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03 נובמבר 2014 וו שער הנגב

9בפתח הדברים
דברים שרואים מכאן

משלחות,  מבקרים,  טורי  אותנו  מכבדים  לבד.  לא  אנחנו 
מבקשים  כולם  ישראל".  ו"עמך  שם  נשואי  אורחים 
ולסייע במה שניתן. הם שואלים  להזדהות, לחזק, לברך 
"מה נשמע?" ו"איך היה?" ו"מה הם הלקחים?" ו"מה אתם 

צריכים?" 
שאלה אחת נשאלת תמיד, אך בדרך כלל היא נלחשת 
באין קול: " מה הם עושים שם, לכל הרוחות?". המפרגנים 
יוסיפו: "כל הכבוד להם", המתריסים ירגנו: "זו פשוט חוסר 

אחריות". 
מה  אבל,  בתקשורת.  עלינו  מדברים  מפורסמים,  אנחנו 
באמת יודעים עלינו? הלא רוב עצום של הידיעות אודותינו 
יודעים  כאן,  שחיים  אנחנו,  הבטחוניות.  בבעיות  עוסק 
וכותרות  שלהבין את המתרחש דרך מהדורות החדשות 
של  לחור  מבעד  העולם  על  להתבונן  כמו  זה  העיתונים 

המתפרסם  המידע  ביותר.  מצומצם  אבל  מדוייק  קשית: 
גדול  אבל  וזה  אבל,  כלל.  בדרך  נכון,  הינו  אודותינו  על 
ומשמעותי, הוא אינו מבטא אלא אפס קצהו של המתרחש 
ופרסומות  כאן. חשוב שנכיר בכך, שלא מוכרים עיתונים 
שאנחנו  שמספרות  כתבות  עם  ובאינטרנט  בטלוויזיה 
אוהבים את החיים כאן, גאים בקהילות שלנו וחיים בהנאה 

רבה, במשפחה מורחבת של שלושה וארבע דורות.   
במבט  מצולקת.  בשכונה  חיים  אנחנו  חיצוני,  במבט  אכן, 
קצת יותר מתענין וראציונאלי, יבין כל אחד שיש, כנראה, 
הסבר לצמיחה הדמוגרפית והכלכלית תחת מציאות לא 
פשוטה. יש הסבר לנחישות בה הישובים שלנו מתמודדים 
חברתי,  קושי  עם  משולב  שהיה  בטחוני  משבר  עם 
וכלכלי. ההסבר, שלא מאמין בניסים ובקסמים  אדאולוגי 
הוא, שעבור רובנו, סך הסיבות לחיות כאן חזקות ומוצקות.  
באים,  זו הסיבה שהבנים שלנו מצטרפים, שהסטודנטים 

שהעסקים מתרבים.  

שלום חבר
בחודש מרץ גשום של שנת 1957 נולדנו, איתי צורי ואני, 

החלום,  את  מימשו  שלנו  ההורים  בו  הכפר  במפלסים, 
 - שאנחנו  כדי  ואדאולוגיות,  ושפות  יבשות  חצו  שלמענו 
הקיבוצניקים הראשונים שיוולדו לחלוצי אמריקה הלטינית 
אדם  בני  יצרנים,  יהודים  גאים,  ישראלים  להיות  נגדל   -

טובים.
איתי זכה להקים ולנהל את המרכז ההידרותרפי השיקומי 
בשער הנגב, הבית לאלפי מטופלים ובעלי צרכים מיוחדים, 
שמוצאים בו נחמה ויד תומכת לעת מכאוב, קושי ואתגר. 
הוא הנהיג בו בית פתוח לציבור הרחב, ההטרוגני, השמח 

בשונותו. 
זכה לצקת בחייו ערכים של עזרה הדדית, ערבות  איתי 
אנושית ואינטגרציה בין מגזרים. הוא הנהיג אי של מצויינות 

מקצועית וחברתית.
נפלא.  אדם  טוב,  שכן  ומעשה,  חלום  איש  חבר,  איבדנו 

פועלו של איתי ילווה את חיינו ויהווה לנו מקור השראה.
אני נפרד ממך בכאב על הפרידה המוקדמת ובאהבה על 

החברות הטובה; 
היה שלום, צורי.

