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9בפתח הדברים
 בחירות נוספות בפתח. 
מה משמעותן לגבינו?  

נחשבים  עזה",  ב"עוטף  שאנחנו,  להאמין  רוצה  אני 
שברור  עקרוני;  ויכוח  לגביו  שאין  קונצנזואלי,  למגזר 
זכאים  ישראל  מדינת  של  הקדמי  הקו  שתושבי  לכול 
לקבל תנאים מיוחדים - בתמיכה כלכלית משמעותית, 

ברגולציה מקלה ובאמצעי מיגון ייחודיים. 
אני מתקשה לראות מצב שהחלטות הממשלה שהתקבלו 
הבאה.  בממשלה  תשתנינה  ובסופו  הקיץ  במהלך 
התושבים,  לחיזוק  מיועדות  הדופן  יוצאות  ההחלטות 
הישובים והרשויות, לקליטת משפחות חדשות ולשיפור 
התשתיות הפיזיות בישובים. אבל, אם נראה שיש סכנה 

את  ולהציג  להיאבק  נדע  האלה,  בהחלטות  לשחיקה 
העדר  לאור  זה,  בשלב  העמוק.  צידוקן  ואת  חשיבותן 
בהעברת  עוסקים  אנחנו   ,2015 לשנת  מדינה  תקציב 
גדול  שחלק  לציין  יש  לנו.  המתאים  במועד  התקציבים 
מהכספים שהובטחו כבר הועברו או מוסכם על האוצר 

שיועברו בהקדם.
פן אחר של הבחירות שיכול להשפיע עלינו הוא התהליך 
האיחוד  במוסדות  שערכתי  הבזק  בביקור  המדיני.  
האירופי בבריסל, מצאתי אוזן קשבת לקול המתון ושוחר 
הפיוס שהשמעתי. זהו הקול שמאפיין את מרבית תושבי 
קו הגדר: תביעה עצמית לנשיאה בנטל הביטחון ושמירה 
ישראל אך תביעה מפורשת  מהממשלה  על עצמאות 
המדיני,  בשדה  מחושבים  סיכונים  וללקיחת  ליצירתיות 

ממש כפי שקרה בקיץ הזה בתחום הצבאי.
לניהול  הישראלית  במדיניות  ששינוי  ערבות  כל  אין 
המשא ומתן עם הפלשתינים יניב התקדמות, קל וחומר, 
גם  אבל,  העזתי.  הפלג  התמתנות  להבטיח  ניתן  לא 
יותר קל להמשיך ולשאת  יהיה לנו  בחלופה הפסימית, 

עושים  אביב  ובתל  שבירושלים  כשנדע  הטרור,  בנטל 
הקברניטים את המקסימום בכדי לאפשר לנו ולשכנינו 
ואנו, כמובן, דואגים כל העת להזכיר  יותר.  חיים טובים 

להם את מחויבותם.
הבחירות עשויות להניב שינוי חיובי גם בתחום ייצוג תושבי 
האזוריות.  והמועצות  הקיבוצית  התנועה  עזה",  "עוטף 
ראש  חברנו,  ילין,  לחיים  הצלחה  ברכת  נושאים  אנחנו 
המועצה האזורית "אשכול", שייצג את עוטף עזה, המגזר 
גם  יש  עתיד".  "יש  ברשימת  והפריפריה  ההתיישבותי 
סבירות גבוהה שקיבוצניק אחד ומושבניק אחד ישובצו 
מזל  קצת  עם  "העבודה".  ברשימת  ריאליים  במקומות 
והתגייסות, גם במר"צ, ב"בית היהודי" וברשימות נוספות 

ישובצו אנשי הכפר הישראלי. 

בברכת חורף גשום ומלא פריחת כלניות, 

שנה טובה, אלון
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הקשורים  בנושאים  בעיקר  הם  בגרמניה 
הצפות  דרכים,  תאונות  בשריפות, 
נהרות.  מי  מגלישת  כתוצאה  ושיטפונות 
מודלים  הציגה  המשלחת  הביקור  במהלך 
אוכלוסייה  לניהול  הנגב  בשער  שפותחו 
והכשרת  גיוס  חירום,  בשעת  אזרחית 
מתנדבים וכן ידע ותובנות מהעשור האחרון 
וממהלך מבצע “צוק איתן”. במהלך הביקור 
בין עודד פלוט  התקיימה פגישה משותפת 
וקנוט בוהלר, מנכ”ל קרסלרואה, עם קונסול 
נבחנו  בפגישה  שחם.  דן  בגרמניה,  ישראל 
דרכים לקדם ולמנף את שיתוף הפעולה בין 
הרשויות, לקראת אירועי 50 השנה למיסוד 
הקשרים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה, 

שיערכו ב- 2015. 

קרן הצבי וו 17 מלגות ניתנו 
השנה ע”י הקרן על שם צבי 

גרשוני ז”ל. ביניהם גם בתחום 
החקלאות

במתנ”ס  התקיים   )17.12( רביעי,  ביום 
של  המלגות  חלוקת  טקס  באיבים  ארנון 
הקרן ע”ש צבי גרשוני ז”ל, במלאת 37 שנים 
להקמתה. השנה נקבע שיא במספר מקבלי 
כן,  כמו  ותושבים.  בנים   17  – המלגות 
לראשונה חולקו מלגות ללימודי חקלאות, 
המועצה  ושל  הקרן  של  משותף  במימון 
והיישובים. הדבר נועד להגביר את לימודי 
במגמה  מהאזור  סטודנטים  ע”י  החקלאות 

שלאחר הכשרתם יתרמו לפתוח החקלאות 
בידיה  שנה  מידי  שערוך  הטקס  ביישובים. 
בהופעות  מעוטר  אלוני  עלי  של  האמונות 
של אמנים מהאזור להנאת הנוכחים. השנה 
מקיבוץ  ג’קי  עוז,  נחל  מקהלת  הופיעו: 
רעים במספר שירים, בנות מהאולפן למחול 
“עוטף  המחול  ולהקת  ספרדיים  בריקודים 

עזה” בהדרכת גברי לוי בריקודי עם.
יו”ר  עינת  חזי  ברכו:  הטכס  במהלך 
גרשוני,  משפחת  נציגת  תמר  העמותה, 

ושראלה שימרון בשם מקבלי המלגות. 

מחוללים בחו”ל וו להקת 
“עוטף עזה” הופיעו בפסטיבל 
מחולות עממיים בדרום רוסיה

חברים  קבוצת  היא  עזה”  “עוטף  להקת 
המחול  להקת  יוצאי  הנגב,  שער  מישובי 
“צוותא שער הנגב” משנות ה-80 של המאה 
הקודמת. לפני שלוש שנים חידשה הלהקה 
 50 גיל  היו  הקבלה  תנאי  כאשר  פעילותה 
ומעלה לנשים ו 60 לגברים. הלהקה נפגשת 
אחת לשבוע בחדר האוכל של קיבוץ כרמיה 
והבלתי  המקצועית  בהדרכתו  ורוקדת 
מתפשרת של גברי לוי, מעמודי התווך של 
כל  מסייע  לגברי  בארץ.  העממי  המחול 

השנים שלמה רוזמרין –רוזה. 
לקחת  הזמנה  הלהקה  קיבלה  לאחרונה 
ללהקות  עממיים  מחולות  בפסטיבל  חלק 
בירת  נלצ’יק,  בעיר  “מתבגרות”  חובבים 

הנמצאת  בלקריה,  קברדינו  הרפובליקה 
באזור הקווקז הנמוך בדרום רוסיה. כן, גם 
עד  המקום  על  לא שמענו  לבושתנו  אנחנו 
קטנה:  יהודית  קהילה  בעיר  לשם.  הגיענו 
הקהילה  הושמדה  הנאצי  הכיבוש  בימי 
בחלקה הגדול ורבים מהנותרים עלו לארץ 
ה-90. בפסטיבל  הגדולה של שנות  בעליה 
להקות  גם  מקומיות  להקות  לצד  הופיעו 
צרפת,  אירלנד,  טורקיה,  הודו,  מאירן)!(, 
איטליה ועוד. הארגון היה למופת והאולמות 

היו מלאים כמעט עד אפס מקום. 
להקת “עוטף עזה” פועלת באופן עצמאי 
ידי  על  ממומנות  פעולותיה  וכל  וולונטרי 
בשנה  נערך  הצוות  ביוזמת  הלהקה.  חברי 
שעברה פסטיבל בן יום אחד באולם דורות 
הארץ.  מרחבי  להקות  עשר  הופיעו  בו 
וההכנות  מצוינים,  להדים  זכה  הפסטיבל 
כבר  מרץ  בחודש  שיערך  הבא  לפסטיבל 

החלו. 
חיים חרמוני

גשמי ברכה וו עונת הגשמים 
שהתחילה בספטמבר השנה  
מסתמנת בינתיים כמבטיחה 

עונות הגשם הן לפי השנה העברית דווקא, 
היה  התהוותו  בראשית  שהעם  כיוון  וזאת 
השנה  את  תואם  השנתי  הלוח  חקלאי.  עם 
החקלאית, שהיה בעברנו מאד תלוי בגשם. 
אפילו עד לא מזמן, אבל תאריכי המדידה 

הן לפי הלוח הכללי. 
בארז  שנמדדו  הגשם  כמויות  להלן 
או  פחות  מייצגות  הללו  הכמויות  השנה. 
העובדה  למרות  וזאת  האזור,  את  יותר 
שבמדידה היום-יומית יש הבדלים, לפעמים 

משמעותיים, בין הישובים. 
מתחילת  בארז  ירדו   )18.12( היום  עד 
העונה תשע”ה - 278.4 מ”מ. זו כמות גדולה 
הוא  נובמבר  של  כשהממוצע  יחסי,  באופן 
אוקטובר  בחודש  מ”מ.   70-80  – בסה”כ 
2014 ירדו 46 מ”מ בשישה ימי גשם. היום 
הגשום ביותר היה ה 31.10 ובו ירדו כ-33 
מ”מ. בנובמבר ירדו 217 מ”מ בשמונה ימי 
גשם. היום הגשום ביותר היה ה- 25.11 - כ 
60 מ”מ. בנובמבר היו עוד ארבעה ימים עם 
כמויות יפות שנעו בין 25 ל-40 מ”מ ליום. 

בחודש דצמבר ירדו בינתיים כ 15 מ”מ. 
לנו,  הביאה  תשע”ד,  שעברה,  השנה 
הכול  בסך  במיוחד.  משוגע  חורף  כזכור, 
ירדו בה 540.6 מ”מ גשם, כשהממוצע הרב 
הפרוט  אבל  מ”מ.   430 כ  הוא  בארז  שנתי 

ירדו   2013 נובמבר  סוף  עד  המעניין:  הוא 
בסך  ירדו   2013 בדצמבר  מ”מ.   4.2 בס”ה 
425.7 מ”מ! כמות המשתווה לכמות  הכול 
הבאים,  בחודשים  שנתית.  הרב  הממוצעת 
 7 כ  בסה”כ  ירדו   ,2013 ופברואר  ינואר 
חזרנו   2014 במרץ  יחד.  בשניהם  מ”מ 
דומה  מ”מ   93.2 בו  וירדו  לנורמאליות, 

לממוצע הרב שנתי. 
אלו הנתונים היבשים. הם לקוחים כאמור 
ההשוואה  בלבד.  בארז  התחנה  מנתוני 
מהסביבה  נתונים  עם  קודמות  לשנים 
מוכיחים את הכלל הידוע שבישראל בכלל, 
פוחתים הגשמים מצפון  ובאזורנו במיוחד, 
לדרום וממערב למזרח. כך שהממוצע של 
למשל.  יכיני  של  זה  על  עולה  מרדכי  יד 
באזורנו השוני בכמות הגשם בין היישובים 

גדול.
בסופו של דבר, גשם הוא עדיין דבר חשוב 
מאין כמותו, אבל יש לנו היום כבר  הרבה 
מים נוספים: מים מותפלים, מים ממאגרים 
תת קרקעיים, מים מושבים ומים ממאגרים 
חקלאים,  פחות  אנחנו  ובכלל,  עליים. 

בקיצור – ירד ערכם של מודדי הגשם.
משה קופרמן )מק(

כוחנו בעמידותנו וו אות 
החוסן הלאומי לראשי ותושבי 
המועצות האזוריות של עוטף 

עזה
לתואר אביר השלטון לשנת 2014 נוספה 
לחוסן הלאומי  השנה קטגוריה המתייחסת 
האות  ישראל.  מדינת  תושבי  הפגינו  אותו 
של  המקומיות  המועצות  לתושבי  יוענק 
חוף  האזוריות  המועצות  עזה”:  “עוטף 
הנגב,  ושער  אשכול  נגב,  שדות  אשקלון, 
ועדה  בחרה  הזוכים  את  העיר שדרות.  וכן 
בית  לנשיא  המשנה  בראשות  ציבורית 
מישאל  השופט  לשעבר  העליון  המשפט 
יתקיים  החוסן  אות  הענקת  טקס  חשין. 
בסוף חודש דצמבר, ובכך תצטרף המועצה 
לרשימה של זוכים משנים קודמות, ביניהם 
אהרון  לשעבר  העליון  המשפט  בית  נשיא 
ברק, חושפת השחיתויות מיה קוך ז”ל ועוד 

עשרות אישים וגופים שקיבלו את האות.

