
שער הנגב
1.4.2015 וו גליון מס 349

בול במטרה: אתר 'החץ השחור' מציין 60 לפעולות התגמול וו עמ' 7 9  

לאן אתם רצים? בשער הנגב מצביעים ברגליים וו עמ' 13 9  9   9   

 איך הגלגל מסתובב וו אבי קדוש 
נפרד מתפקיד ניהול הקהילה וו עמ' 7





050-7869698 ליאורה'  'הסטודיו של  גרפית:  עריכה  וו  יונתן שטרסברג  עריכה לשונית:  וו   diklak@sng.org.il דוא"ל:  וו   08-6613330 פקס:  וו   054-6434374  ,077-9802240 קיי  עורכת: דקלה 
חברי מערכת: עודד פלוט, סיימון תמיר, אמנון גולץ, יונתן שטרסברג, טל שוורץ, חיים חרמוני, טל דורות, מיכל שבן-קוצר, סיון בלנק, דפנה סיבוני

בשער: אבי קדוש בנחל עוז. צילום: עומר צדיקביץ'

04 וו מה נחמד הוא
 משופץ וממוגן: "גן הדר" 
התגבר על הביורוקרטיה

07 וו החץ, הקשת 
והמורשת

 על האתר המתוייר ביותר 
בשער הנגב

10 וו כיסא מנהלים
אבי קדוש על ניהול קהילה 

בשיגרה ובמשבר

14 וו תשיר אותי לבד
הנשים של מקהלת "יחדיו"

03 אפריל 2015 וו שער הנגב

9בפתח הדברים
כאבי גדילה

אנחנו חיים בתקופה בה “רוח הזמן” הנושבת במסדרונות 
השלטון, הכלכלה והתקשורת רואה כמובן מאליו ש”גדול 
אנחנו  הפנוי שלנו  בזמן  בעבודה,  יפה”. במשפחה,  הוא 
בנו להרוויח  פועלים תחת מכבש של לחצים שמפציר 
יותר, לייצר יותר, לצרוך יותר, לגדול, להתחזק, לכבוש 
מרחקים,  לקצר  הגיל,  בסימני  להיאבק  השממה,  את 

להקטין שונות, להידמות זה לזה.
יחסית,  קטנות  לקהילות  מקום   21 ה  במאה  יש  האם 
בין  הסולידריות  ועל  האינטימיות  על  דגש  ששמות 

חבריהן?
חיינו  של  מסוימים  בחלקים  להאט,  מקום  יש  האם 

את  הצריכה,  את  הקצב,  את  והקהילתיים,  האישיים 
היותר, המהר והעכשיו?

כעת,  מקיימים  שאנחנו  הטווח  ארוך  התכנון  בתהליכי 
בישובים ובמועצה האזורית על ארגוניה, יש לנו הזדמנות 
של  תקפותן  לגבי  חשש,  ללא  לעומק,  לחשוב  נפלאה 

הנחות היסוד הללו. 
גודל  את  ולקבוע  המדינה  תמיכת  את  לקבל  הצלחנו 
הישובים שלנו ל 500 בתי אב. האם מכך יש לגזור מרוץ 
הכלכליים  היתרונות  האם  זו?  אפשרות  ליישום  מהיר 
יעד  הינם  גדול,  בישוב  טמונים  שבוודאי  והחברתיים 
ערים  אנו  האם  מעטות?  שנים  בתוך  להשגה  קונקרטי 
ישוב  של  הקהילתיים  החישוקים  על  שיוטל  לעומס 

שמכפיל את עצמו שוב ושוב בתוך זמן קצר?
ומסחר  תעסוקה  תעשייה,  של  חדשים  שטחים  לנו  יש 
ובשדרות.  הנגב  בשער  אותם,  לאכלס  בוודאי  שנרצה 
גם על כך אנחנו ניתן דעתנו בחודשים הבאים. האם כל 
הקודם זוכה? מה הן ההנחיות בהן נרסן את עצמנו במהלך 

וגיוון  התכנון הכלכלי החשוב שמטרתו הגדלת הכנסות 
בתעסוקה? כמה שטחים נייעד בלב המועצה לתעסוקה 
וכמה נשמור עבור מוסדות ציבור: חינוך, רווחה ותרבות? 
ירוקות,  אגני טבע ושטחי בור ראוי לשמור  כמה פינות 

למען בריאותם הנפשית של הנכדים והנינים שלנו? 
אותותיה;  נותנת  כבר  ביישובינו  הדמוגרפית  הצמיחה 
לתלמידינו  הראוי  המענה  את  כעת  מתכננים  אנחנו 
ההולכים ומתרבים בגיל בית הספר היסודי. מהו החינוך 
שנרצה להעניק להם? האם נעמוד, גם בעידן פרוץ ודוהר 
קהילתית  זירה  יצירת  על  כזה,  בעידן  דווקא  לאחידות, 
מודל  לקיים  נצליח  האם  וייחודית?  מאתגרת  חינוכית 
שמשלב את החינוך הפורמאלי והחינוך החברתי, במרכז 
מבוגרים  להיות  יגדלו  ובנינו  שבנותינו  כך  ובישובים, 
מאושרים, יצירתיים ומוסריים גם בעומק המאה העשרים 

ואחת? 

חג פסח שמח, אלון
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הוד והדר וו מעון הדר 
בניר עם, שנחנך לאחרונה, 

הוא לא רק מעון; הוא מושג 
בביורוקרטיה

לפני כשבועיים נחנך מעון הדר בניר עם. 
לכאורה, אירוע שאינו דרמטי במיוחד. אבל 
בדבר  הנוגעים  וכל  הקיבוץ  אנשי  עבור 
ביורוקרטית  סאגה  של  בסיומה  מדובר 
ניר  קהילת  מנהל  רוזנבלט,  איתן  מפרכת. 
שנים,  מספר  לפני  התחיל  “הסיפור  עם: 
הגגות  של  מיגון  בוצע  הקסאמים  בתקופת 
בבתי הילדים של הגיל הרך. כשהקסאמים 
את  גם  למגן  שחייבים  הובן  התגברו 
גן  נוסף,  וגן  הדר  גן  את  מיגנו  הצדדים. 
מיגון  אחרי  ז”ל.  גרימן  זיוה  ע”ש  זיוה, 
הקירות הגנים נזקקו לשיפוץ יסודי ולא היו 
ראויים לשהייה של ילדים. בפועל הקיבוץ 
השקיע סביב ₪300,000 על שיפוץ גן זיוה, 
וציפינו לסיוע מהמדינה בעניין מעון הדר. 
הסכום.  אותו  את  שוב  להשקיע  יכולנו  לא 
האבסורד הוא שבזמן שאנחנו מחכים לסיוע 
הזה, הילדים והתינוקות שהו במרחב ממוגן 
הוחלט  איתן  צוק  במהלך  חלקי”.  באופן 
מעלה  לקיבוץ  יעברו  והוריהם  הילדים  כי 
החמישה. במקביל, ניהלו איתן ועמית וייץ, 
רכזת הגיל הרך, מו”מ עם מוסדות המדינה 
והמועצה כדי שישלימו את השיפוץ. “זומנו 
לוועדת הכלכלה של הכנסת”, מספר איתן, 
את  הכלכלה  ועדת  בפני  שטחנו  “ושם 
הסוגיה על כל מרכיביה, וסוף סוף קיבלנו 
התחייבות לטיפול”. באופן ייחודי, המועצה 
 260,000 בהיקף  המעון  בבניית  השתתפה 
מוכן  עומד  הגן  מכן,  לאחר  וחצי  שנה   .₪
הרחק  מהדהדת  הרווחה  ואנחת  לקליטה, 

מעבר לגבולות הקיבוץ. 

מנהיגות נשים וו אביטל ניר, 
יועצת למעמד האישה במועצה, 

מסכמת את יום האישה 
הבינלאומי

האישה,  למעמד  יועצת  יש  רשות  בכל 
והיא אמורה לדאוג לשוויון מגדרי, להעלות 
את אחוז הנשים בתפקידים בכירים ולוודא 
שאין אפליה מגדרית, בעיקר ברשות עצמה 
היועצת  ניר,  אביטל  ביישובים.  גם  אבל 
לתפקיד  נכנסה  במועצה,  האישה  למעמד 
הקמנו  משנה  יותר  “לפני  כשנתיים.  לפני 
מדובר  נשים.  לקידום  האזורי  הפורום  את 
בפורום מועצתי של נשים בתפקידים שונים, 
רווחה,  תקשורת,  כמו  בנושאים  נגיעה  עם 
עוסקות  אנחנו  ועוד.  קהילתית  עבודה 

נשים  נוכחות  נשית,  ההנהגה  בחיזוק 
במליאת  החלטות.  קבלת  של  במקומות 
וזה  אחת,  אישה  רק  יש  למשל,  המועצה, 
נשים.  יותר  יש  בחינוך,  למחשבה.  חומר 
צריכים  גברים  מגדרי,  שוויון  שיהיה  צריך 
נשיים  שנחשבים  במקומות  נוכחים  להיות 
ולהיפך”. בינואר החל קורס ביוזמת המועצה 
בשם “מנהיגות את המחר”, והשבוע נערכה 
נשים,   17  – ב  “מדובר  הפגישה השביעית. 
כולן תושבות המועצה. הנטייה שלהם היא 
אלא  הביתה  וללכת  הקורס  את  לסיים  לא 
להתקדם, להקים מליאת נשים, הן מכוונות 
לעשייה ורוצות לחולל שינוי”. קיימת עשייה 
רבה בתחום, מספרת אביטל. למשל, מעגלי 
נשים,  תריאטלון  היישובים,  בתוך  נשים 
פורום פמיניסטי במכללה ועוד. יום האישה 
הראשון,  אירועים:  במספר  צוין  האחרון 
הפעילות  המועצה;  לעובדות  האישה  יום 
השנייה הייתה “בוקר בריאות וספורט” עם 
הרצאה של מיכל צפיר, ובחמישי בערב, בו 
נחשפנו לדוכנים של יזמיות ונהנינו מסטנד 
במועצה  “יש  אביטל:  לוונטל.  יעל  של  אפ 
אבל  פמיניסטית,  ואפילו  שוויונית  תפיסה 
והעשייה  המנהיגות  בדרך.  קורה  משהו 
צריכה  לבוא מהנשים עצמן אבל הסביבה 
חינוך  להיות  צריך  זה.  את  לאפשר  צריכה 

לשוויון, מילדות”. 

זורמים אתם וו ערב הוקרה 
לתלמידי י”ב המתנדבים במרכז 

ההידרותרפי
ערב  נערך  שבועות  מספר  לפני 
במרכז  המתנדבים  י”ב  לתלמידי  הוקרה 
ההידרותרפי. אורלי דורון, הידרותרפיסטית 
בערב  “מדובר  הערב:  ומארגנת  במרכז 
את  מזמינים  אנחנו  שנה.  מידי  שנערך 
ההורים, את צוות בית הספר, מצלמים סרט 
במטרה  שלהם,  הפעילות  את  מראים  שבו 
הם  מה  להורים  ולהראות  אותם  להעצים 
בקייטנת  מתנדבים  התלמידים  עושים”. 
“שמיים במים”, במסגרתה הם מלווים ילדים 
אוטיסטים בפעילויות במים. נוסף לכך הם 
מסייעים בהפעלת חוגים לקטנטנים בגילאי 
חגורת  חיזוק  שחייה,  ללימוד   6 עד   4-5.3

מחויבות  בפרויקט  מדובר  ועוד.  כתפיים 
אישית הנדרש לצורך קבלת תעודת בגרות. 
נפעמים  יצאו  שההורים  מספרת  אורלי 
הי”בניקים:  של  ממכתבם  המרגש.  מהערב 
אנו  האלה  המיוחדים  הילדים  “בעזרת 
הרבה,  כך  כל  עצמנו  על  ללמוד  יכולים 
תודה  הצלחות...  להשיג  ולחוות,  להתרגש 

ענקית על חוויה מיוחדת שאין כמוה”. 

“פקח, אני פורק סחורה” 
וו תכירו: רחמים גוזי, פקח 

איכות הסביבה ועובד רב תחומי 
בתחום המוניציפאלי

מחלקת  צוות  ראש  שהיה  גוזי,  רחמים 
ועתה  בתפקידו  קודם  במועצה,  הגינון 
העזר  חוקי  אכיפת  על  השאר,  בין  ממונה, 
של המועצה. רחמים: “בתחום פיקוח איכות 
הסביבה אני עוסק בסיור ואכיפה של נושא 
הפסולת, בשמירה על המתחם של המועצה, 
העזר.  חוקי  של  הפרות  שאין  ומוודא 
כל  מגיעות  אלי  העסקים,  רישוי  במסגרת 
פניות הציבור לגבי הקמת עסקים חדשים, 
והוצאת  רישום  בקשות,  הגשת  תהליך 
אישורים לניהול עסק מכל סוג שהוא בשטח 
שמוודא  האיש  אני  המועצה.  של  השיפוט 
שהעניינים מתנהלים כפי שצריך, שיש את 
מנהל  העסק  שבעל  הנדרשת,  הניירת  כל 
תיק מסמכים מסודר וכיוצא באלו”. כמו כן, 
רחמים ממשיך לשמש כיו”ר ועד העובדים 
החדש  בתפקיד  נמצא  “אני  המועצה.  של 
מזה כחודש. מדובר בתפקיד מאוד מאתגר, 
מעניין, ואני מקווה שאמלא אותו לשביעות 
רצון כולם. הייתי איש שטח במשך 26 שנה, 
לראות  הוא  ממנו  נהנה  הכי  שאני  והדבר 
בתקופה  שהקמנו  מה  כל  את  שמשמרים 

הזו”. 

