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שער הנגב

03 יולי 2015 וו שער הנגב

הדברים 9בפתח 
אחוזים 

הכפרים בהם אנחנו חיים הם מקומות קטנים. גרים בהם 
גבוהה למדי עם  יחסית, שחיים בשותפות  מעט תושבים, 
שכניהם. הבית שלנו הוא שכונה קטנה, שמקיימת שותפות 
חברתית וכלכלית, הרחק מהערים הגדולות, בחיק הטבע, 
אנחנו  הפסטורליים,  הכפרים  בין  וחורשות.  שדות  בלב 
מקיימים רשת חינוכית, חברתית וכלכלית. נדמה שמצאנו 
את האיזון המושלם בין הקטן והיפה לבין המאחד והיעיל. 

נפלא. 
אבל, יש שהתלות הגבוהה בזולת מוציאה אותנו מדעתנו, 
נכון?  יש מי ש"מקום קטן" מאיים עליו. לעתים חסרה בו 
אינטימיות, יש שאנחנו כמהים לאדישות ואולי, השם ישמור, 
גם לניכור זוטא, שמצויים בשפע בעיר. אנחנו רוצים "קצת 
פרטיות". אנחנו אחוזים אלו באלו, תלויים בהגיון של האחר, 

שלעתים הביוגרפיות שלנו מתפלשות בשלו. מסובך.
מסובך אבל מקסים. אנחנו חיים בישוב קטן. מתגוררים בו 
אנשים מעטים, שחיים בעצמאות ניהולית גבוהה. הממלכה 
מכירה בזכותנו להשפיע על חיינו באופן שלא קיים בשכונה 
הגינון  שלנו,   - החינוך  באחריותנו,   - התרבות  עירונית. 
זוכים  אנחנו  הביטחון.  אפילו  עלינו.   - בפסולת  והטיפול 
אליה:  קרובים  לא  האדם,  בני  אחינו,  שמיליארדי  במתנה 
וכל אחד מאיתנו, להשפיע  היכולת שלנו, ממש כל אחת 
על איכות החיים שלנו באופן ישיר ועמוק, לעתים, אפילו 

על "החיים עצמם".
תחשבו על ההשפעה השולית שיש באמת ליחיד בהצבעות 
כעת,  למפלגה;  הקיבוצית,  לתנועה  לכנסת,   - ארציות 
תחשבו על המקום העצום שיש לחבר קבוץ, לחבר אגודה, 

במקומות הקטנים שלנו. 
על  להשפיע  רגיל  אזרח  של  הריאלית  ליכולת  לב  שימו 
מנהיגיו ועל קבלת החלטותיהם; תשוו זאת למעמד שיש 
לכל אחד מאיתנו בישוב שלו, אם רק ירצה לבוא לשיחות, 
לאסיפות, להשתתף בוועדות ובצוותים הפנימיים. האחוזים 

זה בזה, שווים המון, באחוזים.      

שלנו  והקטנה  המשותפת  לשכונה  קולטים  כשאנחנו 
לנו  שיש  הזכויות  את  רגע,  בן  יקבלו,  הם  שכנים חדשים, 
ואת החובות שאנחנו נושאים. כהרף עין, רוכש הנקלט את 
הזכות הייחודית, הנכס האנושי, להיות בעל יכולת חריגה 
 - הקליטה  מלאכת  ואיכותם.  חייו  מהלכי  על  להשפיע 
במיון, בתיאום הציפיות, ביצירת התנאים להצלחתה - הינה 
מקצוע רב חשיבות. בכפרים הקטנים שלנו שכן חדש הוא 
שכן לחיים, הוא בא כדי להישאר ואנחנו קולטים אותו כדי 

שהוא יישאר. 
פרדוכס הקליטה הוא, אם כן: מקום קטן מזמין לחיות בו. 
בבואם,  הקטן.  במקום  בחיים  חושקים  להזמנה  הנענים 
שגדל  בישוב,  החיים  מירקם  את  המצטרפים  משנים 

ומשתנה. 
קסם הקליטה הוא: פתיחת השער, בתקווה לרוח טרייה 

שלא תשבית, חלילה, את שמחת החיים במקום הקטן.  
אופקים  וחדשים,  ותיקים  ביחד,  מצמיחים  איך  האתגר: 

חדשים וטובים לשכנות ולשותפות?
  

שלומות, אלון

06 וו מבט מעודד וו עודד פלוט

13 וו שעת כושר וו נבות מילוא

16 וו חדוות ההורות וו חדווה גבריאל

שוסטר ישי  וו  הכפר  הוגה  וו   16

15.07.15 מתוך וו      "ממים של קיבוצניקים"



רבים,  הדים  עוררה  הסרדינים"  "מחאת 
וגרמה בין היתר לצמיחתו של ארגון הורים 
ההורים  ועדי  "פורום  הנקרא  חדש,  ארצי 
פירון,  שי  דאז,  החינוך  שר  היישוביים". 
שמחון",  "ועדת  מומחים,  וועדת  הקים 
משרד  ואנשי  ההורים  נציגי  בהשתתפות 
החינוך. בינואר הגישה הוועדה המלצותיה, 
את  להקטין  המרכזית:  ההמלצה  כשביניהן 
משרד   .32 ל-  בכיתה  התלמידים  מספר 
הוועדה,  למסקנות  להתייחס  סרב  החינוך 

וממשיך להתעלם מהם גם כיום. 
של  החינוך  וועדת  התכנסה  ביוני   14 ב- 
הכנסת, בהשתתפות כ- 15 חברי כנסת מכל 
הקשת הפוליטית, נציגי ראשי רשויות, נציגי 
הורים ועוד, ב- 18 ביוני, נערכה שוב פגישה 
פגישה  ובתום  החינוך  משרד  מנכ"לית  עם 
משרד  מול  המאבק  את  לחדש  החלטנו  זו 
פייסבוק  דף  קיים  למתעניינים,  החינוך. 
היישוביים",  ההורים  ועדי  "פורום  בשם 
התקיימה  ביוני   28 ב-  יום.  מדי  המתעדכן 
רשויות,   235 השתתפו  בה  ארצית  שביתה 
השר  יולי,  לתחילת  נכון  הנגב.  שער  כולל 
במידה  נציגינו.  עם  להיפגש  הבטיח  בנט 
ביולי,   15 ה-  עד  תתקיים  לא  כזו  ופגישה 

יתחדשו צעדי המחאה.
אני חייב לציין לטובה את פורום ההורים 
בשער הנגב, את ראש המועצה, אלון שוסטר 
ובעלי תפקידים נוספים במועצה, התומכים 

ומובילים במאבק זה, בשביתות ובמחאות.

איתי לביא, פורום הורים שער הנגב, חבר 
בפורום הארצי

דלתות מסתובבות וו חילופי 
תפקידים ומינויים חדשים

איתן  הקיבוצית:  בתנועה  גברי  חילופי 
התנועה  כמזכ"ל  תפקידו  את  סיים  ברושי 
וכפר  עם  ניר  יו"ר  מאיר,  וניר  הקיבוצית 
חברי  ידי  על  כשבועיים  לפני  נבחר  עזה, 
יותר  הקרובה  בגזרה  זה.  לתפקיד  התנועה 
לבית: אלעד פרץ, סגן גזבר המועצה ומהל 

ומחליפו  תפקידו  את  הוא  גם  סיים  הרכש, 
שניר,  אלעד  אלעד:  לשם  הוא  אף  עונה 
לחמישה  ואב  נשוי  דקלים,  בבני  גר   ,33
והשישי בדרך. שימש בתפקידו הקודם כסגן 
מודיעין.  בעיריית  תקציבים  מחלקת  מנהל 
טלי  חדשה:  משק  מרכזת  רוחמה  ובקיבוץ 
ביטון הולי משובל, שהית מרכזת משק גם 
הנגב.  לשער  שהגיעה  לפני  נגבה  בקיבוץ 

בהצלחה לכולם.  

יש לנו מילה
מרכז "מיל"ה" חגג סיום שלוש 

שנות פעילות
כולו  המאוכלס  אולם  לעצמכם:  דמיינו 
במאותגרים ב"קשב וריכוז", וכולם יושבים 
כפיים  מוחאים  ומתרגשים,  נהנים  שקטים, 
מקבלים  גם  ובסוף  הנכונים  במקומות 
מסיבת  התקיימה  ביוני  בעשרה  תעודה. 
סוף השנה של מרכז מיל"ה, המרכז הייחודי 
גם  היה  זה  הנגב.  בשער  והעצמה  ללמידה 
המרכז,  של  פעילות  שנות  שלוש  סיכום 
המפעיל תוכנית מערכתית בטיפול בילדים 
למידה.  ולקויות  וריכוז  קשב  הפרעות  עם 
ונציגיה,  המועצה  ראש  הגיעו  לאירוע 
הביטוח  מטעם  התוכנית  את  שמלווה  נציג 
התיכון  הספר  מבתי  נציגים  הלאומי, 
שמלוות  סוציאליות  עובדות  והיסודי, 
הילדים  חשובים:  הכי  וכמובן,  המרכז  את 
את  סרטון תדמית המשקף  הוצג  והוריהם. 
על  דיברה  האימהות  אחת  במרכז,  הנעשה 
ברכות  נאמרו  המשפחה,  שעברה  התהליך 
והנוכחים נהנו ממופע תיפוף. בסיום הוענקו 
ינאי,  ליאור  לתלמידים.  שנה  סוף  תעודות 
מנהלת המרכז: "מדובר בעבודה מאוד קשה 
לילדים ולמשפחות. הצטרפות לתוכנית היא 
בעצם מחויבות לעבודה קשה, הרבה עבודה 
בבית של המשפחה כולה ונכונות ללא מעט 
ליאור  מרגשת".  מאוד  ההצלחה  שינויים. 
נפרדת השנה מהמרכז, ותמשיך לנהל אותו 
מנהלת  שהייתה  שמאי-ליבוביץ,  בטיאנה 

פדגוגית בתוכנית. 

יש לי חלום וו אופיר ליבשטיין 
מכפר עזה נאם בעצרת תמיכה 

בישראל מול בנייני האו"ם
בניין  מול  לפני כשבועיים לבשה הרחבה 
יהודים,  אלפי  לבן.  כחול  בג'נבה  האו"ם 
מוסלמים ונוצרים התאספו לעצרת תמיכה 
בישראל ומחאה על דו"ח ועדת החקירה של 
הזמן  באותו  איתן.  צוק  אירועי  על  האו"ם 
התקיימו בבניין דיוני ועדת החקירה. אופיר 
הנואמים  בין  היה  עזה  מכפר  ליבשטיין 
בעצרת. "לעצרת הגיעו מכל אירופה, חלקם 
נסעו 12 שעות מהונגריה, מהולנד, מצרפת, 
מגרמניה, חלקם הגדול יהודים אבל היו גם 
לחבק  שהגיעו  ונוצרים  מוסלמים  מעט  לא 
ולהביע הזדהות ותמיכה בצד שלנו. זה היה 
מאוד מרגש. אני סיפרתי את הסיפור שלי, 
כאבא שחי בעוטף עזה: מה המשמעות של 
שגרת החיים, גידול הילדים והמציאות פה. 
העצרת קיבלה כיסוי תקשורתי מאוד גבוה 
בעולם ובישראל, היה מן מפגן של אחדות, 
אופיר  שאמר  הדברים  בין  אהבה".  של 
הבינלאומית,  לקהילה  קורא  "אני  בנאומו: 
ולשיקומה.  עזה  לפירוז  למשימה  להתגייס 
אנחנו  כלפינו  האלימות  כשתופסק 
האוויר  נמלי  בפיתוח  שנתמוך  הראשונים 
והים, בפיתוח תשתיות התחבורה, האנרגיה 
והסביבה. גם לילדי עזה וגם לילדי ישראל 
כמו  וכלכלה  סביבה  רווחה,  חינוך,  מגיע 

ילדי העולם המערבי".

גאווה מקומית וו "שישי גאווה" 
במועדון לחבר בנחל עוז

לחבר  המועדון  התהדר  שעבר  בחודש 
הקהילה  הקשת:  בצבעי  עוז  בנחל 
הלהט"בית )לסביות, הומואים, טרנסג'נדרים 
התנועה  עם  יחד  ערכה  וביסקסואליים( 
לציין  גאווה",  "שישי  במועצה  הרפורמית 
קריא,  יעל  הבינלאומי.  הגאווה  חודש  את 
הרבה הרפורמית: "הרפורמים היא התנועה 
הקהילה  אל  שהתייחסה  הראשונה  הדתית 

כאל שווים בפני הדת. זה מאורע היסטורי, 
שחוגג  הראשון  החילוני  בקיבוץ  מדובר 
חינוך,  של  תהליך  פה  עשינו  גאווה.  שבת 
שיעור  העברתי  הנוער,  בני  עם  עבודה 
בנושא עם 'המקובצת'. לאירוע עצמו הגיעו 
קצוות  מכל  אנשים  ילדים,  עם  משפחות 
את  המרכז  פלג,  גיל  הלה"טבית".  הקשת 
הצוות לקידום הקהילה הגאה בצפון הנגב: 
מספר  לפני  העלתה  הרפורמית  "התנועה 
שנים את נושא 'שבת גאה'. כל שנה, ביוני, 
התנועה מקיימת ברחבי הארץ קבלות שבת 
לציון החודש. יעל עשתה את קבלת השבת 
את  ועירבנו  קשר,  יצרנו  ואז  שנתיים  לפני 
שהגיעה  האוכלוסייה  הנגב.  שער  קהילת 
של  מעניין  מאוד  שילוב  הייתה  לפעילות 
משותפת.  פעילות  ליצור  והצלחנו  אנשים 
נפגשים  אנחנו  שלנו,  הפרויקטים  אחד  זה 
לקדם  במטרה  שוסטר  אלון  עם  פעם  מידי 
נושאים הקשורים לקהילה במועצה. אנחנו 
מחלקת  מול  נוער,  מול  הרצאות  מקיימים 

החינוך ועוד". 

דיבור צפוף וו מחאת 
הסרדינים לצמצום מספרת 

התלמידים בכיתות, שהתחילה 
בשנה שעברה, מתחדשת

ורק  הזרם,  עם  שוחים  מתים  דגים  רק 
בלתי  בכמות  להידחס  מסכימים  סרדינים 
בחודשים  קטנה.  כיתה  לתוך  אפשרית 
האחרונים התחדש והתחזק המאבק לצמצום 
ישראל.  במדינת  בכיתה  התלמידים  מספר 
הקודמת,  הלימודים  שנת  סוף  לקראת 
על  לאסור  החינוך  משרד  החליט   ,2014
בתי ספר לפתוח כיתות חדשות לא תקניות, 
ובתוך שנה לאחד את הכיתות הלא תקניות 
הקיימות. לדוגמה: בשער הנגב נהוג בבית 
הספר היסודי כיתות של עד 30 תלמידים. 
על פי הוראת משרד החינוך היינו צריכים 
לאחד 4 כיתות של 30 תלמידים ל- 3 כיתות 
של 40 תלמידים. הוראה זו לא בוטלה, והיא 
קיימת גם לקראת שנת הלימודים הקרובה. 

