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9בפתח הדברים
יחסי הציבור של הטרור

כמה עשרות צעירים פלסטינים נואשים הוציאו בשבועות 
צובר  הטרור  נפשי.  מאיזון  ישראלים  מיליוני  האחרונים 
אפשר  שתיהן  שאת  סיבות  משתי  זה,  בשלב  נקודות, 

לבלום ולשוב לדרך הישר: 
אמצעי התקשורת, הרשתות החברתיות ופוליטיקאים רבים 
מדרגה,  עלתה  שאכן  הלאומנית,  האלימות  את  מנצלים 
ותחת כסות של מסירת מידע, פוגעים בחוסן הנפשי של 
הישראלים ובתפיסתם את המציאות. זה הזמן לחתור באופן 
נחוש להתבוננות רציונאלית על מה שקורה באמת: מספר 
המתאבדים  ומספר  לדוגמה,  דרכים,  מתאונות  ההרוגים 
עקב דיכאון ואובדן תקווה, כדוגמה נוספת, גדולים בארצנו 
עשרת מונים מהנפגעים מפעולות טרור, כמעט בכל זמן 
ולילדינו: הסיבה העיקרית  חובתנו להבהיר לעצמנו  נתון. 
ומתעלמים  הסכינים  מסכנת  מתרשמים  שאנחנו  לכך 
מאיום האלימות בכבישים ומאלימות האיום בנפשנו פנימה 
לאלימות  גם  כמו  להתאבדויות,  הדרכים,  היא שלתאונות 
אי  בריאות  למערכת  מחפיר,  לעוני  המשפחה,  בתוך 
שוויונית וכיו"ב מפגעים אדירים אין את "יחסי הציבור" שיש 
"תקשורתנים",  גדודי  מחכים  ולמתאבד  לסכינאי  לטרור. 
בשכר ומטעם עצמם, שמפיצים ומאיצים בחוסר אחריות 

את דבר הפשע, בעוד שנפש מקבילה שתלך לעולמה או 
תישאר חבולה לעד מסיבות חברתיות, כלכליות או מכניות 

לא זוכה לאפס קצה של אותה חשיפה.
אדם,  לכל  יש  מצוקה,  שלעת  כיוון  שני:  חשוב  עניין 
ההכללה  במחוזות  להתחבא  נטייה  קהילה,  לכל 
)לא  לערבים"  "מוות  אומרים:  היהודים  והסטריאוטיפיות; 
אומרים  והערבים  לערבים(  אותנו,  להרוג  לערבי שמנסה 
חברות  ובכן,  היהודים(.  כל  )היהודים,  שטן"  בני  "היהודים 
הזמן  זה  מוח,  ומטשטש  עיניים  מעוור  כשהפחד  וחברים, 
המוסריות.  המידה  אמות  של  מכשירים"  ל"נהיגת  לעבור 
אדם,  כבני  חובתנו,  מתהפכת,  והבטן  רותח  הלב  אם  גם 
להכללה  לתת  אסור  לעצמנו:  לשנן  כיהודים  כישראלים, 
מבדווים  נמנע  לא  שלנו.  ההחלטות  את  להוביל  הגזענית 
מורשים כחוק לנהוג אוטובוס עם ילדינו, לא נעצור פועלים 
ערבים חוקיים מלהשתתף בכלכלה הישראלית, לא נרתע 
מרוקח מוסלמי או מרופא רק כיוון שהוא מגדיר את עצמו 
כבן לעם הפלסטיני. אם ננהג כך, גם בימים בהם הכותרות 
אז  או  העמים,  שני  הייאוש ההדדי של  מחיר  את  זועקות 
נראה לבנים ולנכדים שלנו את הדרך הראויה ללכת בה, 
דווקא בעת שכשלים מוסריים מתגלים בקרב חלק מראשי 

המדינה.  
בצנחנים למדו אותי ולימדתי את חיילי שבעת קרב, עלינו 
נפגע  עלינו  מי שמאיים  ומקצועיים.  נחושים  חדים,  להיות 
בו. סייג מרכזי אחד קיים בכלים שהמדינה נותנת ללובשי 
אלימות:  עם  מתמודדים  שהם  בעת  ולאזרחיה  המדים 
הינם  האמצעים שחובתנו לנקוט בכדי להסיר את האיום 

את  שיאפשרו  המקסימליים(  )לא  המינימליים  האמצעים 
הסרת האיום. יתרה מזאת, לאחר הסרת האיום, אין רשות 
חוקית, ודאי לא רשות מוסרית, לפגוע באויב )גם לא באויב 

שביקש לפגוע בנו, אך לפני רגע(. 
חוקית  פסולה  לתופעה  לב  לשים  אתכם  מבקש  אני 
רוצחי  כנגד  שהתקומם  מהציבור  גדול  חלק  ומוסרית: 
העובד הזר בבאר שבע לא עשה כן כאשר דובר בפגיעה 
במחבל פצוע, שכבר נורה, נחבל ו"נוטרל" במהלך עצירתו. 
"גבר" הוא לא מי שבועט בפצוע, גבר הוא מי שלא מהסס 
לעצור מחבל אבל הוא גם מי ששומר עליו לאחר מכן. חד 

וחלק. 
מחנכים, הורים, אנשי חוק ותקשורת ומנהיגי ציבור: עליכם 
מוטלת חובה להבהיר – בעיקר לצעירים שבנו, בהסברה 
לפגוע  לעצמה  שמתירה  חברה  כי   - נוקשה  ובאכיפה 

במחבל פגוע, סופה שתתיר את דמם של בניה שלה.
האלימות  לגל  בהקשר  העתיד  לנו  צופן  מה  יודע  איני 
הנוכחי, אולם אני יודע בוודאות שכניעה למניפולציה  של 
ולפחד  פוליטיקאים  של  הפרסום  לשאיפת  התקשורת, 

המובן של הציבור אינה תרופה ראויה למצב. 
השקולות  להנחיות  הצמדות  אותנו?  שינחה  הקוד  מהו 
של המשטרה וצה"ל והפעלת שיקול דעת קהילתי ואישי. 
ההיגיון, המוסר והמתינות לא בטלים לעת מצוקה, נהפוך 

הוא, זהו הזמן בו אנחנו זקוקים להם יותר מכל. 

ימים טובים ולילות שקטים, אלון
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חתימת  בכינוס  נאום  מתוך  רבין,  יצחק 
השלום עם ירדן: "אין לי נכסים, יש לי רק 
חלומות להוריש לדורות הבאים עולם טוב 
לחיות  שנעים  עולם   – יותר  מפויס  יותר, 
יום הזיכרון  בו, אין זה הרבה מדי". טקס 
שני,  ביום  התקיים  רבין  יצחק  של  לזכרו 
בשער  שלנו,  היסודי  הספר  בבית   26.10
הנגב. בטקס, שנערך מול כל  ילדי ביה"ס, 
נכחו ראש המועצה, אלון שוסטר, מנכ"ל 
ואורי מלול, מנהל  המועצה, עודד פלוט, 
מחלקת החינוך. ענת רגב, מנהלת ביה"ס, 
צוואה  לנו  השאיר  שרבין  בנאומה  ציינה 
חברתית  מעורבות  סובלנות,  שלום,  של 
"אנו  אמרה:  ואלימות.עוד  הסתה  ומניעת 
נכבד את צוואתו ואת זכרו בכך שנשתדל 

לפעול בדרכי שלום, קודם כל בינינו, בין 
ומעורבים  אכפתיים  נהיה  לאדם,  אדם 
שהוא.  סוג  מכל  הסתה  או  שנאה  ונמנע 
צוואתו".  את  ונמלא  זכרו  את  נוקיר  כך 
את ארגון הטקס המכובד לקחו על עצמם 
המחנכת  בהנהגת  ו'-1  כיתה  תלמידי 
וטקסטים,  הדי, בדרך של הקראת שירים 
ציטוטים של יצחק רבין, ריקודים ושירים. 
הם העבירו את המסר החשוב מכולם: מסר 
של שלום ואחווה, מניעת אלימות וקבלת 
הצעירים  השכבה  ילד  ודעותיו.  האחר 
ונצבע  ידיים  נחזיק  "בואו  בקריאה:  יצאו 

את השמיים בצבעים של שלום".

שלומציון כהן

9 השאיר לנו חלום
בבית הספר היסודי ציינו 20 שנה להירצחו של ראש הממשלה 

לשעבר, יצחק רבין, תוך העברת מסר של שלום ואחווה

התכנסות מרגשת ברהט לזכרו של יצחק 
בדואים  זה,  לצד  זה  השלום:  ולמען  רבין 
ויהודים משער הנגב ומהארץ כולה צעדו 
בידיהם.  לפיוס  הקוראים  כששלטים 
"יהודים וערבים מסרבים להיות אויבים", 
זו  ו"ביחד  לגזענות",  "די  לאלימות",  "די 
באותו  שנשמעו  המסרים  אלו  הדרך", 
הערב. אלון שוסטר, ראש המועצה: "בימים 
אלה, בהם קיים פחד הדדי ואובדן תקווה 
עצומה  חשיבות  יש  משותפים,  לחיים 
האמונה  ולהפגנת  משותפת,  להתכנסות 
זורעי  וכנגד  שלנו  המשותפות  במטרות 
וכקהילה  כקבוצה  הקהילות.  בין  האיבה 

ולפחד". ח"כ  נכנעים לאלימות  אנחנו לא 
לשעבר,  אשכול  מועצת  ראש  ילין,  חיים 
צריכים  בנגב  "אנחנו  עתיד:  יש  ממפלגת 
יודעים  אנחנו  כי  יחד,  חיים  איך  להראות 
איך לעשות את זה. תפקידנו כתושבי הנגב 
להראות לכולם שניתן לחיות יחד ולא על 
עיריית  ראש  קרנאווי,  אל  טלאל  חרבנו". 
לא  וגם  לאלימות  לא  לומר  "עלינו  רהט: 
רצחו  לא  המילולית...המילים  לאלימות 
רק אדם, הן רצחו דרך ומורשת של מנהיג 
שהאמין שחיים משותפים זו הדרך היחידה 

לחיות כאן. חובתנו להמשיך בדרך זו".

9 עד שיהיה טוב
למעלה מ- 400 תושבי הנגב התאספו במוצאי שבת בכיכר רהט 

לעצרת אלטרנטיבית של יהודים ובדואים לזכר יצחק רבין ז"ל

השריפה שפרצה לפני כשבועיים במטבח 
בקיבוץ מפלסים לא גרמה, למרבה המזל, 
גדול.  נזק  השאירה  אך  בנפש,  לנפגעים 
הסדנה לאמנות של רוזמי רינקביץ', אותה 
מכירים כל חברי הקיבוץ ולא מעט תושבים 
הסדנה  כליל.  ונשרפה  ניזוקה  מהסביבה, 
נמצאת בסמוך למטבח הקיבוץ, וכשפרצה 
השריפה היא הגיעה אליה במהירות. רוזמי 
הסדנה  את  "פתחתי  בדמעות:  מספרת 
בדיוק לפני חמש שנים. היא הייתה סגורה 
אוקטובר  ובתחילת  הגדול  החופש  במשך 
פתחתי אותה, סידרתי וחידשתי, הספקתי 
להעביר שיעור אחד אחר הצהריים ובשש 
בערב כבר סגרתי והלכתי הביתה. בבוקר 
התקשרו אלי והודיעו לו שהייתה שריפה. 

