר, כלל 
ארצי. רציתי להעביר את התחושה הזו הלאה, לילדים 

בנחל עוז". 
תום גדלה בבית אידיאולוגי, ומשם החיבור לתנועה. 
"הדרכתי בכיתה י' בנחל עוז. אחרי "צוק איתן" המשפחה 
עזבה את נחל עוז ועברה לברור חיל ולמרות זאת היה 
לי חשוב להדריך עוד שנה בנחל עוז. רציתי להמשיך 
להדריך. השנה הציעו לי להיות מלוות הדרכה, ללוות 

את המד"צים".
מה חשוב לך להעביר לחניכים? 

"חשוב לי שהם ידאגו האחד לשני מתוך אהבה, יהיו 
והשונה,  האחר  קבלת  ציונות,  של  ערכים  יש  קבוצה. 
אבל הכי חשוב שיהיו בני אדם טובים זה לזה ולעולם". 

ומדריך נעורים לא יכול להעביר את המסר? 
" לשנינו יש את היתרונות שלנו. מד"צית בתנועת נוער 
לא יכולה להחזיק בית ילדים, אבל אני יכולה להעיד על 
של  הימים  שלישי,  לימי  גדולה  ציפייה  שהיתה  עצמי 
התנועה. המד"צים של התנועה לא מקבלים כסף, הם 
וזה שהם  זה מתוך בחירה וממקום אמיתי,  עושים את 

קרובים אליך בגיל, כבני נוער, זה מאוד מחבר". 

לכל אחד יש מקום
שילוב  על  להסתכל  מנסה  אני  האחרונות  "בשנים 
תנועות הנוער ביישובים שלנו ככלי" אומרת טל שורץ, 
"פעם, לא היה צריך את התנועה החיצונית ליישוב כי 
אבל  הקיבוצית.  מהמערכת  חלק  היה  התנועתי  הקוד 
מחוסר  סובלות  רבות  יישוביות  כשמערכות  היום, 
נשארים  לא  בוגרים  ומדריכים  חינוך  כשרכזי  יציבות, 
תנועת  של  הכנסה  לשנתיים,  מעבר  הרבה  בתפקיד 
ושמירה  ביציבות  מסייעת  היישובית  למערכת  הנוער 
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"עלה והגשם", הם אמרו, והחלום הציוני קם והיה. ששים שנה מאוחר יותר החולצות עדיין כחולות, יש גם מדים בצבע חאקי, 
אבל האם עדיין יש להם משמעות? על הקשר בין אידאולוגיה לא"ש לילה, ואיך משנים את העולם תוך כדי תנועה

טל,  אומרת  מורכב,  זה  נכון,  קבועות".  מסורות  על 
מסרבל  זה  ארצי.  ארגון  עם  ביישוב  לעבוד  קשה 
שני, עבודה משותפת  חופש התכנון. מצד  ומגביל את 
של החינוך החברתי עם שלוש תנועות הנוער הגדילה 
בחמש השנים האחרונות את מספר בני הנוער היוצאים 
 70% ל-   10% מ-  בפועל  ומדריכים  ההדרכה  לקורסי 

מבני שכבה י'. 
הנוער  תנועת  מרכז  "בגי",  בכינויו  הידוע  לוי,  שניר 
העובד והלומד בשער הנגב, הוא חבר בקיבוץ המחנכים 
של "דרור ישראל" בשדרות, שלוחה של תנועת "דרור" 
חברי  כ-20  בשדרות,  בקומונה  גרים  הם  המיתולוגית. 
קטן",  ממש  אבל  לקיבוץ,  דומה  "זה  הבוגרים.  תנועת 
הוא אומר, "ואנחנו משקיעים בחינוך בכל רחבי הנגב".

החופש  מימי  באחד  בטלפון  בגי  עם  משוחחת  אני 
והוא מקבל את ההפרעות הבלתי פוסקות של  הגדול, 
לאט  אני  כך משועשעת, שגם  כל  בצורה  הילדים שלי 
אני  מדברים,  שאנחנו  ככל  להתעצבן.  מפסיקה  לאט 
מתחילה להבין את משמעות המושג "מדריך בתנועה": 
יש בו משהו מאוד סלחני ומכיל, שמגיע ממקום אמיתי. 
לא שיפוטי מחד, ומאוד לא מתחנף מאידך. הוא מספר 
על ימיו הראשונים בתנועה: "גדלתי בהוד השרון, שם 
היה הקן הכי גדול בארץ. כולם הלכו, אז הלכתי. היה 
הייתי  להדרכה.  המשכתי  ומשם  נשארתי,  אז  כיף  לי 
תלמיד גרוע ולא הכי מקובל בחברה, ופתאום בקן נורא 
רצו שאשאר, הרגשתי שחשוב להם שאהיה שם. ראיתי 
שלכל אחד יש מקום, ופתאום שמתי לב שאני טוב בכל 
מיני דברים כמו מוזיקה, לדבר בפעולות, לבנות דברים, 

מצאתי את המקום שלי".
מעבר לפעולות ולכיף היו גם שיחות משמעותיות. "בין 
השאר, דיברו איתנו בשכבה הבוגרת על חברה וכלכלה, 
ואז  ביקורתית".  בצורה  המציאות  את  לקרוא  למדנו 
יצאנו למסע לפולין. שם, במידאנק, היתה לבגי נקודת 
שבר. "ראיתי את המחנה ואת הר האפר, ואפשר לראות 
אנשים גרים ממש בסמוך. ואתה מבין שכל הרוע הזה 
בי.  לבעור  התחיל  משהו  שלהם.  לאף  מתחת  התבצע 
בהתחלה היו לי מחשבות נורא אלימות, והש"ש שהיתה 
הבנתי  אבל  אותי,  והרגיעה  לשיחה  אותי  תפסה  שם 

שצריך לשנות אנשים ולחנך. שזו הדרך היחידה".
מרב רינק מסבירה למה דווקא בני נוער הם השליחים 
יכולים  הם  דווקא  למה  התנועה,  של  ביותר  החשובים 
לעשות את התיקון: "אחד הערכים של התנועה זה ללמד 
להבהיר  הזה,  למקום  אותם  לקחת  למרוד,  הנוער  את 
להם שהתפקיד שלהם כנוער הוא לא לקבל מוסכמות. 
ולהילחם  שאלות  לשאול  ספק,  להטיל  אותם  להדריך 
עבור מה שהם מאמינים בו. לנוער יש משיכה לבדוק, 
לחוות ולהסתכן. צריך עין משגיחה, הם צריכים שיכוונו 
תוכן למרד  להכניס  יסכנו את עצמם,  כדי שלא  אותם 

מסוג אחר. לתעל את זה למקום הנכון ופה נכנס העניין 
אותם  שליוויתי  ילדים  של  קבוצה  היתה  התנועה.  של 
ובאיזה  חזקה,  מאוד  בצורה  הנעורים  מרד  את  שחוו 
נעורים  מדריך  גם  שהיה  מדריך  בליווי  שלב,  שהוא 
וגם מדריך בוגר בתנועה, הם עברו מהקצה אל הקצה. 
ילדים מחפשים את מי להעריץ, מחפשים דמות חיובית 
אחרת  ברמה  אותם  מישהו שמכיר  והקשבה.  להערצה 

ויכול לקלוט דברים שבבית עוברים מתחת לרדאר". 