שנה טובה, אלון
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06 וו מבט מעודד וו עודד פלוט

13 וו שעת כושר וו נבות מילוא

15 וו אמנון וקצר וו אמנון גולץ

16 וו הוגה הכפר וו ישי שוסטר

12.11.14 מתוך וו  "15 שניות-ממים שעוטפים את עזה"



חוזרים לדשא וו שנת 
הלימודים בספיר נפתחה עם 

עלייה במספר הנרשמים
הלימודים  שנת  נפתחה  שבוע  לפני 
דובר  תמיר,  סיימון  ספיר.  במכללת 
המכללה: “עושה רושם שיש לנו עלייה של 
במגמת  הנרשמים.  בכמות  אחוזים  עשרה 
שמונה  של  עלייה  לנו  יש  ההנדסאים 
יפים.  בנתונים  מדובר  הכול  ובסך  אחוזים, 
הקודמות  השנים  לעומת  אך  קטן,  הגידול 
עלינו,  שעברה  הקשה  בתקופה  ובהתחשב 
המצב נשאר דומה. בחודש יוני, לפני “צוק 
איתן”, הייתה עלייה מאוד גבוהה, אבל היא 
אומר  הכול,  בסך  בעקבותיו”.  הצטמצמה 
ההפתעות  אחת  נהדרת.  האווירה  סיימון, 
לתואר  שנרשמו  התלמידים  מספר  היא 
“גם  המכללה.  שמציעה  בקולנוע  השני 
אנשים שאין להם רקע בקולנוע, עשו קורסי 
השלמה והתקבלו”. בהמשך החודש יתקיים 
של  הראשון  כשהיום  לחברה,  שדרות  כנס 

הכנס מתקיים במכללה והשני בשדרות. 

ח”י לנביה וו יום אירועים לזכרו 
של אל”מ נביה מרעי 

החודש יצוין 18 שנים לנפילתו של אל”מ 
שנפל  עזה  אוגדת  מפקד  סגן  מרעי,  נביה 
יתקיים  שנה  כמידי  ברצועה.  קרב  במהלך 
יום אירועים מיוחד לזכרו, שייפתח במרוץ 
ונמצא  שמו  את  שנושא  מהמטווח  שיצא 
מדרום לניר עם. שם גם תהיה נקודת הסיום. 
ו-10   4  ,2 במסלול:  יתחרו  קבוצות  שלוש 
ק”מ, והוא מיועד בעיקר לחיילים ובני נוער 

מקומיים, אך פתוח גם לכלל הציבור. 
המארגן  במי”ל,  תא”ל  אולמרט,  ירמי 
והמוציא לפועל של האירוע: “אנחנו עושים 
ושם  עם  בניר  המים  מוזיאון  באזור  מפגש 
האישית  המורשת  על  להם  אנחנו מספרים 
ויישא  יהיה  מופיד,  אחיו,  גם  נביה.  של 

דברים”. 
בה  קליעה  תחרות  תתקיים  בהמשך 
ישראל,  משטרת  אנשי  בעיקר  משתתפים 
של  המשפחה  בני  את  משלבים  ובהמשך 
עם  המגיעים  צבא,  יוצאי  שהם  ז”ל,  נביה 
נשקם האישי ומשתתפים במטווח. בצהריים 
מהצפון,  נביה  של  משפחתו  בני  יגיעו 
יגיעו  ובהמשך  צהריים,  לארוחת  יתארחו 
ירמי:  לזכרו.  הטקס  יתקיים  שם  למכללה 
בכנס  הטקס  את  משלבים  אנחנו  “השנה 
היום.  באותו  שמתקיים  לחברה,  שדרות 

כתוצאה מכך לא נוכל להקים אוהל צעירים 
ולקיים דיונים כפי שנעשה בשנים קודמות, 
המוסד  של  באודיטוריום  תהיה  והעצרת 
החטיבה  מפקד  היה  נביה  החדש.  החינוכי 
ביום  עזה  אוגדת  מפקד  וסגן  הצפונית, 
הנוער  בין  לחבר  רוצים  ואנחנו  שנהרג, 
מקום  עם  מהצפון,  בעיקר  שמגיע  הדרוזי, 
בדרום.  עושים,  מממנו  שרבים  השירות 
דרוזים  סטודנטים  בעצם  מעודדים  אנחנו 
מעמידה  המכללה  ספיר.  במכללת  ללמוד 
שלומדים  הדרוזים  הצעירים  לכל  מלגה 

אצלה”. 
זו השנה השלישית בה מוענק “אות גבורה 
נביה.  של  לזכרו  הטקס  במסגרת  אזרחי” 
מועמדים.  מספר  ויש  קורא  קול  “הוצאנו 
מינינו ועדה שבראשה עומד נשיא מכללת 
אחלמה  גב’  גם  בה  שותפים  והיום  ספיר, 
דרוזי  לוחם  אסד,  אמל  מיל’  ותא”ל  פרץ 
ובעצמו בן למשפחה שכולה”. בהמשך יהיו 

גם קטעים מוזיקליים, נאומים וברכות. 

