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9בפתח הדברים
האתגרים הנסתרים מן העין

השבועות האחרונים מפגישים אותנו עם מציאות מורכבת: 
הירי  קצב  בו  למצב  קוראים  אנחנו  מתמשכת"  "הסלמה 
חירום  כמצב  זאת  מגדירה  שהמדינה  מבלי  נמשך  הגבוה 
מאתרים  אנחנו  בישובים,  החירום  צוותי  עם  יחד  רשמי. 
המיוחדים  החיים  את  באמצעותו  לנהל  הנכון  המודל  את 

שנקלענו אליהם.
מענים  למצוא  השכלנו  שחלפו  השנים  עשרה  בשלוש 
לצרכים ייחודיים וחיוניים שהתגלו לנו: מיגון מוסדות החינוך, 
בתי המגורים והמרחב הציבורי, מערכת ההגנה האקטיבית, 
צוותי חירום וחוסן בישובים ובאזור ומעטפות סיוע לתושבים, 
אם  נותנים,  אנחנו  עצמה.  ולמועצה  ומחלקות  לארגונים 
- האתגר הביטחוני  כן, תשובות סבירות לאתגרים שבעין 

והאתגר הדמוגרפי, זה הכלכלי, הקהילתי והארגוני.  
משהתייחסנו באופן הראוי לאיומים המידיים, עלינו להתפנות 

האיום,  התמשכות  של  הטווח  ארוכות  ההשלכות  לבחינת 
קצבו ורמתו. לצד המשך שיפור המוגנות והמוכנות לאיומים 
הישירים, מחובתנו לבחון את משמעות החיים אל מול איום 

מתמשך, שאין לו תאריך תפוגה ולא מגמת ריסון.
הלא  האתגרים  שאלת  את  השולחן  על  הנחנו  לאחרונה, 
שאיננו  אלו  העין,  מן  הנסתרים  הסיכונים  את  מאותרים, 
ארוכות  ההשלכות  את  ושני,  ראשון  במבט  בהם  חשים 
ועל  ערכיות  עמדות  על  והנשמה,  הנפש  נבכי  על  הטווח 

חשיבה פוליטית. 
כיצד משפיעים החיים בשער הנגב אל מול עזה על יחסי 
לאהוב,  ונערים  נערות  של  יכולתם  על  וילדים?  הורים 

להאמין בזולת, לחיות חיי שיתוף וסולידריות?
מהן העמדות העמוקות של נערים שגדלים במציאות הזו 
כלפי המשטר הדמוקרטי? האם יאבדו ילדינו, נאבד אנחנו, 

את האמון בצדקת התהליך משתף הציבור בניהול חייו?  
יושבי עוטף עזה לבין העורף  מהי הזיקה שמתפתחת בין 
כלפי  ניכור  מפתח  העימות  קו  שבט  האם  ישראל?  של 

תושבי לב המדינה? 
האם האלימות המתמשכת תובעת אובדן התקווה לשלום 
הקרקע  את  מכשיר  הטרור  האם  העמים?  בין  ולפיוס 

לפוליטיקה של דו קרב במקום לזו של דו קיום? 
איך אנחנו, שמשלמים מחיר ייחודי, מפרשים את המציאות 
ישראל  שיבת  של  הגדול  ההיסטורי  למהלך  בהקשר  הזו 
אל ארצו? האם בני הדור הבא מבינים כמונו את המעשה 

החלוצי, את ההתיישבות בפריפריה ובספר?
העם  לעתיד  מחויבותנו  נפגמת  שמא  או  מתעצמת  האם 
היהודי? האם הצעירים שלנו יחזקו או יחלישו את מחוייבותם 

לעתידו של העם היהודי?
האם, לנוכח החיים בשכונה המסובכת שלנו, מתרופפת או 
דווקא מתחשלת האחריות שלנו לאיכות הסביבה? לחברה 

צודקת? לערכים אנושיים? למשטר הדמוקרטי?
את  נבחר  הטווח,  ארוכות  המגמות  את  שנאתר  לאחר 
הפעולות בהן ננקוט בכדי שנבטיח את חיזוק הישובים, חוסן 

הקהילות ורווחתם של התושבים בדורות הבאים.
האסטרטגי  למהלך  בוודאי  שייכות  נגיע  אליהן  התובנות 
שאנחנו מקיימים. הן תשמשנה אותנו בשנים הקרובות בכדי 
בנהלי  והן  העמוקים  הן בהקשרים  חיינו,  אורח  את  לעצב 

החיים המעשיים.

בברכת קיץ שקט, אלון

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

06 וו מבט מעודד וו עודד פלוט

13 וו שעת כושר וו נבות מילוא

16 וו אמנון וקצר וו אמנון גולץ

17 וו הוגה הכפר וו ישי שוסטר

9.7.14 מתוך וו  "ממים של קיבוצניקים"



בכוננות מתמדת וו עלייה 
משמעותית של ירי רקטות 

לאזור עוטף עזה
טילים,  עשרות  נורו  האחרונה  בהסלמה 
נזק  ונגרם  ישובים  בתוך  נפלו  מהם  חלק 
שבועיים,  לפני  במוצ”ש,  ולמבנים.  לרכוש 
במפעל  ישירה  פגיעה  ופגע  טיל  נורה 
הצבע “דנבר” שעל הכביש הראשי. במקום, 
שריפה  פרצה  דליקים,  חומרים  העמוס 
ענקית )שתועדה היטב באמצעי התקשורת 
ובסמארטפונים(, נגרם נזק כבד אך למרבה 
המזל לא היו נפגעים בנפש. ארבעה עובדים 

ששהו במקום נפגעו קל וחילצו עצמם. 
בר  מסיבת  התקיימה  האחרון  בחמישי 
מצווה בנחל עוז במציאות ביטחונית רגישה. 
יעל רז לחייני, לשעבר רכזת החינוך החברתי 
של הקיבוץ, מספרת: “עשינו הרבה הכנות, 
הוזמנו אנשים וממש תוך כדי האירוע ניתנה 
ביקשנו  מוגנים.  למרחבים  להיכנס  הנחיה 
ובסופו  להמשיך,  ומהצבא  הצ”חי  מאנשי 
של דבר הם אישרו לנו, תחת אבטחה כבדה 
אורחים  הרבה  הצבא.  של  הגנה  ומעטפת 
המצווה  בר  וילדי  איתנו  וחגגו  נשארו 
נציגי המועצה שנכחו  בין  התרגשו מאוד”. 
חג’בי  אייל  חודרה,  אריה  גם  היו  בטקס 
אלו  שורות  לכתיבת  נכון  שוסטר.  ואלון 
חירום”.  “שגרת  היא  הנוכחי  הגדרת המצב 
המועצה והיישובים מקיימים הערכות מצב 
אירועים  הנחיות.  אין  ובינתיים  הזמן,  כל 
שינויים  תחת  כסדרם  ממשיכים   שנקבעו 

והתאמות למצב.  

הרבש”צים לאן? וו דיון סוער 
בנושא תקני הרבש”צים ביישובי 
עוטף עזה. האם יבוטלו, יקוצצו, 

ואולי תבוטל הגזירה?
קצין בדרגה בכירה מנסה לשפוך אור על 
הנושא: “לפני כשנתיים עשה משרד הביטחון 
עבודה מקיפה ובעקבותיה נקבע תקן מלא 
 7 עד  של  במרחק  היישובים  בכל  לרבש”צ 
במרחק  הנמצאים  ביישובים  מהגדר.  ק”מ 
משרה  נקבעה  מהגדר  ק”מ   7 מעל  של 
חלקית. לפני מספר חודשים הוחלט בפיקוד 
העורף לבחון את מערך הרבש”צים מחדש. 

הבחינה התקיימה ללא התייעצות עם נציגי 
היישובים. ההצעה הנוכחית שצריכה לעבור 
כל  ביטול  הביטחון:  שר  של  אישורו  את 
תקני הרבש”צים הנמצאים במרחק של מעל 
7 ק”מ מהגדר. ביישובים הנמצאים במרחק 
של בין 4-7 ק”מ מהגדר הורד התקן למשרה 
 16 של  בביטול  מדובר  הכול  בסך  חלקית. 
יישובי  בכל  תקנים  ב-41  ובקיצוץ  תקנים 
בתוקף  מתנגדות  הרשויות  עזה.  עוטף 
גושי  מול  בירור  נעשה  ולא  היות  לנושא, 
הביטחונית  המציאות  והקבטי”ם.  הרשויות 
האבסורד  על  מעידה  אלו  בשבועות 
שבהצעה. ראש המועצה הביע את עמדתו 
פיקוד  מפקד  העורף,  פיקוד  מפקד  בפני 

דרום, הרמטכ"ל ושר הביטחון. 

יציאת חירום וו מודים לצח”י: 
לצוותי  השנתי  ההוקרה  בכנס 
הצוותים  כל  השתתפו  החירום 

מעוטף עזה
באירוח  במועצתנו,  הכנס  התקיים  השנה 
החינוך  שבקריית  התיכון  הספר  בית 
מחברי   250 חלק  לקחו  בכנס  הנגב.  שער 
השכנות.  ומהמועצות  משדרות  הצח”י, 
ומתערוכה  מארוחה  נהנו  המשתתפים 
ומסדנאות  חירום,  לשעת  אמצעים  של 
והרצאות בתחומי החירום השונים. ביניהם: 
חידושים טכנולוגים לשימוש הצח”י, טיפול 
טיפולי  ככלי  קולנוע  נפגעים,  רב  באירוע 
ועוד.  החירום  מצב  עם  נוער  להתמודדות 
“אנו  החוסן:  ממרכז  שלוסברג  ענבל  עו”ס 
וארגון  בתכנון  חלק  שלקח  מי  לכל  מודים 
היום, אנשי המועצה וביה”ס התיכון ובפרט 
איציק  החינוך,  מוסדות  קב”ט  קליינר,  טל 
חג’בי,  איל  האור-קולי,  המרכז  וצוות  שני 
קב”ט המועצה, צוות מרכז החוסן והמחלקה 

לשירותים חברתיים”. 

הקץ לטלטול וו פרויקט 
הצבת חוט עירוב ביכיני הגיע 

לסיומו המוצלח
לפני כחודש הסתיים פרויקט חוט העירוב 
את  תוחם  למעשה  העירוב  חוט  ביכיני. 

היישוב, ומאפשר לתושביו להתהלך ולנוע 
בשבתות, כשהם נושאים חפצים כמו סידור, 
איסור  על  לעבור  מבלי  ילדים  עגלת  או 
על  הוסבר  הטקס  במהלך  בשבת.  הטלטול 
העירוב וניתנה תעודת הוקרה לסעדי יעיש, 
שנבחר מטעם האגודה המוניציפלית להיות 
מושב  אגודת  יו”ר  הנושא.  של  הפרויקטור 
העירוב  “חנוכת  רבן:  חג’בי  זכריה  יכיני, 
הגלומות  האפשרויות  את  סימלה  ביכיני 
המועצה  הנהלת  בין  פעולה  בשיתוף 
חג’בי,  ציון  המושב”.  וועדי  ושני  האזורית 
יו”ר הוועד המוניציפלי: “ללא השיתוף לא 
ניתן היה להגיע למעמד מרגש ומועיל זה. 
מעבר לכך פרויקט זה הוא סנונית ראשונה 
לפרויקטים רבים וטובים שעתידים לצמוח 
לאנשי המועצה  הודו  ביכיני”. המשתתפים 
קב”ט  חג’בי,  אייל  הפרויקט,  את  שקדמו 

המועצה ומנכ”ל המועצה עודד פלוט. 

חכמים בשמש וו טל קליינר, 
קצין מוסדות החינוך, מזכיר 
להורים ולילדים לשמור על 

כללי הבטיחות במהלך חופשת 
הקיץ:

• נסיעה באופניים, קורקינטים או כל כלי 
רכב מחייבת חבישת אמצעי בטיחות. שימו 
רואים  תמיד  לא  הם  המכוניות,  לנהגי  לב 
בבריכה   • ערנותם.  על  תסמכו  אל  אתכם, 
ובים הישמעו להוראות המציל, ואם אין כזה 
– אל תיכנסו. • במקרה של גילויי אלימות, 
מילולית או פיזית, נתקו מגע. אין לדעת איך 
 זה ייגמר, ועלבון קל עדיף על  פגיעה בנפש.
היכן  ודעו  ילדכם  על  שמרו  להורים:   •
הנוער  כי  מוכיחים  מחקרים  נמצאים.  הם 
תנסו  אל  לכן  חברים,  ולא  הורים  מחפש 
על  והגנו  אחריות  קחו  “קולים”.  להיות 
היה  האחרון  השבוע  סוף  מכל.  לכם  היקר 
גדוש באסונות אשר היו נמנעים עם הפעלת 
שיקול דעת קצת יותר אחראי, הרפתקאות 
הן לעיתים דבר מפתה, אך חשוב לקחת את 

כל ההשלכות בטרם החלו.
להנחיות נוספות ניתן להיכנס לאתר הבית 

של ארגון “בטרם”.

איפה הכסף? וו במועצה 
ובבתי הספר נערכים לקראת 

התמודדות עם אי-תשלום הורים 
למערכת החינוך

נוצר  שחלפה  הלימודים  שנת  בתחילת 
ההורים  אחוזי  שבו  מצב  החינוך  בקרית 
הספר  בבית   73% על  עמד  המשלמים 
בעקבות  כיום,  בתיכון.   68%  – ו  היסודי, 
קמפיין שכלל הסברה, שיחות הורים-מורים 
המשלמים  אחוז  עומד  שונות  ופעילויות 
המועצה  בהחלט.  ניכר  שיפור   ,92% על 
ההערכות  את  לשפר  החליטו  הספר  ובתי 
ההורים  הבאה.  השנה  לקראת  להרשמה 
בחודש  כבר  ההרשמה  טפסי  את  יקבלו 
יולי, ויקראו לבצע את התשלומים במהלך 
מנהל אשכול  חודרה,  אריה  הקיץ.  חופשת 
חינוך, פנאי וקהילה, מסביר את הייחוד של 
חינוכיות  מסגרות  פני  על  החינוך  קריית 
אנחנו  הרצף.  עקרון  פועל  “אצלנו  אחרות: 

יוצא  לגן,  נכנס  הילד  את  לראות  רוצים 
לבין.  בין  שקורה  מה  כל  ואת  יב’  בכיתה 
את  עוטפים  אנחנו  עובדים,  אנחנו  כך 
הילד”. התשלום לבית הספר כולל ספרים, 
ביקור  שדה,  ימי  טיולים,  תרבות,  סל 
התרבות  “סל  ועוד.  העשרה  במוזיאונים, 
הילדים  השנים  לאורך  מקיף,  הוא  שלנו 
משאבים.  הרבה  מובנה  באופן  מקבלים 
אנחנו עובדים בשת”פ עם החינוך החברתי 
כדי למקסם את מגוון החוויות של הילדים. 
יש כאן מרקם מאוד מורכב שאין באף מקום 
האסטרטגי  בתהליך  אריה.  אומר  אחר”, 
בתחום  העוסקים  צוותים  שני  הוקמו 
שנקרא  אתר  נפתח  ולאחרונה  החינוך, 
“שער הנגב 24/7”, המאגד תחתיו את תחום 
האג’נדה  “זו  והתעסוקה.  הפנאי  החינוך, 
ללוות  רוצים  “אנחנו  אריה.  אומר  שלנו”, 
את התלמידים וההורים בכל מעגלי החיים. 

לתת להם את התמיכה שהם צריכים”. 