תצוגת תכלית וו רשות 
החירום הלאומית הציגה תוכנית 

לשיקום תושבי עוטף עזה 
תוכנית  הוצגה  שבועות  מספר  לפני 
רשות  ידי  על  עזה  עוטף  תושבי  לשיקום 
מרחבי  בכינוס  )רח”ל(,  הלאומית  החירום 
עוסקת  רח”ל  שלנו.  במתנ”ס  שהתקיים 
במרכיבי הביטחון כמו שיקום ובינוי תשתיות 
בעיקרו   שהסתיים  פרויקט   – הכבישים 
במרחב נחל עוז ומתקדם  בגזרת מפלסים, 
שמשמעו  ביטחוני,  ייעור  וארז;  עזה  כפר 
והסתרה;  מיסוך  ליצירת  עצים  נטיעת 
ליישובים  כניסות  רכוש,  מס  פיצויים, 
אלון  לישובים.  החשמל  אספקת  ואבטחת 
שוסטר: “אנחנו עומדים בפני יישום פרויקט 
בתים  בתים,  שיפוץ   – דמוגרפית  צמיחה 
בהובלת   שמתקיים  אגודה  ובתי  יבילים 
פיזיות,  תשתיות  פיתוח  נגב-גליל.  משרד 
ובהובלת  להתיישבות  החטיבה  באמצעות 
העמקת  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  משרד 
סבסוד התשתיות למגורים, בהובלת משרד 
כבר  מהתחומים  חלק  והשיכון.  הבינוי 
תקציב  לאישור  ממתינים  והיתר  מתוקצב 

המדינה.”

שער הנגב וו אפריל 042015

חדשות
דקלה קיי

בתמונה וו גן הדר לאחר בהשיפוץ. צילום וו עומר צדיקביץ'

השמיים של איתי
דורון:  אורלי  ומרגשת.  רבה  בהשתתפות  השנייה,  השנה  זו  נערך  במים”  “שמיים  מרוץ 
לנו  ועזרה  הצטרפה  המשפחה  ז”ל.  צורי  איתי  של  ההולדת  ביום  התקיים  המרוץ  “השנה 
להפעיל את האירוע. איתי מאוד אהב את עונת האביב, כשהכול פורח”. השנה השתתפה כל 
שכבת כיתות ב’, שהתלוותה לאחד מתלמידיה הלומד במועדונית. צילום: ורדה גולדשטיין



עם כיוון התנועה וו אות יקיר 
תנועות הנוער הוענק לראש 

המועצה
העניקה  בישראל  הנוער  תנועות  מועצת 
אלון  המועצה,  לראש  האחרון  בחמישי 
הנוער  תנועות  יקיר  “אות  את  שוסטר, 
מתוך   .”2015-2014 אזורית  מועצה  לראש 
הנגב  “בשער  הפרס:  להענקת  הנימוקים 
שנותנת  חברתי  לחינוך  מחלקה  פועלת 
מענה לצרכי התנועות. ראש המועצה עצמו 
מדריכים,  עם  נפגש  בפעילויות,  משתתף 
עם  ישיר  קשר  ומקיים  ופעילים  חניכים 
הגישה  את  מוביל  שוסטר  הנוער.  תנועות 
הקהילה.  במרכז  עומדים  הנוער  בני  כי 
המועצה  ידי  על  נתמכות  הנוער  פעילויות 
בנושאים  אי-התערבות  על  דגש  תוך 
בתנאים  סיוע  לצד  הפנימיים,  התנועתיים 
פיזיים ובתקציבים. ראש המועצה האזורית, 
והלומד,  העובד  הנוער  תנועת  כבוגר 
הנוער  תנועות  בין  פעולה  שיתופי  מעודד 
בשער  כי  לציין  חשוב  המועצה”.  ביישובי 
הנוער  תנועות:  שלוש  היום  פועלות  הנגב 
ותנועת  הצופים  תנועת  והלומד,   העובד 

בני עקיבא.

ממש ממול וו ביוני השנה צפוי 
להיפתח המרכז המסחרי החדש 
על יד תחנת רכבת שדרות, “מול 7”

עם  ניר  בשטחי  הנמצא  בפרויקט  מדובר 
אל מול תחנת הרכבת,  כ-20 דונם, הצפוי 
לאור  עסק.  ובתי  חנויות   25  – כ  לאכלס 
סמיכות המתחם לעיר שדרות, קיים הסכם 
בין המועצה לבין עיריית שדרות על חלוקת 
בשלבי  נמצא  המתחם  זה  בשלב  ארנונה. 
ליהנות  צפויים  ואנו  מתקדמים,  שיווק 
חשמל,  מוצרי  מזון,  אופנה,  של  מתמהיל 

מוצרים לתינוקות ועוד. יזמים המעוניינים 
לינינה  לפנות  מוזמנים  במתחם  להשתלב 
ברנע, רכזת פיתוח כלכלי או לנגה גולסט, 

רכזת עסקים ויזמויות.

עפים על זה וו קבוצת 
כדורעף בוגרים הם אלופי 

הליגה הארצית בדרום
קבוצת כדורעף הבוגרים המשותפת לשער 
ספיר  במכללת  הסטודנטים  ולאגודת  הנגב 
הבטיחה אמש את עלייתה לליגה הלאומית. 
איתי  רבה  במסירות  מאמן  הקבוצה  את 
פכטר. מדובר בשיתוף פעולה בין המועצה 
עד  השנה.  רק  שהחל  הסטודנטים  לאגודת 
לפתיחת  תקציב  נמצא  לא  האחרון  הרגע 
תורמים  מספר  של  והתגייסות  הקבוצה 
של  הקמתה  את  אפשרו  הפעולה  ושיתוף 
הקבוצה ימים ספורים לפני פתיחת הליגה. 
לצד  מספיר  סטודנטים  משחקים  בקבוצה 
תושבי המועצה מגילאי נוער ומעלה: אבות 

לילדים, שחקני עבר בשער הנגב.
בני  עבר  שחקני  גם  מצטרפים  לאימונים 
אותם  ומקבלים  לשחק  שמתגעגעים   +50

מגובשת  מאוד  קבוצה  על  מדובר  בברכה. 
עבורנו  מאוד  חשובה  העלייה  ואיכותית. 
ועבור ענף הכדורעף בשער הנגב. חשוב לנו 
לאן  שיש  לצעירים  ולהראות  אותו  לפתח 

לשאוף.
כל  קטנה  שבמועצה  מאליו  מובן  לא  זה 
בוגרות  קבוצת  יש  תושבים   8000 של  כך 

ובוגרים בכדורעף ואנחנו גאים על כך.
 

דפנה סיבוני - ששון

בתמונה וו רחמים גוזי. צילום וו עומר צדיקביץ'

05אפריל 2015 וו שער הנגב

כאן בונים
בניר עם הושלם תהליך קליטה של תשע משפחות חדשות. התהליך לקח למעלה משנתיים 

וחצי, וכיום עובדים במרץ על הכנת התשתיות לבתיהם של החברים החדשים.
צילום: עומר צדיקביץ'

יום המשפחה 2015 בקבוץ ארז וו כתבה: טלי אמתי
"יש כל מיני סוגי משפחות וקיבוץ זו גם משפחה, לכן החלטנו השנה להגיד תודה לאחת 
איסוף כתובות, העלאת שמות המטפלות מנבכי  הצלעות הכי חשובות: המטפלות. אחרי 
מזג האוויר הסוער שפקד  היום המיוחל.  הגיע  הגר,  ע"י  הזמנה מדהימה  ועיצוב  הזיכרון 
הפגישה  התרגשות  את  לתאר  היה  וקשה  במועדון  שהיה  לחום  רקע  היה  המדינה  את 
וסגירת פערים של מטפלות עם הילדים שהיום כבר הורים". בתמונה מימין לשמאל: מרים 
זרקא, פנינה בן עמי, אורית לניאדו, סמדר שצרנסקי, רחל שרף. צילום: עומר צדיקביץ'

בתמונה וו אביטל ניר ביום האישה לעובדות המועצה. צילום וו ורדה גולדשטיין
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ביטחון ופלילים
דקלה קיי

9 גנבים, גנבו לי 
את הבמבה

• יום חמישי, שעת ערב מוקדמת. אל 
ג'יפ,  במפתיע  נכנס  בדורות  היונקייה 
מעמיס תשעה עגלים ונעלם כלא היה. 
אבק  את  לראות  רק  הספיק  השומר 

הצמיגים.
לאור  עזה:  כפר  בצהריים,  שבת   •
היום מתבצעת גניבה של חומרי הדברה 
בכמה  נאמד  הנזק  ההדברה.  ממחסן 

אלפי שקלים.
יצאו  בגבים  בהרחבה  בית  בעלי   •
לסוף השבוע, וכשחזרו מצאו את ביתם 
נכנסו מאחד  נראה,  כך  הגנבים,  פרוץ. 
החלונות וגנבו חפצים וציוד יקר ערך. 

• עוד בגבים, באחד מבתי ההרחבה, 
נכנסו הפורצים אל הבית בזמן שבעלי 
הבית היו בו, ונמו את שנתם. הפורצים 
כלי הרכב של  מצאו את מפתחות שני 

בעלי הבית, התניעו ונעלמו.
• שעת צהריים בגבים. אחת מוותיקות 
צהריים,  לארוחת  יוצאת  הקיבוץ 
שנגנבה  מגלה  היא  חוזרת  וכשהיא 
ערך  בעלת  תכשיטים  קופסת  מביתה 
כספי ורגשי רב. קשה לתאר את עוגמת 

הנפש. 
שבמרכז  לאלונית  נוספת  פריצה   •
המוקדמות  הלילה  בשעות  חיל.  ברור 
פעלה,  האזעקה  לחנות,  הגנבים  נכנסו 
על  לנוס  נאלצו  והם  הגיע  השומר 
נפשם, לא לפני שהצליחו לגנוב קרטון 

מלא שקיות במבה.

• לפני כחודש נגנבה הכספת של ניר 
במהלך  הקיבוץ.  ממזכירות  הישר  עם, 
הלילה הצליחו הגנבים לשבור את הקיר 
החיצוני וגנבו את הכספת. למחרת היא 
בוואדי שממזרח לברור  זרוקה  נמצאה 

חיל, כשהיא ריקה, כמובן.
מספר  לפני  לכד  "המתמיד"  צוות   •
שבועות גנבים שהובילו ברכבם ארבעה 
גלונים של חלב בלי קירור וללא תנאים 
הדר.  פירות  של  שק  וכן  מתאימים, 
משרד  של  הפיצו"ח  יחידת  של  צוות 

והחשודים  למקום,  הגיע  החקלאות 
נלקחו על רכבם לחקירה בעניין.

סולר  של  ליטרים  אלפים  ארבעת   •
מחוות  שבועות  מספר  לפני  נגנבו 
חולייה  ידי  על  הנראה  ככל  השקמים, 

המתמחה בנושא. 
טבע  מסיבת  נערכה  בפורים   •
בבתרונות רוחמה. עקב תלונות פיזרה 
סמים  נמצאו  המסיבה,  את  המשטרה 
חובבי  המסיבה  באי  חשודים.  ונעצרו 
על  עלו  השדות,  את  השחיתו  הטבע 

של  הרים  אחריהם  והשאירו  התלתן 
אשפה.

מג"ב  מפקד  ממ"ר  לבקר:  באים   •
לביקור,  הגיע  לוי  אשר  נצ"מ  דרום, 
שוסטר,  אלון  המועצה,  ראש  את  פגש 
נתן סקירה על הנעשה בשנה האחרונה 
ועל התוכניות לשנה הבאה. נצ"מ מאיר 
בביקור  הגיע  יישובים,  רמ"ח  דדון, 
ונתן  המועצה  ראש  עם  שוחח  נפרד, 

סקירה כללית.  

בתמונה 
וו שאריות 
ממסיבת 
הטבע 
בבתרונות 
רוחמה. צילום 
וו יהודה 
אהרוני

9מבט מעודד
קואליציה מקומית

המגעים  של  בעיצומם  ואנחנו  מאחורינו,  הבחירות 
הקבס  תחושת  את  מכירים  כולנו  הקואליציוניים. 
הפתלתלה  בדרך  ומתן  המשא  את  המלווה  הציבורית, 
להקמת הממשלה. השלב הזה הוא כנראה בלתי נמנע, אך 
“קואליציה”,  המונח  של  לתדמיתו  תורם  לא  בוודאי  הוא 
שכבר מזמן זכה להטיה הרווחת “גועליציה”. דווקא בעת 
הזו, כשהמונח הזה נמצא ברגעיו הקשים, אני רוצה לקום 

ולהתייצב לימינו.
ראשית, בואו נבדוק את הצד הלשוני. המילון )המודפס 
או הויקיפדי( מתייחס לשתי הגדרות למונח “קואליציה”. 
האחת היא הצפויה, המוכרת: “קבוצת סיעות בגוף נבחר, 
להגדרה  לב  שימו  אבל  הרוב”.  את  מהוות  חבריהן  שסך 
ישויות  בין  “קואליציה היא התאגדות  המילונית הנוספת: 
שונות, המשתפות פעולה לקידום עניין משותף”. או! לזה 

אני רוצה להתייחס.