שליחות, למרות הסיכון
"אני חושב שיש דברים מאוד קשים שקורים במציאות 
ובחברה הישראלית, לצד הרבה דברים טובים", אומר 
בגי. "יש תמיד במה להילחם. גם אני עדיין חניך בתנועה 
ויש לי מדריך וקבוצה, ומה שנותן לי את הכוח זה לדבר 
את  ומזהה  י'  בכיתה  ילד  עם  מדברת  את  ילדים.  עם 
המתחים שהוא נמצא בהם, וכשאתה עוזר לו אתה נותן 
לו למצוא את המקום שלו בעולם, וזה טוב לא רק לו, 

אלא לקבוצה כולה". 
בגי ואני מדברים על הרלוונטיות של תנועות הנוער 
עבור הילדים של ימינו, שבאמת יש להם הכל. "הסכנה 
הכי גדולה היא שהם יהפכו להיות אנשים ממש סבבה0. 
ממש בסדר. קצינים בצבא, אנשים טובים, תורמים ביום 
המעשים הטובים, כאלה שממשיכים את הסדר הקיים. 
בלי שירגישו ובלי שירצו הם יתרמו להגדלת הפערים 
הפריבילגיות  על  לוותר  לשנות,  ירצו  לא  הם  בחברה. 
אני  זה  כל  את  המעמד שלהם.  את  לערער  להם,  שיש 
טובים  דברים  שיש  יודע  אני  נשימה  ובאותה  אומר 
גאווה  מצעד  עשו  מרוחמה  החניכים  כאן;  שקורים 
במחנה הקיץ, למשל. למרות הסיכון והקושי יש תחושת 

שליחות חשובה, והיא נותנת משמעות". 

לאהוב את החניך המעצבן
החינוך  מערכת  עם  ההורים  של  היחסים  "מערכת 
שוורץ.  טל  אומרת  וצרכנית",  עסקית  ליותר  נהפכה 
מה  בתמורה,  משהו  לקבל  ומצפים  משלמים  "הורים 
שלפני ההפרטה לא היה חלק מהשיח. היום יותר ויותר 
הורים בוחנים את החינוך החברתי בדומה לחוגים ופחות 
מתוך ערכים. יש מבוכה מאד גדולה סביב השאלה לאן 
הילדים.  את  מחנכים  אנחנו  מה  ולאור  הולכים  אנחנו 

מהם ערכי היישוב המתחדש". 
של  ההשתנות  תהליך  על  בעצם  מדברות  אנחנו 

הקהילה הקיבוצית. 
שאם  ברור  היה  זה  שנה,  וארבעים  שלושים  "לפני 
את חלק מחברת הילדים והנעורים בקיבוץ או במושב 
פעם  הפרדה.  היתה  לא  נוער.  מתנועת  חלק  את  אז 
נפרד  בלתי  כחלק  תנועתית  פעולה  התקיימה  בשבוע 

י' אז  מהמערכת וזה היה ברור שכשאת מגיעה לכיתה 
את מדריכה". 

והיום? 
בוגרים,  מדריכים  יש  האחרונות,  השנה  "בעשרים 
עבור  מאד  ומשמעותיים  מעולים  מהם  רבים  שכירים, 
הילדים והנוער, אבל לא פעם הורים מצפים מהם להיות 
מפעילי העשרה והפגה. לייצר חוויות שבהן הילדים הם 
צרכנים. כל תפקיד ההכוונה של הילדים והנוער לקחת 

אחריות, להדריך, להוביל - הצטמצם"
היא  רינק,  מרב  מול  הזו  הטענה  את  מעלה  כשאני 
מציינת בסיפוק "מאז שנכנסה התנועה לקיבוץ יש לבני 
הנוער מקום לתעל את האנרגיות שלהם והם משפיעים 
בתוך חברת הילדים אחד על השני".  זה כבר כמה שנים 
שציר הפעילות המרכזי של ניר עם הוא מפעלי התנועה 

וכמעט כל בני הנוער בניר עם מדריכים.
בכפר עזה פועל שבט "שקד" של תנועת הצופים כחלק 
בלתי נפרד ממערכת החינוך היישובית. הגישה בקיבוץ 
להחליף  יכולה  לא  נוער  תנועת  משמעית:  חד  היא 
מערכת חינוך חברתי אך חשוב מאד לשלב אותה כחלק 
בלתי נפרד מהמערכת. ראשי המערכת מדגישים כי יש 
תפקיד אחד למדריכים החברתיים הבוגרים ויש תפקיד 
אחר לתנועת הנוער. מדריך חברתי בוגר הוא מורה דרך, 
אוזן קשבת, אחד שאפשר להתייעץ איתו על היחסים עם 
ההורים, לספר לו על המסיבה האחרונה ומי שתה מה. 
תנועת הנוער נותנת לבני הנוער במה אחרת. להדריך, 
להנהיג, להתמודד עם החניך המעצבן, לתכנן פעולה כל 
שבוע, גם כשלא נוח. להוביל טיול, לארגן מחנה, להיות 
אחראי על הילדים גם בלילה. תנועת הנוער נותנת גם 
מענה לצורך של בני הנוער לפגוש בני נוער ממקומות 

אחרים ולצאת מהמעגל המקומי שלהם.
פועלת  שבו  במועצה  היחידי  היישוב  הוא  עזה  כפר 
אביאני,  שחר  חניכים.   94 מונה  והיא  הצופים,  תנועת 
ראש שבט "שקד" מזה כשש שנים: "זה בכלל לא הרבה. 
יש שבטים באזור המרכז שמונים 3000 איש ויותר". שחר 
גדל בשכונת עג'מי ביפו, והיה חניך בתנועה מכיתה ד'. 
"פעם צופה תמיד צופה", הוא אומר "היופי של התנועה 
הם  שהמדריכים  ובעובדה  שלה,  בא-פוליטיות  הוא 

חניכים בעצמם מהשכבה הבוגרת, שמדריכים ילדים. 
מאוד  בשבוע  פעם  מעבירה  שהתנועה  הפעילויות 
מסודרות. ההנהגה עוברת על התכנים, בודקת ומבקרת. 
להקים  הילדים  את  שמלמדים  מחנאות  מדריכי  יש 

מחנות ברמה מאוד גבוהה והרבה ערך מוסף". 
דורין סדון, רכזת שבט 'שקד' שלא גדלה בצופים אך 
בחרה להכנס כבוגרת לתפקיד רכזת שבט,  מספרת על 
המחנה שהסתיים לפני מספר ימים: "זו חוויה מטורפת 
לראות איך החניכים שלנו הופכים לעצמאיים ומרימים 
מחנה שלם בכוחות עצמם. הגענו עם עשרה בני נוער 
להעמיד  הצלחנו  יומיים  ואחרי  ריקה,  יער  לקרחת 
מחנה מדהים ביופיו עם שער, תורן, חדר אוכל, חמ"ל, 
שחר:  גיל".  שכבת  לכל  גדודיים  ומתחמים  שכב"גייה 
טוב,  יותר  אדם  להיות  התנועה  מבוגר  מצפה  "אני 
סובלני, חושב וערכי. אפילו יואב גלנט אמר שהגיע לאן 