תעשו חשבון וו 100% הצלחה 
לבוגרי כלכלה וחשבונאות 

בספיר בבחינות ההסמכה של 
מועצת רואי החשבון

הראשון  המחזור  לבוגרי  מרשים  הישג 
הניגשים  כל  בספיר:  וחשבונאות  בכלכלה 
של  הסופיות  הבחינות  את  בהצלחה  עברו 
שיעור  עומד  בכך  החשבון.  רואי  מועצת 
ההצלחה שלהם על 100%. שיעור הממקם 
המוסדות  כל  מבין  הראשון  במקום  אותם 
המחזור  בארץ.  חשבונאות  המלמדים 
הראשון של כלכלה וחשבונאות בספיר החל 

את לימודיו עם הקמת המחלקה לפני חמש 
שנים. הסטודנטים של מחזור זה למדו שנת 
ההשלמה באוניברסיטת בן גוריון. כל בוגרי 
מוסדות  מכל  השלמה  ושנת  חשבונאות 
לעבור  מחויבים  בישראל  הגבוהה  ההשכל 
בהצלחה שתי בחינות סופיות מטעם מועצת 
רואי החשבון על מנת לקבל רישיון ראיית 
שנתיים  גם  נדרשות  לכך  בנוסף  חשבון. 
זה  “הישג  נמסר:  התמחות. מהמחלקה  של 
התכנית  לאיכות  חיצונית  גושפנקה  מעניק 
בחשבונאות בספיר ומחזק אותנו בשאיפתנו 
הגבוהה  האיכות  את  ולשמר   להוסיף 

גם בעתיד”.

שוחים נגד הזרם וו מחאת 
הסרדינים מכה גלים בשער 
הנגב. איתי לביא, נציג ועד 

ההורים: “אנחנו נצליח. זו רק 
שאלה של זמן”. 

הסרדינים  מחאת  על  הורים,  אתם  אם 
הסבר  הנה  כך,  או  כך  שמעתם.  בוודאי 
קטן: תקן משרד החינוך לכיתות בבתי ספר 
מהגבוהים  בכיתה,  תלמידים   36-40 הוא 
במדינות המפותחות. על מנת להתמודד עם 
הקושי, בבתי הספר ברחבי המדינה פוצלו 
מתקציבים  נוספות  כיתות  והופעלו  כיתות 
בית  פסיקת  בעקבות  לאחרונה,  עצמיים. 
המשפט, משרד החינוך הודיע שלא יאשפר 
הקרובה.   הלימודים  משנת  החל  יותר  זאת 
לביא מרוחמה, חבר בפורום ההורים  איתי 
וועד  נציג  הוא  היסודי,  הספר  בית  של 
הקורא  במאבק  הנגב  שער  של  ההורים 

לצמצום מספר התלמידים בכיתות הלימוד. 
“עוד בתחילת המאבק הבנו שיש עוד המון 
ועדי הורים כמונו. המחאה עלתה על סדר 
מול  בפגישות  גם  אבל  בפייסבוק  היום 
הורים  ועדי   140 יש  וכיום  החינוך,  משרד 
שתומכים  ועיריות  מועצות  ראשי   80 וכ- 
המועצה,  ראש  שוסטר,  אלון  במאבק”. 
איתי.  מספר  שהצטרפו,  מהראשונים  היה 
“אנחנו דורשים את ביטול המכתב למועצות 
לו את  ולמנהלי בתי הספר, כדי שמי שיש 
אותן.  יפתח  מפוצלות  לכיתות  אפשרות 
החינוך  שמשרד  רוצים  אנחנו  בהמשך 
ייערך כך שבכל הארץ יוכלו להקים כיתות 
מפוצלות. אנחנו דורשים התחייבות על 32 

תלמידים בכיתה החל מספטמבר 2015. 
נכון לעכשיו יש עוד מפגשים עם מנהלת 
ואנחנו  הפגנות  עדיין  יש  החינוך.  משרד 
המסר  התקשורת.  דרך  במאבק  ממשיכים 
תהיה  לא  הקרוב  בספטמבר  שאם  הוא 
שנת  תיפתח  לא  כיתות  לפתוח  אפשרות 

הלימודים”. 

מי עוד כמוני גנן וו זכריה 
מדמוני, מנהל הגינון במועצה, 

יוצא החודש לגמלאות לאחר 38 
שנות עבודה

ביישובי  הגינון  על  אחראי  היה  זכריה 
וכן  ובמכללה,  החינוך  בקרית  האזור, 
ייעוץ  במפעלים,  חיצוניים:  פרויקטים 
למועצות שכנות ותחומים נוספים. “עבדתי 
שדה,  במשאבי  במרחבים,  בחוץ,  הרבה 
בכל  הגינון  של  הפרויקט  את  הקמתי 

שאעבוד  חשבתי  “לא  מספר.  הוא  האזור”, 
כל כך הרבה שנים במועצה כי הייתי עצמאי 
והלך לי טוב. אבל מאוד התחברתי לאנשים. 
חרמש  שי  את  חזן,  צבי  את  מאוד  אהבתי 
ונתן  בגינון  השקיע  קדימה,  דחף  שתמיד 
מהעבודה,  נהניתי  חופשית.  כמעט  יד  לי 
אהבתי את כל הקיבוצים והייתי מוכן לתת 
אני  ומעבר.  מעל  בשבילם  ולעשות  להם 
זוכר במיוחד כשבתי חלתה, ונאלצתי לנסוע 
איתה לחו”ל. כל מי שהכיר אותי באזור מיד 
התגייס לעזור בכל דרך אפשרית. זה כל כך 

נגע לליבי”. 
היה לך רקע בגינון?

“לא למדתי לפני שהתחלתי לעבוד, אבל 
למדתי  לנושא,  נכנסתי  הזמן  שחלף  ככל 
לעצמי  כתבתי  המון,  קראתי  מהניסיון, 
הצוותים  הזמן.  כל  ולמדתי  רשימות 
שעבדתי איתם היו נהדרים, מעולם לא היו 
בינינו חיכוכים. גם אם היה ויכוח, הוא היה 
גם  השכם.  על  וטפיחה  טובה  במילה  נגמר 
פחות  מהר.  מאוד  נרגע  אני  כועס,  כשאני 
עניינה אותי המשכורת, כי אהבתי מאוד את 

מה שאני עושה”.
ומה התחושות ערב הפרישה?

“הפרידה קשה לי, העבודה תחסר ובעיקר 
האנשים  עם  היומיומי  הקשר  לי  יחסר 
בקיבוצים. לא הספקתי את כל מה שרציתי, 
רציתי לראות את האזור הרבה יותר ירוק. 
אני מניח שהמחליף שלי בתפקיד כבר ידאג 
לנושא הזה. האזור הזה יקר לי, עברתי כאן 
שלמים,  חיים  כמעט  ארוכה.  מאוד  תקופה 

וזו הייתה תקופה נהדרת”. 

יולי 2014 וו שער הנגב 0405 שער הנגב וו יולי 2014

חדשות
דקלה קיי

בתמונה וו בר המצווה בנחל עוז. צילום: מזל ידיד

נסיעה  כלל  ביקור במועצה. הביקור  גלעד אלטמן, ערך  עוזר שר הביטחון להתיישבות, 
לנחל עוז בתוואי הדרך הביטחונית, תצפית על הגבול ותדרוך שבוצע על ידי אלון שוסטר. 
בהמשך סייר בקרית החינוך, בהדרכתו של ארה’לה רוטשטיין, מנהל הקריה. במהלך הישיבה 
בצל  הדמוגרפי  הגידול  הארנונה,  לחקלאות,  המים  נושא  לדיון  עלו  הביקור  את  שחתמה 
האיום הביטחוני, ונושאים נוספים. “ההתיישבות היא הביטחון”, סיכם עוזר השר, והבטיח 
לסייע בכל נושא ולהוות גורם מקשר מול משרדי הממשלה השונים.  צילום: דקלה קיי

בין חגיגות ומופעי סיום השנה, בלט המופע של האולפן למחול בשער הנגב. שיתוף הפעולה 
בין הרקדניות מבית הספר היסודי ועד התיכון, לבין תלמידי מגמת המוזיקה והכתיבה יצר 
מופע מחול מלהיב ומרהיב מאין כמוהו.           צילום: עומר צדיקביץ’

סימן שאתה צעיר וו חיילים, סטודנטים ומשפחות צעירות 
עומדות במרכז הפוקוס של פורום הצעירים במועצה

הצוות  נשות  בין  במועצה.  הצעירים  תחום  לפיתוח  תהליך  מתקיים  כשנתיים  מזה 
האחריות על הנושא נמצאת מזי כהן-אילון, מנהלת החינוך החברתי ברוחמה ובכפר 
עזה, רוני מאירוביץ’-סלע מנחל עוז, שאחראית על הספרייה בקיבוץ, וכן דפנה סיבוני, 
מנהלת מחלקת הספורט. “אנחנו שש בקבוצה, שהיא במקרה על טהרת המין הנשי”, 
אומרת מזי. “קיבלנו מלגה מטעם התכנית למנהיגות סטודנטים בנגב של חברת ‘גזית 
גלוב’ במטרה לבחון את הנושא ולפתח אותו”. הצוות מקבל הנחייה מטעם המועצה, 
כשבשנה הראשונה ההנחיה התבצעה ע”י אופיר ליבשטיין, חבר מליאת המועצה ופעיל 
באזור, ואריה חודרה מנהל מ’ החינוך והמתנ”ס. השנה מנחות את הצוות טל רייס, עו”ס 
קהילתית ממעברים וענבל שלוסברג, עו”ס ממרכז החוסן, בליווי ובתמיכת עודד פלוט, 

מנכ”ל המועצה.
תחום הגילאים עליו מונח הפוקוס הוא 18-35, כלומר, חיילים, סטודנטים ומשפחות 
צעירות. בשנה הראשונה עסק הצוות במיפוי המציאות וצרכי הצעירים באזור והשנה 
– בפיתוח מענים ייעודיים והקמת תשתית לפעילותם. התוצאות שהוצגו בכנס שנערך 
“ריכזנו  לצעירים.  ייחודית  פעילות  לתקצב  המועצה  להחלטת  הביא  איבים  במתנ”ס 
את התקציב להעצמה והכוונה של הבנות לעתודה ניהולית. למקד ולבנות את מודל 
העבודה מול הצעירים במועצה לשנים הבאות. להגדיר מה אנחנו רוצים וכן מודלים 
אפשריים לאיוש”, אומרת מזי. בתכנון: פעילויות תרבות לצעירים כבר מהקיץ, קורס 
משדרות  הצעירים  מרכז  עם  פעולה  שיתוף  המחר”,  “מנהיגי   - צעירים  לדירקטורים 
להנגשת השירותים והתאמתם לצעירי המועצה, קידום השתלבותם של צעירים בהנהגות 

והנהלות הישובים וכן הקצאת משאבים יעודים לקידום התחום. 
אחר  בשעות  ההידרותרפי,  במרכז  צעירות  הפנינג משפחות  יתקיים  באוגוסט  ב-15 
הצהריים. בקרוב מתוכננות הופעות צעירות בפאב של ניר עם ואירועים נוספים, כמו 
ערב ג’אם עם להקות מהאזור. צעירים – יש לכם בית בשער הנגב. חפשו אותו בפייסבוק: 

"צעירי שער הנגב".



אבי סייליס

ללמוד ה  כשהתחלתי  שבע  בן  ייתי 
היה  שרכשתי  הראשון  התקליט  נגינה. 
בכיתה  גרשווין.  של  בכחול”,  “רפסודיה 
י’, לאחר סדרת מורים למוסיקה, בחרתי לנסוע פעם 
בוגר  בנאקוט,  אלי  אצל  וללמוד  אביב  לתל   בשבוע 
Berklee College of Music בבוסטון, ארה”ב. למדתי 
ניצוח מוסיקלי בתזמורת ובזכותו הבנתי את הנפלאות 
והעושר של הסימפוניה, הקונצ’רטו, הסונאטה ועוד.  

אז מה פתאום אירווזיון עכשיו?
עניינו  לא  כלל  בדרך  התחרות  שירי  כמו  פופ,  שירי 
שאפתי  תמיד  שיר,  לעבד  התבקשתי  אם  גם  אותי. 
להוביל ביצוע הרמוני וכלי ובסדר בימתי לקבוצה. כמו 
“מקהלת יחדיו” של שער הנגב, בה מתמודדות הזמרות 
שירה  הרמוני,  טונאלי  שמיעה  פיתוח  מול  בהצלחה 
וקריאה, עיבוד כתוב ואופן הפקת קול גם לביצוע שיר 

כמו “שלג על עירי” של נעמי שמר.  
התברכתי גם בניהול מוסיקלי של חבורת זמר קיבוץ 
לשיר  רוצים  אקדמיה,  פחות  תווים,  “פחות  נחל-עוז. 
שירה ישראלית”, ביקשו החברים. יש כמוני המצהירים 
המרתקת  הישראלית,  המוסיקה  של  גדולתה  על 
והמאתגרת גם היום. נוסטלגיה אינה מילה גסה, ותהיתי 

אם אמצא אותה גם בקופנהגן. 
ושל  שלי  ותיק  דני  וידיד  עיתונאי  נילסן,  קלאוס 
לביקור  מולדתו  לארץ  השנה  שאגיע  הציע  ישראל, 
חברים ויחד ננצל את השבוע גם לצפייה מודרכת מקרוב 
באירוויזיון. ביתו שוכן ברחוב Aarestupsvej בקופנהגן 
ונמצא במרחק של שתי תחנות רכבת מהאולם המארח 

את התחרות. 
עם  יחד  בקופנהגן,  התעופה  לשדה  בכניסה  מייד 
והסלוגן  הלוגו  נראים  לדנמרק”  הבאים  “ברוכים 
הציבורית  התחבורה  מקום.  בכל  האירוויזיון  של 
 - ל  שהוחלף   A9 האוטובוס  קו  כמו  לבאים   ערוכה 
לאחת  משתייכים  המגיעים   .Eurovision  lsland
F-מעריץ,  S-סגל,  A-מארגן,  הבאות:  מהקבוצות 
אירופי  סדר  ועוד.   VIP P-עיתונאי,  D-משלחות, 

מופתי.
אולם התחרות נבנה בשנות ה-60 ובשנים ההם שימש  
כמספנה. הבניין שוכן על אי קטן במזרח קופנהגן, מוקף 
בבנייני בטון חסרי חן, מכולות ושאר כלי תעשייה כבדה 
 1996 בשנת  תפקידו  את  שסיים  מאז  ספינות.  לבניית 
את  המארח  כאולם  לשמש   ,2014 עד  בסבלנות  חיכה 

התחרות. 