שרשרת חסינות וו פרס 
היזמות והחדשנות למרכזי 

החוסן בעוטף
במסגרת הכנס הארצי של איגוד העובדים 
לארבע  אחת  המתקיים  הסוציאליים, 
זכו צוותי מרכזי החוסן בעוטף עזה  שנים, 
רופרט,  מרים  ד”ר  שם  על  הוקרה  באות 
בארץ.  הקהילתית  העבודה  ממייסדות 
תודות  ניתן  הרשויות,  בין  שחולק  הפרס, 
ליזמות ולחדשנות של מרכזי החוסן. הטקס 
מאיר  במעמד   ,25.11.2014  – ב  התקיים 
אבי  ההסתדרות,  ויו”ר  הרווחה  שר  כהן, 
מנהלת  מקום  ממלאת  טל,  חנה  ניסנקורן. 
ממלאים  החוסן  “מרכזי  הרווחה:  מחלקת 
עבודה  זו  נוצרו.  למענו  תפקידם,  את 
סוציאלית במיטבה המשלבת טיפול פרטני 
עם עבודה קהילתית. מרכזי החוסן נותנים 
את  ומחזקים  חירום  בזמן  נערכים  טיפול, 
האוכלוסייה. כל תושב בעוטף עזה מכיר את 
מרכז החוסן ויודע שבעת הצורך, הוא יכול 

מבצע  שאחרי  מספרת  חנה  טיפול”.  לקבל 
צוק איתן מספר הפניות למרכז גדל מאוד, 
הנגב  “בשער  לזרום.  ממשיכות  והפניות 
 350 בסביבות  יטופלו  או  מטפלים  בלבד 
 - הנפגעים  המנהרות,  המבצע,  משך  איש. 
כל אלה עוררו תחושות קשות, ואנו עושים 

ככל שניתן כדי לסייע”.  

דלתות מסתובבות וו שינויים 
ועדכונים במחלקה לשירותים 

חברתיים
חנה טל, שהקימה את מרכז החוסן ומנהלת 
אותו מזה כמעט שבע שנים, תתרכז בהובלת 
שרביט  את  חברתיים.  לשירותים  המחלקה 
ניהול המרכז היא מעבירה לתהילה רביבו. 
תהילה היא עובדת סוציאלית ותיקה בשער 
הנגב, שרכשה ניסיון וידע רב בתחום החוסן 
ליוותה  היא  השאר,  בין  והקהילתי.  האישי 
כעובדת  עוז  נחל  קיבוץ  את  שנים  במשך 

הסוציאלית ביישוב. 

“אל תגבילו אותי למי שאני” 
וו קורס מנהיגות נשים מטעם 

המועצה עומד להיפתח בחודש 
הקרוב

נשים  לקידום  פורום  קם  כשנה  לפני 
עו”ס  ניר,  אביטל  של  בהובלתה  במועצה 
מיפוי  “עשינו  האישה.  למעמד  ויועצת 
מגדרי של נשים שנמצאות בתפקידי מפתח 
ניהוליים במועצה וביישובים”, היא מספרת. 
הנשי  הכוח  המון,  עושות  שנשים  “מסתמן 
חזק ופעיל אבל בעיקר בתחום ההתנדבות. 
שצריך  והחלטנו  פוטנציאל,  יש  לנשים 
קורא  קול  נשים”.  מנהיגות  קורס  לקיים 
מעשרים  יותר  משך  ביישובים  שפורסם 
נשים, והקורס הראשון מתגבש בימים אלה. 
“בכל יום יש פניות נוספות”, אומרת אביטל. 
“מדובר בהתחייבות רצינית גם כלפי עצמך 
וגם לקבוצה. זה מיועד לעשייה. אני מקווה 
שכמו שזורקים אבן  שיוצרת גלים ואדוות, 
כך תשפענה הנשים שיעברו קורס מנהיגות 

על חברותיהן”. 

עניין של שליחות וו משלחת 
מקצועית מהמועצה הכשירה 

צוותים בקרלסרואה שבגרמניה 
לטיפול במצבי חירום

במהלך נובמבר, יצאה משלחת מקצועית 
שבגרמניה  קרלסרואה  למחוז  מהמועצה 
במטרה להכשיר את צוותי הרשות המקומית, 
הגרמנית,  בקהילה  ומתנדבים  פעילים  וכן 
לטיפול באוכלוסייה במצבי חירום. בין שתי 
קיים קשר ארוך שנים, שהתבסס  הרשויות 
בתחילתו על חילופי משלחות נוער ובשנים 
הדדית  למידה  של  ערוץ  פותח  האחרונות 
ועבודה משותפת בתחום החירום. בין חברי 
המשלחת: עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, 
הנגב  שער  של  החוסן  ממרכז  מטפלים 
גם  ומנכ”ל המועצה, עודד פלוט, המשמש 

כראש מטה החירום. 
האוכלוסייה  חווה  אותם  החירום  אירועי 
אחרים  ובמחוזות  קרלסרואה  במחוז 

בתמונה וו מקהלת נחל עוז בטקס חלוקת המלגות ע"ש צבי גרשוני ז"ל. צילום וו עומר צדיקביץ'

דצמבר 2014 וו שער הנגב 0405 שער הנגב וו דצמבר 2014

חדשות
דקלה קיי

בתמונה וו אורלי בנאי-לנדר ושמעונה גרודזין, ממשלחת המועצה לקרלסרואה. צילום וו עודד פלוט

הסתיים שיפוץ כביש הכניסה לברור חיל, שבוצע ע”י החברה הלאומית לדרכים בישראל 
)לשעבר מע”ץ(, בליווי מחלקת ההנדסה של המועצה. בכך מצטרף ברור חיל לשיפוצים 
שבוצעו לאחרונה בכבישי כניסה לישובים נוספים באזור.        צילום: עומר צדיקביץ'

“מזנקים  פרויקט  של  הסיום  חגיגת  שביכיני  “אגתא”  במסעדת  נערכה  דצמבר  בתחילת 
הסוכנות  עם  בשיתוף  דייגו,  הנגב-סן  שער  ביחד”  “שותפות  של  הדגל  מתוכניות  ביחד”, 
היהודית. נוגה גולסט, מובילת התוכנית, הציגה את חמש עשרה היזמויות ואת ההישגים 
אליהם הגיעו, למרות ועל אף “צוק איתן”. ראש המועצה, אלון שוסטר, בירך את היזמים 
צילום: דקלה קיי והביע תקווה להצלחת המיזמים החדשים ולהתפתחותם באזור. 

בתמונה וו להקה מקומית בפסטיבל הריקודים בנלצ'יק. צילום וו ניר בן ישראל

ראש המועצה, אלון שוסטר, הוזמן לבריסל על ידי השגרירות הישראלית לאיחוד האירופי. 
בביקור נפגש עם עובדי מוסדות האיחוד שקשורים בפעילותם בישראל ובמזרח התיכון, עם 
אנשי הלובי הישראלי ב EU ועם תקשורת. המפגש המרכזי התקיים באולם ההתכנסויות של 
ברית המפלגות הסוציאל דמוקרטיות, בראשות סגן יו”ר הפרלמנט האירופי, שבעברו היה 
שר הביטחון של רומניה. אלון: “נראה שהצעתי לבני שיחי ולמאזינים תמהיל לא שגרתי: 
פטריוטיות עם חתירה לסיום הסכסוך במתכונת שתי המדינות... לא חסכתי בתיאור הקשיים 
אך ציינתי, שוב ושוב, שהאתגר הגדול שעומד בפנינו הוא לשכנע את בני הדור הצעיר שאין 

שחר לייאוש הטוטאלי משינוי המציאות בינינו לבין יושבי עזה”.



 דקלה קיי
צילום: עומר צדיקביץ'

עת בוקר בקיבוץ נחל עוז. המדשאות ש 
השעשועים  גני  בשקט,  להן  מוריקות 
המיגונית  מאחורי  התעוררו.  לא  עוד 
הענקית, שנצבעה בצבעים עליזים כדי להשכיח את 
של  למתחם  שמוביל  צר  שביל  יש  הקודרים,  הימים 
אני  מאוד  ומהר  לידי,  צועדת  מעוז  ענת  הנעורים. 
מגלה שאנחנו הולכות נגד כיוון התנועה. "הם בדרך 
הצעירים  קבוצת  את  ענת  מסבירה  בוקר",  לארוחת 
בבוקר  אותם  מברכת  היא  לכיווננו.  שמתקדמת 
ממשיכות  אנחנו  ומתעניינת.  שואלת  מחבקת,  טוב, 

הצעירים  מתגוררים  בו  למתחם  הלאה, 
של "מכינת מיתרים-לכיש". נערה יושבת 
מתנדנדת  אחרת  במרפסת,  ספה  על 
על  בספר.  שקועות  שתיהן  ערסל,  על 
האחרון,  מהקיץ  הקשים  האירועים  רקע 
תלושה  נראית  הזו  הפסטורלית  התמונה 

מהמציאות. וזה בדיוק העניין.
אומרת  במשבר",  שנים  הייתה  עוז  "נחל 
ענת. "ועכשיו המלחמה, אנשים עזבו, ומעל 
לכל קרתה לנו טרגדיה נוראה כשאיבדנו את 
למצוא  מנסים  אנחנו  מאז  טרגרמן.  דניאל 
דרך להרים את המורל, להיבנות ולצמוח. 
שני  העניין  לטובת  התגייסו  מסוים  בשלב 
בני משק שעזבו, תומר פרייבך וגלעד וגנר, 
שעוסקים בתחום הניהול והייעוץ הארגוני, 
והרימו ערב מרגש. הם ראו את השבר ורצו 
לעזור, ארגנו סדנה כשהמטרה היא לצאת 

עם פרויקט משנה מציאות". 
אם  ב"אמדוקס",  הייטקיסטית  ענת, 
שנה,   20 מזה  עוז  נחל  וחברת  לשלושה 
יודעת בדיוק מה ישנה את  הרגישה שהיא 
שנכון  "חשבתי   הקיבוץ.  של  המציאות 
קדם  מכינה  של  שלוחה  לכאן  להביא 
יגיעו  מהירה  זמן  בנקודת  ככה,  צבאית. 

לכאן בסביבות 30 חבר'ה צעירים,יהיו חלק מהקהילה, 
יחזרו  חלקם  בהמשך  לבקר,  יבואו  שלהם  המשפחות 
את  כאן  לבנות  יחליטו  שבעתיד  מי  ויהיו  כאן  ללמוד 
ציבוריים  ומבנים  מגורים  מבני  לכך,  נוסף  חייהם. 

שעומדים נטושים יקבלו חיים חדשים".

"האתגר הוא בעיקר כלכלי"
אחד:  בדבר  שירות  לשנת  דומה  צבאית  קדם  מכינה 
בני הנוער הלוקחים בה חלק דוחים את השירות הצבאי 
בניגוד לשנת שירות, המכינה היא  שלהם בשנה אחת. 
העיקריות  ומטרותיה  לצבא,  מכוונת  חינוכית  מסגרת 
חברתית  למעורבות  וחינוך  צבאי  לשירות  הכנה  הן 
ואזרחית. ב"מכינה קדם צבאית למנהיגות חברתית" יש 
אותם  "מלמדים  להעשרה.  לימודים  תוכניות  על  דגש 
להתמודד עם טקסטים כתובים, עם התנ"ך, כדי להבין 
האלה  הכלים  "עם  ענת.  אומרת  הציבורי",  השיח  את 
הם יוצאים החוצה עם ראש פתוח ויכולת לדיון חברתי 
בקהילה ובכלל. יש כאן העצמה אישית, נתינה לקהילה, 
בני  ועוד".  הישרדות  לצבא,  הכנה  אישיות,  סדנאות 
שעות  חמש  במשך  בקהילה  מתנדבים  במכינה  הנוער 

שבועיות, בהתאם לצרכי המקום. 
"ארז  בארץ.  מכינות  של  ושלוחות  מכינות   47 יש 
התחנכו  בה  אדומים,  שבכפר  פרת  עין  ממכינת  אשל 
שתי הבנות הגדולות שלי, נעם ועדי, היה איתי בערב 

ההוא ועזר לי להרים את הפרויקט. בנינו ביחד תוכנית 
תיאורטית של המכינה, ידעתי בדיוק למה אני נצמדת", 

מספרת ענת. 
לנו  כלכלי:  בעיקר  הוא  הפרויקט  בהקמת  האתגר 
היה אתגר גדול בהתאמת מבנים, הקמה ותפעול שותף 
.כל חניך במכינה עולה כ – 50,000 ₪ לשנה. משרדי 
חיילים  להם  מעניקה  שהמכינה  והחינוך,  הביטחון 
כל  עבור  מהסכום  חצי  נותנים  יותר,  טובים  ואזרחים 
חניך ומאשר דחיית שירות, אבל לא באופן אוטומטי, מן 
הסתם: כשהמכינה נמצאת בהקמה היא חייבת להוכיח 
הכרה,  לקבל  כדי  היתכנות  ויכולת  כלכלית  עמידות 
ואחרי שנתיים של הכרה מתקבל הכסף עבור החניכים. 
לכיש, מכינה  להיות שלוחה של מכינת  "אנחנו בחרנו 

בהכרה, לכן אנו נהנים מהתמיכה".