שהגיע בזכות ראש השבט שלו".
ובגי מוסיף: "המחנה זו הדוגמה הכי טובה לאיך ומהי 
שלך  הדרך  טובה.  חברה  נראית  ואיך  הנוער  תנועת 
להצליח, בניגוד כמעט לכל דבר אחר, היא לא לעשות 
דברים לבד אלא ביחד. והדרך של המד"צ להצליח הוא 
להיות אחראי באמת על החניכים שלו. אחריות ממשית, 
שירגיש שיש לו משמעות. ואין לו תמורה לזה, המד"צים 
את  לאהוב  מהם  שדורשים  זה  עם  להתמודד  נאלצים 
החניך המעצבן, המדריכים לא מתנדבים ולא תורמים, 

זה שלהם! "
כשהמדריך הוא גם חניך, כשנער בכיתה י' מדבר עם 
תלמיד כיתה ד' בגובה העיניים, כמו אח גדול, רק אז 
מבינים את המעגל הקסום של התנועה. כמו משפחה, 
המרקם  לבניית  חיוני  אחד  וכל  חשוב  אחד  כל  שבה 

האנושי, כך פועלת התנועה. 
בגי: "הסוד הוא לא כה גדול. כדי להיות שייך לתנועה 
ולהרגיש את האהבה לתנועה לא צריך להאמין במשהו 
גדול ונשגב. לא צריך לנקוט עמדה כזו או אחרת, אלא 

פשוט להיות שם, לרקוד את ריקוד המחנה". 

שינויים בהסדרי התנועה

צילום וו טל שוורץצילום וו דורין סדון



9 נווה מדבר
בחום הכבד של אמצע יולי יצאו ילדי ונערי קיבוץ ארז לשבוע ״נווה״: 

מסורת של שנים שבה בני הנוער מדריכים את ילדי א׳-ו׳ בשבוע 
שדאות. השנה נושא הנווה היה "אפריקה"; במשך השבוע התחברו 

הילדים למסורת האפריקאית ביצירה, בספורט ושירים. בהנחיית 
בני הנוער הכינו לעצמם את האוכל, למדו בישולי שדה וסיימו בא"ש 

לילה שלאחריו לילה לבן. בני הנוער תכננו, המציאו, והפיקו את 
השבוע הזה מתחילתו ועד סופו

אורטל ארזי מדריכת הנעורים

צילום וו תמיר ועקנין

חינוך חברתי
טל שוורץ

שער הנגב וו אוגוסט 2016 11אוגוסט 2016 וו שער הנגב10

יונה,  בית  את  שמובילה  שופן,  דנה 
'שבוע קיבוץ' הילדים  מספרת: "במסגרת 
יצרו דגמי מבנים בקיבוץ, נערך חידון על 
רוחמה ובישלנו בסדנת בישול של סבתא 
לילי שיפר אוכל טעים מהמטבח הקיבוצי. 
אוצר  את  "חפש  שנקרא  משחק  שיחקנו 
מפתחות  ארבע  חיפוש  שכלל  הקיבוץ" 
חיכו  תחנה  בכל  האוצר.  תיבת  לפתיחת 
סיפורים  לנו  שסיפרו  קיבוץ  חברי  לנו 

מילדותם. הילדים היו מרותקים".
ביום האחרון הפך בית יונה לקיבוץ ממש 
כשהילדים חולקו לקבוצות עבודה: בגש"ר 
במרכול  להשקיה,  גומי  צינורות  ארגנו 
הסחורה  את  לסדר  לבועז  הילדים  עזרו 
על המדפים, לוח המודעות הקיבוצי עוצב 
עם  עזרה  יעל  קיבלה  ובמזכירות  מחדש, 
יום  של  בערבו  הרבה.  הניירת  עבודת 

ל....לינה  הילדים  נערכו  המפרך  העבודה 
הצגה  ערב,  ארוחת  מקלחת,  משותפת. 
הילדים מחוויות הסיפורים של חברי  של 
ההורים  השכבה":  ואז..."שעת  הקיבוץ 

הגיעו בהפתעה לסיפור, חיבוק ונשיקה.
ובדיוק כמו בלינה המשותפת של פעם, 
בה  בדיוק השעה  היא לא  שעת ההשכבה 
לטיול  פנסים  עם  "יצאנו  לישון.  הולכים 
הקיבוץ  לשיחת  הצצנו  בקיבוץ.  לילה 
המדריכות  לחויות  והקשבנו  במועדון 
ובכלל  המשותפת  בלינה  שלהן  מהילדות 
בקיבוץ". הילדים היו נרגשים ונרדמו רק 
חיכה  בבוקר  ההשכמה  עם   .01:00 אחרי 
להם תה חם שטבלו בו עוגיות, ממש כמו 
פעם... תודה רבה לרותי גולץ, יזהר ורדי, 
רן  גש"ר:  לאנשי  וזה,  מיכל  כהן,  דרורה 

ורונן, לבועז ומנשה וליעל.

9 ילדי בית יונה מתחברים 
לרוחמה

דנה, קרין ויהל, בנות רוחמה המדריכות בבית הילדים "יונה" 
לילדים א'-ג', חיזקו את הקשר בין הילדים לקיבוץ בפעילות 

"שבוע קיבוץ"

כרמיאל,  עפולה,  מנוף,  שמש,  בית 
עילית,  נצרת  בוקר,  שדה  שלום,  כרם 
תל  ירושלים,  גדי,  עין  לוטן,  יהודה,  אבן 
מהמקומות  חלק  רק  אלו  עכו....  אביב, 
בהם יתגוררו בוגרי יב' שלנו בשנה הבאה 
הקדם  והמכינות  השירות  שנות  במסגרת 

צבאיות אליהן התנדבו בוגרינו. 
52% מבני ובנות שכבת יב' במועצה דחו 
השנה את גיוסם לצה"ל והחליטו להתנדב. 
שם, הם כבר לא יהיו "הבנים של", המגרש 
יהיה חדש, כבר לא חצר הקיבוץ והמושב 
 8-10 עוד  בקומונה עם  מגורים  המוכרת. 
הרבה  ועדין.  מורכב  עניין  זה  חבר'ה 

התמודדויות חדשות לפניהם. 
 , ומכינות  שירות  לשנת  היוצאים  מבין 
בפנימיות,  שירות  לשנות  התנדבו    85%

לחיזוק,  שזקוקים  קיבוצים  נוער,  כפרי 
עולים  בסיכון,  ונוער  לילדים  מסגרות 
חדשים ועוד. עיקר השבוע שלהם יוקדש  
יוקדש  אחד  ויום  בפועל,  להתנדבות 

לתכנון, למידה, העשרה.
15% התנדבו למכינות קדם צבאיות בהן 
בנושאים  ללמידה  מוקדש  השבוע  עיקר 
יהדות,  הישראלית,  החברה  כגון  שונים 
בשבוע  יומיים  או  יום  ועוד.  מנהיגות 

יוצאים חברי המכינה להתנדב בקהילה.
ומכינות  שירות  לשנת  המתנדבים  אחוז 
מ-10%.  בלמעלה  האחרונה  בשנה  עלה 
נקווה שמגמה זו תמשיך ויותר בני ובנות 
המכוננת  בחוויה  להתנסות  יבחרו  נוער 
הזו שיש בה כדי להעצים את המתנדב לא 

פחות מאשר את הקהילה בה הוא פועל. 