באזור שלנו פעולות לא מעט קואליציות, ורובן מייצרות 
עבורנו דברים חשובים וטובים. נתחיל עם שתיים מצליחות, 
 - עזה”  “עוטף  היא  האחת  הארץ.  רחבי  בכל  המוכרות 
חיבור בין מספר רשויות, שמיתגו את עצמן בחבילה אחת, 
ופועלות במשותף מזה מספר שנים. רשימת ההישגים של 
מאסיבי,  מיגון  ביניהם:  מרשימה,  היא  הזו  הקואליציה 
לאומית  הוקרה  ייחודיות,  הטבות  ממשלתיים,  תקציבים 

ועוד.

מרשים  רקורד  עם  אבל  לגמרי,  אחר  בתחום  קואליציה 
משל עצמה, היא ההתארגנות סביב פסטיבל “דרום אדום”. 
וגופים  משרדים  מקומיות,  רשויות  בין  שותפות  זוהי 

אלה  כל  מקומיים.  ותיירנים  שונים  ארגונים  ממשלתיים, 
המותגים  אחד  של  הפקה  שנים  עשר  כבר  ביחד  מובילים 

המצליחים ביותר בארץ בתחום התיירות.
רשימת הקואליציות הפועלות באזור עוד ארוכה. נזכיר 
ומשרדי  רשויות  בין  המחבר  “מעברים”,  מרכז  מהן:  כמה 
הישראלית  “הקואליציה  תעסוקה;  בנושאי  ממשלה 
לטראומה”, המחברת בין עשרות ארגונים שונים שתומכים 
נגב מערבי”,  “אשכול  לחירום;  ובהיערכות  בחיזוק החוסן 
התארגנות מוניציפאלית של תשע ערים ומועצות אזוריות 
בשיתוף משרדי ממשלה והג’וינט; השותפות הרב ארגונית 
לעתיד  התנועה  השקמה”;  “מרחב  של  ופיתוח  להקמה 
הנגב המערבי; ועוד ועוד. כל ההתאגדויות האלה תורמות  
לאיכות החיים, לכלכלה, לחוסן ולדימוי שלנו,  הן העצמי 

והן כלפי חוץ.
“קואליציה”  המילה  את  דוחפים  שאנחנו  לפני  כך,  אם 
סובלים- “הדברים-שאנחנו-לא  של  הארון  לתוך  עמוק 

ועושים-לנו-בחילה”, בואו נזכור גם את תרומתה החיובית 
לחיינו ונפרגן לה קצת יותר. ואם בימים אלה זה קצת קשה, 
קטן  משהו  מקוצר,  חיבה  כינוי  לקואליציה  לתת  אפשר 

וחביב, כמו “קואלה”. מתאים לכם?

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה



 דקלה קיי
צילום: עומר צדיקביץ’

שחור”,  “חץ  למבצע   60 מלאו  השנה  פברואר  בסוף 
פעולות הגמול שביצעו הצנחנים ברצועת עזה, שהייתה 
באותה התקופה בשליטת המצרים. על שמה של אותה 
סדרת פעולות נקרא אתר הזיכרון למורשת הקרב של 
הנגב,  בשער  ילד  כל  שיודע  כפי  הממוקם,  הצנחנים, 
נמצאת  שלו  המערבי  בקצה  מפלסים.  לסיבוב  בסמוך 
שחור”,  “חץ  מבצע  פרטי  ועליה  חץ  בצורת  טבלה 
ובנקודה הצופה על עזה נמצאת טבלת זיכרון לסעדיה 
אלקיים )סופפו( ז"ל, מפקד פלוגה א’ בגדוד 890 שנפל 
בפעולה זו. משני הצדדים יש סלעים מסותתים ועליהם 
זיכרון עם  פרטים על פעולות הגמול. במקום גם אתר 

רשימת הנופלים.
המורכבת  שחור”  “חץ  עמותת  ידי  על  הוקם  האתר 
מלוחמי הצנחנים מדור פעולות הגמול, לצורך תיעוד 

מורשת הקרב וסיפור גבורת הלוחמים. 
אברהם חלווה, פנסיונר יוצא חיל הצנחנים שהשתתף 
“כ-30  האתר.  הקמת  ומממני  יוזמי  בין  היה  במבצע, 
 ,1998  – “ב  מספר,  הוא  הגמול”,  פעולות  לאחר  שנה 
התארגנה קבוצה של לוחמים שחמישה מהם השתתפו 
בפעולה. רצינו להקים מצפה לזכרו של אלקיים סעדיה 
לדון  כשהתחילו  תפקידו.  מילוי  בעת  שנפל  )סופפו( 
לאחר  שנה  הצטרפתי  מעורב;  הייתי  לא  עוד  אני  בזה 
הקוד  להקים אתר שנושא את השם של  מכן. החלטנו 
הצהלי של הפעולה. ב – 2000 הקמנו את עמותת ‘החץ 
זכר  לשימור  אתר  לה  שיש  רשומה,  עמותה  השחור’, 
הנופלים והנצחתם ושימור מורשת הקרב של הצנחנים”. 
עם  “התייעצתי  העמותה.  כראש  כיום  משמש  חלווה 
שתכנן  ז"ל,  דרבסקי  מיכאל  בשם  מכרמיאל  אדריכל 
גייסנו קצת  בנינו תוכנית,  ואנדרטאות.  גנים ציבוריים 
כסף בעזרתו של שי חרמש, שהביא את משרד התיירות, 
מועצת שער הנגב נתנה את אישורה והגיעו תרומות גם 

מגורמים פרטיים”. 
קצת היסטוריה: מבצע “חץ שחור”, או “פעולת עזה” 
הוא פעולת תגמול צבאית שנערכה החל ב-28 בפברואר 
ועד 1 במרץ 1955 על ידי צה"ל ברצועת עזה המצרית 
רצח  מעשי  סדרת  היה  לפעולה  הרשמי  המניע  דאז. 
תושב  של  ברצח  ששיאם  מסתננים,  שביצעו  ואלימות 
ישראלי ברחובות. הרצח זעזע את המדינה בשל העובדה 
שהוא התבצע ברחובות, במרחק של כ-45 קילומטרים 

מגבול הרצועה. בקרב חברי הממשלה הייתה תמימות 
שכונה  המבצע,  בפקודת  בתגובה.  הצורך  לגבי  דעים 
“חץ שחור”, מופיעות המשימות: לחדור למחנה צבאי 
ליד עזה, לחבל במתקניו וכן לפוצץ את מכון המים ואת 
תחנת הרכבת. צוין כי אין לפגוע בחיילי האויב אלא אם 
הם מפריעים למשימה, ואסור להשאיר נפגעים בשטח.

מהצנחנים  שהורכבו  כוחות  ידי  על  בוצעה  הפעולה 
בעת   890 מג”ד  שהיה  ז"ל  שרון  אריאל  של  בפיקודו 
)סופפו(  אלקיים  סעדיה  של  בפיקודו  א’  כוח  ההיא. 
ז”ל, היה אמור לכבוש את המחנה, להרוס את המבנים 
חלווה  אברהם  שלידו.  המים  מכון  במתקני  ולחבל 
פיקד על כוח ה’ שתפקידו היה להקים חסימה צפונית, 
למקום  להגיע  שתנסה  מצרית  תגבורת  כל  ולהשמיד 
הפעולה מצפון, וכן לשמש עתודה למקרה הסתבכות. 
בפועל התרחבה הפעולה; המצרים מנו 37 הרוגים ו-31 
עשר  ושלושה  הרוגים  שמונה  היו  כשלצה”ל  פצועים, 
הראשונה,  הגדולה  הגמול  פעולת  הייתה  זו  פצועים. 
חיילים.  כנגד  במפורש  שהופנתה  הראשונות  ואחת 
ברבים  פורסמה  זו  פעולה  לפניה,  לפעולות  בניגוד 
והיה ידוע איזו יחידה ביצעה אותה. שלושה ממשתתפי 
מצל"ש  שהוסב  לאחר  העוז  עיטור  את  קבלו  הפעולה 
בפעולה,  שנהרג  )סופפו(,  אלקיים  סעדיה  הרמטכ"ל: 

אהרון דוידי ועוזי עילם.

“בשבילי זה מפעל חיים”
שנים.  כשלוש  נמשכה  השחור”  “החץ  אתר  בניית 
ב-23 במרץ 2003, נחנך האתר בטקס ממלכתי במעמד 
פיקד  שכאמור  ז”ל,  שרון  אריאל  דאז  הממשלה  ראש 
אלמוג,  דורון  הדרום,  פיקוד  אלוף  וכן  הפעולה  על 
ראשי המועצות האזוריות בעוטף עזה, לוחמי הצנחנים 
אמר  ז”ל  שרון  אריאל  הצנחנים.  ואלמנות  לדורותיהם 
במעמד החניכה: “באתר חץ שחור יש גושי אבן דוממים 
אך מאחורי כל אחד מהם מעשי גבורה, הקרבה וחברות 

שאין כדוגמתה. על מעשי גבורה אלה צריך לחנך”.
באתר מוצגות 11 פעולות תגמול, שנבחרו מתוך כ- 
70 פעולות, עם דגש על מאפייני הלחימה השונים בכל 
אחת מגזרות הפעילות. חלווה: “ב- 2006 הוספנו לאתר 
לוחות הנצחה לזכר הנופלים בכל הפעולות המוזכרות 
בו. הקמנו ארבע עמדות שמע עם הסברים על פעולות 
הגמול בעברית, באנגלית וברוסית. הצבנו בראש החץ 
שלוש תמונות פנוראמיות המתארות את עזה ואת הנוף 
שולחנות,  הוספנו  לאתר  הצמודה  בחורשה  מסביב. 

נקודות מים ושירותים. סללנו שבילי נגישות והתאמה 
המעוטרים’  ‘סלע  את  הצבנו   2012 בפברואר  לנכים. 
וציונים  עיטורים  שקיבלו  הצנחנים  לוחמי   52 עבור 

לשבח”.    
ואכן, האתר הוא בין המתויירים בשער הנגב. אין סיור 
שלא עובר דרכו, אין תייר – מהארץ או מחו”ל – שלא 
נלקח אליו על ידי המקומיים. בתקופת פסטיבל “דרום 
אדום” הוא מהווה אבן שואבת למטיילים ולמפקנקים, 
בפיסת  לחוש  כדי  מגיעים  חלק  ולמשפחות.  לזוגות 
נהנים  חלק  הקרב,  מורשת  על  ולשמוע  ההיסטוריה 
מהנוף, ואחרים נהנים מהצל ומהשקט. חלווה: “האתר 
נפגשים  אנחנו  אדום’.  ב’דרום  במיוחד  ברמה,  מתוייר 
משלנו.  פרלמנט  מקיימים  בשבתות,  לפעמים  שם 
עובר  הכול  אופנועים,  אופניים,  רוכבי  לשם  מגיעים 
דרך האתר. אנחנו נותנים הדרכה להרבה מאוד חיילים, 
בשבילי  דרכנו.  עובר  צנחנים  של  מחזור  כל  הרצאות, 
ביום  שלי”.  המפעל  את  שמכרתי  מאז  חיים  מפעל  זה 
באתר  מתקיים  חלווה,  מספר  צה”ל,  לחללי  הזיכרון 
טקס זיכרון בשיתוף חיל החינוך, בני נוער מבית הספר 

החקלאי “כנות” ומחלקה של לוחמים מהצנחנים. 
כיום שאיפתו של חלווה היא להפוך את “בית שביתת 
הנשק” למרכז מבקרים. “זה היה מקום מפגש היסטורי 
בני  שחרור  לצורך  מצריים  וקצינים  צה”ל  קציני  בין 
ערובה”, הוא אומר. נוסף לכך, הוא מציין, עמותת “החץ 
השחור” מזמינה צנחנים צעירים להצטרף ולתרום מעט 
מזמנם ומרצם לטובת הנצחת המורשת. באותם הימים, 
הקריאה “אחריי” זכתה למענה מיידי, והפעולות, גם אם 
היו שנויות במחלוקת בעיני העולם, זכו לגיבוי גורף של 
הציבור הישראלי. היום נותרה המורשת ורוח הלחימה. 

ומה לגבי האחדות? ימים יגידו. 

07פברואר 2015 וו שער הנגב

פרויקט החץ
השנה מלאו 60 למבצע פעולות הגמול הנושא את השם “החץ השחור”.

האתר שהוקם לציון המבצע הוא אבן שואבת לתיירות בשער הנגב

גלעד לזכרם
לקראת יום הזיכרון המתקרב, אנו מפנים את 
תשומת ליבכם ל"גלעד לזכרם", אתר ההנצחה 
פעולות  ולנפגעי  צה"ל  לחללי  האינטרנטי 
עם  יחד  ותושביה,  המועצה  בני  שהיו  האיבה 
אלה שנפלו בתחומה. האתר הוקם לפני כשנה 

ומופיע כחלק מתוך אתר המועצה. 
בחודשים האחרונים אנו עומלים על הגדלת 
מידע  מכיל  האתר  כיום  האתר.  של  היקפו 
אודות הנופלים: קורות חייהם, סיפור נפילתם, 
נכתבו  אשר  שירים  שונים,  מזמנים  תמונות 
עליהם או על ידם, מכתבים, סרטונים, כתבות 
לזכר  עמותות  מצה"ל,  נאסף  המידע  ועוד. 