"פניתי לוועד ההנהלה אחרי שכל התוכנית התיאורטית 
הפרויקט.  לי  אושר  וחצי  שבוע  ותוך  מוכנה,  הייתה 
נוספים  ורבים  מהקיבוץ  איש   12 של  צוות  התגבש 
מנהלי  ולרשטיין,  פנחס  ביניהם  והדרכה,  גיבוי  שנתנו 
חברתי(,  הביטחוני  )האגף  סבירסקי  עמיקם  מכינות, 
והמכינות(,  ש"ש  הנח"ל  יחידת  )ראש  סלומון  חביבה 
להתיישבות,  לחטיבה  פנינו  רעיונות.  הציעו  כולם 
משרד נגב-גליל ועמותת "איילים" עם תקציב לשיפוץ 
החטיבה  של  דרום  מרחב  מנהל  בר,  איציק  המבנים. 
מי  כל  את  וגייס  מיגון  פתרונות  העמיד  להתיישבות, 

שרק יכול לעזור". 
מכינת  של  שלוחה  למעשה  היא  המכינה 
"מיתרים-לכיש", שכבר קיימת מזה שמונה שנים בבית 
גוברין. השנה נפתחה שלוחה באליאב וכאמור, גם בנחל 
עוז. "כשפניתי ליניב מזומן, מנהל מכינת לכיש, והצעתי 
לו את הרעיון, הוא ראה בזה אתגר לאומי ציוני. חברנו 

לעשייה משותפת בתחום", מספרת ענת. 
מתחילת החלום ועד הגשמתו עברו כחודשיים וחצי. 
במה  לסייע  ונרתמה  לנושא  מגויסת  הייתה  "המועצה 
של  סמלית  והשתתפות  ממשלתית  עזרה  יש  שאפשר. 
ההורים ,נחל עוז וגם גורמים פרטיים מגויסים ותורמים. 
מזון,  בהסעות,  אם  בן  רבים  במישורים  היא  התרומה 
גדול,  מאוד  הכלכלי  האתגר  בכסף.  ובעיקר  וכו'  ציוד 
הפעילות  לטובת  כספים  בגיוס  בשלב  אנחנו  כעת 

השוטפת ".

עושים ציונות
הועברה  המכינה,  שלוחת  הקמת  שאושרה  מהרגע 
פניה לבני נוער דרך חניכי המכינה בלכיש. ענת: "הם 
חניכים  שמחפשים  שלהם  לחברים  המסר  את  העבירו 
נערים  הם  במכינות,  ובכלל  שלנו,  החניכים  למכינה. 
מאוד מיוחדים. אתה צריך שיהיה לך את הרצון לעשייה 
משותפת למטרות של ציונות וערכים. יש מיוני התאמה, 
חייב  אתה  פשוטה.  לא  חברתית  דינמיקה  לימודים, 
ולהשאיר  במקום  לטפל  לשנות,  הרצון  את  לך  שיהיה 

עליו חותם". 
לא חששו מהמצב הביטחוני?

"בעיקר ההורים, שהגיעו, פגשו אותנו, ראו את המקום 
ושאלו המון שאלות. זה מובן". 

נמרוד  מנהל.  חייבת  מכינה  כל  וכמובן, 
פלמ"ח – כן, זה השם –בן 30, הגיע לכאן עם 
אשתו מהרצליה כדי לשמש מנהל המכינה. 
משליחות.  פחות  בלא  מדובר  מבחינתו 
"אני במקור מקרית גת ולירון, אשתי, היא 
עם  של  היסטוריה  למדתי  נילי.  מהיישוב 
לפני  וחינוך.  יהודית  פילוסופיה  ישראל, 
שהגעתי לתפקיד הייתי רכז של גרעין צבר 
בתיכון,  ישראל  למחשבת  מורה  ברעננה, 
בחינוך הבלתי  לי רקע של עשר שנים  יש 
לגבי  עצמכם  את  שאלתם  אם  פורמלי". 
שם המשפחה הייחודי, אז לא, זה לא הגיע 
המשפחה,  שם  את  שינה  נמרוד  בירושה. 
של  מעריץ  "אני  אידיאולוגיים.  מטעמים 
של  דור  המדינה.  את  שהקים  הזה,  הדור 

חלוציות, אני רוצה לשמר אותו". 
נמרוד עבד במשך חמש שנים במכינת בית 
בשלוחת  לנהל  ההצעה  את  וקיבל  גוברין, 
נחל עוז. "שאלו אותנו מה אנחנו חושבים 
לנו.  קסם  מאוד  וזה  עוז,  לנחל  מעבר  על 
להגיע ולתת כתף, דווקא עכשיו, כשקשה 
המהלך  מהמלחמה.  להתאושש  ומנסים 
אותנו  קירב  וגם  אידיאולוגית  לנו  קסם 
לנו  יש  אם  בהמשך.  דרומה  לעבור  שלנו,  לחלומות 
הזדמנות לסייע בהקמת מכינה, עם כל מה שמשתמע, 

מה יותר טוב מזה?".
היו חששות? 

עם  להגיע  משתדלים  אבל  מהמצב  שחוששים  "בטח 
שלנו.  הילדים  שהם  חניכים   30 לנו  ויש  חוזק,  הרבה 
כדי  החניכים,  לפני  כאן  לגור  לעבור  הייתה  המטרה 

להרגיש את השטח וגם לתת דוגמה אישית".
כנראה  מספר.  הוא  ושמחו,  תמכו  שלהם  ההורים 
מתאקלמים,  "אנחנו  בגנים.  עוברת  כן  שאידיאולוגיה 
לירון עדיין לומדת בהרצליה משפטים וממשל במרכז 
בינתיים מגיעים לפה מרצים, אנשי קשר,  הבינתחומי. 
לפעמים  פה  יש  המכינות,  של  בוגרים  עמותה,  חברי 
עשרות מבקרים בשבוע וכל אחד מביא איתו מחשבה, 

רעיון או תרומה כל שהיא". 
מעורבים  משאבים,  בגיוס  ממשיכים  "אנחנו  ענת: 
בפרטים הכי קטנים. חשוב לנו שהמכינה והקיבוץ יהיו 
כשאני  משותפת.  ועבודה  סינרגיה  שתהיה  מחוברים, 
מהלך  היה  שזה  רואה  אני  מהצד,  הכול  על  מסתכלת 
מרפא עבור הקיבוץ. זה הביא שמחה לקהילה, תחושה 
קורה. השבילים של הקיבוץ מתמלאים צחוק  שמשהו 
ואנרגיה של בני נוער. מרגישים שינוי. פתאום מאמינים 
שיש תקומה, שזה יכול לקרות. 30 חניכים נולדו בהריון 

של חודשיים וחצי".
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ביטחון ופלילים
דקלה קיי

9 מרכיבי 
הביטחון בתהליכי 

שיפור
בעיצומם  נמצאים  אנו  אלו  בימים   •
נכון  ביכיני.  ממ”דים   100 בניית  של 
שניתן  מבנים   67 קיימים  זה  לרגע 
גמורים.  לא  הם  כי  אם  בהם,  להתמגן 
הצפי לסיום הוא בחודש אפריל, אם לא 

יהיו עיכובים נוספים.
בבניית  החלו  חיל  בברור   •
מוסדיים.  מוגנים  מממ”ים–מרחבים 
חיל,  בברור  לבנייה  מתוכננים  שניים 
קיימים  ובדורות  ברוחמה,  שלושה 
חמישה מממ”ים הנמצאים בשלבי סיום 

ומסירה. 
• עם סיום מבצע “צוק איתן” התבצעה 
מרכיבי  ושיפור  לשיקום  היערכות 
הפרוייקטים  בין  ביישובים.  הביטחון 
המתוכננים: הקמה, שיקום ותיקון גדרות 
היקפיות, תאורה, הקמת שערים, שיקום 
דרכים, החלפת רכבי ביטחון ביישובים, 
רענון ציוד וכדומה. אייל חג’בי, קב”ט 
אישורים  לנו  ניתנו  “כבר  המועצה: 
נערכה  העורף,  פיקוד  דרך  עקרוניים 
צורך  ויש  הנדסה  במחלקת  פגישה 
לעבור על כל הפרמטרים הביטחוניים, 
בהמשך  לפועל”.  ולהוציאם  לאשרם 
סגן מפקד האוגדה,  פגישה עם  נערכה 
רשימת  נבדקה  בה  מנדל,  נוחי  אל"מ 
מרכיבי הביטחון הנדרשים והסטטוס בו 
הם נמצאים מבחינת ביצוע. זאת לטובת 

השלמת הפרויקטים השונים.

9 כוננות 
מתמדת

לאחרונה, בעקבות מבצע ‘צוק איתן’, 
המתנדבים  במספר  עלייה  קיימת 

לראשונה  ביישובים.  הכוננות  לכיתות 
ביישובי  הכוננות  כיתות  הקמת  מאז 
עוטף עזה, נערכו בשבוע שעבר אימונים 

מרוכזים למתנדבים מטעם הצבא. 
מספר  מזה  קיימות  הכוננות  כיתות 
שנים בכל היישובים בגזרת עוטף עזה. 
היישוב  מתושבי  מורכבות  הכיתות 
השונות,  ביחידות  בצבא  ששירתו 
במצבי  הראשון  הכוח  להיות  והתנדבו 
חירום. המתנדבים מקבלים ציוד לחימה 
החל  הצבא  ידי  על  שמונפק  בסיסי 
מנשק, אפודים, שכפ”צים וכיוצא באלו, 
ועד למכשירי קשר, כוונות לילה וציוד 
נוסף. גורם ביטחוני בכיר: “אחרי מבצע 
‘צוק איתן’ הבנו שקיימת חשיבות רבה 
לקיומן של כיתות הכוננות, בעיקר לאור 
ביניהם  השונים,  האיומים  התפתחות 
על  החלטה  התקבלה  המנהרות.  איום 
ידי הצבא, בהוראת הרמטכ”ל,להקצות 
המתאימים  המשאבים  את  לנושא 
לסדרת  הכיתות  מתנדבי  את  ולהוציא 
האמונים  ימים”.  שלושה  בת  אימונים 
הראשון,  חלקים:  בשני  מתבצעים 
הנמשך יומיים, מתקיים בבסיס אימונים 
דבר.  לכל  צבאי  אימון  ועיקרו  צבאי 
בתוך  מתקיים  האימון  של  השני  חלקו 
התקיים  שעבר  בשבוע  עצמו.  היישוב 
החלק הראשון, והחל מהשבוע יתקיים 

החלק השני.

9 פשעים 
ועבירות קלות

• במהלך חודש נובמבר התקבל מידע 
מיישובי  באחד  גידול סמים  אודות  על 
מודיעין,  צוות  נשלח  למקום  המועצה. 
כשהוא  השלל  נמצא  חיפוש  ובמהלך 

ארוז ומוכן למכירה, והוחרם.
• משטרת שדרות קיבלה סיוע מצוות 
המתמיד בחודש שחלף: בצומת אשקלון 
ואחד  שגרתית,  בדיקה  התבצעה  דרום 
נמלט  אלא  לבדיקה  עצר  לא  הרכבים 
היישוב  לכיוון  פנה  הרכב  במהירות. 
ונתקע.  לשטח  מהכביש  ירד  כוכב, 
ברגל  נמלטו  ברכב  ששהו  הצעירים 
שנכנס  המתמיד  רכב  ידי  על  ונתפסו 

לשטח. 
שהתרחשו  לבתים  פריצות  מספר   •
בשעות הבוקר באחד הקיבוצים התגלו 
התבצעה  הפריצה  דומה:  אופי  כבעלי 
דרך החלונות של בתים הנמצאים בלב 
מזומן  היו  שנגנבו  והפריטים  הקיבוץ, 
המתמיד  מתנדבי  בלבד.  ותכשיטים 
וגילו דירת מסתור  ערכו סיור בקיבוץ 
וזו  לאישה,  חוקי  באופן  שהושכרה 
שיכנה בה דיירים שאינם מוכרים לבעל 
עבר  בעלי  היו  דיירים  אותם  הבית. 
נעצר,  מהם  אחד  נחקרו.  והם  פלילי, 

הקיבוץ.  את  לעזוב  התבקשו  האחרים 

לא ניתן היה להוכיח שהם אלו שביצעו 

את הפריצות אבל מאז שהם אינם, לא 

נגנבו פריטים נוספים. אנא היו ערניים 

למי שמתגורר לידכם.

• בעקבות ההסלמה במצב הביטחוני 
הוגברה נוכחות ביישובים, הן של כיתות 

הכוננות והן של המתמיד. בתקווה שלא 

נזדקק להם. 

מחסן  שוב  נפרץ  החודש  בתחילת   •
ברזי ההשקיה בכפר עזה. הפעם הגנבים 

לא פרצו דרך הדלת, אלא החליטו לגוון, 

כמות  ונכנסו.  האסבסט  גג  את  שברו 

נגנבה,  יקרים  השקיה  ברזי  של  גדולה 

ובמקביל נפרץ מחסן הנוי וממנו נגנבו 

חומרי הדברה ומצבר של טרקטור. 

היום,  לאור  פריצה  אירעה  בדורות   •
של  החלונות  דרך  נכנסים  כשהגנבים 

סלון הבית. מדובר בחלונות הזזה, ולכן 

פין  שכזה  חלון  כל  על  להתקין  חשוב 

נעילה.  

• לסיום, מחוות השקמים נגנבו 4000 
שיהיה  מהמיכלית.  הישר  סולר,  ליטר 

חג מדליק. 