9 פריחת הש"שנים
יותר ממחצית מסיימי יב' התנדבו לשנת שירות, והיא מתחילה 

ממש בקרוב

9 הוגה הכפרצילום וו נטע צחר
פסטיבל הזבוב והיתוש 

בנגב המערבי
בחול  שנה  כל  המתקיים  וייחודי,  מקורי  חדש  פסטיבל 

המועד יולי אוגוסט בדרום המתעורר !
רק שעה מתל אביב )55 דקות מחולון, 50 דקות מראשון, 

45 דקות ממחלף חולות וכו'(.
ומוקיר את שבעים שנות פעילותם של  הפסטיבל מציין 
מלווים  אשר  שונים,  מתחומים  שונים,  תברואיים  מזיקים 

את ההתיישבות הציונית מתחילת דרכה בנגב המערבי.
פורה  פעולה  בשיתוף  יחדיו  משלבים  הפסטיבל  אירועי 
את בני כל העדות במרחב ללא הבדלי צבע, מבטא, או 

כמה ההורים או הסבים סבלו בגולה.
גירוד  מתחמי  במגוון  לבקר  תוכלו   הפסטיבל  במסגרת 
בהשתתפות  מצוינת  מוסיקה  בליווי  חווייתיים,  ועקצוץ 
"הג'וק  יתוש",  "הזבוב  נחש",  "הדג  כמו   , הלהקות  מיטב 
פשפש", "הברחשים", מעגל המתופפים המקומי והכוכב 

יתוש בן ארי.
הפסטיבל מתקיים בחסות "סנו די" משווקת מוצרים ברי 

קיימא והיבואנית הבלעדית של כוסות רוח למת.
קולקציה  תוצג  שבו  וחוויתי  מיוחד  מתחם  נבנה  בשטח 

שונים,  תרסיסים  של  אופנתית 
ממרחים, מלכודות ועוד...

באזור  יתקיימו  כן  כמו 
רבות  אטרקציות 

וחווייתיות:
האלתוש?!"  "איפה 
משימות  משחק   –
חוויתי  אתגרי, 
תחת  ותחרותי 
לכל  השמים  כיפת 
לימות  המשפחה 
הנעימים  הקיץ 

אחוזי  ושבע  )שישים 
לחות ושלושים ושתיים 

מעלות צלזיוס(.
הביצות  את  "להחזיר 

לנגב": חזיון אור קולי בד בבד 
המשפחה  לכל  חוויתי  חידון  עם 

הפתוח  במוזיאון  בביקור  משולב 
המוקדש לסקירה היסטורית מרתקת על ידידינו 

המעופפים: הכירו את האנופלס המיתולוגי, בואו ונתוודע 
לטיגריס האסיאתי הבלתי מנוצח, וכמובן הקולקס מכרנו 

משכבר.
פינת ליטוף הישגית לפעוטות: האם ילדך הכישרוני מסוגל 

ללטף זבוב בית מצוי? בוא ותיווכח ואולי תזכה בפרס !

וכיף  התנסויות  הרבה  הרבה  ועוד 
 – לא  ואיך  מעניינים  במתחמים 

חווייתיים :
חלוצים,   סיפורי  פינת 
מתנפחים,   מתקנים 
אטרקציות,   טעימות,  
קטיף  רחוב,  מופעי 
ליטוף  פינות  חוויתי, 
ומריחות,   מעיכות 
טרקטור  עם  סיור 

ועגלה, 
מרכז מבקרים,  מופעי 
ושתיית  אש  בליעת 

מים רותחים ועוד ועוד.
יותר  )עוד ועוד זה כשאין 

כלום(
לא  באזור  כבר  אתם  ואם 
אתרי  במגוון  ביקור  לפספס  תרצו 
הטובות  במסעדות  לאכול  הסביבה, 
שהתברכנו בהם והאמיצים וההרפתקנים שבכם 
יש  במרחב.  הפזורים  בצימרים  ללון  להישאר  גם  יכולים 

גם לפי שעה.
להתראות אצלנו – מחכים לכם !!

ישי שוסטר

קצת חששנו כשראינו מסביבנו את שבטי 
בקלות  מרימים  במרץ,  בונים  הצופים 
נוער.  בני  עשרות  עם  ענקיים  מבנים 
ופתאום ראינו את החבר'ה שלנו מתחילים 

להרים רשת צל, מוכנים להתחיל לעבוד.
אחרי יומיים לא קלים ומלאים בעבודת 
להעמיד  הצלחנו  טובה  ואווירה  צוות 
מחנה מדהים ביופיו עם שער, תורן, חדר 
אוכל, חמ"ל, שכב"גייה ומתחמים גדודיים 

לכל שכבת גיל. 
התכנסות  מפקדי  קיימנו  ובערב  בבוקר 
שהקליטו  המחנה  שיר  את  שמענו  בהם 

לעזור  הגיעו  ההורים  מראש,  החניכים 
במפקד  עלה.  השבטי  והמורל  ולבשל 
חניכי  כל  דרום  הנהגת  לשבטי  המשותף 
השבט נצבעו בוורוד–שחור )צבע השבט( 
משבט  חלק  להיות  גאווה  מלאי  והיינו 

שקד: צופי כפר עזה!
זכינו לקחת חלק בחוויה הזו, שבה ראינו 
לעצמאיים  הופכים  שלנו  החניכים  איך 
ומרימים מחנה שלם בכוחות עצמם. תודה 

רבה לראש השבט שלנו, שחר אביאני.

דורין סדון, מרכזת בוגרת שבט שקד

9 צופים קדימה
עשרה בני נוער ושלושה בוגרים הגיעו לקרחת יער, ביער המגינים, 

ושם החלו לדמיין, לתכנן ולבצע. תוך יומיים הוקם המחנה

צילום וו טל שוורץ



9 הישראלי 
היפה

הנוער משער הנגב יצא 
להדריך בסן דייגו ויצר קשרים 

אמיצים. שגרירים של רצון 
טוב 

הנגב  משער  שנוער  שלישית  שנה  זו 
דייגו.  בסן  קיץ  במחנות  להדריך  יוצא 
למחלקת  משותף  בפרויקט  מדובר 
שער  של  ולשותפות  החברתי  החינוך 
משער  נוער  המפגיש  דייגו,  וסן  הנגב 
בסן  היהודית  בקהילה  ילדים  עם  הנגב 
בוגרי  נערים  שמונה  יצאו  השנה  דייגו. 
במועצה  שנתיים  במשך  שהדריכו  י"א 
JCC-ובכלל, והדריכו במשך שבועיים ב
קהילת  של  "סבבה"  ובמחנה  המקומי 
הקבוצה  הפעילה  עוד  ישראל".  "בית 
"קן"  במחנה  ישראל  יום  הזו  המופלאה 

ובמחנה של בית הכנסת "סולל".
הנערים שלנו, הכוללים את דרור סלום 
חיל(,  )ברור  גלבוע  עמית  הנר(,  )אור 
)דורות(,  )רוחמה(, עדן צור  גורן  ליאור 
)ברור  כהן  הדר  )דורות(,  כלימי  רז 
חיל(, אופיר ירון )ארז( וטל כספי )כפר 
עזה( לוו על ידי גיתית חכים )כפר עזה( 

ממחלקת החינוך החברתי ונורית בלקין 
)ברור חיל( שהתנדבה לפרויקט. 