בתמונה וו אירוע סיום במרכז מיל"ה. צילום וו עומר צדיקביץ'

יולי 2015 וו שער הנגב 0405 שער הנגב וו יולי 2015

חדשות
דקלה קיי

WJC בתמונה וו אופיר ליבשטיין נואם בז'נבה. צילום וו

11 יזמים, ביניהם גם אלון טרייטל מנחל עוז, בעל מיזם סדנאות יצירה ונגינה בחלילים 
התכנסות  עוז.  בנחל  לחבר  במועדון  התכנסו  מנגן,  כשהוא  בתמונה  שנראה  הודיים, 
קטנים  עסקים  לקידום  הפרויקט   ,"2 ביחד  "מזנקים  של  הפתיחה  אירוע  לטובת  היא  זו 
שוסטר,  אלון  המועצה,  הנהלת  חברי  הנגב.  -שער  דייגו  סן  שותפות  במימון  הנגב  בשער 
כמובן  הכלכלי.  הפיתוח  רכזת  ברנע,  וינינה  המועצה  מנכ"ל  פלוט,  עודד  המועצה,  ראש 
לחייני  רז  ויעל  ההיגוי  ועדת  את  שייצגה  הלוי  תמי  הסוכנות,  נציגי  גם  באירוע  שנכחו 
לעסקים  היחידה  מנהלת  גולסט,  נגה  ביחד".  "שותפות  של  הגומלין  קשרי  מנהלת 
וסדנאי". מעשי  יותר  הרבה  הפרויקט  וכרגע  הקבוצה  גודל  את  "הקטנו  ויזמות:   קטנים 

צילום: עומר צדיקביץ'

שקט, רוקדים: מופע הסיום של אולפן המחול נערך ב-23 ביוני, והיה גולת הכותרת של 
שנת הלימודים כולה. אפרת קינן, מנהלת האולפן למחול: "במופע עצמו השתתפו רקדנים 
ורקדניות מכיתה א' עד יב', וגם רותי מנע מניר עם, שמשתתפת כבר שש שנים בקבוצת 
מחול הנשים. התגובות למופע היו מאוד נרגשות ומפרגנות. באולפן רוקדים ילדים וילדות 
מגיל ארבע ומעלה. יש קבוצת מחול מודרני, פלמנקו וגאגא, וגם יש קבוצה של גמלאיות 

האזור שרוקדות יחד עם התלמידות הבוגרות בכיתה רב דורית". צילום: עומר צדיקביץ'

ביוני   20  – ב  יצאו  הנגב  משער  ותיכוניסטים  הביניים  חטיבת  תלמידי   1200
היסודי  הספר  בית  תלמידי   740 גם  יצאו  אחריהם  ימים  ועשרה  הקיץ,  לחופשת 
האדום  שהצבע  ושמח,  קריר  לקיץ  מקווים  אנחנו,  וגם  הם,  החינוך.  קריית  של 

 היחידי יהיה הצבע של הקרטיב ושטפטופים יהיו רק מבגדי הים הרטובים 
צילום: עומר צדיקביץ'

ב-15 ביוני נערכה פתיחה מחודשת של הספרייה המשופצת בקיבוץ נחל עוז, ונחנך אגף 
הילדים והנוער לזכרו של דניאל טרגרמן ז"ל. קצרה היריעה מלהכיל את שמותיהם של כל 
האנשים הטובים שפתחו את ליבם ותרמו לספרייה, אך רבים מהם הגיעו לאירוע המרגש. 
תודה גדולה גם לנירית חדז'ס - מנהלת הספרייה האזורית, ואטי כהן האחראית על הספריות 
האזוריות אשר סייעו רבות להוצאת הפרויקט אל הפועל.         צילום: עומר צדיקביץ'

התהליך האסטרטגי: בתחילת יוני התקיים כנס לסיכום התהליך האסטרטגי של המועצה 
האזורית. השתתפו בו כל מי שעבד בצוותים המקצועיים ונציגי הנהלות היישובים. בחלק 
הראשון סוכמו כל שלבי התהליך והוצגו תוצריו, כולל חזון המועצה. בחלק השני המשתתפים 
התהליך.  תוצרי  ליישום  והצעותיהם  מרעיונותיהם  לתרום  והתבקשו  לקבוצות  התחלקו 
תוצריו. ועיקרי  האסטרטגי  התהליך  על  סקירה  ובה  התושבים  לכל  חוברת  תופץ  בקרוב 



9 מסיבות קיץ
לאחד  פריצה  התרחשה  בדורות   •
הבתים בשעות הערב המוקדמות. אחת 
והביטה  חשוד  רעש  שמעה  התושבות 
היא  העניין.  במה  לראות  החוצה 
נמלטים מהמקום,  ראתה את הפורצים 

והזעיקה את המשטרה. 
לאחרונה  אירעו  פריצות  שלוש   •
כולם  בדורות,  ושלוש  הנר,  באור 
בשעות הערב. מדובר בחוליה שעוברת 
באזור וגונבת מכל הבא ליד: טלוויזיות, 
דבר  וכל  ניידים  טלפונים  מחשבים, 
וודאו  ולברוח. שימו לב:  שניתן לקחת 
שהבתים נעולים כראוי כשאתם יוצאים 
מהם. יהודה אהרוני, השוטר הקהילתי: 
לחלונות  נעילה  פין  להתקין  "מומלץ 
הזזה. הפתרון הזה יעיל, בטוח ומוכיח 
את עצמו. כמעט כל הפריצות מתבצעות 
יכול  נעילה  ופין  הזזה,  חלונות  דרך 

למנוע זאת".
לא מומלץ  ידידותית:  בנוסף, עצה   •
להשאיר מפתחות בארון חשמל, מתחת 
לעציץ, מתחת לשטיח ובכל המקומות 
הסטנדרטיים. זוג צעיר מאחד הקיבוצים 
למד את הלקח על בשרו: הגנבים נכנסו 
עם המפתח, הוציאו את הכלב ההמום 

החוצה, גנבו מה שגנבו ונעלמו. 
החודש  של  השבוע  סוף  במהלך   •

רכב  של  רישוי  לוחיות  נלקחו  שעבר, 
כי  מסתבר  בדורות.  לתומו  שחנה 
לוחיות  את  העבירו  גנבים  כנופיית 
הדגם,  מאותו  גנוב  לרכב  הרישוי 
והשתמשו בו כדי לבצע פריצות במגוון 
בחקירה  נמצא  הנושא  הדרום.  יישובי 

בימים אלו. 
מסיבת  ארגנו  ט'  כיתות  מסיימי   •
בתיאום  דווקא,  החיובי  מהסוג  טבע 
הביטחון.  וגורמי  עם ההורים  ובשיתוף 
ליד  פתוח  בשטח  התקיימה  המסיבה 
כמתוכנן.  התנהל  והכל  חיל,  ברור 
התבצעה ביקורת של המשטרה במקום, 

ונמצא כי יש הורים מלווים, פרמדיקים 
מי  מספיק  אין  אבל...  ומאבטחים 
שתיה. השיטור הקהילתי התנדב לסייע 
הילדים  עבור  מים  שישיות  כמה  וקנה 

הצמאים.
• בשכבות הגיל הבוגרות יותר נערכו 
מתואמות,  לא  למסיבות  התארגנויות 
בביקורת  אבטחה.  או  ליווי  ללא 
שנערכה במקום התגלתה כמות נכבדה 

של אלכוהול. 
בנושא  האכיפה  התגברה  לאחרונה   •
שב"חים – שוהים בלתי חוקיים באזור. 
נערכו ביקורות, וחשוב ללהדגיש שאין 

להחזיק פועלים ללא אשרות.
הגיע  שלי"  והשוטר  "אני  מודל   •
שבניר  שקמה  בגן  המוצלח  לסיומו 
עם. נערכו שמונה מפגשים עם הילדים 
ביכיני ובניר עם, והילדים שמחו ושיתפו 
לומדים  המפגשים  במהלך  פעולה. 
איך  חשודים,  חפצים  על  הילדים 
להיזהר מאנשים זרים, חגורות בטיחות 

וחשיבותן ונושאים רבים נוספים. 
• והכי חשוב: לא לשכוח את הילדים 
היזהרו  מטיילים,  וכשאתם  באוטו. 
קריר  קיץ  שיהיה  ועקרבים.  מנחשים 

ובטוח.

למרווה חברתי, שהלכה מעימי
היכרותנו מתפרסת על 15 השנים האחרונות.

המנהלת  מרווה,  מרחוק.  בך  התבוננותי  תחילתה 
זו  לכל.  פנים  מאירת  תמירה,  התוססת,  המוערכת 
זו שמספרים עליה  נחה לרגע,  ולא  ומקדמת  שדוחפת 
שהקימה ופיתחה את תחום הטיפול באוכלוסייה במצבי 
חירום. בהמשך, הזמנת אותי בחום ובכוונה מלאה לבוא 
וללמוד ממך, " תבואי אלי הביתה, נשב...כל מה שאת 
צריכה ...יש לי גם מצגות....את תראי, יהיה בסדר אני 

אעזור לך...".
באתי ואת השפעת עלי מניסיונך, מתפיסותייך מטוב 
חיזוקים,  עלי  הרעפת  הזמן,  את  בשבילי  פינית  ליבך, 
ידע ובעיקר הבטחה שאת נמצאת שם בשבילי , הרגשתי 
פתוחה  שהדלת  אמיתית,  שההזמנה  מתכוונת,  שאת 

בשבילי. באתי.
סביב  בתחילה  להתרקם,  יחסינו  מערכת  החלה  וכך 
היישוביים  צוותי החירום  למידה שלי ממך על אודות 
שתהפכי  זכיתי  ובהמשך  האוכלוסייה  מכלול  וניהול 
לחברתי. יחסינו הפכו לקשר אינטימי וחברי, פגישותינו 
הפכו להיות מצבור של צחקוקים אינטימיים, הבנה של 
בתחומי  והתייעצות  שיתוף  ובקריצה,  במשפט  רעיון 
על  ולהתייעץ  לשתף  אהבנו  במיוחד  האישיים,  החיים 
התירוץ  להיות  הפך  המקצועי  השיח  ילדינו.  אודות 

לקשר האישי והאינטימי.
הייתה בך שובבות מובנת שכל כך אהבתי.

בדיוק לפני שנה, בכנס מקצועי שהשתתפנו בו ביחד, 
החלטנו לקפוץ למרכז הקניות הקרוב, "בשביל הדברים 
ישבנו  ביננו(.  להגדיר  שנהגנו  )כפי  באמת"  החשובים 
וחשבתי  מהצד  לרגע  בנו  התבוננתי  ואני  קפה,  בבית 
יתקנא(  )ואולי  יתרשם  רק  ינחש,  לא  בנו  שיצפה  שזר 
בחברות, ברוח הטובה, בשמחת החיים, בפרצי הצחוק 
שרודפים זה את זה. לא ינחש שאני יושבת עם חברתי 
שמחלה אכזרית מכרסמת בה והיא מתריסה לה: מבלה 
בעיניה  השופע,  בשערה  כתמיד  מטופחת  חברים,  עם 

היפות, בהופעתה המרשימה.
לאחת  להיכנס  להזמנה  נענינו  נערית  בספונטניות 
ישבנו  חינם",  "איפור  ולקבל  האיפור,  מחנויות 
על  צבעים  והרעיפו  לחיינו  פידרו את  ממושמעות עת 
משם  יצאנו  כנערות,  הרגשנו  ונהנינו,  צחקנו  פנינו, 

צוהלות....
השנה שוב יצאתי לכנס השנתי, בלעדייך.

אני רוצה להודות, על השנים שזכיתי להיות חברתך, 
ההתבוננות  על  ביחד,  שבילינו  והרגעים  השעות  על 

בדרכך  במעשייך,  בך,  לי  שהתאפשרה  והלמידה 
המיוחדת.

נוחי בשלום על משכבך,
באהבה וגעגוע 

 תמר אורבך-אבני, 
מנהלת אגף הרווחה במוא"ז אשכול

פרידה ממרווה
הדרכים המשותפות בין כפר הנוער ויצ"ו ניר העמק 
לבין מרווה נרקמו בשעה קשה, עת חיפשה מרווה עבור 
בימי  בו  לחיות  בטוח  מקום  עזה  כפר  קיבוץ  תושבי 

מבצע "צוק איתן". 
תוך ימים ספורים הגיעו מאות תושבי הקיבוץ לכפרנו 
מענה  הנותן  קיבוצי  מרכז  בהקמת  מיידית  והתארגנו 
לכל משפחה מהקיבוץ שפונה אליו. משהייה מתוכננת 

של שבוע בלבד חיינו ביחד בכפר חמישה שבועות.
תושבי  בין  חמים  מאוד  יחסים  נרקמו  במהלכם, 
ורגישותה  בעדינותה  מרווה,  הכפר.  לצוות  הקיבוץ 
למשרדי  שלושה  יומיים  כל  מגיעה  הייתה  המיוחדת, 
אפשר  איך  לבדוק  מבקשת  חינוכית  ובגישה  ובנועם 
להשאיר את הקבוצה לעוד שלושה ימים. הצוות נקשר 
מידית לאישה המיוחדת הזו ואני אישית הפכתי אותה 
את  לשכנע  שהצליחה  זו  שהיא  לכולם  ברור  לחברתי. 
חמישה  להישארותם:  ואישורים  תרומות  לגייס  כולנו 

שבועות. 
החיים המשותפים בכפר, באותם ימים פינו לנו שעות 
"נס קפה " ושיחות משותפות. היא סיפרה על משפחתה 
בהערצה, על ילדיה ועל בן זוגה. לא הזכירה את מחלתה. 
גם כששאלתי באחד מהיציאות שלה מהכפר, כשסיפרה 
ש"יצאה לטיפול" היא בנועם שינתה את נושא השיחה. 