בתמונה וו גנן 
גידל דגן בגן. 
צילום וו יהודה 
אהרוני

9מבט מעודד
"סידור עבודה אלקטוראלי"

שני עניינים גורמים לנו בימים אלה להפנות מבטים מלאי 
ציפייה לירושלים. עניין אחד, המלווה אותנו מאז הקיץ, הם 
תקציבי הסיוע לעוטף עזה בעקבות מבצע צוק איתן. והשני,   
שאלה  סימני  מעלים  שניהם  המתקרבות.  הבחירות  הן 
חשובים עבורנו: מה יהיה גורלן של ההבטחות שניתנו לנו? 
ואילו החלטות יתקבלו לגבינו בהמשך? ובדרך לירושלים, 
נתקלים  אנו  ושוב  נעצרים אצלנו, במועצה. שוב  המבטים 

בשאלות לגבי מקומנו ותפקידנו אל מול הממשלה. 
בואו נעשה סדר. במשך עשרות שנים הקיבוצים התנהלו 
סידור  את  קבע  הקיבוץ  מלאה.  כמעט  באוטונומיה 

העבודה, מועד היציאה ללימודים והרכב הריהוט בבית. עם 
השינויים שעברנו, התקדם גם תהליך ה"התאזרחות" שלנו, 
מכך  כתוצאה  החיצון".  "העולם  אל  התחברנו  שבמסגרתו 
ומתהליכים נוספים, התחזק מקומה של המועצה, ובהדרגה 

היא הפכה לגורם המתווך בין תושבי האזור למדינה.
מבחינת השלטון המרכזי, יתכן שהניהול המוניציפאלי ברמת 
הישוב היה מתייתר ונעלם. אבל אנחנו, במועצות האזוריות, 
מתעקשים שאנחנו שונים מהרשויות העירוניות. אומנם, כבר 
ברמת  ההתנהלות  עדיין,  אבל  עבודה,  סידור  בקיבוץ  אין 
השירותים.  ולרמת  הקהילתיות  ליצירת  חשובה  הישוב 
ומאפשרת  הזו  התפיסה  את  מקבלת  המדינה  לשמחתנו, 
לנו לנהל את "השלטון הדו רובדי", בו המועצה יכולה לפעול 

בתיאום ובשיתוף פעולה עם הנהלות הישובים.
התחתונה:  בשורה  שחשוב,  מה  בצדק...  מבולבלים? 
המועצה היא המנהיגות הפורמאלית של תושבי שער הנגב 
בצורה  לייצג  הוא  הממשלה  מול  תפקידנו  המדינה.  בפני 

האזור  אנשי  של  והרצונות  הצרכים  את  ביותר  הטובה 
הסיבה  זו  הממשלה.  של  ביצועית  זרוע  לשמש  ובמקביל, 
להעברת  בלעדי  כמעט  צינור  היום  משמשת  שהמועצה 
להבין  חשוב  ולתושבים.  לישובים  ממשלתיים  תקציבים 
ובחלק  דעת,  ושיקול  השפעה  לנו  יש  מהמקרים  שבחלק 
אנו  גם  יכולת להתערב. כך קורה, שלעיתים  לנו שום  אין 
או קצב קידום  שותפים לתסכול לגבי חלוקת התקציבים 

התוכניות, אבל ידנו קצרה מלהושיע...
ככלל, אפשר לומר שהמועצה משמשת היום כגורם המרכזי 
הלאומית.  ברמה  הציבור  לנבחרי  התושבים  בין  המתווך 
אבל מעת לעת, התושב יכול ללכת לקלפי ולהגיד באופן 
ישיר לשרים ולחברי הכנסת מה הוא חושב עליהם. בכך, 
למעשה, הוא שותף לקביעת המשך עבודתם של נבחריו. 

אז מי אמר שסידור העבודה נעלם?...

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

משהו חדש מתחיל
המכינה הקדם צבאית מיתרים לכיש, שהקימה שלוחה בנחל עוז, היא נס חנוכה קטן עבור הקיבוץ. על 

אידיאולוגיה ותקווה, ועל חלומות שמשנים את המציאות



מה ה- BIZ שלך?
9 "פיקאסו 

הפקות"
יונתן ואביתר, בעלי החברה, 

מממשים את האהבה הגדולה 
שלהם

השתמשו  עסקים  שנה,   15 לפני  עד 
פליירים,  המסורתיים:  השיווק  בכלי 
ובשלטי  בעיתונים  ופרסום  כתבות 
רלוונטיים  עדיין  אלה  אמצעים  חוצות. 
אבל הפעילות השיווקית העיקרית כיום 
עוברת דרך המדיה הדיגיטלית: אתרים, 
נחיתה  דפי  חברתיות,  ברשתות  שימוש 
את  המציגים  תדמית  סרטי  ובעיקר 

העסק.
להתרשם  אותי  הזמינו  ואביתר  יונתן 
הפקות",  "פיקאסו  שלהם,  מהסטודיו 
עם  בשדרות.  "גוונים"  במשרדי  הנמצא 
כניסתי לסטודיו הרגשתי אווירה ביתית 
שומעים  ואפילו  נעים  הסטודיו  וחמה, 
ואביתר  יונתן  ברקע.  ציפורים  ציוצי 
למוזה  תורמת  שהאווירה  מעידים 
ב"כפר  מתגורר   ,30 בן  יונתן,  וליצירה. 
ואב  לרננה  נשוי  חיל",  בברור  היוצרים 
ללביא בן השנתיים, בוגר מחלקת הנדסאי 
בניר  גר  אביתר  ספיר.  במכללת  קולנוע 
"מרחבים".  האזורית  שבמועצה  עקיבא 
ולעסוק  קולנוע  ללמוד  חלמו  שניהם 
כפרילנסרים,  יחד  עבדו  הם  בתחום. 
"פיקאסו  את  יחדיו  פתחו  כשנה  ולפני 
בבניית  שלהם  הדרך  אבני  הפקות". 
רמה  על  לשמור  ועדיין,  היו,  העסק 

זאת  ועם  תדמית,  סרטי  בהפקת  גבוהה 
להיות  יכול  "היה  בפריפריה.  להישאר 
אביב,  בתל  העסק  את  לפתוח  קל  יותר 
כי זאת בירת המדיה, אבל בחרנו לפתוח 
להמשיך  וגם  שדרות  באזור  העסק  את 
אידיאולוגיה  מתוך  הדרום,  את  ליישב 
באזורינו  גם  עסק  ולקיים  ליצור  שניתן 
הכפרי", הם אומרים. "זה לא אומר שקל 
שהכול  אוהבים  אנשים  באזור,  לעבוד 
העסק  של  היתרון  אך  אליהם,  קרוב 
שלנו זה שלא צריך להגיע אלינו, אנחנו 
מגעים ללקוחותינו מתוך ידיעה שקיימת 
חשיבות גדולה להבין את העסק שעומד 
מולנו ולהכיר את סביבת העבודה לשם 

יצירת סרט תדמיתי טוב". 
"כל סרט תדמית חייב להתחיל במטרה 
צריך  בו.  שיצפה  היעד  קהל  מי  ולדעת 
להבין מה רוצים לשדר ללקוחות ובאיזו 
יונתן  אומרים  ישווק",  הסרט  מדיה 
כלכלה  שמקדמת  מי  בתור  ואביתר. 
שמחתי  באזורינו,  מקיימת  מקומית 
שלהם:  האידאולוגיה  על  לי  כשסיפרו 
להעסיק וליצור שיתופי פעולה עם אנשי 

מקצוע מהאזור: צלמים, תאורנים וכו'. 
עושה הרושם שיונתן ואביתר משלימים 
מוצלחת.  שותפות  וזוהי  השני  את  אחד 
הדבר הבולט ביותר אצלם הוא שרואים 
שהם עוסקים במה שהם הכי אוהבים. הם 
מצליחים לממש את האומנות שלהם דרך 
סרטי התדמית שהם מפיקים. כששאלתי 
מה מניע אותם לעסוק בתחום  תחרותי 
שלא  ענו  הם  ביותר,  קשה  ובתעשייה 
הכסף, אלא האהבה הגדולה ליצירה היא 

שמניעה אותם.
שלכם  העסק  את  רואים  אתם  היכן 

בעוד שנה? 

זמן  מוצאים  ולא  בעבודה  "טובעים 
כתבת  עלינו  לעשות  אותך  להזמין 
ומעסיקים  העסק  את  מרחיבים  המשך, 
והכי  מהאזור.  עובדים  קבוע  באופן 
עם  סרטים  שיותר  כמה  לייצר  חשוב: 

אמירה שיכולה לשנות מציאות".
 • הפקות  פיקאסו   - ואביתר  יונתן 

 • 052-2624333 • 050-2283616 
 • w w w . p i c a s s o p r o . c o m 

פייסבוק: פיקאסו הפקות.
יזמות  תחום  מנהלת   - בלנק  סיון 
ובני  הנגב  שער   - צפוני  נגב  מעברים 
 •  077-9802270 משרד:   - שמעון 

.m.biz@sng.org.il • 054-6755198
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ויו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, הגיע במהלך המלחמה 
מצב  את  ולבדוק  לשמוע  באזור,  לבקר  פעמים  מספר 
ארג'נטרו  יענקל'ה  ובין  שבינו  מספרת  נגה  העסקים. 
אמיץ.  קשר  נוצר  ילד",  "חי  את  שמנהל  עזה,  מכפר 
נפגע מאוד קשה במהלך המלחמה: התוכניות  "העסק 
שירות  לנותני  פנו  הספר  בתי  בוטלו,  קיץ  לפעילויות 
תפקדו  לא  יענקל'ה  של  החיות  וגם  מהתחום,  אחרים 
הבתים  אחד  לכך,  נוסף  שמסביב".  ההמולה  בכל  טוב 

של בני משפחת ארג'נטרו נפגע באופן ישיר מפצמ"ר. 
פיצויים  לקידום  כנס  התקיים  נובמבר  חודש  בסוף 
לנפגעי "צוק איתן". הגיעו לכנס כ – 20 בעלי עסקים 
"ההבטחה העיקרית שיצאה מהכנס  נגה:  עזה.  מעוטף 
הייתה שאמיר דהן, ראש הקרן לפיצויים, הבטיח לטפל 
שלו  הטלפון  מספר  את  נתן  אליו,  שתגיע  פניה  בכל 
ואת כתובת הדוא"ל שלו, ואמר שהוא מבין טוב יותר 
את הקורה באזור וינסה לעזור ולקדם. כמו כן, אבישי 
ברוורמן הבטיח להמשיך לעמוד איתנו בקשר ולראות 
מה אפשר לעשות. אני חושבת שהדבר החשוב ביותר 
הוא שנוצר דיאלוג בין בעלי העסקים לרשות המיסים, 
ולנסות  להסביר  אישיות  פניות  לקבל  מוכנים  והם 
אני  מהכנס,  ישירה  כתוצאה  בעיה.  כל  אישית  לפתור 
מרכזת עכשיו פניות שכבר הגיעו אלי ופניות חדשות, 
פניה  כל  איפה  לראות  כדי  דהן  לאמיר  אותן  ואעביר 
את  לקבל  לבעלי העסקים  עוזרים  אנחנו  ואיך  תקועה 

הכסף המגיע להם".

"אני מחליט משבוע 
לשבוע"

לב.  ושובה  פורח  גן  היא  ירדן  של  "המשתיילה" 
ונהנית  שלו  הכלבה  שוכבת  והפרחים  השתילים  בין 
להיכנס  "רציתי  דצמבר.  בוקר  של  שמש  מאמבטיית 
לשוק הלקוחות הפרטיים, לגדל בקטנה, לא להתמסחר 
חגים,  טובות.  תקופות  "יש  אומר.  הוא  מידי",  יותר 
מאז  אבל  נהדר.  והולך  תנועה  יש  אדום'  ב'דרום  קיץ, 
מאחד  לקוח  לי  יש  מתאוששים.  לא  אנחנו  המלחמה 
כולנו  אחר.  לאדם  הפך  המלחמה  שאחרי  הקיבוצים 
עוד  וזה  האלה,  מהחודשים  קשה  גרעון  יש  נשרטנו. 

אחרי הפיצויים שקיבלתי".
כמה באמת קיבלת?

"4500 ₪, סכום מגוחך, ועוד הורידו לי על זה מיסים. 
אני, שלא משלם מיסים כתושב העוטף, משלם מס על 
הפיצויים שקיבלתי בעקבות המלחמה. אבל בדקתי עם 
רואה החשבון שלי וגם מול עסקים גדולים יותר, ואני לא 
יכול להתלונן. הסכום הזה מזערי ביחס להפסדים, אבל 

לפחות קיבלתי אותו". מתוך תחושת התסכול כתב ירדן 
בפייסבוק את אשר על לבו. "כתבתי למשרד הכלכלה, 
ישירות לנפתלי בנט. דיברתי על כל הכספים שהולכים 
להתנחלויות ואיך משאירים אותנו מאחור. אנשים לא 
התאוששו, קשה להם, המכירות ירדו בהיקפן, אם קנייה 
יותר  זה  היום  אז   ,₪ 120 – ב  הייתה  ממוצעת בעבר 
בפרחים,  מדובר  הנחות.  מבקשים  וכולם  ה-40.  סביב 
זה מותרות, לא מצרך חיוני, אז מקצצים בזה". בימים 
הגינון  בתחום  משרה  בחצי  עבודה  מחפש  הוא  אלו 
"אני מחליט משבוע  כדי להתפרנס.  הנוף,  ואדריכלות 
לי  היו  אם  יציב.  לא  כך  כדי  עד  הוא  המצב  לשבוע, 

ילדים זה היה אסון טוטאלי, הייתי בפשיטת רגל".
שעת  "אגאתא".  של  במרפסת  יושבים  ואני  רפי 
בוקר מאוחרת, ורפי מספר על העבודה החדשה שלו, 
מעכל  עדיין  "אני  לוי".  "רמי  ברשת  סניף  מנהל  סגן 
מצוינת,  עבודה  זו  מבחינתי  עלי.  שעבר  התהליך  את 
לעשות  תמיד  ומשתדל  הנשמה  את  נותן  אני  ובכלל, 
את המקסימום בכל עבודה שאני לוקח על עצמי. אבל 
אני לא מוותר על החלום שלי". לפתע מופיעים שלושה 

אנשי עסקים צעירים, חובשי כיפות. "שמענו שיש כאן 
מסעדה כשרה", הם אומרים. רפי מתנצל ומסביר שכבר 
לא, כבר אין כאן מסעדה. שנינו מכוונים אותם לשדרות 

הסמוכה. 
"המועצה בכלל, ואלון שוסטר בפרט, עזרו לי המון. 
היו לי אוזן קשבת, יכולתי תמיד לדבר עם אלון באופן 
ישיר. אבל אני מרגיש שלא מעודדים כאן עסקים כמו 
אותו  להפריח  רוצים  אם  מדהים,  הזה  האזור  שצריך. 
צריך להשקיע. לתת קצת יותר הטבות והנחות, ללכת 
זה  עליו,  ונלחמים  מקבלים  שאנחנו  מה  לקראתנו. 
מרגיש לי כמו לקבץ נדבות. הפיצוי המגוחך הזה של 
"צוק איתן"? זה בטל בשישים לעומת ההפסדים שהיו 
לי. כדי לחשב את הפיצויים צריך לקחת מסגרת זמן של 
שנה אחורה, אבל הטילים הגיעו הרבה לפני כן. במהלך 
המסעדה  ובעצם  מילואים,  לחודש  יצאתי  גם  המבצע 
נסגרה לאורך התקופה הזו. גם בימים בטוחים יחסית, 
הייתה סוללת תותחים במרחק חצי קילומטר, שירתה 

כל הזמן. זה היה סיוט". 
אבל גם דברים נפלאים קרו בקיץ האחרון. ביוני, ממש 
לפני תחילת המלחמה, התחתן רפי עם אורנה, שהגיעה 
לכאן מרחובות."היא הדבר הכי טוב שקרה לי. הכרתי 
אותה תוך כדי ההקמה, היא עברה איתי את כל הקשיים 

ותמכה בי לאורך כל הדרך".  
נגה מספרת על מיזם שקורם בימים אלו עור וגידים: 
מועדון הורים וילדים של רונית מידן, דווקא בנחל עוז. 
"היינו בטוחים שזה כבר לא יתרומם, אבל פתאום נמצא 

מקום והתחילו להזרים כספים".
מה לגבי סיוע מבחוץ? 