כשמונה  נמשכה  הקבוצה  הכנת 
חודשים וכללה תרגול באנגלית, הכרות 
מערכי  ובניית  בארה"ב  קהילות  עם 
שער  קיבוץ,  כמו  נושאים  על  שיעור 
גאוגרפיה,  ישראלית,  המצאות  הנגב, 
סמלים ישראליים ויהודיים ועוד. ההכנה 
הנוער,  בתנועת  עסקו  בה  וההדרכה 

בגמישות  להצלחה  הילדים  את  הביאה 
המגוונת  בהדרכה  מהם  שנדרשה 
לשחק  פשוט  נהנו  הרבה  הכי  במחנות, 
במחנות  והילדים  הנוער  בני  עם  יחד 
השונים. ממשחקי מחבואים, תפסוני ועד 
למשחקים עם אוריינטציה ישראלית. ימי 
ל"יום  הפעלות  מערכי  בנית  היו  השיא 
ישראל" שכלל תחנות עשירות ומעניינות 
הם  חווייתיות,  בהתנסויות  מלאות 

סוחפים  עם  בריקודי  כולם  את  הרקידו 
להיות  הזכות  את  יחד  חוו  הרבה,  והכי 

שגרירים ישראלים בסן דייגו. 
קשרים  נוצרו  שבועות  שלושה  במשך 
בסן  המארחות  המשפחות  עם  אמיצים 
יגיעו  או  הגיעו  שלהם  שהילדים  דייגו, 
לישראל, ומבחינתם כעת שער הנגב היא 
שם,  הנוער  בני  כאשר  מהמסלול.  חלק 
משהו  נוצר  מישראל,  נוער  בני  מכירים 
אחר, קשר מיוחד שיש בו פוטנציאל גדול 
להמשך. רק אז ניתן להבין כמה חזק יכול 
אוקיינוס  גם אם  נערים  בין  להיות קשר 
ענק מפריד בניהם וכמה שעות טובות... 
במחנות  החיבור  הם  האלה  הילדים 
השונים למושג "ישראל": החיבור לפנים, 
ישראלים  ולמפעלים  למנהגים  לסמלים, 
לשפה,  מתוודעים  הם  מרשימים. 
בעברית.  ולמילים  הישראלית  למוזיקה 
במעט,  אפילו  בפרויקט,  שנוגע  מי  כל 

יוצא מורווח. 
הקבוצה  עם  לעבוד  ונתחיל  רגע  עוד 
כך  כל  אחרי שלמדנו  הבאה,  השנה  של 
נחזק  הזו.  המדהימה  מהקבוצה  הרבה 
את המעגל של קשרים עם יהודים בעולם 
היותנו  את  אצלנו  ונחזק  דייגו  ובסן 
מושג גדול יותר ממדינת ישראל – העם 

היהודי. 

9שעת כושר
סיפורים אולימפיים

ביותר  הגדולה  ההצגה  ספק  ללא  היא  האולימפיאדה 
לא  חלק,  בה  הלוקחים  הספורטאים  מזמן  וכבר  בעולם 
באים רק כדי להשתתף. ספורט היא מילה נרדפת להישג 
או ניצחון והבאים בשערי ריו דה ז'נרו בתחילת אוגוסט הם 

ספורטאים. 
לפרוץ  במלאכה  העוסקים  את  מדרבנת  להישג  הכמיהה 
ליצירת שיפור ביכולת. אם באולימפיאדת  דרכים חדשות 
ולמחרת  ארוכות  לואיס  ספירידיון  התפלל   1896 אתונה 
אינן  תפילות  היום  אז  לאתונה,  ממרתון  הריצה  את  ניצח 
מזיקות אבל כדאי שגורמים נוספים יסייעו להשגת ההישג.

כישרון זה דבר חשוב ואימונים יכולים להאדיר את היכולת 
בענף  שמדובר  ככל  ואולם,  המורכבים.  הספורט  בענפי 
פחות מורכב, דיי מוקדם האימונים ממצים את השפעתם 
לבטח  התוספות,  את  מחפשים  ומאמנים  וספורטאים 
כשמאית שנייה או סנטימטר בודד, מהווים את ההבדל בין 
שבמקום  ההיסטוריה  של  הנשייה  לתהום  עולם  תהילת 

השני.
נתבררו  ורובם  תמיד  היו  מסייעים  ותוספים  תכשירים 
מלבורן  שבאולימפיאדת  אלא  השפעה,  כחסרי  בדיעבד 
1956, פרץ לתודעה זורק הדיסקוס האמריקאי אל אורטר 
אנאבוליים"  "סטרואידים  שנקרא  במה  ששימוש  שסיפר 
מסייע להצלחתו. רק בהמשך הפכו סמי הספורט לאסורים 

של  המתוקשרת  פסילתו  עם  ושיאם 
השיא  שבירת  לאחר  ג'ונסון  בן 

מטר   100 ה-  בריצת  העולמי 
באולימפיאדת סיאול.

סמים  אינם  ספורט  סמי 
נרקוטיים. ספורטאי הכוח 
)בקרבם מצוי רוב סימום 
נוטלים  הספורט( אינם 
אל  ומניפים  הסם  את 
הוזות  ובעיניים  על 
או  טון  של  משקולת 
בישיבה  מעופפים 
לצלילי  מזרחית 

הארי-קרישנה אל מעל 
המטרים.  שלושת  רף 

אינם  גם  אלו  תכשירים 
ממכרים, למרות חריגותו של 

שהמשיך  ארמסטרונג  לאנס 
המעודד  בהורמון  השימוש  את 

מחלת  מאז  אדומים  דם  תאי  ייצור 
הסרטן )עניין של חיים או מוות( ועד לזכייתו 

השביעית בטור-דה-פראנס )עניין של ניצחון(.
להיבנות  לשרירים  מסייעים  המקובלים  הספורט  סמי 
ולהתחזק. כבר רבות נכתב על כך שהאימון הגופני בעצם 
במנגנון  אשר  שריר  רקמת  מפרקים  הכוח  אימוני  מפרק. 
מכפי  יותר  אף  מסוים  לגיל  ועד  מחדש  נבנית  מופלא 
מוגבל  הבניה  שטווח  הוא  העניין  הפירוק.  טרם  שהייתה 
בכמותו ונדרש זמן יחסית ארוך בין האימון המפרק למיצוי 

תכשירים  אותם  הבניין.  של  הטבעי 
מבוססי הורמונים מסייעים להגדיל 
את הבניין וגם מאפשרים זאת 
בפרקי זמן קצרים. בן ג'ונסון 
סיפר שלפני נטילתם יכול 
היה לבצע אימון כוח חזק 
רק אחת לשלושה ימים 
היה  יכול  נטילה  ובימי 
לבצע שני אימונים. סמי 
מאפשרים  הספורט 
יותר  קשה  עבודה 

ויעילה יותר.
הספורט  סמי  היום 
נחלת  רק  אינם 
הספורטאים האולימפיים 
אשר מפוקחים ע"י רשויות 
להסתובב  דיי  הספורט. 
את  ולראות  הכושר  בחדרי 
רזים  היו  שנה  לפני  שאך  אלו 
רק  בדלת  עוברים  ופתאום  וצנומים 
על הצד. בניה שכזו איננה משהו שמתבסס 
פיקוח  אין  הגוף  בוני  על  אימון-תזונה-שינה.  על  רק 
והשימוש בסמי הספורט איננו עבירה על חוקי מדינה. זה 
הם מול הבריאות שלהם. המינון שהם לוקחים ביחס לזה 
יגיע זמן  הניתן לפעמים כתרופה, כמוהו כפצצה. מתישהו 

התשלום. לא כדאי.