מרווה יצרה קשר חם עם כל המבקרים שהגיעו ודאגו: 
נציגי משרד  העולמית,  ויצ"ו  מובילות  מועצות,  ראשי 
גם שאמרה  והקשיבו  חייכו  כולם. מהר מאוד  החינוך, 
מילים קשות. כל בקשותיה היו מופנות בנושא הרגשי 
מתן  כולל  והמבוגרים  הצעירים  הכפר  תושבי  של 
פתרונות הכי מתאימים ויצירתיים לסיטואציה הכפויה.

קיבוץ  תושבי  בין  שנרקם  והנכון  החם  הטוב,  הקשר 
כפר עזה לבין כל צוות הכפר ימשיך להתקיים, ונדאג 

לשמר אותו במפגשים ובעשייה משותפת.
גם  נדאג,  ואנחנו  הקשר  ממובילות  אחת  היא  מרווה 

למען זכרה, לשמר ולטפח אותו.
מרווה יקרה: אני אישית, כל צוות כפר הנוער ויצ"ו ניר 
העמק ומובילות ויצ"ו העולמית אוהבים אותך, שמחים 

הקצרה  ההכרות  על  ועצובים  אותך  להכיר  זכות  על 
מידי. מתגעגעים אליך. את תישארי עמנו לעד.

 אסתי כהן , מנהלת כפר הנוער 
ומשפחת ויצ"ו ניר העמק 

מרווה שלנו
של  שיח  אמשיך  בכך  עליך.  ולא  לך  לכתוב  בחרתי 
זהותי  עיצוב  על  רבות  שהשפיעה  חברות  שנות   18
המקצועית והאישית, ועל כך נתונה לך תודתי והערכתי 

מעומק הלב. 
ותרומתך  פועלך  היקף  את  מלתאר  היריעה  תקצר 
לקידום איכות החיים של תושבי המועצה והאזור. לכל 
תוכנית שהובלת היה אפקט מקומי, אזורי ולאומי. היה 
בך שילוב נדיר של מקצועיות, יצירתיות, חזון ואנושיות 
המהווים מודל למנהיגות שאליה אנו כה כמהים בימים 
המלחמה,  נזקי  לצמצום  תוכניות  רקמו  כשכולם  אלו. 
ופריחה  לצמיחה  ותוכניות  חלומות  רקמת  כדרכך  את 
חלק  היה  ולי  למציאות  הפכת  חלומך  את  האזור.  של 
מרכזי בכך. היית ממובילי פיתוח מודל החוסן החברתי 
כוחותייך  את  פרקטי.  באופן  ויישומו  ישראל  במדינת 
להתמודד עם המחלה הארורה שאבת מהמשך פועלך 

לקידום רווחת תושבי האזור. 
לשאול  כדי  נועדה  רק  אם  גם  בינינו,  פגישה  בכל 
ביקשת  הקהילה.  למען  לפעול  הפסקת  לא  לשלומך, 
ממני לדאוג לחנה ולצוות, שכמו כולנו נדבק באמונתך 

שתחזרי לפועלך במהרה. 
שנות חייך מועטות, אבל משקלם הסגולי כאילו חיית 
מספר דורות. את חסרה מאוד לצוות המחוז שרואה בך 

דמות של מנהלת ומנהיגה. 
וגעגוע  כאב  בתחושה של  אפרד ממך  אישית  בנימה 
לשיחות הארוכות בהן חלמנו, הגינו, תכננו ולא הפסקנו 
לצחוק. התרגשתי לראות אותך מצליחה לשלב בין חיי 
המשפחה שכה אהבת, מעורבות בקהילה, לצד עבודה 

מחייבת ואינטנסיבית. 
ובעיקר  החברות  שלך,  הזהב  עצות  מאוד  לי  יחסרו 
נוכחת  להיות  שתמשיכי  בעובדה  נחמתי  שאת.  האדם 
בחיינו באמצעות המפעל שהקמת ופועל באזור. נפרד 
וכאב  בצער  משתתף  עמוק.  וכאב  געגוע  בצער,  ממך 
כל  אעשה  זו.  לחברות  שזכיתי  לאל  ומודה  המשפחה 

שביכולתי כדי שמורשתך תישמר ותופץ. ת.נ.צ.ב.ה

 ישראל בודיק,
מנהל מחוז דרום, משרד הרווחה

יולי 2015 וו שער הנגב 07שער הנגב וו יולי 2015 06

ביטחון ופלילים
דקלה קיי

בתמונה וו "אני 
והשוטר שלי" 
יהודה אהרוני 
וילדי הגן. 

9מבט מעודד
“על אלפים ושותפים”

כרו אוזניכם ותקשיבו. שומעים אותה? היא 
בהלמות  מכוניות,  מנוע  בטרטורי  מגיעה 
זוהי  כן,  ילדים.  במצהלות  בניה,  פטישי 
בערך  כעת,  ממש  הדמוגרפית.  הצמיחה 
האלה,  המילים  את  קוראים  שאתם  בזמן 
הנגב.  לשער  מגיע   8,000 ה-  התושב 
כלל  בדרך  ספק.  אין  גדלים,  אנחנו  אז 
שתהיה  להיות  רוצה  אתה  “מה  שואלים 
גדול?”. אנחנו שואלים את עצמנו “בשביל 
להיות מה שאני רוצה, כמה גדול אני צריך 

להיות?”.
אלה  בימים  המתגבש  המועצה,  בחזון 
לכך  יש  האסטרטגי,  התהליך  של  כתוצר 
לשמור  צורך  שיש  שם  נאמר  התייחסות. 
על איזון בין הרצון שלנו לגדול, לבין הרצון 
לשמור על האופי הקהילתי. מה זה בעצם 

אומר?
נתחיל בגבולות המגרש. המדינה, באמצעות 
תכנית מתאר ארצית )תמ”א 35(, מגדירה 
שכל אחד מהישובים שלנו יכול להגיע לעד 
500 בתי אב. זה אומר שהמספר העתידי 
של תושבי שער הנגב בתפיסה הלאומית 

הוא כ- 20,000 נפשות. האם זה אפשרי? אין כל סיבה שלא. 
והחברתיות  הפיזיות  התשתיות  מתאים,  התכנוני  הבסיס 

מאפשרות, הביקוש קיים וגדל כל הזמן.
לעצמנו  נזכיר  בואו  לגדול?  רוצים  אנחנו  בעצם,  למה, 
המסגרות  חיזוק  החברתית,  המערכת  עיבוי  הסיבות:  את 
החינוכיות, שיפור השירותים לתושבים, התייעלות כלכלית, 

אלה  כל  הבחירה.  אפשרויות  הגדלת  התשתיות,  שדרוג 
ברמה  והן  הישובים  ברמת  הן  משקל,  כבדי  שיקולים  הם 
האזורית. לא צריך להיות פרופסור לכלכלה או חברה כדי 
להבין את היתרונות של אוכלוסייה גדולה, בעיקר באזורי 

פריפריה.
זה  את  נעשה  בואו  אז  לגדול,  טוב  כך  כל  אם  לכאורה, 
מניחים  אנו  אלא שכאן  מהר.  שיותר  כמה 
של  השנייה  הכף  על  המשקולות  את 
המאזניים, הכף הקהילתית. בואו נזכיר גם 
אותן: ההתנהלות הדמוקרטית והשיתופית, 
ההדדית  התמיכה  הקהילתית,  הלכידות 
תחושות  הכפריות,  ועצב,  שמחה  ברגעי 
הם  אלה  כל  והמשפחתיות.  האינטימיות 
ככל  לשמר  רוצים  שאנו  יקרים,  נכסים 
שלנו  הישובים  שרוב  הסיבה  זו  הניתן. 
החליטו באופן כזה או אחר לווסת את קצב 
את  לממש  ממהרים  אינם  והם  הקליטה, 
אופציות ההתרחבות שלהם. אמרנו  מלוא 

איזון, לא כן?
ה-  שהתושב  תשמעו  טוב,  תקשיבו  אם 
8,000 ומשפחתו סיימו לסדר את הרהיטים 
החצר  אל  יוצאים  כבר  והילדים  בבית, 
ניתן  בואו  החדשים.  חבריהם  את  להכיר 
גם  נשלב  ואז  להתאקלם,  זמן  קצת  להם 
אותם במהלך המרתק של הובלת הצמיחה 

המשותפת.

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

מילים למרווה
חברים ושותפים לדרך כותבים למרווה מייזלס ז"ל



9 גשר וקשר
חנוכה בסקייפ? חפש את 

האפיקומן הוירטואלי? בכיתה 
ד' של אורנה וולף-לוי מכפר 

עזה הכול אפשרי
אורנה מקיימת מזה שלוש שנים קשרים 
היא מחנכת  אותה  ד'  כיתה  בין תלמידי 

לבין כיתה מקבילה בסן דייגו.
אפריקה,  בדרום  בשליחות  "היינו 
לשער  וכשהגעתי  כמורה  עבדתי  שם 
)סגנית  ארם  קרולינה  אליי  פנו  הנגב 
)מנהלת  רגב  וענת  ביה"ס(  מנהלת 
כיתות  עם  קשרים  קיום  לגבי  ביה"ס( 
הספר  מבית  שפ  דיאן  את  דייגו.   בסן 
San Diego Jewish Academy הכרתי 
מקשר שקיימנו בעבר, אבל בקיץ האחרון 
הקשר העמיק ולשתינו היה ברור שהשנה 

אנחנו יוצרות משהו אחר".
אורנה ביקשה מכל תלמיד לכתוב כמה 
מילים ולהציג את עצמו לקבוצה שמעבר 
סרטונים  הכינו  והכיתה שלה  דיאן  לים. 
דרכם יכלו ילדי הכיתה של אורנה להכיר 
אותם.בהמשך קבעו אורנה ודיאן פגישה 
היה  שהתקרב  החנוכה  חג  הכיתות.  בין 
סקייפ  שיחת  לעריכת  מצוינת  הזדמנות 
משותפת, בה כל כיתה שרה שיר בשפת 

יחד  הדליקו  השנייה,  הכיתה  של  האם 
נרות ואכלו מאכלי חג. 

קיבלו  הם  הילדים,  שהכירו  אחרי 
בתי הספר.  בין  היכרות  משימה: לערוך 
ביניהם  שוחחו  הנגב  בשער  ד'  תלמידי 
לגבי מה צריך להראות לילדי סן דייגו. 
את  המראה  מרתקת  מצגת  התוצאה: 
ההבדלים בין בתי הספר, את הדימיון בין 
שניהם ובעיקר את איך הילדים תופסים 

את השונה והדומה. 
עבודה  כלי  למעשה  הייתה  המצגת 
לקראת פסח, אותו בחרו לציין במשחק 
הספר.  בבית  האפיקומן"  את  "חפש 
חולצות  דייגו  סן  ילדי  הכינו  כפרס, 
עליהן ציור של ילדה מהכיתה של אורנה 
ילדי  הכיתות.  משתי  התלמידים  ושמות 
ספר  לילדים  שלחו  אורנה  של  הכיתה 
סופרת  גבריאל,  חדווה  כתבה  אותו 
הספר  זורח".  "ירח  הנגב,  צעירה משער 
כדי  כאן  לילדים  וניתן  לאנגלית  תורגם 
לשפר את מיומנויות השפה של הכיתה, 
הכיתה  לילדי  בעברית  ניתן  ובמקביל 
מיומנויות  את  לשפר  במטרה  דיאן,  של 
דייגו. לסיכום  העברית של הילדים בסן 
השנה המשותפת הוזמנה חדווה לשיחת 
בה  הכיתות,  שתי  עם  נוספת  סקייפ 
תהליך  ועל  לספר  הרעיון  על  סיפרה 
היצירה שלו. הילדים עשו עבודת יצירה 

על דמויות מהספר ושרו שירים המוכרים 
לשתי הכיתות. 

ילדי כיתה ד' מוכיחים לנו שקשרים בין 
קהילות שמעבר לים אפשריים בכל גיל, 
ניתן  ושתמיד  מחסום  לא  היא  שהשפה 

למצוא נושאים משותפים. 

מבזקים: 
הנגב  בשער  ביקרה  שעבר  בחודש   •
משלחת מורים מסן דייגו במטרה ליצור 
המפגישים  שנתיים  פעולה  שיתופי 
ילדים ונערים משער הנגב עם בני גילם 
אפשרות  מזמנים  המפגשים  דייגו.  בסן 
לראות את השונה והדומה, להכיר ולדון 
לתרגל  ובמסורות,  השונים  במנהגים 
הצדדים  בין  לקרב  וכמובן  השפה  את 
כתזכורת שאנו שתי קהילות מעבר לים 

אך משפחה אחת.
• במהלך יוני זכינו לביקור של קבוצת 
"תגלית"– 24 חבר'ה מסן דייגו וסביבתה. 
  NextGen שנקראת  קבוצה  הגיעו  עוד 
"דור העתיד" בתרגום חופשי, של מובילי 
סיירו  הם  דייגו.  בסן  היהודית  הקהילה 
באזור ונפגשו עם בני גילם משער הנגב 

לשיחה משותפת והיכרות. 
• ביקור נוסף מסן דייגו: שני פסיכולוגים 
עמיתים  איתם  שהביאו  איפא"ק  פעילי 
עם  ונפגשו  בעולם  שונים  ממקומות 

השירות הפסיכולוגי שלנו כאן. 
מ מורים   15 של  משלחת   • 

San Diego Jewish Academy התארחה 
כאן לשלושה ימי כיף ולמידה משותפת. 
עם  משותפות  עבודה  תוכניות  בנו  הם 
במועצה,  סיירו  החינוך,  מקרית  מורים 
החברתי,  החינוך  מחלקת  את  פגשו 
וסיימו בארוחת ערב משותפת עם אלון 

שוסטר וחיילים השומרים בנחל עוז. 
לובמן,  פרנסיס  אותנו  ביקרה  עוד   •
היהודית  בפדרציה  ההיגוי  ועדת  חברת 
הקולנוע  פסטיבל  של  בועדה  וחברה 
עם  נפגשה  פרנסיס  דייגו.  בסן  היהודי 
מחלקות הקולנוע בספיר ובתיכון, הייתה 
חלק  לקחה  וכן  עזה,  ובכפר  ב"יחדיו" 

באירוע הפתיחה של "מזנקים ביחד 2".
הפרויקט   ,2 ביחד  מזנקים  ובכן,   •
הנגב  בשער  קטנים  עסקים  לקידום 
הנגב  שער   - דייגו  סן  שותפות  במימון 
החל ב 1 ליוני עם 11 עסקים קיימים או 
מגוונים  העסקים  באזור.  הקמה  בשלבי 
דרך  אותם  להכיר  ותוכלו  ומעניינים 
הפרסום ביזם החודש בעלון זה. גם אירוע 
פתיחה חגיגי נערך לקורס בו לקחו חלק 

מובילי האגף הכלכלי במועצה.
להדריך  יצאו  נוער  משלחות  שתי   •
עשרה  יצאו  השנה  דייגו.  בסן  במחנות 
מחנות  בשלושה  שידריכו  י"א  מסיימי 
מעבירים  הם  השהות  במהלך  שונים. 
פעילויות בנושא ישראל, סמלים, שירים, 
ישראליים  משחקים  מלמדים  ומושגים, 
הדרכה  של  משותפת  חוויה  ומעבירים 

וחיבור. 
המועצה  בדיוור  פרסמנו  לאחרונה   •
קריאה למיזמים של פרויקטים משותפים 
מבצעים  אנו  הנגב.  ובשער  דייגו  בסן 
פיילוט לפרויקטים מסוג זה שהחלו את 
ניתן  אך  הספר  בתי  בין  בשיתוף  דרכם 
וכחלק  קהילות  בין  לשיתוף  להרחיבם 
מהיעדים שלנו אנו מקווים לראות יותר 
ויותר ילדים, נוער ובוגרים לוקחים חלק 
בין  והקשרים  הפעולה  בשיתופי  פעיל 

שתי הקהילות. 