נשאר  לא  עיני:  חשכו  לכאן  כשהגעתי 
כלום". הסדנה הייתה בבת עינה של רוזמי. 
"כל החוויות שעברתי עם הילדים, שנת בר 
מצווה, פעולות של התנועה שנעשו אצלי, 
תלמידים של מגמת אמנות שהתחילו אצלי 
בית...  שיעורי  לעשות  מגיעים  ועכשיו 
תישאר  הסדנה  זיכרונות".  רק  נשארו 
הגורם  בעניין  החקירה  תום  עד  סגורה 
בבקשה  פונה  רוזמי  בינתיים,  לשריפה. 
ציוד  למישהו  יש  "אם  התושבים:  לעזרת 
מוכנה  אני  לתרום,  יכול  שהוא  לאמנות 
לאסוף וכל דבר יעזור. שולחנות, כסאות, 
כלי פלסטיק, כל מה שנראה לכם מתאים". 

רוזמי: 050-8856953

9 שחור בעיניים
הסדנה לאמנות של רוזמי רינקביץ' עלתה באש. רוזמי נחושה 

לשקם ולבנות מחדש
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חדשות
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9 יש לנו גב
במהלך ואחרי מבצע צוק איתן גייסה הפדרציה היהודית בטורונטו, 
קנדה מיליוני דולרים לתמיכה בתוכניות המקדמות חוסן קהילתי 
המועצה  גם  שאחרי"  "היום  הקמפיין  במסגרת  הדרום.  ביישובי 
ספורט,  רווחה,  חינוך,  בתחומי  סיוע  קבלה  הנגב  שער  האזורית 
הפעילות  מתאם  עזרן,  אדי  של  בסיועו  ועוד.  תרבות  קשישים, 
ומסכי הקרנה  בידוריות  היישובים  בדרום מטעם הפדרציה, קבלו 

לשימוש בשגרה ובחירום

רוחות של שינוי מנשבות בנגב, ומלטפות 
התקיימה  לאחרונה  הנר:  אור  את  גם 
הקיבוצי,  במודל  השינוי  בנושא  הצבעה 
והוא התקבל ברוב מוחץ של 91 אחוזים. 
שמונה  מעל  הקהילה  מנהל  ורדון,  ערן 
אחרת  מתרגם  קיבוץ  "כל  מספר:  שנים, 
מדובר  אצלנו  השינוי.  של  העקרונות  את 
בהענקת יותר אחריות של החבר על חייו 
תהיה  זאת  עם  שלו.  והנכסים  האישיים 
הסוציאלי  הביטחון  נושא  כל  על  שמירה 
והערבות ההדדית. חברים חדשים יתקבלו 

וזכויות  הראשון,  מהיום  מלאה  לחברות 
יורשיהם  ועבור  עבורם  יישמרו  הותיקים 
בנושא  גם  פעלנו  לכסף.  גם  ויתורגמו 
שיוך הדירות: כל חבר קיבל בית עם שטח 
גם  שניתן  בנכס  מדובר  במינהל.  ונרשם 
להעביר כירושה. פרק חשוב הוא כל נושא 
השירותים לחבר; רוב השירותים מופרטים 
וכל חבר שצורך אותם משלם עליהם מחיר 
עלות. כאן נקבעו כמה שירותים שבשלוש 
חדר  שהיו:  כפי  יישארו  הקרובות  השנים 

אוכל, נהג בית והסעות לוותיקים". 

9 משוואה עם כמה משתנים
מנהל  הקיבוצי.  במודל  שינוי  על  קולות  ברוב  הוחלט  הנר  באור 

הקהילה: השינוי הזה תפור לפי המידות שלנו

צילום וו עומר צדיקביץ'

צילום וו עומר צדיקביץ'

צילום וו עומר צדיקביץ'

צילום וו ורדה גולדשטיין

להיות דירקטור משמעותו למלא תפקיד 
מרכזי בחברה, וכיום קיימים דירקטורים גם 
בניהם  בגופים משיקים לחברות עסקיות, 
ותאגידים  עמותות  שיתופיות,  אגודות 
מנכ"ל  ציין  חגיגי  בטקס  מוניציפאליים. 
המועצה, עודד פלוט: "התהליך האסטרטגי 
חשיבות  את  הדגיש  עברה  שהמועצה 
לכן  ובמועצה.  ביישובים  העצמי  הניהול 
חשוב מאוד להכשיר אנשים כמוכם, שיהיו 
שותפים להובלה של התהליכים החשובים 

ללימודי  המרכז  מנהל  לפנינו".  העומדים 
דודו  ספיר,  האקדמית  המכללה  של  חוץ 
יידרש  "כדירקטורים  שלמה, אמר בטקס: 
והכנה.  עבודה  שעות  להשקיע  מכם 
בתפקיד  להשקיע  שיש  השעות  מלבד 
על  שמוטלת  מקצועית  אחריות  גם  ישנה 
דירקטורים; אתם צריכים להבין שהיכולת 
פי  על  נבחנת  לא  דבר,  של  שלכם,בסופו 
במבחן  אלא  המחייבת  ההכשרה  תעודת 

של יכולת מקצועית". 

9 מי כאן המנהל?
במיזם משותף בניצוחו של חיים חרמוני ובחסות משרד החקלאות, 
חוץ  ללימודי  במרכז  המועצה  מיישובי  דירקטורים   22 הוכשרו 

במכללת ספיר

9 שמחת בית השאיבה
נכון לשבוע שעבר, קיבוץ ארז מחזיק בתואר "המקום הגשום 

ביותר בארץ", עם כמעט 100 מ"מ משקעים בימים ספורים. הנתון 
עשה כותרות בכל הארץ. נקווה לגשמי ברכה החורף הזה, ולא 
לטפטופים משום סוג. בתמונה: משה קופרמן )מק( מארז עם 

מדיד המשקעים

צילום וו עומר צדיקביץ'

9 שיעור קומה
רא"ל במיל' בני גנץ, שהתארח בפאבלמנט בקיבוץ גבים, התקבל 
בחיבוק חם של הצעירים והוותיקים כאחד. הוא דיבר על הקווים 
שהנחו אותו ברמטכ"ל ועל עקרונותיו, והציג ראייה מפוכחת של 
המצב לצד אופטימיות זהירה: "אנחנו מתכננים לחיות כאן לפחות 

עוד אלף שנים, וכך גם השכנים שלנו, וצריך למצוא פתרונות"

צילום וו עומר צדיקביץ'

הנגב,  ושער  משדרות  תושבים  קבוצת 
ביניהם איציק איבו מניר עם והלה ביטון 
על  משנתיים  יותר  כבר  עובדת  מארז, 
עבור  בשדרות.  צרכני  קואופרטיב  הקמת 
חנות  מוכר:  די  הרעיון  הקיבוצניקים, 
שהלקוחות  צריכה  ומוצרי  מזון  למוצרי 
שלה הם גם הבעלים. המטרה של החנות 
לתת  בעיקר  אלא  להרוויח  רק  לא  היא 
לצרכנים – שהם גם הבעלים – את המחיר 
הזול ביותר האפשרי. בעוד שהיוזמה היא 
של קבוצת הפעילים משדרות, את התמיכה 
והגב האירגוני מספקת הסוכנות היהודית 
שיוזמת הקמת רשת קואופרטיבים ביישובי 
אלו,  בימים  מוקמת  החנות  הפריפריה. 
בשדרות. כל חבר קואופרטיב יידרש לשלם 

300 ₪ כדי להיות שותף בבעלות החנות, 
תיבחר הנהלה בהצבעה של חברי האגודה 
הסוכנות  החנות.  ענייני  את  תנהל  והיא 
שכבר  ניהול  חברת  הקימה  היהודית 
חתמה על הסכמי רכש מחייבים עם מספר 
ספקים. בין המקימים: גיל יסעור משדרות, 
בוגר מכללת ספיר וחבר הקיבוץ העירוני; 
לפילוסופיה  ד"ר  משדרות,  דינור  אבנר 
האקדמי,  הסגל  ארגון  וחבר  במכללה 
אמסלם  וליטל  משדרות  יושיבייב  רוברט 
בעיצומו,  לקואופרטיב  הגיוס  מנהורה. 
כדי  רשומים  חברים   200 לפחות  וצריך 

לפתוח את שערי החנות. 

9 קניה מרוכזת
יוקם קואופרטיב מזון ומוצרי צריכה לתושבי שדרות ושער הנגב בקרוב 

יובל"  "סדנת  התקיימה  שעבר  בשבוע 
ולבעלי  במועצה  המחלקות  למנהלי 
הנגב.  שער  ביישובי  רלוונטיים  תפקידים 
השנה  זו  המתקיימת  הסדנה,  מטרת 
של  המקצועית  בהובלתה  התשיעית 
המחלקה לשירותים חברתיים, היא גיבוש 
האג'נדה האזורית בתחומים הנוגעים לחוסן, 
ממועצות  ולמידה  התוודעות  ובמקביל 
השנה  שונים.  בנושאים  אחרות  ורשויות 
הכלכלי,  החוסן  בנושא  הסדנה  התמקדה 
תוך ביקור ולמידה ממועצת עמק יזרעאל. 

דורון שיפרין, גזבר קיבוץ ארז, שהשתתף 
בסדנה, סיפר: "היה מאוד מעניין ומלמד. 
סיירנו בקיבוץ במזרע ובמועצה האזורית 
עמק יזרעאל שפיתחו כיווני חשיבה בנושא 
היזמות, מה שמאוד רלוונטי עבורנו כיום. 
הסדנה העניקה פרספקטיבה על פעילותה 
של המועצה. יש עוד מה לעשות בתחומי 
גאוות  יצירת  מקומית,  תוצרת  העדפת 
ששמענו  נוספים  ורעיונות  אזורית  יחידה 

ויכולים להיות מפותחים פה במועצה".  

9 מהנגב אל העמק
מנהלי ונציגי היישובים במועצה קיימו את "סדנת יובל" המסורתית 

בעמק יזרעאל



9 פלילים: 
מגלים ערנות

הבוקר,  בשעות  סוכות,  חג  במהלך   •
במטרה  יכיני  למושב  גנבים  זוג  הגיע 
לגנוב עגלים. בעלת הבית  שמעה את 
והחלה  מהחלון  הציצה  ההתרחשות, 
וברחו.  נבהלו  הגנבים  לעזרה.  לצעוק 

מסקנה: ערנות ותושייה מונעת גניבה.
ולצערנו, לא כולם ערניים מספיק:   •
בבית  כשכולם  תורה,  שמחת  בבוקר 
הכנסת, הגיעו שוב גנבים ליכיני והפעם 
ויצאו  ועיזים  כבשים  מספר  העמיסו 

לדרכם ללא פגע.
חקלאי.  טרקטור  מיכיני  נגנב  עוד   •
מדובר בתופעה שקיימת בגזרה; עדיין 
לא הרגשנו את כל כובד משקלה, אבל 

מומלץ לגלות ערנות. 
• ברוחמה אירעו שתי פריצות לבתים. 
דרך  הגנבים  נכנסו  הפעמים  בשתי 
החלונות הלא מאובטחים. חשוב לציין 
בחלק  הנמצאים  הגלילה  תריסי  כי 
חשוב  פריצות.  מונעים  לא  מהחלונות 
הזזה,  בחלונות  נעילה  פין  להתקין 
להקפיד לנעול את הבתים ולהפעיל את 

האזעקה כראוי גם בשעות הבוקר. 
בשעות  פריצה  אירעה  הנר  באור   •
בתוכו.  היו  הבית  שבני  בזמן  הלילה, 
בעלת הבית התעוררה והצליחה להניס 
שני  הורעלו  לילה  באותו  הגנבים.  את 
כלבים בקיבוץ, ולא ברור האם יש קשר 

בין ההרעלה לבין הפריצה. 
החגים  במהלך  כי  לציין  חשוב   •
גורמי  של  הנוכחות  והובלטה  תוגברה 
להימנע  כדי  זאת  ביישובים,  הביטחון 
ביחס  ובאמת  החג,  במהלך  מפריצות 

לשנים קודמות היו פחות אירועים. 
• תפיסות תעבורה: שני מקרים. הרכב 
בשעות  לרוחמה  מדורות  נסע  הראשון 

הלילה. במהלך בדיקה שגרתית התברר 
שלנהג הרכב לא הונפק מעולם רישיון 
בעל  היה  לצדו,  שישב  הנוסע,  נהיגה. 
בפסילה.  היה  שלו  ורישיונו  הרכב 
משטרת  של  ניידת  למקום  הוזמנה 
לבית  הזמנה  קיבלו  השניים  התנועה, 
משפט והרכב נלקח אחר כבוד לתחנה.  
במקרה השני בחסם יזום בצומת איבים 
האשכולי  השוטר  ידי  על  רכב  נעצר 
שמואל בסטיקר  הנהג סיפר ששוחרר 
חשד  היה  אך  בית,  ממעצר  מכבר  זה 
והוא  מעצרו,  את  למעשה,  הפר  שהוא 
הרכב  רישיון.  פסילת  תחת  גם  נוהג 
נלקח, החשוד נתפס ויזומן לבית משפט 

להמשך טיפול. 
שהתקיים  האירוע,  המעלות:  חג   •
לראשונה בניר עם ולא באיבים, אובטח 
ידי צוותי  ומוצלחת על  בצורה הדוקה 
מתנדבים ,שיטור קהילתי, המתמידי"ם  

וקב"טים.