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

9 התכנית 
העסקית

מה זה ולמה זה חשוב לי
או  בינוני  קטן,  עסק  להקים  החלטנו 
מאוד  חשוב  משנה,  ממש  לא  זה  גדול, 

שתהיה לנו תכנית.
מה אנחנו מתכוונים לעשות. אם אנחנו 
להשקיע  גדול,  עסק  להקים  מתכננים 
עם  נפגשנו  כבר  בוודאי  כסף,  הרבה 
יועץ עסקי אשר כתב לנו תכנית עסקית 
מסודרת, העביר לבנק ולמשקיע, ומשם 

נמשיך הלאה. 
באמת  האם  קטן,  העסק  אם  אבל, 
לכך  התשובה  עסקית?  תכנית  צריכים 

היא פשוטה וישירה: כן!
התכנית  עסקית?  תכנית  בכלל  זו  מה 
העסקית היא תכנית אשר משמשת כמפת 
היזמים.  או  העסק  בעלי  לנו  דרכים, 
בו  אותנו מהמקום  מובילה  אשר  תכנית 
אנחנו נמצאים היום למקום אליו אנחנו 
)הקמת  שלנו  למטרה  להגיע,  רוצים 

העסק, פיתוח העסק וכד'(.
על  העסקית?  התכנית  משמשת  למה 
וגידים,  עור  יקרום  עסקי  שרעיון  מנת 
בין אם מדובר ברעיון להקמת עסק חדש 
על  או  קיים,  עסק  פיתוח  במסגרת  או 
מנת שעסק קיים ישמר הצלחתו לאורך 

מוצקים  יסודות  על  להתבסס  עליו  זמן, 
של תכנון ארוך טווח והתנהלות עסקית 
וידועה מראש. קודם כל לכוון  מבוקרת 
אותנו למטרה. להשאיר אותנו ממוקדים 
הכיוונים.  לכל  "בורחים"  ולא  במטרה, 
לעסק  נוספות.  מטרות  גם  לה  יש  אבל 
את  מגדירה  העסקית  התכנית  החדש, 
העומדים  בשירות,  ו/או  במוצר  הצורך 
את  מציגה  העסקית,  היוזמה  בבסיס 
וחשוב  זו  בפעילות  התומך  המבנה 
בפעילות. הגלום  הפוטנציאל  את  מכל, 

התוכנית  מהווה  קיימים,  עסקים  עבור 
העסקית בסיס לתקציב עבודה שנתי ורב 
שנתי, המגובש לאחר ניתוח מעמיק של 
החברה.  פועלת  בה  העסקית  הסביבה 
עולה  כאשר  קיימת  בחברה  לחילופין, 
תהליכים  בהתאמת  ו/או  בשיפור  צורך 
עומדת  החברה  כאשר  או  בחברה, 
הרחבת  או  חדשה  עסקית  פעילות  בפני 
ומבקשת  הקיימת,  העסקית  הפעילות 
טרם  מסודרת  היתכנות  בדיקת  לבצע 

ביצועה בפועל.
עסקית?  תכנית  לכתוב  מתחילים  איך 

על זה תקראו בעיתון הבא...

9 זרקור על 
יזם

דודי רגב - יויו אירועים
בקיץ מלשחק  כיף  יותר  מה  חם,  קיץ, 
תירס  רק  אולי  וסבון?  במים  כדורגל 
ובחורף?  קפוא...  וברד  פופקורן  חם, 
ג'ימבורי, מתנפחים, לגו והרבה משחקים 

נוספים...
את כל אלה ועוד תקבלו אם תזמינו את 
״יויו אירועים״ בניהול דודי רגב מקיבוץ 

ארז.
ושני  ראשון  תואר  לימודי  במהלך 
דודי  התחיל  הציבור,  בריאות  בתחום 
להופיע כליצן, קוסם ולהפעיל ילדים. כדי 
לשפר את המופע שלו, הוא קנה מכונת 

"שערות סבתא", הוסיף מתקן לפופקורן, 
ואז הגיעו גם המתקנים המתנפחים. 

החליט  השני,  התואר  לימודי  בסיום 
במה  אוהב,  שהוא  במה  לעבוד  דודי 
הפנים  על  חיוך  עם  לקום  לו  שגורם 
זה  ילדים,  לשמח  שזה  ומסתבר  בבוקר, 
הוביל להקמת "יויו אירועים". כיום, "יויו 
בתחומו  הגדול  העסק  הוא  אירועים" 
מתקנים   60 ברשותו  כאשר  בדרום, 

מתנפחים, מתקני מזון ועוד.
לאירוע,  לשכור  ניתן  המתקנים  את 
לבוא לקחת ולהתקין לבד. אך אפשר גם 
הכוללת  השלמה"  "החבילה  את  לרכוש 
דודי  והעיקר:  פינוקים  פרוק,  הקמה, 
עם החיוך מאוזן לאוזן שדואג לכל פרט 
סתם  ותוספות,  הפתעות  ומוסיף  ופרט 
כי זה עושה לו טוב לראות את החוגגים 

שמחים ומאושרים.
בדרום,  הגדול  העסק  הוא  דודי  אמנם 
אבל הוא לא שוקט על השמרים. כל הזמן 
העסק.  את  ומקדם  מתקדם  לומד,  הוא 
קונה משחקים חדשים, מוצא הזדמנויות 
עסקים  עם  פעולה  ולשתף  להתקדם 
אחרים, גם כאלה שעל פניו יכלו להיות 

מתחרים, הופכים להיות שותפים.
אם אתם רוצים לשכור מתקן בודד, או 

לקיים אירוע שלם, פנו לדודי בטלפון:
050-2621045, או בדוא"ל:

yoyoli10@gmail.com
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9 כובשים 
את הריביירה

אירועי סיכום השנה של ענף 
ההתעמלות בשער הנגב

ביום חמישי, ה- 16 ביוני התקיים אירוע 
סיום השנה המסורתי בענף ההתעמלות. 
הקודמות,  בשנים  כמו  שלא  הפעם, 
האירוע התקיים באולם המפנק והממוזג 
בדורות, מה שאפשר ל- 200 מתעמלות 
ולהורים  במופע,  להתרכז  ומתעמלים 
איכותי  ממופע  ליהנות  הרבים  ולצופים 
ביותר המשלב מחול, תנועה, פירמידות 

