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9בפתח הדברים
על השולחן

"SouthUp"( היא תכנית שאנחנו  "החממה" )באנגלית - 
מובילים לקידום מיזמי סטארט אפ בשער הנגב. השותפים 
שלנו הם בעלי עסקים וחברים שלנו בסן דייגו, המכללה, 
אינה  אמנם  ההצלחה  ו"אמדוקס".  התיכון  הספר  בית 
ניסיון  ובעלי  יזמים  ויותר  יותר  לשמחתנו,  אבל,  מובטחת 
יתכן  אמונה  ובהרבה  קשה  בעבודה  במיזם.  מתעניינים 
ובתוך כמה שנים נוכל לראות באזור כמה חברות חדשות 
המבוססות על טכנולוגיה מתקדמת, שחבות את פריצתן 
לתנאים הייחודיים שאנחנו מתכוונים להעניק להן, בסיוע 

המדינה והשותפים לפרויקט.  
המועצה תקצה משאבים לשיפוץ המבנה המיועד לחממה, 
הפדרציה היהודית בסן דייגו ותורמים עסקיים בעיר החוף 

ליזמים  שיינתן  ולסיוע  לניהול  משאבים  מקצים  היפה 
שייבחרו. המדינה תעניק לזכאים תמיכה מיוחדת במסגרת 
המדען הראשי של משרד הכלכלה; "אמדוקס", המכללה 
והתיכון ישקיעו בתוכנית את המוחות והניסיון הנצבר אצלם, 
ישראלים  שותפים  אחר  תרים  אנחנו  בתחומו.  ארגון  כל 

שירצו להצטרף. 
היא  בה  מהדרך  ללמוד  ניתן  לדרך,  תצא  שהתוכנית  עד 
תפסה כיוון מעשי: זה שנים שאנחנו מבקשים ליצור נתיב 
משותף עם סן דייגו בתחום הכלכלי, ללא הצלחה. והנה, 
באביב האחרון, במהלך ביקור של חברים מסן דייגו בארץ, 
"מעברים"  נשות  של  מדרשן  מבית  ליוזמה  אותם  חיברנו 
שנים,  כמה  לפני  הקימו,  הן  במועצה:  הכלכלי  והפיתוח 
"שולחן היי טק אזורי", בו התקבצו מספר עסקים שפועלים 
של  הראשוני  הרעיון  "אמדוקס".  בראשם  הנגב,  בשער 
אך  אפ  סטארט  תחרות  לקיים  היה  "השולחן"  מובילות 
לכדי מבנה  דייגו שידרג את חלומן  סן  אנשי  המפגש עם 
בתחום  יזמים  של  מתמשך  לליווי  עסקית  ותוכנית  פיזי 
כמה  להשאיר  היא  המהלך  כוונת  הגבוהה.  הטכנולוגיה 

שיותר מהמיזמים באזור, תוך ניצול הטבת מדינה שדאגנו 
לה בשנים האחרונות ובהינתן סיוע שנעניק ליזמים בתחומי 

הניהול המקצועי, העסקי והשיווקי. 
"החממה" היא, אם כן, מיזם משותף של תושבים וממלאי 
תפקיד באזור, בארץ ובחו"ל. לצד בעלי עסקים ובעלי מעוף 
המכללה  את  נמצא  החממה  מובילי  בין  המערבי,  בחוף 
ואת בית הספר התיכון, שנלהבים מהפוטנציאל לחיבורים 
שניתן לקיים בין שדה החינוך וההשכלה הגבוהה, היזמות 

העסקית והאחריות החברתית. 
ביצירת  להמשיך  הוא  המיזם  בהצלחת  המועצה  תפקיד 
החיבורים המלהיבים ובהספקת תשתיות פיזיות ומעטפת 
מנהלית שתאפשרנה את פריצות הדרך העסקית. לטעמנו, 
הרוח הרעננה מאפשרת לבעלי היוזמה בתוכנו, לארגונים 
חברתיים, חינוכיים ועסקיים שפועלים כאן, כמו גם לישובים 
שלנו, הזדמנות להצטרף ולהטמיע ב"חממה" את הסיפור 

המיוחד שלהם. 

שלומות, אלון

06 וו מבט מעודד וו עודד פלוט

נבות מילוא וו  וו שעת כושר   13

16 וו חדוות ההורות וו חדווה גבריאל

שוסטר ישי  וו  הכפר  הוגה  וו   16

מתוך וו      "ממים של קיבוצניקים"

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון

29.12 – אולם 
דורות - תרבוטף
"פרח לב הזהב"

1.1 - מתנ"ס 3.1231.12
ארנון – שישי נשי - 

"סיפור חיי"

2.1

3.1 - אולם דורות 
- מנויי מבוגרים - 

"טרטיף" 

4.15.16.17.18.19.1

10.111.112.113.114.115.116.1

22.1 - אולם דורות 17.118.119.120.121.1
"שלום חנוך"  

23.1

24.125.126.127.128.129.130.1

31.1 - אולם 
דורות - התזמורת 

הקאמרית הקיבוצית 
-  "פרלוד לשנסון"

2.2 - אולם דורות - 1.2
תרבוטף

"דלת הקסמים"

3.24.25.26.2

חברתית  סאטירה  טרטיף:  ההצגה 
חריפה ועוקצנית מאת מולייר ובה הוא 
מוקיע את אנשי הכנסייה. טרטיף, הנו 
נוכל צבוע המבצע את פשעיו במסווה 
אופיו:  על  מעיד  ושמו  דת,  איש  של 
truffare באיטלקית משמעותו לרמות.

לינור אברג'יל עו"ד, שחקנית תיאטרון  
ישראל  של  היופי  מלכת  מוכשרת, 
לשעבר ומיס עולם לשנת 1998. לינור 
"סיפור חיי": הרצאה  תגיע אלינו עם 
נערות  של  התמודדותן  על  מרגשת 

ונשים עם הטרדות מיניות ואונס. 

"תרבות איננה מותרות היא הכרח" / גאו כסינג'אן
תרבות שער הנגב 12.15-1.16



בשבוע  שלישי  ביום  הגיע  האוטובוס 
נשרף  שעברה  בשנה  כזכור,  שעבר. 
אוטובוס תלמידים בדרך חזרה ממפלסים, 
מנוסעים.  ריק  היה  הוא  המזל  כשלמרבה 
תחבורה:  מחלקת  מנהל  תורג'מן,  אלי 
ידי  על  שתוקצב  חדש,  אוטובוס  "קיבלנו 

אלף   208 של  השלמה  עם  החינוך  משרד 
במפעל  מתקציבנו  המועצה,  מטעם  ש"ח 
לפעולה  נכנס  כבר  האוטובוס  הפיס. 
ותושבי האזור נהנים משירותיו. התלמידים 
התלהבו והוא כבר נכנס לסבב הבוקר, מה 

שמפחית את הצורך בקבלן חיצוני". 

9 צהוב עולה
 תתחדשו: מחלקת התחבורה מסירה את הניילונים 

מהאוטובוס החדש

"האשכוליים"  השוטרים  של  תפקידם 
הקהילתי  לשוטר  עזר  כוח  להיות  הוא 
מענה  למתן  הקשור  בכל  המועצתי, 
נקרא  הוא  וחקלאיים.  פליליים  לאירועים 
אשכול  על  אחראי  שהוא  כיוון  "אשכולי" 
היא  החלוקה  הנגב  ובשער  יישובים, 
כמובן  הכולל  מפלסים  אשכול  לשניים: 
עם  ניר  עזה,  כפר  עוז,  נחל  מפלסים,  את 
זה אחראי שמואל  וגבים. על אשכול  ארז 
ואב  נשוי  משדרות,   41 בן  בסטיקר, 
שימש  זה  לתפקיד  שהגיע  עד  לשבעה. 

במגוון תפקידים פיקודיים במשמר הגבול. 
אליו  להתקשר  מוזמנים  האשכול  תושבי 
האשכול   .050-5067321 הצורך:  במקרה 
ומלבד  חיל,  ברור  אשכול  הוא  השני 
הקיבוץ הוא כולל גם את אור הנר, דורות, 
האשכולי  השוטר  ואיבים.  יכיני  רוחמה, 
 30 בן  מחבטי,  משה  הוא  עליו  המופקד 
בבסיס  כמדריך  ששירת  תש"ז,  מפעמי 
שנים.  עשר  במשך  החיל  של  ההדרכה 

הטלפון שלו הוא 050-5064970. 

9 דלתות מסתובבות
שני שוטרי מג"ב אשכוליים הצטרפו לחי מייזלס ויהודה אהרוני 

ויסייעו בשטח
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חדשות
דקלה קיי

שער הנגב וו דצמבר 042015

מאנפות  נמאס  עוז  מנחל  הלוי  לתמי 
הבקר שהתנחלו בקרבת ביתה. הציפורים 
הן  והמלכלכות,  המרעישות  הלבנות, 
וגם  המועצה  במתחם  גם  קבע  דיירות 
מהן.  להיפטר  מאוד  וקשה  ביישובים, 
האגף  מנהל  חורב,  אלעד  יעיד  כך  על 
המוניציפאלי של המועצה, שניסה לא מעט 
שיטות במטרה להבריח את העקשניות. וכך 
כתבה תמי לאלון שוסטר, ראש המועצה: 
"התייעצתי עם אלעד חורב בנוגע לאנפות 
שאין  סיפר  אלעד  בחצרי.  שהתנחלו 
שתנסה  חברה  ושלקחתם  פשוט,  פתרון 

החלטתי  ויקרה.  חדשנית  בדרך  לטפל 
עם  בעצמי  בו  ולטפל  הנושא  את  לקחת 
הוא  שלנו  הגילים  שממוצע  רחל,  חברתי 
סביב 80. מ"גידולי שדה" השאילו לי את 
חברי  את  הזהרתי  המרעיש.  הגז  תותח 
בשעות  ימים,  ובשלושה  מהרעש,  הקבוץ 
בין הערביים, הצלחתי לסלק את האנפות 
מסירים  התברואה  במחלקת  מחצרי". 
המועצה  במתחם  כי  וטוענים  הכובע,  את 
הציפורים ממשיכות להגיע למרות מטחי 
עוז  בנחל  מים.  ומקלחות  הגז  תותח 
בינתיים יש שקט, כנראה עד הסבב הבא. 

9 לוחמות בשטח
מעשה בתמי הלוי מנחל עוז, חברתה רחל לוי ומלחמתן נגד 

אנפות הבקר

צילום וו עומר צדיקביץ'צילום וו עומר צדיקביץ' אלי תורג'מן, עופר המר והנהג אבנר פרץ    

לבנת קוץ מקבלת מלגה לרכישת תנור ל"ביתמלאכה"                  צילום וו עומר צדיקביץ'

זיו אביב, רבש"צ גבים, מדווח: "מדובר 
ותחזוקת  שמירה  של  ארצית  בתחרות 
מקלטים, וכמובן איכות המקלט. זו תחרות 
שמתקיימת מידי שנה מטעם פיקוד העורף, 
רשות החירום הלאומית )רח"ל( והמועצה 
מידי  אליה  ניגשים  אנחנו  יפה.  לישראל 
שנה וכבר זכינו חמש שנים ברצף בחמישה 
קיבל  זכיות  כזה של  רצף  כוכבים". אחרי 
הקיבוץ כאמור את מגן כוכב הזהב. הטקס 
מתקיים במעמד שר הפנים ומפקד פיקוד 

העורף, ואת התעודה העניק ראש המועצה 
אלון שוסטר בלשכתו. 

"הם  זיו:  שלכם?  במקלטים  מיוחד  מה 
גם  מהם  חלק  שוטפת,  מתחזוקה  נהנים 
יפה  יש מקלט  לדברים אחרים.  משמשים 
בהסלמות  הקיבוץ,  של  כפאב  שמשמש 
הגיעו לשם זמרים ואמנים. הפרס לא הכי 
חשוב, חשובה ההשקעה. זה חלק מהחיים 

שלנו ונמשיך בעשייה". 

9 חמישה כוכבים
מקלט שלנו מה נחמד הוא: קיבוץ גבים זכה במגן כוכב הזהב על 

תחזוקה ואיכות המקלטים

צילום וו עומר צדיקביץ'

משלחת  ביקור  במהלך  נערך  הכנס 
הנגב  שער  של  התאומה  מהמועצה 
כללה  המשלחת  גרמניה.  מקארלסרוהה, 
וסגנו  שנאודיגל  דר'  המועצה,  ראש  את 
כיבוי  בתחומי  מתנדבים  וכן  בהלר  קנוט 
זילברבוש,  מיה  וההצלה.  החילוץ  האש, 
ההתנדבות  ורכזת  החוסן  ממרכז  עו"ס 
היו שני  "בבסיסו של הערב  הנגב:  בשער 
דברים:  ביקור המשלחת והזדמנות ללמידה 
משותפת, והשקה של פרויקט ההתנדבות 
תוצר  זה  עזה.  אוגדת  עבור  שלנו  האזורי 
ההתנדבות  בתחום  אסטרטגי  תהליך  של 
במועצה ובכנס עסקנו בהרחבת החשיבה 

החליטה  המועצה  שלו.  המרכיבים  על 
עבור  התנדבות  של  אזורי  פרויקט  לקדם 
כגוף  נבחרה  עזה  ואוגדת  חיצוני  גוף 
שיש  העובדה  לאור  המרכזי  ההתנדבות 
משותף  ומכנה  היומיום  לחיי  חיבור  כאן 
הכנס  במהלך  המועצה".  לערכי  המתאים 
האש  כיבוי  מערך  שבגרמניה  למדנו 
הגדולות.  בערים  רק  הוא בשכר  וההצלה 
מופעל  הוא  ובפריפריה  קטנות  בערים 
על ידי מתנדבים. במהלך הכנס השתתפו 
בשולחן  השאר,  בין  המשלחת,  חברי 
נוער  עגול מקצועי שדן בנושא התנדבות 

בחירום. 