9 ביטחון: 
מתגברים 

כוחות
נעשו  המתוח  הביטחוני  המצב  עקב 

לפי  כולם  עיקריים,  מהלכים  ארבעה 
הנחיות משטרת ישראל:

כולל  מג"ב,  של  מוגברים  סיורים   •
הפעלה של כל מערך המתמי"ד בתיאום 
ויישוב.  יישוב  כל  של  הרבש"צים  עם 
כל  על  דגש  לתת  תודרכו  הרבש"צים 
הרלוונטיות  בשעות  החינוך  מסגרות 
בין רשימות  וכן לבצע בדיקת התאמה 
האנשים  לבין  בקיבוץ  שיש  הנוכחות 

הנמצאים בו בפועל. 
בודקים  הקהילתי  והשיטור  מג"ב   •
באתרי  הפועלים  את  רצינות  ביתר 
גם  הילדים.  בגני  מסיירים  וכן  הבנייה 

נבדקים  ומסגרותיו  החברתי  החינוך 
בצורה סדירה.  

בגני  מאבטח  שמחזיק  קיבוץ  כל   •
מהמשטרה  אישור  קיבל  הילדים 
סיום  עד  האבטחה  שעות  להארכת 
פעילות הגן. במקומות בהם אין מאבטח 
סיור  מתבצע  המשטרה,  נתוני  פי  על 
כן,  כמו  משטרתי.  סייר  ידי  על  קבוע 
וקב"ט המועצה  קב"ט מוסדות החינוך 

מבצעים סיורים מתואמים. 
אש  גלאי  להתקנת  עבודות  החלו   •
עבודות  יחלו  מעט  ועוד  הילדים,  בגני 

בהתקנת אינטרקום ולחצן מצוקה.

בתמונה וו 
הארכת שעות 
האבטחה 
בגנים

9מבט מעודד
“המצב ולהיפך”

שימו לב לביטוי הבא: "החוסן הכלכלי". לא מדובר ב"חוסן 
הקהילתי" המוכר לנו, אלא במונח חדש, המחבר בין עולם 
הנפש לעולם הכסף. לנושא הזה הוקדש המפגש האזורי 
הנושא  יוב"ל.  פרויקט  לאחרונה במסגרת  השנתי, שנערך 
התכנים  את  עזבו  אבל  ספק.  בלי  ומאתגר,  חשוב  הוא 
יכלו לחשוב על חיבור  ותתמקדו בביטוי עצמו: איפה עוד 

לשוני כזה בין חוסן לכלכלה?
איתה,  מתמודדים  אנו  בה  והאופנים  שלנו  המציאות  אכן, 
בין  המחברים  מקוריים,  ביטויים  השנים  במשך  הצמיחו 

עולמות שונים, לעיתים אפילו הפוכים.  
נתחיל בתופעה הנפוצה ביותר - השימוש האזרחי בראשי 

צח"י,  נקראות  שלנו  החירום  ועדות  צבאי.  בסגנון  תיבות 
וחדרי הביטחון הם ממ"דים.  מרכזי ההפעלה הם חמ"לים 
אז  הנגב,  בשער  דווקא  צמחו  לא  אלה  שכל  תגידו  ואם 
נביא יצירות מקוריות שלנו בדמותם של צח"ק )צוות חירום 
קריית החינוך( וממ"י )מענה יישובי מיידי(, שעליהם יש לנו 

זכויות יוצרים עם תעודות.
אזרחי  בתוכם  שמשלבים  ביטויים  היא  השנייה  התופעה 
עם ביטחוני. זה התחיל ברצון שלנו לייצר בבתים מתחמים 
הגיעו  בהמשך  הממוגנים".  "החדרים  נולדו  וכך  בטוחים, 
הממוגנים,  הגנים  הממוגנים,  הספר  בתי  גם  טבעי  באופן 
אהוד  ד'אז  הממשלה  ראש  ועוד.  הממוגנים  המעונות 
אולמרט, שנלחץ מהמשמעויות התקציביות )ולא הלשוניות 
את  נמגן  "לא  נשכח:  הבלתי  הביטוי  את  שיחרר  כנראה(, 
שלנו  לשפה  וצירפנו  התרגשנו,  לא  אנחנו  לדעת".  עצמנו 
את "הייעור הביטחוני" )שזה, למי שלא יודע, עצים בתפקיד 

של רשת הסוואה(. 
שהתפתחו  מילים  צירופי  שני  עומדים  כולם,  מעל  אבל, 

מקומית,  המצאה  הוא  הראשון  לתהילה.  כבר  וזכו  אצלנו 
שהפכה לאחד המותגים החזקים בארץ בשנים האחרונות: 
"עוטף עזה". תחשבו על זה. מה זה "עוטף"? במילון כתוב: 
"מכסה, מגונן, שומר". החיבור של זה לקשר בינינו לבין עזה 

הוא מרתק, לא כן? 
אנו  בה  המציאות  את  מכל  יותר  שממחיש  השני,  המושג 
חיים, הוא "שיגרת החירום". אין צורך להכביר במילים. זהו 
צירוף מנוגד מפואר, שיכול להיכנס לפנתיאון של ביטויים 
הופכיים כמו "כישלון מפואר", "בחזרה לעתיד", וגם "הניתוח 

הצליח אבל החולה מת".
וניגודים  מפתיעים  בחיבורים  מלאים  חיינו,  הם  אלה  אז 
מרתקים. יש לנו חוסן כלכלי, וצמיחה חברתית ואולי אפילו 
אינפלציה דמוגרפית. בתוכם וביניהם אנו מנתבים את דרכנו, 

בתקווה ובאמונה שבסוף נוכל לומר "סליחה שניצחנו".

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

בנחל עוז מציירים עננים 
וג'ירפות, מסדרים מזרנים 

וכריות ומכינים פינת 
קפה. בקרוב ייפתח מרכז 
"פעימות", שיש בו כל מה 

שאמהות ותינוקות צריכים. 
ולא רק בעוטף עזה

 דקלה קיי
צילום: עומר צדיקביץ'

וודאות, ז  בחוסר  מלווה  ארוך,  הריון  היה  ה 
קשיים, אבל גם המון תקווה. הריון שנמשך 
אחרים  להריונות  בניגוד  אבל  לשנה,  מעל 
שלמה.  קבוצה  אם  כי  אותו,  נשאה  אחת  אישה  לא 
בשבועות  להיוולד  עתיד  עוז  בנחל  "פעימות"  מרכז 
אליו  מנקז  הוא  שנולד,  תינוק  כל  כמו  הקרובים. 
הרבה תקוות וחלומות, וגם לא מעט חששות. אחרי 
"המכינה", "המקובצת" ושאר ה"יזמויות" בנחל עוז, 
ותינוקות  לאמהות  מרכז  אחר:  מכיוון  יזמות  מגיעה 
אביב,  בתל  דומים  מרכזים  כמו  להיות  שרוצה 
בתואר  מחזיקים  שלא  אחרים  ובמקומות  בירושלים 

"עוטף עזה".   
עידית בר אדון, 36, מיוזמות המרכז: "אחרי צוק איתן 
הייתה התכנסות ורצון של הקהילה לקום על הרגליים 
ערכנו  עלינו.  שעבר  הקשה  מהקיץ  מחוזקת  ולצאת 
לו  ומחוצה  מהקיבוץ  אנשים  ובמהלכו  מוחות,  סיעור 
העלו כל מיני נושאים שיכולים לתרום לקידום הקיבוץ. 
אחד הנושאים הבולטים היה החינוך, ובתוכו עלה רעיון 
של הקמת מרכז להורים וילדים בנחל עוז. בהתחלה זה 
היה ברמת הכותרת ולאט לאט התגבש הרעיון". עידית 
הרבה  "מגיעות  בגבים.  כיום  וגרה  הקיבוץ  בת  היא 
מקום  שקיים.  צורך  וזה  ילדים  עם  צעירות  משפחות 
שיהיה בו הכול: גם טיפולים, גם קפה עם חברות, גם 
לא".  ומה  חנות  בייביסיטר,  וילדים,  להורים  פעילויות 
בין שבילי הקיבוץ פגשה עידית את רונית מידן, אותה 
סיפרה  היא  אלי.  בר  הקודם,  בשמה  עוד  מכירה  היא 
העלתה  "רונית  התחברה.  מיד  ורונית  היוזמה,  על 
לכדי  אותם  גיבשנו  וביחד  להגשים  שרצתה  רעיונות 
היא  הזה  בשלב  הקיבוץ.  בפני  להציג  שאפשר  משהו 
יצאה מהתמונה ורק בהמשך, כשערכנו מכרזים לניהול 

המרכז וניהול עסקי, היא חזרה אלינו".  
רעיון הקמת המרכז עלה לוועד ההנהלה של הקיבוץ 
וקיבל את אישורו. בהמשך נבנתה תוכנית עסקית, ומיטב 
המוחות גויסו לטובת הרמת הפרויקט. "גם אנשים שפעם 
גרו פה, במועצה, ועברו למקומות אחרים, נרתמו לעזור 
בכל דבר", מספרת עידית. "שיווק, תוכנית עסקית, גיוס 
משאבים, נטוורקינג ועוד. כולם הבינו שמדובר בצורך, 
משהו שאנשים צמאים אליו ועשויים להגיע לנחל עוז 
בשביל זה. הובלתי את הנושא הזה בתוך ועד ההנהלה, 
כיום".  גם  המנהל  בוועד  חברה  ואני  אגודל  בצד  עקב 
34, מנחל  היא שרון ארם-כהן,  נוספת במנהלת  חברה 
עוז. "אני חיה כאן כבר 20 שנה. כשהתחילו המפגשים 

הייתי  לא  בהתחלה  בקיבוץ,  חדשות  יוזמות  בנושא 
הקמת  רעיון  על  ששמעתי  אחרי  אבל  להם  שותפה 
המרכז התלהבתי, ורציתי לקחת בזה חלק". בסך הכול 
חברים במנהלת המרכז שמונה איש. למה כל כך הרבה? 
אני שואלת. "זה עסק של הקיבוץ", אומרת שרון. "הוא 
חייב לפעול בשיתוף עם המנהלת. אנחנו נפגשים אחת 
לכמה שבועות או חודשים, תלוי בהתקדמות, מדווחים, 
מלוות  ואני  עידית  יחד.  החלטות  מקבלים  מתייעצים, 

קצת יותר מקרוב, אבל כולם שותפים". 
ללכת  תוכלו  המרכז,  את  תחפשו  אם  אלה,  בימים 
שייקרא  המרכז,  וניסור.  הקידוח  קולות  בעקבות 
"פעימות", ימוקם בבית הנח"ל שבמרכז הקיבוץ, בסמוך 
שיפוץ  עובר  מ"ר,  כ-200  הגדול,  והחלל  לספריה, 
ג'ימבורי  בו  יהיה  התחזיות,  לפי  לתפקיד.  והתאמה 
לגילאי 2-6 )שכבר התקבל כתרומה לפני כשנה(, חדר 
הפעילויות  טיפולים.  וחדר  חנות  קפה,  בית  חוגים, 
פעילות  בהריון,  לנשים  הדרכה  יכללו  במרכז  שיוצעו 
הצהרים  אחרי  פעילויות  הנקה,  ולעידוד  לידה  לאחר 
לילדים ולפעוטות גילאי 2-6, בית ספר להורים הכולל 

הדרכה וסדנאות ועוד. 