עוצרות נשימה וכמובן אקרובטיקה. 
ענף  פעילות  את  לסכם  קשה 
משום  זאת  בודד,  במופע  ההתעמלות 
שהמתעמלות והמתעמלים עוסקים המון 
במקומות  ומדורגים  באקרובאטיקה 
בארץ.  בתחרויות  ביותר  הגבוהים 
בפס  מוצלחות  תחרויות  סדרת  מלבד 
המתעמלות/ים  השתתפו  האקרובטיקה, 
באילת  שמואל,  בגבעת  ב"גימנסטרדה" 
בשער  שלנו  "בגימנסטרדה"  ובעיקר 

הנגב שהתקיימה בחודש מרץ.
יצאה  ביולי   3 ה-  של  הלילה  באישון 
ההתעמלות  ענף  של  הייצוגית  הקבוצה 
ואז  למילאנו  משם  התעופה,  לשדה 
האדריאתית  שבריוויירה  לריציונה 

שבוע  במשך  הופיעה  שם  באיטליה. 
לאומי,  הבין  דל-סול  בפסטיבל 
בהשתתפות למעלה מ- 5,000 מתעמלים 
מרחבי העולם. המופעים התקיימו מעל 
הטיילת  על  הפזורות  הענקיות  הבמות 
קוצרות  שהבנות  תוך  האינסופית, 
על  נרגשים  צופים  ממאות  תשואות 

המופעים המרהיבים שלהן. 
להתקבל  בכך  מה  של  עניין  זה  אין 
כקבוצה ישראלית באהדה שכזו באירופה. 

הפן  את  ולהציג  לייצג  גדול  דבר  איזה 
ישראל.  ומדינת  הנגב  שער  של  הזה 
כמה לא מובן מאליו ואיזו גאווה גדולה 
איטלקי  במבטא  הנגב"  "שער  לשמוע 
כבד המהדהד בין שורת המלונות לחוף 

הים האדריאתי. 
שאנחנו  נציין  עסקנו,  בגאווה  ואם 
והמאמן  המאמנות  בצוות  גאים  מאוד 
ההתעמלות  בענף  גדלו  שרובן  שלנו, 
לא  מופע  או  הישג  ושום  הנגב  בשער 

היה עולה בלעדיהם: אולה גוטמן, לולה 

אשכנזי, רותם יהודאי, אוקסנה אלפייב, 

טובה  חולדנקו-זיו,  כלנית  דולב,  ניצן 

צ'יקובסקי אשר על הכוריאוגרפיה ואולג 

זייצב אשר על האקרובאטיקה. 

מיכאלה מילוא, רכזת ענף ההתעמלות

ספורט
דפנה סיבוני ששון

שער הנגב וו אוגוסט 2015 12

שותפות ביחד
יעל רז לחייני

יזמות
נוגה נולסט

צילום וו נבות מילוא
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צילום וו נורית בלקין



הרפורמית  הרבה  עם  פגישה  בעקבות 
יעל קריא, הוזמנתי לישיבה בנושא הקמת 
יער מאכל ברהט. אל הפגישה זומנו מיטב 
יערות  הקמת  בתחום  בארץ  המומחים 
עמותת  בהובלת  ופרמקלצ'ר,  מאכל 
שבכדי  הבנו  מאוד  מהר  "איסתיאדמה". 
מחויבת  צעירה  מנהיגות  קבוצת  לייצר 
בידע  הצעירים  את  לצייד  יש  ומתמידה 
הטבעיים  השותפים  אל  פנינו  הדרוש. 
בספיר,  חוץ  ללימודי  המרכז  שלנו, 
חדשניים  תעודה  בלימודי  המתמחים 
מתוך  הכפרי.  והמגזר  הקהילה  בתחום 

הבנת הפוטנציאל הגדול הגלום בפרויקט 
מסוג זה עבור צעירי האזור, בחרנו לקדם 
חדש  מסלול  של  פתיחה  השנה  כבר 
מאכל".  ויערות  פרמהקלצ'ר  "קיימות, 
וההתנסות  התיאוריה  ללימודי  במקביל 
הפרויקט  חברי  יידרשו  בשטח,  המעשית 
לפעול במערכות החינוך ברהט, בהכשרת 
יזכו  בתוכנית  הסטודנטים  הבא.  הדור 
הקיימות,  בתחום  יישומי  ידע  לרכישת 
יער  בבניית  מעשית  התנסות  נטוורקינג, 

מאכל ועוד.

9 פרמקלצ'ר?
אם אתם מכירים את המושג, אתם בחצי הדרך להתלהבות 

מהדבר הבא בתחום

9 גזור ושמור: מכבסות
• המכבסה של נויה - נתיבות - יוסף סמילו - טל: 072-3210979 - כל סוגי 
הכביסה, כולל ייבוש וקיפול. ניקוי ייבש, ניקוי שטיחים ועוד. משלוחים לכל 

אזור נתיבות, שער הנגב, שדרות והקיבוצים בתשלום.
• מכבסת כביסטיב - שדרות - קרן קיימת לישראל 51 - טל: 08-6890919 

- שירותי כביסה, גיהוץ וניקוי יבש, ללא משלוחים.
• מכבסת מופת - נתיבות - הארזים 3/28 - טל: 054-2207067 - שירותי 
כביסה, ניקוי יבש וגיהוץ ועימם סל שירותים מגוון נוסף, "יש מצב" למשלוח 

על כמות גדולה של כביסה! 

מרכז הצעירים
מזי כהן אילון
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בין אם אתם צעירים בשער הנגב ובין אם 
לאו, אנחנו בטוחים כי שמעתם, ולו מעט, 
השוכרים  הסטודנטים  של   מתסכולם 
דירות ביישובי המועצה )תחזוקת הדירות, 
הקהילה  מיסי  השכירות,  מחירי  עליית 
לשיח  צעירים  החבר'ה  את  הזמנו  ועוד(. 
ועסק  הנכון,  בהקשר  דברים  ששם  פתוח 
הקליטה,  מסלולי  ביישובים,  במגורים 

אתגרים ומחשבות. 
האסטרטגי,  המטה  ראש  סיון,  נפתלי 
כל  של  וסטאטוס  כמותיים  נתונים  הציג 
הניצבים  באתגרים  נגע  במועצה,  יישוב 
והתייחס למגבלות  בפני מנהלי הקהילות 
השאר,  בין  השתתפו,  בשיחה  השונות. 
פלג  בספיר,  הסטודנטים  אגודת  נציגי 
אשש, יו"ר האגודה ושיר קמחי ראש מדור 
רווחה וקשרי חוץ. במהלך המפגש ניסינו 
בעיקר  אבל  השונים  לקולות  מקום  לתת 
של  הצרכים  בהכרת  להעמיק  שיש  הבנו 
והאגודה,  הצעירים  מרכז  השותפים.  כל 
יצאו מהמפגש מחויבים לתהליך ולמציאת 
פתרונות ישימים. אחרי מספר פגישות עם 
נציגי מועצה נוספים, מנהלי קהילה ומנהל 
תכנית  התגבשה  חודרה,  אריה  המתנ"ס, 