9 מי מתנדב? 
כנס התנדבות אזורי שנערך במתנ"ס ארנון הציג את הפרויקט 

הבא של המועצה

צילום וו עומר צדיקביץ' עו"ס איריס פרידמן וקנוט בהלר     

הפרויקט של שלמה נדב, "עד כלות ענן 
החול", הוא מפעל הנצחה לנופלי מלחמת 
עזה,  כפר  תושב  שלמה,  בסיני.  ההתשה 
שירים  ובו  זה  בשם  ספר  לאור  הוציא 
שכתב בזמן שהתנדב לשרת  באוגדת סיני 
במהלך המלחמה. הספר, המשלב יצירות 
לאור  יצא  הנגב,  בשער  לאמנות  המגמה 
לפני כשנה, אך בזה לא הסתיימה עבודתו: 
לנושא,  שנרתמו  חברים  קבוצת  עם  יחד 
הוא מתכנן לבנות אתר הנצחה אינטרנטי, 
ליזום יום הנצחה לאומי, סיורים, פעילויות 

לתלמידים ופרויקטים שונים סביב הנושא 
הזה, שהוא בנפשו. שלמה מעוניין להעניק 
את הספר למשפחות השכולות וללוחמים 
שלחמו במלחמת ההתשה בסיני. עם שניים 
שעבר  בשבוע  נפגש  הוא  אלה  מלוחמים 
בלשכתו של אלון שוסטר, ראש המועצה, 
ומסר להם את הספר באופן אישי. על מנת 
לפועל  אותו  ולהוציא  למפעל  חיים  לתת 
המעוניינים  ותרומות.  בסיוע  צורך  יש 

יכולים לפנות לטלפון: 054-4822370

9"החול יזכור"
שלמה נדב, יוזם פרויקט הנצחה ללוחמי ונופלי מלחמת ההתשה, 

העניק את ספר השירים שכתב לשני לוחמים לשעבר

צילום וו עומר צדיקביץ'

חופשת  בתום  מיד  שעבר,  בשבוע 
הבוגרות של  הקבוצות  יצאו שתי  חנוכה, 
מחול  ליום  הנגב  בשער  למחול  האולפן 
קינן.  אפרת  בהובלת  אביב  בתל  ואומנות 
תל  במוזיאון  מודרך  בסיור  התחיל  היום 
אביב לאומנות, בו למדו הבנות על ביטוי 
בהמשך  וצילום.  ציור  בפיסול,  התנועה 
ציבורית",  מ"תנועה  רקדניות  עם  נפגשו 
שערכו בפניהן ובפני שאר מבקרי המוזיאון 
להנאת  במרחב  מעשית  וסדנה  פרזנטציה 

כולם. אחר הצהריים נסעו הבנות ל"מחסן 
עם  סדנה  התקיימה  שם  יפו,  שבנמל   "2
וייגרט ועם  א.  יוצר מגרמניה בשם מרקו 
רקדניות מקבוצת "wee dance". הסדנה 
הייתה מאתגרת ומהנה מאוד. היום הקסום 
"רומיאו  במופע  בצפייה  נחתם  והתרבותי 
דן  מאת  עכשווי  מחול  יצירת  ויוליה", 
פלג ומרקו א. וייגרט ליצירתו המוזיקלית 
קוגן,  הלל  בשיתוף  פרוקופייב  סרגיי  של 

שלומי ביטון ונועה צוק. 

9 מחול משולב
יום של טעימות מעולם האמנות לשתי הקבוצות הבוגרות של 

האולפן למחול 

צילום וו נעמה ארזי

אריה דרעי, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הגיע להתקין מזוזה 
באחד הבתים שעברו שיפוץ בכפר עזה. השיפוץ נעשה בסיוע המדינה 

בהתאם להחלטות לגבי עוטף עזה בעקבות מבצע "צוק איתן". 

צילום וו עומר צדיקביץ'

המלגות  חלוקת  לוותה  שנה,  כבכול 
אמנותית  ותכנית  חנוכה  נרות  בהדלקת 
השנה:  שחולקו  המלגות  ומהנה.  עשירה 
מתן רגב מרוחמה לכתיבת דוקטורט. ניב 
בנימין  חקלאות.  למוד  עזה,  מכפר  זמיר 
שמרון מנחל עוז, ורדה גולדשטיין מכפר 
הצגת  עבור  מארז  נצר  בר  נעמה  עזה, 
הסנונית  חג'בי,  נוי  צילומים.  תערוכת 
הציור.  לאמנות  עידוד  מיכיני,  הראשונה 
שברך  ספר,  להוצאת  מגבים  אולמן  דן 
בשם מקבלי המלגות. חן קוטלר אברהמס 
מכפר עזה על הוצאת הגדה לפסח לסדר 
קהילתי. לבנת קוץ מכפר עזה לקנית תנור 
מלאכה".  ל"בית  בחמר  עבודות  לשריפת 
קבוצת  להקמת  עוז  מנחל  לבנה  חיים 

ברידג' לתחרויות וצלילה וחגי צח מגבים 
לקניית "קולר" לפאבלמנט.

"אני   :22 בת  מיכיני,  הזוכה  חג'בי,  נוי 
תמיד  וגרפיקה.  אנימציה  ללמוד  רוצה 
עצמי  את  מצאתי  לאחרונה  אבל  ציירתי, 
והחלטתי  ציורים  של  קלסרים  ממלאה 
שזה מה שאני רוצה. חברה של אמא שלי 
לפנות  לי  והציעה  הציורים  את  ראתה 
מלגה  חולקה  לראשונה,  השנה,  לקרן". 
פעיל  להנצחת  המשפחה,  בהשתתפות 
יורם  ע"ש  המלגה  גרשוני.  ע"ש  בעמותה 
המלגה  היא  עזה  מכפר  כהן  )דובוש( 
אלמנתו,  אביטל,  לפסח.  ההגדה  להוצאת 

נשאה דברים לזכרו.
יונתן שטרסברג 

9 קרן אור
בזכות המלגות של הקרן ע"ש צבי גרשוני, שחולקו בטקס 

שהתקיים בחנוכה במתנ"ס איבים, חלומות הופכים למציאות



 דקלה קיי
צילום: דנה בר און

אאוט" ל  ב"טיים  בכתבה  נתקלתי  מזמן  א 
תל אביב על המקעקעים העסוקים ביותר 
בעיר. כל אחד מהם ענה על כמה שאלות 
זהות: מה הקעקוע הכי נפוץ, מה לעולם לא תסכים 
לקעקע, הקעקוע הכי מיוחד שעשית ועוד. את ליאור 
רק  ולא  האלה,  השאלות  את  לשאול  אפשר  אי  פלג 
בגלל שהוא לא תל אביבי. סיבה ראשונה היא שאין לו 
סטודיו, הוא מקעקע בעיקר בבתי הלקוחות; והסיבה 
חשיבות  מייחס  לא  שליאור  היא  והעיקרית  השנייה 
לכמות הקעקועים שהוא מבצע, אלא לקשר שנוצר 
בינו ובין הלקוחות. לכן אי אפשר לשאול אותו איזה 

קעקוע הכי מיוחד בעיניו, כי כולם מיוחדים. 
ניתנה  שבו  מחו"ל  לפרויקט  ליאור  נחשף  לאחרונה 
לנשים שגופן מצולק כצורה כזו או אחרת, אחרי כריתת 
הזדמנות  נוספות,  וסיבות  תאונה  קיסרי,  ניתוח  שד, 
התוצאות  בקעקוע.  הצלקת  את  לעטר  או  לכסות 
שבו  בפייסבוק  פוסט  לכתוב  אותו  הביאו  המרגשות 

הציע לעשות את אותו הדבר, בעלות סמלית של פתיחת 
כמקעקע שמקשט  בפני,  אותו  הציגו  וכך  בלבד.  מחט 
צלקות, והיות ואני נושאת אחת כזו בגופי, הסתקרנתי. 
אני קיסרית. אין לי כתר שילך עם התואר, אבל חתכו 
אותי שלוש פעמים. אני אוהבת את הצלקת שלי, היא 
חלק ממי שאני, אבל כמו כל צלקת, יש לה אחת מקבילה 
עמוק בנשמה. זר לא יבין, אבל כמו קיסריות אחרות, גם 
אני כבר שמעתי את המשפט "אז בעצם לא ילדת", וגם 
שומעת  כשאני  בשקע  האצבע  את  לתקוע  מתחשק  לי 
סיפורי לידה מפעימים, על נשים שילדו בקלילות בפתח 
בית החולים או אפילו בבית. הדבר החשוב ביותר, אני 
יודעת, הוא שיש לי שלושה ילדים בריאים ושבדרך גם 
שקיימות  היא  העובדה  אבל  אותם,  לגדל  כדי  שרדתי 

קבוצות תמיכה לנשים כמוני, ברשת ומחוץ לה. 
יותר.  עמוקות  צלקות  יש  יותר,  קשים  סיפורים  יש 
כתוצאה  שנגרמו  צלקות  מחלה,  בעקבות  כריתה 
בעד  אני  רואה.  לא  אחד  שאף  כאלה  וגם  מאלימות 
קבלה עצמית וכל הקשקוש הרוחני הזה, אבל לפעמים 

צריך שמישהו יצייר משהו יפה על מה שנשאר מהפצע 
הכואב, כדי להזכיר לנו שאנחנו בחיים. שאנחנו עדיין 
ועם  סימנים.  בנו  נתנו  החיים  אם  גם  ויפות  צבעוניות 

המחשבה הזו הגעתי אליו. 
ואניגמטי,  מבויש  חיוך  מאחורי  מסתתר   ,45 ליאור, 
שונה מאבטיפוס המקעקע שאתם מדמיינים לעצמכם. 
הוא בן קיבוץ מפלסים, גר ברוחמה, נשוי למיכל פלג, 
את  לשלושה.  ואב  טיפולית  לרכיבה  חווה  מנהלת 
הקעקוע הראשון שלו עשה אחרי הצבא; הוא בנה מכונה 
ווקמן וקעקע לעצמו  שעשויה מעט פיילוט ומנוע של 
צמיד קטן על הרגל, שנשאר עד היום. העיסוק העיקרי 
לאדמה,  מתחבר  הוא  חקלאות;  הוא  כיום,  גם  שלו, 
לטבע, למרחבים הפתוחים. רק לפני שלוש שנים הגיע 
למסקנה שהוא רוצה גם לקעקע. הוא למד את המקצוע, 

והתחיל לעבוד במקביל לעבודת האדמה. 
אז איך מוצאים אותך?

"מפה לאוזן", הוא אומר. "דרך הפייסבוק, דרך חברים. 
אני לא אוהב לשווק ולדחוף את עצמי, וכך אני יכול גם 

לבחור את האנשים שמתאים לי לקעקע".
התהליך, מרגע הפניה ועד לשליפת המחט, הוא כמו 
ומתעניין.  שאלות  שואל  אני  "מדברים,  חיזור:  ריקוד 

על  יחד  חושבים  הוואצאפ,  דרך  הרבה  מתכתבים 
בתהליך  יחד".  מתגבשים  רעיונות.  ומעלים  סקיצות 
נוצר קשר בין ליאור לאנשים שפונים אליו. "אם מישהו 
רוצה לעשות אצלי משהו בנאלי שלא מצריך מחשבה 
מעשרות  לאחד  לפנות  יכול  הוא  מיוחדת  עבודה  או 
המקעקעים שיש בארץ, בסטודיו במרכז או בדרום. אני 
לא מקעקע סתם, וגם לא מוכן לעשות משהו שאני לא 
לי העדפה  יש  לי לא מתאים.  או שנראה  איתו  מסכים 
בחיים,  שניים  או  דבר  שעברו  אנשים  לקעקע  ברורה 
שעבורם  אנשים  מעניין.  הכי  זה  סיפור.  להם  שיש 

הקעקוע הזה משמעותי כמו עבורי". 
יותר מכל, חשוב לו ליצור קשר אישי ותחושת אמון. 
"אני לא מסוגל לקעקע מישהו אם אני לא מכיר אותו. 
לפועל.  יוצא  לא  הקעקוע  חיבור,  אין  אם  כלל  בדרך 
מגיע  גם  שאני  הסיבה  גם  זו  מתמסמס.  זה  איכשהו 
טקסי  שהוא  תהליך  איתם  עובר  אני  הביתה.  לאנשים 
לחלוטין. קעקוע הוא משהו מאוד אינטימי, יש מגע ויש 
כאב וצריך גם להיות מספיק חזק כדי להכיל את הקושי, 

בסביבה  שהתחלנו  מה  את  ולסיים  להמשיך  כדי  וגם 
של  חשיפה  כאן  יש  נוח.  הכי  בה  מרגיש  שהמקועקע 
של  חשיפה  גם  כך  ואחר  הבחירה,  של  בתהליך  הנפש 

העור וכאב, וחשוב שיהיה מקום להכיל את כל זה". 
"הגיעה  לו "המקעקע הטיפולי".  יש כאלה שקוראים 
יחד  חשבנו  מהילדות.  קשה  סיפור  עם  בחורה  אלי 
סקיצות  ציירתי  המון,  דיברנו  שיתאים,  קעקוע  על 
שהוא  תהליך  איתה  עובר  שאני  הרגשתי  וכשמצאנו, 
כמו לידה. מצד אחד אני צריך להיות מנותק, ולהשלים 
את הציור, ומצד שני אני צריך להכיל את הכאב שלה. 
וכאב לה נורא. הרגשתי שכל הכאב של הנפש יצא דרך 
מקעקע  זאת  בכל  הוא  לפעמים  הגוף".  על  החריטה 
בבית. "הגיע אלי בחור בן 60 שרצה לכסות קעקוע ישן 
במשהו חדש. הוא לא רצה לחכות, ועשינו את הקעקוע 
אצלי, בחדר השינה, כשהילדים שלי נכנסים מידי פעם 
ומסתכלים". במקרה אחר קעקע בביתו בחורה בשנות 
יצרה  והבחירה  ההיכרות  שבתהליך  לחייה,  העשרים 
הורים  כמו  "הרגשנו  מיכל.  אשתו,  עם  מיוחד  קשר 

שלה", הוא אומר. 
איך הילדים מגיבים? 