הרשות לפיתוח הנגב ו"מעוף", שהחליפה את המרכז 
לטיפוח יזמות )מט"י( נותנים גב לעסקים, ויש המון עזרה 
מהמועצה בכל מה שקשור לפרוצדורות שנדרשות כדי 
לקבל את הפיצויים. יש את חממת התיירות של הרשות 
לפיתוח הנגב, שנותנת 03 שעות ייעוץ חינם לתיירנים, 
של  הפרויקטים  רכז  עם  לשיחה  בהמשך  המון.  שזה 
מעוף, אחת לשבוע יגיע יועץ שלהם ויקבל בעלי עסקים 
מספרת  היא  לכך,  נוסף  נגה.  אומרת  וייעוץ",  לאבחון 
בבעלי  לתמוך  שהתגייסו  פרטיים  תורמים  המון  שהיו 

העסקים בעקבות המבצע. 
אפשר  אי  ביחד"  "מזנקים  פרויקט  של  הסיום  בערב 
הכיסאות  מול  בלב  קטנה  צביטה  לחוש  שלא  היה 
הריקים של אותם יזמים שנשארו בצד הדרך. עם זאת, 
הייתה תחושת ניצחון קטנה, של אלו ששרדו למרות כל 
הקשיים. "אני לא מוותר על המקום הזה בחיים", אומר 
וצריך  תהליך  זה  עכשיו,  עוברים  שאנחנו  "מה  רפי. 

לקבל את זה. את תראי, בסוף כל האזור כאן יפרח". 

דקלה קיי

מקצועי ב   – לסיור  יצאתי   2013 אוקטובר 
לחלוטין, כמובן– במקומות הבילוי בשער 
הנגב. מסעדת "אגאתא" נפתחה חודשיים 
וזו נראתה לי הזדמנות מעולה לסקר, ועל  לפני כן, 
הדרך לנשנש איזה סטייק. המקום היה מואר ומאיר 
יוקרה,  שמשדרת  וטעימה  נעימה  מסעדה  עיניים, 
של  הסיום  טקס  חלפה.  שנה  לארח.  שנהנה  ובעלים 
לאולם  שהפכה  במסעדה  התקיים  ביחד"  "מזנקים 
קייטרינג. האולם נעים, האוכל טעים, אבל החלומות 
מול  אל  היין התנפצו  בכוסות  לפני שנה  שהשתקפו 

רעמי התותחים. 
עם  כן,  לפני  שבועות  כבר  במבצע.  התחיל  לא  "זה 
מאוד  חדה  ירידה  להרגיש  התחלנו  ה"טפטופים", 
המסעדה  של  הבעלים  יפת,  רפי  מספר  כך  בהזמנות". 
"ברגע שיש התחממות, מרגישים את  יכיני.  ובן מושב 
זה באופן מיידי. אנשים לא יוצאים לבלות, לא הולכים 
הילדים  למסעדות, מעדיפים לשבת בבית, לשמור על 
פאב  את  בעבר  שניהל  רפי,  מצב".  הערכת  ולעשות 
ניסיון  למוד  "אגאתא",  את  במקומו  והקים  "הקייזר" 
והיא  יומית,  איזון  נקודת  יש  כזה  עסק  "בסוג  בתחום. 
להגיע  הצלחתי  לא  זמן  שלאורך  קרה  וככה  הפדיון. 
לפדיון היומי שלי. רדפתי אחריו כל הזמן. בסופו של 
דבר נאלצתי להסב את המסעדה לאולם אירועים. כל 
שינוי קטן במסעדה מצריך השקעה של המון כסף, שלא 

לדבר על שינוי קונספט, זו השקעה אדירה".  
שבמפלסים,  "המשתיילה"  בעל  רסקין,  ירדן  גם 
 ,29 ירדן,  האחרון.  הקיץ  מפגעי  להתאושש  מתקשה 
 .2013 בספטמבר  המשתלה  את  פתח  הקיבוץ,  בן 
"טיילתי בעולם, למדתי אדריכלות נוף, עבדתי באזור,  
גלגלתי את החלום הזה של המשתלה במשך שנתיים, 
פרח,  העסק  למציאות".  אותו  להפוך  שהחלטתי  עד 
תרתי משמע, עד דצמבר. "ואז היה חורף מאוד קשה, 
גם  קשה  היה  שנגרם  לנזק  ומעבר  וברד  סופות  עם 
לשתול. בינואר-פברואר, כשהתחיל דרום אדום, הייתה 
תקופה טובה עד מאי", מספר ירדן. ואז נחטפו הנערים, 
התחיל מבצע "שובו אחים" וכמובן, הטפטופים. "ברגע 
אנשים  הרבה  פה.  מת  הכל  בגזרה  להתחמם  שהתחיל 
יצאו מהאזור, אני גויסתי למילואים ושירתי יותר מ-20 
יום. הכביש היה סגור, ולמעשה היה פה שטח צבאי לכל 
דבר. המכירות נעצרו, אנשים לא הגיעו לכאן, ובצדק". 
פנו  התקשורת,  אמצעי  דרך  לירדן  לעזור  ניסו  חברים 
לתוכנית "אורלי וגיא" וסיפרו על המשתלה שמתקשה 

הזו  שהמחווה  מספר  ירדן  הביטחוני.  במצב  לשרוד 
גם  לצערי.  הספיק  לא  זה  "אבל  לקוחות,  כמה  זימנה 
אחרי שהכל נגמר עדיין לא התאוששו כאן. לא אנחנו, 

ולא האנשים באזור". 

גיבנת של הפסדים
גולסט,  נגה  בעצב  מהנהנת  אנשים",  שבר  "המבצע 
במועצה.  ויזמויות  קטנים  עסקים  ליווי  יח'  מנהלת 
שינו  חלקם  קמו;  לא   – לקום  אמורים  שהיו  "עסקים 
לעבוד  שחזרו  ועצמאים  יזמים  והיו  נסגרו,  קונספט, 
כשכירים כדי לשרוד כי העסק לא הצליח לפרנס אותם, 
וזה עצוב. ליוויתי שלושה עסקים שהיו בשלבים מאוד 

מתקדמים לקראת הקמה, וזה נגוז ונעלם".
של  הפרויקט  ביחד",  "מזנקים  של  היזמים  מבין 
"שותפות ביחד", הסוכנות היהודית והמועצה, מספרת 
נגה כי אחת חזרה לעבוד כשכירה בחצי משרה, שניים 
מתקשה  נוספת  ויזמית  להתקדם  הצליחו  ולא  נעצרו 
הנפשי  "הקטע  למסלול.  ולחזור  האנרגיות  למצוא את 

כי  לקוחות,  איבדו  שירות  ספקי  שהיו  אנשים  קשה. 
ולא  משהו  צריכים  כשאנשים  ואקום,  אין  הרי  בחיים 
אחר.  למקום  יפנו  הם  אחד,  במקום  אותו  מקבלים 
של  חודשים  לסגור,  נאלצו  אירועים  ואולמי  מסעדות 
עבודה ירדו לטמיון זה לא רק אובדן לקוחות אלא גם 

אובדן שם". 
העסק  פיזית.  מבחינה  קשה  נפגעו  לא  העסקים  רוב 
היחידי ש"חטף" פגיעה ישירה הוא "הגלריה של שוש" 
בכפר עזה. "באופן אבסורדי לחלוטין, זה הקטע הקל. 
כי אם יש פגיעה ממשית, פיזית, מס רכוש נכנס לתמונה 
בין  היא  שוש  של  הגלריה  המתאים.  הפיצוי  את  ונותן 
נגה.  אומרת  לגמרי".  כמעט  שהתאוששו  היחידים 
להתאושש.  הצליחו  יחסי  באופן  וותיקים  עסקים  גם 
הצליח  אבל  מהפסדים  סובל  למשל,  פאב",  "הגרין 
הפסדים  של  גיבנת  סוחבים  "העסקים  פעילות.  לחדש 
מהמלחמה שהפיצויים לא באמת מכסים, גם כשהם סוף 

סוף מגיעים", אומרת נגה. 
העבודה  מטעם  כנסת  חבר  ברוורמן,  אבישי  פרופ' 
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מחשבים מסלול

מחדש
הפיצויים מתעכבים, הלקוחות לא מגיעים והמורל נמוך מאי פעם. העסקים והיזמויות 

בשער הנגב מתקשים להתאושש אחרי "צוק איתן". "כולנו נשרטנו"

בתמונה וו רפי יפת עם אשתו אורנה ב"אגאתא". "עדיין מעכל את התהליך"                 צילום וו דקלה קייבתמונה וו ירדן רסקין ב"משתיילה". "היה פה שטח צבאי סגור"                  צילום וו דקלה קיי

בתמונה וו פגיעה ישירה ב"גלריה של שוש" בכפר עזה                  צילום וו בנצי אופק



9 רצים לכיתה
בתחילת החודש נערך בפעם הראשונה 
הנגב. שער  בתיכון  בית-ספרי  מרוץ 

הספורט  מגמת  בשיתוף  נערך  המרוץ 
הגופני  החינוך  צוות  השנה,  שנפתחה 
ובניצוחם של תומר סבג, שמלמד במגמה 
בבוקר  ביה"ס.  מהנהלת  אלוני  ועלי 
תלמיד  לכל  חולצה  חולקה  המרוץ 
)בחסות פורום ההורים( והתקיים הפנינג 
המחנכים  של  הרבה  בעזרתם  פעילות 

והמורים.
המרוץ עבר בהצלחה רבה ובהנאה של 
הבאה...  לפעם  שמחכים  המשתתפים, 
הדוחפים  העוזרים,  לכל  רבה  תודה 

והמוציאים לפועל.

כתבה: שביט הלפרין

9 פינת אימוץ
מכבי  בין  קשר  ישנו  שנים  כשש  מזה 
בשער  הכדורעף  מועדון  לבין  אביב  תל 
הכדורעפנים  זה,  מקשר  כחלק  הנגב. 
במשחק  הכבוד  אורחי  להיות  זכו  שלנו 
הקבוצה בליגה האירופית מול הקבוצה 
הילדים  הביקור  במסגרת  האיטלקית. 
זכו להיפגש עם השחקנים ולחוות חוויה 
של משחק בליגה האירופית. תודה רבה 

למכבי תל אביב על האימוץ.

9 על המפה
בשעה   26.12 הקרוב,  שישי  ביום 
עבר  כוכבי  לכאן  להגיע  צפויים   ,14:30
בכדורסל.  אביב  תל  מכבי  קבוצת  של 
מדובר באירוע הפתיחה לפרויקט שיתוף 
פעולה בין קבוצת הכדורסל של העולים 
לבין  באיבים  המתגוררים  מאתיופיה 
ערן  של  בהדרכתו  הנגב,  שער  קבוצת 
זה  פרויקט  מאחורי  שעומד  מי  מוספי. 
ג'מצ'י, האחראי  הוא שחקן העבר דורון 

על קשרי קהילה של מכבי. הוא זה שיצר 
לשער  אביב  תל  מכבי  בין  הקשר  את 
הנגב. באירוע יתקיים משחק ראווה של 
מוטי  כמובן,  ג'מצ'י  בהם  העבר  כוכבי 
וכן משחק של  ועוד.  פרי  דניאל, אולסי 
מקבוצת  מעורבות  בקבוצות  הילדים 
צפויים  בהמשך  ומאיבים.  הנגב  שער 
הילדים לנסוע יחד למשחק של הקבוצה 
הובטח  משותפות.  פעילויות  ולקיים 
גביע  גם  יגיע  השחקנים  עם  שיחד  לנו 
האירוע  מוזמן.  הרחב  והציבור  אירופה, 
שיפצה  אותו  באיבים  במגרש  יתקיים 
יועבר  האירוע  גשם  ירד  אם  המועצה. 

לאולם הספורט בשער הנגב.

9 חופש פעיל
אמנם השנה חופש חנוכה מעט התקצר 
לקיים  כדי  אותו  מנצלים  אנחנו  אבל 
הספורט  בענפי  מיוחדות  פעילויות 
משתתף  לכדורגל  הספר  בית  השונים. 
הפועל"  חינוך  "מפעלות  של  בטורניר 
במגרש האימונים של הפועל תל אביב- 
וולפסון. בבית הספר לכדורסל מקיימים 
קבוצת  ובשדרות,  מרדכי  ביד  טורנירים 
הכדורגלנים שלנו מקיימת יום כיף וכושר 
במרכז ההידרותראפי, וענף ההתעמלות 
מקיים הפנינג באולם ההתעמלות במהלך 

חופש חנוכה. שיהיה חג שמח לכולם.