במהלך  קיבוצים  בשני  שתפעל  פיילוט 
היוזמה  עיקרי  תשע"ז.  הלימודים  שנת 
הסטודנטים  של  התנדבות  שעות  היא 
)התנדבות על פי צרכי הקהילה היישובית 
מהנחה  ייהנו  ובתמורה  והמועצתית( 

בשכר הדירה.
כמו כן, במהלך שנת הלימודים תשע"ז, 
למרכז  משותף  פרויקט  לפעול  יתחיל 
חברתית  למעורבות  וליחידה  הצעירים 
בספיר. רכזי הצעירים ביישובים )סטודנטים 
ובני משק( יפעלו יחד לשילוב אוכלוסיית 
הקשר  חיזוק  הקהילה,  בחיי  הסטודנטים 
בקיבוץ,  הקיימת  הצעירים  שכבת  עם 
הסטודנטיאלית  הגיל  שכבת  העצמת 
ביישובים ככוח מוביל בסיוע לאוכלוסיות 
שונות ביישוב )שיעורי עזר, ליווי קשישים 

בודדים, צרכים מיוחדים ועוד(.
אחרים  רבים  ועוד  אלה,  מהלכים 
מייצרים  מלהכיל,  קצרה  שהיריעה 
והן  לסטודנטים  הן  הדדי,  רווח  של  מצב 
ישנו  כאשר  אותם.  הקולטות  לקהילות 

רצון - ישנה גם הדרך.

9 מתסכול לצמיחה
מפגש בין הצעירים והסטודנטים לנציגי המועצה הניב תכנית 

לשיתוף פעולה 

הזדמנויות  בשוויון  מעוניינים  "אנו 
אנו  גבוהה.  השכלה  ללימודי  בנגישות 
מתנגדים להוצאת אלפי שקלים עבור הכנה 
המור  ולמבחני  בגרויות,  לפסיכומטרי, 
עם  מועמדים  בין  פער  היוצרת  והמרקם, 
יכולות כלכליות שונות. יוזמי רפואה לעם 
בהתנדבות  פועלים  לרפואה(  )סטודנטים 
לקורסי  אלטרנטיבה  להוות  מטרה  מתוך 
לאקדמיה"  הכניסה  לבחינות  ההכנה 

)מתוך אתר הבית 'רפואה לעם'(.
אנחנו לא יודעים מתי אתם סיימתם את 
שבטוח  מה  שלכם,  הפסיכומטרי  לימודי 
של  המחירים  לא  הם  אז  של  שהמחירים 
הדרך  אל  יוצאים  שלנו  הצעירים  היום. 
שומעים  הם  כבדים,  בחששות  האקדמית 
רואים  הם  הרגל,  את  פשטה  שהאקדמיה 
שהדור לפניהם לא עובד בהכרח במקצוע 
אותו הוא למד, הם מבינים שתואר אקדמי 
בחירה.... בגדר  ולא  חובה  הוא  ראשון 

את  הזו  למשוואה  נוסיף  אם  פשוט.  לא 
הכניסה  מבחני  של  הגבוהות  העלויות 
)הפסיכומטרי( – המצב מורכב עד מאוד. 

ליוזמה  לראשונה  נחשפנו  כאשר 
הצעירים  עם  להטיב  הבאה  החברתית 
במחיר  ההכנה  קורס  את  להם  ולהציע 
ראוי ושפוי, מיד הזמנו את חברי העמותה 
להפעיל אצלנו את אחד הקורסים. מצאנו 

שותפים אמתיים והינה לפניכם כל המידע 
יכולים  אתם  נבחנתם  כבר  )אם  הרלבנטי 

להפסיק לקרוא(:
היוצר  מבית  לפסיכומטרי  הכנה  קורס 
של "רפואה לעם", מועד דצמבר, תחילת 

לימודים בספטמבר:
שעות   5 מפגשים,   33 מכיל  קורס  כל   •
סה"כ  אקדמיות  שעות   264( למפגש 

לקורס( 
פעמיים  מתקיימים  הלימוד  מפגשי   •
שעה  חצי  להגיע  ניתן  ואליהם  בשבוע, 
מוקדם יותר ולהישאר חצי שעה לאחריהם 
לפתרון שאלות ועבודה אישית עם המדריך 

על נקודות חולשה פרטניות.
הקורס  של  האחרון  מהחודש  החל   •
שלישי  מפגש  מתקיים  המרתון(  )תקופת 
מפגשי  שני  על  )נוסף  שבוע  מדי  נוסף 
לפתרון  המיועד  השבועיים(,  הלימוד 
סימולציה של רפואה לעם )8 סימולציות( 
המבחן.  תנאי  את  המדמים  כיתה  בתנאי 
בחום  מומלצים  הסימולציות  מפגשי 

לשואפים לציונים גבוהים.
• לקראת סוף הקורס יתקיימו סימולציות 
למועד  עד  המבחן(,  )בשעת  יום  מדי 
הבחינה, פעמיים בשבוע, אחה"צ, בקריית 
הרשמה  הנגב(.  שער  )ביה"ס  החינוך 

אצלנו.

9 פסיכומטרי חברתי
יוזמה חברתית לקורס הכנה לפסיכומטרי במחיר שפוי, מבית 

"רפואה לעם"

 רשימת קריאה
אדם פשוט. פשוט, אדם.

ספרו החדש והאחרון של אמנון גולץ ז"ל 
"אדם פשוט" מגולל מגילת חייו של אדם 
)עמוס( שחי חיים לא פשוטים כלל וכלל. 
עמוס, על ערש דווי,  במהלך הספר, בא 
חשבון עם הוריו ועם ילדיו. הוא למעשה 
ראייתו,  זווית  שונות.  מזוויות  זאת  בוחן 
וילדיו  אולם, גם זווית הראייה של הוריו 
חייו  מגילת  סימטריה.  על  הקפדה  תוך 
כוללת ילדות בשכונה בתל אביב, נערות 
במושב, שרות בצנחנים, ולאחר מכן, חייו 

בקבוץ ובקבוץ המשתנה.
הסופר,  אך  פשוט,  אדם  על  הספור    
אמנון גולץ ז"ל, אינו אדם פשוט אלא מה 
שנקרא: פשוט: אדם. ה"מענטש". אמנון 
"אמנון  בשם:  קבוע  טור  בעיתוננו  כתב 
עניינים  על  תובנות  עם  תגובות  וקצר 

שונים,   הנוגעים למדינה, לחברה, לקיבוץ ולתהליך השינוי. )תובנה = הבנת המשמעות 
או המהות האמתית או העמוקה של דבר, בעיקר מתוך תפיסה אינטואיטיבית, לעתים 
פתאומית. מתוך המילון(. אכן ראייתו של עמוס את הסובב אותו עשירה בתובנות הן 

כלפי משפחתו והן כלפי הקיבוץ ותהליך השינוי.
עמוס, קשוח מאוד, כמו אביו. אך מבפנים מתגלה כאיש רך ומבין. קשה אולי "להיכנס" 

לספר אך בהמשך הספר מרתק ומעניין וקשה לעזוב אותו עד תום הקריאה.
קריאה נעימה,

יונתן שטרסברג, עמיתו במערכת העיתון