מעצב הבמה Claus Zier ביקש לקשר את ההיסטוריה 
של האולם עם ההיסטוריה של דנמרק כמדינת סחר ימי. 
על עיצוב הבמה הסביר בראיון: “בקשתי לשמר את ה 
DNA של המקום וליצור מטאפורה של ספינה התוחמת 
אזור בחלל הענק”. כמו כן, כלל המעצב בריכה בקדמת 
הבמה, המסמלת את האי בו שוכן האולם. צבע הבטון 
העפר  בשביל  בגשם  ארוכה  וצעדה  באי  הדומיננטי 

המוביל לאולם לא באמת הפריעו לנו.
ביום ד’, 7.5.2014 בשעה 15:00, שעה לאחר שנחתנו 
חצי  שידור  לקראת  לחזרה המלאה  מיהרנו  בקופנהגן, 
יכולנו  העיתונאים,  מאות  מצוות  כחלק  השני.  הגמר 
לשהות במתחם האולם בכל השבוע ולהתרשם ממהלך 

ההפקה והחזרות.  
על מנת ליצור אפקט של מופע בשילוב קהל, הזמינו 
וסטודנטים  ספר  בית  תלמידי   8,000 התחרות  מפיקי 
מרחבי קופנהגן ומחוצה לה כדי לעודד את הזמרים ואת 
ילדים   8,000 נשמעים  כיצד  לעצמכם  תארו  ההפקה. 
מריעים לשיר. גודל הבמה ו-2,810 פנסי תאורה חזקים 
יצרו אפקט עוצר נשימה ממש. לכל שיר עוצבו בנפרד 
חייב  אני  מימד.  בתלת  ותאורה  ציור  תמונה,  משחקי 
כ-80  לדנים  שעלתה  מההפקה,  שהתרשמתי  להודות 

מיליון קרונות, שהם כ-53 מליון ₪. 
כזכור לכולם, הנוסטלגיה היפה של התחרות בקדנציה 
הפופולאריים  הזמרים  ידי  על  יוצגה  שלה  הקודמת 
רצו  כולם  חלמו,  כולם  אירופה.  ושל  בישראל  ביותר 
לנסוע ולייצג. כיום ברשתות הרדיו לא תמצאו זכר של 
אם  מצוין.  פופ  בשיר  מדובר  אם  גם  מהאירווזיון  שיר 
בכל זאת תרצו לשמוע שירים מהתחרות תמצאו אותם 

רק ביו-טיוב או באפליקציה Escradio לטלפון הנייד. 
השירים לא מושמעים ברדיו לא בגלל שמדובר בשירים 

“נחותים” אלא בגלל שהם “שירי אירווזיון”. 
בחודש מאי של השנה הבאה, בווינה, יחגוג האירווזיון 
את  הבנתי  השנה  בעשייתו  כשבקרתי   .60 הולדת  יום 
מיקומו הנוכחי ואני חייב להודות שנהניתי מהמסיבה. 

יכולתי כמוסיקאי לכתוב הרבה על התחרות השנה אך 
כאמור, האירווזיון כיום לא מבקש ביקורת עיתונאית/

מוסיקלית. אלו שכותבים ביקורות, לרוב לאחר צפייה 
בטלוויזיה, מאבדים את ההתייחסות הנכונה לאירווזיון 
של היום. חצי הגמר, ערב הגמר, המוסיקה, הפוליטיקה, 
הניקוד והנוצות הם רק סיפורי מסגרת. האירווזיון היום 
מסתכם בקרקס וחגיגה של פעם בשנה בעיר לובשת חג. 
בחיוב  סיכמו  כן  בארץ  אני שמח שרבים מהעיתונאים 
את הופעת הזמר, את השיר, ואת התחרות והפוליטיקה. 
החוויה שלי הייתה בלתי נשכחת: צפייה בהפקת ענק, 
טיבולי,  וגני  קופנהגן  מהעולם,  עיתונאים  עם  היכרות 
טירת פרדריקסבורג, חברי המשלחת הישראלית וידידי 

קלאוס. 
אוסישקין  באולם  ישבתי  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
התזמורת  את  ושמעתי  בירושלים  האומה  בנייני  של 
הסימפוניה  את  מבצעת  הישראלית  הפילהרמונית 
חזרה  בדרכי  נגנו.  קנט  של  בניצוחו  מאהלר  של  ה-7 
מירושלים, אולי מאהלר הוא זה שהחזיר אותי לתהות 
על חייו הדוממים של קלאוס נילסן, ולהיזכר בעובדה 
שמוסיקה היא שפה, וכמו כל שפה היא יוצרת קשר בין 

תרבויות ובין אנשים.
avisilas@gmail .com. * תודה לנעמה ליבנה. 
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ביטחון ופלילים
דקלה קיי

קצת טוב, קצת רע וגם 
אות הוקרה

לבתי  פריצות  שתי  נרשמו  בגבים   •
בשטח  נמצאים  הבתים  מגורים. 
ציוד  עם  אך  מאוכלסים  לא  ההרחבה, 
לגור  לעבור  העומדים  הדיירים  של 
בהם. השטח חשוך ולא שמור, ובעקבות 
לחצים שהופעלו מצד התושבים הוקמה 
תאורה והוסדרה שמירה במקום בסיוע 

גורמי המועצה ומשרד הביטחון. 
הלילה  ממשמרות  אחת  במהלך   •
לאחד  בנוגע  בקשר  קריאה  התקבלה 
למקום  למועצה.  הסמוכים  היישובים 
השוטר  עם  מתמ”יד  צוות  הגיעו 
 הקהילתי ומפקד החבל, פקד ארז לנקרי. 
כנסת.  לבית  פריצה  של  חשד  עלה 
החשוד – שב”ח – נתפס בשעת מעשה 

והכחיש מכל וכל, אבל הממצאים בזירה 
הביאו למעצרו. הוגש נגדו כתב אישום 

והוא עצור עם תום ההליכים. 

נגנב  )יוני(  שעבר  החודש  באמצע   •
מכללת  של  החיצונית  מהחניה  רכב 
בשעות  הגיעה  הסטודנטית  ספיר. 
יצאה  חנתה,  המוקדמות,  הצהריים 
רק  אחה”צ,  לרכבה  וחזרה  ללימודיה 
מצלמות  איננו.  שהוא  לגלות  כדי 
האבטחה במקום אישרו את חששותיה: 

הוא נגנב.
בשדרות,  הרכבת  בחניון  החונים   •
עצה ידידותית: נא לא להשאיר תיקים 
כספי(  או  )רגשי  ערך  בעלי  וחפצים 

בתוך הרכבים.
עשרה  נגנבו  ביוני,   19 שישי,  ביום   •
עגלים מהמרעה החיצוני של אור הנר. 
עגלה אחת נמצאה כשהיא קשורה וללא 
שני  תפס  דרום  מג”ב  ימ”ר  חיים.  רוח 
נמצאו  עגלים  ושני  במעשה,  חשודים 
נציין  זו  בהזדמנות  למגדלים.  והוחזרו 
הבקר,  על  שמרו  בפתח;  הרמדאן  כי 

הצאן והמקנה.
• הקורס החדש של מתנדבי המתמי”ד 

הגיע לסיומו המוצלח. אנו גאים לבשר 
כי כולם עברו את המבחנים.

• לפני כשבועיים נערך יום זה”ב לכל 
התקיים  האירוע  במועצה.  הגנים  ילדי 
של  תצוגה  וכלל  המתנ”ס  ברחבת 
משטרה, מג”ב, תצפיות, הסוואה, כלבי 
תנועה,  ניידת  והצלה,  כיבוי  גישוש, 
הצגה בנושא זה”ב, והכל באופן חוויתי 
החינוכית  הגן.המטרה  לילדי  המותאם 
ולא  לך...”,  ויעזור  שוטר  “יבוא  היא: 
“תזהר, יבוא שוטר!” מארגני יום הזה”ב 
הרך  הגיל  מנהלת  עציץ,  לבנת  הם 

ויהודה אהרוני, השוטר הקהילתי. 
ואם ביהודה עסקינן, נספר שרס”ר   •
אהרוני, השוטר הקהילתי, קיבל בתחילת 
חודש יולי אות הוקרה ממשטרת מרחב 
זכה  אהרוני  שדרות.  ומתחנת  לכיש 
להוקרה ולתודה על פעילותו הייחודית 
ועל “שותפות גלויה וסמויה המתבטאת 

בלוחמה בלתי מתפשרת בפשיעה”.

בתמונה וו יום 
זה"ב לילדי 
הגנים

לילה טוב אירופה
הבמה ומול  הקלעים  מאחורי  באירוויזיון,  ביקור  שכזו:  חוויה  מזדמנת  יום  בכל   לא 
אבי סייליס, מעבד ומנהל מוסיקלי של להקת נחל עוז ומקהלת “יחדיו”, שרד כדי לספר

9מבט מעודד
המשחק האמיתי

יש לי ווידוי. לאחר הרבה התלבטויות, החלטתי להוציא את 
האמת לאור. ובכן... יש לי חברים באור הנר. כן, אני מודה. 
הם אנשים סימפטיים, ואנחנו בקשרים טובים. ואני גם מודה 
שאור הנר הוא קיבוץ נחמד, ושהוא אחד היפים באזור. הנה, 

אמרתי את זה. ואני מברור חיל.
אחת לארבע שנים, אנחנו מגיעים לכותרות )למעשה, זה 
קורה בתדירות יותר גבוהה, כי יש גם משחקי קופה-אמריקה(. 
אנחנו לובשים את החולצות הצהובות-ירוקות ואת החולצות 
ויאללה,  הכדור  צידי  משני  נעמדים  פסי התכלת-לבן,  עם 
מתחילים לכסח. זה מלהיב את שני הצדדים, מעורר את 

האזור ומושך את השדרים והעיתונאים כמו זבובים.
וסוערת.  חמה  אמיתית,  היא  היריבות   - ספק  יהיה  שלא 
אמריקה,  מדרום  שהגיע  הדור  של  בשורשים  נטועה  היא 
אל  גם  מהלהט,  שמץ  לאבד  בלי  פלא,  באורח  ועוברת 
הדור השני ואפילו אל הדור השלישי. אבל צריך להודות: 
העימות מתלקח רק כשיש טורניר כדורגל בסביבה, מקומי 

או עולמי. הוא מתחיל בהכנות למשחקים ומסתיים בהנפת 
זה נמשך  זוכה, אז  )טוב, אם אחת משתי היריבות  הגביע 
קצת יותר(. ואז חוזרים ללמוד ביחד בבית הספר ובמכללה, 
חולים  לקופת  בתור  לשוחח  יחדיו,  במועדון  ביחד  לבלות 

בשדרות, ואפילו לאכול יחד ב”פטגוניה” או ב”מידס”.
שהקונפליקט  שלנו,  לאורחים  להגיד  נהנים  אנחנו 

בין  אלא  לבין הפלסטינאים  בינינו  לא  הוא  באזור  העיקרי 
הזה  המשפט  לבדיחה,  מעבר  לארגנטינאים.  הברזילאים 
כי  תקוה.  של  שביב  מייצר  אפילו  ואולי  פרופורציות,  נותן 
יכולים להתגבר על היריבות הדרום  אם אנחנו פה באזור 
הסכסוך  על  להתגבר  גם  ניתן  אולי  הסוערת,  אמריקאית 

הישראלי-פלסטינאי. 
נגיד שנתניהו ואבו מאזן היו מבלים ביחד  תחשבו על זה: 
באולם  התיאטרון  בסדרת  נפגשים  ההידרותרפי,  במרכז 
משנה  )לא  ב”מידס”  או  ב”פטגוניה”  ביחד  וסועדים  דורות 
את  לובשים  היו  הם  שנים  לארבע  אחת  ורק  באיזו(. 
החולצות עם הצבעים הלאומיים, קוראים לכל העיתונאים, 
עומדים מול המצלמות משני צידי הכדור ומכסחים זה את 
זה. ואז, אחרי שנותנים למישהו את הגביע )נגיד, בתור פרס 
נובל לשלום(, כולם חוזרים אל השגרה, והקונפליקט הכי 

גדול הוא איפה לבלות או מה לאכול.
בסופו של דבר, גם אצלנו הוויכוח המרכזי ביום-יום הוא איזה 
ה”שורסקו”  או  הארגנטינאי,  ה”אסאדו”  טעים:  יותר  בשר 
הברזילאי. וגם פה יש לי ווידוי, עוד אמת שאני מחזיק הרבה 
אני מת על אסאדו. מקווה שהחבר’ה בברור  שנים בבטן: 

חיל יסלחו לי.

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

"צעירי שער הנגב" בשיתוף ה"גרין פאב" בניר עם
מזמינים אתכם לערב של כייף!

פיטר רוט ומאור כהן במופע אקוסטי
ב - 7.8.2014 בשעה 21:00 ב"גרין פאב" בניר עם

המוזיקה והאווירה עלינו
הכניסה חופשית

חפשו אותנו בפייסבוק "צעירי שער הנגב"

צילם וו אבי סייליס

הזוכה באירוויזיון. צילם וו בן סייליסהמשלחת הישראלית במרכז פרס. צילם וו בן סייליס



חריש עמוק: על הכנס “מי 
ישב על הטרקטור”

לפני יובל שנים התקיימה פגישת פסגה 
בין נערי דורות ונערי רוחמה דאז. הנושא 
הקיבוצים  “בני  היה  במפגש  דנו  עליו 
חשוב  זו,  בתקופה  לאוניברסיטאות?”. 
היה  לא  בגרות  תעודת  על  גם  להבין, 
שאנחנו,  לאחר  הערב  בתום  קונצנזוס. 
לומר,  שהיה  מה  את  מיצינו  הנערים, 
רבינוביץ’,  אדם  הדיבור  רשות  את  נטל 
המורה למתמטיקה. הוא נשא נאום חוצב 
תלכו  אתם  “אם  אמר:  ובסיומו  להבות 
יישב על הטרקטור?”  לאוניברסיטה, מי 
ומכאן  בזיכרוני  חרוט  נשאר  זה  משפט 
בו עסקנו  ליום העיון שערכנו,  הכותרת 
היום,  בחקלאות.  הבא  הדור  בשאלת 
השלישי  הדור  בני  למרבית  כאשר 
השכלה אקדמאית, השאלה עולה מחדש 

עם נתוני פתיחה שונים לחלוטין.
כמאה  השתתפו  בו  העיון  ביום 
מהעוסקים בחקלאות על מגוון תחומיה 
יותר  מוכוונים  היו  הנושאים  באזורנו, 
לחקלאות הקיבוצית, המאופיינת ברמה 
ידיים  פחות  המצריך  מיכון  של  גבוהה 
יום נוסף יערך למגזר המושבי  עובדות. 
בו בעיית כוח האדם שרובו עובדים זרים 
על  יישב  מי  אינה  והשאלה  דומיננטית, 
הטרקטור אלא מי יקטוף בחממה. חיים 
אשכול,  האזורית  המועצה  ראש  ילין, 

הקשה  התחרות  בעיית  את  והציף  פתח 
שיש לנו במשיכת צעירים אל מול היצע 
ההיי-טק  בתעשיית  עבודה  מקומות 
בהרבה.  טובים  תנאים  להציע  היכולה 
שכר  להציע  יכולים  ילין,  אמר  אנחנו, 
בסמוך  עבודה  התקדמות,  מסלול  הוגן, 
וכיו”ב.  לטבע  קירבה  המגורים,  למקום 

קיבוץ  וחבר  כנסת  חבר  כלפא,  זבולון 
שומריה הדגיש בדבריו את חשיבותה של 
החקלאות בשמירת אדמות הלאום. אבו 
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ”ל  וילן, 
של  המשמעות  על  השאר  בין  דיבר 
עסקת מכירת תנובה. למרות הביקורת, 
לפריצת  הזדמנות  בעסקה  רואה  הוא 
ירצו  הסינים  אם  חדשים.  לשווקים  דרך 
מוצרי חלב ישראלים הביקוש יהיה גדול 
מאוד. לצד היתרונות שבכך יש גם סכנה 
משטר  את  ייתרו  גדולים  ביקושים  כי 
המכסות ויש בכך איום גדול על הרפתות 
יואב מורג, מנהל מחוז  במגזר המושבי. 
דרום במשרד החקלאות, ברך על היוזמה 
פעולות  את  והדגיש  הכנס  את  לקיים 
המשרד בכל הקשור להכשרת הדור הבא 

של החקלאים בארץ.