9 דרוש: קהל
פתיחת  על  סיפרנו  הקודם  בעיתון 
בכדורעף.  והבוגרים  הבוגרות  קבוצת 
הקבוצות  ששתי  לעדכן  שמחים  אנחנו 
הליגה  בצמרת  ונמצאות  נהדר  נראות 

הארצית. 
נשמח לראות קהל שיעודד את הקבוצה 
במשחקי הבית. משחקי הבנות מתקיימים 
מתקיימים  הבנים  ומשחקי  שבת  בימי 

בימי חמישי. 
שלנו:  בפייסבוק  להתעדכן  ניתן 

"עמותת הספורט שער הנגב".

13דצמבר 2014 וו שער הנגב

ספורט
דפנה סיבוני ששון

בתמונה וו 
מרוץ תיכון 
שער הנגב. 

צילום וו דקלה 
קיי

9שעת כושר
שש דקות ביום

בדיוק תכננתי לצאת לצעידה אבל יש כלים בכיור ואחר כך 
צריך לקפל כביסה כי זה לא ייעשה לבד. בדיוק כשרציתי 
לצאת לרוץ התקשר אלי יודה מהעבודה והיה צורך לסגור 
על סדר יום לפגישה מחר וכבר לא נשאר זמן כי היה צריך 
לנסוע להחזיר את מיכל מהחוג. בדיוק כשרציתי לעשות 

אימון...
ואז צריך  ואחר כך זה רק בסופי שבוע  יום  זה עוד  וככה 
גופנית.  זמן לפעילות  ואין  "סיבות"  וכל הזמן  לטפל בגינה 
וצריך, אני יודע שצריך, אבל לא מסתדר ואולי בעצם זה לא 
זה שלא מסתדר. אולי זה בגלל שזה לא תמיד קל או נוח, 

אז כל מיני דברים פתאום צצים כדי לתת לעצמי "סיבות" 
למה עכשיו לא. אולי אחר-כך. אולי מחר-כך...?

ביותר  הקשה  החלק  תמיד,  כי  מובן.  ממש  שזה  האמת 
ולהתחיל.  ספורט  לבגדי  להחליף  הוא  הגופנית  בפעילות 
אז יש לי רעיון לכל מי שמה שנאמר נשמע לו או לה מוכר: 
בצעו פעילות גופנית רצופה משך שש דקות ביום, חמישה 
ימים בשבוע. כן, שש דקות. לשם כך התלבשו בתלבושת 
ספורט והתכווננו לשש דקות. כך הרבה יותר קל להחליט 

ולהתחיל. 
טוב. עכשיו מי שמכיר אותי חושב שהתחרפנתי. אז אסביר 

מה העניין. 
א. לא סתם תחילת הפעילות הגופנית היא הקשה ביותר, 
זה משום שמערכות הגוף צריכות לעבור הסתגלות למאמץ, 
תעצומות  דורשת  ההסתגלות  גדול.  לא  הוא  אם  אפילו 
מסוימות ולוקחת, ניחשתם נכון - כשש דקות. אחר-כך כבר 

יותר קל. גם נפשית. זהו אתם כבר בפנים.

ב. לא התחרפנתי ונכון, שש דקות ביום אינן מספיקות אבל 
באמת יותר קל להמשיך אחרי שש הדקות לעוד חצי שעה 

ואפילו יותר.
ג. וגם אם נתקעתי רק עם שש דקות, זו הרי אמירה לעצמי 
מחסום  על  להתגבר  ויכול  יודע  אני  יום.  כל  עושה.  אני   –
ובהזדמנות  שבקלות  משהו  זה  דקות  שש  וגם  ההתחלה 

אחרת ילך ויגדל.
ועוד רעיון. זהו מספר הטלפון שלי 050-4884941. אפתח 
ב- WhatsApp קבוצה וכל מי שיירצו ישלחו לי הודעה 
ואצרף אתכם. בקבוצה יוכלו המצטרפים לספר על האופן 
בו הם מתמודדים עם הפעילות הגופנית ואני אוכל לעזור 
בטיפים קצרים לצורך ניתוב דרכם של העוסקים במלאכה 

לטובת בריאותם הטובה.
הדבר לא יהיה כרוך בתשלום.

שש דקות, היכון, הכן, צא.

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי

פרגולות צבי דדון
פרגולות • פרגולות עץ גושני 

 הצללות • גדרות עץ
רצפות עץ )דקים( • חניות לרכב

 צבי דדון • 054-4397835 
 מושב תלמים

www.pergulot-zvi.co.il

פרגולות צבי דדון

נותנות לך כיסוי

9 בחזרה אל 
הטרקטור

התותחים בהפוגה, ואנו 
חוזרים לשאלת הדור הבא 

בחקלאות
בימים שקדמו למבצע צוק איתן, כאשר 
חודרות  מנהרות  על  פחות  הרבה  ידענו 
יהפכו  חלק מהשדות  כי  האפשרות  ועל 
עסקנו  הצבא,  של  הערכות"  ל"שטחי 
ליום  בחקלאות.  הבא  הדור  בשאלת 
העיון שעסק בסוגיה זאת ניתנה הכותרת 

"מי יישב על הטקרטור". 
לעסוק  חזרנו  הלחימה  שוך  עם  מיד 
אופטימית  ראיה  ולחשוב מתוך  בשאלה 
של  סוג  כאן  ישרור  יום  של  בסופו  כי 

שקט שיאפשר לקיים חיים נורמאליים.
ובכן, מה ַנעַשה בעניין?  

המגמה לחקלאות בבית הספר: 
חודשה  החינוך  בית  הנהלת  ביוזמת 
לאחר  הספר.  בבית  החקלאות  מגמת 
וצוות  אהרל'ה  עם  שערכנו  פגישות 
המורים ניתן לומר בביטחון כי אנחנו נדע 
לטובת  באזור  המקצוע  אנשי  את  לחבר 
בתחומי  מקצועיות  והדרכות  סיורים 
רבה  נכונות  קיימת  השונים.  החקלאות 
לסייע.  באזור  החקלאות  ותיקי  אצל 
נתון היום במידה רבה להחלטות  הדבר 
להשתמש  כיצד  והמחנכים  המורים  של 

להיניק,  רוצה  הפרה  הקיים.  הרב  בידע 
ועכשיו תורו של העגל.

במוסדות  חקלאות  לתלמידי  מלגות 
אקדמיים:

יחד  המועצה  ביוזמת  נעשה  זה  מהלך 
חולקו  השנה  גרשוני.  קרן  הנהלת  עם 
לתלמידי  מלגות  הראשונה  בפעם 
החקלאות  במקצועות  הראשון  התואר 
השונים )בעלי חיים, הנדסת מים, כלכלה 
היא  הכוונה  ביוטכנולוגיה(.  חקלאית, 
זאת  שנה.  מדי  זה  במפעל  להמשיך 
אותה  להרחיב  ונקווה  צנועה  התחלה 

במהלך השנים הבאות.
הגד"ש  ענפי  מרכזי  של  עבודה  צוותי 

והרפת: 
הענפים  מרכזי  עם  פגישות  קיימנו 
)הפעילות מוכוונת הן לישובי שער הנגב 
והן למועצות שכנות: אשכול, שדות נגב, 
צפוני(.  נגב  מעברים  בהובלת   – יואב 
דרכי  לגבש  הייתה  הפגישות  מטרת 
פעולה שעניינם שילוב צעירים בחקלאות 
הענפים  מנהלי  השונים.  מגזריה  על 
מבינים כי הנושא הוא אולי החשוב מבין 
אף  עוסקים.  הם  בהם  הנושאים  מגוון 
אחד לא נשאר צעיר לנצח וכל מנהל טוב 
הוא  אותו  הארגון  לעתיד  לדאוג  צריך 
מוביל. עם זאת, עולה במלוא חריפותה 
של  התעסוקה  אפשרויות  שאלת 
יוחלפו  וכאשר  אם  הותיקים  החקלאים 
היא  הפעילות  מטרת  הצעירים.  ידי  על 

החלטנו  כאחת.  הקצוות  בשתי  לטפל 
לגד"ש  מקצועיים  היגוי  צוותי  לקיים 
שעניינה  פעולה  תכנית  להכנת  ולרפת 
יהיה שילוב הדור הבא. מדובר בתהליך 

שונים  גורמים  לשלב  הרעיון  מתמשך. 
והתעסוקה  בכלל  התעסוקה  מתחום 
בחקלאות בפרט כדי לתת מענה לסוגיית 

דור ההמשך, והמשך בוא יבוא.

חקלאות ופיתוח הכפר
חיים חרמוני

 דרום אדום שלי - 
מיזם מיוחד לחגיגות העשור

שגדל  הפסטיבל  עשור.  השנה  חוגג  אדום"  "דרום  פסטיבל 
והצליח משנה לשנה, הוא פסטיבל התיירות הגדול והמצליח 
של  הצלחתו  הכפרית.  התיירות  בתחום  כיום  בארץ  ביותר 
חלק  לוקחים  שנה  שמידי  הנגב,  בצפון  ובתיירנים  בתושבים  טמונה  הפסטיבל 

באירוח המבקרים הרבים שפוקדים את האזור.
לרגל העשור אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפרויקט: "דרום אדום שלי". השנה 

אתם ממליצים לאורחי הפסטיבל על המקומות שאתם הכי אוהבים!
האתרים  על  תמליצו  התושבים,  אתם,  בו  מיוחד  אתר  נקים  הפסטיבל  לכבוד 
טבע  נקודות  על  יהיו  ההמלצות  באזור.  עליכם  והאהובים  המיוחדים  והמקומות 
ונוף שרק המקומיים מכירים, פינות נסתרות ושכיות מחמד שלא זוכות לחשיפה. 

הדברים המיוחדים שהאורחים שמגיעים ל"דרום אדום" בדרך כלל מפספסים.

מעוניינים להשתתף?
.zfonhanegev@gmail.com למייל:  שלכם  ההמלצה  את  לנו  שלחו 
נקודת  סודי,  פריחה  אתר  נוף,  אתר  לטיול,  מקום  רומנטי,  מקום  להיות  יכול  זה 
תצפית, פינה מומלצת לפיקניק או בילוי עם הילדים ועוד. אנו נבחר את ההמלצות 
כאשר  העשור,  שנת  לכבוד  הארצי  אדום"  "דרום  לקמפיין  יכנסו  והם  המובילות 

אתם, הממליצים, תהיו שותפים לקמפיין.
יחד ניצור את "דרום אדום" שלי - אתר שיהווה את "הפנים של הדרום" ובו המלצות 

התושבים עבור האורחים.



9 "בונים חברה 
צודקת"

סניף בני עקיבא ביכיני חגג 
חודש ארגון

חודש  של  בסיומו  שבת,  במוצאי 
העם  בבית  התכנסו  הגשום,  נובמבר 
קהילה,  חברי  הורים,  יכיני  במושב 
ילדים, בני נוער, מדריכים וחניכים לציין 
את  מציין  זה  טקס  ארגון".  "שבת  את 
סיומו של חודש פעילות שלם המתפרש 
ערכי  בתוכן  ועוסק  חשוון  חודש  על 
בני עקיבא בארץ  המשותף לכלל סניפי 
וכן בארגון, סידור, חידוש וצביעת סניף 

תנועת הנוער ביישוב. 
נושא חודש הארגון השנה היה "בונים 
חברה צודקת", והוא קשור להיות השנה 
החברתי  הרעיון  שמיטה.  שנת  הנוכחית 
עצירת  הוא  הנושא  בבסיס  העומד 
העיסוק היומיומי ברכוש ובחומר, ובחינת 
מקדישים  שאנו  והעשייה  המחשבה 
לעיסוק בצדק )ולא רק בצדקה(, זכויות 

עובדים, בניית חברת מופת ועוד. 
השכבה  חניכי  עברו  החודש  במהלך 
בנושא  ערכית  פעילות  )ג'-ח'(  הצעירה 
החניכים  עסקו  במקביל,  חברתי.  צדק 
רבה.  באינטנסיביות  פני הסניף  בחידוש 
בסניף  שלם  קיר  חידשה  גיל  שכבת  כל 

ועיטרה אותו באיורים ברוח הנושא.  
את סיום החודש ציינו ביכיני )ובמקביל 
וחגיגית  שמחה  בתהלוכה  הארץ(  בכל 
מרגש  למפקד  עברו  וממנה  במושב 
מטעם  ברכו  ובו  הסניף  חניכי  של 
במושב,  והמוניציפאלי  החקלאי  הועד 
המפקד  את  החינוך.  וועדת  המועצה, 
חתמה כתובת אש שגילתה לחניכי הסניף 
את השם הארצי שניתן לשכבת הבוגרים 

החדשה - "ציון".
מרגשות  הופעות  כלל  הערב  המשך 
עליהן עמלו חניכי הסניף בהנחיית צוות 

המדריכים. 