9 סופר-קיץ
חניכי ומדריכי בני עקיבא 

פתחו את הקיץ בסופרלנד
דורשת  בקיץ  תנועתית  פעילות 
ומייצרת אדרנלין גבוה. קורסים בשטח, 
בלי  לילות  מים,  טיולי  קיץ,  מחנות 
לצלוח  כדי  משירים,  צרוד  גרון  שינה, 
את כל אלו פותחים מדי שנה את הקיץ 
כל  בסופרלנד.  שלם  ביום  עקיבא  בבני 
מתקבצים  הארץ  קצוות  מכל  הסניפים 
החבר'ה  את  פוגשים  נהנים,  בסופרלנד, 
את  אחד  מלהיבים  המדריכים,  מקורס 
יחידה,  בגאוות  ונטענים  בשירים  השני 
לעבור  להם  שיעזור  באדרנלין  אה...וגם 
יכיני  סניף  גם  המרץ.  בשיא  הקיץ  את 
הם,  ומדריכיו.  חניכיו  על  לאירוע  הגיע 

ללא ספק, כבר התחילו את הקיץ. 
השנייה  השנה  זו  ביכיני  פועל  הסניף 
המחבק  ביישוב  רבה  להצלחה  וזוכה 
הכולל  בסניף  יש  חניכים  כ-50  אותו. 
מדריכים מקומיים ומדריכי חוץ המגיעים 

בכל שבוע ליישוב. 

9 עשו לנו לילה לבן
מסיבת אוזניות, הופעות בנמל, 
שער  של  הנוער  ועוד:  סיורים 
הנגב יצא לכבוש את תל אביב

שקט. המוני בני נוער וצעירים רוקדים 
אוזניות  מסיבת  בחלל.  מוסיקה  ללא 
מסורתית מתקיימת בכיכר רבין במסגרת 
הקיץ  אירועי  את  הפותח  הלבן  הלילה 

בת"א, ואנחנו היינו שם. 
הקרנת  רבין,  בכיכר  אוזניות  מסיבת 
ועל  בנמל  הופעות  חינמיים,  סרטים 
אוכל  סיורים,  שנייה,  יד  שוק  החוף, 
נוער  של  אוטובוסים  שלושה  רחוב. 
יצאו לכבוש את  הנגב  ומדריכים משער 
אביב,  בתל  הלבן  בלילה  הגדולה  העיר 
כוכבים  אבק  עם  בוקר  לפנות  וחזרו 
של  הפתיח  היא  זו  פעילות  בשיערם. 
אירועי הקיץ המועצתיים של נוער שער 
הנגב. הפעילות המועצתית כוללת טיולי 
תנועתיים,  וקורסים  קיץ  מחנות  לילה, 
בפסטיבל  אירוח  נזקקים,  למען  קטיף 
נוער, משלחות נוער לגרמניה ולסן דייגו 
ועוד. הפעילות היא נדבך אזורי משלים 
לתכניות הקיץ היישוביות של כל מועדון 

נעורים בכל יישוב. 
כולנו תקווה כי הכול יצא לפועל ושקיץ 
שקט יעבור על כוחותינו. אנחנו זוכרים 
ומוכנים  האחרון  בקיץ  עשינו  מה  היטב 
הפעילויות  ושפע  האקשן  על  לוותר 
שקט  לי  שלח  אילת.  ועד  מדן  שחווינו 
בדואר  אוזניות  מסיבת  או  בקופסה, 

רשום. 

9 איך עושה 
מדריך?

שכבה ט' במפלסים עברה 
השנה תהליך לקראת הדרכה

בהתכתבות.  לומדים  לא  הדרכה 
לעמוד  אומץ,  לאזור  להתנסות,  צריך 
את  להרגיש   הצעירים.  הילדים  מול 
מדבר  אני  האם  לבדוק  הקבוצה,  דופק 

ילדים  בהכלת  להתנסות  מדי,  רם  בקול 
מאתגרים, להתאמן בהסבר של המתודה 
ועוד. תחושת ההתרגשות בסיום פעילות 
–לא  העברת  כמדריך  שאתה  מוצלחת 

דומה לשום דבר אחר. 
שכבה ט' במפלסים עברה השנה תהליך 
צליל  של  בהובלתה  הדרכה  לקראת 
הקומונרית, במהלכו התנסו בני השכבה 
בהדרכה בפועל. החבר'ה הדריכו תחנות 
טבע בטיול לפרדס של השכבה הצעירה 
לתנועה"  "ההכנה  פעילויות  )ד'-ו'(, 
והכל  לשבוע,  אחת  בקיבוץ  ג'  לשכבה 
ומוכנים  טובים  מדריכים  להיות  כדי 
הבא  המד"צים  קורס  לקראת  יותר 
לפתיחת  השיא  אירוע  לטובה.  עליהם 
א'-ג'  אילנות  ילדי  לכל  הגדול  החופש 
ביישוב חתם את תקופת ההכנה, ועכשיו 
ההדרכה  ולשנת  המד"צים  לקורס   –

המתקרבת בצעדי ענק.

מאור בן אריה, מדריך ז', ח', ט' מפלסים

9 ברוקלין, היר 
איי קאם!

איתי גלבוע יוצא לשנת שירות 
בברוקלין, ניו יורק

בירוחם,  שם  אי  שממוקמת  קומונה 
בסיכון,  לנוער  בפנימייה  או  ת"א  דרום 
יציאות אחת לשבועיים –שלושה הביתה. 
עולים  הדרכת  בסיכון,  נוער  עם  עבודה 
חדשים, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, 
חבר'ה  שמונה  עוד  עם  בדירה  מגורים 
החולצות  זוועה,  נראה  המטבח  לבד, 
גזורות, הגיטרה  עובדת שעות נוספות... 

אלו התמונות שעולות בראש כשמדברים 
על שנת שירות. 

איתי  מטוס?  על  לעלות  דעתכם  ומה 
די  מזוודה  אורז  חיל  מברור  גלבוע 
השירות  לשנת  ימריא  ובאוגוסט  גדולה, 

שלו בברוקלין, ניו יורק.  
הרעיון לבצע את שנת השירות בחו"ל 
קיים זה מכבר, אם כי בברוקלין הרעיון 
השלישית.  השנה  זו  ופועל  יחסית  חדש 
עד  מאוגוסט  שלמה,  בשנה  מדובר 
בארץ  שבועיים  של  חופש  עם  אוגוסט, 
בפברואר. בניגוד למקומות אחרים, בהם 
בברוקלין  בקומונה,  הש"שינים  חיים 
שלוש  של  בבתיהן  ש"ש   כל  יתארח 

משפחות, ארבעה חודשים בכל בית.
"אנחנו שישה בסך הכול  גלבוע:  איתי 
איתי  יש  לברוקלין.  מהארץ  שיוצאים 
היא  שם  העבודה  הארץ.  מכל  חבר'ה 
הצהריים  ואחר  בבקרים,  הספר  בבתי 
נעבוד  אנחנו  ומתנ"סים.  כנסת  בבתי 
מכיתות  נוער  בני  עם  מגוונת  בצורה 
ישראל,  על  שיעורים  נעביר  יב',  עד  א' 
פעולות, שיחות, כשהמטרה היא לעורר 
להם  לגרום  ולהצליח  לישראל  זיקה 

להרגיש שייכות". 
המד"צים  משלחת  את  משהו?  מזכיר 
המועצתית לסן דייגו. ולא במקרה. "לפני 
משער  המדריכים  במשלחת  הייתי  שנה 
הנגב, הדרכנו למשך 3 שבועות במחנות 
המשלחת,  איתי.  מספר  דייגו"  בסן  קיץ 
פרי שיתוף פעולה מוצלח בין המחלקה 
לחינוך חברתי ו'שותפות ביחד', נמשכה 
הרצון  הזרעים,  את  וזרעה  שבועות   3
שלמה  שנה  למשך  להדריך  והסקרנות 
בחו"ל. "אחרי שחזרתי מסן דייגו, שמעתי 
שמתבצעת  בחו"ל  השירות  שנת  על 

דרך הסוכנות היהודית. הגעתי למיונים 
ועברתי שם סדנה וראיון אישי. כשהבנתי 
שהתקבלתי עברתי תקופה של התרגשות 
ועודדו  תמכו  ההורים  אבל  והתלבטות, 
אותי". אז בהצלחה ותמסור ד"ש בתפוח 

הגדול. 

9 מדריכים על 
הקו

איך אומרים "סבבה" 
באנגלית? 

יש  אלו,  בימים  דייגו  בסן  אתם  אם 
מלוח",  "דג  לשחק  מכם  שיבקשו  סיכוי 
אלו  משחקים  מקלות".   3" או  "תפסוני" 
הודות  לים,  מעבר  החדש  הלהיט  הם 
לבני הנוער שלנו. מחזור ב' של משלחת 
את  אלו  בימים  ממש  מסיימת  הנוער 
פעולתה בקהילות היהודיות. אז קבוצה 
של  ה"קן"  של  במחנה  הדריכה  אחת 
הקהילה היהודית-מקסיקנית, שם שמעו 
חמה  בקהילה  פגשו  ספרדית,  קצת 
הזכירה  פעם  שלא  ובהדרכה  ואוהבת, 
את אווירת תנועות הנוער בארץ. קבוצה 
שנייה הדריכה בשני מחנות של הקהילה 
'סבבה'  מחנה  הרפורמית:  היהודית 
לנו,  תאמינו  באנגלית,  'שמחה'.  ומחנה 

זה נשמע מוזר יותר. 
זו כבר השנה השנייה שאחד מ"להיטי" 
חצי  שטסים  שלנו,  החבר'ה  הם  הקיץ 
ולהתארח  במחנות  להדריך  כדי  עולם 
הוא  הרעיון  בקהילה.  משפחות   אצל 
בין  אישיים  הבין  הקשרים  את  לחזק 
דייגו.  סן  לקהילת  הנגב  שער  קהילת 
אירוח  חווית  יזכרו  דייגו  סן  ונערי  ילדי 
של נער או נערה ישראלית בביתם למשך 
שבמהלכם  שבועות  שלושה  או  שבוע 
ניתן היה לא רק ללמוד "על ישראל" אלא 
לשאול ממש ישראלים על ישראל. חלקם 
בישראל,  האירוח  חווית  את  גם  יזכרו 
"בית  קהילת  של  הנוער  קבוצת  שכן 
ישראל" הרפורמית התארחה אצלנו כבר 
ה"קן"  של  הנוער  וקבוצת  חורפים,  שני 
זו  הקרוב  בקיץ  ממש  אצלנו  תתארח 

הפעם השנייה.
ועבודה  יצירה  פרי  היא  המשלחת 
חברתי  לחינוך  המשותפת של המחלקה 
הסוכנות  )מבית  ביחד"  ול"שותפות 
הפדרציה  את  יחד  המאגדת  היהודית( 
שער  קהילת  ואת  דייגו  בסן  היהודית 

הנגב. נתראה במחזור ג'.
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חינוך
טל שוורץ

9 סטודיו 219
פיליפ וליטל איסקנדרוב

מבצע  במהלך  נפגשו  וליטל  פיליפ 
"עמוד ענן" כאשר למדו במכללת ספיר 
אינטראקטיבית.  תקשורת  במגמת 
וקבעו  התחתנו  הם  מכן,  לאחר  שנתיים 
את משכנם בקיבוץ אור הנר, בו גרו בזמן 

לימודיהם.
להקים  החליטו  לימודיהם  סיום  עם 
עסק שיהיה גם עסקי וגם חברתי. סטודיו 

219 הוא סטודיו לעיצוב גרפי ודיגיטלי 
המספק את כל שירותי העיצוב במקביל 
אשר  חברתיות  אפליקציות  להפקת 
של  היומיום  חיי  לשיפור  כלים  יספקו 

החברה הישראלית.
החיבור שלהם בין עולם העיצוב לעולם 
משתמש  חווית  מעניק  האפליקציות 
יוצאת דופן המאפשרת לכל אדם לשפר 

את סביבתו בתוך החברה.
הם החליטו לקרוא למיזם 219, על שם 
הם  ובכך  גרים,  הם  בו  ההתגוננות  אזור 
משדרים את החיבור שלהם למקום אותו 

הם רוצים לפתח. 
וליטל החליטו להשתקע בשער  פיליפ 
הנגב בשל החיבור והאהבה שלהם לשער 
בפרט.  הנר  אור  ולקיבוץ  בכלל  הנגב 
והדרום  הנגב  שער  כי  מרגישים  הם 
בתחום  דרכם  בתחילת  נמצאים  ככלל 
הם  בו  המקום  זהו  ולכן  הטכנולוגיה, 
שלהם  העסק  את  ולקדם  למקם  רוצים 

ולסייע בפיתוח האזור. 
מהיר  בקצב  המתפתחת  הטכנולוגיה 
את  לקדם  להם  מאפשרת  כולו,  בעולם 
כגון  בעבר,  היו  שלא  בדרכים  החברה 

את  רואים  הם  חברתיות.  אפליקציות 
כדי  העולמות  בין  בחיבור  תפקידם 
מהכלים  ליהנות  יוכלו  רבים  שאנשים 

הרבים אשר בידיהם.
לפרויקט  הצטרפו  וליטל  פיליפ 
היהודית  הסוכנות  של  ביחד"  "מזנקים 
ומקווים  הנגב,  שער  האזורית  והמועצה 

להצליח ולהגשים את חלומם באזור.