“בסופו של דבר, הכול 
אנשים”

יואב  פרופסור  של  הפתיחה  הרצאת 
ברחובות  לחקלאות  מהפקולטה  כסלו 
)שהיה גם מורה לכימיה בדורות, בשנות 
ה-60( עסקה בקשר שבין הקואופרציה, 
בחקלאות.  והיעילות  האידיאולוגיה 
שדה  גידולי  ענף  מרכזי  הציגו  בהמשך, 
העבודה  מודל  את  ובעלומים  ברוחמה 
נבחרו  אלו  ארגונים  שני  הענף.  של 
בבניית  המתמשכת  הצלחתם  בזכות 
עבודת  על  בעיקרם  המבוססים  צוותים 
על  יישב  “מי  לשאלה  הקיבוץ.  חברי 
תשובה:  יש  אלה  ביישובים  הטרקטור” 
גידולי  לגש”ר,  הקיבוצים.  חברי  אנחנו, 
בחקלאות,  “הובלה  חזון:  רוחמה,  שדה 
ויושרה,  חלוציות  למצוינות,  חתירה 
תוך מתן ערך מוסף.” הארגון מגדיר בין 
המשאב  טיפוח  את  גם  המרכזיים  יעדיו 
ענף  עצמית.  לעבודה  והעדפה  האנושי 
שונה,  מעט  מודל  מציג  בעלומים  גד”ש 
לפיו סוגיית הטיפול במשאב האנושי הן 
החברתית  ברמה  והן  המקצועית  ברמה 
החלפת  תהליך  להצלחה.  המפתח  היא 
המשמרות בגד”ש עלומים תוך שהותיקים 
ממשיכים  הניהול  מעמדות  היוצאים 
מרשים  מחליפיהם  את  מקצועית  ללוות 

וראוי להוות מודל לחיקוי.
בהמשך היום קיימנו פאנל בו השתתפו 
נציגים ממגוון קשת העיסוקים הקשורים 
לחקלאות. ד”ר מטי הרכבי, ראשת מ”א 
ירקות  ומטפחת  וחוקרת  בהווה  יואב 
בעבר, רואה בחשיבות גבוהה את העידוד 
ופיתוח  בחקלאות  ההמשך  דור  של 
החקלאות באופן שניתן להתפרנס ממנה. 
היא מודאגת ממה שיקרה כשהחקלאות 
שמיל  הציבורי.  היום  מסדר  תרד 
בנגב,  בלברמן, רכז התארגנות הרפתות 
אמר שבענף הרפת קיימת בעיית האופק 
הזכוכית  תקרת  מול  צעירים  לאנשים 
של אנשים שלא פורשים. היום גם ברור 
שבשכר מינימום לא ניתן להשיג עובדים 
גד”ש  רכז  שליסל,  גרשון  מוכשרים. 
מגדלי  ארגון  מזכיר  ולשעבר  אור”ה 
ירקות וארגון עובדי הפלחה אמר שצריך 
לאנשים  שיאפשרו  רוטציות  ליצור 
להתקדם ולסייע להם למצוא את השלב 
הבא שלהם. אמנון זרקא, מרכז משק ארז: 
בחקלאות  מאמינים  לא  אנחנו  עוד  “כל 
אי אפשר לצפות מילדינו שירצו לעבוד 
בתחום. קודם נחזיר את הפעלת אמצעי 
הייצור לחברים ונאמין בעצמינו ורק אז 
בנינו יבואו אחרינו”. גדי נוי, יו”ר כלכלי 
של  שהערך  אמר  עוז  ובנחל  בדורות 
קליטת בנים לעבודה צריך להיות לפחות 
גבוה כמו הערך של רווח כלכלי. לשאלה 
מדוע בקיבוץ אחד יש דור המשך ובאחר 
הכול  דבר,  של  “בסופו  גדי:  אמר  לא 
אנשים”. מה שקובע הוא מנהלים ואופן 
גבים  גד”ש  מנהלת  אלבז,  רינת  ניהולם. 
אבל  בעבודה  בנים  יותר  לשלב  מקווה 
ובנים  אין כמעט היצע של חברים  היום 

שרלוונטיים לעבודה בגד”ש. 
ואמר  לפאנל  הגיב  שוסטר  אלון 
העיסוק  המשך  חשיבות  שקיימת 
כמו  חקלאי.  כאזור  לאזורינו  בחקלאות 
כן יש חשיבות רבה לכך שנחזור לעבוד 
יחד הן בחקלאות והן בתחומים אחרים. 
בקיבוצים  צקי רפאלוביץ’, מנהל מש”א 
בנגב, ציין כי בפאנל לא הייתה התייחסות 
משמעותי  תחום  אנוש,  משאבי  לתחום 
בחקלאות.  תעסוקה  עידוד  של  בהקשר 
של  עולם  הוא  היום  המקצועי  “העולם 
שמסיים  רפת  “מנהל  צקי,  אמר  ידע”, 
תפקיד ניהולי בגיל 50-55, יכול לתרום 
מניסיונו ומהידע שלו באופן שיסייע לו 

להשתלב בארגון הבא”. 
מיטל  שי  של  בהרצאתו  ננעל  הכנס 
מחברת "אגם" על אפשרויות טכנולוגיות 
בהקשר  ממצאים  ופענוח  לזיהוי  שונות 
)מחלות,  בשדה  שונים  לפגעים 
הטכנולוגיה  ועוד(.  מזיקים,יובש 
בעתיד  כי  ונראה  מתמדת  בהתפתחות 
בהתנהלות  יישומי  לכלי  תהפוך 

החקלאית הסדורה.
תודה  מילות  ללא  לסיים  ניתן  לא 
על  “מעברים”  לצוות  הערכה  והבעת 
עכשיו  “המתוקתק”.  והביצוע  הארגון 
כדי  לעשות  ניתן  מה  לראות  עלינו 
לסייע לישובים לשמר את הפעלת ענפי 
החקלאות בידי חברי הקיבוץ. יש לדבר 
אחיזתנו  המשך  לגבי  רבה  משמעות 

באמצעי הייצור שהועמדו לרשותנו.

 חיים חרמוני, שושנה שטיינר צרפתי.
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חקלאות ופיתוח הכפר
חיים חרמוני

הציבור אומר את דברו - על שלבי שיתוף הציבור בתהליך האסטרטגי

שני שלבים חשובים בתהליך האסטרטגי של שער הנגב 2014 הגיעו לסופם: שלב המפגשים 
ביישובים ושלב שיתוף הציבור האינטרנטי. 

ביישובים הייתה ההשתתפות הייתה ערה וחיובית ובסך הכל הגיעו למעלה מ 400 תושבים. גם 
הנהלות היישובים לקחו חלק פעיל בהכנת המפגשים והובלתם. מנהלי המחלקות והעובדות 

הסוציאליות, שהנחו את קבוצות הדיון תרמו רבות להצלחת המהלך.
הנדבך הנוסף, היה ניסיון ראשון מסוגו במועצות האזוריות והוא מערכת אינטרנטית של שיתוף 
האינטרנט  לאתר  להיכנס  ונגיש  קל  באופן  תושב,  כל  היה  יכול  המערכת,  באמצעות  ציבור. 
לתרום  מעורבים,  להיות  נוספים  לתושבים  אפשרה  המערכת  הנגב.  שער  לתושבי  שהותאם 
נכון למועד כתיבת  ואף להגיב לרעיונות שעלו באתר.  ולהציע רעיונות משמעותיים לתהליך 
שורות אלה נרשמו במשך 3 שבועות 102 רעיונות, 110 תגובות לרעיונות אלו והצביעו )כתבו 

like( 395 פעמים, כל זה ע"י יותר מ-100 אנשים. 
רבים  ורעיונות  סוגיות  נושאים,  הועלו  התושבים,  שיתוף  שלבי  בשני  כי  לציין  ניתן  לסיכום 

ורלוונטיים.
כעת, בחודשים יולי עד ספטמבר המלאכה עוברת לצוותים מקצועיים. יוקמו 8 צוותים בתחומי: 
חזון המועצה; חינוך; קהילה, רווחה ושילוב אוכלוסיות; שירותים מוניציפליים וסביבה; תכנון, בינוי 

ותשתיות; קשר עם הציבור; תרבות הפנאי למבוגרים ופיתוח כלכלי. 
כל צוות בנפרד יאסוף את כל החומרים שהועלו עד כה, ילמד, יידון ובסופו של דבר יביא תוצר 
אסטרטגי בדמות תוכנית עבודה או כיווני פעולה לשנים הקרובות. הרכב הצוותים כולל מנהלי 
מחלקות המועצה בתחומים השונים, נציג מליאת המועצה, אנשי היישובים העוסקים בתחום, 
העוסקים  למועצה  חיצוניים  ארגונים/מוסדות  של  ונציגים  האזור  מתושבי  שונים  ציבור  נציגי 

בתחום.
אנו מודים לכם, תושבי המועצה על המעורבות וההשתתפות הפעילה והמשמעותית ומזמינים 

אתכם להמשיך ולעקוב אחרי התקדמות התהליך. 
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קיבוצניקים, וכל מי שבאמצע. שוק שנות השירות מגיע 
כדי  יב'.  בתחילת  נמצאים  כשהבוגרים  הספר  לבתי 
להיכנס  ניתן  בפניכם  עומדות  אפשרויות  אילו  לראות 

לאתר של התק"צ. 
מעט  לומר,  איך  היא,  השירות  לשנות  המיון  שיטת 
של  האינטרנט  לאתר  נכנסים  הצעירים  מסורבלת: 
בהתאם  התנדבות  אופציות  כמה  בוחרים  התנועה, 
מגיעות  מהר  די  ומחכים.  פרטים  משאירים  להיצע, 
הפניות לכנסי המיון, הנמשכים יום או יומיים ובמהלכם 
יש מבחני אישיות שונים, דינמיקה קבוצתית ופעילויות 
עוברים  הצעירים  הראשוני.  הסינון  את  ליצור  שנועדו 
מכנס לכנס, וזה לא פשוט. קבוצת השמיניסטים שפגשתי 

בהוצאות  בנסיעות,  לא  הוא  העיקרי  שהקושי  מספרת 
הכספיות ובסופי השבוע ש"נשרפים" לטובת המבחנים, 
אלא בחוסר הוודאות. "קשה לקבל את הדחייה הזו שוב 
ושוב", אומרת סקאי. "לפעמים משאירים אותך באוויר", 
ולפעמים  אליך,  שחוזרים  עד  זמן  "לוקח  נוי,  מוסיפה 
אומרים לך שאת נמצאת ברשימת המתנה ואם מישהו 

יבטל – את תיכנסי". 
הזה",  לתהליך  ביטחון  רשת  לייצר  מנסים  "אנחנו 
אומרת טל, "לנסות קודם כל לכוון את הנוער למקומות 
ניסיון  יותר סיכוי שיתקבלו. למשל, מישהו חסר  שיש 
בהדרכה – רוב הסיכויים שלא יתקבל למקום שמצריך 
קשה,  מאוד  הוא  הפתחים  על  חיזור  הזה.  הניסיון  את 

זה גוזל המון אנרגיה, מתיש וגורם לעוגמת נפש". חלק 
מבוגרי יב' ששוחחתי איתם סיפרו שהיו קרובים לייאוש 
קיבלו  האחרון  שברגע  עד  ההתנדבות,  על  ולוויתור 
את השיטה.  לשנות  צריך  לדעתם,  המיוחל.  ה"כן"  את 
הנבחנות  הקבוצות  את  ולצמצם  מיון  תאריכי  להוסיף 
בכל כנס; לפתוח תקנים נוספים ולהעלות למודעות את 

האפשרות להתנדב שלא דרך התק"צ. 
שירות  שנת  שנתיים  לפני  סיימה  מגבים  חסון  גיל 
מדובר  "יחד".  בגרעין  הקיבוצית,  התנועה  דרך  שלא 
חבר'ה  שני  ידי  על  הוקם  כעצמאי,  שהתחיל  בגרעין 
עירוניים, ועם השנים נכנס תחת מרכז "מעשה", עמותה 
עלית,  בנצרת  הייתי  "אני  שונות.  התנדבויות  המרכזת 
לאורך  מצוקה  משכונות  נוער  ללוות  היא  כשהמטרה 
אחה"צ  לכיתות,  אליהם  מצטרפים  בבוקר  היום.  כל 
פותחים מועדון באחת השכונות, בערב אנחנו מגיעים 
למקומות בהם הם מבלים ומסתובבים, מדברים אתם. 
שנותן  בשכונה  מרכזי  מקום  מוקד,  יוצרים  אנחנו 
אלטרנטיבה לפעילויות מסוכנות כמו שתיית אלכוהול. 
אנחנו מביאים פק"ל קפה, גיטרות, והם באים ויושבים 

איתנו". 
"אנחנו  בגרעין:  העצמאות  נושא  את  מדגישה  גיל 
הן  עצמאיים  אנחנו  התקציב,  את  לנהל  איך  בוחרים 
מבחינת העבודה והן מבחינת חיי קומונה. המלווה בא 
פעם פעמיים בשבוע, אבל בשאר הזמן אנחנו אחראים. 
ואנחנו  תקציב  מקבלים  אנחנו  מעצים.  משהו  בזה  יש 

בוחרים איך לחלק אותו". 
החוויה שלך הייתה שונה מזו של החברים שלך?

אלמנט  את  יש  בפנימייה  ולא  בעיר  נמצאת  "כשאת 
ריבים  פעמים  הרבה  חווה  אתה  אחד  מצד  המשפחה. 
מכוערים, מכות, נחשפים לכל מה שהילד מביא איתו. 
לאיים  בא  הנערים  אחד  של  שאח  אחת  פעם  הייתה 
יש מלווה מקצועי מטעם העיר, הוא מכיר את  עלינו. 
הנערים ועובד איתם. מצד שני, זה נותן כל כך הרבה. 
יש שינויים שאני מרגישה רק עכשיו. בספטמבר האחרון 
קיבלתי שיחה מחניך שעכשיו מסיים יב'. הוא אמר לי 
שפתאום התחיל להבין את כל הדברים שאמרתי לו, כל 
מה שדיברנו עליו. הוא החליט לגשת לתנועת "אחרי" 
ולהתנדב גם. הוא הבין כמה זה חשוב. אין סיפוק יותר 

גדול מזה". 