כמו בקיבוץ של פעם
מי שנבחרה להוביל ולנהל את "פעימות" היא רונית, 
רונית  התכנון.  בשלב  הקודמים,  בפרקים  פגשנו  אותה 
היא תרפיסטית התפתחותית במקצועה. במשך למעלה 
"צעד  במרכז  אביב,  בתל  עבדה  היא  שנים  מ-12 
הנוגע  בכל  דבר  זילברבוש, שהוא שם  שי  ראשון" של 
ראשון"  "צעד  מרכז  הזמן  עם  תינוקות.  להתפתחות 
ורונית  ההתפתחות,  מקצועות  ללימוד  למכללה  הפך 
גרה במפלסים  היא  כיום  הנגב.  לחזור לשער  החליטה 
ועד לא מזמן עבדה כמדריכת התפתחות. "במשך הרבה 
היא  לידה",  בחופשת  לאמהות  בית  להקים  רציתי  זמן 
מספרת. "ניסיתי להרים את ההפקה הזאת ולא הצלחתי. 
רציתי להקים בית שנשים תוכלנה להגיע אליו מתחילת 
ההיריון ועד לאחריו, עם הילדים. ואז, אחרי צוק איתן, 
ומכאן  עוז,  בנחל  מיזמים  הקמת  על  דיבורים  התחילו 
הרעיון להקמת המרכז. נערך מכרז ושמחתי לקבל את 

התפקיד". 
נעה סינגר מאור הנר נבחרה לשמש כמנהלת העסקית 

של המקום. "כשאני נכנסתי לתמונה נעשתה כבר הרבה 
של  מהתחום  באה  "אני  מספרת.  היא  הכנה",  עבודת 
שעוסק  אזור  וניהלתי  מורים  הנחיתי  סביבתי.  חינוך 
בתחום  ייעוץ  נתתי  משאבים,  גייסת  הייתי  בתחום, 
הוא  הקיבוץ,  של  עסק  זה  כאן.  אני  ועכשיו  קיימות 
וזה  קהילתי,  גב  לנו  יש  בקיבוץ.  ענף  להיות  הולך 
גיוס  נעה אחראית על  כאן".  אחד הדברים המקסימים 
שיתופי  ועסקית,  שיווקית  תוכנית  בנית  משאבים, 
פעולה, חיבור למה שכבר קיים בקיבוץ ועוד. "היה כאן 
זיהוי של נישה שלא מקבלת מספיק תשומת לב. הורים 
צעירים, במיוחד נשים, מחפשות להתחבר זו לזו. נשים 
לחלוק  לדבר,  מקום  חברה,  מחפשות  לידה  בחופשת 

חוויות ולהתייעץ". 
אמא",  "גן  ב"פעימות"  יוקם  מספרות,  הן  לכך,  נוסף 
יוכלו לבוא עם  גן שבו תהיה גננת מוסמכת והאמהות 
בייביסיטר,  שירותי  גם  יהיו  כרצונן.  שלהן  הילדים 
תוכניות  אפילו  ויש  ולתינוק,  לאם  דינמיות  פעילויות 

לשלב את הסבתות בעניין. 
פעם",  של  לקיבוץ  הקהילה  את  מחזיר  בעצם  "זה 
אומרת נעה. "לרעיון של הקהילה, של השיתוף. העובדה 
למעשה  בקיבוץ  ושכולם  הקיבוץ  של  בעסק  שמדובר 
אי  וכמובן,  לעזור".  ורצון  מעורבות  יותר  לו  שותפים 
שכולנו  במיוחד  שבחדר,  הפיל  על  לדבר  בלי  אפשר 
הביטחוני  המצב  טוב:  כך  כל  הזה  הפיל  את  מכירים 
התחממות  "כשיש  נעה:  הפרויקט.  על  והשפעתו 
המתנ"ס  גם  בירידה.  העסקים  רוב  ממילא  ביטחונית 
ממ"ד  יש  מאובטח,  כאן  המקום  במלחמה.  סגור  יהיה 
צמוד, קומת בטון, לקחנו יועץ בטיחות והקפדנו מאוד 
להיות  נעים  תמיד  יהיה,  שלא  "ומה  רונית:  בנושא". 
ביחד בזמנים מתוחים, וזה עדיף מאשר לשבת בבית עם 

תינוק צורח". 
עידית, שנמצא  המרכז עתיד להיפתח בסוף החודש. 
ולחנוך  להגיע  מתכננת  לידה,  בחופשת  אלו  בימים 
ולמעשה  יזמי הפרויקט הנוספים  יחד עם  את המקום. 
יהווה  ש"פעימות"  מקווה  היא  הקיבוץ,  חברי  כל  עם 
רוצות  "אנחנו  ילדים.  עם  צעירים  לזוגות  שואבת  אבן 
להיות  שכיף  מקום  שזה  יראו  לכאן  שיגיעו  שהאנשים 
בו", אומרת נעה. "שאולי, בסופו של דבר, הם ירצו לגור 
זה  כי  פשוט  אלא  אידיאולוגיות,  מסיבות  רק  לא  כאן. 

מקום נהדר". 
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ביטחון ופלילים
דקלה קיי

לחלום בגדול
לחשוב בקטן

אורן ניצן ז"ל
לפני חודש הלך לעולמו אורן ניצן, רבש"צ דורות

מספר עליו יהודה אהרוני, השוטר הקהילתי: "הביטחון היה בעורקיו של אורן. 
הוא לקח את העבודה מאוד ברצינות, ועבד איתנו בשיתוף פעולה מדהים. הוא 
הצטרף למתמיד ועבר את הקורס בהצלחה, לצד צוות חזק ומחויב. הוא היה 
חבר טוב, והוא חסר לי מאוד". בהלווייתו של אורן השתתפו כל רבש"צי האזור 

מקרוב ומרחוק, והגיעו לחלוק לו כבוד אחרון. יהי זכרו ברוך. 

בתמונה וו רונית מידן ונעה סינגר. בית לאמהות



חינוך
טל שוורץ

אוקטובר,  תחילת  שבת,  מוצאי  בערב 
בהם  הנגב  שער  מיישובי  שמונה  התכנסו 
פועלת תנועת הנוער העובד והלומד כדי 
המסורתי.  השנה  פתיחת  טקס  את  לחגוג 
נעוצה  המעלות"  "חג  השם  משמעות 
בעובדה שכל שכבת גיל עולה לשלב הבא 
שהאירוע  הראשונה  הפעם  זו  שנה.  בכל 

במתנ"ס  ולא  היישובים  באחד  מתקיים 
טל  איש.   500 מעל  נכחו  באירוע  איבים, 
"בתנועת  החברתי:  החינוך  רכזת  שוורץ, 
כ-600  כיום  יש  והלומד  העובד  הנוער 
ילדים  כ-150  מתחנכים  בצופים  ילדים. 

ובתנועת בני עקיבא – 150".

9 נוער עולה
חשבתם שנגמרו החגים? טקס פתיחת השנה של תנועת הנוער 

העובד והלומד, "חג המעלות", התקיים לאחרונה בניר עם
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9 לזכרו
רבין  יצחק  הממשלה  ראש  לרצח  שנה   20 המציין  הזיכרון  טקס 
העובד  הנוער  מדריכי  הנעורים,  חניכי  בארגון  ברוחמה  התקיים 
ביישובים  האחרון  בשבוע  התקיימו  דומים  טקסים  מאיגי.  והש"ש 
רבים בארגון בני הנוער' ועסקו בתכנים הרלוונטיים מאד גם היום: 
כן לשלום, לא לאלימות. רבים מההורים שצפו בטקס היו בני נוער 

ב-1995, וחלקם כמובן גם נכחו ב-4 בנובמבר בכיכר רבין

צילום וו לילך טהר צילום וו מרב רינק

9 בכורה
הסרט "עצמאות" של בני הנעורים מכפר 

עזה הוקרן בסינמטק תל אביב. אל 
הכוכבים הצעירים התלוו בני משפחה 
וחברים ומילאו את האולם בהתרגשות

חמישי  בערב  עליהם:  נפל  מה  ידעו  לא  אביבים  התל 
התמלא הסינמטק שברחוב הארבעה בעיר באנשי הפריפריה 
הגיע  הנרגש  הקהל  הנגב.  שער  בני  מהם  רבים  העליזים, 
להקרנה החגיגית של הסרטים שנעשו במסגרת הפרויקט 
וצוות  צח"י  צוות  היו  המציגים  בין  מילים".  מאלף  "יותר 
פרויקט  מעין השלושה,  פנסיונרים  באשכול,  החוסן  מרכז 
הנוער  ובני  מעלומים  נוער  קבוצת  בשדרות,  החממה 
רוב  במשך  עמלו  עליו  הסרט  את  שהציגו  עזה,  כפר  של 
הקיץ: "עצמאות". בסרט קצר ומרגש, בן 14 דקות, הציגו 
בעצמאות,  הכרוך  המאבק  את  עזה  כפר  של  הנוער  בני 

בהתבגרות ובהתמודדות מול המציאות לא קלה. 
להב,  עמותת  של  הוא  מילים"  מאלף  "יותר  הפרויקט 
לקואליציה  והגליל,  הנגב  לפיתוח  למשרד  שחברו 
בעוטף  המקומיות  והרשויות  החוסן  ולמרכזי  לטראומה 
קהילת  עם  השנים  ארוכת  לשותפות  פנו  הנגב  שער  עזה. 
עזה  בכפר  הפרויקט  במימון  עזרתם  את  וביקשו  דייגו  סן 
כפי שנרתמו לסייע בפרויקט דומה בנחל עוז לפני שנתיים. 
הפעם  גם  כחלק מהפרויקט  עצמם  את  ראו  הם  זו  בצורה 

ואנו מערכים זאת מאד. 
עם  והעבודה  להב,  מעמותת  ובועז  רחלי  עם  העבודה 
בנושאים  לגעת  לנערים  עזה, אפשרה  עדן המדריך מכפר 
על  לדבר   .16-18 בגילאים  עליהם  לדבר  מקובל  שפחות 
העשייה, על הנתינה, על מותר ואסור, על מחיר למעשים, 
על קהילה ומשפחה ומעל הכל על כוחה של קבוצה. שני 
שנה   17 ביחד  חיים  "אנחנו  הסרט:  מכוכבות  אחת  קנר, 
התבגרנו  עוד.  להכיר  יכולים  שאנחנו  גילינו  ובתהליך 
אוירה  שם  הייתה  לשני,  אחד  להקשיב  ולמדנו  כקבוצה 

פשוט  הזו  הרצינות  כל  ובתוך  אינטימיות,  נוצרה  אחרת, 
היה לנו כיף ביחד. למרות הניסיון שיש לי ממגמת תאטרון 
מצאתי עצמי פתאום במהלך הסדנא משחקת מול הקבוצה 
בסוף  עבורי".  משמעותי  מאוד  היה  וזה  הראשונה  בפעם 
הסרט, אחרי החיבוקים והברכות, יצאו בני הנעורים לחגוג 

בנמל תל אביב עם המדריכים. נוער כפר עזה מביא פרשנות 
הזו  הפרשנות  שאת  מרגש  והכי  קבוצה,  למילה  מרגשת 

אפשר לראות גם מחוץ למסך. 