מגיע  היה  מישהו  ואם  התלהבו,  נורא  הם  "בהתחלה 

היום  אותי.  עזבו  ולא  הסתקרנו  הם  אצלנו  להתקעקע 
הם כבר פחות מתרגשים, מבחינתם זה כמו כל עיסוק 

אחר". 
במהלך הפגישות שלנו, מצאנו את עצמנו מתחלפים 
עצמי  את  מצאתי  שאלות  לשאול  במקום  בתפקידים. 
רוגע  בו  יש  להקשיב,  יודע  ליאור  מספרת.  מדברת, 
ומשהו מנחם, מכיל. "מבחינתי זו שליחות", הוא אומר. 
"לעבור עם מישהו תהליך של יצירה על הגוף, במיוחד 
אם זה גורם לו לקבל את עצמו יותר, זה סיפוק אדיר". 
כשסיפרתי על הציור שאני רוצה לקעקע, הוא החוויר 
ששרטט  סקיצה  לי  והראה  הטלפון  את  שלף  לרגע, 
באותו הבוקר, שהייתה גרסה של מה שדמיינתי. בימים 
שעברו מאז שנפגשנו החלפנו ציורים ותמונות מהרשת, 
לא  אני  וגם  נמשך,  עדיין  התהליך  והתלבטנו.  דיברנו 
יודעת מה יהיה בסופו, אבל ההיכרות עם ליאור תשאיר 

בי חותם, גם אם הוא לא יהיה נראה לעין.

facebook:  subtattoo  - הלקוח  בבית  קעקועים 

סימנים של כבוד
ליאור פלג, אמן קעקועים מרוחמה, מאמין בתהליך משותף עם בד הציור האנושי שלו. תהליך 

שמחייב היכרות אישית ואמון הדדי, עם תוצאות מרהיבות עין. טיפול במחט

9מבט מעודד
"חמסה עלינו"

נעשה  בארץ  הגדולים  הקיבוצים  שבאחד  מספרים 
הנשים  בקרב  התוצאה  ההתנדבות.  בנושא  סקר 

היתה פחות או יותר צפויה: התברר ששליש מהן 
ובאזור.  בקיבוץ  התנדבות  בפעולות  עוסקות 

תוצאה  היתה  הגברים  אצל  זאת,  לעומת 
שהם  העידו  מהם  אחוז  מאה  מפתיעה: 
בשטיפת  אחוז  חמישים  איפה?  מתנדבים. 

כלים וחמישים אחוז בפינוי האשפה...
בכנס אזורי שנערך לפני כחודש במתנ"ס 
מודל  הוצג  זה,  בגיליון  המוזכר  ארנון, 
האזורית.  ההתנדבות  למערך  מעודכן 
בערך  שזה  חמס"ה,  לו  קוראים  אנחנו 
למשימתיות,  "חממה  של  תיבות  ראשי 
המובל  המהלך,  והתנדבות".  סולידריות 
ומרכז  חברתיים  לשירותים  המחלקה  ע"י 
התפיסה  את  מחדש  להגדיר  בא  החוסן, 

שלנו לגבי ההירתמות האישית והקהילתית, 
ובא לעשות סדר באופן בו המועצה מעודדת 

ומובילה את הפעילות בתחום זה.
וחצי  שניים  במשך  אחורה.  מעט  נחזור  בואו 

עשורים היינו מרוכזים בעיקר בעצמנו. אל תרגישו 
לא נוח, היו לנו סיבות טובות: המשבר הכלכלי-חברתי, 

ששאב את כל הכוחות פנימה; הקליטה והשינויים באורחות 
החיים, שדרשו הרבה משאבי זמן ותשומת לב; ומעבר לכל, 
וגם הפך  רבים,  המצב הביטחוני, שתבע מאתנו משאבים 
 - טבעי  דבר  זה  וסיוע.  תמיכה  קבלת  של  למוקד  אותנו 

אנשים שרוצים להתנדב  רבות של  פניות  כשאתה מקבל 
לעזור לך, אתה פחות נוטה להתנדב לעזור לאחרים.

כל אלה הובילו אותנו למקד את משאבי ההתנדבות שלנו 
בתוך הקהילה, בעיקר בפעילות ציבורית בישובים ובאזור. 
תרבות,  או  חינוך  בועדת  השתתפות  נכון:  לא  נבין  שלא 
לקיחת חלק בהנהלות בישוב ובאזור, השתתפות בסיורים 
ביטחוניים במסגרת "המתמיד" -  כל אלה הן פעולות 
התנדבות ראויות וחשובות. עם זאת, בשנים האלה 
מיעטנו להירתם למשימות לאומיות, מחוץ לכותלי 
ביתנו )דוגמא חריגה יחסית היא הפעילות היפה 
לסיוע למחנות  "יחדיו"  אנשי  המתמשכת של 
שהיום,  למסקנה  במועצה  הגענו  צה"ל(. 
והכלכלית,  החברתית  ההתייצבות  לאחר 
להניף  לעצמנו  להרשות  יכולים  אנחנו 

בחזרה את דגל המשימתיות. 
יצאנו, אם כן, לחפש מה תהיה המשימה 
של  סריקה  לאחר  הראשונה.  האזורית 
הפועל  בגוף  התמקדנו  שונות,  חלופות 
ובפעילותו:  בו  קשור  וגורלנו  לנו,  בסמוך 
צוות  מתארגן  אלה  בימים  עזה.  אוגדת 
של מתנדבים, שבסיועו של מרכז החוסן 
להיערכות  התשתית  את  להקים  מתחיל 

נרחבת להתגייסות שלנו מול האוגדה.
אל  ניקרא  בקרוב  חברים,  היכונו  כך,  אם 
גם אם אנחנו   - כולנו  הדגל. הפניה תהיה אל 
פעילים בועדות והנהלות בישובים או באזור, וגם 
אם אנחנו מתנדבים מדי ערב בשטיפת הכלים או 
פינוי האשפה. הפעם לא צה"ל קורא לנו, אלא אנחנו 

קוראים את עצמנו אל צה"ל. חמסה עלינו.

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה
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ביטחון ופלילים
דקלה קיי

מיכיני  חקלאי  גילה  הבקרים  באחד 
סריקות  בתום  נעלם.  שלו  העיזים  שעדר 
רבות של מג"ב וצוות גששים ומעקב רגלי 
אינטנסיבי, העדר לא נמצא. עם זאת, יש 
לאחרונה  כי  לציין  חשוב  חקירה.  כיוון 
זאת  עיזים,  לגניבת  מוגברת  סכנה  קיימת 
עדרים  בכמה  שהתגלתה  מחלה  בעקבות 
ממנה  להיפטר  היחידה  שהדרך  בדרום, 
היא חיסול העדר. החיסול מוביל לחוסר, 

ומכאן הגניבות. גלו ערנות. 
מזוהה  לא  ג'יפ  פרץ  נובמבר  באמצע 
שערים,  שני  מפרק  שהוא  תוך  לדורות 
הגיב  השומר  ה"יונקייה".  לכיוון  ונכנס 
את  שביצע  לפני  נמלט  והג'יפ  בערנות 
זממו. לתשומת לבם של בעלי הטרקטורים 
הקטנים יותר, טרקטורי מטעים: לאחרונה 
הטרקטורים  של  הגניבה  מקרי  התרבו 

הנ"ל. שימו לב. 

9 בעקבות העיזים האבודות
גניבות עזים ובני בקר, לצד ציוד חקלאי

שלוש דירות בהרחבה של אור הנר נפרצו 
בשעות הבוקר. התושבים גילו את הפריצה 
רק כשהגיעו הביתה. פריצה נוספת בשעות 
הבוקר הייתה בברור חיל. הפורצים נכנסים 
דרך חלונות נעולים ותריסי גלילה, גונבים 
ונעלמים.  יקרים  ופריטים  חשמל  מכשירי 

חם":  "על  נתפס  אחד  פורץ  זאת,  עם 

הבחין  "חסלט"  במפעל  העובדים  אחד 

באדם פורץ למשאית ליד המפעל. טלפון 

נעצר.  והבחור  במידי,  שהגיעה  למשטרה 

בחקירתו הודה בשתי פריצות לרכבים. 

9 ופרצת
פריצות לאור היום, ואחד שנתפס

ליווה  החופשה  במהלך  בחנוכה,  עוד 
השיטור הקהילתי את הטיול של מחלקת 
החינוך הבלתי פורמלי בבתרונות רוחמה. 
"הפוגה"  נערכה  שחלף  החודש  במהלך 

התקיים  במהלכה  המתמיד,  למתנדבי 
סיור לימודי במוזיאון הפלמ"ח בתל אביב, 
מוזיאון האוסף של צה"ל וארוחת צהריים 

במסעדת "ורד הצלע". 

9 אור לנו
חי מייזלס התכבד להדליק את הנר השמיני של חנוכה, הנר של 

כוחות הביטחון, בטקס של המועצה במתנ"ס

טיול למתנדבים        צילום וו יהודה אהרוני



חינוך
טל שוורץ

למסע  יצאו  הנגב  משער  נוער  בני   54
יב' המסורתי שמארגנת בכל שנה התנועה 
ואנשי  15 מדריכים  כ-  ואיתם  הקיבוצית, 
בו  המשתתפים  כל  שסך  המסע,  צוות. 
הארץ,  מכל  ורוכבות  רוכבים   1000 הוא 
וכולל  ברציפות  שנה   20 כבר  מתקיים 
מסע אופניים אתגרי הנמשך ארבעה ימים 
על פני כ- 100 ק"מ דרך המכתש הגדול, 
בביקור  וסיומו  הערבה  עקרבים,  מעלה 
זה  מסע  לקצינים.  הספר  בית   ,1 בבה"ד 
מנתק את בני הנוער משגרת הבית והנוחות 
ולוקח אותם אל המדבר לטובת הכרעה על 
שירות משמעותי, לקיחת אחריות חברתית 
והתנדבות לשנת שירות בקהילה. וכך, בין 
לגיטרה,  ערב,  ארוחת  להכנת  מדורה, 
למפגש עם חברי כנסת, נערכו להן עשרות 
ומשמעותיות.   נוקבות  עומק  שיחות 
יחד  שלנו,  הבוגרים  הנוער  מדריכי 
"עבדו"  שלנו  הנח"ל  חיילי  קבוצת  עם 

דובר  היתר,  בין  הנוער.  בני  עם  בלשוחח 
"שוברים  על  ואפילו  מוסריות  סוגיות  על 
שתיקה". הרבה אנשים הגיעו ופרגנו לבני 
הגיע  למסע,  האחרון  בערב  שלנו.  הנוער 
אלון שוסטר לשוחח עם בני הנוער. אלון 
השירות  משנת  חוויותיו  על  לנוער  סיפר 
שלו. אלון, יחד עם בן שכבתו עודד פלוט, 
אחרת  קצת  שירות  שנת  לעשות  החליטו 
ולהקים  לבית  קרוב  להישאר  מהמקובל, 
יחד עם שותפים משדרות את גרעין "גשר" 
המשותף לשתי הרשויות, שפעל 15 שנה 
לאחר ייסודו. סביב "מדורת השבט" חיזק 
אלון את המחליטים לצאת לשנת שירות, 
עודד אותם לקראת תהליך המיון המורכב, 
ואתגר אותם לחשוב לא רק על מה קיים, 
בחברה  אין  ועדיין  צריך  מה  על  אלא 
יש  אבל  ארוך,  עוד  התהליך  הישראלית. 

מקום לכל מי שרוצה להתנדב.