דקלה קיי

א 
ם אתם נוער, ובמיוחד נוער שנמצא בעיצומן 
את  שמעתם  כבר  בוודאי  הבגרויות,  של 
שבה  הזו  השנה  שירות".  "שנת  המושג 
אתם מניחים את הספרים והפלייסטיישן, עוזבים את 
הפייסבוק ומנסים לתת מעצמכם משהו קטן לטובת 

הכלל. 
מתבגרים רגילים לשמוע בוקר וערב כמה הם מרוכזים 
מסתבר  אבל  מעורבים,  ולא  תורמים  לא  בעצמכם, 
שהם לא ממש כאלה. הנתונים מראים ש – 40% מבני 
נאה  טפיחה  שירות.  לשנת  יוצאים  הנגב  הנוער בשער 
על השכם, שהרי כל אדם הוא תבנית נוף מולדתו וכו'. 
לא פשוט לארגן פגישה עם כל מסיימי יב' בשער הנגב. 
מאפשרים  הקסאמים  גם  ועכשיו  המבחנים  המשימות, 
חלון הזדמנויות צר מאד. ובכל זאת הצלחתי לפגוש את 
שירות,  לשנת  כולם  היוצאים  גבים,  בני  שישה  חלקם: 

ושלוש מבנות ארז.
עידן חברוני מגבים יוצא ל"בית ברית" בהרי ירושלים. 
זו פנימייה אליה מגיעים ילדים לאחר אשפוז פסיכיאטרי. 
אני  אומר.  הוא  לעשות",  רציתי  שהכי  השירות  "זה 
שואלת אם הוא לא חושש מהתמודדות עם הקושי של 
שלהם,  הקשה  החיים  למציאות  החשיפה  עם  הילדים, 
אבל הוא אומר שדווקא זה מה שמדרבן אותו: היכולת 

לעזור להם, להיות שם בשבילם. 
רז שוורצמן יוצא ל"כישורית", קיבוץ לבוגרים מוגבלים 
הסובלים מאוטיזם, בעיות נפשיות ופיגור; סקאי הררי 
יוצאת לויצ"ו נהלל, פנימייה לילדים במצוקה; עדי צחר 
יוצאת לשנת שירות ב"קדימה", מועדונית לנוער בסיכון 
ברמלה ורועי מזרחי ישרת בבית נועם, בית למבוגרים 

עם נכויות ומוגבלויות פיזיות קשות. 
אופיר שיפרין מארז יוצאת לפנימיית "עלומים" בכפר 
סבא, לילדים בסיכון. אורן דחוח מארז יוצאת ל"קריית 
ונוי  בסיכון,  לנוער  תסייע  היא  גם  בירושלים,  יערים" 
בראשון  "אורנים"  לפנימיית  התקבלה  מארז  לניאדו 
לציון, פנימייה פוסט אישפוזית לילדים ונערים בכיתות 

ז'-יב'. וזו, כאמור, רק רשימה חלקית. 
טל שוורץ, מנהלת המחלקה לחינוך החברתי במועצה: 
ותרומה  עשייה  ברורה:  מטרה  יש  השירות  "לשנת 
חיזוק תנועות  במשימות לאומיות בחברה הישראלית. 
בקרב  עבודה  בסיכון,  וילדים  לנוער  סיוע  הנוער, 
חדשים,  עולים  עם  מיוחדים,  צרכים  עם  אוכלוסיות 
קיבוציות  קהילות  חיזוק  עבודה,  מהגרי  של  ילדים 
המשימות  וכדומה.  סביבתית,  מודעות  קידום  קטנות, 
עם  בכפרים,  אוטיסטים  בוגרים  עם  עבודה  מגוונות: 
רווחה,  במועדוניות  בקהילות,  בסיכון  ילדים  או  נוער 
)נוער  נעל"ה  עם  עבודה  הנוער,  עליית  של  בפנימיות 
מאפשרות  השירות"  "שנות  רוב  הורים(.  לפני  עולה 
ומזמנות  הדרכה,  או  טיפולי  החינוכי,  מהפן  התנדבות 
יכול  עבודה עם אנשים". מי שמעדיף תחומים אחרים 
להצטרף לפקחים בעין גדי, להתנדב בחוות אקולוגיות, 
או  "איילים"  בעמותת  בתים  ולבנות  יישובים  להקים 
להתנדב לשומר החדש. "המטרה היא לחזק את החברה 
הישראלית", אומרת טל. "עולים, ילדים בסיכון או בעלי 
להתנדבות  שזקוקים  תחומים  אלו  מיוחדים,  צרכים 

ולחיזוק". 

כיום  הצבא.  לאחר  התקיימה  השירות  שנת  במקור, 
ניתן להתנדב רק לפני השירות, דרך תקנים של משרד 
 2000  – כ  יש  שנה  בכל  הביטחון.  משרד  או  החינוך 
תקנים, מתוכם 700 של התנועה הקיבוצית, היתר של 
כמו  אחרות  אפשרויות  גם  וקיימות  הנוער  תנועות 
להתנדב לנח"ל, מה שמקנה כמעט באופן אוטומטית את 
האפשרות להתנדב לשנת שירות. יש גם כמה עמותות 
"אחרי",  נוער:  בני  של  בהתנדבות  העוסקים  וארגונים 

"החברה למתנ"סים" ועוד.

להיכנס לעולם חדש
טל,  אומרת  הנוער,  של  נטייה  יש  האחרונות  בשנים 
להתנדב במקומות שמזכירים קצת את הבית. קיבוצים 
וכפרי נוער למשל. "אני מנסה לעודד את הבוגרים לצאת 
לעיר,  צאו  שונה.  חוויה  ולחפש  הנוחות שלהם  מאזור 
איתם  שגם  שכנים  עם  בדירה  תגורו  להם.  אומרת  אני 
צריך להסתדר, תראו איך הרחוב נראה, אם יש תאורה 
בחדר המדרגות, תלמדו איך להסתדר עם תקציב, לבשל 
לעצמכם, לדאוג לעצמכם. זה לצאת מתחת לסינור של 
אמא ואבא, להיכנס למקום שבו לא מכירים אותך. שבו 
מה  זה  עושה  שאת  מה  הנכדה-של,  הבת-של,  לא  את 
שאת שווה. ברור לי שהם יקבלו מהחוויה הזו לעולמם 
הפנימי פי כמה ממה שיתנו. השאלה היא גם איזו חוויה 

הם יעברו".
בנח"ל  המשרת  חייל  הוא  החורש,  מעין  קרן  זיו 
חברתי  לחינוך  במחלקה  שירות  שנת  נושא  כרכז 
 - ב  עשה  הוא  שלו  השירות  שנת  את   במועצה. 
JVP-Jerusalem Vanture Partner. מדובר בקרן הון 
סיכון שהקים אראל מרגלית )היום ח"כ מטעם העבודה(, 
לטובת עמותה העוסקת בשוויון מעמדות ומתן הזדמנות 
ומגיעה  מצוקה  שכונת  בוחרת  העמותה  לכולם.  שווה 
אליה עם משאבים רבים: כסף, מורי עזר, סייעות, אנשי 
צוות מלווים, ועוד. השכונות המטופלות הן קטמונים, 

קריית יובל, תלפיות, והשיכונים בגילה.
יעקב  נווה  בשכונת  ברנדט  הספר  בבית  "התנדבתי 
אדוק",  חילוני  כשאני  כיפה,  עם  הלכתי  שבירושלים. 
אתיופי  ממוצא  הם  מהילדים  בחיוך."75%  זיו  אומר 
התרבויות  שתי  בין  יש  העמים.  חבר  מעולי  והשאר 
הרבה מתח, נוסף לעובדה שהם פחות או יותר מנותקים 
פיזית מהעיר בגלל קשיי תחבורה, נוצר סוג של גטו. יש 

תחושת קיפוח חזקה והמון תסכול".
ועסק  אישי  חונך  מדריך,  לימודי,  כעוזר  שימש  זיו 
חלק  פערים.  וצמצום  ילדים  קבוצות  של  בתגבור  גם 
ומעצימות  הורים  מערבות  מספר,  הוא  מהתוכניות, 
אותם,אבל העבודה היא בעיקר עם הילדים. "זה אומר 
ותרבות  אוכלוסייה  דתי,  מקום  חדש,  לעולם  להיכנס 
שאתה לא מכיר. אתה רואה את העוני ואת החוסר. יש 
תפיסת עולם מאוד שונה, היררכיה משפחתית אחרת. 
וצריך  ההורים,  עם  במיוחד  שפה,  של  פערים  גם  יש 
מישהו שיתרגם ויתווך. לפעמים נוצר מצב שבו הילדים 
הם המתווכים, הם מועצמים בצורה חסרת פרופורציות 

להורים".
נתקלתם במצבים קשים?

"פעמיים בשבוע הילדים הלכו למועדונית של משרד 
הרווחה ואנחנו הדרכנו אותם שם. אתה פוגש ילד אחר 
אתה  בבוקר  ולמחרת  לב,  וטוב  שמח  הוא  הצהריים, 

יודע  אתה  לפעמים  בבית.  משהו  שקרה  עליו  רואה 
שהילד חוזר הביתה למקום לא בטוח, אבל אתה חייב 
לשמור על הגבולות שלך ולהבין עד כמה אתה יכול, או 
לא יכול, להתערב. מה שטוב הוא שאתה במקום של אח 

גדול, עוזר, אני המקום הבטוח שלהם".
איך מתמודדים?

מקבל  הש"ש  גדולה.  מאוד  תמיכה  נותנת  "העמותה 
הרבה יותר, לדעתי, ממה שהוא נותן. יש רכזת קומונה, 
שדואגים  רכזים  המון  יש  בשכונה,  תוכנית  מנהל  יש 
העשרה  יום  לנו  היה  שלישי,  בימי  לשבוע,  אחת  לנו. 
קורסים  וקיבלנו  הרצאות  שמענו  אביחי.  בבית  לש"ש 
מאוד מעניינים, הביאו מרצים מהאוניברסיטה, זה ממש 

מושקע ומעניין". 
שנת  את  אלו  בימים  מסיים  ממפלסים  קפלן  קים 
השירות שלו בכפר הירוק: פנימיית נוער לילדים בסיכון 
שמונה  ש"שינים,   16 חיים  "בקומונה  התק"מ.  בארגון 
והם  חניכים   300 בפנימייה  יש  בנות.  ושמונה  בנים 
מחולקים לקבוצות גיל, כשבכל שכבה יש שני ש"שינים, 

מדריך ואם בית", הוא מספר. 
"הילדים חוזרים מבית הספר בארבע ואנחנו נמצאים 
פעילויות, מתפקדים  עושים  בלימודים,  עוזרים  איתם. 
באורווה,  עובדים  הבוקר  בשעות  בוגר.  אח  של  כסוג 
סביבתית.  מנהיגות  שיעורי  ומקבלים  בלול,  ברפת, 
הגעתי עם חששות, אבל מהר מאוד הבנתי שאני במקום 
תמיכה,  המון  יש  לש"ש.  בארץ  הטובים  בין  שהוא 
משמעותית  מאוד  שנה  הייתה  זו  הסברים.  הדרכה, 
עבורי. להיות בשביל הילדים שצריכים אותך, בשעות 

הלילה, אצל הרופא, זה משהו שקשה להסביר". 
מאיפה הגיע הרצון להתנדב? מההורים?

"ממש לא. לא היה להם ברור למה בכלל צריך לעשות 
את זה", הוא צוחק. משה קפלן, האב, מחזק את דבריו: 
"אני ואשתי, יעל, לא דחפנו לשם. לא מנענו, אבל אני 
לנו  הייתה  לא  שירות.  שנת  עשיתי  ולא  קיבוץ  בן  לא 
שום מודעות בכיוון. כל מה שקרה – קרה ביוזמתו של 
מדריך  היה  לא  אבל  וחברותי  חברתי  נער  הוא  קים. 
מה  שזה  סימנים  הראה  ולא  והלומד,  העובד  בנוער 
שהוא רוצה לעשות. כשהוא בא עם הרעיון הרמנו גבה, 
אבל זרמנו אתו. בחיים הנוחים שיש לבני הנוער שלנו 
זה שלב מקדים טוב לצבא: היחשפות לקבוצות שוליים, 
לצאת מהבועה, התרומה החברתית, אנחנו מאוד גאים 
במה שהוא עושה. הכפר הירוק זה הסיירת של הש"ש, 
כולם רוצים להיות שם. ראינו איך הוא נהנה מכל רגע, 
קבוצת  שם  יש  שם.  לו  שיש  מהחיים  שלו,  מהתרומה 
חבר'ה  זה.  על  לדבר  מתרגש  אני  מרשימה,  נערים 
נער  לכל  חיים שאני מאחל  ניסיון  זה  איכותיים ממש. 

ונערה". 

רשת ביטחון 
אז איך זה עובד? האם שנת השירות מיועדת רק למי 
שעבר מסלול הדרכה ובילה את מיטב שעותיו בתנועות 
הנוער? אז זהו, שלא. יש "שוק שנות שירות" שמביאים 
לבית הספר בהתאם לדרישה, ובמקביל מגיע בוגר שנת 
דרמה.  מלאי  סיפורים  יספר  ובעיקר  שיסביר  שירות 
מהתק"צ,  מידע  מקבלת  לרוב  הקיבוצית  הקהילה 
שומעים  או  הנוער  מתנועות  מידע  מקבלים  אחרים 
עירוניים,   – לכולם  מיועדת  השירות  שנת  במקרה.  
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שעת ה - ש'
כ-40% ממסיימי כיתות יב' ביישובי שער הנגב יצאו בשנה הבאה לשנת שירות. מה מסתתר 

מאחורי המושג, ואיזו חוויה מזמנת השנה הזו עבור הנוער המתבגר, ההורים, הסביבה?

בתמונה וו ש"שינים, רשימה חלקית: רועי מזרחי, עדי צחר, סקאי הררי, אופיר שיפרין, אורן דחוח, נוי לניאדו, רז שוורצמן ועידן חברוני

בתמונה וו קים קפלן )שני משמאל, למטה( והקומונה בכפר הירוק



 9 כדורגל 
חי ובועט

המונדיאל בברזיל מתקרב לשיאו בימים 
המונדיאל  טעות:  תהיה  שלא  אבל  אלו, 
בשער  אצלנו  כאן,  מתקיים  האמיתי 
ממפלסים  צורי  גון  של  ביוזמתו  הנגב. 
ובתמיכת מחלקת הספורט חידש טורניר 
הכדורגל האזורי את ימיו כקדם. השחקן 
ביותר  והמבוגר   15 בן  בטורניר  הצעיר 
בן 60. נציגי היישובים החלו לארגן את 
לחולצות  ספונסרים  חיפשו  הקבוצות, 
חולצה  מכינה  קבוצה  כל  כשכמעט 

במיוחד לכבוד האירוע. 
קבוצות  לגייס  הצליחו  הקיבוצים  כל 
לא  שלצערנו  ליכיני,  פרט  מלאות, 
התקיימו  המשחקים  בטורניר.  השתלבו 
שער  של  הכדורגל  במגרש  ומתקיימים 
חובשת  נמצאת  במקום  כאשר  הנגב, 
רועי  מזרחי.  יהב   – מגבים  שלנו  הבית 
ואת  לצלם  התנדב  המוכשר  מזרחי 
ניתן  תופס  שהוא  המיוחדים  הרגעים 
לראות בסוף כל יום בפייסבוק שלנו. שם 
חפשו:  בתוצאות.  להתעדכן  תוכלו  גם 

ליגת כדורגל שער הנגב 2014.
מעודדת  לנוכחות  זוכים  המשחקים 
ואף מאות אוהדים, מילדים  של עשרות 
ובני נוער ועד סבים וסבתות. השיא היה 
בדרבי המסורתי בין אור הנר לברור חיל 
שחקנים  למגרש.  אוהדים  מאות  שהביא 
את  לייצג  כדי  הארץ  רחבי  מכל  הגיעו 
במיוחד  השתחררו  חיילים  הקיבוץ, 
התוצאה  למשחק.  והתייצבו  מהצבא 
שההכרעה  כנראה   .1-1 תיקו  הייתה 
במונדיאל  תהיה  לארגנטינה  ברזיל  בין 

בברזיל.
בסופי  ומתקיימים  נמשכים  המשחקים 
שבוע. בכל בית יש חמש קבוצות כאשר 
גמר  הגמר.  רבע  לשלב  עולות  ארבע 
השבוע  בסוף  להתקיים  עתיד  הטורניר 
של ה- 25-26.7. מקווים להמשך טורניר 
ומעניין  כה  עד  כמו שהיה  ומהנה  פורה 

לדעת מי תזכה במונדיאל שער הנגב.