יעל רז לחייני, צילום: עומר צדיקביץ'



 דקלה קיי
צילום: עומר צדיקביץ'

פני 63 שנים נפל דבר בקיבוץ ארז. כותב אורי ל 
בחודש  היה  "זה  הקיבוץ:  ממייסדי  ישי,  בן 
מודעות  הייתה  בארץ  כאשר   ,1952 מאי 
פוליטית חזקה. ובהרבה קיבוצים היה פילוג, לפעמים 
שני  נוצרו  בארז  גם  וכואבים.  חריפים  סממנים  עם 
מחנות. אינני רוצה לציין מפא"י מול אחדות העבודה; 
או  הקבוצות  לחבר  להשתייכות  קרוב  יותר  היה  זה 
לקיבוץ המאוחד. אבל גם מלחמות אגו תרמו למצב 
כאלה,  עכורים  וליחסים  כזה,  לקרע  הגענו  הקשה. 
שלא אפשרו המשך קיום ביחד ולכן הצבעתי באספה 
הכללית בעד עזיבתם של חברי הקבוצה שפנו לכיוון 
מארז  שפרשה  שהקבוצה  בהבלטה  לציין  עלי  אחר. 
המובילים  בין  היו  הם  החברים,  מיטב  את  כללה 

להצלחת קיבוץ צובה". 
מבחינה  סוערת  בתקופה  התרחשה  הזו  הדרמה 
פוליטית. עימות פנימי חריף התקיים בין שתי קבוצות 
כשהרוב  התפלגות,  הייתה  מפא"י:  במפלגת  המנהיגים 
פונים לכיוון מפא"י והמיעוט אבל קיימת טענה שהרקע 

היותר משמעותי של ויכוחים אלו היה אישי. 
המתח הפוליטי הזה חלחל לכל שכבות האוכלוסייה 
ולכל המערכות שנבנו בארץ והיו קשורות מאוד זו לזו: 
ההסתדרות, התנועה הקיבוצית והארגון הגדול בה אז – 
הקיבוץ המאוחד. משם זרם המתח לתנועות הנוער וגם 
לשורות הצבא המתהווה. עוד קודם לכן בשורות ההגנה 
והפלמ"ח, הייתה לזהות המפלגתית האישית משמעות, 
למפלגות  יותר  נטו  בפלמ"ח  המפקדים  רוב  למשל, 

שהקימו את מפ"ם.
יסוד  אבן  אז  הייתה  פוליטית  שמודעות  לציין  צריך 
בהתנהגות אפילו היומיומית, של מרבית האנשים בארץ 
בכלל ובקיבוצים הרבה יותר, וזה היה גורם לא מבוטל 
בזהותם במעשיהם והתנהגותם. דווקא ובעיקר בני נוער 

וצעירים.  
המתחים  הגיעו  המאוחד  הקיבוץ  קיבוצי  בתוך 
חלקם  להתפלג.  החלו  והקיבוצים  לשיא.  הפנימיים 
בצורה שקבוצת המיעוט מקיבוץ מסוים עברה ליישוב 
שרוב חבריו היו מהקבוצה היריבה.דוגמאות: המיעוט 
המפא"יי בבית השיטה עבר לאיילת השחר ושם המיעוט 
המפ"מי עבר להגושרים. ועוד דוגמאות לא מעטות. היו 
גם קיבוצים ללא רוב מובהק שהתפלגו לשני יישובים, 

עין חרוד וגבעת חיים לדוגמה, עד עצם היום הזה. 
וכאמור, גם בארז חוו את הפילוג בצורה קשה מאוד. 
מספר ישי שניר, חבר צובה, שחמו וחמתו היו מעוזבי 
הפלמ"ח  גרעין  מאנשי  ב-49  הוקמה  "ארז  הקיבוץ: 
הקימו  ביחד,  נלחמו  הם  כן.  לפני  עוד  הכירו  שרובם 
את הקיבוץ יחד ועברו כל כך הרבה חוויות משותפות, 
אבל המתח הפוליטי שנוצר היה גדול עד כדי כך שהוא 
מסוים  בשלב  חייהם.  על  משמעותית  בצורה  השפיע 
הפסיקו לבחור את מי שהיה בצד הלא נכון של המתרס 
לכל מיני תפקידים בקיבוץ". לא היה זה עוד ויכוח בין 
שבילי הקיבוץ, אלא פילוג של ממש. גם היום ויכוחים 
פוליטיים הם סוערים ומלאי אמוציות, אבל אז העניינים 
הגיעו לכדי מסה קריטית, שבה אנשים לא יכלו לשבת 

זה לצד זה באסיפת חברים. 
ואז הגיעה האסיפה הגורלית, בה נערכה הצבעה האם 
כשל  היו  לא  שדעותיו  קיבוץ  חבר  לסלק  או  להשאיר 
הרוב. הרוב הצביע בעד עזיבתו את הקיבוץ, וכך היה. 

וכשעזב החבר הצטרפו אליו 21 חברים נוספים.
ישי שניר: "11 מתוך אותם 21 עוזבים הגיעו לקיבוץ 
צובה, ביניהם כאמור גם חמי וחמותי, אברם ותמר נאור. 
אשתי ואני מלווים את הסיפור של היציאה מארז כבר 
שנים. ידענו שהיו קשרים בין העוזבים לנשארים. רוב 
חברי הגרעין שמרו על קשר, נפגשו בכל מיני אירועים 
רגיש.  יותר  שהיה  אחד  אלמנט  לפחות  שם  היה  אבל 
ועזבו מסיבות פוליטיות,  בהרבה מקומות אנשים קמו 
אבל להצביע בעד עזיבת חברים באסיפה זה כבר יותר 
הייתה  כשתמר  הקיבוץ  את  עזבו  ותמר  אברם  קשה". 
בהריון, ורננה, בתה ואשתו של ישי, נולדה כבר בקיבוץ 

צובה. 
בקיבוץ  ארז,  קיבוץ  חבר  זרקא,  אמנון  את  פגש  ישי 
והוא  הקיבוץ  יו"ר  "אני  שניהם:  עובדים  שם  אורים 
הפילוג,  ועל  ארז  על  לדבר  התחלנו  העסקי.  המנהל 
והעלינו חוויות משותפות שאני מכיר דרך הקשר שלי 
עם ההורים של אשתי". אמנון הגיע לקיבוץ בגיל עשר. 
"הפילוג היה משהו שכל הזמן היה באוויר ודיברו עליו 
מעת לעת. השכנים שלי הם מגרעין ארז, ושיחות בנושא 
משק  בחגי  ומפגשים,  אירועים  מיני  בכל  עולות  הזה 
ואחרים. מדברים על טעויות עבר שנעשו, ומעלים גם 

את זה". 
ישי: "ההורים של אשתי בנו בית נפלא אבל זו מחשבה 
מציקה. למה זה קרה? מעבר לפרטים של מה היה שם, 
עניין אותי ואת אמנון מה האנשים מרגישים היום, 63 
שנים אחרי. מה התובנות שלהם, המחשבות וההרהורים 
אותם  שהעסיקו  העיקריים  הדברים  היו  אלו  בעניין. 

ורצינו לשמוע עליהם ממקור ראשון, כל עוד אפשר". 
וכך התגבש הרעיון לקיים מפגש של מייסדי הקיבוץ, 
בארז  החבר'ה  עם  "אמנון  ואלה שעזבו.  אלה שנשארו 

ולהיפגש.  ואני עם החבר'ה בצובה. הצענו להם לדבר 
בכיוון  חשבנו  אנחנו  גדול.  מאוד  ורצון  עניין  גילו  הם 
של מפגש אינטימי, 10-15 איש שכנראה יצטרפו אליהם 
בני הדור השני". בארז יש "פרלמנט" ותיקים מידי יום 
את  לקיים  והציע  הרעיון  את  שם  העלה  אמנון  שישי. 
המפגש בסוכה שלו. בסוכות, בסוכה של אמנון, שוחחו 
גרעין  חברי  על  גם  לדבר  והתחילו  בעניין  החברים 
אחרים שיצטרפו למפגש שהתחיל להיראות יותר כמו 
 50 כמו  למשהו  "הגענו  אינטימי.  אירוע  מאשר  כנס 

איש", אומר ישי. 
ארז  קיבוץ  מייסדי  התכנסו  אחרי,  שנים   63 וכך, 

לדורותיהם במועדון לחבר שבקיבוץ. הם שוחחו, יצאו 
עם  "דיברנו  משותפת.  צהריים  מארוחת  ונהנו  לסיור 
כמה מהאנשים לפני כן וביקשנו שיספרו מה היה שם. 
על ההקמה של הקיבוץ, על השנתיים הראשונות ואיך 
שהוא צמח והתפתח. לאט לאט נכנסנו לקטע הרגיש". 
באוקטובר,  הרביעי  של  הזו,  השבת  את  ישי.  מספר 
בילו אנשי הקיבוץ, שהיו לפני שנים רבות משני צידי 
נפתחו  על העבר. הלבבות  והרהורים  המתרס, בשיחה 
"אחד החבר'ה שהיה בארז במשך  הוסרו.  והמחסומים 
'אני  במילים:  דבריו  את  ופתח  קם  ועזב,  שנים  הרבה 
ביחד,  נלחמנו  ביחד,  גדלנו  מתבייש.  ואני  מתנצל 

וכשהם עלו על משאית ויצאו מכאן אף אחד מאיתנו לא 
בא להגיד להם שלום'. נאמרו שם דברים שהם מעולם 
לא אמרו זה לזה. לאורך השנים הם שמרו על קשרים, 
הזה  הקטע  על  אבל  חברים,  ונשארו  באירועים  נפגשו 

לא דיברו מעולם".
הצבעה  שבאותה  וסיפר  קם  החברים  אחד  בהמשך, 
בין  דווקא  היה  הוא  יעזוב,  חבר  שאותו  הוחלט  בה 
אלה שהצביעו בעדו. עזרא, אותו חבר, התרגש מאוד. 
ישי  אמר.  נגדי",  שהצבעת  חשבתי  שנים   63 "במשך 
היה  מדוע  השאלה  עלתה  המפגש  כל  שלאורך  מספר 
צריך לחכות כל כך הרבה שנים כדי לארגן דבר שכזה. 
לנו.  להודות  הפסיקו  ולא  התרגשו  חברים,  שם  "ישבו 
הרגשת שזה עשה להם כל כך הרבה. כנראה שמישהו 

חיצוני היה צריך לארגן את זה. 
יצרתם מפגש היסטורי.