הנופלים, בני המשפחות ומכרים.
ההנצחה  באתר  לבקר  אתכם  מזמינים  אנו 

ולחלוק כבוד לנופלי המועצה. 
אתר  של  הראשי  מהדף  מגיעים  האתר  אל 
על  בלחיצה   ,www.sng.org.il המועצה: 

כפתור "גלעד לזכרם".
כמו כן, אנו פונים אל כל מי שחפץ להוסיף 
מידע, ליצור קשר ולשלוח אלינו מידע אודות 
יקיריכם. איש הקשר במועצה הוא נפתלי סיון, 
 .naftalis@sng.org.il  ,054-6755113 טל: 

אנא, אל תהססו לפנות בשאלות ובקשות. 



מה ה- BIZ שלך?
9 תאוות בשרים

אז מי יודע לעשות בשר 
טוב יותר, ברזילאים או 

ארגנטינאים?
ברור  בקיבוץ  חבר  הוא  מלון  ארתור 
בנים.  לשלושה  ואב  למלי  נשוי  חיל, 
עסק הקייטרינג שלו פועל מזה 30 שנה, 
בשר  סדנאות  גם  לאחרונה  כולל  והוא 

לקבוצות. 
התחיל  לבשר  ארתור  של  החיבור 
ברזילאי מקורי  בתור  צעיר מאוד:  בגיל 
נפרד  בלתי  חלק  היה  הבשר  מברזיל 
מחייו. בתחילת העסק הוא עבד מהבית 
אירועים  רק  שמקיים  קטן  כקייטרינג 
כמו  ההצלחה,  עם  ומשפחתיים.  קטנים 

שאומרים, בא התיאבון.
ארתור הזמין אותי לסדנת בשר, לחוות, 
לטעום ובעיקר כדי להתרשם ולהבין מה 
הסדנה  היכן  לדעת  ביקשתי  אומר.  זה 
מתקיימת והוא ענה: לכי בעקבות הריח. 

וזה מה שעשיתי. 
בסדנה הנהדרת השתתפו כ- 50 נשים 
על  מקיף  הסבר  נתן  מלון  חיל.  מברור 
נתחי הבשר ואיך מכינים כל נתח, הבשר 
רגעים  ובאותם  להפליא  וטעים  רך  היה 
הבנתי, יחד עם כל שאר הנשים בסדנה, 
צמחונית  הזו,  הבשרים  אהבת  שעם 
יותר  קטנות  בסדנאות  אהיה.  לא  כבר 

מה  נתח:  כל  על  הסברים  לשמוע  ניתן 
ולתרגל  עשייה,  רמות  שלו,  הייחודיות 
על  בשר  של  כקבוצה,  ביחד,  הכנה 

הגריל.
מניח  בבשר,  נוגע  מלון  את  כשרואים 
סוגי  על  מדבר  האש,  על  ברכות  אותו 
הלוחשות,  הגחלים  ועל  ונתחים  בשר 
עלולים  בינינו  המושבעים  הקרניבורים 
להזיל דמעה של התרגשות. ארתור הוא 
של  והרכות  העשייה  רמת  קוסם,  כמו 
הבשר יכולים רק להעיד עד כמה האיש 

אוהב את עבודתו. 
שאלתי  הבשר,  את  הכין  שמלון  בזמן 

אותו כמה שאלות:
יותר,  טוב  בשר  להכין  יודע  מי  אז 

ברזילאים או ארגנטינאים? 
“הבשר מארגנטינה טוב יותר, אבל על 

הביצוע יש תיאוריות שלמות”.
איזה בשר אהוב עליך?

“אני הכי אוהב אסאדו, אבל הבשר הכי 
איכותי הוא אנטריקוט”.

מאיפה אתה קונה את הבשר? 
“הבשר מיובא. הוא בשר מיושן שעובר 

ישון נוסף אצלי”.
בשר  בטח  שלך?  היומי  התפריט  מה 

בשר ועוד קצת בשר...
שנאמר,  שכמו  לגלות  הופתעתי  ובכן, 
אירועי  אחרי  לרוב  יחף:  הולך  הסנדלר 
יוגורט  לאכול  אוהב  מאוד  מלון  בשר, 

וגרנולה וכמעט ולא אוכל בשר בבית.
טיפ שיש לך לתת לקוראינו? 

“בשר עושים בסבלנות”.

חג  לרגל  לצ’ימיצ’ורי  מתכון  ולסיום, 
ישראלי  חג  וכל  ויום העצמאות,  הפסח, 

שאוהבים “לנפנף” בו: 

המצרכים: 
בשוק,  שקונים  פטרוזיליה  חבילת   1

חבילה גדולה או 2 שקיות מהסופר.
חצי גמבה אדומה או פלפל צהוב

חצי בצל לבן
רבע פלפל חריף

3-2 כפות שום כתוש
1 כפית מלח שולחן

חצי כפית פלפל שחור טחון
שמן זית

1 כף חומץ
1 כפית מיץ לימון.

הוראות הכנה:
יתר  ואת  הפטרוזיליה  את  קוצצים 

בעזרת  לא  ביד,  מאוד  דק  הירקות 
מכונה כל שהיא כדי שלא יהפכו למיץ. 
יתר  עם  הפטרוזיליה  את  מערבבים 
הירקות, מוסיפים את השום ומערבבים, 
כל  את  שיכסה  עד  זית  שמן  מוסיפים 
התערובת ועוד קצת: צריך להיות נוזלי 
ומיץ  החומץ  את  מוסיפים  ממרח.  ולא 
המלח  את  מוסיפים  ומערבבים.  הלימון 
והפלפל השחור ומערבבים היטב, עדיף 
מומלץ  כמובן.  כפפות  עם  הידיים.  עם 
לתת לצ’ימיצ’ורי “לנוח” במקרר לפחות 
היות  ייספגו.  הטעמים  שכל  כדי  יממה 
וזהו תחמיץ, אפשר לשמור במקרר כמה 

ימים בלי בעיות. בתאבון!
על  בשרים  קייטרינג   -  CARNES
האש וסדנאות, ארתור מלון, קיבוץ ברור 

.carnes.co.il ,050-3130501 ,חיל
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מעברים
סיוון בלנק

9 שבת בקהילה

חצרות פתוחות בקיבוץ 
מפלסים

ליל  לפני  שבוע  למרץ,  ה-28  בשבת, 
עסוקים  היינו  שכולנו  בזמן  הסדר, 
האביב  בכניסת  בהתחדשות,  בניקיונות, 
ואוורור הבית והנשמה, בקיבוץ מפלסים 

חגגו "שבת חצרות פתוחות". 

מדובר בחלק מפרויקט מקסים וייחודי 
אשכול  בשיתוף  בקהילה",  "שבת  בשם 
הנגב  שער  של  וקהילה  פנאי  לחינוך 

)מתנ"ס ארנון(. 
יחד  יוצרת  קיבוץ  בכל  קהילה  כל 
קיבוץ  כל  קונספט,  לפי  שבת  חגיגת 
ההיכרות  את  להעמיק  במטרה  ואופיו, 
חולין  לשיחות  מעבר  אל  התושבים  בין 

והנהוני שלום בשבילים. 
בעבודה משותפת של מזי אילון, נציגת 

האשכול, עינת בן סימון מחברת "יוצרים 
מפלסים  של  התרבות  ורכזת  בטבע" 
מיכל קריב, נוצרה שבת חגיגית ומרגשת 

בה כל הקהילה שותפה לפרויקט.

פרויקט "שבתות תרבות" 
בנחל עוז

המועצה.  יישובי  בכל  נע  הפרוייקט 
מקסים  הפנינג  התקיים  כחודש  לפני 
מזי  של  יצירתם  פרי  עוז,  נחל  בקיבוץ 

התרבות  ורכז  סימון  בן  עינת  אילון, 

יהודה פיורנטינו. 

למקום  לקצב,  הותאמה  הפעילות 

ולקהל היעד שהוגדר מראש. 

ילדים  למצוא  היה  ניתן  פינה  בכל 

הורים,  טבעיים,  חומרים  עם  יוצרים 

ירוקות  שעתיים  שמצאו  וסבתות  סבים 

בשבת קסומה.

חינוך





 דקלה קיי
צילם: עומר צדיקביץ'

ה התוכניות שלך לעתיד? אני שואלת את מ 
אבי קדוש, מנהל הקהילה המיתולוגי של 
ניר עם, ומי שניהל בשנים האחרונות את 
קהילת גבים ונחל-עוז. הוא מחייך ומביט אל מחוץ 
שבביתו  היפה  האוכל  בפינת  יושבים  אנחנו  לחלון. 
עדיין  "אני  הציפורים.  ולציוץ  לשקט  ומקשיבים 
שומעים  לא  הזה  ובמשפט  אומר.  הוא  יודע",  לא 
הבאה.  להזדמנות  ההמתנה  את  אלא  וודאות,  חוסר 
למה  הזו  בציפייה  מקסים,  כך  כל  משהו  בזה   ויש 

שיזמנו החיים. 
גרעין  במסגרת   1970 בשנת  ממרוקו  עלה   ,64 אבי, 
מתנועת הנוער "הבונים". כל מי שפגש אותו מכיר את 
המבטא הצרפתי העדין. בעשר השנים הראשונות עבד 
לתקופה  בתיכון  כמורה  שימש  כשבהמשך  בחקלאות, 
לאזרחות  להיסטוריה,  מורה  "הייתי  שנים.   15 של 
לשליחות  יצאתי  כדי  תוך  ההומאניים.  ולמקצועות 
חינוכית. בתקופה מסוימת גם כיהנתי במקביל כמזכיר 
הקיבוץ למשך ארבע". את אשתו, פולט, הכיר בקיבוץ 
כשהצטרפה לניר עם במסגרת גרעין "הבונים" מחו"ל. 
ובסוף שנות  ובת,  נולדו לזוג שלושה בנים  עם השנים 
במסגרתה  חינוכית  לשליחות  המשפחה  יצאה   80 ה- 
התגוררו במרסיי שבדרום צרפת. בשנות ה-90 עד 2002 
יצאה המשפחה, הפעם רק עם הבת הקטנה לשליחות 
עלייה. כשחזר אבי, המשיך לעבוד בניהול מרכז מטעם 
ראשון  תואר  בעל  הוא  אקדמיים.  עולים  של  הסוכנות 
בהיסטוריה, ותואר שני במדעי החברה. ב – 2005 החל 

לעבוד כמנהל הקהילה של קיבוצו.
שליחות העלייה אליה יצא, היא זו שסימלה את המפנה 
גם בחיי הקהילה וגם בחייו שלו: "למעשה יצאנו מקיבוץ 
'קיבוצי' במצב מאוד בעייתי. המצב הכלכלי והחברתי 
היה קשה והיו המון סימני שאלה באשר להמשך הדרך. 
כשחזרנו, חזרנו לקיבוץ שהופרט. הבנו שאנחנו נכנסים 
למשחק חדש. המעבר היה מאוד חד. לא היינו שותפים 
בחו"ל.  היינו  כי  חודשים,  במשך  בהן  שדנו  להחלטות 
לא היינו חלק מהתהליך, פשוט נחתנו לתוך זה. להרבה 
אנשים היה מאוד קשה עם תהליך ההפרטה, אבל לנו 

השינוי הזה התאים". 
ידיים  בידי  בוצע  התקופה  באותה  הקיבוץ  ניהול 
לא  שהיא  קהילה  ומנהלת  מזכירה  "הייתה  חיצוניות. 

עם,  מניר  שאינו  עסקים  ומנהל  משק  מרכז  עם,  מניר 
גזבר ויו"ר חיצוניים. הפריע לי שאף אחד מניר עם לא 
מעורב ברמה הזו בניהול של קיבוץ במשבר. ואז הצעתי 
של  באסיפה  שלי  מאמין  האני  את  הצגתי  מועמדות. 
מ-2005  קהילה  כמנהל  כיהן  אבי  ונבחרתי".  הקיבוץ, 
"כל  בגבים.  קהילה  לניהול  במקביל  נכנס  כשב-2007 
קדנציה של ניהול קהילה נמשכת בין 4-3 שנים. בניר 
רציתי להישאר  עם המשכתי לקדנציה שניה, אבל לא 

גם אחר כך, זה נראה לי לא נכון". 
במשבר.  לקיבוץ  "נכנסתי  התפקיד:  על  מספר  אבי 
בשנת 2005 המצב הביטחוני היה כבר מאוד מתוח ולא 
חסרו אתגרים להתמודד מולם. כמו הרבה קיבוצים, כדי 
לייעל ולחסוך שילבנו בין תפקידי מזכיר קיבוץ ומנהל 
קהילה. מזכיר האגודה הוא מעין יו"ר, מישהו שאחראי 
על הכוונת המדיניות של הקיבוץ. מנהל קהילה בהגדרה 
הוא מנהל – מבצע. תפקיד של מזכיר ומנהל אומר שמי 
שאחראי על המדיניות גם מיישם אותה. בניהול קהילה 
יש צורך באיזון תמידי בין היכולת להבין, להתוות קוים 
זה  היומיומי.  הניהול  לבין  ארוך  לטווח  אסטרטגיים 

אפשרי, אבל לא מובן מאליו".
מה שגרת היום של מנהל קהילה?

"הוא אחראי על הכול. אני קם בבוקר ויודע שבאותו 
יום אני יכול לעסוק ב- 15-20 סוגיות שונות לחלוטין, 
או  אישיים,  צרכים  של  ברמה  לפרטי,  או  שקשורות 
פיתוח  או  ביטחוניים,  לעניינים  או  הציבורי,  למערך 
תשתיות וכיוצא באלו. מדובר בתפקיד מאוד מגוון, ואני 

צריך להתאים את עצמי לכל מצב מעכשיו לעכשיו".