9 מסע כזה
אלף בני נוער מרחבי הארץ, ביניהם גם הנוער שלנו, רכבו 

בסערה בנגב ובערבה, במסע יב' המסורתי שמארגנת התנועה 
הקיבוצית 

שער הנגב וו דצמבר 2015 08

צילום וו התנועה הקיבוצית

נהניתם במופע של דודו טסה? ביקרתם 
ביישובים?  היוצרים  מסדנאות  באחת 
קשור  פטיש  איזה  יודעים  כבר  הילדים 
רוחמה  קיבוץ  פעמים  וכמה  חיל  לברור 
את  "מאירים  פסטיבל  הקרקע?  על  עלה 
שער  צוותי  באמצעות  התממש  הנגב" 
הצעירים,  מרכז  התרבות,  מחלקת  הנגב: 
הרך.  והגיל  חברתי  לחינוך  המחלקה 

עלות  כל  ללא  מקומית,  תרבות  פעילות 
ואותנו  אתכם  לחבר  כדי  למשתתפים, 
מעולה  אויר  מזג  נס  הזה.  למקום  יותר 
קרה לנו, פך שמן ממשרד התרבות דווקא 
מצאנו אבל יחד איתו לעמק הלכנו, ההרה 
עלינו ועמלנו קשה מאד )אבל עם שמחה 
גדולה( כדי שנוכל להגיד "ויהי אור". חג 

מואר לכולנו. 

9 אור לנו
חופשת חנוכה עליזה במיוחד עם פסטיבל "מאירים את הנגב"

צילום וו טל שוורץ

לא  אני  פעם  "אף  כתב:  אטלס  יהודה 
מגפיים,  לי  נותנים  למה  לתפוס  יכול 
עוז  בנחל  אז  בבוץ".  תלך  אל  ואומרים: 
ו...הסכימו.  עוז  תפסו  והילדים   ההורים 

מדריכת  דוד,  בן  דיאנה  של  בהובלתה 

לטיול  א'-ו'  ילדי  יצאו  החברתי,  המרכז 

אמיץ בבוץ הקהילתי. להורים שלום. 

9 מבצבצים
טיול בוץ נחל עוז

צילום וו דיאנה בן דוד

של  משותפת  בישיבה  החלה  היוזמה 
ישיבה  תרבות,  רכזת   עם  הנוער  נציגי 
בין  מפגשים  סדרת  של  לתכנון  שהובילה 
בקהילה. המפגשים  למבוגרים  הנוער  בני 
יכללו סיפורים אישיים של הוותיקים לבני 

ופעילויות משותפות. את המפגש  הנוער, 
והוותיקים   הנוער  בני  הקדישו  הראשון 
חנוכה,  לקראת  ונרות  עששיות  להכנת  
ציפייה  עם  הצדדים  שני  יצאו  בסיכומו 

למפגשים הבאים. 

9 מדור לדור
מפגש ראשון בסדרת "מפגש בין דורי" התקיים בניר עם

צילום וו מרב רינק

32 בני י"א משער הנגב יצאו עם תחילת 
התנועה  של  מנהיגות  לסמינר  החורף 
המועצתית  הקבוצה  בממשית.  הקיבוצית 
ראיון  בדימונה,  מנהיגות  פעילות  עברה 
בני הנוער בעוטף  חיי  ברדיו המקומי על 
בשטח  ניווט  אתגריות:  ומשימות  עזה 

אחד  ועוד.  לחלוטין  סגורות  כשעיניהם 

משיאי הסמינר היה ערב "מאסטר שף" שבו 

במקום  שלנו  המועצתית  הקבוצה  זכתה 

השופטים  עוף.  סושי  הכנת  על  הראשון 

גילו לנו שזו הייתה המנה המכריעה. 

9 סושי עוף, מישהו?
בני י"א יצאו לסמינר מנהיגות בממשית. משיאי הסמינר: מאסטר שף

9 חסכו ואמצו
כלכליים  מאמנים  של  צוות 
למשפחות סיים בימים אלו את 
וללוות  לצאת  ומוכן  הכשרתו, 

את המשפחות בשער הנגב
להכשרת  קורס  הסתיים  לאחרונה 
שהונחה  למשפחות  כלכליים  מאמנים 
ע"י שירה ספטר, ממכון פילת )מקבוצת 
רופין.  מכללת  בשותפות  קפיטל(,  היי 
המחלקה יזמה את הקורס כחלק מתפיסת 
חיזוק החוסן בכל מישורי החיים, ובתוכם 
את  הכשיר  הקורס  הכלכלי.  החוסן 
מלא  כלכלי  אימון  להעביר  המשתתפים 
כשלושה  שנמשך  בתהליך  למשפחות, 
לומדת  המשפחה  במהלכו  חודשים, 
וצרכיה,  ליכולותיה  בהתאם  להתנהל 
מגיעה לאיזון ובמקרים רבים גם לצמיחה 
ימשיכו  מהמשתתפים  חלק  כלכלית. 
מהמועצה  משפחות  בהתנדבות  לאמן 
ויפתחו  שרכשו  בכלים  ישתמשו  וחלקם 
עסק לפרנסתם האישית. הקורס ארך 13 
שער  תושבי   12 בו  השתתפו  מפגשים. 
הגנב, שכירים, עצמאיים וגמלאים, שרצו 
ואם  עצמאיים  כמנחים  אם  להתפתח 
כמתנדבים. כחלק מהקורס, כל משתתף 
התחייב לאמן ללא עלות שתי משפחות, 
לשירותים  המחלקה  באמצעות  שהופנו 

משער  עברו  כה  עד  בסה"כ  חברתיים. 
הנגב 18 משפחות אימון כלכלי מלא.

9 למידה 
הדדית

בתחילת חודש דצמבר 
התארחה בשער הנגב 

משלחת מקארלסרוהה 
גרמניה, קהילתנו התאומה

המועצה,  ראש  את  כללה  המשלחת 
וכן  בהלר  קנוט  וסגנו  שנאודיגל  דר' 
החילוץ  האש,  כיבוי  בתחומי  מתנדבים 
לימודי  סיור  ערכה  המשלחת  וההצלה. 

במסגרת  ההתנדבות.  בתחום  שהתמקד 
בו  אזורי,  התנדבות  כנס  נערך  הביקור 
בתחום  בקארלסרוהה  לנעשה  נחשפנו 
האסטרטגי  לתהליך  ההתנדבות, 
ותוצריו,  ההתנדבות  בתחום  המועצתי 
ערכנו  וכן  בתחום  הדוריים  להבדלים 
שולחנות עגולים בתחומי התנדבות נוער 
בחירום ופיתוח פרויקט התנדבות אזורי 
של  תוצר  הוא  הכנס  עזה.  אוגדת  למען 
ההתנדבות  בתחום  אסטרטגי  תהליך 
מטה  של  מפעילותו  וכחלק  במועצה 
משימתיות,  לקידום  חממה   – חמס"ה 
לומר  המקום  זה  והתנדבות.  סולידריות 
התכנון  במלאכת  שעסק  מי  לכל  תודה 
שער  תושבי   – המשלחת  של  והאירוח 

וגנר  יוסי  )דורות(,  הרן  שולי  הנגב, 
הנר(  )אור  שיינגורטן  לילך  עוז(,  )נחל 
סיוון,  נפתלי  פלוט,  עודד  ומהמועצה 

ורדה גולדשטיין, וחזי בוצר.

9 מראים 
לכם

תוכנית "מראה מקום" החלה 
בקורס הכשרה ייחודי בו 
השתתפו נציגים מעשרה 

ישובי המועצה
בעלי  ותושבים  אמנים  תרבות,  אנשי 
להיות  ורצון  קהילתית  מעורבות 
מובילים, רכשו כלים, התנסו באופן אישי, 
והפעילו  הניעו  סרטונים,  יצרו  צלמו, 
יצרו  אותם  במיזמים  התושבים,  את 
יחד. התהליך הוביל להפקת מיזמי גמר 
בקיבוצים,  משתתפים  רבי  שיא  ואירועי 
מניעות  לשותפות  המצלמות  את  והפכו 
ההכשרה,  קורס  שלב  בתום  קהילה. 
עם  טווח,  ארוך  ליווי  בתהליך  התחלנו 
ההיענות  בישובים.  מקום  מראה  צוות 
והחוויה  התהליך  עצומים,  וההתרגשות 

מרגשים.

מיה זילברבוש היא עו"ס מרכז החוסן 
ורכזת התנדבות שער הנגב

רווחה וחןסן
מיה זילברבוש

בתמונה וו 
"מראה מקום", 

קיבוץ ארז

99 אור 
בעיניים

פעילות חנוכה משותפת 
לילדי כיתות ג' של שער הנגב 

וסן דייגו
בית  בעוד  חנוכה,  של  שני  נר  בערב 
כיתה  התקבצה  וריק,  חשוך  כבר  הספר 
נר  להדלקת  לוי  וולף  אורנה  של  ג' 
נפלאות  דייגו.  סן  ילדי  עם  משותפת 
ופעילות  שיחה  מאפשרות  הסקייפ 
הנרות  הדלקת  לאחר  אמתית.  משותפת 
פנו הילדים ליצירה שהכינו מבעוד מועד 
אחד  כל  שלהם.  הגיבור  את  המתארת 
סיפר על הגיבור שלו, חלק בעברית וחלק 
ו"סופרמן"  "ספיידרמן"  בין  באנגלית. 
אחים  אמיצים,  הורים  מאוד  הרבה  היו 
מאוד  הרבה  ובעיקר  וגיבורים,  עוזרים 
גם  היו כמובן  בין שני הצדדים.  משותף 
שירי חנוכה, שוב בשתי השפות; היו גם 
סופגניות כשכל צד הסתפק באלה שלו, 
לא  מחסומים,  ללא  ילדים  היו  ובעיקר 
של מרחק ולא של שפה. ילדים עם הרבה 
אור בעיניים. ואם זה מה שאורנה ודיאן 
)המורה מסן דייגו( השיגו עד חנוכה, אנו 

הבא  הפרויקט  את  לראות  מצפים  כבר 
של השנה.

 יוזמה חיובית
באמצע נובמבר נפגשנו 

במטרה לציין שבוע היזמות 
העולמי בשער הנגב, ולחגוג 
עם מסיימי פרויקט 'מזנקים 

ביחד 2'
לפניכם נבחרת המסיימים:

הנר,  מאור  ספליאטר  יערה   •
קונדיטורית, בעלת הקונדיטוריה "יערה 

– קונדיטוריה ביתית", 050-7450971.
עוז,  מנחל  אורן-דננברג  טום   •
הסטודיו   .054-4473515 "הסטודיו", 
עוסק בעיצוב, מיתוג ונוכחות דיגיטלית 

לקהילות ועסקים.
בעל  חיל,  מברור  וייס  בן  שמעון   •
דוכן   ,052-6510506 בקיבוץ"  "פלאפל 
פלאפל נייד המגיע לכל ישוב וכל מקום 

במועצה האזורית שער הנגב.
מתכננת  ממפלסים,  שוץ  אירה   •
המתמודדים  לסטודנטים  דיור  להקים 
ADHD. הסטודנטים יקבלו תמיכה  עם 
ועזרה להתמודדותם, וישפרו את יכולות 

הלמידה והחיים.

ופיליפ איסקנדרוב מאור הנר,  • ליטל 
לעיצוב  סטודיו   ,054-7340422  ,"219"

גרפי ואפליקציות.
רוחמה",  "חוות  מרוחמה,  פלג  מיכל   •
מדריכת רכיבה טיפולית, 054-7995240. 
בילדים  המטפלת  ברוחמה  חווה  בעלת 

ומבוגרים, ויוצרת קהילה מטפלת.
"אופק  עזה,  מכפר  איפרגן  איציק   •
שרותי   .052-3333224 צילום"  שרותי 
וסרטי  ארועים  של  ועריכה  צילום 

תדמית.
אפליקצית  עוז,  מנחל  זהר  יניב   •
 .053-2210972  "NEWSENDERS"
חדשותיות  ידיעות  ליצירת  אפליקציה 

מכל מקום, בכל מקום ובכל זמן.
• הלן זילצר ממפלסים, "תכשיטי הלן" 
ומעצבת  צורפת   .054-7646978

תכשיטים מזהב, כסף ואבנים טובות.
עם,  מניר  גרימן  ואלעד  שגית   •
מפיקים   .050-6841384 וצחוק"  "גלגול 
בהתאמה  לילדים  ארועים  וממחיזים 

אישית, ובירידים.
• אלון טרייטל מנחל עוז, "חליל וצליל" 
054-7917298. נגן ומורה לנגינה בחליל 
בהזמנה  בנסורי  חלילי  בונה  בנסורי, 
אישית, מנחה סדנאות למוזיקה וליצירת 

כלי נגינה.