למרות  עמוקה  חברות  כאן  שיש  גילינו  "נכון. 
נשמרו  הקשרים  שם.  שהיה  מה  למרות  המשקעים, 
זוגות.  כמה  של  משותפות  חתונות  היו  השנים,  לאורך 

מדובר בחברים שעברו יחד כברת דרך".  
 15 )רק  'החדשים'  החברים  "כאחד  שטרסברג:  יונתן 
מאוד.  ממנו  התרגשתי  במפגש,  שנכח  בארז(  שנים 
נושאים  ועדיין  לגבורות  הגיעו  כבר  המפגש  גיבורי 

בלבם את חווית העזיבה/גירוש בת ששים השנים.
חפשי,  כשבנימין  בתחילתו  כבר  היה  המפגש  שיא 
שהיה חבר ארז שנים רבות, פנה בבקשת סליחה רבתי 
שלא היה בה קורטוב של נסיבות מקלות. סליחה מעומק 
הלב שחדרה ללבבות. לאחר מכן הדבור קלח אם כי היה 

קשה מאוד לחברים, אך הורגש שהוקל להם מאוד.
'הרעות נשאוך בלי מילים...' כתב עליהם חיים חפר. 
לבניה  ללחימה,  לתנועה,  חברים  של  הזאת  הרעות 
ולהתיישבות בספר, כן נשאה במילים, לווית חן למפגש 

כולו".
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שבר שהתאחה
וותיקי ארז זוכרים היטב את הפילוג שהביא לעזיבתה של כמחצית מקבוצת המייסדים. מפגש מרגש בין הפלגים, 

יותר מיובל לאחר מכן, העלה על נס את הקשר העמוק והחברות

בתמונה וו דור המייסדים. במרכז: אמנון זרקא וישי שניר, מארגני המפגש

בתמונה וו ותיקי ארז במועדון לחבר



9שעת כושר
האם ספורט בריא?

שמו,    את  הנושא  מהסרט  הספורטאים  סוכן  מגווייר,  ג'רי 
אמור "להוציא" עבור השחקנים אותם הוא מייצג את החוזה 
הכי שמן. מגווייר )טום קרוז( דורש משחקניו להיות במיטבם 
לצורך מיקוח על חוזי ענק. רוד טיידוול הוא שחקן פוטבול 
לא משהו, המיוצג ע"י מגווייר. לאחר שחטף את זעזוע המוח 
ה"מי יודע כמה" הגיע מגווייר לבקרו בבית החולים והודיע 
לו שאין לו זמן להיות פצוע. מספר "מילים יפות" של בנו של 
הפוטבולאי גרמו למגווייר להרהר מחדש על האופן בו הוא 
מסוכנות  לפיטוריו  הביא  גישתו  שינוי  לקוחותיו.  את  לוחץ 
אהבה  וסיפור  לקומדיה  הופך  הסרט  ומכאן  הספורטאים 

ומפספס את הסוגיה החשובה בה החל.
גבוה.  רייטינג  יש  מסחריים  ספורט  ומשחקי  לתחרויות 
רשתות השידור ובעיקר טלוויזיה, מודעות לרייטינג ומוכנות 
לשלם לאיגודי וקבוצות הספורט סכומי עתק עבור זכויות 

ספורט  באירועי  מפרסומות.  בא  הרווח  האירועים.  שידורי 
גדולים חצי דקת פרסום יכולה להגיע למיליוני דולרים. גם 
מעלה  הספורטאים  של  ותלבושתם  מגרשם  על  פרסום 
את המכירות. כסף גדול מסתובב במשולש הנ"ל שבמרכזו 
הספורטאים שנהנים ממנו כל עוד הם על המרקע ובמיטבם. 
כאשר תפחת יכולתם, בערך בגיל 35, גיל מופלג לספורטאי 
מצליח, יפלו רובם אל תהום השכחה. כמובן, יש את יוצאי 

הדופן שלעד ינפיקו השראה וייטוו דרך לבאים אחריהם. 
מכיוון שהספורט, מן הסתם, מלווה באימונים גופניים קשים 
ועייפות  פירוק  חסר,  מצבי  הספורטאים  חווים  וארוכים, 
הפסד  מתאפשרת.  תמיד  לא  וזו  התאוששות  הדורשים 
בתחרות הוא הפסד של רייטינג וכסף. ואז, כשהפירוק רב 
על ההתחדשות הגופנית, עולים לשחק פצועים עם משככי 
והפציעה  נותרת  הבעיה  סימפטומטיים.  וטיפולים  כאבים 
גוברת. בסוף העונה הולכים לניתוח ושיקום וכך עוד עונה 
ועוד אחת עד שנגמר והולכים הביתה עם כסף רב )אולי( 

ועם בריאות על הפנים.
המאיצים  ספורט"  ב"סמי  משתמשים  רבים  ספורטאים 
מהירים.  בנייה  תהליכי  בחלקם,  ומאפשרים,  התאוששות 
מחיר השימוש כבד. התכשירים הללו מפרים באופן בוטה 

המשתמש  את  יחשפו  הארוך  ולטווח  הגופני  האיזון  את 
למחלות שונות כגון לב וסרטן. אבל למי אכפת? ספורטאים 
רבים לא חושבים 15 שנים קדימה והתקשורת וודאי שלא. 
עוסקים  רבים  זאת  ובכל  עילית,  ספורטאי  כולנו  לא  נכון, 
בספורט ועלולים להיחשף לחוסר הזמן והאמצעים ליצירת 
תהליכי התאוששות ובניה תקינים. לפני שפונים לתכשירים 

ואמצעים התומכים בכך, הייתי רוצה להמליץ על שינה.
אוניברסיטת  של  הכדורסל  קבוצת  על  שנעשה  במחקר 
סטנפורד בקליפורניה התברר שיכולתם של הספורטאים 
בקליעות 3, קליעות עונשין וזריזות/מהירות, עלתה בצורה 
הלילה  שנת  את  במקצת  שהאריכו  מכך  רק  משמעותית 

שלהם. כמה פשוט. כמה זול. 
להחיש  בה  יש  איכותית(  גם  )ורצוי  מספקת  לילה  שנת 
תהליכי בניה והתחדשות הכוללים את כל מערכות הגוף, 
בתנאי שבמשך היום בוצעה פעילות גופנית ואפילו פעילות 
מדדי  שיפרו  כדורסלנים  שאותם  וכמו  מאומצת.  ספורט 

תפקוד הישגי, קרוב לוודאי שגם שיפרו מדדי בריאות.

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

9 בועטות 
החודש אנחנו בסימן ספורט נשי. מעבר 
לענף ההתעמלות וענף הכדורעף, אנחנו 
החוג  לבנות.  כדורגל  חוג  גם  פותחים 
ומועבר  א'-ו'.  בכיתות  לבנות  מיועד 
על ידי קרין רחמים מנחל עוז, שחקנית 
גופני  לחינוך  ומורה  מקצועית  כדורגל 
מפעלות  בשיתוף  החוג  הספר.  בבית 

חינוך וחברה. 

9 מייצגות
עונה.  פותחת  שלנו  הכדורשת  קבוצת 
הבנות ישחקו בליגת המועדון הישראלי 
וייצגו אותנו בכבוד. בקבוצה  לכדורשת 
 - המאמן  האיזור.  מישובי  בנות   13
כדורשת  קבוצת  פתחנו  סבאג.  תומר 
שלא  למי  גם  הזדמנות  לתת  נוספת, 
 20 גיל  מעל  נשים  בליגה.  לשחק  רוצה 
מוזמנות לבוא ולקחת חלק. כושר גופני, 

משחק כדור, גיבוש קבוצתי והמון הנאה 
לתומר-  לפנות  ניתן  לפרטים  מובטחים. 

.050-6676055

9 עקרונות
זוהי השנה השנייה שאנו עושים שיתוף 

בספורט.  ערכים  עמותת  עם  פעולה 
הספורטאים  עם  עובדים  אנו  במסגרתו 
על ערכים מעבר לספורט עצמו. שיתוף 
בהכשרת  ביטוי  לידי  יבוא  זה  פעולה 
מדריכי ספורט צעירים ממגמת הספורט 
המסרים  את  שיעבירו  הספר  בית  של 

הדרכות  השונות,  הספורט  בקבוצות 
הורים  פעילויות  המחלקה,  של  מאמנים 
וילדים ועוד. והכל דרך הספורט כמובן.   

9 ללא הפסקה
הספורט  אולמות  לאזור  שמזדמן  מי 
באחד מערבי השבוע ימצא תמיד אולם 
מלאה  בתפוסה  האולמות  בפעילות. 
יום. זאת הודות  מהבוקר ועד הערב כל 
מעבר  לנו.  שיש  הרב  הקבוצות  למספר 
בכדורעף  והנוער  הנערים  לקבוצות 
הבוגרים  קבוצות  את  לנו  יש  וכדורסל. 
וכדורשת.  ובנים  בנות  כדורעף  של 
יהיה  שהמקום  היא  שלנו  המטרה 
בפעילות מקסימאלית. אנו מזמינים את 
כולם להתעדכן בלוח המשחקים השבועי 
ולהגיע  שלנו  בפייסבוק  שמפורסם 
משחקים  מספר  יש  שבוע  בכל  לעודד. 

כאן בשעות הערב.

13נובמבר 2015 וו שער הנגב

ספורט
דפנה סיבוני ששון

בתמונה 
וו ג'נרל 

ג'ימנסטיק. 
צילום: ורדה 

גולדשטיין

9 דוקטור, 
נתפס לי

המרכז ההידרותרפי בשער 
הנגב, שהחל את דרכו כמרכז 
שיקום וספורט, פותח בימים 

אלו מרפאת ספורט ומכון 
פיזיותרפיה חדש

מקום  אינו  מזמן  כבר  הספורט  עולם 
יותר  האחרונות  בשנים  בלבד.  לספורטאים 
אנשים מצטרפים לפעילויות ספורט ברמות 
ברפואת  הצורך  עלה  לכך  ובהתאם  שונות 
ספורט, אשר נותנת מענה לעוסקים בספורט 
בכל הרמות: החל ממתחילים ועד למקצוענים 
בעלי  מקצוע  אנשי  הספורט  במרפאת 
והספורט,  הטיפול  בתחומי  רב  ניסיון  בעלי 

לצד  ומקצועיות.  ידע  של  שילוב  היוצרים 
פיזיותרפיה  מכון  הוקם  המומחים,  רפואת 

חדיש ומתקדם.
רפואיים,  שירותים  תספק  המרפאה 
פרה-רפואיים ושירותים נלווים לספורטאים 
הרחב  ולקהל  פעילים,  ואנשים  מקצועיים 
עוסקת  המרפאה  מקצועי.  טיפול  המחפש 
פציעות  לכאבים,  מקיף  טיפול  באבחון, 
שיקום,  אורתופדיות,  פגיעות  ספורט, 
מניעה, שיפור אורח חיים ועוד. לצד רפואת 
חדיש  פיזיותרפיה  מכון  הוקם  המומחים, 
וכל  נגישות  מקצועי,  ציוד  עם  ומתקדם 
ברמה  טיפול  למתן  הנדרשים  האמצעים 

הגבוהה ביותר.
הלפרין,  נחום  פרופ'  המרפאה:  צוות 
הרופא,  אסף  החולים  מבית  בכיר  אורתופד 
ספורט  ורופא  בכיר  אורתופד  כהן,  גדי  ד"ר 
קרן,  אלעד  ד"ר  ברזילי,  החולים  מבית 

סורוקה,  החולים  מבית  בכיר  אורתופד 
צדק,  עירית  פיזיותרפיסט,  נובל,  תומר 

פיזיותרפיסטית ועוד. 