9 עולות ברשת
קבוצת כדורשת שער הנגב הוקמה לפני 
שנה על ידי שרית גל און מקיבוץ ברור 
חיל, בסיועם של הילה פישר ז"ק, מנהלת 
ידי  על  ובהמשך  דאז  הספורט  עמותת 
דודה טל. "הרעיון הגיע מחשיפה אישית 
לארבעה  אם  שרית,  מספרת  למשחק", 
שרית  במקצועה.  גופני  לחינוך  ומורה 
במסגרת  הכדורשת  למשחק  נחשפה 
עם  בית-ספריים  בטורנירים  עבודתה 
שהמשחק  לדעת  ונוכחה  תלמידותיה 

נפוץ בקרב נשים בכל הארץ.
לפתיחת  הביא  האזור  בקיבוצי  פרסום 
אליו   ,2013 בנובמבר  הכדורשת  חוג 
נרשמו כ-40 נשים. שרית לקחה אחריות 
על האימונים בחודש הראשון, ובהמשך 
יואב  שדה  מקיבוץ  עוז  ענת  הגיעה 
ומשחקת  כמאמנת  הכשרה  שעברה 
של  הרבה  הכמות  לכיש.  קבוצת  עם 
קבוצות,  שתי  לפתיחת  הביאה  הנשים 

כשהגילאים נעים בין 30 ל-60. 
נשים   33 בקביעות  משחקות  כיום 

מתאימה  ההשתתפות  האזור.  מקיבוצי 
ורוצה  ספורט  שאוהבת  אישה  לכל 
בשבוע  שעתיים  לעצמה  להקדיש 
ותחושה  חברתי  מפגש  כיפי,  למשחק 
שהיא חלק מקבוצה ומקהילה. האימונים 
בני  ממש,  של  וחברויות  חיבור  יוצרים 
את  לראות  כדי  מגיעים  והילדים  הזוג 
דוגמה  נותנות  והאימהות  המשחקים 

ספורטיבית.
האווירה מפרגנת ושמחה וכולן מצפות 
בכל שבוע למפגש הבא. שרית: "במהלך 
השנה התקיימו מספר משחקי ידידות עם 
ניצחונות  כמה  ולאחר  מהאזור  קבוצות 
כמו  מאוד.  טובה  שלנו  שהיכולת  הבנו 
שנאמר,'עם האוכל בא התיאבון'... בשנה 
לליגת  להירשם  מתכוונות  אנחנו  הבאה 
במושב  שמתקיימת  האזורית  הכדורשת 

נהורה אחת לחודש".
כרוכה  כדורשת  בליגת  ההשתתפות 
בלבד.  הוצאות  לכיסוי  סמלי  בתשלום 
כיום משלמות המשתתפות 80 ₪ לחודש 
עבור מאמנת, אך בשנה הבאה, כשיצטרפו 
ואני  "השחקניות  תגדל.  העלות  לליגה, 
והמועצה  הספורט  שעמותת  מקוות 
יותר  גדול  חלק  לסבסד  ידאגו  האזורית 

מעלות הפעילות", אומרת שרית,"ותהפוך 
לליגה  הנגב  שער  נשות  כדורשת  את 

אזורית טובה ואיכותית".
את  המועצה  אירחה   ,14.6 בשבת, 
באליפות  הדרום  ממחוז  הקיבוצים 
קבוצות  שש  הארץ.  בכל  הקיבוצים 
ובתום  התמודדו,  האזור  מקיבוצי 
משחקים צמודים וקשים העפילה נבחרת 
שער הנגב למקום הראשון כאלופת מחוז 
)במקום  ניר  בית  עם  יחד  ועלתה  דרום 
שתתקיים  הארצית  לאליפות  השני( 

ב-5.7 .
"אנו מזמינות את נשות האזור להצטרף 
האימונים  פתיחת  לקראת  ולהירשם 
שרית.  אומרת  הקרוב",  בספטמבר 

"ההנאה מובטחת". 
הספורט  עמותת   – והרשמה  לפרטים 

בשער הנגב. טלפון: 077-9802744.

9 פותחים שולחן
מפגש  קיימנו   25.6 ה-  רביעי  ביום 
האזורית.  הספורט  הנהלת  של  ראשון 
שעלו  מסקנות  בעקבות  קמה  ההנהלה 
בתכנית האב לספורט שנעשתה במועצה. 
פעילויות  את  לתכלל  הפורום:  מטרת 
הספורט במועצה, העממיות, המקצועיות 
נציגים  חברים  בפורום  והקהילתיות. 
קשישים,  במועצה:  השונים  מהגופים 
צעירים, גיל רך, צוותי התרבות, החינוך, 
מחלקת  וכמובן  ההידרותרפי  המרכז 
העוסקות  קבוצות  כן  כמו  הספורט. 
האתגרית,  הקבוצה  כמו  בספורט, 
אנו  ועוד.  אזורי  מונדיאל  כדורשת, 
במועצה  בתחום  הקיים  את  בוחנים 
המונדיאל  ולשפר.  להגדיל  ומעוניינים 
להשפעה  קטנה  דוגמא  רק  הוא  האזורי 
הקהילה.  על  לספורט  שיש  החיובית 
נאמני  פורום  הקמת  הוא  הבא  הצעד 

ספורט יישובים לצורך העניין. 
המעוניינים לקחת חלק, להציע הצעות 
מנהלת  דפנה,  אלי,  לפנות  מוזמנים 
.dafnas@sng.org.il :מחלקת הספורט

13יולי 2014 וו שער הנגב

ספורט
דפנה סיבוני ששון

בתמונה וו 
מעודדות 

נבחרת אור 
הנר במונדיאל 

האזורי

9שעת כושר
נכון, או לא נכון?

נלמדים  לא  הגופניים  פעילות   / והאימון  הבריאות  ענייני 
לעומקם בבתי הספר או במסגרת מחייבת כלשהי. חוסר 
ידע אמין או פחות, בתקשורת  הידע הציבורי בצד הפצת 
או באינטרנט, מולידים מידע שעשוי להיות שגוי. אז אעטה 

קסדה ושכפ”צ )פן יסקלוני באבנים( ואפוצץ כמה בלונים.
אסור יותר משלוש פעמים בשבוע

לחסר  גורמת  מסוימת  מאמץ  רמת  מעל  גופנית  פעילות 
ופירוק. זה טוב משום שהחסר מפעיל מנגנוני התחדשות. 
יכולת ההתחדשות  ילד,  איננו  וכבר  נכון, מי שאיננו מאומן 
עצמה.  למצות  מנת  על  ליומיים  וזקוקה  מסורבלת  שלו 
העומסים,  במעלה  ויתקדם  יתמיד  שהמתאמן  ככל  אבל, 
ההתחדשות תתייעל, תתקצר וניתן יהיה לפעול גם יום יום 
עם מנוחה של יום או יומיים בשבוע )נא להקפיד על שינה 

מספקת ואיכותית(.
אם לא תעשה חימום תיפצע ויהיו לך התכווצויות

זה  שחימום  מבינים  רובנו  חימום?  זה  מה  היא,  השאלה 
מתיחות, אבל מתיחות אינן חימום. הן נועדו להגדיל טווח 
יש לבצע  וכדי להפיק מהן את המיטב,  תנועה במפרקים 
של  הדרגתית  העלאה  הוא  חימום  כן.  לפני  ארוך  חימום 
עומסי פעילות וכך נכון לעשות. לא הוכח קשר בין עריכת 
מתיחות לפני הפעילות ומניעת פציעות או התכווצויות מכל 

סוג שהן.
אחרי ריצה או צעידה ארוכה אסור לשבת

אחרי פעילות מאומצת למשך דקות ארוכות כדאי להאט 
בהדרגה. קוראים לזה “התאוששות אקטיבית” ויש בה כדי 
לקצר זמני התאוששות. אם נשב או נשכב זמן ההתאוששות 
תהיה  ואם  אחר  משהו  יקרה  לא  דאגה,  אל  אבל  יתארך, 
נבצע  אם  גם  יקרו  הן  שונים,  מסוגים  להתכווצויות  נטייה 

הליכה מתונה לאחר המאמץ.
שומן הופך לשרירים

פעילות  ובעקבות  בידיים  עצמו  שלקח  מי  נכון,  ולא!  לא 

גם  הצליח  כיאות,  ואכל  שריריו  בנה  ומתמשכת  מסוימת 
להיות  הפכו  לא  השומנים  אבל  שומניו.  ממצבורי  להוריד 
נהייה  נבנים מחלבון אך שומן לא  שרירים. שרירים אמנם 
רבים  מה  כשומן(.  וייאגר  יתפרק  חלבון  )עודף  לחלבון 
ונמנעים  שומן  העוטים  המשקולות,  דוחקי  הצעירים  הם 
מפעילות אירובית ארוכה, “פן יאזל בגופם החומר השומני 

הבונה שריריהם”...
לחם משמין

קלוריות   55-60% לכ-  זקוק  וגופנו  פחמימות  זה  לחם 
נכון,  ביממה.  הנצרכות  הקלוריות  סך  מתוך  מפחמימות 
עודף  יהוו  גופנית  פעילות  והיעדר  לחם  של  רבה  זלילה 
והעודף יוסב וייאגר ברובו כשומן. אבל בד”כ הלחם ישמין 
עם ממרח השוקולד או החומוס, או ייאכל כבגט עם שניצל 

מטוגן וצ’יפס. 
אבל  ובריאות,  גופנית  פעילות  עוד מעשיות  שישנן  וכמובן 

עליהן בפעם אחרת.

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי



9 דברים שרואים 
משם

משלחת מדריכים צעירים 
משער הנגב יצאה להדריך 
במחנות הקיץ של הקהילה 

היהודית בסן דייגו 

יא’  בוגרי  צעירים,  מדריכים  תשעה 
להדריך  יצאו  הנגב  שער  מיישובי 
היהודית  הקהילה  של  הקיץ  במחנות 
ארגמן  שחר  מארז,  בר  רז  בסן-דייגו: 
טננבוים  נעה  ממפלסים,  שוסטר  ומעין 
מאור  מיכיני,  שדה  עופרי  עם,  מניר 
כלימי מדורות, רז כהן מאור הנר ואיתי 
גלבוע ותמר ויזנברג מברור חיל. אליהם 
הצטרפו שני מדריכי משלחת מהמחלקה 
ואורן פוריה.  דגן  לחינוך חברתי – נעה 

נועה ואורן כותבים:
מחנה  דייגו:  בסן  קיץ  מחנות  שני 
היהודית  הקהילה  של  עמי”  “ישראל 
“הקן”.  שלה,  הנוער  ותנועת  מקסיקנית 
של  שמחה”  “מחנה  הוא  השני  המחנה 
סולל הרפורמית, שניהם מחנות  קהילת 
יום. בשעה ארבע, עם סיום יום ההדרכה 
כל  הישראלים  המדריכים  חזרו  במחנה 

אחד לבית משפחה מארחת מקומית. 
את  מדריך  יום  שביום  גלבוע,  איתי 
“אני  כותב:  חיל,  בברור  ז’  שכבה  ילדי 
על  עצמי,  על  חדשים  דברים  פה  מגלה 
העולם, על איך אנחנו נראים לעולם. אני 
כמדריך  עצמי,  את  משפר  שאני  מרגיש 
וכבן אדם. אני מתגעגע למשפחה, מרגיש 
ברגעים  בישראל  נמצא  לא  שאני  עצוב 
המצב  מבחינת  עלינו  שעוברים  הקשים 
הביטחוני, ומאחל שיבואו עלינו רק ימים 

טובים יותר...”. 
לקראת  שלנו  ההכנה  שבוע  במהלך 
את  בוקר  מדי  תרגלנו  “שמחה”  מחנה 
נמצאים  כולם  שבו  זמן  המעגל”  “זמן 
משחקים  רוקדים,  שירים,  שרים  ביחד, 
הבוקר  באותו  מדברים.  קצת  ולפעמים 
תודה.  הכרת  על  דיבר  המדריך  קרייג 
בסבב, באופן ספונטני, הוא שאל מספר 
מדריכים על מה הם מכירים תודה. שחר 
תודה  מכירת  “אני  ענתה:  ממפלסים 
באזור  לחיות  לי  שיש  האפשרות  על 
המורכבות  כל  למרות  חייה  אני  שבו 
להסביר  משחר  ביקש  והקשיים”. קרייג 
נעמדה  נבוכה,  מעט  שחר,  יותר.  טיפה 
לטייל  שהלכנו  בזמן  איך  וסיפרה 
ולצפות במשחק בייסבול קיבלנו הודעה 
כולם  בקיבוץ.  קסאם  שנפל  מהחברים 
בסדר אבל בית נפגע וכמובן שזה מפחיד 
לשמוע. אנחנו חיים במציאות שבה פעם 
אצלנו.  פצצה  נופלת  זמן  לכמה  אחת 
מנוחה  לנו  ואין  מפחיד,  זה  אחד  מצד 
מזה, ומצד שני אנחנו כבר קצת רגילים. 
לנו  קשה  “זה  הוסיף:  )דורות(  מאור 
לחיות בפחד. קשה לי לשמוע מה קורה 
קרייג  שלי”.  המשפחה  עם  בבית  עכשיו 
אליו  שמחוברת  שלו,  הגיטרה  את  לקח 
באופן תמידי, התחיל לפרוט ניגון מוכר, 
ובמבטא אמריקאי שר: “כל העולם כולו, 
והתחיל  נעצר  לרגע  מאוד”.  צר  גשר 
על  מדבר  נחמן  רבי  באנגלית:  להסביר 
אומץ, על האומץ שלנו לחיות. לפעמים 

שממנו  גשר  צר,  גשר  הוא  כולו  העולם 
להיות  צריכים  ואנחנו  ליפול,  מפחדים 
כל  על  הזה,  בעולם  לחיות  אמיצים 

הקשיים, ולתקן את מה שיש לתקן.
רגועה  בשירה  הצטרפו  המדריכים  כל 
חבורת  שפתאום  עד  המוכר  ללחן 
השיר  את  לשיר  התחילה  הישראלים 
מהיר  ובקצב  ישראלית  בגרסא  הידוע 
יותר ויותר, למחוא כפיים ולרקוד. מהר 
מאוד כל המעגל הצטרף לריקוד, וכולם 
היו שרויים באיזה כישוף מיוחד, חיבור 

בין עצב ושמחה, כאב ועונג. 
שיחה  קיימנו  ביולי  ה-4  שישי,  ביום 
למדריכים  הישראלית  המשלחת  בין 
המקומיים. דיברנו על ישראל, על הקשר 
אחת  למדינה.  והקשר  לשני  אחד  שלנו 
היא  המשלחת  של  החינוכיות  המטרות 
לעצמנו,  השאלות  על  לענות  להצליח 
גרים  אנחנו  למה  אמריקה.  ליהודי  לא 
זה  ומה  בעוטף,  דווקא  למה  בארץ, 
היום  באמצע  חלוץ.  להיות  היום  אומר 
גילו  מהארץ.  מבזק  שמענו  במחנה 
קיבלנו  החטופים.  הנערים  גופות  את 
לחניכים  להגיד  שלא  מדריכית  החלטה 
ולחכות עד שיום הפעילות ייגמר. זה לא 
מצליח. צוות המדריכים הישראלי מגלה. 