9 צעירי השולחן 
העגול

צעדיה הראשונים של מועצת 
הנוער האזורית בשער הנגב

חשוב  מה  הנוער?  בני  רוצים  מה 
)המבוגרים,  אנחנו  האם  בעיניהם? 
המחנכים( מכוונים למקומות רלוונטיים? 
לה בחודש האחרון  בשקט, בשקט קמה 
)בשלב  הכוללת  אזורית  נוער  מועצת 
מיישובי  ז'-ח'  משכבות  נציגים  זה( 
שער הנגב. את המועצה, הפועלת תחת 
כעת  מובילים  חברתי,  לחינוך  המחלקה 
זיו   – משימה  בפרק  נח"ל  חיילי  שני 
)מארז( ויעל )כפר עזה( ואליהם תצטרף 
אנו  זה  רכזת הדרכה מהמחלקה. בשלב 
מנסים לברר צרכים, לגבש את בני הנוער 

ולתכנן קדימה. 
הוא  והולכת  הנבנית  המועצה  תפקיד 
רחב: התנסות במנהיגות ייצוגית ועשייה 
של  וצרכיו  קולו  הנכחת  דמוקרטית, 
הנוער, ייצוג שער הנגב במועצת הנוער 
פרויקטים  של  וביצוע  ותכנון  האזורית 
המועצה  הקמת  הנוער.  בני  ועם  למען 
המתקיים  מקביל  לתהליך  מתחברת 

כבר בלא מעט יישובים - הקמת מועצת 
נעורים יישובית שאמורה לפעול פנימה 
אל  החוצה  גם  אך  הנעורים  תוך  אל 

הקהילה. 
בהצלחה לחברי המועצה הצעירים. 

 9מנהיגות 
מכיתה א

חינוך לעצמאות, יוזמה 
ומנהיגות בחינוך החברתי

פורמאלי,  בלתי  חינוך  חברתי,  חינוך 
בניית חברת ילדים - מה בעצם הרעיונות 
למה  הללו?  השמות  מאחורי  העומדים 
"צהרון",  סתם  לזה  לקרוא  לא  פשוט 

בייביסיטר או חוג יצירה איכותי? 
לילדים  לעצמנו,  להגדיר  ניסיון  מתוך 
ולקהילה על מה אנחנו מדברים כשאנחנו 
ולנוער,  לילדים  לחינוך  מתכוונים 
התחלנו בצוות האזורי של מדריכי א'-ו' 
לבחון את הערך המוסף שטמון בחינוך 

החברתי. 
החינוך  בהגדרת  בולטים  מרכיבים 
כ"בלתי פורמלי" טמונים בחוויות העשייה 
באקטיביות  התנסות  הקבוצה,  למען 
בהנהגה  החינוך,  בתהליכי  החניכים  של 
וטעייה  בניסוי  וכן  החניכים  פנימית של 
במרחב שמסוגל להכיל טעויות אלו. אין 
שעוסקים  נושא  תהיה  שמנהיגות  סיבה 
בו רק בשנת בר מצווה או לקראת קורס 
בחברת  שילדים  סיבה  אין  המד"צים. 
ממשי  חלק  ייקחו  לא  הצעירה  הילדים 

בתחום זה.
האחרונות  בשנים  קיים  מובנה  מתח 
החברתי  המדריך  של  תפקידו  בהגדרת 
בבתי הילדים הצעירים )א'-ו'(. המדריך 
פעילויות"  "אמרגן  להיות  מחד  נדרש 
ומאידך איש חינוך, להדריך, להעצים את 
)ובצדק(  נדרש  המדריך  הקבוצה.  ילדי 
חברי  בין  הדינאמיקה  בבניית  לעסוק 
בתוך  החברתיות  והמיומנויות  הקבוצה 
או  לימודיים  הישגים  כאן  אין  הקבוצה. 
העשייה  מרכז  אלא  להספיק,  "חומר" 
החברתיות  היכולות  בניית  סביב  ייסוב 

של הפרט והקבוצה. 
אחת  המתקיים  המועצה  במפגש   
לשלושה שבועות דנו בחשיבות העשייה 
היוזמה  המנהיגות,  פיתוח  בתחום 
א'.  מכיתה  כבר  הילדים  והעצמאות של 
ונתנו  מניסיונם  שיתפו  רבים  מדריכים 
דוגמאות להתנסויות ופעילויות בהן ניתן 
העיקרי  הדגש  אלו.  מרכיבים  להדגיש 

היה עידוד הפעילויות כחלק בלתי נפרד 
התהליך  הנכחת  וכן  העבודה,  מתכנית 

מול ההורים. 

9 איך עושים 
ספרים

במסגרת שיתופי פעולה עם 
הספרייה האזורית של שער 

הנגב נפגשו תלמידי והורי בית 
הספר היסודי עם הסופרת 

עפרה גלברט - אבני
"סיפור  מחברת  גלברט-אבני, 
לא מפחד"  אני  הזה  "מהפחד  בצבעים", 
את  הציגה  אחרים,  רבים  וסיפורים 
על  התלמידים  עם  ושוחחה  ספריה 
סיפורים?  נכתבים  מדוע  כמו  נושאים 
איך נהיים סופרים? מנין באים הרעיונות 
הסופר?  של  מקורותיו  ומהם  לכתיבה 
ותחקיר  ממסעות  במצגת  לווה  המפגש 
"מסעות  הספר  כתיבת  לקראת  שבוצעו 
קסומים", והסופרת תיארה כיצד נבחרו 
המסעות.  במהלך  גילתה  ומה  האתרים 
נירית חג'ג', מנהלת הספרייה ואטי כהן, 
האחראית על פעילויות הספרייה, פתחו 
בפני ההורים והילדים את הספרייה ונתנו 

חסות למפגשים המרתקים.

לילי איתמרי, רכזת חברתית יסודי

9 מי בא לגן
שנת הלימודים תשע"ה 

נפתחה בתהליך של חזרה 
לשגרה במחלקת החינוך לגיל 

הרך
בשער  מתחנכים  שש  ועד  לידה  מגיל 
ו-22  גנים   18 ב-  ילדים,   750 הנגב 
פעוטונים. על הכול מנצחים עשר רכזות 
ונשות צוות  - 243 אנשי  ו  גיל רך  ורכז 
חודשיים  לאחר  ומוכשרים.  מסורים 
המבצע  בזמן  המערכות  הפעלת  של 
מקצועית  בצורה  הצוותים  תפקדו  בהם 
שנת  את  פתחנו  הערכה,  ומלאת 
חזרה  של  בתהליך  תשע"ה  הלימודים 
לשגרה. נפרדנו מכמה דמויות מרכזיות 
הגיל  רכזת  סלום,  אדריאנה  ומובילות: 
הרך באור הנר, אור כהן, רכזת הגיל הרך 
בנחל עוז, אורנה בראוור, רכזת הגיל הרך 
רך  גיל  רכזת  יחזקאל,  ענת  במפלסים, 
בארז והדס גרינברג, רכזת גיל רך בגבים. 
רכזות יקרות שהובילו את המערכת, כל 

ומקצועיות.  אהבה  עם  בישובה,  אחת 
כמו כן נפרדנו משימי חתוקה, סייעת בגן 
שניהם  גנן,  אלמוג,  וגיורא  יכיני,  ארזים 
הילדים בשער  בגני  30 שנה  עבדו מעל 

הנגב.
חברתי  ערב  קיימנו  נובמבר  בחודש 
נפרדנו  בו  הרך,  הגיל  צוותי  לכלל 
ונהנינו  אלמוג  מגיורא  בהתרגשות 
ממופע חד-פעמי באיכותו ורגישותו של 
הוכנסה  ופעוטונים  בגנים  קרביץ.  טל 
ואיתור"  "תוכנית רב מערכתית למניעה 
של  הטיפול  אנשי  כלל  את  המאגדת 
צוותי  עם  מערכתית  לעבודה  המועצה 
הגיל הרך במטרה למנוע, לאתר צרכים 
תהליכי  ולהוביל  ופרטניים  מערכתיים 
והיא  לדרך  יצאה  התוכנית  התערבות. 

אבן יסוד בעשייתנו.
"מה  תוכנית  בגנים  פועלת  לכך  נוסף 
מרכז  עם  בשותפות  לי",  כשקשה  עוזר 
המוכרת  המוזיקה  תוכנית  החוסן. 
והאהובה בשיתוף אולפן המוזיקה החלה 
גם היא לעבוד במלוא המרץ ובעקבותיה 
בשישה  תנועה  תוכנית  השנה  קידמנו 
ההורים  למחול.  האולפן  בשיתוף  גנים 
ליהנות  זוכים  הבוגרים  הגנים  של 
ששולחים  ושמחים  צבעוניים  ממיילים 
"גוגלה"  כלי  באמצעות  הילדים  להם 
לילדים  ומאפשר  לגן  הוא  גם  שנכנס 
לגלות עולם ומושגים, לתקשר בתכתובת 

"מיילית" ולבצע סקרים שונים בגן.
מדובר  הרך:  בגיל  הבינוי  בנושא 
בתהליך ארוך הכולל בנייה של מעונות, 
מוסדי(.  מוגן  )מרחב  וממ"מ  ילדים  גני 
סדר  בראש  נמצא  בנייה  תהליכי  קידום 
במועצה  רבות  מחלקות  של  עדיפויות 
בשיתוף מלא של כלל הישובים ובהתאם 
מעון  לבנות  התחלנו  שעלו.  לצרכים 
הסתיימה  עוז,  בנחל  כיתות  שתי  עם 
בנייה  והחלה  בדורות  ממ"מים  בניית 
מהישובים  בחלק  חייל,  וברור  ברוחמה 
בניית  כבר מכינים את הקרקע לתחילת 
גנים  בניית  לקידום  הניירת  מעונות, 
בהתאם  המסגרות  וגידור  בעיצומה 
מתרחשת  הממשלה  משרדי  להנחיות 

במרבית יישובי המועצה במקביל.
הגיל הרך בשער הנגב צומח ומתפתח 
ערכי  על  שמירה  תוך  רבים  לכיוונים 
הגיל  מערכות  של  האוטונומיה  ליבה, 
האנשים  בזכות  ובעיקר  ישוב  בכל  הרך 

ששותפים למחשבה ולעשייה.

לבנת עציץ

9 יחד וגאווה
"גאווה" בריטניה, 2014. במאי: 

מת'יו וורצ'וס
והצפייה  הקולנוע  לימודי  שנות  כל 
צילום  מורכב,  תוכן  בעלי  בסרטים 
או  מרתקת  עריכה  מעניין,  אמנותי 
אותי  להכין  יכלו  לא  מרשים,  משחק 
הסיבות  למרות  כי  "גאווה".  כמו  לסרט 
שמניתי למעלה, ולמרות שמבנה הסרט 
הכי  הוא  שהסוף  ולמרות  בנאלי,  הוא 
סוף הוליוודי סוחט דמעות שיש – איש 
על  הסרט,  של  בקסמו  לעמוד  יוכל  לא 
סיפורו הייחודי והדמויות החזקות שבו. 
הכורים  שביתת   .1984 בריטניה, 
מהפיכה  הומופובים,  חוקים  הגדולה, 
ראשו  את  זוקף  הקפיטליזם  כלכלית, 

)השחקן  מארק  פינה.  בכל  המכוער 
החתיך בן שנצר, אמריקאי דווקא( צעיר 
בקהילה  הפעיל  סוציאליסט  לונדוני, 
להביס  טובה  הכי  כי הדרך  מבין  הגאה, 
כוחות  לאחד  היא  הממשלה  גזרות  את 
מחליט  הוא  השובתים.  הכורים  עם 
למאבקם  כסף  שתגייס  תנועה  להקים 
של  חבורה  סביבו  ומגבש  הכורים,  של 
למען  הנאבקים  ולסביות  הומואים 
ומתדרדר,  הולך  כשהמאבק  המטרה. 
כורים  לעיירת  לנסוע  החבורה  מחליטה 
כדי  בוויילס,  לחלוטין  רנדומאלית 
להביע את תמיכתם באנשי העיירה אשר 
והפסקת  השביתה  נטל  תחת  כורעים 
המשכורות. המפגש הכמעט בלתי נתפס 
לעירוניים  הקטן  מהכפר  הפועלים  בין 
פעולה  לשיתוף  במהרה  הופך  העליזים 

אותנו  רק  לא  בעוצמתו  המפתיע 
הצופים, אלא גם את הדמויות עצמן. אגב 
כל  על  מניפסט  לכתוב  אפשר  דמויות, 
הכינו  בעיקר  אבל  בסרט,  ודמות  דמות 
מצחוק  הקורעת  לדמות  עצמכם  את 
אימלדה  הוותיקה  השחקנית  שמגלמת 
אומברידג'  מיסיס  היא  הלא  סטטון, 
במהלך  פוטר.  מהארי  המרשעת  המורה 
כל דמות עוברת תהליך של  שנה אחת, 
הזהות  והן  המינית,  הן  זהות–  בדיקת 
אה  והפוליטית.  המשפחתית  החברתית, 
ובאורח פלא ובניגוד לחוקי הוליווד, אף 
ומנהלת  מתאהבת  לא  מהדמויות  אחת 

רומן עם דמות אחרת! תארו לעצמכם! 
הסרט, בבימויו של מת'יו וורצ'וס, שהוא 
במאי נחשב מאוד בבריטניה אם כי דווקא 
בתיאטרון, מבוסס על אירועים אמיתיים. 