עבודה נון סטופ.
לא  אלי,  שפנה  הפרט  הזמן.  כל  זמין  להיות  זה  "כן, 
מעניין אותו איזה יום היום, אם אני אמור להיות מנהל 
הקהילה של גבים או ניר עם. יש לו בעיה עכשיו והוא 
מצפה לפתרון מהיר. יש ביקור של משלחת, קרה מקרה 

של כלב שנשך, אני צריך להיות נוכח כל הזמן".
לא מתיש?

"התפקיד הזה עשה אותי מאושר. עשיתי אותו למשך 
שתי קדנציות כמנהל בקיבוץ מופרט, יצאתי עם תוצאות 
בראש מורם. הקיבוץ של 2012 יצא מהמשבר החברתי, 
הדמוגרפי, מהדימוי הבעייתי בעיני עצמו וגם מבחוץ. 
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אבי
הקהילה

אבי קדוש מסכם עשר שנות ניהול קהילה בשלושה קיבוצים, חלקם במקביל. על 
ההצלחה, על השבר של "צוק איתן" ועל מנהיגות הדור הצעיר

בתמונה וו אבי קדוש. "לכל קיבוץ יש את השיח הקיבוצי הלוקאלי"



אני מאמין שלולא ניהול נכון הקיבוץ יכול היה ליפול 
בקלות. במצב של מצוקה ביטחונית מאוד קשה, הצלחנו 
לעתיד  הקיבוץ  להכנת  הנכונים  האתגרים  את  למנף 
עשרות  של  תקיפות  שספג  בקיבוץ  מדובר  יותר.  טוב 
אינסופיים,  נזקים  יומיות,  יום  נפילות  עם  קסאמים 
שלא האמין שיכול לדבר על המחר. לא היו אירועים, 
לא הגיעו אורחים, ותראו אותנו היום: כאב הראש הכי 
למשפחות  דיור  פתרונות  למצוא  במאבקים  הוא  גדול 
המבקשות להצטרף לקליטה. למזלנו יש בקיבוץ אנשים 
עם יכולות הבנה וניתוח שיכולים לשתף פעולה, יש לנו 

את הכוחות האנושיים".
עם.  לניר  במקביל  כמעט  ביצע  בגבים  הקדנציה  את 
כמזכיר  כיהנתי  שם  שיתופי.  שונה,  בקיבוץ  "מדובר 
ומנהל קהילה, ובגלל השיתופיות יש עוד יותר רגישות 
באבחנה בין שני התפקידים. לכל קיבוץ יש את השיח 
הקיבוצי הלוקאלי. לא רק שצריך להבין ולהכיר, צריך 
להבין שהשיח הוא ייחודי לאותו קיבוץ. ניהול נכון זה 

להכיר ולהבין את האווירה".
גבים, מספר אבי, עבר לא מעט הצלחות. "זה קיבוץ 
שצמח. אני מאוד גאה במה שעשיתי, הובלתי שם תהליך 
של פיתוח, הקיבוץ נעשה מאוד מסודר ומאורגן, מיישוב 
שהיה לו דימוי עצמי ירוד בהקשר לצמיחה דמוגרפית, 
ירצה לבוא להיקלט כחבר  מי בכלל  ששאל את עצמו 
או לגור שם, גבים הפך לאבן שואבת. יש תור גדול של 
אנשים שרוצים להיקלט, יש הרחבה יפה שנבנית במרץ, 

יש פיתוח יפה מאוד". 

קהילה במשבר
איתותים  אבי  קיבל  בניר עם  סיום הקדנציה  לקראת 
מקהילת נחל עוז על חילופי תפקידים והגיש מועמדות. 
"נחל עוז הוא קיבוץ שהופרט אבל נישאר כקהילה מאוד 
מלוכדת. זה אתגר של ממש. לדבר בשפה של הפרטה 
דורש  השיתופי-קהילתי  הממד  על  דגש  שימת  תוך 
פשוטים.  לא  בדיונים  לפעמים  רגישה,  מאוד  עבודה 
והשותפות,  טיפוח הערבות ההדדית  על  צריך לשמור 

ובמקביל לעמוד על הפחתת הוצאות כקיבוץ מופרט. 
זה אתגר לא פשוט, שמעלה הרבה שאלות. למשל, לגבי 
אופן הקליטה של חברים חדשים. התקציב בנחל עוז לא 
היה באחריותי, אבל הפך לאחד הנושאים שהייתי צריך 
לטפל בהם מבחינת תפיסה קהילתית. המצב הביטחוני 
חידד את הנושא. הייתה תחושה שכמו שהישוב קרוב 

לגבול, כך הוא גם קרוב לשבר".
איך מתמודדים?

ולא  להישבר  לא  ולהוביל,  אופטימי  להישאר  "צריך 
להקשיב לרעשים מבחוץ. צריך לדעת לקבל החלטות, 
וגם  לקדם  כדי  ואסטרטגיה  משאבים  זמן,  להקדיש 

ליישם. צריך להיות מאוד דיסקרטי - שמרתי על כבוד 
ודיסקרטיות מוחלטת וכולם ידעו שכשאני קובע משהו 

זה תמיד לגופו של עניין".
מבצע "צוק איתן" הציב בפני אבי אתגר מסוג חדש: 
ניהול שתי קהילות במשבר, אחת מהן במשבר קיצוני. 

זו  מחשבה.  בזה  משקיעים  לא  מתמודדים?  "איך 
העבודה שלי, זו אחריותי ואני שם. הייתי כל יום בנחל 
עוז. גבים, מעצם היותו מעט יותר רחוק מקו האש, היה 
במצב פחות לחוץ אבל גם שם ציפו לניהול שוטף. בכל 
יום היית צריך לתמרן בין שני ישובים, לספוג ביקורת. 

אלה היו ימים מאוד לא קלים". 
טרגרמן  דניאל  נהרג  בו  ביום  קרה  הגדול  השבר 
בתל  שגר  בנו  אצל  משפחתי  למפגש  נסע  אבי  ז"ל. 
משפחתו  את  ראה  לא  בה  ארוכה  תקופה  לאחר  אביב 
המורחבת. מעט אחרי שהגיע, התחילו לזרום ההודעות 
נודע מה  על הפגיעה בנחל עוז, כשבשלב מסוים כבר 
היה   "זה  הילד.  של  שמו  גם  ונמסר  הפגיעה,  חומרת 
הבן  של  לחדר  הלכתי  טוטאלית.  שבר  נקודת  בשבילי 

שלי ובכיתי". 
חזרה  לנסוע  אבי  החל  כבר  מכן  לאחר  קלה  שעה 
לבו,  את  ששברו  להאשמות  נחשף  כשהגיע,  לקיבוץ. 
הביתה  לחזור  עוז  בנחל  למשפחות  קרא  שכביכול 

והעמיד אותן בסכנה.  
זו הסיבה שעזבת?

"באווירה של אחרי המלחמה היה מאוד נכון לעזוב. 
אם זה היה הקיבוץ שלי הייתי נלחם ומתווכח, אבל פה 
נכון לכפות את עצמי. אני צריך לפנות  הרגשתי שלא 
להתקדם.  יוכל  שהוא  כדי  היישוב,  למען  מקומי  את 
צריך להחליף שם כמה קלפים, ואני ביניהם. עשיתי את 

זה בשביל נחל עוז".
ביותר  המוערכים  הקהילה  ממנהלי  אחד  הוא  אבי 
מהם,  שלמד  אנשים  על  אותו  שואלת  כשאני  באזור. 
מנהלים מהעבר שניתן אולי לשוחח איתם, הוא חושב 
ובכל  מתו".  כולם  אפשר.  "אי  אופייני:  בהומור  ואומר 
לחלוטין  מקרי  "באופן  למדת?  ממי  מקשה.  אני  זאת, 

ובלי תכנון הייתי בקורס מנהלי קהילות אפילו שעוד לא 
הייתי בכיוון", הוא מספר. "מנהלת הקורס, ד"ר אורית 
נוטמן – שוורץ ריתקה אותי, והעלתה בי את המחשבה 
שניהול קהילה יכול לעניין אותי. רציתי שיהיה מישהו 
הדברים  את  בחשבון  לקחתי  קהילה.  בניהול  מקומי 
שלא אהבתי כחבר קיבוץ מתוך מטרה לפתוח, להוציא 
החוצה את מה שמציק, לדבר על הדברים ולנהל בצורה 

הוגנת". 
מה לדעתך צריכות להיות תכונות של מנהל קהילה?

קשוב  אבל  הכרעה  יכולת  בעל  להיות  צריך  "הוא 
ורגיש. דיסקרטי, לדעת לנהל רמות מערכתיות בהיקף 

לסוגיות  אחראי  מענה  לתת  ובמקביל  רציני  תקציבים 
לקידום  בפרט  הטיפול  בין  לאזן  וציבוריות.  אישיות 
התוכנית האסטרטגית, לנצל משאבים חיצוניים וכמובן 
הכשרה  עם  מראש,  רלוונטי  ידע  עם  לבוא  צריך  הוא 

מתאימה". 

פני הדור הצעיר
אחת ממנהלות הקהילה האהובות על אבי היא מנהלת 
הקהילה הצעירה של ארז, רעות וקס, המייצגת עבורו 
את הנהגת הדור הצעיר. רעות היא רק בת 36, נשואה 
הקהילה  את  וחצי  שנה  מזה  שמנהלת  לשניים,  ואם 
לשמוע  הופתעה  רעות  וגדלה.  נולדה  בו  בקיבוץ 
מדעי  למדה  היא  כלפיה.  אבי  של  החיובית  דעתו  על 
גוריון,  בן  ובאוניברסיטת  ספיר  במכללת  ההתנהגות 
"חיפשה את עצמה" במשך מספר שנים עד שמצאה את 
מקומה בארז. היא עבדה במערכת החינוך של הקיבוץ, 
דירות,  השכרת  ענף  ובניהול  "אחווה"  במכללת  קצת 
בארז.  הנעשה  בכל  ומעורבת  פעילה  נשארה  ותמיד 
חברה  והייתי  החברתית-כלכלית  למועצה  "נבחרתי 
בוועדה לצמיחה כלכלית, ומתוך המעורבות וההיכרות 
להגיש  הגיבוי  ואת  תמיכה  קיבלתי  פה  האנשים  של 
מועמדות לתפקיד. לפני הייתה מנהלת הקהילה תמר 
נרקיס-גל והיא הייתה מנטורית מאוד טובה עבורי. היא 
לימדה אותי הרבה על עבודה מול תקציב, מה זה ניהול, 
שמתקיים  קהילות  מנהלי  לקורס  יצאתי  גם  כדי  ותוך 
היום בספיר. אני מאמינה שחשוב שיהיה רקע, והקורס 

נותן רקע בניהול, במה זה בעצם קהילה וניהולה". 
כמנהלת צעירה, יש אנשים שעדיין קשה להם "לאכול" 

אותך?
"אני חושבת שמבחינת הקהילה היו מאוד סובלניים, 
ושאני מביאה  צריכה ללמוד את התפקיד  הבינו שאני 
תפקיד  זה  חדשות.  ותפיסות  מרענן  רוח  משב  איתי 
תובעני ושואב, יש התמודדויות לא פשוטות עם אנשים 
בעלי  לבחור  כשצריך  למשל,  מילדות.  מכירה  שאני 
תפקידים למשרות בקיבוץ, צריך להפעיל שיקול דעת 

מקצועי ולא רק חברות". 
יש כאלה שמעלים את עניין ה"צעירות" בפנייך?

"יש עדיין קצת הסתכלות עלי כצעירה שעוד צריכה 
ללמוד, וזה מצריך ממני גם להראות כישורי אסרטיביות 

וביטחון עצמי בדרך".
במהלך מבצע "צוק איתן" נאלצה גם רעות להתמודד 

עם השבר שפקד את הקהילה ואת המשפחה. 
"זו הייתה חוויה מטלטלת שתיחרט לעד. המשפחה שלי 
והילדים היו בצפון, בעלי ואני עשינו החלפת משמרות, 
חצי שבוע אני הייתי בקיבוץ וחצי שבוע הוא בעבודה 
כדי  להטוטים  לעשות  צריכה  הייתי  כוננות.  ובכיתת 
להצליח לתפקד גם כאמא וגם כמנהלת קהילה, חוויה 
לא פשוטה. בתוקף תפקידי התנקזו אלי כל המצוקות, 
הקשיים, הטענות. הייתה לנו קבוצת משפחות שעברה 
נשארה  האוכלוסייה  ממחצית  יותר  אבל  גלים,  לכפר 

בארז לאורך כל המבצע".
איך התמודדת מול הקשיים והביקורת? 

"זה התפקיד שלי, לספוג ולהכיל ולקבל את הקשיים. 
יש משפחות שלא נולדו פה, המצב הזה תפס אותם עם 
המון חוסר וודאות. אני הייתי המיכל של כל הקשיים, 
להטעין  כדי  בחו"ל  לחופש  נסענו  המבצע  של  בסופו 
להמשיך.  מסוגלת  הייתי  לא  אחרת  המצברים,  את 
לטיפול  ונדרשו  המבצע  בעקבות  צפו  נושאים  הרבה 

והתייחסות".
המבצע צילק את כולם, גם אותך. 