טלפון: 0407135-250,2240437-450, 
info@twoonenine.org :דוא"ל

יזם החודש
נוגה גולסט

בתמונה וו 
חדווה גבריאל 

והכיתה 
של אורנה, 

בפעילות "ירח 
זורח"
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שותפות ביחד
יעל רז לחיאני

בתמונה 
וו לומדים 
להדריך. 
צילום וו טל 
שוורץ

בתמונה וו 
שלוש מקלות? 
הנוער בסאן 
דייגו. צילום וו 
שלומית פריד



יכולים  כך  הורים.  בהדרכת  מלווה  להיות  צריכה 
ההורים בעצמם לשמש גורם מכיל, מווסת ומרגיע עבור 
את  לפתח  להורים  לעזור  תפקידם  המטפלים  ילדיהם. 
כישורי ההתבוננות וההבנה שלהם לגבי התנהגות הילד, 

ולהרחיב את דרכי ההתמודדות שלהם עם המצב".
זוגה  בן  אצל  שגילתה  החוזק  על  שמספרת  אילת, 
במהלך המבצע, אומרת שהדאגה המשותפת לילדיהם 
להעמקת  תרמו  והשייכות  השותפות  תחושת  ובעיקר 
חיזקה  הבית  את  לעזוב  המשותפת  "ההחלטה  הקשר. 
המילה.  מובן  במלוא  בשני  אחד  תמכנו  מאוד.  אותנו 

נתנה  שהמשפחה  שינוי,  אצלו  שחל  הרגשתי 
לו פרופורציות. במהלך המבצע הוא גויס בצו 
כאילו  התגעגענו,  כך  וכל  שבועיים  למשך   8
חזרנו לתחילת הזוגיות. היום אנחנו מתחילים 
הכול מחדש, וכל מה ששנינו רוצים למצוא זה 
מקום שבו נוכל לגדל את הילדים בשקט. הבנו 

שבסופו של דבר, זה כל מה שנשאר". 
במספר  עליה  חלה  שחלפה  השנה  במהלך 
ולשירות  החוסן  למרכז  רגשי  לסיוע  הפניות 
הפסיכולוגי בשער הנגב. בחודשים הראשונים 
לאחר צוק איתן עמד מספר הפונים החדשים 
לקבלת סיוע על יותר מפי שלושה. עם זאת, 
במרבית  יציבה,  נשארה  במועצה  האוכלוסיה 
רשימות  וקיימות  פנויים  בתים  אין  היישובים 

המתנה של משפחות המעוניינות להצטרף. 
לא מזמן פורסמה כתבה ב"גלובס" המתארת 
המלחמה.  לאחר  שנה  עזה  עוטף  יישובי  את 
עשרות  נולדו  בכתבה,  נאמר  אחד,  מצד 
בום".  "בייבי  חווה  שהאזור  כך  תינוקות, 
מצד שני, אחוזי הגירושין עלו בצורה ניכרת, 

במיוחד ביישובים צמודי גדר. אני שואלת את מירתה 
שניר מה עומד בין שני הקצוות האלה. אילו משפחות 
חיות לפי העיקרון של "מה שלא הורג – מחשל", ואילו 

מתפרקות?
מירתה: "היכולת שלנו להתמודד היא היכולת להחזיק 
ביד אחת את החרדה והפנמה של המצב, וביד השנייה 
את התקווה, את האמונה שזה יכול להיות אחרת. נכון, 
כאלה  ויש  תקווה,  עם  איתן  מצוק  שיצאו  כאלה  יש 

שהמציאות טפחה על פניהם והם נחלשו". 

"צריך להאמין שיהיה טוב"
היכולת  את  לנו  אחד הדברים החשובים המאפשרים 
שייכות.  תחושת  הוא  וקושי  טראומה  ממצבי  לצאת 
"התחושה שאתה לא לבד, שאתה חלק ממשהו, בין אם 
מדובר בקהילה ובין אם מדובר בזוגיות, במשפחה. אם 
במסגרת משפחתית התקשורת לקויה, וכל אחד שומר 
סוג  לייצר  קשה  לעצמו,  הפחד  את  וגם  התקווה  את 
אומרת  מאוד,  וחשוב  נוסף  דבר  ושייכות".  חיבור  של 

מירתה, הוא היכולת ליצור לעצמנו תמונת עתיד. "התא 
המשפחתי מתחזק מלבנות עתיד משותף. מלחשוב על 
דברים שהם לא כאן ועכשיו. אם שתי הרגלים נמצאות 
במציאות, במיוחד במצב חירום כשהמציאות היא באמת 
בהכחשה  להיות  אפשר  אי  מידלדלים.  הכוחות  קשה, 
ולא  הכחשה מחלישה  לחלוטין מהמציאות;  ולהתעלם 
נותנת לך את הכוחות להתמודדות. מצד שני, אי אפשר 
להאמין  צריך  הזמן.  כל  ועכשיו  בכאן  עסוק  להיות 

טוב  עתידי  מצב  לעצמנו  לדמיין  יותר,  טוב  שיהיה 
בתוכניות  ורגל  רגל במציאות  לנו  צריך שתהיה  יותר. 
להמשיך  חשוב  קשים  במצבים  גם  העתיד.  ובתמונת 
להסתכל קדימה. זה מה שנותן לך את הכוח להמשיך 
לשחות גם בסערה: אתה יודע שכשתגיע לחוף מבטחים 

תהיה לך תוכנית". 
גם  ישיר  באופן  קשורה  והשייכות  החיבור  תחושת 
מאיתנו.  אחד  כל  של  האישית  המסוגלות  לתחושת 
משפטים כמו "באו לחזק ויצאו מחוזקים" מדגישים את 
הכוח הטמון בתחושת המסוגלות שלנו, והיכולת שלנו 
לחזק מישהו אחר. "אנחנו שואבים את הכוח 
מההצלחות שלנו", אומרת מירתה. "המצבים 
האלה יכולים להיות מאוד מטלטלים אבל לאו 
דווקא מחלישים. פסיכולוגים שעובדים באזור 
מבחינה  מאוד  התחזקו  שהם  להגיד  יכולים 
קשים  מצבים  עם  להתמודד  למדו  מקצועית, 
למישהו  לעזור  הכוח  המטופלים.  את  ולחזק 
למשל,  לעצמי,  אומרת  אני  לך.  עוזר  אחד 
שאני יותר חרדתית אבל בעלת מקצוע טובה 

יותר", היא צוחקת. 
חשוב לציין כי אין ספק שהורות בעוטף עזה 
שונה לחלוטין מהורות ברמת אביב ג', למשל. 
האתגר בלגדל ילדים בריאים, מאושרים ובעלי 
ערכים גדול כאן הרבה יותר. "וגם זו תחושת 
ערך עצמי: אני גר בעוטף עזה, יש לי ערכים 
ואני חזק ומתגבר על הכול. אני מתמודד עם 
מצבים קיצוניים. זו תחושה שיכולה לחזק גם 

בפן המשפחתי וגם באישי". 
רבת  בדרך  נוספת  מדרגה  היה  איתן"  "צוק 
שנים.   51 מזה  עוברים  שאנחנו  הטלטלות 
השנייה  וביד  החרדה  את  אחת  ביד  מחזיקים  אנחנו 
יותר. לעתיד שבו לא נזדקק  את התקווה למשהו טוב 
אילת:  ולהתראות.  ברזל  לכיפת  ביטחון,  לחדרי  יותר 
"שום דבר לא חשוב לי בעולם חוץ משנהיה מאושרים, 
המשפחה שלי ואני. זה היה משבר משותף, עברנו אותו 
ויצאנו חזקים יותר. אנחנו מסתכלים קדימה. מה שלא 

יהיה, נעבור את זה ביחד". 

 דקלה קיי
" זו הייתה הפעם הראשונה בחיים המשותפים שלנו 
שהוא עמד על דעתו ולא הסכים לוותר בשום אופן. 

אף פעם הוא לא צעק ודרש ככה. הוא הטיל וטו, 
אמר לי 'תשכחי מזה. לשם אנחנו לא חוזרים'. ואז 

הבנתי עד כמה אנחנו חשובים לו". כך מספרת אילת 
)שם בדוי( מאחד מהקיבוצים סמוכי הגדר במועצה, 
שקיבלה יחד עם בן זוגה את ההחלטה שלא לשוב 

לקיבוץ בתום המבצע. מאז הם גרים בשכירות 
ביישוב מרוחק יותר מטווח הקסאמים. "איבדנו בית 
שהיה שלנו. רכוש, קהילה, חוץ מהתא המשפחתי 

איבדנו הכול. אבל היום אנחנו החברים הכי טובים, 
מבחינתי המבצע הזה חיבר ביני ובין בעלי וחיזק 

את הזוגיות שלנו. היום היא הרבה יותר טובה, אני 
מרגישה שאני יותר אוהבת אותו, זה חיזק אותנו 

ברמות אחרות". 

חלפה שנה מאז תום מבצע "צוק איתן", 
טילים  כמה  בסיכומים.  עסוקים  וכולם 
שיחות  כמה  האש,  הפסקת  מאז  נורו 
כמה  נחפרו,  מנהרות  כמה  לבינם.  בינינו 
כדי  נבנו  "מיגוניות"  וכמה  נולדו  ילדים 
שנה   15 הגן.  לגיל  כשיגיעו  עליהם  להן 
וכבר  המתמשך,  האיום  תחת  חיים  אנחנו 
"צוק  אבל  פיל,  של  עור  שפיתחנו  נדמה 
איתן" הגיע וערער את היסודות האיתנים. 
הקהילה,  על  חותמו  את  הותיר  המבצע 
אותה  המשפחתי.  התא  על  בעיקר  אבל 
מקום  להיות  שאמורה  גרעינית  יחידה 

המקלט שלנו עברה טלטלה. 
יש כאלה שמצבים קיצוניים מהסוג הזה 
מחזקים אותם, ויש שמתפרקים. לא מזמן 
פגשתי אושיה טיפולית שאמרה לי שחוויה 
כזו היא כמו כל אירוע מעורר חרדה, רק 
בנית  מגורים,  מקום  מעבר  יותר:  קיצוני 
כל  תינוק.  לידת  להבדיל,  ואפילו,  בית, 

חוויה כזו מציבה אתגר בפני הקשר הזוגי והמשפחתי; 
יש ששורדים אותו ואפילו מתחזקים, ויש שנשברים. אז 
הזוגיות  את  יחד  מחזיק  מה  השניים?  בין  ההבדל  מה 

ברגעי משבר, ואיזו זוגיות נמצאת בסכנה?
דפנה )שם בדוי( נמצאת בימים אלו בהליכי גירושין. 
תהליך ההתרחקות בינה ובין בעלה החריף במבצע "צוק 
איתן", אם כי התחיל לפני כן. "המלחמה הייתה סוג של 
טריגר, גם ככה היה מתח לפני כן, והמצב הביטחוני לא 
הוסיף. גם ככה הייתי מאוד טעונה רגשית. ב"עמוד ענן" 
ילד בבית, ומצאתי את  הייתי בהריון מתקדם עם עוד 
ביישוב צמוד  גרנו  עצמי מתמודדת עם הקשיים לבד. 
בתחום  רבות  מחויבויות  עצמו  על  לקח  ובעלי  גדר 
הקהילה והעבודה, וכמעט ולא ראה אותנו. אז אמרתי 
ביני לבין עצמי שאני יכולה להבין אותו. נתתי לעצמי 
ב"צוק  להמשיך.  יכולתי  וכך  בשבילו,  התירוצים  את 

הסכמתי  לא  אני  ליישוב.  מחוץ  חודשיים  היינו  איתן" 
להישאר בשום אופן והוא נכנע ללחץ שלי. אצלי כבר 
הכול בער, הייתי טעונה רגשית עוד מקודם. הייתה כבר 
מתיחות מאוד חזקה בינינו, וכשהמבצע התחיל ממילא 

היינו בנקודה נמוכה". 

 "לקח לי שנה לאסוף 
את הרסיסים"

מנהלת  לשעבר  חינוכית,  פסיכולוגית  שניר,  מירתה 
"במצב  המועצה:  של  החינוכי  הפסיכולוגי  השירות 
חירום מתמשך יש חוסר איזון. האדם מרגיש שאין לו 
את המשאבים הפנימיים והחיצוניים כדי להתמודד עם 
אנשים,  לשני  החוויה  אותה  להיות  יכולה  הזה.  המצב 
שהוא  ירגיש  אחד  שונה:  בצורה  אותה  יחוו  ושניהם 
אף  כאלה שחשו שעל  יש  ואחר שלא.  להתמודד  יכול 

והפנימיים  החיצוניים  המשאבים  את  להם  יש  המצב, 
משאבי  שלא".  שהרגישו  כאלה  יש  להתמודד.  כדי 
לאדם  שנותן  מה  כל  הם  מירתה,  אומרת  התמודדות, 
את האפשרות להתמודד. משאבים חיצוניים הם למשל 
הקהילה, בית, כסף. "הממ"ד הוא משאב חיצוני מדהים. 
יותר  חזק  להיות  שיכול  חיצוני  משאב  זה  מטרנה  גם 
ממישהו שמחזיק לך את היד, למשל". משאבים פנימיים 
המאפשרת  האדם  של  גמישות  יכולת  רגשי,  חוסן  הם 
שלי  מהקליניקה  גם  מבינה  "אני  לתפקד.  לחזור  לו 
המשפחתי  התא  של  שהיכולת  שערכתי  ממחקר  וגם 
להתמודד עם מצב החירום הוא פונקציה של המשאבים 
וגם נפשיים, גם חיצוניים  שיש לתא הזה. גם חומריים 

וגם פנימיים".
לחזור",  רצה  רק  הוא  לבית  מחוץ  שהיינו  הזמן  "כל 
מספרת דפנה. "אני לא יכולתי להתקרב אל הבית אבל 

והגיע אלינו לגיחות. הילדים  הוא חזר לשם כל הזמן, 
בבכי  ומיררו  כשחזר  עליו  קפצו  מגעגועים,  נקרעו 
לבד.  זה  כל  עם  להתמודד  נאלצתי  ואני  שוב,  כשעזב 
חזרה  על  לחשוב  יכולתי  לא  נגמר  שהמבצע  אחרי 
יותר מרוחק, אבל  הביתה. שכרתי דירה בקיבוץ קצת 
הוא החליט שהוא נשאר בבית שהיה שלנו, לא משנה 
מה. הייתה לי תחושת נטישה מאוד קשה. לקח לי שנה 
לאסוף את כל הרסיסים. הוא לא הבין למה אני כועסת. 
הרגיש כאילו הוא נתן ונתן. אבל משהו בינינו לא עבד 
טוב. בשורה התחתונה את מצפה שבן הזוג שלך יהיה 

איתך באש ובמים".
הייתה לך תמיכה כל שהיא?