החליטה  הזו  המוכשרת  הקבוצה 
בשטח  כבר  היו  חלקם  שינוי.  לעשות 
וההכשרה.  הליווי  את  צריכים  היו  אבל 
ל"יזמויות  היחידה  מנהלת  גולסט,  נגה 
ומנהלת  הנגב  בשער  קטנים"  ועסקים 
מטרה  עם  מפה  יצאו  "חלק  הקורס: 
הגדירו  חלק  נכנסו,  שאתה  מזו  שונה 
מחדש את קהל היעד שלהם, חלק פשוט 
התמקצעו. לא חשוב לי מהי ההתפתחות 
אותה חווה היזם העיקר שיחווה כזאת". 
איך  עסקית,  תכנית  מהי  למדו  היזמים 
בונים אותה ומתי היא תשרת אותם, את 
המוצר  ואת  עצמם  את  לשווק  היכולת 

במדיות שונות, ועוד. 
בשלבי  העסקים   '2 ביחד  ב'מזנקים 
ביניהם  יצרו  חלק  שונים;  התפתחות 
המטרות  אחת  זו  וגם  פעולה  שיתופי 

בקורס: ליצור תשתית למעגל יזמים.  
המחלקה  בזכות  התאפשר  הקורס 
בראשה.  ונגה  הנגב,  בשער  ליזמויות 
המרצים: פרדי גרניט )שדרות(, אברהם 
אפשטיין  ואיילת  עזה(  )כפר  שפירא 
שלנו  השותפים  סייעו  עוד  עזה(.  )כפר 
מהפדרציה היהודית בסן דייגו באמצעות 
'שותפות ביחד' מבית הסוכנות היהודית. 

שותפות ביחד
יעל רז לחייני
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דקלה קיי, טל שוורץ, מזי כהן אילון

מחלקת ה  מנהל  בוצר,  כשחזי  התחיל  כל 
המחלקות  מנהלי  אל  הפנה  התרבות, 
והספורט  התרבות  ממשרד  קורא"  "קול 
מנהלת  שוורץ,  טל  הפריפרייה.  תרבות  לאירועי 
ומזי אילון מנהלת מחלקת  המחלקה לחינוך חברתי 
צעירים הגישו תוכנית משותפת לפעילות מועצתית 
הוא  כשהרציונל  לתושבים,  ואומנות  תרבות  של 
בכמה  אנשים,  שיותר  בכמה  שייגע  פסטיבל  להפיק 
גילאים, בכל הסטאטוסים ובכל מצבי הרוח.  שיותר 
היוזמה של משרד התרבות והספורט הגיעה למימוש 
באמצעות מחלקת התרבות, מרכז הצעירים, המחלקה 

לחינוך חברתי והגיל הרך. 
ואומנות  תרבות  פעילויות  כללו  הפסטיבל  אירועי 
מועדון  והנעורים,  הילדים  בתי  הרך,  הגיל  במסגרות 
התרבות  מערכות  במועצה,  הגלריות  מגוון  יחדיו, 

היישוביות, יזמויות מקומיות, מסעדות ועוד.
מחלקת החינוך הובילה את 600 ילדי א'-ו' בטיולים 
בבתרונות רוחמה, שם נהנו מפעילות יצירה סביבתית 
על  הנגב,  בשער  ההתיישבות  ראשית  על  קצת  ולמדו 
מסדנאות  נהנו  הנוער  בני   150 שלנו.  באזור  חקלאות 
ילדי  המחלקה.  שהפיקה  קבוצתי  חיזוק  בסימן  שטח 
"בגן של  הגנים צפו בהצגה של תיאטרון אורנה פורת 

ביאליק" 
התקיימה  הצעירים  מרכז  של  הראשונה  הפעילות 

למועדון  להגיע  הוזמנו  התושבים  כאשר  חמישי,  ביום 
'יחדיו' ולקחת חלק באחת מהסדנאות שפעלו במקום. 
פרחים  ביצירת  גדולה  בהנאה  השתלבו  שהגיעו  אלה 
המופלאה  הקרמיקה  בגינת  הציבו  אותם  מקרמיקה 

והפורחת של 'יחדיו'.
בהנחיית  דורות,  בקיבוץ  התקיימה  הבאה  הסדנה 
יצרו  והורים  ילדים  המקום.  תושבת  צעירה  רז,  דפנה 

יחד קישוטי חג ומגוון אלמנטים הקשורים לחנוכה.
במקביל לסדנה החלו להתאסף תושבים בחדר האוכל 
של קיבוץ ניר עם, שם צפו המשתתפים במופע תיאטרון 
בן  צעיר  גרימן,  אלעד  וצחוק".  "גלגול  של  -סיפור 
אותם  כשלקח  החג  לאווירת  כולם  את  הכניס  המקום, 

למסע בסיפורו של שלמה אבס "הסופגנייה".
במגוון  וילדים  הורים  הגיעו   18:30 בשעה  בערב, 
גילאים ל"ביתמלאכה", למסע מרתק בעקבות הצל של 
פיטר פן. הילדים )וההורים שחשבו שלא רואים אותם( 
נכנסו אל עולם הדימיון בעזרת משחקי אור וצל, בשלל 

טכניקות מרשימות.
מיישוב  פלייבק"  "תיאטרון  שחקני  עברו  לבין,  בין 
והצגות  הפעלות  ערכו  המיוחד  ובסגנונם  ליישוב, 
מחזות  ומבוגרים.  צעירים  החברים,  עם  משותפות 
מאולתרים על הלינה המשותפת ועל הכאבים והבדיחות 
הורים  מבוגרים,  מייסדים,  לכולם:  אפשרו  המקומיות 
היישוב  לסיפורי  מחדש  ולהתחבר  לצחוק  נוער  ובני 

ולקהילה. 
של  הופעתו  עם  חמישי  בערב  היה  הפסטיבל  שיא 
צעירי  בחרו  ההופעה  את  טסה.  דודו  והיוצר  הזמר 

רחבת  את  הקודם.  בחודש  שנערך  במשאל  הנגב  שער 
הכניסה לאולם כבשו מתנדבי מרכז הצעירים שמילאו 
היוצר  מבית  גדול  בר שתייה  למרכז,  הצטרפות  טפסי 
של הגרין פאב בניר עם ודוכן "פלאפל בקיבוץ" שפינק 
גם בסביח. בתחילת ההופעה הציגה מזי אילון את מרכז 
ולפרגן  לברך  עלה  פלוט  ועודד  ופעילותו  הצעירים 

לצעירים.
יום שישי נפתח בשלושה מוקדים שפעלו במקביל:

וכיתות  הגן  בגילאי  צעירים  לילדים  סדנה  ביכיני, 
עם  יצרה  הסדנה,  מנחת  סימון,  בן  עינת  היסוד. 

המשתתפים עששיות צבעוניות.
בכפר עזה, סדנת התנסות בעיסת נייר לכל הגילאים 
המשתתפים  את  הנחתה  שגב  שוש  שוש.  של  בגלריה 
הכנת מודלים שונים של עיסת נייר, ולימדה את אומנות 

הצביעה והיצירה בחומר.
שבלונות  בהכנת  שעסקה  נוער  לבני  סדנה  בארז, 
והדפסה בטיונר. הצעירים הגיעו כדי ללמוד מבוגרות 
"בצלאל" תושבות המועצה את סודות ההדפסים ויצירת 

מודלים מיוחדים.
גילאים, נהרו אל הסדנאות,  תושבי המועצה, במגוון 
המופעים והמפגשים ונהנו מהיצירה, תחושת ה"ביחד" 
ואווירת החג. בערב הודלקו חנוכיות ביישובים, כמיטב 
בעיני  בעיקר  שמקורו  באור,  מלא  היה  החג  המסורת. 

התושבים.

צילומים: קובי פלומניק, לירון יונגרמן וטל שוורץ  
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9שעת כושר
משהו על למידה? 

כיצד מתרחש הפלא? איך אנחנו שנולדים פחות מלומדים 
מכל היונקים, מגיעים הרחק לפניהם בכל הקשור ליכולות 
החיצוני  הביטוי  את  בוגרים?  כאנשים  למידה  ברות 
ללמידה ניתן לראות בבירור: ההתנהגות המשתנה, יכולות 
שקורה  מה  אבל  ההתמחות.  הידע,  הפגנת  ההתמודדות, 
בפנים, בראש. תעלומה. הלמידה של הלמידה על תהליכיה 

העצביים, נמצאת עדיין בחיתוליה.
פוטנציאל  הוא  הלמידה  פוטנציאל  הקיים,  הידע  פי  על 
כאלה  קישורים  כמה  במוח.  לעצב  עצב  בין  ההתקשרות 
אפשריים? אומרים שכמספר הכוכבים ביקום. כמה מאלה 
אומרים שבסביבות  יכולות?  בעל  בוגר  אדם  ע"י  מנוצלים 

האחוז הבודד. מעט מאוד. יש מה ללמוד.
מהם התנאים ליצירת חיבורים בין עצביים במוח? התנסות, 
על  ללמידה,  מוטיבציה  על  מדברים  רבות  תרגול.  חוויה, 
הצלחה?(  )מהי  גדולות  להצלחות  בדרך  קטנות  הצלחות 
שלא  מגוונת  אירובית  גופנית  פעילות  גם  ביותר  וחשובה 
ברור אופן השפעתה המכרעת. האם בעקיפין או במישרין? 
ליצירת  גירוי  רק  הם  הספורט  ואימוני  הרצאות  שיעורים, 
הפעילות.  לאחר  ברובו  מתרחש  במוח  התהליך  קשרים. 
בעיקר בשינה ולא תמיד מהיום למחר. לפעמים כן, לפעמים 

שבוע, אולי חודש.
שניים  במשך  בכדורעף  הנגב  שער  בנות  את  מאמן  אני 
ו',  וחצי עשורים. פחות או יותר אני מלווה אותן מכתה ה', 
ז', עד קבוצות הבוגרות, כולל! בדרכי חוויתי עם הבנות לא 
שיותר  לי  ונדמה  שלהן  ואישיות  קבוצתיות  הצלחות  מעט 
ממש  גם  מעט  ולא  אי-הצלחות  הבנות  חוו  מהצלחות, 
כישלונות. למרות זאת, באופן מפתיע ולא אחת, בנות שלא 
נחשבו לעילוי בגיל ביה"ס, הופיעו אחרי הצבא וכספורטאיות 
בוגרות, הראו התקדמות עצומה וחלקן אף "עקפו בסיבוב" 

כאלו שנחשבו מצטיינות. 
לידי  באים  מוחיים  "הבשלה"  שתהליכי  להיות  יכול  האם 
שדווקא  ייתכן  האם  החוויה?  רגעי  לאחר  שנים  גם  ביטוי 
תחושות אי-ההצלחה יוצרות תנאי למידה טובים לא פחות 
שמדובר  וכמובן  ההצלחה?  מחוויות  יותר  אף  אולי  ואולי 
בשילוב תחושות, אחרת איך היו עושות את דרך הספורט 
רב  מניח שמי שעברו מסלול התקדמות  אני  עד לבגרות. 

שנתי שכזה, רצוף עליות ומורדות, מבינים במה מדובר.
גם  יוצרים  בספורט  העוסקים  שמתבגרים  ונמצא  נחקר 
הצלחות של ממש בלימודים כיתתיים. ההסבר הרווח הוא 
שיפור ביכולת ניהול זמן, אבל האם ייתכן שעומס החוויות 
י"ב,  כתה  עד  ומתבגרים  ילדים  המלווה  ההישגי,  בספורט 
מעודד חיבורים עצביים במוח ש"על הדרך" נושאים איתם 
שהצלחה  להיות  יכול  האם  מהכיתה?  הלמידה  את  גם 
במתמטיקה 5 יחידות לדוגמה, תושפע מעיסוק רב שנתי של 

המתבגר או המתבגרת בענף ספורט רב שנתי כלשהו?