"יש את הצלקת אבל בחרתי להסתכל על זה כהזדמנות 
לגבי הקהילה  לבחון  והקשה.  הכואב  לצמוח מהמקום 
קליטת  של  בתהליך  אנחנו  היום  לשפר.  אפשר  מה 
חברים חדשים, 20 משפחות חדשות בחברות מלאה. הכי 
משמעותי בשבילי הוא ללוות את התהליך של הקליטה. 
אני מרגישה ששמתי את חותמי בפן החברתי קהילתי, 
משהו  לא  זה  פה.  האוכלוסייה  של  ללכידות  שתרמתי 
משתלב  ניסיון  וחסר  צעיר  שאדם  מאליו  מובן  שהוא 
בתפקיד כזה. זה נקודה לציון לשבח לקיבוץ ולחברים, 

על הפתיחות המחשבתית שאפשרה את הדבר הזה". 

11אפריל 2015 וו שער הנגב

בתמונה וו רעות וקס, מנהלת הקהילה בארז. "הזדמנות לצמוח"





9 כל אחת מנצחת
של  הפתיחה  מפגש  התקיים  השבוע 
פרויקט טריאתלון נשים. הערב התקיים 
בגרין פאב בניר עם ונכחו בו כ- 70 נשים. 
סוזי  של  המרגש  סיפורה  את  שמענו 
בהרצליה  הנשים  שטריאתלון  דבוסקין 
מוקדש לזכרה של בתה - תמר דבוסקין 
שותפים   שאנו  השנייה  השנה  זו  ז"ל. 
לטריאתלון  ההכנה  בפרויקט  ותומכים 
נשים, כחלק מקידום הספורט הקהילתי 
במועצה. את הפרויקט מובילה ומפעילה 
יוסף  של  ברשותו  האתגרית  הקבוצה 
למדן ממפלסים. הבנות מקיימות שלושה 
אימונים בשבוע - ריצה, שחייה ורכיבה 
על אופניים. וכן יתקיימו הרצאות וערבי 
 30.5 ב-  יתקיים  הטריאתלון  העצמה. 
את  מזמינה  אני  בהרצליה.  במרינה 
נשות המועצה להצטרף לקבוצה ולקחת 
כרוכה  לא  ההשתתפות  באימונים.  חלק 
העצמה  הוא  הפרויקט  מטרת  בתשלום. 
נשית, עידוד פעילות ספורטיבית וגיבוש. 

פרטים נוספים ניתן לקבל אצל פאולה - 
.054-4756580

9 פיס בקהילה
פיס  אירוע  קיימנו   24.3 שלישי  ביום 
אירחנו  הספורט.  באולם  הקהילה  למען 
את אלופת ליגת העל- קבוצת הנשים של 
קבוצת  מול  ששיחקה  בכדורסל  אשדוד 
הנערים שלנו בהדרכתו של ערן מוספי. 
מבית  תלמידים   300 כ-  נכחו  באולם 
החל  האירוע  והתיכון.  היסודי  הספר 
בטקס בו הוענק גביע לאלון שוסטר וכן 
כדורסל חתום למנהל בית הספר- אהרלה 
רוטשטיין. במשחק ניצחה קבוצת הנשים 
נהנינו  שלנו.  הקבוצה  את  אשדוד  של 

מהפנינג גדול וחוויה נהדרת.  

9 בוקר בריאות 
וספורט

הבינלאומי  האישה  יום  מציון  כחלק 
בריאות  לנושא  שישי  בוקר  הקדשנו 

האירוע  ההידרותרפי.  במרכז  וספורט 
נשים,  לקידום  הפורום  עם  יחד  התקיים 
התחלנו  והמתנ"ס.  ההידרותרפי  המרכז 
קלה,  בריאותית  בארוחה  הבוקר  את 
המשכנו בהרצאה של מיכל צפיר בנושא 
שינוי אורח חיים והמשכנו בחוגי ספורט 
שונים למשתתפות: יוגה, דראמס וריקוד 

החיים. היה בוקר של כיף.

9 מרוצים רבותי, 
מרוצים

שני  אצלנו  התקיימו  האחרון  בחודש 
רצים  הראשון,  קהילתיים.  מרוצים 
לדרום הפורח אותו ארגנו חבורת רצים 
מהאזור. המרוץ השנה הוקדש לזכרה של 
בפיגוע  שנהרגה  ממפלסים  ז"ל  ניר  טל 
שבת  ביום  התקיים  המרוץ  קטיף.  בגוש 
וקהילתי.   מיוחד  אירוע   -  21.3 בבוקר 
ארי  בן  עדי  כתבה  בהרחבה  המרוץ  על 
)בהמשך(. המרוץ השני הוא מרוץ איתי 
למען ילדי "שמיים במים" והוא התקיים 

ב- 27.3.  המרוץ מוקדש לזכרו של איתי 

הספורט  מחלקת  את  שניהל  ז"ל  צורי 

במועצה במשך שנים רבות, הקים וניהל 

הכנסותיו  כל  ההידרותרפי.  המרכז  את 

טיפולית  מסגרת  למען  המרוץ  של 

לילדים אוטיסטים.

9"רצים לדרום 
הפורח"

השנייה  בפעם  זכינו  האחרונה  בשבת 

לשתף את חברינו הרצים מהאזור ומכל 

רחבי הארץ, בריצה במגרש הביתי שלנו, 

כאן בעוטף עזה, לאורך השקמה. המרוץ 

ז"ל,  ניר  טל  של  לזכרה  השנה  התקיים 

יהודית  של  ביתם  מפלסים,  קיבוץ  בת 

וראובן, אחותם של רוני ושגיא, שנהרגה 

בפיגוע בעת שרותה הצבאי בגוש קטיף. 

התכנסו  יפהפה,  שבת  בבוקר  וכך, 

במתחם יער יד מרדכי כ- 200 רצים ובני 

מצוינת,  הייתה  האווירה  משפחותיהם. 

וכך גם מזג האוויר. בתום ריצת הבוגרים 

התקיים  ק"מ,   5  – ו   14 של  למקצים 

שלנו.  העתיד  לדור  "אפרוחים"  מקצה 

הקטנטנים,  מעיני  נשקף  גדול  אושר 

לסיום,  עימם.  שרצו  וסביהם  הוריהם 

לא  שכללה  איכותית  "פריסה"  נערכה 

פחות ממטעמי בוטיק, מעשי ידיהם של 

המשתתפים. לסיום התקיים טקס חלוקת 

בו  טל,  של  לזכרה  והפרסים  הגביעים 

ניר,  יהודית  אימה,  לזכרה  דברים  נשאו 

וראש המועצה, אלון שוסטר, שהשתתף 

בעצמו במקצה הארוך.

עדי בן ארי
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ספורט
דפנה סיבוני ששון

בתמונה וו 
זוכי המקצה 

הארוך במרוץ 
לדרום הפורח. 

צילום וו יח"צ'

9שעת כושר
עקומת הצלחה

 .1990 בשנת  צעיר  כדורעף  כמאמן  הנגב  לשער  הגעתי 
גל של התלהבות  על  הבוגרות  הבנות  קבוצת  עם  עליתי 
באה  מכן  לאחר  שנה  משמעותית.  מאוד  הצלחה  ויצרנו 
נפילה. העסק לא עבד. לא פוטרתי, אבל בשנתי השלישית 
שהתברר  מה  והנוער,  הילדים  למסגרות  בעדינות  הוזזתי 
ככיוון הטוב והנכון ביותר כדי לבנות ולהיבנות באין מפריע, 

צעד אחר צעד, שנה אחר שנה.
עצמו  על  חוזר  שעברתי  שהמסלול  הבנתי  השנים  עם 
"עקומת  זוהי  וארגונים.  אנשים  אצל  רבים  בתחומים 
ההצלחה". זהו המצב בו נרקמת הצלחה אפופת התלהבות 
שאחריה באה נפילה גדולה ואז, רק מי שיוצאים מנקודת 
ומתון  מתמיד  שיפור  מעכשיו  חווים  וממשיכים,  השפל 

מוסיפות  אשר  הצלחות  ואי  הצלחות  עם  רב,  זמן  לאורך 
לניסיון ולמקצועיות. 

בה  ישראלית  כך  הכול  מוכרת התופעה  בספורט ההישגי 
עצמה  מוצאת  מכן  לאחר  ושנה  אליפות"  "לוקחת  קבוצה 
שזהו  להבין  הקבוצה  בעלי  השכילו  לו  ירידה".  "בסכנת 
שלב מובנה בבנייתה של קבוצת ספורט, היו ממשיכים עם 
ליבת הרכב השחקנים והמאמן לתהליכי בנייה רבי שנים, 
אבל העסקנים מפטרים את המאמן, האוהדים שורפים את 

המועדון והתהליך מתחיל שוב מאפס.
בנקודת זמן כלשהי בחייהם הבוגרים, אנשים רבים מחליטים 
לנהוג אורח חיים חדש ומתחילים לעסוק בפעילות גופנית. 
חווים  שבועות(  שמונה   - )שבעה  הראשונית  בתקופה 
שיפור רב במדדים רבים והתלהבות רבה. בהמשך השיפור 
מתמתן, ייתכנו גם פציעות וההתלהבות שוקעת. זהו "תהליך 
בפעילות  המתחיל  העוסק  של  האמיתי  המבחן  מקובל". 
זוהי  ההתחלה.  קו  איננו  הארבעים  גיל  בסביבות  גופנית 
"נפילה". רק מי שיידעו לעבור  ההמשכיות לאחר סוג של 

זאת יזכו להצלחות ולתועלות שבאימוץ אורח חיים זה.

על  מבוססת  כאשר  מועילה  אבל  חשובה  ההתלהבות 
שיטה או תכנית ולא להיפך. תכנית כדאי לבסס על יעדים: 
– חתונה של הבת, טיול לאלסקה בקיץ, כנס מחזור... עד 
אז אני רוצה להיות שישה קילו פחות. הצבת יעדים הופכת 
שהושג,  לאחר  משמעות.  לבעל  החדש  החיים  אורח  את 
יש לקבוע יעד חדש ומתי יושג. לאחר מכן יש לרשום את 
יש  לא,  אם  ביצוע.  ברת  היא  אם  ולבדוק  השיפור  תכנית 

לעדכן את היעד. 
שנה - זהו פרק הזמן הנדרש על מנת להפוך אורח חיים 
אני  העולם,  "יתהפך  אותו.  תוציא  לך  ואז,  להרגל.  חדש 
הוזמנו לאירוע? אוכל רק את המתאבנים  יוצא להתאמן". 
באגם  להם  הצפים  ובסלטים  בחומוס  נוגע  לא  שבחוץ, 

שמנוני אדמדם.
את  לשרוף  ולא  תקווה  לאבד  לא  חשוב,  שזה  למי  אז 
המועדון. יישום עקומת ההצלחה ללא התמודדות והתמדה, 

עלול להיות הצלחה דיי עקומה. 

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי



 דקלה קיי
צילום: עומר צדיקביץ'

חת לשבוע, במסדרונות מועדון "יחדיו", א 
מקהלת  זמר.  צלילי  ופורחים  עולים 
הנשים של המועדון מתכנסת מידי רביעי 
בבוקר, ונותנת קולה בשיר בניצוחו של אבי סייליס. 
"מדובר במקהלה קאמרית, לא בחבורת זמר", מדגיש 
אבי. הוא אמון על הדיוק הן במוזיקה והן בהגדרות 

המילוליות. 
מי( אלא  )אני,  ההדיוט  שואל  אומר?  זה  מה 
אבי: "זו מקהלה לכל דבר ועניין. אנחנו מקפידים על 
השירה והמוזיקה בדרך הנכונה. מוזיקה היא שפה ויש 
לה חוקים, יש יחס לכל תו וסימן בדף. ומקהלה קאמרית 

היא מעצם הגדרתה קטנה ומצומצמת".
וחיה  הלוי  תמי  של  יוזמה  היא  יחדיו  מקהלת 
שרות  שהן  השלישית  השנה  זו  המנהלת.  ברדמן-לוי, 
לכל שיעור מקהלה  מגיעות  הגיל השלישי  נשות  יחד. 
אחת  לכל  בשיר.  קולן  ונותנות  עזוז,  ומלאות  חרוצות 
מהן רקע מוזיקלי: חיה סתר מאור הנר הייתה במקהלת 
האיחוד, למשל. מדובר במותג: המקהלה הנחשבת של 
איחוד הקבוצות והקיבוצים, מה שמכונה היום התק"ם. 
גם לילי יוגב שרה במקהלת האיחוד, וכן גם בקיבוצה, 
דורות. לצפרא אולמן עבר עשיר של שירה במקהלות. 
היא לימדה פיתוח קול והייתה אחת הכוכבות של נעמי 
ילדים  מלמדת  אף  היא  וכיום  ניגנה,  גם  צפרא  שמר. 
בלכר  בר  לעדנה  בהתנדבות.  עברית,  שירה  ביכיני 
מגבים יש בת וחתן מוזיקאים; אלישבע חרמוני מדורות 
ומספרת  פסנתר  על  ניגנה  במקהלות,  בעברה  שרה 
מדורות  פארן  אלישבע  מוזיקלי;  מאוד  בבית  שגדלה 
שרה במשך שנים רבות במקהלות, גם בקיבוץ, וניגנה 
שער  בתזמורת  ניגנה  מדורות  בדולח  עירית  בפסנתר; 
דביר  מיכל  של  בעלה  בקיבוץ;  פסנתר  ולימדה  הנגב 
ומיכל  יוסי דביר, מנהל האולפן למוזיקה,  מגבים הוא 
שרה במקהלות וחבורות זמר; שראלה שמרון מנחל עוז 
ניגנה על פסנתר. היא מספרת שסבתא שלה שרה לה 
אריות כשירי ערש, ועד היום היא חובבת אופרות. "עד 
המקהלה של יחדיו לא שרתי", היא אומרת, אבל ברגע 
שהתחילה, התמכרה. שרה כהן, ממקימי נחל עוז, ניגנה 
מכן  ולאחר  כגננת,  הקיבוץ  לילדי  ושרה  פסנתר  על 