שאני  פסיכולוגית  לי  ויש  תמכו,  וההורים  "החברים 
קשה  מאוד  אחרי,  שנה  הזו,  התקופה  אליה.  הולכת 
שעברנו  התקופה  מכל  פלאשבקים  ממש  לי  יש  לי. 
אבל  כואב.  ונורא  הכול  את  מציף  זה  המלחמה,  בזמן 
יודעת שעשיתי את ההחלטה הטובה  אני 
בשבילי ובשביל הילדים. אם אני כבר לבד, 
אז לפחות להיות לבד לגמרי. הכי קשה זה 

לבד ביחד".
מירתה: "התמודדויות קצה מציפות את 
מה שיש בשגרה. אם יש זכוכית שיש בה 
תישבר.  היא  ינשבו  כשהרוחות  אז  סדק, 
"צוק איתן" לא גורם לגירושין בפני עצמו; 
והקשיים  משאבים,  דלדול  חולשה,  יש 
התפקיד  התא.  את  מטלטלים  החיצוניים 
הילדים  את  לגדל  הוא  שלנו  הבסיסי 
ולספק להם הגנה. מצב חירום מערער את 
שלי  המסוגלות  תחושת  את  מערער  זה, 
שיהיה  התקווה  גם  איתן'  ב'צוק  כהורה. 
תחושה  הייתה  נסדקה.  קצת  טוב  יותר 

שביתי לא מבצרי". 

חרדה מול תקווה
חיים פליישמן, מנהל השירות הפסיכולוגי 
החינוכי במועצה: "בעקבות צוק איתן היו 
להדרכת  בילדיהם,  לטיפול  הורים  של  מרובות  פניות 
המתמשך  החירום  חווית  משפחתי.  ולטיפול  הורים 
היא חוויה משותפת להורים ולילדיהם, והורים מבינים 
שלדרך בה הם מתמודדים עם מציאות זו יש השלכות 
משמעותיות לגבי הסתגלות הילד. להתנהגות ההורים 
יש השפעה גדולה על המשמעות  במצבי לחץ ומשבר 
והִאיום  הסיכון  ולמידת  לאירועים  הילדים  שמעניקים 
ומהעבודה  ממחקרים  יודעים  אנחנו  חווים.  שהם 
ולרמת  ההורים  של  שליליות  שלתגובות  הטיפולית 
המצוקה  רמת  על  השפעה  יש  חווים  שהם  המצוקה 
התפקודיים.  הקשיים  ולשכיחות  ילדיהם  של  הרגשית 
הילדים עשויים לחוות תחושת  סכנה, דאגה להורים, 
לכן,  אשם.  ורגשי  בלבול  גם  ולעתים  שליטה,  חוסר 
התערבות טיפולית עם ילדים המתמודדים עם לחצים 
טראומתי,  אירוע  של  חוויה  עם  או  חירום,  שעת  של 
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9 דו קיום על 
המגרש

קיימנו טורניר מרגש  בתחילת החודש 
הגיעו  מתרקומיא  ילדים   40 כ-  ומהנה: 
הספר  בית  ילדי  עם  משותף  לטורניר 
בהדרכתו  ד'-ו'  מכיתות  שלנו,  לכדורגל 
פעילות  קיימו  הילדים  חלבי.  רועי  של 
קצת  גם  למדו  השונה,  הכרת  משותפת, 
גדול  לחלק  יחד.  נהנו  ובעיקר  ערבית 

הראשונה  הפעם  הייתה  זו  מהילדים 
והפעם  ישראל  לגבולות  שנכנסו 
כדורגל  במגרש  לשחק  שזכו  הראשונה 
אמיתי. הייתה התרגשות רבה. הפרויקט 
"מפעלות  עם  שלנו  פעולה  שיתוף  הוא 
המשרד  ועם  הפועל  וחברה"  חינוך 

להגנת הסביבה.

9 חוגגים בחוגים
ובמקום  כיוון,  לשנות  החלטנו  השנה 

לקיים אירוע אחד גדול – לערוך אירועי 
אירועים  בנפרד,  קבוצה  לכל  סיום 

משמעותיים ופרטניים יותר.
סדנאות  קיימנו  וכדורסל  בכדורעף 
"ערכים  עמותת  בהנחיית  וילדים  הורים 
להורים  משותף  ומשחק  בספורט" 
קיימנו  לכדורגל  הספר  בבית  ולילדים. 
ולילדים  להורים  משותפת  פעילות 
בקראטה  ילדים.  נגד  הורים  ומשחק 
חגורות  וקבלת  דרגות  מבחן  קיימנו 
וכמובן  טורניר  התקיים  בטניס  חדשות, 

גולת הכותרת: מופע סוף השנה של ענף 
הספורט.  באולם  שהתקיים  ההתעמלות 
 200 כ-  השתתפו  בו  מדהים  מופע 
לטיול  לצאת  לנו  ואפשרו  מתעמלות 
צבעים,  סגנונות,  בשלל  לעולם  מסביב 
היה  המופע  ופירמידות.  אקרובטיקה 
מדהים וברמה גבוהה ביותר. זהו המקום 
והמאמנים  המאמנות  לכל  להודות 
המסורים שלנו, שלא מותרים על אף ילד 
בספורטאים.  כולם  כול  את  ומשקיעים 

ההצלחה היא בזכותם. 
ממשיכים  אנו  הקיץ  חודשי  במהלך 
פעילות במספר ענפים בכדי לשמור על 
בענף  נמשכת  הפעילות  פעילות.  רצף 

ההתעמלות, בקראטה ובטניס.

9 כל אחת 
מנצחת

טריאתלון  התקיים  מאי  חודש  בסוף 
עזה  מעוטף  הקבוצה  בהרצלייה.  נשים 
הייתה  הנגב(  שער  בנשות  )שעיקרה 
 70 ומנתה  בטריאתלון  ביותר  הגדולה 
הטריאתלון  שזהו   20 כ-  מתוכן  נשים, 
התאמנו  המתחרות  שלהן.  הראשון 
חודשיים לקראת האירוע. כל האימונים 
משותף  בפרויקט  תשלום  ללא  הם 
קבוצה  של  הנשים  ספורט  לקידום 
שער  של  הטריאתלון  קבוצת   - אתגרית 
עמותת  ושל  למדן  יוסף  בהדרכת  הנגב 
פני  על  החיוכים  הנגב.  שער  הספורט 
הנשים, המשפחות והמאמנים היו שווים 
מספר  גם  לנו  היו  וכמובן,  הכול,  את 

זכיות. 

13יולי 2015 וו שער הנגב

ספורט
דפנה סיבוני ששון

בתמונה וו 
מופע סוף 

השנה של ענף 
ההתעמלות 

צילום וו עומר 
צדיקביץ'

9שעת כושר
יש לי כושר

האם  כושר?  לי  שאין  אומר  זה  לא,  ואם  לרוץ".  יכול  "לא 
ריצה היא מדד לכושר? לפעמים כן ולפעמים לא. איזו ריצה 

אם בכלל? מה זה בכלל כושר גופני?
אי שם בסוף כתה ט' יצאנו, רז ואני, מקיבוץ העוגן לגבעת 
רץ  היה  רז  ק"מ.   5 אתלטיקה.  תחרות  שם  לראות  חיים 
למרחקים ארוכים מהטובים בארץ לגילנו. רצנו בקצב דיי 
לי  שאין  לו  אמרתי  נשברתי.  ק"מ  כשלושה  ולאחר  מהיר 
כושר. את השאר המשכנו בהליכה. שנים לאחר מכן שירת 
רז בסיירת גולני ונהרג בקרב, הכול-כך שנוי במחלוקת, על 

הבופור.
זה לא נכון שלא היה לי כושר, הכושר הגופני שלי פשוט היה 
מותאם לפעילות גופנית מתפרצת. ריצות קצרות ובעיקר 
קפיצות. פעם קבעו שכושר גופני הוא "היכולת להיות פעיל 
גופנית תוך שמירת רזרוות לחיוניות בהמשך היום". הגדרה 
העוסק  רחב  כך  כל  מושג  הוא  גופני  כושר  אבל  נחמדה, 

לעתים ביכולות גופניות מנוגדות, עד שקשה להגדירו.
ענף  לצורכי  יותאם  הישגי  גופני  כושר  ששיפור  בזמן 
ליכולות שונות משחיין  יידרש  )כדורעפן  הספורט המסוים 
400 מטר, השונות מיכולותיו של רוכב האופניים(, כך יותאם 

תרגול ושיפור הכושר הגופני הבריאותי/תפקודי מגילאי 25, 
בהתייחסות למרכיבים הבאים: 

• שיווי המשקל ותחושת התנועה.

• טווח תנועה במפרקים - "גמישות".
ועל  יותר כוח מתמשך, פחות כוח מרבי   - • כוח שרירים 

בעוטף  חיים  אתם  אם  אלא  לוותר,  ניתן  המתפרץ  הכוח 
עזה.

מנת  על  חזק  עובד  הלב  שבה  כזו   - אנאירובית  יכולת   •
והשבים  וצנרת  משאבה  אתגרי  בעלי  זהירות–  שיתחזק. 
מהפסקה של שנים מפעילות גופנית. אלו צריכים להיבדק 

ולהיוועץ במומחים לפני כן!
יעיל  חומרים  לחילוף  התורמת  אירובית  יכולת  וכמובן   •

)חמצן ועוד...(.
גבוהות  קפיצות  ומהירות,  קצרות  ריצות  מבוגרים,  לעומת 
"תזזיתית"  פעילות  וכל  וסלטות  "פליק-פלקים"  ורחוקות, 
אחרת, תהיינה נפלאות לילדים ומתבגרים. צעידות וריצות 
אלא  הגופנית,  להתפתחותם  מתאימות  ממש  לא  ארוכות 
אם זהו ענף הספורט בו הם עוסקים וגם אז כדאי לגוון בו 

מן המטעמים המהירים ומגווני התנועה.
עכשיו, נניח שבצעירותי הייתי מותאם לריצות קצרות וליידי 
על המסילה רץ לו בכיף בן גילי אלוף השכבה בריצת 2,000 
במהירות 14 קמ"ש, בעוד אני נהנה רק מ- 10 קמ"ש. חשוב 
לי להבין שהשפעת קצב הפעילות על הבריאות היא מאוד 
ייתכן שכאן  ונגזרת מנתוני הבסיס של כל מתאמן.  אישית 

נושפע שנינו מהאימון במידה זהה.
הבריאותי  הגופני  בכושרי  ההתקדמות  השוואת  לעולם 

צריכה להיערך ביחס אלי ולא ביחס לאחר.
לבריאות,

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי



9 הצילו, לטאה!
עולם היורה. בימוי: קולין 

טרוורו
כל מי שחצה את גיל ה-30 בוודאי חש 
בשנה האחרונה תחושת רטרו מטורפת. 

אצלי זה התחיל באזעקה העולה ויורדת 
שהזכירה  בדיוק,  שנה  לפני  דן,  בגוש 
מלחמת  של  האטומים  החדרים  את  לי 
להיטי  באו  להבדיל,  כך,  אחר  המפרץ. 
באופן  דומים  שנשמעים  ברדיו  הפופ 
מימי  "היטמן"  ללהיטי  כמעט  מלחיץ 
חטיבת הביניים. תוסיפו לזה את ההופעה 
של רובי וויליאמס ואת החדש של "מופע 
הגיע  השיא  קספר".  ד"ר  של  הארנבות 
הקולנוע  בית  כסאות  על  כשהתיישבנו 
התחילו.  )טריילרים(  והקדימונים 
סרט  שוורצנגר,  עם  קטלנית"  "שליחות 
אנימציה דיסני, באטמן, סופרמן )הפעם 

הם אחד נגד השני, מה נסגר?(. 
"אני מרגיש שחזרתי לניינטיז", לחשתי 
לבת זוגי לצפייה, בעוד היא מרכיבה את 

משקפי תלת המימד.
"למה? כי אנחנו בסרט 'פארק היורה'?" 

היא שאלה.
לציין.  שכחתי  זה  את  גם  נכון,  כן, 
ושוב  מימד!  ובתלת  חזרו.  הדינוזאורים 
רווח  ושיאי  צפייה,  שיאי  שוברים  הם 
ואולי  בהוליווד,  רק  בסכומים שמכירים 
שזה  לי  אמרו  תשובה.  יצחק  אצל  גם 
סרט טוב, סרט קיץ עם אפקטים מגניבים 

ועלילה סוחפת. אז הלכנו.