שואלים, בוכים. 
מצב  יש  ובבית  הביתה,  חוזרים  אנחנו 
השבוע  שבתחילת  תסביר  לך  חירום. 
רץ  אתה  ובסופו  לנד  בדיסני  אתה 
למקלט. האמת היא שאתם, ילדי העוטף, 
כמו  תרוצו  שעות   48 ושבעוד  רגילים, 
שרק  נזכור  אבל  למיגונית.  גדולים 
בלי  גדר,  בלי  במחנה  היינו  שבוע  לפני 
יהיה  והפער  האוקיינוס.  לחוף  מאבטח, 
לנו הזוי. זה בסדר. הפחד הכי גדול הוא 
שנהיה קהים. שנתרגל. אנחנו לא רוצים 
שתהיו פסימיים, אי אפשר להיות פסימי 
ולהיות מחנך. ביום שלא תאמינו שייתכן 
שלום, שכדאי פשוט להתרגל למיגונית, 
זה היום שאתם תהיו אלו שמשלימים עם 

מציאות חיים של מלחמה. 

נעה דגן ואורן פוריה

9 ילדי הגן 
והתהליך 

האסטרטגי 
אמא  אני,  הגעתי  האחרון  ברביעי 
לילד בגן ”תות”, להעביר פעילות ברוח 
המועצה.  של  הציבור  שיתוף  תהליך 
הראיתי לילדים את אתר שיתוף הציבור 
וכדאי  של המועצה ושוחחנו למה צריך 
היו  אם  אותם  שאלתי  ציבור.  לשתף 
אותם  וחשפתי  מעורבים  להיות  רוצים 
של  וקהילתיות  התנדבותיות  ליוזמות 
של  סרטון  יחד  ראינו  בעולם.  ילדים 
תחושת  בנושא  מהודו,  סתי  קירבאן 
של  היכולת  על  ילדים,  של  המסוגלות 
בהודו  מהילדים  חלק  לשנות.  ילדים 
לימדו את הוריהם לכתוב, אחרים גרמו 
לטובת  גדולה  בעיר  רחובות  לסגירת 
חגיגת רחוב של ילדים. הילדים התבקשו 
לחשוב, “מה הייתם רוצים לשנות בעולם 
אם הייתם יכולים? משהו שהוא עבורכם, 
לחשוב  היה  יכול  לא  שהמבוגר  משהו 

עליו במקומכם”.
שהם  רעיון  על  לחשוב  מהם  ביקשתי 
המועצה  לראש  להציע  רוצים  היו 
התהליך  במסגרת  ליישם  ולמועצה 
לקבוצות  התחלקו  הילדים  האסטרטגי. 
בציור  רעיונותיהם  את  הדף  על  והעלו 
ובמילים. בין הרעיונות שהעלו הילדים: 
בפעילויות  ילדים  שיתוף  הטבע,  חודש 
פלסטינים,  ילדים  עם  מפגשים  קהילה, 
יום הפוך  יום קישוט העצים,  יום הילד, 
בטבע, יום יצירה פעם בחודש, יום כיף. 
שני  עצמם  על  לקחו  הפעילות  בסיום 
ילדים, כמובן בעזרת מבוגר, להעלות את 
הרעיונות שלהם לאתר המועצה ולשלוח 

גם לאלון שוסטר, ראש המועצה. 

נעה סינגר

9 בר מצווה 
קיבוצית

אנחנו מרגישים כל הזמן את השינויים 
מה  וחושבים,  בעולם  המתחוללים 
עדיין  ילדים,  כשהיינו  מתקופתנו, 
בקיבוץ  שגדלו  מאיתנו  אלו  רלוונטי? 
הבר-מצווה  טקס  את  היטב  זוכרים 

אם  היום?  רלוונטי  מזה  מה  המשותף. 
משימת  על  כשחשבנו  הכל.  אז  רוצים, 
על  הולכים  שהשנה  החלטנו  היהדות 
קונספט אחר. בדיוק אז זכינו להכיר את 
יעל קריא, הרבה, ויחד איתה בנינו מערך 
כקבוצה  לתורה  הנערים  עלו  שבסיומו 

במרכז דוידסון בירושלים. 
כקבוצה  לתורה  שכשעולים  מסתבר 
קצת  למקום  המסורת  את  לקחת  אפשר 
אחר, מאוד אישי ועם זה מאוד קבוצתי 
הנערים  התהליך  כדי  תוך  ומשפחתי. 
אני  ומי  מה  למסע;  נתיב  להם  סימנו 
וממה  להפריע  עלול  מה  איתי,  לוקח 
צריך להיזהר. הנערים והנערות המשיכו 
בדיון על מיהו מנהיג, מי הם המנהיגים 
מהמקורות ומה ניתן ללמוד מהם. האם 
דומים  מרים  או  משה  כמו  מנהיגים 
בחרו  בהמשך  כיום?  שלנו  למנהיגים 
הנערים פסוק אותו יקריאו. ההורים, שגם 
להם היה חלק בתהליך, הכינו לילדיהם 
בוקר  באותו  שנוצרה  החוויה  ברכה. 
משפחתית,  מעצימה,  היתה  ירושלמי 

קבוצתית ומיוחדת.

 יעל רז לחייני

יוצאת מחדר הארונות
יש נשים שלא נהנות מקניות. בודדות, 
כמדומני, אך קיימות. קונות כשצריך מה 
נשים שנהנות  יש  וזהו. לעומתן  שצריך, 
הליקוט  האיסוף,  בחנויות,  מהשיטוט 
רוחן.  מצב  את  מרומם  זה  והקנייה, 
ובקצה הסקאלה קיימות המכורות שלא 
עוד  ושוב,  שוב  לקנות  להפסיק  יכולות 
אחת  פעם  שילבשו  רבים  פריטים  ועוד, 
לקניות  התמכרות  בכלל.  אם  בשנה, 
עולם.  חובקת  מוכרת,  תופעה  נעשתה 
ההיצע הרב מטריף את חושינו ובמקרים 
כדי  עד  חלק  אצל  בכיסנו,  פוגע  רבים 
יפה  אישה  רואס,  דבי  גדולים.  חובות 
ללא  נשואה  מארה"ב,   48 בת  וחביבה 
)מי  במקצועה  לפסיכולוגיה  ילדים,ד"ר 
אבחנה  יחף"?(,  הולך  "הסנדלר  אמר 
וכדי  ב'מחלה'  כלוקה  עצמה  את 
בשם  דופן  יוצא  בלוג  פתחה   להיגמל 
"מכורה   -  "Recovering  Shopaholic"
לקניות בגמילה", בו תיעדה את החלמתה 
עצמה  על  מעידה  רואס  האיטית. 
וכי  צעיר  מגיל  לקניות החלה  שאהבתה 
בשלב מסוים ניסתה לעבוד כסטייליסטית 
בחנות על מנת להיות קרובה לאהבתה, 
בבר  אלכוהוליסט  כמו  הרגישה  אך 
כדי  תוך  שלמדה  מספרת  היא  ועזבה. 

התהליך שהרכישות שביצעה נבעו מכל 
הסיבות הלא נכונות, והיו בשבילה בריחה 
רגשות  עם  ומהתמודדות  רוח  ממצבי 
בכל  לשמוע  שניתן  אמרות  נעימים,  לא 
עישון  למזון,  אחרת  התמכרות  קבוצת 
של  בעיות  עם  התמודדה  היא  וכיוצ"ב. 
חוסר ביטחון לגבי עצמה והמראה שלה 
כך שהקניות עזרו לה להרגיש טוב יותר 

אך באופן זמני בלבד, כמובן.
החשיפה הפומבית של תקציב הביגוד 
בו,  והעמידה  עליו  הדיווח  שלה, 
בצורה  בכמויות  להוריד  אותה  הכריחו 
פריטים  מ-200  מיותר  משמעותית, 

פי  קונה  הייתה  כשבעבר  ל-76,  לעונה 
פריטים   76 גם  שלושה.  ואפילו  שניים 
כמות  הם  כעת,  מסכימה  היא  לשנה, 
לתת  החלה  מסוים  ובשלב  מבוטלת  לא 
כלומר,  קנייה,  כל  על  לקוראיה  הסבר 
לאיזה צורך נעשתה הרכישה, למה הבגד 
עוד  הוא  בארון  פריטים  ולאלו  מיועד 
השאלות  למעשה  אלו  להתאים.  יכול 
את  לשאול  צריכה  מאיתנו  אחת  שכל 
עצמה בזמן כל רכישה. בבלוג שלהתוכלו 
למצוא מאמרים כמו: כמה פרטי בייסיק 
קונה  את  עוד  מה  צריכה?  באמת  את 

בהגזמה מלבד בגדים? ועוד. 

מעניין  בפרויקט  השתתפה  גם  רואס 
בשם 333 אשר כל המשתתפות בו צריכות 
להסתפק ב- 33 פריטים בלבד למשך 3 
חודשים. הפריטים היו רק בגדים ללבישה 
בחוץ, לא כולל פיג'מות וחלוקים בייתים 
תכשיטים,  אביזרים:  גם  וכללו  למשל, 
לתופעה  עונה  הפרויקט  ומעיל.  נעליים 
אותה  לקניות,  התמכרות  של  המדאיגה 
הבלוגריות  מן  רבות  בעצם  מעודדות 
הרבות  העוקבות  בעולם.  המובילות 
יום  מידי  אותן  רואות  הבלוגריות  אחר 
על מסך המחשב שלהן, מעריצות אותן 
הבעייה  אך  סטייל  על  מהן  ולומדות 
רואות  הן  רחוקות  מאוד  שלעיתים  היא 
אותן חוזרות פעמיים על אותו בגד. זאת 
מהסיבה הפשוטה שבלוגריות מצליחות 
הן  לרוב  לעצמן;  בגדים  קונות  בקושי 
מקבלות אותם בחינם ורק מציגות אותם 
לראווה. העוקבות שלהן, שלא זכו להיות 
הבגדים  את  קונות  אופנה,  בלוגריות 
מכספן וככה חברות האופנה והבלוגריות 
מרוויחות. רואס מבקשת ללמד את מה 
שלמדה בדרך הקשה: מלתחה חכמה היא 
פרטים,  הרבה  בהכרח  לא  בה  שיש  כזו 

אבל הרבה שילובים.
http://theproject333.com/getting-started/ :קישור

אילה ק. גוטקין - 050-7260329

יחסינו לאן
טליה  של  אנוש"  ביחסי  "אפס 
לביא מצליח להצחיק גם את מי 
שמעולם לא ראה בסיס צבאי

לכבוד הקיץ תכננתי לכתוב על הסרט 
החדש בסדרת "אקס מן", שצפוי לעלות 
בסינמטק ויכול להציע צפייה משפחתית 
חובבי  ילדים  לכם  שיש  בתנאי  חביבה, 
קומיקס מעל גיל 21. אבל אחרי שצפיתי 
בסרט "אפס ביחסי אנוש", אני פשוט לא 

יכול להתעלם ממנו.
את הסרט ראיתי בהקרנת טרום בכורה 
 .12.6 ב  שננעל  דרום  קולנוע  בפסטיבל 
אבל  מהראש,  לי  יוצא  לא  הוא  מאז 
בבתי  מסחריות  בהקרנות  נמצא  בפועל 
הביכורים  סרט  זהו  הגדולים.  הקולנוע 
מספר  והוא  לביא,  טליה  הבמאית  של 
בבסיס  צה"ליות  פקידות  שלוש  על 
מרוחק בנגב. זוהר )דנה איבגי(, מש"קית 
במשחקי  שיא  לשבור  חייבת  הדואר, 
מהתואר  ולהיפטר  ווינדוס  של  מחשב 
המפוקפק של הבתולה האחרונה בבסיס. 
חברתה הטובה דפי )נלי תגר(, מש"קית 
הגריסה, כותבת, באופן כפייתי לכל גורם 
בקשה  מכתבי  הרמטכ"ל,  כולל  בצה"ל, 
רמה,  והקצינה  בקריה,  לשרת  לעבור 
מלאת המוטיבציה, מנסה להשליט סדר, 
אך חוסר שיתוף הפעולה של הבנות וגם 
לה  לפגוע  עלולים  שערורייתית  תקרית 

בהמשך הקריירה הצבאית.
ישראלים  לסרטים  בסיס  היווה  הצבא 
רבים, אולי אפילו לרובם, אבל אני חושב 
שמאז "גבעת חלפון אינה עונה" של אסי 
דיין זצ"ל, לא חוויתי שילוב כה מבריק, 
שהסאבטקסט  ושונה,  מקורי  מתוחכם, 
הגלוי  והטקסט  גלוי  פועל במישור  שלו 
פועל בסמוי. אני באמת לא רוצה לחשוף 
אומר  אם  מספיק  מהעלילה.  מדי  יותר 
לירות  בלי  כיבוש,  על  לדבר  שבלי 
ולבכות, בלי חיילים גיבורים או גנרלים 
רעים – "אפס ביחסי אנוש" מנצל בדיוק 
 – כך  כל  הנדירה  הצבאית  התכונה  את 
סיטואציות  לייצר  כדי   – אנוש  יחסי 
מייצרת  לביא  מצחוק.  קורעות  קומיות 
הציבורי  בין  במתח  שלה  הקומדיה  את 

גיל  הזה,  במקרה  הפרטי,  לבין  צבאי,   -
טיפש עשרה. המתח הזה, הוא הוא הקסם 

שבתוכו מתקיימת הקומדיה. 
סיפרה  היא  לביא,  עם  קצרה  בשיחה 
לימודיה,  בימי  עוד  נכתב  שהסרט  לי 
בביה"ס  שנים  שלוש  לפני  סיימה  אותם 
סם שפיגל בירושלים, ומאז היא עובדת 
יותר  הרבה  אכן,  הפסקה.  בלי  עליו 
בינלאומית.  ועוד  קומדיה.  לכתוב  קשה 
לכתוב  שמצליחה  שמי  איתי  תסכימו 
קומדיה המתרחשת בצה"ל, הגוף שהוא 
לו  דומה  שאין  שיש,  ישראלי  הכי  אולי 
קהלים  להצחיק  ועדיין  אחרת,  בארץ 
מוכשרת  להיות  חייבת  העולם,  ברחבי 
בטירוף. רק לצורך המחשה, הסרט זכה 
במקום הראשון )פרס של 25 אלף דולר!(

פסטיבל  יורק,  בניו  טרייבקה  בפסטיבל 
סופר-נחשב שאחד ממייסדיו הוא רוברט 
דה נירו. יותר מזה – בהקרנה בפסטיבל 
של  אורחת  ליד  ישבתי  דרום,  קולנוע 
מסלובקיה  צעירה  מפיקה  הפסטיבל, 
לא  יהודייה,  לא  בפראג.  המתגוררת 
את  מכירה  לא  כמעט  עברית,  מדברת 
חיילים  מכירה  שאיננה  ובוודאי  ישראל 
נגמר  כשהסרט  צבאי.  בסיס  ראתה  או 
בהתלהבות.  כפיים  ומחאה  נעמדה  היא 

כנראה שזה עובד. 
באולם  הייתה  שלי  הצפייה  חוויית 
הסינמטק המלא, עם יותר ממאה אנשים 
שנשארו בחוץ כי כל המושבים, כיסאות 
התמלאו  באולם  והמדרגות  הפלסטיק 
לאחר  ספורות  דקות  מקום.  אפס  עד 
חלל  להיות  האולם  הפך  הסרט,  תחילת 
חשוך של קסם, לקול צחוקם של מאות 
צחוק  של  דמעות  עם  חלקם  הצופים, 
יכול  באמת  גדול  כישרון  רק  בעיניים. 
לייצר דבר כזה. רק סרט של פעם בחיים, 
בערב  אז  אנוש".  ביחסי  "אפס  וכזהו 
הפנוי הראשון שלכם סעו לבית הקולנוע 
הקרוב וצפו בסרט. סביר להניח כי אלה 
טובים שהוצאתם  הכי  39 השקלים  יהיו 
השנה. אה, ולגבי "אקס-מן" החדש – גם 
אם אתם חובבי הז'אנר ומעריצי פנטזיה 
ומדע בדיוני כמוני, אל תצפו לשום דבר 
מה  כל  שונה.  או  מקורי  מעניין,  חדש, 

ש"אפס ביחסי אנוש" כן. 