השונים  הרופאים  של  הקבלה  שעות 
ולזימון  נוספים  לפרטים  באתר.  יפורסמו 

תורים: 052-2036672.



9 רק נחת
 חודש הוותיקים ב"יחדיו"

שפוקדים  הקשים  האירועים  למרות 
אותנו בארצנו, אנחנו ב"יחדיו" כמו בתוך 

בועה – כמה שעות של נחת ורגיעה. 
כוסית  בהרמת  חגגנו  השנה  בראש 
ב"יחדיו":  למתנדבים  תודה  ואמרנו 

נהגים, כותבים, מסייעים, מתעדים, ועוד 
רבים וטובים שבחרו להתנדב לפעילויות 
ארוחה  בצד  המועדון.  לבאי  ולסיוע 
נגן  רוזנבלט,  מעוזי  התמוגגנו  וברכות 
חסיד  וגילה  בנגינתו  שהפליא  אקורדיון 
ערב  איתם.  שרנו  גם  הפסנתר,  ליד 

משובח ומרומם את הלב. 
הותיקים.  חודש  נערך  באוקטובר 
לנגינת  להאזין  יכולנו  זו  בגיטרה, במסגרת  בפסנתר,  קלאסיות  יצירות 

האולפן  תלמידי  שניגנו  המועדון  בלובי 
למוסיקה בשער הנגב, שהם גם תלמידי 
ישראלה  עם  במחול  פיזזנו  בתיכון;  יב' 
פכטר והאזנו לדודי בוסי – סופר ומשורר 
בדרום  פריפריה  על  אביבי, שהרצה  תל 

ת"א בשנות ה- 90'-70'.

9 חוגים
חזרו  והטובים  הותיקים  החוגים 
כמו  באנגלית.  חוגים  נוספו  ואליהם 
חדשים:  חוגים  שני  בקרוב  יתחדשו  כן 
שבע  בת  ע"י  שיועבר  לפורטוגזית  חוג 
וחוג  האנגלית(  גם  )כמו  ממפלסים  סגל 
הרקדה לריקודי עם – ע"י ישראלה פכטר 

מכפר עזה.

9 הרצאות
 -  15.1.16 א'  סימסטר  הרצאות 

18.10.15 במסגרת "ותיקדמי": 
• יום א', 11:00-12:15, נושא: להתחיל 
רבה  קריא,  יעל  מרצה:  מבראשית. 

סטודנטית מטעם התנועה הרפורמית. 
האם  נושא:   ,11:00-12:15 ג',  יום   •
אנחנו עם סגולה? מרצה: ד"ר אבנר דינור. 

• יום ה, 11:00-12:15, נושא: "מבט מעמיק 
דנאל. אדם  ד"ר  מרצה:  באקטואליה". 

קרובים:  עתידיים  לאירועים  הרשמות 
יוצאים לצפות בהצגה "אותלו".  החודש 
"בלדה  לטיול  אביב  לתל  ניסע  למחרת 
לאישה" בעקבות ארבע משוררות. חודש 
הגרמנית  במושבה  לטיול  מכן  לאחר 
עתידים  ובמאי  בפברואר  בירושלים. 
ובירושלים.  המלח  בים  במלונות  לנפוש 
רכזת  פעמי,  שלומית  בזכות  אלו  כל 

התרבות של "יחדיו".

9 תערוכת ציורים
של  מתחלפות  תערוכות  במסגרת 
תלמידי החוג לציור, מציגה החודש צ'לה 
סלע מניר עם. צ'לה מספרת: "אני אמא 
וארבעה  נכדים   12 ל-  וסבתא  לחמישה 
דרכים  חיפשתי  ומעולם  מאז  נינים. 
לביטוי אישי. את הציור גיליתי לפני 15 
נפלאים.  מורים  בעזרת  ב'יחדיו',  שנה 
של  תוכנם  כי  הבחנתי  השנים  במהלך 
שלי  המוטו  חיי.  מחוויות  מושפע  ציורי 
להם,  השכלתי'.  מלמדיי  'מכל  הוא 

למשפחתי ומכריי אני אומרת תודה".

יחדיו
סימונה סער

מזי כהן-אילון

מרכז צעירים

אחרונה ציין גד"ש אורן עשור ל 
להקמתו. בבריכת קיבוץ אור 
העובדים  צוות  התכנסו  הנר 
ורכזי  הנהלה  חברי  משפחותיהם,  עם 
המשק וכן מוזמנים המלווים את הארגון 
קבלני  ספקים,   – הראשון  יומו  למן 
וראש  חקלאיים  מדריכים  עבודות, 

המועצה, שכמובן גם נשא דברים. 
שיתופית  אגודה  הינה  אורן  גד"ש 
של  שדה  גידולי  בענף  חקלאית 
הקיבוצים אור הנר, ארז וכרמיה. הקמת 
אז  שעמדו  מי  ידי  על  נהגתה  האגש"ח 
בקיבוצים.  הכלכלית  המערכת  בראש 
ארגון  שנים  לאורך  כי  הייתה,  התפיסה 
גדול יהיה טוב יותר כלכלית מאשר ענף 
העולה  המרכזית,  השאלה  קיבוץ.  לכל 
בין  ואולי  בכלל  לשותפות  בהקשר 
קיבוצניקים מרקע שונה בפרט, היא איך 

יהיה החיבור בין  האנשים. 
כל  ידי  על  הודגש  העשור  בחגיגת 
בעיקרה  נובעת  ההצלחה  כי  הדוברים, 
לחבריו  אור"ן  כי  הפשוטה,  מהעובדה 
שמתפרנסים  עבודה  מקום  רק  אינו 
ממנו בכבוד, אלא בית ואפילו משפחה. 
החבר'ה פשוט אוהבים להיות ביחד, אם 
אותם  חברתיים  באירועים  ואם  בעבודה 

מקפידים לקיים.
אור  מוותיקי  דרדיק,   מוטה  אמר 
הגד"ש  של  הראשון  היו"ר  שהיה  הנר  
רק  לא  עוסקים  "באור"ן  המשותף: 
בגידול  גם  אלא  השדה,  יבולי  בגידול 
ואור  ארז  בין  הפעולה  שיתוף  חברות. 
הנר, שהחל  כבר לפני עשרים שנה, צמח 
של  ביותר  ומוצלחת  מלאה  לשותפות 
שלושה ישובים. יש כאן הצלחה כלכלית, 
ושמחה גדולה של העובדים לעבוד יחד". 
ובכלל, אומר מוטה, מה יכול להיות יותר 
על  מצר  הוא  מוצלחת?  מחקלאות  טוב 
שלא צלחה הדרך להכניס לשותפות גם 
חיל,  ברור  של  השדה  גידולי  ענף  את 
דרך  ועל  ממזרח.  מאוד  הקרוב  השכן 
ההומור הוסיף, כי אולי המיזוג בין יוצאי 
ארגנטינה מחד ויוצאי ברזיל מאידך לא 
מדי  המונדיאל  מאבקי  את  צולח  היה 

ארבע שנים...
רועי  שנתיים  מזה  מנהל  הארגון  את 
את  שהחליף  עלומים,  קיבוץ  בן  קנדל, 
בני  את  שהחליף  מכרמיה,  לבנה  אייל 
רועי  אמר  מעלומים.  הוא  אף  שמולביץ 
כחקלאים  "לנו  אור"ן:  לצוות  בברכתו 
בארץ ישראל ובמדינת ישראל וכשליחי 
את  יש  עזה  בעוטף  כאן  המתיישבים 
לא  הגדולה  והחובה  הגדולה  הזכות 

אדמותיהם  את  ולשמור  לעבוד  פחות 
אם  גם  הציווי,  מבחינתי,  אדמותינו.   -
לעובדה  הוא  אלו,  במילים  נאמר  לא 
ולשומרה.  לעובדה – מצווה על היצירה, 
להתייעל  השאיפה  השינוי.  ההתפתחות, 
כיוונים  לבחון  צעד,  בכל  ולהשתפר 
שיפורים  חדשים,  גידולים  נוספים, 
השמרים  על  לשקוט  ולא   טכנולוגיים 
ולו לרגע אחד. לשומרה - הוא השמירה 
התרבות  על  המסורת,  על  הקיים,  על 
בכל  להצטיינות  השאיפה  החקלאית, 
האחיזה  על  שמירה  ננקוט,  בה  פעולה 
אנו  שלאורם  היסוד  ערכי  על  בקרקע, 
מזווית  ופעלה,  פועלת  אורן  פועלים. 
הראיה הצרה שלי בשנה וחצי האחרונות, 
ארוכה  עוד  הדרך  אלו.  עקרונות  לאור 
וצריך  ניתן  רבים בהם  היבטים  עוד  ויש 
להשתפר בהמשך ואין לי ספק שכך אכן 
יהיה. יש לי זכות גדולה לעבוד לצד צוות 
של אנשים הרואים באורן את ביתם השני, 
מיכולותיהם  ממרצם,  משקיעים  אשר 

ומזמנם מעל ומעבר ". 
מונה  ארז,  משק  מרכז  זרקא,  אמנון 
ממה  ותחילה  אורן,  לגביו  מהו  בשיחה 
מהם  דונם,   20,000 זה:  אורן  מורכב 
ומתאימים  מרושתים  דונם   15,000  - כ 
ממ"ק  מליון   3.5 המושקים.  לגידולים 
מים, מהם כשני מליון מי שפד"ן, והמים 

האחרים ברובם  מים מושבים. 
עד   - אדמה  תפוחי  עיקריים:  גידולים 
"תפוגן"  למפעל  בעיקר  סופקו  השנה 
השנה הוחלט על שינוי כיוון; גזר - גידול 
מוביל בחקלאות אזור שער הנגב; חיטה 
הקרקע  במשבצת  כי  מאמין  אמנון   –
ייחודיים  תנאים  קיימים  הגד"ש  של 
המתאימים מאוד לגידול חיטה: שילוב של 
מתאימות  וטמפרטורות  משקעים  כמות 

)החיטה אינה אוהבת חורפים חמים מדי, 
גם אם יורדים מספיק גשמים(.