הבונים החופשיים וו הוועדה 
לתכנון ובניה תחליף את 

ה”שמעונים” בכל הנוגע למתן 
שירות בנושאי בניה

בשורה חדשה לבונים ולמתכננים: “הועדה 
היא  מערבי”,  נגב  ובניה  לתכנון  המקומית 
הגוף שיחליף את וועדת “השמעונים” בכל 
הנוגע לתכנון, רישוי, בניה ושימוש במבנים. 
הוועדה תטפל בתושבי שער הנגב, אשכול, 
מרחבים ושדות נגב והיא ממוקמת בצומת 

גילת, סמוך לבניין מועצת מרחבים. 
“אנחנו  הוועדה:  יו”ר  ברונשטיין,  אלי 
נמצאים כרגע בתהליך של שיפור השירות 
הוספת  מחשוב,  שקיפות,  הנגשה,  לתושב. 
כוח אדם ועוד. בעבר, למשל, הייתה פקידה 
  16 אנחנו  היום  מועצות;  לארבע  אחת 
יש  מפקח,  בודק,  יש  מועצה  לכל  עובדים, 
לנו מהנדס במשרה מלאה, שתי מידעניות 
וארבעה בודקי תוכניות. המטרה שלנו היא 
כמה  לתושבים  לעזור  הנגב,  את  להפריח 
שיותר בבניה. חשוב להדגיש שחוק התכנון 
אינטרנט  עם  לעבוד  אותנו  מחייב  החדש 
שכולם  כך  קצוב,  זמן  תוך  תשובות  ולתת 

יהיו מרוצים”.  
 ,08-6899696 בוועדה:  הטלפון  מספרי 

 .08-6834700
vaada@shimonim.org.il :מייל

כתובת האתר:
http://ngm.bartech-net.co.il/

מגדלים באוויר וו פסטיבל 
הכדורים הפורחים המסורתי 

שהתקיים בחול המועד סוכות 
בפארק הבשור היווה את 
נקודות השיא של אירועי 

התיירות בסוכות
איש  מ-8,000  למעלה  הגיעו  לפסטיבל 
לילדים  פעילות  קרקס,  ממופעי  שנהנו 
פורחים  כדורים  של  מרהיב  מטס  וכמובן 
האזורית  התיירות  עמותת  העולם.  מכל 
האירוע,  את  שארגנה  “שקמה-בשור”, 
חילקה כרטיסים חינם לכל מי שלן בצימרים 
ואשכול.  הנגב  שער  שבאזור  ובאורחנים 
בעסקים  הלינה  את  לעודד  מנת  על  זאת 
איתן".  "צוק  במבצע  כלכלית  שנפגעו  אלו 
אחוזי התפוסה באתרי הלינה עמדו בסוכות 
על קרוב ל 100%. עם ישראל הגיע בהמוניו 
ממזג  ונהנה  ולחזק  לתמוך  במטרה  לאזור 
אוויר נעים ושפע של אטרקציות ופעילויות 
לכל המשפחה. נקווה לפריחה אדומה ויפה 

בפסטיבל “דרום אדום” ההולך ומתקרב.  

מופע שנות ה-60 וו קיבוץ 
נחל עוז חגג יום הולדת 60 

במפגש מרגש, ומופע של להקת 
“תסלם”

של  חייהם  את  טלטל  איתן”  “צוק  מבצע 
תושבי נחל עוז, וקטע את ההכנות לחגיגות 
התותחים  המולת  ששכחה  אחרי  ה-60. 
החלו בני המשק, אלו שנמצאים בקיבוץ וגם 

כנס  ולהפיק  מחדש  להתכונן  שעזבו,  אלו 
נחל עוז לדורותיו. יעל רז לחיאני: “כל שנה 
בשמחת תורה מתקיים חג המשק. השנה יש 
פחות אנשים שיסייעו בהכנות בגלל הגירה 
של  התארגנות  הייתה  במפתיע  שלילית. 
חיים איתנו,  רבים מבני הקיבוץ שכבר לא 
והם עזרו לנו להרים את הערב”. יעל הייתה 
השיג  המארגן  הצוות  האירוע;  מפיקי  בין 
של  גדולה  תרומה  ביניהם  רבות,  תרומות 
הסוכנות היהודית וגופים פרטיים. ההזמנות 
ובוואטצאפ,  במייל  בפייסבוק,  נשלחו 
הביאה  החברתיות  ברשתות  זו  ופעילות 
למספר גדול מאוד של משתתפים: כ-1000 
גרעין,  חברי  לשעבר,  קיבוץ  בני  איש, 
וותיקים וצעירים. תמי הלוי: “זה היה הפנינג 
הכינו  הנר  אור  קיבוץ  חברי  גדול.  אחד 
שעת  יצירה,  פינות  היו  עוגות,   30 עבורנו 
סיפור, מפגש אדיר בין בני משק מכל השנים 
והדורות, הוגשו קפה ועוגות ותירס חם וכל 
פיקניק  וערכה  מצרכים  הביאה  משפחה 
הקיבוץ,  חברת  שומרון,  שראלה  במקום. 
היו  שירים,  שלושה  ששרה  מקהלה  ארגנה 
ואווירה  ומעניינות,  יפות  צילום  תערוכות 
מרגשת  בהופעה  הסתיים  הערב  נהדרת”. 
אל  ריקודים  ובמסיבת  תיסלם  להקת  של 

תוך הלילה בפאב של הקיבוץ. 