מנצח,  העליזה  המקהלה  על  זמר;  לחבורות  הצטרפה 
כאמור, אבי סייליס, בן 44 ממושב עזריקם. הוא מוזיקאי 
ומלחין, למד קומפוזיציה ושירת מקהלה ועובד בין יתר 
עיסוקיו עם הרכב מוזיקלי שעומד להוציא לאור דיסק. 
"עכשיו גם הצטרפתי כזמר טנור למקהלת מועצת יואב, 
בחודש יוני נשיר את הרקוויאם עם התזמורת של רשות 
אבי  של  ילדות  חברת  היא  פעמי  שלומית  השידור". 
והביאה אותו לכאן, זה היה המגע הראשון שלו עם שער 

הנגב והתנסות עם זמרות כאלה.
המקהלה  עלולה  תקציב,  מטעמי  אלו,  בימים 
מסתבר  החוג,  עבור  משלמות  שהן  למרות  להיסגר. 
"אם  אלישבע:  המועדון.  עבור  מידי  גבוהה  שעלותו 

לנו את האופציה לממש את  לא תהיה  אותנו,  סוגרים 
הן  הראש",  באותו  "כולנו  כאן".  ממשות  שאנחנו  מה 
ומציינות שכיוון שמדובר בחוג מוזיקה, הוא  אומרות, 
מפתח ומתחזק את השמיעה. "יש פה מימד קוגניטיבי", 
התעמלות  של  וחצי  שעה  "זו  בדולח.  עירית  אומרת 
למוח. בגילנו זה מאוד חשוב וחיוני". החוג מחבר את 
ולרצון להיות חלק מהמוזיקה. אלישבע:  כולן לאהבה 
שלנו".  הישנה  לאהבה  לשורשים.  אותנו  מחזיר  "זה 
האווירה בחוג אופטימית, ויש תקווה שבכל זאת יימצא 
תקציב, או שמישהו ירים את הכפפה ויסייע כדי לשמור 

על הקשר ההדוק בין נשות "יחדיו" לבין המוזיקה. 

9 אביב הגיע
ואכן  בשמחה".  מרבין  אדר  "משנכנס 
היה שמח ב"יחדיו" באדר. המועדון קיבל 
את פנינו בקישוטים, צבעוניות ומסיכות 
הנאמנות.  הצוות  נשות  עליהם  שטרחו 
בפורים  ומחופשת  עליזה  מסיבה  הייתה 
בשיתוף נערי המכינה של נחל עוז. אגב, 
משוחחים  לראותם  אפשר  מכינה,  נערי 
ומשחקים עם ותיקינו במועדון מידי יום 

רביעי.
ואפשר  "הקתדרה",  נפתחה  ב-8.3   •
רבים  בנושאים  ידע  ולהוסיף  ליהנות 
ממשיך  דנאל  אדם  ד"ר  ומגוונים. 

חמישי  בימי  בהרצאותיו  באדיקות 
כמו  עולם",  בין מדינות  "ישראל  בנושא 
גם שאר החוגים הפועלים בחדווה, בעוז 

וביצירתיות במועדון ובהידרו.
מכון  מטעם  הרצאה  התקיימה  עוד   •
של  האמיתי  "המחיר  אודות  על  וייצמן 
ב-23.3  עסקינן,  במדע  אם  הסטייק". 
 – ידיים  קרם  הכנת  של  לסדנה  הוזמנו 
פעילות חווייתית שאורגנה ע"י תלמידי 
החינוך  בבית  י'  מכיתה  הכימיה  מגמת 

שלנו.
 24.3  - ב  הטובים  המעשים  ביום   •
לניצולי  שיועד  מקסים,  טיול  התקיים 
מרים  של  במבוך  נערך  הסיור  שואה. 

המועדון  חברי  המטיילים  משה".  ב"ניר 
זו  את  זה  הכירו  מתנדבים  וסטודנטים 
וסגולותיהם.  מגוונים  תבלין  צמחי  וכן 
התביעות  ועידת  בשיתוף  אורגן  היום 
למען ניצולי השואה, היחידה למעורבות 
וסטודנטים  ספיר  מכללת  של  חברתית 
הסטודנטים  שמטעמם  ו"הילל", 
המפגש  בסוף  בפרויקט.  המתנדבים 

הנעימו הסטודנטים בשירים ובנגינה.
צמח  את  נכיר   31.3  - ב  עוד?  ומה   •
האלוורה הרפואית על נפלאותיו בשילוב 
טעימות של משקה האלוורה והיכרות עם 
המוצרים המופקים מהצמח המופלא. את 
המפגש יעביר נפתלי פלדמן, איש הייטק 

לשעבר, שעשה הסבה לרפואה משלימה 

בעקבות מחלת בתו. 

מועדון  סגל  מתכנס  שבועיים  מידי   •
והשתלמות  לימוד  לדיון,  "יחדיו" 

בנושאים שונים הקשורים לגיל השלישי.

למועדון  המעוניינים,  לידיעת   •
"יחדיו" נפתח אתר אינטרנט חדש ושמו 

"קהילנט".

ובישולים  בניקיונות  נפרוץ  בפסח   •
בשגרה  ונמשיך  לחירות  נצא  לחג, 

לנו  מזמן  "יחדיו"  שמועדון  המבורכת 

בכיף.
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שורת המקהלה
"זו התעמלות למוח" אומרות הנשים של מקהלת "יחדיו", העומדת בפני סגירה. את המנגינה הזו אפשר להפסיק?



9 תראה, ציפור 
"בירדמן". בימוי: אלחנדרו 

גונזלס איניריטו
זוכרים  באטמן...  סופרמן,  בירדמן, 
היה  לעברית?  מתרגמים  היינו  שפעם 
איש העכביש, ואיש העטלף. עכשיו מגיע 
מדובר  לא  שהפעם  רק  בירדמן,  הסרט 
גיבור על, אלא בסיפור על שחקן  בעוד 
מבוגר,  הוא  וכעת  על,  גיבור  ששיחק 
ממורמר, לא מוצא עבודה נורמלית ואף 
אחד לא זוכר שום דבר אחר שהוא עשה, 

חוץ מלהיות הגיבור. 
קיטון,  מייקל  את  ליהקו  סתם  לא 
סרטי  בשני  העטלף  איש  את  ששיחק 
טים  הבמאי  של  הראשונים  "באטמן" 
את  שהחזירו  כסרטים  הנחשבים  ברטון, 
גיבורי העל למסך הגדול. קיטון, שבסוף 
שחקן  היה  הניינטיז  האייטיז-תחילת 
"מהומה  )"ביטלג'וס",  א'  ליגה  הוליוודי 
משוכפל"  "בעל  מאומה",  לא  על  רבה 
המבט  בזכות  ורק  אך  היום  זכור  ועוד( 
עם  החליפה  מהמסכה,  הניבט  המסוקס 

הקוביות השחורות והכנפיים. 
ריגן  השחקן,  של  סיפורו  הוא  בירדמן 

תומאסון. במאי ושחקן ב"אוף ברודוויי" 
המנסה  לחייו,  השישי  העשור  בסוף 
יותר  מקבל  שלא  תיאטרון  מחזה  לביים 
שהוא  למרות  חיוביות.  תגובות  מדי 
תוכו  בתוך  חוץ,  כלפי  נורמלי  די  נראה 
ריגן משוכנע שיש לו יכולות טליקנטיות 
הדמות  ידי  על  רוחו  בעיני  נרדף  והוא 
אותה שיחק, איש בחליפת ציפור ענקית 
מחזק  הסרט  של  הבימוי  לעוף.  שיכול 
את תחושת הנרדפות: הבמאי המקסיקני 
הווירטואוז  איניארטו,  גונזלס  אלחנדרו 
המדהים שביים גם את "בבל" ו"12 גרם", 
מייצר סרט המתרחש בזמן אמיתי. הכול 
מצולם ב"שוט" אחד )כביכול(, הדמויות 
נעות מחלל לחלל, דרך חלונות סגורים 

יורק,  ניו  לרחובות  נעולות  ודלתות 
למרתפים ולגגות. 

אולם  בחללי  ברובו  המתרחש  הסרט, 
בין  ישיר  שיח  מייצר  הענק,  התיאטרון 
התיאטרון.  לאמנות  הקולנוע  אמנות 
הרודפות  המחשבות  כמו  היא  המצלמה 
הזמן  מפסיקות.  שאינן  הגיבור,  את 
הכל  שבו  בתיאטרון,  כמו  הוא  האמיתי 
ממש  אפשר  ואי  עינינו  למול  מתרחש 
לערוך או לקטוע את הרצף. קיטון מוקף 
הראשונה:  מהשורה  צעירים  בשחקנים 
מכל  לחלוטין  שונה  בדמות  סטון  איימי 
נורטון  אדוארד  בעבר,  שראיתם  מה 
גליפינאקיס  זאק  עצמו,  בתפקיד  כמעט 

ונעמי ווטס. 

בסרט  מדובר   – שכחתי  וכמעט  אה, 
הטוב  הסרט  על  האוסקר  בפרס  הזוכה 

ביותר לשנת 2015 ! 
חסר  בעיניי  האלה,  הציפיות  כל  עם 
אני  אולי  בסיסי.  משהו  בסרט  היה 
מזויף  קאט  לכל  יתר  ברגישות  לוקה 
את  להבין  הצלחתי  לא  אולי  וחשוך. 
או  קיטון,  של  הדמות  של  האובססיה 
לעמוד על הקשר בינו לבין בתו. אולי זו 
אולי  נגמר.  הבלתי  מהשוט  הסחרחורת 
המלל האינסופי )אין רגע אחד של שקט 
עד הסצנה האחרונה בסרט( בשילוב עם 
מצלמה שלא מפסיקה לזוז פשוט מעייף, 
להתרגש  באמת  התקשיתי  מה  ומשום 

מהגיבור המעופף. 
לא  לסרט.  אדיש  להישאר  אפשר  אי 
לא  המצלמה,  לתנועות  לא  לקצב, 
לפסקול המדויק. צרכני הוליווד כבדים 
לסרטי  רפרנסים  של  שפע  בו  ימצאו 
האמורים  "באטמן"  לסרטי  כולל  עבר, 
אפיים  סרטים  צרכני  קיטון.  כיכב  בהם 
אני,  כן.  גם  יחגגו  מיוחדים  ואפקטים 
לפי  שלי  הקולנוע  את  לשפוט  שמעדיף 
נהניתי.  החטוב,  הגוף  לפי  ולא  הנשמה, 

זהו. עפתי מפה. 

15אפריל 2015 וו שער הנגב

יושב בחושך
טל דורות

9 פרויקט "הזנק"
סיפורן של שלוש יזמויות

מנהלת  לתפקיד  גויסתי   2013 ביולי 
ויזמויות  קטנים  עסקים  לליווי  היחידה 
להוציא  התחלתי  מיד  כמעט  במועצה. 
היחידה,  של  הדגל  פרויקט  את  לפועל 
"מזנקים ביחד "Start2Gether", פרויקט 
שמומן על ידי שותפות ביחד סן דייגו – 

שער הנגב של הסוכנות היהודית. 
מטרותיו של הקורס הן לייעץ, לקדם, 
הכלים  את  דרכו  בתחילת  ליזם  לתת 
לחסמים  המודעות  את  וגם  להצליח 
חדשה.  ליזמות  ביציאה  ולאתגרים 
עסקים  ובעלי  יזמים  נבחרו  לפרויקט 
הם  הנגב;  בשער  שונים  עסקים  מ-18 
לקחו חלק בקורס שקידם את עסקיהם, 
לעשות  ברצונם  מה  להבין  להם  אפשר 
תכנים  כלל  הקורס  זאת.  לעשות  וכיצד 
ניתנו  לכך  ונוסף  רלוונטיים  מגוונים 
לכל מיזם ארבע וחצי שעות יעוץ אישי 

שבוצע על ידי יועצים מקומיים. 
רועי אברהם, תום טרנטו ובועז יהושפט 
לועדת המיונים  עוז הגיעו  נחל  מקיבוץ 
היה  לא  הרעיון  חדש.  למוצר  רעיון  עם 
הבחורים  שלושת  אבל  בשל,  לגמרי 
רצון  עם  הוועדה  את  הרשימו  הצעירים 
להצליח ו"אש בעיניים". התחושה הייתה 
יתגבש לכלל מוצר  שגם אם הרעיון לא 

סופי, השלישייה הזו תצליח ובגדול.
בקורס השתתף רק רועי אברהם. תום 
קבועות.  לעבודות  מחויבים  היו  ובועז 

למוצר  הרעיון  התגבש  הקורס  כדי  תוך 
ממשי, נוצר אב טיפוס והתחילו גישושים 
פיתחו  אותו  המוצר  לקוחות.  למציאת 
הוא מערכת לנעילה ופתיחה של ארונות 
הילדים  בטחון  על  לשמירה  המטבח 
אחרי  וחצי  שנה  כמעט  כיום,  בבית. 
את  הקימו  החבר'ה  הפרויקט,  תחילת 
שיווק  בתהליכי  התחילו   ,RTB חברת 

וכבר ביצעו מכירות ראשונות.
לתכנים  אותי  חשף  "הפרויקט  רועי: 
כשהוא  אליהם  מודע  להיות  צריך  שיזם 
בצמא,  המידע  את  שאבתי  לדרך.  יוצא 
להשתמש  יכול  שאני  הייתה  והתחושה 
בכל דבר שאני לומד בפועל במיזם שלנו, 

ופשוט כך עשינו".  
הגיעה  חיל  ברור  מקיבוץ  שנער  עינב 
עם רעיון להקמת מרכז שיעזור לאנשים 
להתחיל תהליך מחזק, פיזית ומנטאלית. 
המודעּות  חיזוק  הייתה  המרכז  מטרת 
ולחיים של שפע. הרעיון עבר  לבריאות 
הסבה במהלך הקורס למרכז פרא-רפואי 

למטפלים ברפואה משלימה. 
שאם  עינב  הבינה  הפרויקט,  בעקבות 
היא  המדובר  המרכז  את  תקים  היא 
בעיסוי  ופחות  בניהולו  יותר  תעסוק 
כן,  כמו  לה.  המשמעותיים  והוראה, 
במהלך  שנעשתה  הכלכלית  בבחינה 
יהיה  לא  שהעסק  הבינה  היא  הקורס, 
תחום  את  לפתח  לה  עדיף  ולכן  כלכלי 
תוך  פרטי,  ספר  כבית  העיסוי  הוראת 
הספר  ובבתי  בקליניקה  עבודה  המשך 

בהם היא מלמדת.