באורן,  חדש  יחסית  גידול   – חוחובה 
בלבד;  קולחין  ידי  על  בעתיד  יושקה 
עד  למצוא  ניתן  אורן  בשדות   – כותנה 
חיה  תזכורת  זאת  כותנה.  חלקות  היום 
לימים עברו, בהם הכותנה הייתה גידול 
הגדולים  הגידולים  ואחד  באזור,  מוביל 
על  גדלה  הכותנה  בישראל.  והחשובים 
מים מושבים. יתכן וצפויה עדנה מחודשת 
לגידול עם עליית מחירי הכותנה בעולם; 
אולם הנכס החשוב ביותר של אורן, כך 
אמנון ואיתו כל הדוברים האחרים, הוא 
מקצוענות,  של  שילוב  העובדים.  צוות 
הארגון  מטרות  עם  והזדהות  מסירות 

מייחד את צוות עובדי גד"ש אור"ן.
פיתוח  המשך  עיניו  לנגד  רואה  אמנון 
והרחבת פעילות הענף. הביסוס העיקרי 
פיתוח  הוא  לדבריו,  החזון,  נשען  עליו 
משק המים לחקלאות, ואפשרות הגדלה 
ניכרת של כמויות המים. זה יקרה באופן 
נוספים  בישובים  גם   אך  באור"ן,  ודאי 
דבריו,  על  בהתבסס  אפשרי.  זה  באזור 
ייתכן שאנחנו בפתחה של מהפכה ירוקה 
גידולי  לגדל  שתאפשר  בנגב,  נוספת 
פיתוח  אגב,  השנה.  חודשי  כל  שדה 
משק המים נעשה באמצעות אגודת מים 
שותפות  היא  גם  אשר  שדרות",  "קולחי 
הזכרנו  כבר  ואם  הנר.  ואור  ארז  של 
גם  נציין  הישובים,  בין  נוספת  שותפות 
כי לאחרונה חיברו גם את ענף הפרדס. 
לאנשי  הערכה  להביע  אלא  נותר  לא 
הישובים.  ולחברי  להנהלות  אורן,  גד"ש 
מלמדים  הם  שלהם,  ההצלחה  מלבד 
כוחה של שותפות  גם את האחרים מהי 

מוצלחת.
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חקלאות ופיתוח הכפר
חיים חרמוני

9 ברינה יקצרו 
שותפות גד"ש אורן חוגגת עשור לקיומה, 

ומציינת שהנכס הטוב ביותר שלה הוא 
צוות העובדים

חדשנית,  שותפות  נרקמת  אלה  בימים 
בינינו ובין אגודת הסטודנטים של מכללת 

ספיר, שתתבטא במגוון תחומים:
הסטודנט  של  מעורבותו  חיזוק  דיור: 
הוא  בו  היישוב  בוועדות  דירה  השוכר 
בין  הפעולה  שיתופי  והעמקת  מתגורר 

הסטודנטים לצעירים בני המקום.
חלק  לוקחים  האגודה  נציגי  תרבות: 
של  צעירה  תרבות  נאמני  בקבוצת  פעיל 
התרבות  אגף  מנהל  בהובלת  הנגב  שער 
הפעילויות  בין  בוצר.  חזי  במועצה, 
מסיבת  בקרוב:  המתוכננות  המשותפות 
בפאבים  חורף  הופעות  ליין  סילבסטר, 

המקומיים, פסטיבל חנוכה ועוד. 
חברתית:  ומעורבות  צעירה  מנהיגות 
בחשיבה  עוסקים  המשותפים  הצוותים 

כיצד לייצר מנגנון ארוך טווח ובר קיימא 

של פעילות חברתית צעירה. 

החשיבה  לקבוצות  להצטרף  רוצים 

של  הפייסבוק  לדף  לייק  תנו  וההפקה? 

אגודת  ושל  הנגב  שער  צעירים  מרכז 

הסטודנטים במכללת ספיר. 

אנחנו  אלה  בימים  פסיכומטרי:  קורס   •

בעיצומה של ההרשמה לקורס פסיכומטרי 

של מועד פברואר לצעירי המועצה. נוסף 

נוספות,  הנחות  יש  הצעירים"  ל"הנחת 

תחילת  ולהתעדכן.  להתקשר  מומלץ 

הקורס בתאריך 5102/21/30 והוא יתקיים 

בשעות אחה"צ במתנ"ס ארנון.

9 כאן גרים
שותפות בין אגודת הסטודנטים של מכללת ספיר ומרכז הצעירים

כ-200 בני מזל הצליחו לקנות כרטיסים 
בורדו"  "ג'יין  להקת  של  להופעה  והגיעו 
לאחרונה  התחיל  הפאב  בפאבושקה. 
להיות בר הופעות שמארח להקות ואמנים 
ג׳אמים  גם  ומקיים  ופחות  יותר  מוכרים 
לוח  אחר  לעקוב  שווה  לקהל.  פתוחים 

ההופעות ולהתעדכן. 
הרכב  עם   12.11  - ב  יופיע  עדר  אלון 
שר  הוא  בפאבושקה.  שלו  גרוב  הסופר 
ישירה  בשפה  ארצישראליות  בלדות 
וצברית לצד אלבומים יותר נשכניים, בהם 

הסגנון אלקטרוני והמילים חדות יותר.

9 איך אפשר שלא להתאהב?
ג'ין בורדו הופיעו בפאבושקה בכפר עזה
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9 פרחים בקנה
תערוכת "פורחים בגיל" היא מיזם חברתי אומנותי ביוזמתה של האומנית 
שלומית חפר. במיזם השתתפו 1600 ותיקים מ-70 מרכזי יום, שיצרו 10,000 
קרמיקאית  מלון,  מלי  של  בהובלתה  יחדיו,  במועדון  מקרמיקה.  פרחים 
המועדון,  חברי  השתתפו  במיזם  פרחים.  כ-450  יצרנו  מקומית,  ואומנית 
ביסודי  התלמידים  מועצת  מהמועצה,  נוספים  ועובדים  יחדיו  עובדי  צוות 

ותלמידי ח' ו- ט' במסגרת שיעורי האומנות שלהם



9 המלחמה 
בנחמה

גיליתי לא מזמן שיש ניצחון אחד של 
אמא שהיא לעולם לא תשוויץ בו 

בפייסבוק: הניצחון על הכינים
שלי  שהסיכויים  ידעתי  הזה.  מהרגע  פחדתי  כמה 
שגם  הבנתי  כאשר  לאפס  שואפים  ממנו  להתחמק 
שערי:   של  הרוח  מצב  סגנון  את  ירשו  שלי  הבנות 
בבוקר  יקום  איך  מבטיח  ולא  יציב  לא  ונפוח,  שובב 
על ראשי. כמו כן, אני לא מכירה אף אמא שלא חזרה 

לפחות פעם אחת מהגן עם המתנה הזאת.
לגן  הגדולה  ילדתי  את  מארגנת  אני  אחד  בוקר 
ומבחינה שהיא מגרדת בחריצות את ראשה. מדברת 
לגן  וכשהגענו  ומגרדת  נעלים  נועלת  ומגרדת,  איתי 
למצבי  להתכחש  להפסיק  אצטרך  שכנראה  קלטתי, 

ולהודות בבושה ובכישלון.
הזיכרון שחרוט בי מילדותי לגבי כינים הוא מכיתה 
והילדה  כשלה  היא  שגם  הבינה  שלי  כשאמא  ב', 
בראשה.  כשכינים  הספר  מבית  חזרה  שלה  הטובה 
לא משנה במה היא מרחה והסריחה אותי, היא פשוט 
הראש.  על  לי  שחגגו  מהכינים  להפטר  הצליחה  לא 
אותי  שלחה  היא  ראש,  בכובד  שנשקלה  בהחלטה 
הסאגה  את  ותסיים  קרחת  לי  שתעשה  כדי  לשכנה 

המביכה הזו אחת ולתמיד.
אשכח  לא  לעולם  אבל  אימי,  את  מבינה  אני  היום 
איך מצאתי את עצמי בגיל שבע עם שיער קצוץ כמו 
הייתי  זה  עם  ה-50.  קיבוצניקית משנות  ושם של  בן 
לכן,  בקיבוץ.  הצעירות  שנותיי  את  לצלוח  צריכה 
זה  שאם  החלטתי  בעצמי,  לאמא  והפכתי  כשגדלתי 
יקרה לבת שלי, אני אתמודד עם זה כמו לביאה ולא 

אוותר.
והנה הגיע יום הדין ויצאתי למלחמה קשה ומלאת 
דמעות, עם ילדה בשיער רטוב ומלא קצף ריחני של 

הצרה  בסילוק  הצלחה  מובטחת  אריזתו  שעל  שמפו 
יעבור  איך  לדמיין  מצליחה  לא  שאני  סמיך  ומסרק 

דרך השיער המתולתל והשובב של ביתי.
ימים שמפו  כל שלושה  בהם:  לחמתי  במשך שבוע 
יום  כל  באמבטיה.  שעה  חצי  המפלצות,  נגד  ומרכך 
והצטמררתי  תלתל   - תלתל  סמיך  מסרק  העברתי 
הגפן.  צמר  על  אחת  עוד  כשמצאתי  מחדש  פעם  כל 
שלה  מהשיער  ממטר  פחות  שנמצא  מה  כל  כיבסתי 

והתפללתי לטוב.
שלחתי אותה בכל בוקר עם שיער שמריח כמו תפוח 

הגירודים  מספר  אחרי  מעקב  ניהלתי  בתנור,  אדמה 
תוך שאני מנסה להבין את מצבי בקרב: האם אני בדרך 
עם  להתמודד  אצטרך  שבסוף  או  לניצחון,  הנכונה 
ידי המפלצת,  על  הובסתי  העובדה הקשה שכשלתי, 
שרק בשל העובדה שמאיר שלו כתב עליה ספר נחמד 
הקריירה  לשיא  שהגיעה  המחשבה  בה  עלתה  וציורי 

במעגל החיים.  
נקי  יצא  המסרק  אחד  ערב  ניצחתי.  בסוף  אבל 
וידעתי שזה הסוף. הייתי לביאה, נלחמתי ורמסתי כל 

כינה בדרך ונשבעתי להגן על הנסיכה. 

את  לזכותי  תזקוף  ביתי  אם  יודעת  לא  עדיין  אני 
מטורפת  כפדיחה  אותה  שתזכור  או  הזאת  המלחמה 
שלא  כמובן  כי  בילדות,  לה  עשתה  שאמא  נוספת 
התאפקתי: נוסף לסטטוס ניצחון בפייסבוק, השווצתי 

גם בעיתון.

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

hedvagavriel123@gmail.com
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9הוגה הכפר
והפעם – קצרצרים

פרסומת
חלית? נפצעת? אז זוז ותן גם לאחרים!

פרסומת ללימוד שפות
- "דבר אנגלית שוטפת או שכספך יוחזר!"

- "אתה מאיים עלי?"

הגדרה
במבה = מלך מלכי המלוחים.

הודעה משמחת
לקבלת האחר - הקהל מתבקש לעבור לדום.

משהו שהעתקתי מאיפה שהוא
אני: "כמה דם, כמה כאב, כמה שנאה! מתי כל זה יגמר?"

רופאת השיניים: "לא לדבר ולפתוח את הפה בבקשה"

משהו עצוב
בית  ילדי  על  מזה  פחות  הגן,  ילדי  על  מרחם  "אלוהים 
לנפשם"...  ישאירם  כלל,  ירחם  לא  הגדולים  על  הספר, 
העצמאות.  יום  עד  גשרים.  או  שבתונים  חופשים,  ללא 

בדקתי.

חשבון פשוט
אני מתנגד לחלוקת ירושלים! גם להכפלתה אני מתנגד. 
שלא לדבר על חיבורה או חיסורה, ואני לא רוצה להזכיר 
פוליטיקה  עם  מתמטיקה  תערבבו  אל  בקיצור  חזקות. 

בבקשה.

ברכות
מזל טוב למשפחת אינתיפאדה לרגל הולדת הבן השלישי: 

סכינוש הקטן! שתזכו לגדלו בנחת.

קללות
של  עת  ללא  פטירתו  עם  השלום,  למשפחת  תנחומינו 

תהליך, אב המשפחה.

תובנה
כבר עכשיו אפשר למצוא סופגניות בשוק האוכל המקומי, 

למרות שיש עוד הרבה זמן עד חנוכה.
נראה לי שלפי אותו הגיון, קצת אחרי חנוכה אפשר כבר 
ולהפסיק  במאי  הגדול  החופש  את  להתחיל  להתחפש, 

לאכול שבועיים לפני כיפור.
תנסו בבית...

מאחל לכם חורף קר וגשום מאד!

ישי שוסטר

בתמונה וו שיא הקריירה? הכינה נחמה בספרו של מאיר שלו