יולי 2014 וו שער הנגבשער הנגב וו יולי 2014
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9 קהילה תומכת
בן  ארז  עם  הפעם  הראיונות,  במסגרת 
הגיע  ארז  תומכת”:  “קהילה  על  אשר 
השלושה  מגבעת  ארבע  בגיל  לדורות 
נשוי  הוא  בתנועה.  הפילוג  לאחר 
לשלומית, אב לשלוש בנות וסב לארבעה 
בדורות,  רווחה  כרכז  מכהן  ארז  נכדים. 
ואב  רב,  ניסיון  בעל  תומכת  קהילה  אב 
“בין  מספר:  הוא  "יחדיו".  במועדון  בית 
תפקידיי כעובד 'העמותה למען הקשיש' 
אני אחראי לתחזוקת מועדון יחדיו כמו 
הקהילה  מנויי  של  בתיהם  לתחזוקת  גם 
חיל,  ברור  רוחמה,  בקיבוצים:  התומכת 
הינה  התחזוקה  ודורות.  עם  ניר  ארז, 
ובטיחות,  לתקינות  דאגה  טכנית כגון: 
לעבודתי  יש  במבנה.  ושינויים  שיפוצים 
נגיש  היותי  מעצם  נוספת  משמעות  זו 
במועדון  החברים  קהל  עם  לשוחח 
ובקהילה.  אני מהווה אוזן קשבת וערוץ 
והן  הטכני  במישור  הן  בעיות,  לפתרון 
המנויים  לבתי  הרגשי. בהגיעי  המישור 
מתקן  אני  שאותם  למפגעים  ער  אני 
בעת  מקצוע  בעלי  מזמן  או  עצמאית 
עובדת  עם  קשר  יוצר  ואני  יש  הצורך. 
סוציאלית או עם בני המשפחה של החבר 

בתיאום עם החבר ובהסכמתו.
חשיבותה של הקהילה התומכת רבה, הן 
לחברים בה והן לקהילה העוטפת אותם. 
המנויים  שלי,  היזומים  הביקורים  מלבד 
השתתפות  מצוקה,  ללחצן  זכאים  בה 
באמבולנס ללא אשפוז ופיקוח על בעלי 
מקצוע. אני מזמין חברים בגיל הפנסיה 
התומכת  הקהילה  למעגל  להצטרף 

וליהנות משירות מקצועי ותומך”.

9 ולענייני דיומא:
המסורת  כמיטב  חגגנו  שבועות  את 

של  ידיהם  פרי  עשירה  חלבית  בארוחה 
באי הבית. ומכאן עד ראש השנה– ננוח.

הוצגה  לאחרונה   - במועדון  תערוכות 
תערוכתו של איתן מור מכפר עזה. איתן, 
לתשעה.  וסב  לארבעה  אב   ,1942 יליד 
שלוש  למד  שנה.   40 מזה  בציור  עוסק 
ב”מימד”  והמשיך  ספיר  במכללת  שנים 
בת”א: פיסול, ציור וחריטה. מצייר חצי 
מתחושותיו. מצייר  ובעיקר  אבסטרקט, 

בארץ  האזור  אומני  עם  הציג  היום  עד 
ובארה”ב. 

ובימים אלה מוצגת תערוכתה של נעמה 

בר נצר, חברת קבוץ ארז. “טבע פרחים 

ופריחות מלווים אותי בחיי. במשך שנים 

כחלק  פרחים,  ושזרתי  עיצבתי  רבות 

בלתי נפרד מחיי הקיבוץ. בחלוף השנים 

הטבעית  לסביבתם  להגיע  העדפתי 

של  ליכולותיה  התודעתי  הפרחים,  של 

הרגע  את  ולהנציח  לקלוט  המצלמה– 

והאווירה מזווית אישית”.

הנגב,  שער  תושבי  ותיקים,  חברים 

יש  יצירותיהם.  מפרי  להציג  מוזמנים 

לפנות לשלומית במועדון.

ואנו - נסע ונתבשם מתערוכת טיטניק 

ותערוכת ויק מוניס. 

9 הרצאות קיץ
ביולי – זוגיות עם נורית בלקין, תהליך 

בריאות  ובנושא  שניר  נדב  עם  הזיכרון 

עם נבות מילוא.

ובבריאות  בזוגיות  נמשיך   - באוגוסט 

הקולנוע  בראי  ההיסטוריה  על  ונוסיף 

עם ד”ר גבריאלה יונס ועל סבתאות עם 

אראלה למדן.

יחדיו
שולי הרן

בתמונה 
וו עבודת 
קרמיקה של 
איתן מור
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9אמנון וקצר
פתרון

בשבוע האחרון הוקרנה תוכנית של אמנון לוי על דרום תל 
אביב. יש מדינת תל אביב ובתוך מדינת תל אביב יש מדינת 
הדרום: אשפה, לכלוך, נרקומנים וזונות. אומללים שולחים 
ברחוב  גרים  הפה.  אל  מהיד  חיים  ובשוד.  בגניבה  ידם 
התמונות  אחת  לנפול.  הנוטים  בקירות  שנוצרו  ובחורים 
אנשים.  גרים  ובהם  בקירות  חורים  הייתה   המזעזעות 
למחרת הכתבה טיפלה עיריית תל אביב בעניין: היא פשוט 
סתמה את החורים בלבנים חדשות. יופי של פתרון לאחת 
השטני  הרעיון  את  שהגה  מי  במדינה.  הכואבות  הבעיות 
לאטום את הקירות ראוי לפרס ישראל לטמטום ורשעות. 
פסטיבל  שמקיימת  בפתיחות,  שמתהדרת  הזאת  העיר 
לקהילה הגאה, יודעת גם להיות אטומה ומרושעת. הפתרון 
הזה של סתימת חורי מגורים אולי לא ישחיר את הלילה 

הלבן אבל ראוי היה שלפחות יאפיל עליו.

חבל
"חבל לזרוק", הייתה האימא הפולניה אומרת וכך מתאספים 
חבל  כי  ונערמים  הולכים  תועלת  חסרי  חפצים  דברים. 
לזרוק, אולי נצטרך אותם פעם. חבל לזרוק אוכל שנשאר. 
"תחינת  וכך אנחנו ממלאים אחרי  כדאי לגמור מהצלחת. 

החבל" והולכים ומשמינים.

אמנים
אמנים, כבודם במקומם מונח, כל עוד הם עוסקים בתחום 
שהם מוכשרים בו. בין אם זה שירה, משחק או ספרות. יש 
כאלה שיש להם מה לומר מעבר לזמרתם או משחקם, אך 
אלה מעטים. אנחנו לא חייבים לקבל כל קשקוש שנהגה על 
ידי אמן מפורסם רק מפני שהוא מפורסם. הוגי דעות אינם 
שרים ופילוסופים ואינם מופיעים בסטנד-אפ. לא אשמתם 
של האמנים אם מראיינים אותם בנושאים העומדים ברומו 
המראיינים  של  אשמתם  שטויות;  פולטים  והם  עולם  של 

שעושים זאת, כי זה מביא רייטינג.

מונדיאל
בעצם,  גדול.  מבין  שאני  לא  במשחקים.  צופה  אני  גם  כן, 
פעם  אף  רואה  איני  למונדיאל  ומעבר  קטן  די  מבין  אני 
משחקי כדורגל. יש שתי סיבות עיקריות שבגללן אני צופה 
במשחקים. האחת: נכדי אוהב כדורגל ואני חייב להתמצא 
ולו מעט כדי להחליף חוויות. הסיבה השנייה: אם לא אצפה, 
איך אבין על מה מדברים בכל מקום שמתקבצים בו יותר 

משני גברים?

לקנות מחשב
המחשב הישן מגמגם. ההתעסקות איתו עוברת כבר את 
גבול ההיגיון, לכן נסענו לקנות מחשב חדש. המוכר הפציץ 
אני  לו,  אמרתי  עזוב,  ושדרוגים.  ובתוכנות  במגה  אותנו 
ממילא לא מבין על מה אתה מדבר. טילפנו לבת. "תן לי 
את המוכר", אמרה. לאחר שתי דקות סוכמו כל הצרכים, 
כל הפתרונות וכל התוכנות הנדרשות. יצאנו עם המחשב 

הכי בסיסי. העיקר שאפשר לכתוב בו עוד ספר.

בושה
לבית החולים סורוקה מובאים מדי פעם מסתננים לבדיקה. 
יודע מי הגה את  וצעירות כהי עור. אני לא  רובם צעירים 
כבולים  כשהם  בשורה  אותם  להוביל  היצירתי  הרעיון 
ברגליים וזה אל זה. נערות צעירות, מובלות כבולות ברגליהן 
ושרשרת ארוכה כובלת את כולן אחת לשנייה. הן גוררות 
התמונה  מושפל.  ומבטן  השרשרת  כובד  מפאת  רגליים 
של  האפלה  על התקופה  אמריקאי  מסרט  נלקחה  כאילו 
רוצה  לא  אני  אמיתי.  זה  אבל  הברית.  בארצות  העבדות 
המסתננים,  מדיניות  להיראות  צריכה  איך  לוויכוח  להיכנס 
אבל ברור לי לחלוטין שהיא לא צריכה להשתקף בשיירה 
של בנות כבולות בשרשרת. אי אפשר להסתכל על השיירה 
מעשה  שמרשה  בארץ  להתבייש  מבלי  הזאת  האומללה 
שכזה. קל מאוד לאבד צלם אנוש. קשה יותר לשמור על 

כבודו.

זה מתחיל בקטן
מילה פה. משפט שם. 

זה נראה בהתחלה צודק ונכון
ואנשים מצטרפים בהמון

זה מתחיל בחזרה שיטתית 
על מנטרה כוזבת ושקרית

בעל פה, בעיתון  ועל כל מדרכה
ושמה האמתי של התופעה הוא - הסתה

ומופצת הדיבה מבית לבית
משכונה לשכונה 

מחדר האוכל וחזרה
וכך מקבלת תאוצה

זה מתחיל מבלי שנרגיש
וגדל ותופח מאיש לאיש

ולפני שנראה תמונה נכונה
כבר הופכים המתלהמים למקהלה  

מבודדים את היחיד כדי שיהיה אפשר
להכות בו בלי פחד בלי אימת המחר

וזה שתומך וזה ששותק נושאים יחד באשמה
וכולנו הופכים שותפים להסתה

ובהכאה צדקנית על החזה
כבר מוכנים לערוך משפט שדה

ושופטים בלי לדעת מה המניעים
וסומכים על העדר ועל המובילים

ולא ברור להם  ואינם מודעים
שגם הם יכולים להיות נפגעים

מפני שהסתה היא צורה עתיקה ובדוקה
שמוגי הלב הפכו אותה לשיטה
וכל מוחאת כפיים ושמח לאיד

ימצאו יום אחד את עצמם
את משפחתו או משפחתה

נפגעים בדיוק מאותה השיטה. 

אמנון גולץ

הפנינג משפחות אזורי
 האם גם אתן פוגשות את החברות מהמחזור 

רק במרפאת טיפת חלב?
 האם גם אתם הופתעתם לגלות שהספורטאי של 

שער הנגב סוחב בקושי במונדיאל האזורי?
 זה הזמן להיפגש כולנו, החברים שנולדו כאן 

והחברים החדשים, גברים נשים וטף להפנינג אזורי 
בחסות "צעירי שער הנגב"

ב- יום ו' ה - 15.8.2014 בין 16:00-19:00
במרכז ההידרותרפי שער הנגב.

מתנפחים * מתקן טיפוס גלישה * גלידה אמריקאית * 
תותח קצף עם בריכה * דוכן אבטיח ומלון * קיקבוקסינג 

זומבה לכל המשפחה ועוד...
הכניסה חופשית
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9הוגה הכפר
הופ הופ טרללה

• עם תושבי מפלסים )שכבר קראו( הסליחה.
או  אביבים,  וחמישה  לשישים  הגיעו  עם  לקיבוץ מפלסים, 

קיצים - תלוי מתי יצא העיתון, ברכות ואיחולים!
שיבה,  שערות  קמטים,  קצת  עם  הפנסיה,  לפני  שנתיים 
פה ושם מעט מקריח, נזכר החבר מפלסים בשנים שבהן 
בלוריתו הייתה מתנפנפת, כשהיה רזה ועם כושר מטורף. 
הוא היה עובד בגן ירק, בקטיף תפוזים, בחליבות, לא היה 
לו מזגן ולא טלפון סלולארי או אינטרנט, בשעות הפנויות 
היה יוצא לשוח לעת שקיעה או יושב עם הילדים על הדשא 

הירוק.
בנים   - ובצאצאים  במקנה  כבד  עצמו  את  דמיין  לא  הוא 
ונכדים סביבו כשתילי זיתים ואולי עוד מעט גם יהיה לו אוטו 

או אפילו בית משלו.
נכון, אולי הדשא כבר לא ירוק כמו פעם, או כמו אצל השכן, 
נו...  נו,  והשותפות...  והשוויון...  ומתמעטים,  הולכים  חבריו 
יכולה  החרובים  וגבעת  לפניו  עתידו  אופטימי,  הוא  אבל 

לחכות.
שישים וחמישה אביבים - או קיצים, תלוי איך מסתכלים על 
זה - זה לא צחוק. אמנם הסוכר בעליה ביחד עם המשקל, 
על  מקבל  הוא  פעם  ומדי  הסטייקים  את  להפחית  וצריך 
הראש מהרופאה בגלל הסיגריות, אבל כשהוא רואה את 
השדות לעת ערבית ואת עזה היפהפייה באופק המערבי 
הוא נאנח ואומר לעצמו - נו, מפלסים שכמוך, אתה רואה - 

עברנו משהו במשך ס"ה השנים שחלפו להן.
וכשחיוך מרוח על פניו והוא מפזם לו שיר עליז וישן והבריזה 

הנעימה מחליקה על פניו ועל הרפיון החוגג בשרירי בטנו 
שפעם הרימו חבילות קש למתבן, הוא חוזר מסיבוב הליכה 
שהכינה  הטעימה  הערב  לארוחת  בדיוק  לקיבוץ  מסביב 

אשתו הטובה.
אחרי גרעפס טוב ואולי איזה סרט מתח הוא עולה על יצועו 

וחולם חלומות מתוקים עד למחרת בבוקר, אז השמש תעיר 
אותו, כשקרניה מדגדגות אותו באף.

זהו בוקר של יום מיוחד: היום הוא בן שישים וחמש.
יומולדת שמח מפלסים!

ישי שוסטר



לעצמאים,  מס  ויעוץ  חשבונות  נהול  שרותי   •
וועדים  שיתופיות  אגודות  עמותות,  חברות, 
מקומיים • חשבות שכר • משרדינו מעניק שרות 
ייחודי של מתן ייעוץ עסקי ופיננסי מיועץ מומחה 

שילווה אתכם להצלחה )כלול במחיר(
יחס אישי ושרות מעולה

יעל אביב מקיבוץ מפלסים

050-2301800 
ariyael10@gmail.com



גלית בדיל 054-8055618 • חפשו "אוטובוסה" ב   