לזקק  לה  אפשר  הקורס  עינב,  לדברי 
מבקשת  היא  אותו  האמתי  המוצר  את 
שהכיוון  ההבנה  את  בה  וחיזק  למכור, 
הוא הוראה ושיתוף הידע שיש לה. כיום 
היא עובדת באופן מלא בקליניקה שלה, 
מרכז "בריאה", מרצה בבתי ספר לעיסוי, 
הקורסים  היקף  את  להגדיל  ומקווה 

הפרטיים.
עם  איכותי  מאד  קורס  "קיבלתי  עינב: 
הרבה כלים ניהוליים. חשוב לי לציין כי 
במהלך  שקיבלתי  העסקי-אישי  הליווי 
ביותר  המשמעותי  הדבר  היה  הקורס 
מבחינתי, הוא אפשר לי להגיע למסקנות 
את  למנוע  העסק,  לגבי  אליהן  שהגעתי 
עליהן  נופלת  הייתי  שאחרת  הטעויות 
הקיים  לחיזוק  המשאבים  את  ולהפנות 
בזכות  הפרטיים.  הקורסים  ולפיתוח 
וממשיך  צמח  שלי  העסק  אישי  הליווי 

לצמוח".
להתגבש  הצליחו  הרעיונות  כל  לא 
הבינו  מהיזמים  חלק  ועסק.  מיזם  לכדי 
עסקית,  הזדמנות  להם  אין  שלמעשה 
על אף שהרעיון עדיין נראה מדהים והם 
ההחלטה  לפועל.  יצא  שהוא  רוצים  היו 
שלא להקים עסק שסיכויי ההצלחה שלו 
חשובה,  אך  קשה  החלטה  היא  נמוכים, 
והיא מונעת את תחושת הכישלון במקרה 

שהעסק לא הצליח. 
חלמה  רוחמה  מקיבוץ  שיפר  לילי 
איכותיים  צימרים  ארבעה  להקים 
לה  אפשר  הפרויקט  בקיבוץ.  ומפנקים 
את  להקים  שלא  ההחלטה  את  לקבל 

ולעזוב  להתאכזב  ובמקום  הצימרים 
מחסן  מיזמים:  שני  הקימה  היא  הכול, 
בשיטת  שעובד  ביתי  לציוד  שנייה  יד 
בישול  סדנאות  ו"בישולילי",  וקח,  תן 

לגיבוש צוותים וחוגי בישול לילדים. 
תמיכה,  קיבלתי  "מהקורס  לילי: 
הקשבה, כיוון ומסגרת, ולמדתי לא לפחד 
מהמילה לא. היות וכבר הייתי במסגרת 
לעצור  ולא  הלאה  להמשיך  קל  לי  היה 

בעקבות אי הצלחת הרעיון המקורי".
בהזדמנות זו ברצוני להודות לשותפות 
ביחד של הסוכנות היהודית ולקהילת סן 
ביוזמה  דייגו שתמכו וממשיכים לתמוך 
ולעודד  לפתח  נמשיך  יחד  זו.  ברוכה 

תעסוקה וצמיחה באזור.
ל"מזנקים  אלו החלה ההרשמה  בימים 
ביחד 2". אם יש לך רעיון לסטארט-אפ, 
אם חשבת לפתוח עסק או להרחיב עסק 
הפרויקט  הוא  ביחד"  "מזנקים  קיים, 
כסדנה,  הפעם  שיבנה  הקורס,  בשבילך. 
יעזור לבדוק את ההיתכנות העסקית של 
הרעיון, לבנות תוכנית עסקית ושיווקית 

ולהעניק ארגז כלים ליציאה לדרך.
רועי: "אני ממליץ בחום לכל יזם ויזמת 
מגיעים  היינו  אולי  לפרויקט,  להצטרף 
עם  ספק  ללא  אבל  הגענו,  אליו  למקום 
הרבה יותר קשיים ונפילות בדרך. הקורס 

היה שווה כל דקה שהשקענו בו".

 לפרטים נוספים לגבי הקורס:
 נגה גולסט, 054-4224382,
nogag@sng.org.il

שותפות ביחד
נגה גולסט



9 שאלה של איזון
לפני ארבע שנים וחצי הפכתי לאמא. 

ברגע אחד נפרדתי מחיי הקודמים 
וקיבלתי את משימת חיי: להיות אמא 

של מישהו. דואגת, עייפה, מלאת 
הורמונים...אמא

מפיקת  אביבית,  תל  צעירה  הייתי  האמהות  לפני 
של  הקטנות  השעות  עד  עובדת  כייף,  וימי  אירועים 
הלילה וממשיכה משם לפאב הכי טרנדי עם החברות. 
חיים מלאים של -"אני ואני ועוד קצת אני". עם הזמן 
אנשים  נכון,  יותר  קיומיות.  שאלות  לעלות  החלו 
מסביב התחילו לשאול שאלות לגבי השלב הבא של 
החיים, ההורות. תיארתי לעצמי שאגיע אליו מתישהו, 
של  אמא  להיות  שנולדתי  הרגשתי  לא  מעולם  אבל 

מישהו. 
התחלתי להסתכל על ה'הורים' סביבי; ראיתי את זו 
לעבודה,  לחזור  לא  הלידה  חופשת  אחרי  שהחליטה 
נשארה עד גיל שנתיים עם התינוק והתאהבה בחוויית 
מסוג  אמא  ראיתי  ראש.  ועד  רגל  מכף  ההורות 

רגעים  בחלקי  מלאה  ועסוקה,  בכירה  מנהלת  אחר, 
לא  אני  חשובה.  לפגישה  בדרך  שלה  התינוקת  עם 
לגלות  צריכה  הייתי  לכאן.  ולא  לכאן  לא  התחברתי 

את האמא שיש בי.
ואז עשיתי את ההחלטה הגורלית של חיי: התפטרתי 
לגלות  עצמי,  את  להמציא  צריכה  הייתי  מהעבודה. 
עצמי  את  להכין  לכך,  ונוסף  אוהבת  אני  מה  שוב 
חיי  את  ולשנות  לצאת  ועתיד  בתוכי  שגדל  לתפקיד 

מהקצה אל הקצה.
פנתה  כאשר  במקרה,  ממש  הגעתי  לוי  מגי  אל 
החדש  העסק  את  לפרסם  כדי  ב"מעברים"  אלינו 
שלה. במודעה שלה נכתב: "מפגש אחד ייחודי עבור 

הייתי  חיים".  אחד שינוי  מפגש  סקפטית: 
אישית'  'מאמנת  עם 
שינוי  לעשות  כדי 
ומשמעותי  אמיתי 
בחיי? אבל הסקרנות 
להניע  והרצון 
תהליכים,  כמה 
לקבוע  אותי  הביא 

פגישה.
למשרד  הגעתי 
שלה,  הביתי 
רוחמה,  בקיבוץ 
והתיישבנו להכיר. 
הייתה  השיחה 
וקולחת,  נעימה 
ומצאנו  העמקנו 
הסיבות  את 
 " ת ו ע י ק ת " ל
ם  י כ י ל ה ת ב
ת  ו ט ל ח ה ה ו
הייתה  מגי  בחיי. 
מדויקת  קשובה, 
ונתנה לי תחושה 
בסיום  נינוחה. 
יצאתי  המפגש 
רשימת  עם 

משימות עליהן החלטנו יחד. שבועיים לאחר המפגש 
"וי "ליד כל אחת  כבר יכולתי להביט בגאווה ולסמן 

מהן. גיליתי שלא כל כך קשה לעשות שינויים קטנים, 
ואלו מביאים שינויים גדולים ואפילו הצלחות. 

עד לפני שלוש שנים הייתה מגי סמנכ"לית משאבי 
אשת  בשדרות.  כבלים"  "סינרג'י  חברת  של  אנוש 
קריירה עסוקה, עובדת סביב השעון, מנסה "לג'נגל" 
כוחות  בלי  היום  בסוף  ומגיעה  הדברים  כל  בין 
נתקלה  אז  אבל  כאימא.  שלה  השנייה"  ל"משמרת 
שלו-  הקצר  במקצה  אביב  תל  למרתון  בפרסומת 
על  בדיוק  נפל  למרתון  שנקבע  התאריך  מ'.   4200
יום הולדת ה-39 לחייה. למרות שמעולם לא הייתה 
אתגר:  עצמה  בפני  לעמיד  החליטה  ספורטיבי,  אדם 
להתאמן עד למרתון ולהשתתף בו. היא החלה לרוץ 
בכל בוקר לפני שכולם בבית התעוררו. ריצה של דקה, 
לאט  דקות,  שתי 
לעשר  עלתה  לאט 
ריצה  של  דקות 
כבר  חודש  ואחרי 
את  לרוץ  הצליחה 
של  המקצה  אורך 
לבסוף  המרתון. 
הגיעה ליום המרתון 
למקצה  ונרשמה 
זו  ק"מ.   10 של 
מפנה  נקודת  הייתה 
עבורה,  משמעותית 
שאם  הבינה  היא 
נחושים  מתמידים, 
ומלאי כוח רצון אפשר 
ולשנות  להצליח 
מגונה  הרגל  כל  הכל, 
תפיסת  את  ואפילו 

החיים עצמם. 
מגי  בינתיים, 
התחילה להרגיש מיצוי 
בעבודתה וצורך להיות 
המשפחה  עם  יותר 
והילדים. היא התפטרה, 
חופש  שנת  חצי  לקחה 
הצטרפה  ובמקביל 
של   בהדרכתו  הנגב  שער  של  הטריאתלון  לקבוצת 
יוסף למדן. באותה תקופה השתתפה בסדנה להעצמה 
אישית של אלון אולמן. התובנה שהגיעה אליה הייתה 
שהיא רוצה להיות עצמאית. לקחה את העסק שהיה 
וספורט  בתנועה  העוסק  בקצב",  "תנועה  בעלה,  של 
בגני ילדים והצליחה לשלב בו גם את הגישה החדשה 
לחיים, שנחשפה אליה בעצמה: גישה הוליסטית, אורח 
בריא.  בגוף  בריאה  נפש  בריאה,  חשיבה  בריא,  חיים 
שנה  של  בסיומה  עסק,  ניהלה  לא  שמעולם  למרות 
שהגדירה  ביעדים  עמידה  מגי  הוכיחה  אינטנסיבית 
מנהלת  היא  כיום  הרווחים.  את  והכפילה  לעצמה 
30 מורים  ומעסיקה מעל  את החברה בהצלחה רבה 

לחינוך גופני בהפעלות תנועה בכל הארץ.
ומאמני  מנחים  לקורס  מגי  הצטרפה  במקביל 
NLP במכללת "לשם שינוי". בסיום הקורס התחילה 
להנחות ולאמן אנשים בכל תחומי החיים והתמחתה 
מגי  הספורט.  ובתחומי  קריירה  שינויי  לגבי  באימון 
אמרה שהיא הכי אוהבת את מפגשי ההנחיה בשיטת 
מפגש חד פעמי שיוצר שינוי. השיטה מתאימה כאשר 
במערכות  תקיעות  קריירה,  בשינוי  תקיעות,  חשים 
זוגיות או משפחתיות, הורות, חרדות, בעיות אכילה 
והתמכרויות למיניהן. נו...מה אני אגיד לכם, מניסיוני 

כנראה שזה עובד.
קריירה  בין  האיזון  את  למצוא  שאפשר  כנראה 
מקווה  רק  אני  מלאה.  במשרה  להורות  מעצימה 
להגיע לשם מתישהו, בלי 17 כוסות קפה שחור ביום 

והירדמות על השטיח ליד המיטה של הילדה.

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

hedvagavriel123@gmail.com
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 מרגישים "תקועים"? רוצים ליצור שינוי?
להתחיל להגשים חלומות?

אני מזמינה אתכם לעשות איתי את הצעד הראשון.
התחלה חדשה במפגש אחד!

 מגי לוי - מאמנת אישית ועסקית, BA בפסיכולוגיה ו MA בייעוץ ארגוני, 
בעלים ומנכ"ל של חברה מצליחה.

 ועכשיו במבצע לפסח והשינוי ש     מזמן האביב:
מפגש בעלות 100 ש"ח בלבד

מגי: 052-2771555