הרביעי  הסרט  הוא  היורה"  "עולם 
הוא  רביעי,  בסרט  וכנהוג  בסדרה, 
מתחיל את הסיפור מחדש. כלומר, הוא 
חדשים  מקומות  חדשות,  דמויות  מביא 
הז'אנר של  כלל משוחרר מחוקי  ובדרך 
עולם.  באותו  קורה  הכל  אבל  קודמיו, 
הראשון  שהסרט  אחרי  שנה   22 ואכן, 
הטבע  עם  להתעסק  שלא  אותנו  לימד 
המחיר  שכן  הבצע,  לתאוות  ולהיכנע 
יהיה אלים ומפחיד – מגיע הסרט החדש 
ופשוט מתעלם לחלוטין מכל מה שנלמד 
פארק  באמת  יש  עכשיו  הראשון.  בסרט 
שעשועים סטייל דיסנילנד, עם בתי מלון, 
שירותי הסעות, מסעדות, חנויות מזכרות, 
אטרקציות לילדים מכל הגילאים... הכל! 
זמן,  הרבה  כך  כל  קיים  הזה  והפארק 
ורווחי  לא מרגשים,  כבר  שהדינוזאורים 
הפארק בירידה תמידית. מנהלת הפארק, 
קלייר )השחקנית ברייס דאלאס הווארד 
היא  אבל  הרבה,  לכם  אומר  לא  ששמה 
רון האוורד, השחקנית  הבת של הבמאי 

הראשית בסרט "כפר" ושיחקה בסרטים 
עסקים  אשת  במים"(,  ו"נערה  "העזרה" 
שני  את  מארחת  ושאפתנית,  קשוחה 
לה  אין  בפארק.  העשרה  בני  אחייניה 
זמן אליהם מאחר והיא עסוקה בענייניה 
עם אוון גריידי, )הלא הוא כריס פראט, 
כוכב "שומרי הגלקסיה" ותענוג לעיניים( 
)כן,  דינוזאורים  מאמן  לב,  שימו  שהוא, 
סוג  הם  הדינוזאורים  הסרט  של  בעולם 
של תעשייה מתפתחת והרבה מיליונרים 
את  לעניין  מנסה  קלייר  בה(.  משקיעים 
דינוזאור  ביותר:  סודי  בפרוייקט  גריידי 
שבדק  שוק  סקר  פי  על  גנטית  מהונדס 
מה ילדים מחפשים בדינוזאור – בעיקר 

שיהיה גדול, מסוכן ומפחיד.
באמת  לא  אני  הסרט.  פתיחת  כאן  עד 
צריך לספר לכם מה קורה עכשיו, נכון? 
קלישאה  פה  אין  אבל  לי  צר  חברים, 
תום.  עד  נלעסת  שלא  אחת  הוליוודית 
נסלחים  ובלתי  קשים  רגעים  כמה  יש 
לגיבור  היפיפייה  הגיבורה  בין  בדיאלוג 

מאיך  מת  אני  מזה,  וחוץ  ההורס. 
שמתעלמים לחלוטין משני סרטי ההמשך 
בכל  הרי  המקורי.  היורה"  "פארק  של 
אחד מהם נרצחים עשרות אנשים על ידי 
דינוזאורים מטורפים, ועדיין הוקם פארק 
דינוזאורים! האמריקאים לא עד כדי כך 
המשחק  מזה,  חוץ  נכון?  מטומטמים... 
לקרסוליים  מגיע  לא  הנערים  שני  של 
עם  הראשון,  מהסרט  והאחות  האח  של 
כוס המים הרועדת. הפסקול מטריף את 
הדעת: אותה נעימה מוכרת של חצוצרות 
מהסרט הראשון, רק באלף גרסאות. פעם 
גיטרה אקוסטית, פעם פסנתר קל, פעם 
בעלילה,  והחורים  אפריקאי...  מקצב 
אוי, החורים. גדולים כמו הבור בכניסה 
משנה  שלא  בשדרות  התעשייה  לאיזור 

כמה פעמים מתקנים אותו, הוא חוזר. 
במסך,  מאוכזב  הבטתי  הסרט  בסוף 
הסרתי את משקפי תלת המימד והכרזתי 
יכולתי  לא  משהו.  לא  ממש  היה  שזה 
להתעלם ממבטה המחוייך של שותפתי 

לצפייה. 
"אתה קפצת". היא אמרה. "כמה וכמה 

פעמים."
- "מה פתאום."

- "כן, כן. וגם תפסת לי את היד אפילו, 
בקטע שהדינוזאור מגיע מהחלון וקופץ 

עליה."
- "אני?!"

- "אתה, אתה."
זה  דינוזאורים.  זאת,  בכל  נו,  טוב, 

מפחיד!  

9 "יהיה חם 
ומגניב"

הקיץ הגיע, תלמידים, מורים 
ואחרים יוצאים לחופשת הקיץ 

ואנחנו הגמלאים ממשיכים 
ליהנות מ"חופשה כל השנה" 

במועדון "יחדיו"

9 הרצאות
לימודי שנת תשע"ה במסגרת הקתדרה 
הסתיימו עם פרוץ הקיץ. מה היה לנו? 
ד"ר אדם דנאל הרצה בהתנדבות ראויה 
העולם":  מדינות  בין  "ישראל  על  לציון 
כלכלית  עצמה  מנווטת  ישראל  כיצד 
ההזדמנויות;  ועל  הסכנות  על  ומדינית, 
החושים  על  הרצתה  בלבן  יעל  ד"ר 
במילים  להעביר  ניתן  כיצד  בספרות: 
הורוביץ  שירה  ומגע.  צלילים  טעמים, 
מזרחי הרצתה על "המוסיקה הקלאסית 
צאודרר  אליזאבט  ד"ר  הזמן",  בציר 
ואומנותו  האומן  "ייצוג  על  הרצתה 
בקולנוע ביוגראפי", הרצאה חד פעמית 
מפי נפתלי פלדמן מתקומה, יזם לשעבר, 
לתחום  עבר  בתו  מחלת  שבעקבות 
ההרצאה  נושא  אלטרנטיבית.  הרפואה 
בית   – הרפואית  האלוורה  "צמח  היה: 
נתנה  הרצאה  עוד  הטבע".  של  מרקחת 

מטעם "שח"ל" על אירועי לב.
• ועל מה נלמד בחודשי הקיץ?

מפגשים  שלושה  יתקיימו  ראשון  בימי 
מטפל   – חיל  מברור  לרנר  הלל  עם 
תעסוקנה  ההרצאות  אלטרנטיבי. 
ויטמינים,  הנכונה,  התזונה  בתחומי 

חיסונים ועוד. 

בימי שלישי ירצה אבי מוצפי מכפר עזה 
על "שירה עברית של המדינה בדרך" – 
משוררי  של  יצירותיהם  על  הרהורים 
טשרניחובסקי,  כביאליק,  התקומה  דור 
אלתרמן, גולדברג, עמיחי, אבידן, נתן זך 

ואחרים. 
זיו  גלעד  ד"ר  יספר  חמישי  בימי   •
העולם  בקצות  טיולים  על  מדורות 
שחווה  תרמיל  מסעות   – השלישי  לגיל 
הודו,  צפון  טיבט,  נפאל,  כמו:  במדינות 

קוסטה ריקה, גואטמאלה ועוד.

9 חוגים
לחלק  להצטרפות  טוב  זמן  הוא  הקיץ 
ב"יחדיו".  שמתקיימים  הרבים  מהחוגים 
לפני כחודשיים נפתח חוג נגרות שעליו 
אמון קוקו מיסיסיאנו מאור הנר. אפשר 
להצטרף ולבנות משהו לבית או לחלופין 
לתקן ולשפץ דבר עץ שהבאתם מביתכם. 
בין  וחמישי  שלישי  בימי  פועל  החוג 

השעות 9:30 ל- 11:30. 
חוג אנגלית–שיחה על  • עוד מתחדש 
עניני היום לשיפור התקשורת המדוברת 
הרטוב  דב  ע"י  מועבר  החוג  באנגלית. 
מנחל עוז – מורה מנוסה שהאנגלית היא 

שפת אמו. 

9 מקהלה 
במשך כמה שנים התקיים חוג מקהלת 
קוראות  ורובן  לשיר  המיטיבות  נשים 
מידי  רביעי  בימי  נפגשו  הבנות  תווים. 
אהבו  סילס,  אבי  של  בניצוחו  שבוע 
הופעה  תוכננה  ואף  פעילותן  את  מאד 
הופסקה  בינתיים  הקרוב.  לספטמבר 
פעילות המקהלה, אם מחמת הקיץ, אם 

מחוסר תקציב.

9 תערוכות ציור 
מתחלפות  

כותלי  על  הוצגו  האחרונה  בשנה 
של  ציורים  תערוכות  מספר  המועדון 
נהנינו  שחלף  בחודש  "יחדיו".  חברי 
מניר  אלמוג  רותי  של  היפים  מציוריה 
קיבוץ  ילידת  "אני  מספרת:  רותי  עם. 
ניר – עם וחברת הקיבוץ. נשואה למתי 
נכדים.  ותשעה  בנות  חמש  ולנו  אלמוג 
אני בת המחזור הראשון של בני המשק. 
וכ –  למדתי ועסקתי 35 שנים באופנה, 
15 שנים בקוסמטיקה מחומרים טבעיים. 
החלטתי  הפרישה  לגיל  הגיעי  עם 
לציור.  ולהתמסר  ישן  חלום  להגשים 
שנה.   12 לפני  "יחדיו"  למועדון  הגעתי 
במהלך  לציור  מורות  מספר  עם  למדתי 
השנים. אני אוהבת את הטבע, את הירוק, 
את הפורח ואת הצבעוניות שבו. את מגע 
על  המשלח  המכחול  ומשיכת  העיפרון 
הבד. אני נהנית לצייר על רקע המוסיקה 
שבאדם  היופי  את  ולהדגיש  הספרדית, 

ובטבע".
ציוריה  את  תציג  יולי  חודש  מתחילת 
רוחמה.  חברת  סט,  תמר  ב"יחדיו" 
תמר:  מספרת  התערוכה  הצגת  לקראת 
כשהגעתי  שבפרס.  בגולפיגן  "נולדתי 
לגיל 13 נודע לי שאני מיועדת להתחתן 
 14 בגיל  בישראל.  שהיה  דודי  בן  עם 
עליתי לבדי, כל הדרך באנייה, ברוחמה 
עם  להתחתן  סירבתי  לתמר.  שמי  שונה 
בן הדוד המיועד. גדלתי ועבדתי בחברת 
התגייסתי   18 בגיל  "לפידים"  הנוער 
לנח"ל ולאחר הצבא התחתנתי עם יהודה 
סט ונולדו לנו ארבעה ילדים מקסימים. 
בבישול  בחינוך,  עבדתי  שנה   20 במשך 
ועסקתי תמיד בתחביבי תפירה, סריגה, 

לא  מעולם  שונות.  יד  ועבודות  רקמה 
הכול  ביד,  מכחול  החזקתי  ולא  ציירתי 
והגעתי  לפנסיה  כשיצאתי  ממני  פרץ 
עולם של צבעים,  בפני  נפתח  ל"יחדיו". 
עצור  שהיה  מה  כל  ומקומות,  רגשות 
בפנים יוצא על הבד. הציור ממלא אותי 
בשלווה". כולם מוזמנים לבקר והתרשם 

ב"יחדיו" מציוריה.

9 סיורים
ביוני נערך טיול למוזיאון ארץ ישראל 
ברמת אביב. ב- 27 ליולי נצא ליום סיור 
לתערוכת  בירושלים  ישראל  במוזיאון 
נרשמו  רבים  תולדות האנושות".  "קצור 

ומקווים ללמידה וסיור מהנים.
• שוק "תן – קח": מי שמגיע ל"יחדיו" 
רבים  ספרים  המועדון  במרפסת  ימצא 
ומגוונים. אלו הובאו ע"י חברי המועדון 
להביא  אפשר  האחרון.  החודש  במהלך 

ולהחליף ספרים משומשים בכל נושא. 
מסתיימת  החודש  בסוף  ולקינוח:   •
הנקראת  שנה  חצי  בת  נשים  סדנת 
מנחת  עמרם,  עדי  סבתא".  "סיפורי 
פלייבק,  בתיאטרון  שחקנית  הסדנה, 
סדנת  "זוהי  מספרת:  ואמנית  יוצרת 
השוהות  אמיצות  נשים  של  חקירה 
במרחב ה"מיינדפולנס" והתיאטרון. בכל 
אחד מאתנו מסתתר סיפור והבנות למדו 
אמפטיה,  מתרגלות  הן  בית.  לו  לבנות 
הקשבה פשוטה ללא שיפוטיות, ביקורת 
הבנות  את  מכנה  עדי  עצה".  מתן  או 
"חכמות השבט". זוהי הזדמנות מיוחדת 
לעוד  ולקרוא  תרומתה  על  לה  להודות 

בנות להצטרף לסדנה בשנה הבאה. 

יולי 2015 וו שער הנגבשער הנגב וו יולי 2015
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לעבור,  עתיד  ההידרותרפי  המרכז  וו  מדרגה  עליית 
ממש בקרוב, מתיחת פנים

חדש  מרחב  ויצירת  שינוי  בתהליך  נמצא  ההידרותרפי  המרכז  אלו  בימים 
יוכל  הבוגרת,  האוכלוסייה  ועד  מפעוטות  אחד,  שכל  כך  פעילויות,  מגוון  עם 
למצוא את מקומו ואת הפעילות המתאימה לו. בין היתר, עתידה לקום מרפאת 
ספורט עם רופאי ספורט מקצועיים, תזונאים, מעסים ועוד; זאת נוסף לפעילות 
השוטפת במרכז. בין החוגים שכבר קיימים נמצא הפילאטיס השיקומי. אבי, אחד 
המתאמנים, משתף בסיפורו על השינוי שחל בחייו בעקבות תרגילי הפילאטיס. 
אבי עסק כל חייו בחקלאות, עבודת כפיים קשה שעם הזמן עלולה לגרום לכאבי 
אבי:  השינוי.  את  עשתה  ההידרו  של  הקבלה  במשרדי  קטנה  מודעה  קשים.  גב 
"לפני כשנתיים הובחנתי על ידי אורטופדים בחסר מוחלט של דיסק בין חוליות 
4-3 בגב תחתון. בהמלצת אורטופדים שונים, טיפלתי בכאב במגוון טיפולים, החל 
ועד  כאבים  נגד  כדורים  מסאז',  כירופרקטיקה,  סיני,  דיקור  דרך  מפיזיותרפיה, 
עד  החמירו  ואף  נשארו  הגב  ,כאבי  הועילו  לא  הטיפולים  כל  במים.  התעמלות 
שמודעה אחת קטנה שינתה הכול: הזמנה להשתתף בפילאטיס שיקומי המותאמת 
לכאבי גב. מאז אני משתתף פעמיים בשבוע בקבוצה קטנה וייעודית עם מדריכה 
מנוסה ומקצועית. כאבי הגב כמעט ונעלמו, הקימה בבוקר רגועה,נעילת הנעליים 
אפשרית ואיכות החיים השתפרה משמעותית. אני ממליץ לכל מי שסובל מבעיות 
גב לנסות". לא הרבה יודעים אבל פילאטיס היא אחת הדרכים הטובות לטיפול 
בכאבי גב כרוניים, פציעות ספורט ויציבה לקויה. חשוב מאוד לכל אדם ובפרט 

לאנשים הסובלים מבעיות גב וקושי תנועתי.
פילאטיס שיקומי- במרכז ההידרותרפי. לפרטים נוספים: לאה - 054-8178372