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

9 יסודות 
חזקים

ענף ההתעמלות הינו הענף 
הגדול והמוביל שלנו והוא 

מתחיל בגיל הגן
זה,  חוג  על  מיוחד  דגש  שמנו  השנה 
המועבר על ידי מנהלת ענף ההתעמלות 
מילוא.  מיכאלה  ותיקה  ומאמנת 
על  מתעמלים  הילדים  לגן,  בהתעמלות 
סולמות  טרמפולינות,  מכשירים:  מגוון 
מוסיקה  פעילות,  משלבים  ועוד.  קורות 
משתי  אחת  הינו  הגן  גיל  ותנועה. 
להתפתחות  ביותר  החשובות  התקופות 
קיימנו השבוע  ונכונה של הגוף.  בריאה 
יחד.  המתאמנים  וילדים  הורים  מפגש 
לגילאי  בחוג  מקומות  מספר  נותרו 
בשעות  שני  בימי  המתקיים   5-4

.18:00-17:00

9 רשת 
ביטחון

נבחרת הכדורשת של נשות 
שער הנגב הולכת וגדלה 

מעונה לעונה
הקפטנית של הקבוצה היא שרית גלאון 
מברור חיל, בת 52, מורה לחינוך גופני 
הקבוצה  של  הבנות  "רוב  סילבר.  בכפר 
אומרת.  היא   ,"55 עד   30 בגיל  הן 
פניתי  שנים.  שלוש  לפני  "התחלנו 
אחראית  אז  שהייתה  זק,  פישר  להילה 
את  להרים  לי  עזרה  והיא  הספורט  על 
מאמנת  הייתה  לא  בהתחלה  הקבוצה. 
ואני לקחתי את האימון על עצמי". כיום 
מורה  סבג,  תומר  הוא  שלהן  המאמן 
ההיענות  הנגב.  בשער  גופני  לחינוך 
להתאמן  מגיעות  נשים  כ-40  גדולה, 
האחת  קבוצות:  שתי  "פתחנו  ולשחק. 
במשחקי  שמשתתפת  יותר  מקצועית 
והשנייה  אחרות,  קבוצות  מול  ליגה 
המוסף  הערך  הכיף".  בשביל  שמשחקת 

של המשחק מעבר לכושר, הנאה ומפגש 
"הבעל  חיבור משפחתי.  גם  הוא  חברתי 
והילדים באים לעודד אותנו במשחקים, 
וזה כיף אדיר", אומרת שרית. "כל אחת 
בידע  צורך  אין  כדורשת,  לשחק  יכולה 
מוקדם. זה משחק כיפי, משחרר, ומגבש 
חברתית". אפשר להצטרף לקבוצה מגיל 
קשר  צרו  נוספים,  לפרטים  ומעלה.   24
עם עמותת הספורט בשער הנגב או עם 

המאמן, תומר: 050-6676055

9 שומרים 
על המלך

במחצית השנה הראשונה 
השתתפה נבחרת השחמט 
של המועצה במשחקי ליגה

בליגה  שלוש  קבוצות:  ארבע  לנו  יש 
ב',  בליגה  ג'. ההישגים  בליגה  ואחת  ב', 
ושני  ראשון  מקום  קבוצות:  עשר  מתוך 
מול  א', מקום שלישי  חוף אשקלון  מול 
חוף אשקלון ב', ומקום חמישי מול חוף 
הקבוצה  הגיעה  ג'  בליגה  ג'.  אשקלון 

משחקי  בתום  המכובד.  השני  למקום 
הקבוצה  של  במועדון  נערכה  הליגה 
תחרות בזק והזוכים הם שלומי בן חיים 
אורליאנסקי  אלפרד  הראשון,  במקום 
במקום השני, ובני עיון במקום השלישי. 
לזרוביץ'  אביב  את  הקדימו  שלושתם 
ואריה קוצר. בחודש יולי נפטר שחקן עבר 
שמסנובסקי  חוליו  בשם  הנגב  שער  של 
לקיים  הוחלט  גברעם.  קיבוץ  חבר  ז"ל, 
 26 בהשתתפות  לזכרו  שחמט  תחרות 
ונערה  נערים  מספר  הכוללים  בוגרים 
של  משפחתו  בני  ילדים.  ושבעה  אחת 
הפרסים.  בחלוקת  השתתפו  ז"ל  חוליו 
אוהד  כהן,  נעם  הם  המצטיינים  הילדים 

שפיר ואוריה קוצר. 

9 המכבייה 
חופשת חנוכה נוצלה 

כמעט במלואה לטובת קיום 
טורנירים בענפים השונים

מוספי  ערן  המאמנים  הכדורסל  בענף 
ומתן פרץ ארגנו טורנירים בשער הנגב, 

המאמן  בכדורגל  ושדרות.  נגב  שדות 
רועי חלבי ארגן טורנירים אצלנו במגרש, 
הטניס  בענף  מאשכול.  קבוצות  מול 
קיימו  אבן  ודור  משהיד  יוסי  המאמנים 
אשקלון.  ובחוף  הנר  באור  טורנירים 
ענף  של  הגדול  חנוכה  הפנינג  וכמובן, 
ההתעמלות: תחרויות היתוליות, דוכנים 
להורים  משותפת  פירמידות  וסדנת 

וילדים. הייתה אווירה חגיגית ומהנה.

9 ערך מוסף
במהלך החג הועברה סדנת 

מאמנים על ידי עמותת 
ערכים לספורט 

העמותה עובדת איתנו בשיתוף פעולה 
במספר תחומים, ובמהלך חופשת חנוכה 
כלים  קיבלנו  בו  ראשון  מפגש  קיימנו 
מפסיכולוגית ספורט על התמודדות מול 
מצבי לחץ. בין אם מדובר בלחץ הנובע 
אישיות.  מסיבות  או  הספורט  מתחום 
סדנה נוספת שקיימנו, דנה במיצוי עצמי 

ובעבודתו של המאמן. 

13דצמבר 2015 וו שער הנגב

ספורט
דפנה סיבוני ששון

בתמונה 
וו סדנת 

פירמידות 
בג'נרל 

ג'ימנסטיק. 
צילום: עומר 

צדיקביץ'

מרכז צעירים
מזי כהן-אילון

ואבקת  בריבה  מעוטרים  עדיין  כשהם 
להופעה  הנגב  שער  תושבי  הגיעו  סוכר, 
דורות.  באולם  טסה  דודו  של  המרגשת 
מדובר בהופעה שנבחרה על ידי צעירי שער 
הפייסבוק של  בדף  הנגב במשאל שנערך 
הצעירים. כדי להכניס את כולם לאווירת 
החג הגיעו שמעון ואלון עם הקרוואן של 
פלאפל  כדורי  והקפיצו  בכפר",  "פלאפל 

החבר'ה  התמקמו  לצדם  כהלכתו.  וסביח 
בר  עם  בניר-עם  פאב  הגרין  של  הטובים 
מפנק שכלל בירות טובות ועוד הפתעות. 
רק  לא  וזה  באוויר,  חדש  משהו  מריחים 
אדי האלכוהול או שאריות של לביבות. מי 
שלא הגיע הבין שאת המסיבה הבאה לא 

כדאי לו לפספס.

9 איזה יום
 דודו טסה, בהופעה מרגשת, היה השמש שהדליק את 

אירועי חנוכה
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צילום וו קובי פלומניק

9 שווה לגזור
והפעם... חנויות יד שנייה במועצה

יוזמה של דליה מצליח שיחד עם משפחתה  "החנות של דליה" כפר עזה, המקום הינו   •
עיצבו את המקום בסגנון אקזוטי וחמים. בחנות כל אחד יכול לתרום וכל אחד יכול למצוא 
את מבוקשו. הרצפה מכוסה בשטיחים ומחצלות ועל המדפים והכונניות יש שפע של כלי 
במבנה  ממוקם   ,11:00-13:30 השעות  בין  שבת  בימי  פתוח  ועוד.  בגדים  משחקים,  בית, 

המכבסה הישנה )אזור חדר האוכל(.טלפון: 08-6809884. 

עונה של שנה  ניתן למצוא על המדף בכל  ומקסימה בה  "שיק שוק" ארז, חנות קטנה   •
בגדי קיץ וחורף, פרטי נוי ודבש איכותי מהמכוורת. רוחל'ה מארחת את הלקוחות הבאים 
שני  בימי  פתוח  העונה.  ממטעמי  ועוגה  קפה  מיצים,  ומציעה  גדולה  באהבה  החנות  אל 

17:00-18:30, ימי שישי ושבת 11:00-13:00. טלפון: 0821347-050
• "חנות יד שנייה" דורות, פינה קסומה עם עצי זית ופינות ישיבה אליהם ניתן לפרוש עם  
קפה מיצים ועוגות תוצרת בית. עדנה תתהלך איתכם בין המדפים, תציע לכם מגוון גדול של 
בגדי יד שנייה, פרטי אומנות, חפצי נוי ועוד הרבה הפתעות. פתוח בימי שני09:30-11:00, ימי 

שלישי 7:00-18:30, יום שישי 10:00-13:00. טלפון: 050-5366310.
• בקרוב יפתחו ילדי חביב, נעורי נחל עוז,  חנות יד שנייה מלאה בהפתעות נוסטלגיות.

גדול  אתגר  זה  מועדפת  עבודה  למצוא 
הנגב.  בשער  המשוחררים  החיילים  עבור 
פעם  לא  נתקלים  הצעירים  במרכז  אנחנו 
מועדפת  עבודה  למצוא  שלהם  בצורך 
והעבודה  ומאחר  באזור,  אותם  שתשאיר 
זה,  בשלב  מוכרת  לא  החינוך  במערכות 
בצפון  עבודות  לחפש  לצאת  נאלצים  הם 
או בערבה, בחקלאות או בתעשייה. עמוס 
מכפר  "סינקופה"  חברת  מנכ"ל  בוקובזה, 
ולהציע  הכפפה  את  להרים  החליט  עזה 
משרד  של  המענק  בגובה  שחרור  מענק 
שנה.  במשך  שיתמידו  לעובדים  הביטחון 
העבודה בחברה, שמספקת שירותי סאונד 
אינה  בארץ,  המופעים  לכל  ותאורה 
מדגיש  ועמוס  מועדפת,  כעבודה  מוכרת 
"יש  מהחברה.  ישירות  יינתן  המענק  כי 

וחרוצים",  צעירים  בעובדים  צורך  לנו 
שנה  כל  לגייס  הוא  "הרעיון  אומר.  הוא 
בין 10-15 צעירים מהאזור עם התחייבות 
מהאזור  עובדים  מעדיפים  אנחנו  לשנה. 
על פני כוח אדם תל אביבי. אנחנו יודעים 
להשאיר  וכדי  באזור,  גדול  היצע  שאין 
אנחנו  להשקיע.  שווה  הצעירים  את  כאן 
מלאה,  במשרה  נשמה  שחקני  מחפשים 
בתחום,  להישאר   2-3 יבחרו  מתוכם  ואם 
מעניינת  בעבודה  מדובר  הרווחנו". 
עם  פיזי,  כוח  גם  המשלבת  ומאתגרת 
מיטב האמנים מהארץ ומחו"ל, המתאימה 
עצמו  את  שמוצא  מי  וצעירות.  לצעירים 
מתאים, יכול לפנות לרכזת כוח האדם של 

סינקופה, לירון: 08-6809698.

9 מעדיפים אתכם
השתחררתם? ב"סינקופה" מציעים מענק עבודה מועדפת 

למתמידים מעל שנה

ותושבת  עוז  נחל  בת  גבריאל,  חדווה 
שלוש  כבר  במעברים  עובדת  הנר,  אור 
במכללת  למדה  אלו  בשנים  שנים.  וחצי 
וקידום  מאסטר  ווב  אביב  בתל  "האקריו" 
האחרונה  השנה  במהלך  עסקים.  ושיווק 
כחלק  במועצה,  ליזמים  להציע  החלה 
בתחום  מספקת  שמעברים  מהשירותים 
הפרטני, שירות "אחד על אחד" להדרכת 
שליזמים,  הבינה  במהרה  עסקי.  פייסבוק 
השיווקי  בפן  קושי  יש  הצעירים,  בעיקר 
בהנעת תהליך צמיחתו של העסק, ותמיכה 
החליטה  היא  מספיקה.  לא  פעמית  חד 

להפוך את ההדרכה לתהליכית.
צלמת  לבנון,  עדי  אל  חברה  חדווה 
בעבר  היא  גם  שעבדה  כרמיה  תושבת 
ב"מעברים" וכך הכירו. "לעדי יש כישורים 
עסקים  וקידום  עיצוב  בשיווק,  מדהימים 
ולכן החלטתי לשלב אתה ידיים", אומרת 
השנייה  את  אחת  משלימות  הן  חדווה. 

ליזמים  לאפשר  גדולה  תשוקה  וחולקות 
להם  לסייע  עצמם,  את  לממש  הצעירים 
לצייר את החלום ולצקת אליו את הצבעים 
גולסט,  נגה  עם  קשר  יצרו  הן  הנכונים. 
מנהלת תחום יזמויות וליווי עסקים קטנים 
במועצה, ועם מזי, מנהלת תחום הצעירים 
ליזמים  תכנית  נבנתה  ויחד  הנגב  בשער 
מעל  בתחומם  הפעילים  המועצה  תושבי 

חצי שנה.
ליזמים  להביא  רוצות  "אנחנו  חדווה: 
כדי  המיטביים  השיווקיים  הכליים  את 
מול  שלהם  העסק  את  לחשוף  שיוכל 
הם  בתוכנית  פוטנציאלים.  לקוחות 
ילמדו על שיווק דיגיטלי, יעצבו יחד עם 
לעסק  אתר  יפתחו  לוגו,  מקצועי  מעצב 
הכתיבה  סודות  את  ילמדו  פייסבוק,  ודף 
עם  תדמית  בצילומי  וישתתפו  השיווקית 

צלמת ומאפרת מקצועיות". בהצלחה.

9 לטס פייסבוק
 מקימים עסק? ב"מעברים" ילמדו אתכם שיווק טכנולוגי 

בעולם דיגיטלי

השבוע התקיים המפגש האחרון בסדנה 
של עת לדעת, "תלושים מהמציאות". את 
ישבנו  ואנחנו  שחורי  בני  הנחה  הסדנה 
כעס  הבענו  שאלות,  שאלנו  מרותקים, 
להבין  בחרנו   – חשוב  הכי  אבל  ותסכול 
הרבה  בחיינו.  הכלכליות  הבחירות  את 
ההבנה  את  לעורר  כדי  נעשו  ניסיונות 
רק  אבל  אחרת,  גם  שאפשר  והמחשבה 

בני הצליח. התנהלות כלכלית נכונה היא 
זה  וכחברה.  כפרטים  כולנו,  של  אחריות 
מסע  היה  הולכים.  אנחנו  שאתו  המסר 
ומשפטי  התובנות  ההארות,  וכל  מרתק, 
ילוו אותנו הלאה. במהלך חודש  המפתח 
השנייה,  לקבוצה  ההרשמה  תפתח  ינואר 

אל תישארו מחוץ לתלוש, קחו אחריות.