אירועים אמיתיים? זה כמעט לא יאומן. 
שאיגודי  ידעתם  האם  חביבים,  קוראים 
הכורים חברו לארגוני הלהט"ב )לסבית, 
הומואים, טרנסקסואלים וביסקסואלים( 
ת'אצ'ר?  של  מדיניותה  נגד  במאבקם 
האם אתם יכולים לדמיין במדינת ישראל 
שונות,  כך  כל  קבוצות  שתי   2014 של 
שרומסת  ממשלה  נגד  פעולה  משתפות 

את זכויותיהן ומאמללת אותן? 
לאקרנים  יוצא  ש"גאווה"  מפתיע  לא 
ברחבי העולם דווקא עכשיו. כל העולם 
נמצא בסוג של משבר זהות, בעקבות גלי 
הגירה גדולים וגלובליזציה אינטנסיבית. 
אם אני מסתכל פנימה על הבית, אנחנו 
כערך  הציונות   - תקדים  חסר  בשפל 
הפכה להיות מושג בעל אלף משמעויות, 
מנסים  פוליטיים  ארגונים  מיני  כל  אשר 
השמאל  ובעוד  בעלות.  עליו  לתפוס 
על  והימין  כהרסני  הימין  על  מכריז 
השמאל כבוגד, וכולנו משתלחים האחד 
הזה  מהמצב  העיקריים  הנהנים   - בשני 
וגדל  גדל  ממונם  אשר  הכוח,  בעלי  הם 

עם כל המאבק הזה.
רובנו  אצל  מקושרת  "גאווה"  המילה 
בקלות לקהילת הלהט"ב, אך בסרט הזה 
הבמאי  נוספת.  משמעות  נטענת  היא 
ומתמלא  האלה,  האירועים  על  מסתכל 
גאווה בבני עמו, אשר ראו מעבר לשסעים 
למען  כוחות  ואיחדו  ביניהם  החברתיים 
חברה אחת טובה יותר. נשמע כמו סיבה 
לגאווה, גם אם ההעדפות המיניות שלך 

הן למין השני.  
בסוף הסרט, עת היה קשה למחוק את 
החיוך מהפנים, תהיתי עם חבריי לצפייה, 
תושבי  ארגון  של  הפגנה  תתכן  האם 
שדרות עם מפלגה המייצגת קיבוצניקים 
נגד מדיניות הממשלה באזורנו? יש מצב 
יחד  יעמדו  יהודי  וארגון  ערבי  שארגון 
במאבק נגד גזענות? מישהו יכול לדמיין 
ברחובות  צועדת  ממועשרות  מיליונרית 
תל אביב במחאה החברתית? האם גם לנו 

תהיה סיבה לגאווה?
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9הוגה הכפר
סתם יום של חול

קמתי בבוקר, לא ראיתי אף אחד, צחצחתי שיניים, שטפתי 
בשום  שיער  לי  אין  הסתרקתי,  עאלק  הסתרקתי...  פנים, 
מה  לי  שיש  לא  התלבשתי...  ובאף,  באוזניים  חוץ  מקום 

להסתיר אבל נו...
ולא ראיתי שום דבר  הצצתי החוצה דרך חרך צר בדלת 
כמו  בדיוק  זרחה  השמש  בזהירות,  החוצה  יצאתי  מאיים, 
מה?  אבל  באוזון,  חור  אותו  קרינה,  רמת  אותה  אתמול, 
התאריך היה שונה: יום שלישי! ואו יום שלישי כזה עוד לא 

היה אף פעם.
כמה,  יודע  המי  בפעם  הבטון  במדרכת  לצעוד  התחלתי 
מימיני דשא, משמאלי שיח ורדים רענן, עדיין נוטף אגלי טל 
בוקר... ממש פסטורלי, כאילו שאין מלחמות, מגפות,  של 

אסונות או רעב בעולם.

עדיין  השמיים  ללכת,  המשכתי  מחנטרש,  אני  מה  טוב 
כחולים, בזה אין חדש. חסר שהצבע שלהם ישתנה... כאילו 

שחסר לנו צרות... די עם הפסימיות.
חשבתי לעצמי: קסאמים לא רועמים בינתיים, גם הקליקים 

של הכריזה עוד ישנים. תירגע!
מקשיב.  שמישהו  בתקווה  לעצמם  מדברים  תנועה  דיווחי 
אוויר נקי כמו סטריאו אף אם. בלי רעשים. אובך קל באופק 
מחבר את השפלה הפנימית עם הרי יהודה. דיברו על גשם 
מחרתיים אבל בינתיים מונגוליה - קר ויבש כמו מדבר גובי. 
אד קליל מופק מהפה, אני עושה כמו סיגריה, הולך הלוך 
בצעד קליל ומסוגנן כמו ערס ניו יורקי. כל צעד מקרב אותי 
אל היעד. עוד לא נולד המניאק שיגרום לי ללכת ברוורס. 
אני חושב על מה היה ומה יהיה ומראות מהעבר ומהעתיד 
צופה  הוא  במשחק,  משתתף  לא  ההווה  אותי.  מציפים 
טוב  במקום  נמצא  ההווה  נכון...  יותר  או מהאמצע  מהצד. 

באמצע. 
ככה  קטנה.  יד  כף  בגודל  בשמיים,  מופיעה  קטנה  עננה 
מתחיל המבול שהם הבטיחו? נקווה שהספיקו לזרוע את 

החיטה או לקטוף את הפומליות או מה שזה לא יהיה.

לא  שאני  בטוח  לא  השקט.  את  מפלחת  מוזיקה  פתאום 
מדמיין. יכול להיות שאני מתחיל לשמוע קולות? לא, זאת 
עם  מתפרע  לו  קוראים  איך  שוב  מוזיקה.  באמת  כנראה 

הווליום.
"הגעת ליעד" אומר לי ה - WAZE של האני הפנימי.

אני פותח את הדלת. דופק כרטיס, ממלא מים, לוחץ על 
הקומקום, מוציא נס קפה וסוכר...

עוד יום.

החדשות ופרשנותן:
במדינה  הכרה  בעד  הצביע  הצרפתי  הפרלמנט  "גם 

פלסטינית"
למען האמת - גם אני בעד. אני גם בעד מדינה לכורדים, 

לארמנים, לבסקים, לצוענים, לאפאצ'ים.
שיבואו  רק  לחייזרים.  במדינה  הכרה  בעד  גם  אני  בכלל, 

כבר לעזאזל.

ישי שוסטר



9 חורף חם
חדשה  שנה  מאחורינו,  מעט  חנוכה 
חלק  להיות  שמחנו   - ואנחנו  בפתחנו 
הדס.  משפחת  של  הרקפות  מפרויקט 
ברכישת רקפת עזרנו להם, אנחנו ורבים 
כמונו, לעמוד בהחזר תשלום בגין מחלתו 

של עתי בנם ז"ל.
מדע",  "קפה  במסגרת  הרצאות:   •
של  הרצאתה  אחה"צ  בשעות  התקיימה 
למדע.  ויצמן  ממכון  רוזנקרנץ  לירון 
טוב":  לא  מריח  "זה  ההרצאה:  נושא 
יוצאת  כימית  כשתקשורת  קורה  מה 
מרתק.  היה  מעניין?  נשמע  משליטה. 
אחה"צ  לפעילויות  גם  להצטרף  שווה 

שלנו.
במוזיאון  בתערוכה  היינו  טיולים:   •
הודינו  רמון,  למצפה  הדרמנו  ישראל, 

למתנדבים בסיור בדרום.
בינואר,  בשלייקס"  "אילת  לפנינו   •
בפברואר  המלח  בים  הזהב"  "פסטיבל 

כשכל טיול פתוח לקהל הוותיקים.
• מופעים: זמר"ל )בתמונה( - מעל 100 

במופע  חנוכה  של  ראשון  בנר  צפו  איש 
וביידיש. בעברית  שירים  של  מוזיקלי 

שלום  בית  של  תרומתו  היא  המופע 
רוזנטל  גדי  היו"ר  של  ביוזמתו  עליכם, 
היה  נוברשטיין.  אברהם  פרופ'  והמנהל 

זה ערב מיוחד ומהנה.
של  השנייה  תערוכתו  תערוכות:   •
ונקראת  ביחדיו  בנימין שימרון המוצגת 
 60 במלאת  המצלמה"  בעין  עוז  "נחל 

לקיבוץ.

9 קול קורא 
להגה 

• מדי בוקר ניתן לראות בכבישי שער 
הנגב את ה"נכונית" של 'יחדיו', המסיעה 
בכוחות  להגיע  יכולים  שאינם  חברים 
הנכונית  וחזרה.  ל'יחדיו'  מביתם  עצמם 
ידי  על  שנים  עשר  מזה  מתופעלת 
קבוצת מתנדבים ותיקה. בשנה האחרונה 
ואנו  חדשים,  מתנדבים  אליה  הצטרפו 
מנת  על  נוספים  מתנדבים  מחפשים 
להמשיך את המסורת. דרישות התפקיד 
שנים  רב  ניסיון  ג'(,  )רצוי  ב'  :רישיון 
בנהיגה, גמישות בימי ההתנדבות, נכונות 
ליום התנדבות בשבוע בין השעות 14:00 
יחס  מובטח  אלה  כל  תמורת   .6:30  -
חם ואוהב וארוחת בוקר מפנקת. נשמח 
מתנדבי  רכז   - פניני  לאריה  תפנו  אם 
הנכונית, בטלפון 054-791727 או לציפי 
מוצפי, רכזת מתנדבי העמותה בטלפון: 

.050-6492363

יחדיו
שולי הרן

בתמונה וו 
מופע זמר"ל
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9אמנון וקצר
השתייכות

יש כאלה שזקוקים לרב שיורה להם את דרכם. הם זקוקים 
בעקבותיו  וללכת  שהוא  כל  אדמו"ר  של  לחצר  להשתייך 
שזקוקים  כאלה  יש  כמותם.  אלפים  או  מאות  עם  יחד 
שילכו  אותם  להנהיג  אנשים,  להוליך  בעצמו.  הרב  להיות 
בעקבותיהם. אני הקטן לא רוצה להשתייך לחצר כל שהיא 
ולא רוצה את תפקיד הרב. אם משהו טוב בעיני אלך איתו, 

אם דבר מה מתאים גם לאחרים ילכו הם עמי.

קו בכביש
תמיד כשאני נוסע בסבלנות מאחורי משאית איטית, ולצדי 
ואיני עוקף. אני  קו לבן רצוף אני שומר על חוקי התנועה 
מחכה בסבלנות שיגמר הקו הרצוף ויופיע המקווקו. וכשהוא 
מופיע סוף סוף מופיעה תמיד, אבל תמיד גם מכונית ממול 
ואיני יכול לעקוף. עד סיומו הבא של הפס הלבן ובואה של 

המכונית  ממול.

התאמה
שתראה  סימולציה  לעשות  נדרש  אתה  להקרנה  כהכנה 
את מיקום שכיבתך כך שיוכלו לסמן במחשב ועל גופך את 
המקום המדויק. מתחת לראשי שמו מתקן שאמור לעזור 
ניסיונות  מספר  לאחר  הראש.  מאחורי  ידיי  את  להניח  לי 
בנחרצות:  האחות  קבעה  המכשיר  את  להתאים  כושלים 
כשמנסים  כנראה  זה  ככה  למכשיר.  מתאים  לא  אתה 

להתאים אותך למכשיר ולא את המכשיר אליך.

מתי כבר
מתי כבר יטילו איסור על פרסומות בטלוויזיה. מתי כבר יקבל 
בוז'י קצת זחיחות מנתניהו והלה יקבל קצת מהחנוניות של 
הרצוג. מתי כבר יקצר לונדון בשאלותיו הארוכות. מתי כבר 

יפסיקו הצפרים להטיל לשלשת דווקא על האוטו שלי. מתי 
כבר תוסר הריאליטי מהמסך ונוכל להקדיש יותר מחשבה 

לריאליטי שלנו.

להיות הומו
אין לי שום דבר נגד הומואים. אין לי גם שום דבר בעדם 
לי שלא  נראה  אבל לאחרונה לפי כמות המלל בעיתונות 
להיות הומו הוא פשע, או לפחות לא בסטייל. כל סלב זוכה 
להיות  סלב.  למגה  והופך  מהארון  יוצא  כשהוא  לתשואות 
הומו לא הופך אותך ליותר טוב כמו שלא עושה אותך יותר 
להבין  צריך  האחר  כלפי  לסובלנות  שטוען  מי  דווקא  רע. 
שאם יתייחסו להומו בצורה עניינית ולא בהתרסה הרי שלא 

תהיה בעיה של סובלנות.

מילה טובה
מתוקף מצבי הבריאותי אני נפגש בעת האחרונה לעיתים 
קרובות ברופאים שונים. חלקם אדישים, חלקם מרושעים, 
חלקם אנושיים ומתחשבים. כזה הוא אלי טננבאום, רופא 
המשפחה ברוחמה. מקצועי, מתחשב ובעיקר אנושי, דבר 
שעוזר לא מעט ולפעמים אולי יותר מהתרופות שבמרשם. 
גילי,  הצוות:  לכל  והערכה  תודה  גם  מגיעה  אלי  עם  יחד 

בימלה וענבלו.

להב"ה
או  יודע אם מעצרם של חברי ארגון להב"ה מוצדק  אינני 
לא מבחינה משפטית אבל ברור לי שהארגון  הנו הגזענות 
בהתגלמותה. אל בנות ישראל, אומר אחד מראשי להב"ה, 
עניין  לא  זה  הערבים  אל  אבל  בעדינות  מתייחסים  אנחנו 
לטלוויזיה. חברי הארגון הם בעיני אנשים חשוכים ומסוכנים. 
והאלים  העוין  יחסם  על  כפיים  היום  להם  שמוחא  מי 
לערבים צריך לבדוק את המגזר אליו הוא שייך מפני שלא 
או מחרתיים.  אותו מחר  גם  יסמן  מן הנמנע שאותו ארגון 
אינם  אלימים  באמצעים  גזענות  מתוך  שפועלים  אנשים 

מבחינים בגבולות.
עוד לא חלף הליל ילדה

הבוקר לא הפציע
וער אני על משכבי

שותה מתוך אותו גביע

אותו גביע בו נגעו שפתייך
בו דמותך שכנה

וכל חלומותיי רק אלייך, אלייך
ואת בם רודה ביד חזקה

עוד לא לילה ילדה
כבר לא יום

אתך אני כבחלום
אתך אני לעת הזאת

במציאות ובהזיות

מילים רבות שופכו לשווא 
ורק היד יודעת

עדנת העור הרך ספר
ורגש היוצא מדעת

חלמי ילדה, לילך שקט
שלי מלא סיוט

אהבתך הייתה תמימה
שלי גוועה למות

עוד לא לילה ילדה 
כבר לא יום

איתך אני כבחלום 
איתך אני לעת הזאת

במציאות ובהזיות

אמנון גולץ