דקלה קיי

מעיזים  לא  שאתם  בזמן  בבוקר.  שמונה  שישי,  יום 
הי"בניקים  ממיטתו,  שלכם  הפרטי  המתבגר  את  לנער 
עמוק  כבר  נמצאים  החינוך  בקרית  הסיירים  חוג  של 
במעלה המסלול, מנווטים במרץ ומתכננים את המיקום 
ג'קלין  שהקימה  הסיירים  חוג  הבוקר.  לארוחת  הנכון 
דואניס מתיכון שער הנגב סוגר שלוש שנים של פעילות. 
לי  "היה  מספרת.  ג'קלין  שנים",  שלוש  לפני  "התחלנו 
רעיון שנרקם יחד עם רותם שרון, תלמיד שלי. הוא גייס 
את החבר'ה, בהתחלה היו 12 בנים ומהר מאוד גדלנו 
ל-14. בהמשך השכבה הצעירה יותר ביקשה להצטרף, 
ועכשיו גם האחים הצעירים של רותם, מכיתה ט', פנו 
החניכים  הבאה".  בשנה  לחוג  להצטרף  בבקשה  אלי 
טיולים  הדרכת  ניווט,  שיעורי  מקבלים  הסיירים  בחוג 
וגם הישרדות בשטח. בין המדריכים שמלמדים אותם, 
אלבג  אסא  מגברעם,  רביד  שאולי  בהתנדבות:  לגמרי 
מבית קמה וחגי דואניאס, בעלה של ג'קלין. "הם לימדו 
את הילדים לנווט ואתגרו אותם בשטח", ג'קלין מספרת. 
ובתה של  מניר משה  בטכניון  נבו, סטודנטית  "אביטל 
המעשי  לטיול  החניכים  עם  יצאה  נבו,  מאירה  המורה 

הראשון".
החניכים  ואחד  החוג  ממקימי  משקמים,  שרון  רותם 
הראשונים, מספר: "ג'קלין הייתה מורה שלי לגיאוגרפיה 
לנו  יש  הגילים.  מיוחד למרות פער  בינינו קשר  ונוצר 

היא  לטיולים  והאהבה  משותפים  עניין  תחומי  המון 
אחד מהם. בבית שלי יש אהבה לנושא אז שמחתי על 
ההזדמנות לקדם את זה, לטייל עם אנשים שאני אוהב". 
זהר סחראי ממבועים, בוגר יב', מספר: אני מאוד אוהב 
טיולים וישר התחברתי. עברנו הדרכות ניווט על מפות, 
על המחשב, עם כמה מדריכים שבאו בהתנדבות. יצאנו 
עם  לטיולים  יצאנו  גם  ובהמשך  ליישם  כדי  לשטח 

השכבות הצעירות יותר". 
ז'-ח'-ט'.  כיתות  של  לטיולים  מצטרף  הסיירים  חוג 

בכל פעם מצטרפים כמה תלמידים לכל כיתה, מכינים 
פעילויות ניווט, ובנקודות מסוימות במהלך הטיול הם 
משתפים  הצעירים  התלמידים  כמדריכים.  משמשים 
ימים,  מספר  של  בטיולים  מדובר  אם  ונהנים.  פעולה 
ומשחקים  פעילויות  גם  מכינים  הסיירים  חוג  חניכי 
של  שנתיים  טיולים  "ליווינו  רותם:  הערב.  לשעות 
שכבות צעירות יותר, הרווחנו מזה המון: גם התמודדנו 
עם שכבות צעירות יותר ולמדנו מה זה להיות בצד של 
המדריך. זה משהו שאני מעריך שיעזור לי גם בעתיד". 
זהר: "הייתה לנו הדרכה באתר החץ השחור,  של אנשי 
יחידת ה - 101 ובהמשך, כחלק מתהליך החניכה שלנו, 
את  והעברנו  מבית הספר  המורים  כל  עם  הגענו לשם 
ההדרכה בעצמנו. יצאנו למצדה עם שכבה יא', שחלקם 
נמצאים גם בחוג סיירים של שנה מתחתינו, וכל אחד 
מאיתנו הכין קטע הדרכה קצר על מצדה". רותם: "חוץ 
מהדברים המקצועיים שלמדתי, בתחום הניווט והכרת 
השטח, יש כאן גם מעגל חברתי שנוצר וכיף לנו להיות 
ביחד. זו קבוצת חבר'ה בגילי שלא בטוח שהייתי פוגש 
לי  חשוב  אותם.  שהכרתי  שמח  ואני  אחרות  בנסיבות 
רעיון  זה  ג'קלין.  של  ואומץ  חזון  פה  שהיה  להדגיש 
זה  אבל  רעיונות,  הרבה  כמו  טוב,  נשמע  שבתיאוריה 
היה תקדים. היא השיגה את המדריכים הטובים, נתנה 
מהצוות  ויותר  תלמידים  פחות  קצת  של  תחושה  לנו 
והפכה אותו  החינוכי, לא פגשתי מורה שלקחה רעיון 

למציאות באופן כה מוצלח". 

? waze מי צריך
התיכוניסטים של שער הנגב לומדים לנווט בחוג הסיירים. מדברים מהשטח



9 אמא במשרה חלקית
הם גידלו משפחות, עבדו בשדות 
והקימו את הקיבוצים המפוארים 

שעומדים בגאווה עד היום במועצתנו, 
מלאים במשפחות צעירות. היום הם לא 
צריכים להקים מדינה וקיבוץ, לא נותנים 

דין וחשבון לאן נסעו עם האוטו הפרטי 
בסופ"ש ולא חייבים לראות אף אחד 

אם לא מתחשק להם. אלה היו ההורים 
של שנות ה-70, וכדי להכיר אותם 

יצאתי למסע בזמן
אבא שלי אומר לפעמים: "אתם לא הייתם חולים כל 
כך הרבה כמו הילדים של היום", ואני עונה לו: "אבא, 
היינו חולים בדיוק כמו הילדים של היום, רק שפעם 
גדלתי  לא  אני  לגן".  חום  עם  ילד  להביא  לכם  נתנו 
בלינה משותפת, אבל אני זוכרת היטב את המקלחות 
אורן  ושמפו  ענקית  אמבטיה  בתוך  בגן,  המשותפות 
עם  הספסל  על  יחד  מתנגבים  כשבסוף  ריחני,  ירוק 
החברים שהיו לי כמו אחים, צוחקים ונהנים מהחיים. 
את רוב הארוחות אכלנו יחד כמשפחה בחדר האוכל, 

עם עוד משפחות וכולבויניק אחד באמצע.
הרבה מחקרים נעשו על צורת גידול הילדים בראשית 
דרכם של הקיבוצים, והוסיפו גם מכתב מפסיכיאטר 
האישה,  איך  לשאול  בחרתי  אני  פרויד.  של  וציטוט 
המשימות.  בין  ללהטט  הצליחה  פעם'  של  'האמא 
נכון,  יש?  שלנו  כמו  הרבה,  כך  כל  אז  היו  לא  אולי 
היא הייתה קמה עם אור ראשון של זריחה כדי לעבוד 
בשדה, במכבסה או בחינוך, השתתפה בהצבעות לגבי 
סבב רכישת המקררים וגם הספיקה לנסוע באוטובוס 
באוניברסיטה במהלך השבוע,  ללמוד  כדי  חיפה  עד 
אבל היא לא הייתה צריכה לקום לצלילי בכי של ילדה 
לקלוע  להלביש,  צריכה  הייתה  לא  לבקבוק,  רעבה 
צמה, כי את הלילה הילדה בילתה כמו כל לילה, בגן, 
את  אחת.  לילה  ושומרת  בגילה  הילדים  כל  עם  יחד 
הארוחות היא אכלה סביב שולחנות וכיסאות קטנים, 
ישנה על מיטות מברזל בחדרי השינה וחיכתה למפגש 

היומי עם הוריה.

הזו,  האמא  עבור   16:00 השעה  כשהגיעה  אבל 
של  סוג  זה  היה  הילדים,  את  לבקר  באה  היא  כאשר 
מלמדת  מחבקת,  הייתה  היא  שבו  טהור  איכות  זמן 
לפעמים,  ואהבה.  בסבלנות  את השפה, מלאה  אותם 

היו יוצאים כמשפחה לטיול בשדה, שומעים מוסיקה 
לקיבוץ  מחוץ  משפחתית  לחופשה  יוצאים  ואפילו 

פעם בשנה.
ילדיהן  וגידלו כאן את  כששאלתי את הנשים שחיו 
כשנזכרו  וחייכו  זרחו  כולן  איתן,  היומי  המפגש  על 

ברגעי הילדות המתוקים שחוו איתם.
למקרה  בלילות  מוכנות  היו  שתמיד  זוכרות  הן 
זוכרות את  שיש לקחת את הילד אם עלה לו החום, 
הזמן הפנוי שהיה להן לפיתוח אישי אם רצו בו. לא 
קילוח  לא  בבית,  ילדים  בגדי  כביסת  הר  להן  היה 
להתכופף  ולא  כלים  לשטוף  לא  שיניים,  וצחצוח 
מתחת לשולחן האוכל כדי להרים את פירורי האורז 
והחביתה שנשארו לאחר ארוחת הערב. בערבים ישבו 
יחד במועדון לחבר ונהנו ממפגש חברים, שלא לדבר 
ריק  הבית  כאשר  והאינטימיים  הזוגיים  החיים  על 
לפני  בצהריים,  לנוח  גם  הספיקו  לבין  בין  מילדים. 

המפגש עם הקטנים. 
זה נשמע לא כל כך רע. היום אני קמה מוקדם  לי 
ומנסה להספיק הכול ולהגיע בזמן למשרד. מהמשרד 
יחכו  לא  שהילדות  כדי  לקיבוץ  חזרה  מהר  נוסעת 
אחרונות בגן, מנסה למצוא זמן לשחק על השטיח אבל 
ה'וואטס-אפ' ממקדים את  והודעות  צלצולי הטלפון 
הפאזל המפוזרים. בחלקי  במקום  הקטן  במסך  עיניי 

מכניסה מכונת כביסה עמוסה, ממהרת להכין משהו 
מזין לארוחת הערב וכבר מכינה אמבטיה לקטנה.

אפילו  מותשת...  גמורה,  הערב,  לשעות  מגיעה 
למקלחת צריכה להזמין לעצמי שופל. אולי, אם היה 
לנו את הזמן המוגדר כפנוי עבור הילדים שלנו, בלי 

כל משימות הניקיון והבישול מסביב...
אולי, אם הייתה לנו אפשרות לפתח קריירה במקום 
שמבין שאת העבודה מסיימים ב-14:00 בצהרים, היה 
לנו גם זמן לפתח קשרים חברתיים וגם לתפוס איזה 

שנ"צ מרענן. 
ממה  טובים  יותר  הורים  מרגישים  היינו  לא  אולי 
שאנחנו היום, אבל בהחלט היינו חשים הרבה פחות 

מותשים.

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

hedvagavriel123@gmail.com
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9הוגה הכפר
מלך הטריוויה

כל ארוחת צהריים נפגשים בחדר האוכל חבורת מכורים 
לטריויה של העיתון “ישראל היום”. יש טענה שמאז שאסור 

לעשן משמשת הטריוויה כתחליף.
לאוכל  טעם  אין  לכן  טריוויה,  אין  שני  שביום  לציין  חשוב 

באותו יום.
את  פותחים  מתיישבים,  שכולם  לאחר  הימים,  ביתר  אך 

העיתון ומי שנבחר כקורבן הוא זה ששואל את השאלות.
חמש  או  עשר  של  ימים  יש  שאלות  עשרים  של  ימים  יש 
בתחושת  השאלות  קריאת  מתחילה  תמיד  אבל  עשרה, 
ומתגברת  עולה  כך  בקריאה  שמתקדמים  וככל  אתגר 
האכזבה... שאלות שאין שום סיכוי לדעת מה התשובה עליהן. 
 למשל, מי היה הסולן של להקת הרוק “הקלסר הוורוד”?

לא רק שאין לנו מושג מי היה הסולן, יותר מזה, לא שמענו 
בחיים על הלהקה!! אפילו הטריוויה של מוסף “הארץ” יותר 

קלה.
לא  פעם  ואף  אנשים  לשישה  ארבעה  בין  בשולחן  אנחנו 

מצליחים לענות על יותר משלוש שאלות, אפילו שיש תמיד 
רוסים.  ושני  מישהו שמבין בספורט, אחד שמבין במוזיקה 

שזה חיזוק משמעותי, אבל רק בתיאוריה.
הרואה מהצד שם לב לשיטה המוזרה... קודם קוראים את 
כל השאלות ומנסים לענות, ורק אחר כך קוראים את כל 
העיתון.  את  להפוך  צריך  כי  פשוט  לא  אתגר  התשובות. 
אתגר נוסף: כשקוראים את התשובות כבר לא זוכרים את 
נגיד שהתשובה מספר שמונה היא חורחה  ואז,  השאלות. 
מה  להיזכר  ומנסים  השני  על  אחד  מסתכלים  אייזנשטיין, 
בבית  תנסו  בזיכרון.  טוב  תרגיל  השאלה.  בכלל  הייתה 

ותבינו.
זמן  הרבה  אין  קריטי:  הוא  גם  השאלות  הקראת  תהליך 
לשבת ולדון ארוכות בכל שאלה כי אנחנו אנשים עובדים 
)עאלק...(, ולכן השיטה היא קריאת שאלה, ואם יש תשובה 
אחד  תמיד  שיש  היא  הבעיה  ממשיכים.  לא,  אם  נפלא.   -
בשאלה  לדון  וממשיך  הקונספט  את  מבין  שלא  בשולחן 
לענות  מנסים  שכבר  לאלה  מאוד  ומפריע  שלוש  מספר 
בודקים  אפילו  המפריעים  מבין  המהדרין  שש.  שאלה  על 
באינטרנט וגם בדרך למכונת כלים ממשיכים לנג’ס, שלא 
אתנו  לדבר  אחרים  משולחנות  שבאים  אלה  על  לדבר 
שרק  חוצן  לשולחננו  מצטרף  פעם  עבודה...מדי  בנושאי 
תרנגול  כמו  עלינו  מסתכל  בחד”א,  אוכל  נדירות  לעיתים 

על מרק פירות ומדי פעם מנסה לפרוץ לתוך הטריוויה עם 
שיחות חולין שלא ממין העניין.

לאחר הדגמה ארוכה להלן שאלות מייצגות, ברוח האזור:
• איך קראו לתקליט הראשון של קולות חמים?

• מה המקום הגבוה ביותר, בליגה ג’, אליה העפילה הפועל 
מפלסים?

“צוק  בזמן  הנגב  נשארו בשער  בממוצע,  תושבים,  כמה   •
איתן”?

• מי הראשון שהקיף באופניים את גבולות המועצה?
• איפה ממוקמת הקליניקה של רופאת הנשים?

כולל  )לא  הנגב  בשער  גרים  “אסלים”  תימנים  כמה   •
יכיני(?

• כמה מועצות גובלות במועצה שלנו?
• כמה, מאחד עד עשר, מעניינות אותך התשובות לשאלות 

הנ”ל?
מערכת המדור יוצאת לחופשה שתמשך עד לצאת הגיליון 

הבא של עיתון שער הנגב.
כך ש... בעצם לא תשימו לב לכך... מאחל לכולנו קיץ קריר 

ושקט עד כמה שאפשר.

ישי שוסטר