9 מציאות נושכת
"מגש הכסף", לא רק תכנית טלוויזיה

צילום וו מתוך דף הפייסבוק של מרכז הצעירים



9 הניסים 
והנפלאות

זהו  מה אומר לכם המספר 3600? כן, 
החג  במהלך  שאגרנו  הקלוריות  מספר 
שאכלנו  בהנחה  וזאת  "יחדיו",  במועדון 
יום  כל  אחת.  סופגנייה  רק  יום  מידי 
הדלקנו נרות, פצחנו בשירי חג ושמענו 
וחכמה  תורה  דברי  ומרצים  חברים  מפי 
השמיני  הנר  ביום  לחנוכה.  בהקשר 
'יחדיו',  נשות  מקהלת  לפנינו  הופיעה 
נעימות  ובהרמוניות  בקולות  שהפליאו 
הבנות  אתו  סיילס,  אבי  של  בניצוחו 

מזמרות כבר שנים מספר. 

9 תערוכות
צילומים  תערוכת  מוצגת  אלו  בימים 
רחוב"  "סיפורי  בשם  ומיוחדת  מעניינת 
של הצלם האמן בנימין שמרון מנחל עוז. 
בנימין: "הרחוב הוא עולם ומלואו עבורי. 
כאשר אני משוטט בו, אני ער למה שאני 
פוגש ורואה באקראי, תמונות או דמויות 
רגילות וגם יוצאות דופן, סוגי אוכלוסייה 
שמחים  מרתקים,  סיפורים  שונים, 
חשוב  מעניינים.  ומצבים  עצובים  או 
עבורי.  המסקרן  הרגע  את  לתפוס  לי 
תערוכה זו מוקדשת לזכרו של גורי, חבר 
נפש שלי מילדות. ברצוני להודות לצוות 

הפעם  זו  לי  שמאפשר  יחדיו  מועדון 
השלישית להציג את עבודותיי".

9 סיור במוזיאונים
חברים  יבקרו  זה  חודש  בסוף 
תערוכות  בשתי  בהליכה  המתקשים 
במוזיאון הארץ: הראשונה, 'חומרי הזמן 
שנות   67 סקירת  ישראלי':  תכשיט   –
יצירת תכשיטנות וצורפות, דרך עבודתם 
קבע  תערוכת  השנייה,  אמנים.   100 של 
בביתן הזכוכית ובה אוסף נדיר של כלי 
הזכוכית  בתולדות  עיסוק  בצד  זכוכית 
בחפירות  ובשימורה  בייצורה  באזורנו, 
הארכיאולוגיות. לרשות המטיילים יותאם 
מקומות  יישארו  אם  מיוחד.  אוטובוס 

יוכלו להצטרף גם "מיטיבי הלכת".
ישראל  במוזיאון  נבקר  ינואר  במחצית 
יורד  'לילה  האחת,  תערוכות:  בשתי 
מאן  הצלם  של  והשנייה,  ברלין',  על 
שיהיה  בטוח  אנושיות'.  'משוואות  ריי, 

מעניין. 
ביום  כחודש,  לפני  שהיה:  סיור  ועוד 
סגרירי יצאנו לתל אביב לסיור בעקבות 
גולדברג,  לאה  רחל,  משוררות:  ארבע 
בתי  בין  טיילנו  וולך.  ויונה  אתר  תרצה 
בהן  ובשכונות  בגינות  שלהן,  המגורים 
שיצרו  בשירה  עיון  כדי  תוך  ויצרו,  הגו 
ושמיעת שירים שלהן, שהולחנו. התמוגגנו 
של  ומבקיאותו  המעניינים  מהסבריו 

המדריך צפריר קורסייה.

9 סדנאות
זה  בחודש  מתחילות  סדנאות  שלוש 
מעגלי(  )ציור  מנדלות  סדנת  ושאחריו: 
להעצמה נשית בגיל השלישי, בת חמישה 
מפגשים, שתועבר ע"י שירלי עוקב מכפר 
עזה; סדנה שנייה היא המשכה של סדנה 
הקשבה  "מעגלי  שנתיים:  לפני  שהחלה 
ובלווי  עמרם  עדי  בהנחיית  מיטיבה" 
אלעד חדד; השלישית, סדנת התעמלות 
מיועדת  הסדנה  מפגשים.   12 בת  למוח 
בית  שריי  ע"י  ומועברת  למתחילים 

הלחמי מארז.

9 הצגה 
בתחילת החופש צפינו בהצגה שהייתה 
שנכתבה  בקבוק"  "מר  קומית:  אתנחתא 
מצחיק  סיפור  ניתאי.  ניקו  ע"י  ובוימה 
– מריר בנושאים הנוגעים לבני משפחה 
ה"מגדלים" אדם קשיש. דילמות הנוגעות 
לנו, הן כבנים והן כאנשי הגיל השלישי. 
האינטרנט  דרך  התבשרנו  זה,  בהקשר 
אינטרנטית  תמיכה  קבוצת  תקום  כי 
עם  החי  באדם  לבני משפחה שמטפלים 
מהמועדון  נסעו  כחודש  לפני  דמנציה. 
שוחרי תיאטרון לחזות בהצגה "אותלו". 

נמסר כי הייתה הנאה צרופה.

9 הרצאות
בימי ראשון, שלישי וחמישי אנו לומדים 
נושאים שונים מפי הרבה יעל קריא, ד"ר 
כשהללו  דנאל.  אדם  וד"ר  דינור  אבנר 
בחופשה מחליפים אותם אנשים טובים. 
הרצאה  שמענו  האחרון  בחודש  ובכן, 
הקשר  על  ממפלסים  מידן  רונית  מפי 
התינוק  של  ההתפתחותית  הסביבה  בין 
להתפתחותו. חשוב היה להשמיע לסבים 
ולסבתות על חלקם המשמעותי בגידולו 
והתפתחותו של נכדם. עוד צפינו בסרט 
"שום סלע לא יזיז אותי". תסריט וצילום 
סיפורה  ובו  עוז  מנחל  דותן  אריה  של 
מלחמת  ואחרי  בזמן  לפני,  עוז  נחל  של 
לאנשי  כבוד  מרגש,  היה  איתן".  "צוק 
"שימוש  על  נשמע  כן  כמו  עוז.  נחל 
מושכל בתרופות מפי הרוקחת ד"ר יפעת 

דודיק. 

9 נופשון
בקרוב, יציאה לנופשון בן ארבעה ימים 
הזהב".  "פסטיבל  במסגרת  המלח  לים 
נוסף לספא, פעילות ספורט וקוקטיילים 
זמרים  של  רבים  מופעים  יהיו  בערב, 
טולדנו,  אבי  כמו  ומפורסמים  טובים 
זוארץ, אפרת רותם  אביהו מדינה, רועי 

ועוד. יהיה כיף.  

יחדיו
סימונה סער

השדה  ענף  עם  וזה  אבישי  של  הרומן 
בשיחות  החינוכי.  המוסד  בימי  מתחיל 
עשייתו  בפניי  נפרשה  בינינו  המרתקות 
הן בחקלאות בקיבוצו והן בפעילות של 
עשרות שנים כמדריך מיכון חקלאי בנגב 
וטכנולוגיה  מיכון  אגף  מנהל  ובהמשך 

במשרד החקלאות.
"שיבולים"  מקבוצת  הוא  אבישי 
הראשונה  הבנים  קבוצת  ברוחמה, 
מהקיבוץ שלמדה במוסד, בו חלק מובנה 
הקיבוץ.  בענפי  עבודה  היה  היום  בסדר 
הוא התחיל בענף הבקר והמשיך בפלחה. 
השדה  אל  ונמשך  פחות,  אהב  ללמוד 
שחזרו  הקיבוץ  בני  זו  בתקופה  והטבע. 
באחד  לעבודה  מיידית  נרתמו  מהצבא 
גם  לקבל  שעליו  הבין  והוא  הענפים, 
קורסים  בשני  בוחר  הוא  תיאורטי.  רקע 

ומיכון  חקלאות  טכנאי  רופין:  במדרשת 
חקלאי. בימים אלו נהגו לאשר רק קורס 
עד  קיבוץ  שיחות  שלוש  ונדרשו  אחד, 

שהלימודים אושרו. 
הפלחה  כרכז  קצרה  קדנציה  לאחר 
הפך  לקיבוץ,  מחוץ  קצרה  ותקופה 
כעובד  חקלאי  למיכון  למדריך  אבישי 
משרד החקלאות. תחילת עבודת הדרכת 
הן  חקלאים  עם  בפגישה  הייתה  המיכון 
אופי  המושבי,  והן  הקיבוצי  מהמגזר 
כמובן  המצריך  חקלאות,  של  שונה 
מענים שונים. לעתים היה צורך בהכנסת 
מתחחות,  כמו  בסיסיים,  עיבוד  כלי 
הרבה  חשיבותו  את  לחקלאים  ולהסביר 
של מצע הזרעים. עם הזמן, הפך אבישי 
בגידולי  למיכון  ראשי  ארצי  למדריך 

שדה וירקות. 

מה ענין אותך במיוחד? אני שואל, והוא 
עונה: פיתוח כלים וחדשנות טכנולוגית. 
שיתוף  נדרש  לפיתוח  כי  מדגיש  הוא 
וחוקרים  מדריכים  חקלאים,  בין  פעולה 
דוגמאות:  להתקדם.  ניתן  לא  שבלעדיו 
לגרעינים  אבטיחים  לאסיף  "קומביין" 
"מגמם"  במכונה;  אדם  עבודת  המחליף 
האוצרות  בשדה  קטנות  גומות  היוצר 
אגרוטכניות  שיטות  הכנסת  המים,  את 
תפוחי  בגידול  מתאימים  עיבוד  וכלי 
האסיף  בזמן  הפחת  להקטנת  אדמה 
לו  חשוב  ורחבה.  ארוכה  עוד  והרשימה 
אמצעי  והבלתי  הרצוף  הקשר  במיוחד 
במתן  ורואה  ראה  והוא  החקלאים,  עם 
ציר  מהשטח  העולות  לבעיות  פתרונות 

המרכזי של עבודתו. 
כממלא  אבישי  נכנס  מסוים  בשלב 
וטכנולוגיה  למיכון  האגף  למנהל  מקום 
למנהל  הפך  הזמן  עם  לגמלאות.  שיצא 
אומר,  הוא  "היום"  רשמי.  באופן  האגף 
כיוון  יכול לקבל את המינוי,  הייתי  "לא 
ופחות  שני  תואר  מינימום  שדורשים 
שואלים על ההבנה המקצועית"... תפקיד 
עולם  על  מכרעת  השפעה  משמעו  זה 
המיכון החקלאי בארץ. "תמכתי בכל מה 
ולחקלאות  לחקלאים  התאים  שלדעתי 
אלא  לבד,  עבדתי  לא  כאן  גם  בארץ. 
הבעיות  למידת  התייעצות,  תוך  תמיד 
ולבסוף קבלת החלטות" גם היום, אחרי 

שיצא לגמלאות, עדיין פונים אליו. 

גבול ה-70, אך עדיין  אבישי חצה את 
מלא מרץ ורעיונות לחידושים ושיפורים 
טכנולוגיים. "בשנים האחרונות מכניסים 
כדי  מתוחכמים  אמצעים  ויותר  יותר 
מדובר  מדייקת.  לחקלאות  להגיע 
בשימוש  בטכנולוגיה המאפשרת שליטה 
ובכך  התשומות  על  מקסימלית  ובקרה 

לתת לצמח את התנאים המיטביים". 
המילה האחרונה עליה עובדים בימים 
הם,  כן  כשמם  ברחפנים.  שימוש  אלו: 
המרחף  במצלמות  מצויד  זעיר  מתקן 
מעל השדה בהנחיית המפעיל, ומאפשר 
למגדל לראות על מסך כל מטר בשדה, 
רואה.  שהוא  למה  בהתאם  ולהגיב 
ועלינו  עיננו,  לנגד  משתנה  "החקלאות 
אומר  הטכנולוגית",  בחזית  להיות 

אבישי. 
השיחה גלשה לנושא גש"ר, גידולי שדה 
רוחמה. הימים, ימי משבר גדול בתנועה 
הקשה  הכלכלית  המציאות  הקיבוצית. 
אבישי,  שגרתיים.  לא  מהלכים  מצריכה 
מחד,  שגרתית  לא  חשיבה  בעל  איש 
ולעתים חד עד כדי בוטות מאידך, לוקח 
על עצמו את הקמת גש"ר. למעשה, הוא 
מפריד ארגונית את חקלאות השדה של 
האמירה  ומוסדותיו.  מהקיבוץ  רוחמה 
הרווח,  את  נביא  אנחנו  הייתה:  שלו 
השוטף  בניהול  יתערב  לא  והקיבוץ 
השנים,  עם  ההחלטות.  קבלת  ובאופן 
הפך נושא תאגוד ענפי הקיבוץ לנורמה, 
והיום כמעט שאין קיבוץ שאינו מואגד. 
סגנון הניהול של אבישי הקים עליו, מן 
הסתם, לא מעט יריבים, שהתקשו לקבל 
ודילוג  אנווט",  "אני  בנוסח  אמירות 
מעל הסגנון המשתף. אבישי: "התקיימו 
הקשור  בכל  ההחלטות  את  אך  ישיבות, 
בניהול  אני.  קיבלתי  בכסף  לשליטה 
עובדה,  פחות.  מעורב  הייתי  השוטף 
כספים  להעביר  התחלנו  קצר  זמן  בתוך 
לקיבוץ, בהיקף שלא חלמו שניתן להגיע 

אליו".
אביו של אבישי, פיניק וזה, היה מפקד 
יחידת הרכש של "ההגנה". "הוא אף פעם 
לא היה בבית, תמיד היה עסוק בענייני 
המדינה". הינדה, אמו של אבישי, החלה 
והמשיכה  כגננת  בקיבוץ  דרכה  את 
של  המיתולוגית  ההנהלה  כמזכירת 
רוחמה. שניהם ממייסדי הקיבוץ. דיברנו 
גם על אמנון, אחיו הזכור לטוב, שנפטר 
המועצה,  כגזבר  שימש  עת  בפתאומיות 
רואה  הוא  אותם  אמנון  של  והילדים 
החיה  אחותו  מירה  על  דיברנו  כילדיו. 
עם משפחתה באוסטרליה וגם על הקשר 
ברוחמה  בחרו  שלא  ילדיו,  עם  ההדוק 

כבית. 
כמה  לי  "כפנסיונר קבעתי  היום?  ומה 
את  עוזבים  "לא  אומר.  הוא  כללים", 
בחושך  אליו  חוזרים  ולא  בחושך  הבית 
וארוחת בוקר טובה זה 'מאסט'". אבישי 
גש"ר,  אנשי  עם  בקפה  היום  את  פותח 
מתעדכן בנעשה וממשיך לדרכו להדריך 
את חקלאי הנגב. הוא מקבל פניות מכל 
במשרד  המיכון  אגף  מאנשי  וגם  הארץ 
הוא  אלה  בימים  פרש.  החקלאות, ממנו 
עובד על פיתוח מערך מיכון שלם לגידול 
בשיתוף עם חקלאי המגדל בצל בהיקף 

ניכר. אין ספק, איש רב פעלים. 

חקלאות ופיתוח הכפר
חיים חרמוני

9 האדם והמכונה
אבישי  ממשיך  לגמלאות,  שיצא  אחרי  גם 
וזה לקבל פניות מאגף המיכון והטכנולוגיה 
במשרד החקלאות. איש אדמה בנפשו, חריף 
טכנולוגי  חידוש  מכל  מתרגש  לשון,   וחד 

ומלא רעיונות

15דצמבר 2015 וו שער הנגב



9 פיה עם שיניים
כמה זמן לוקח לשן הראשונה ליפול? 

תלוי כמה מנדנדים לה...
לי.  שנפלה  הראשונה  השן  את  היטב  זוכרת  אני 
השן  את  קושרים  שאם  אותי  שכנעה  הגדולה  אחותי 
השן  לדלת,  קושרים  השני  ובצד  לחוט  המתנדנדת 
שתמיד  כמו  דם.  ובלי  כאבים  בלי  צ'ק,  צ'יק  נופלת 
אחת  ובבת  מהר  הפלסטר  את  נוריד  שאם  מבטיחים 
זה לא יכאב. בשני המקרים התוצאה הייתה זהה: בכי 

וכעס על שנפלתי בפח.
לפני כמה שבועות אמרה הבת הגדולה שלי שהיא 
לא מרגישה את השן הקדמית כשהיא סוגרת את הפה. 
מיהרתי לבדוק על מה בדיוק היא מקשקשת וגיליתי 
בהתרגשות  התמלאתי  מתנדנדת.  הקטנטנה  שהשן 
גדולה והעיניים הוצפו בדמעות: "השן שלך מתנדנדת! 
גבוה  בקול  אמרתי  גדולה!"  ילדה  כבר  באמת  את 
וכנראה דרמטי מידי, כי בתי, שלא רגילה לראות אותי 
בוכה מאושר, נבהלה והתחילה למרר גם היא: "אני לא 
רוצה שהיא תיפול", בכתה הקטנה, ואני הבנתי שעלי 
שלא  כדי  הדרמה  את  ולצמצם  עצמי  על  להתאפס 
השן.  עם  יחד  וליפול  לקרוס  עומד  תחשוב שהעולם 
ואמרתי:  עמוק  נשמתי  הדמעות,  את  מחיתי  חייכתי, 
"ילדה שלי, זה טוב שמתנדנדת השן, זה אומר שאת 

כבר ילדה גדולה ובקרוב תצמח לך שן חדשה".
הילדה לא קנתה את זה והמשיכה למרר בבכי. ואז 
שבשבילו  הקטץ'  בסיפור,  שווה  הכי  בחלק  נזכרתי 

שווה לאבד שיניים: פיית השיניים כמובן. 
את  שמצאתי  מעצמי  מרוצה  אמרתי,  "מותק", 
שמים  השן  "כשנופלת  בעלילה,  המשמחת  התפנית 
מתנה  מביאה  השיניים  ופיית  לכרית,  מתחת  אותה 
במקומה". כצפוי, נגמרו הדמעות, חיוך גדול התפרש 
מאוזן לאוזן והילדה ביקשה לברר את כל הפרטים על 
הגברת הנחמדה עם המתנות. סיפרתי, שילבתי כמה 
הילדים  בבית  שאצלנו  גיליתי  ולא  לבנבנים  שקרים 
כל  עבור  תירוץ  חלקים,  הרבה  עם  אחת  מתנה  נתנו 

השיניים שיפלו בעתיד.
בדקה  הבאים  בימים 
בתי שוב ושוב לאן נושבת 
בזמן  הפה  בתוך  הרוח 
האם  לחשב  ניסיתי  שאני 
לקראתי  תלך  הזו  השן 
ותחכה עד יום שישי, שזה 
השיניים  פיית  שבו  הזמן 
יכולה להתפנות מעיסוקיה 
את  ולקנות  המרובים 
המדוברת.  המתנה 
בינתיים, אמרה בתי שילד 
אחד בגן אמר לה, ששמע 
שאין  הגדול,  מאחיו 
שיניים'  'פיית  כזה  דבר 
ושההורים הם אלו ששמים 
את המתנה מתחת לכרית. 
אני נלחמתי על קיומה של 
היכולת  כולל  הפנטזיה, 
ולהיכנס  לעוף  הפייה  של 
החלון  של  החריצים  דרך 
פתח  אין  אם  ברזים  ודרך 
לשכנע  כדי  בעיקר  בבית, 

אותה שלא צריך להשאיר את דלת הבית פתוחה. גם 
מהחנות  בוואצאפ  ששלחתי  התמונה  את  כשגילתה 
לחברה עם הכיתוב "השן יכולה ליפול עכשיו - אמא 
מוכנה!", הסברתי לה שאמא אחת, שכבר לבת שלה 
נפלו כמה שיניים אמרה שאפשר גם לצלם ולהעביר 
בהודעת תמונה לפייה את מה שרוצים כדי שלא יהיו 
פדיחות. בקיצור, הסתבכתי. אבל זו ההורות הראשונה 
שלי, וכולם אומרים שעם הילד הראשון עושים את כל 

הטעויות, לא? 

ובזמן שאני מחלצת את עצמי מעוד הסתבכות, השן 
נשירה.  סימני  מראה  ולא  השלווים  בחייה  ממשיכה 
השבועות חולפים, אני מתחילה לאבד סבלנות ומנסה 
מיני  בכל  ליפול  השן  את  לעודד  ילדתי  את  לשכנע 
אחותי  לי  שהציעה  המפתה  ההצעה  כולל  שיטות, 
עוגיות  תפוחים,  גזרים,  לאכול  לה  נתתי  בזמנו. 

עבאדי... וכלום. 
פשוט  הילדים.  גן  בחצר  בשלום  נפלה  השן  בסוף 
סגנון  באותו  הפה  לחלל  ונפלה  השתחררה ממקומה 
לא  הראשון.  הנדנוד  מרגע  עליו  ששמרה  שאנטי 
באפצ'י  ולא  לה  חיכתה  שילדתי  הדרמטית  הנפילה 
גדול ומרעיש כמו שאבא שלה אמר לה, אבל זהו, זה 
החוויה  את  ושרדתי  נגמר 

בכבוד יחסי. 
הילדה  הזדרזה  בלילה 
נכנסתי  ואני  לישון  ללכת 
לפעולה קרקעית עם מגע 
מלא, בה הרמתי את הכרית 
כדי לקחת את השן בתנועה 
אחת חדה ומהירה והנחתי 
המיוחלת  המתנה  את 
נרשמה  למחרת  במקומה. 
גדולה,  ושמחה  התרגשות 
הילדה  של  מלא  ודיווח 
שנקרה  אורח  עובר  לכל 
והפיה  השן  על  בדרכנו 

והמתנה והכל. 
שבו  בעולם  שגם  מזל 
להוסיף  צריכים  אנחנו 
ההורות  למזוודת 
מצב  מול  התמודדות 
בטחוני עגום ואויבים מכל 
לילה  בן  שיכולים  הסוגים 
להפוך את עולמנו, אפשר 
עדיין ליצור עבור הילדים 
שלנו רגעים של קסם, להאמין איתם בעולם של פיות. 
לעצור ככל שאפשר את הרגע הזה, שבו המציאות היא 

כמו שן שקשורה לדלת שנסגרת בטריקה. 

הנר,  עוז, תושבת אור  נחל  ילידת  גבריאל,  • חדוה 
נשואה ואם לשתיים. עובדת ב"מעברים"
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9הוגה הכפר
הקיבוץ בראי המצב הביטחוני

גל  זה  האם  אינתיפאדה?  זו  האם  כמרקחה!  הארץ 
לכם  תארו  דמבלדור.  לזה  לקרוא  אפשר  מצידי  טרור? 
בעוד עשר שנים שני אנשים מדברים: "תגיד, איפה היית 
"אהה... עשרה"?  וחמש  באלפיים  הדמבלדור  כשפרץ 

הייתי במקלחת בדיוק". לא משנה. מה שרציתי להגיד זה 
שאנחנו בקיבוצי הסביבה, לא מחוסנים מהאווירה הכללית 
הזו ואני חושב שעלינו להתכונן לכל תרחיש אפשרי. והנה 

כמה דוגמאות למען נכיר את הסכנות האורבות:
פיגוע דריסה: יכול בהחלט להתרחש כשדוהרת מאחוריך 
קלנועית כאשר אתה שקוע בסלולארי, בדרך למרפאה 

למשל.

חשש לפיגוע דקירה: עלול לקרות כאשר עובד נוי חסר 
אחריות מתקרב אליך תוך צעקת "יש לי מזמרה!"

משער שקרה  מה שאתה  שזה  להניח  סביר  הזעם:  יום 
כאשר אתה בחוסר תשומת לב מגיע לכלבו ביום שהוא 

סגור.
הפרות סדר: אירועים שיכולים להתפתח כאשר קבוצת 
באחת  הראשית  בחניה  צהוב  מאוטובוס  נפלטת  נערים 
משעות הצהריים, לאחר יום לימודים מפרך, כשהם מאד 

רעבים ולא מן הנמנע שחלקם כועסים או עצבנים.
קבוצה  אם  זה  מסוג  לאירוע  סיכוי  קיים  לצערנו  לינץ': 
יפגשו אחד מה"צעירים" שעדיין  וותיקים משוכנעים,  של 
מתלבטים בעניין מודל השינוי )קיבוצים מופרטים פטורים 

מהסעיף הנוכחי(.
מנהרות: כבר נתגלו כמה. למשל משכונת ה"צעירים" עד 
לפתח סודי בסלון של סדרן הרכב. נלקחו לחקירה מספר 
בני משק לאחר שמפתחות של רנו פלואנס נמצא בכיסם 

ללא הסבר הגיוני.
מתווה הגז: לכאורה לא קשור לנושא אך יכולה להיווצר 

סיטואציה מסוכנת כשמישהו מבני הבית אכל משהו לא 
ואף  הבית  כל  פני  על  הגז  את  להתוות  עלול  והוא  טוב 

לחרוג מחוצה לו, והנה לכם פיגוע.
הצתות: מתחבר לסעיף הקודם עם תוספת של גפרור

"וכדומה".
מה ניתן לעשות? ובכן, ניתן לנקוט במספר דרכים לשיפור 

המצב:
1. לגייס בתשלום סטודנטים למג"ב )ראשי תיבות: מועצת 

שה"נ גדודי בטחון(.
להגדרה  זכות  לו  להעניק  יש  ברדק,  שעושה  מי  כל   .2

עצמית.
מאפס  השטח  ישויות:  שתי  ולהקים  שטחים,  להחזיר   .3
עד שבע ק"מ מהגדר, וכל היתר. מה הקשר? שום קשר. 
חיפשתי איך להוסיף עוד שלושים ושתיים מילים לעמוד 

הזה.
אוי... נוספו לי עוד שלוש עשרה ועוד שש.

יאללה ביי
ישי שוסטר

saloona פיה, יש לך וואצאפ? וו מתוך האתר