ונזכור וו קיבוץ ארז ציין 65 
שנים להיווסדו בחג המשק, 

ופתח באזכרה לחברים שהלכו 
לעולמם

אמנון  הקריא  הקיבוצי  הקברות  בבית 
זרקא “קדיש” מרגש שכתב: “יזכור, תפילה, 
תקווה. ‘יתגדל ויתקדש שמה רבה, בעלמא 
מיום  חלפו  שנים   65 כרעותה...’  ברא  די 
“ארז-החולשים”  המייסדים  קבוצת  עליית 
הזה  ביום  השקמה.  גדות  על  להתיישבות 
אנו ניצבים על גדות אותו נחל שקמה ממש, 
וזוכרים את המטפלות שגידלונו, המחנכים 
את  חלמנו,  איתם  החוזים  את  שהורונו, 
העמלים אתם פעלנו... אנו זוכרי את החברים 
אתם צעדנו כתף אל כתף במשעולי החיים, 
זוכרי  אנו  המתנדבים...  את  החיילים,  את 
שנדמו  ילדינו  את  ואבותינו,  אמותינו  את 
טרם עת. “בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית 
ישראל ... ואמרו אמן”. במקום הזה, במעמד 
הזה בבית העולם שלנו, קהילת ארז מביטה 
נכוחה במצבות יקיריה ומהרהרת בתקינות 
לימדונו  ‘תמר’  בקבוצת  חייה.  מסילות 
את  ומזכירה  זוכרת  אינה  אשר  קבוצה  כי 

עברה, ההווה שלה חסר משמעות, ועתידה 
לוט בערפל )יגאל אלון(. ביום הזיכרון הזה 
בנינו  ידעו  תמיד  כי  תפילה  נושאים  אנו 
עולם  ליצירת  ולשאוף  חיים  חדוות  ליצור 
שלום  עושה  תוכן.  ומלא  טוב  משמעותי, 
כל  ועל  עלינו  שלום  יעשה  הוא  במרומיו 

ישראל ואמרו אמן”. 

דבר עם הסוכן שלי וו נציגי 
חבר הנאמנים של הסוכנות 
היהודית בחרו לפתוח את 
הכינוס השנתי בשער הנגב

היהודית,  הסוכנות  של  הנאמנים  חבר 
וארגונים  קהילות  מנהיגי  ממאות  המורכב 
סיירו  ומישראל,  העולם  מרחבי  יהודיים 
את  ופתחו  עזה  ועוטף  הדרום  ביישובי 
בנחל  אצלנו,  שלהם  השנתי  הכינוס 
החליטו  היהודית  הסוכנות  מנהיגי  עוז. 
בקהילה  הכינוס  פתיחת  את  לקיים  שלא 
אלא  שתוכנן,  כפי  מקסיקו  של  היהודית 
הסולידריות  את  להפגין  כדי  לכאן,  להגיע 
ישראל  אזרחי  עם  התפוצות  יהודי  של 
צוק  מבצע  רקע  על  הדרום  תושבי  ועם 
הנהלת  יו”ר  בראשות  נערך  הכינוס  איתן. 
ויו”ר חבר  נתן שרנסקי  הסוכנות היהודית, 
הנאמנים צ’רלס רטנר. ראש המועצה, אלון 
שוסטר, ומפקד פיקוד הדרום היו הדוברים 

הראשונים בכנס הפתיחה. 
במהלך הביקור פגשו נציגי חבר הנאמנים 
בני נוער ותושבים מנחל עוז, סיירו בקיבוץ, 
ביקרו בנקודות התצפית על עזה והתרשמו 
עזה  ביקרו בכפר  מהחיים בצל האיום. הם 
משמעות  את  והבינו  שיח,  מעגלי  וקיימו 
הנאמנים  חבר  נציגי  הביטחוני.  המצב 
הביעו הערכה רבה כלפי התושבים, ובימים 
של  הסיוע  במאמצי  דנו  הסיור  שלאחר 

יהדות התפוצות לתושבי הדרום.

העובדות בשטח וו שר האוצר 
יאיר לפיד הגיע לביקור באזור 

במטרה ללמוד את צרכי היישוב 
ביום שלאחר המבצע

“כפרית”  במפעל  ביקור  ערך  לפיד  השר 
הבודדים  המפעלים  בין  שהיה  עזה,  בכפר 
באופן  ולתפקד  לעבוד  שהמשיך  באזור 
בזמן  זאת  איתן”.  “צוק  מבצע  לאורך  מלא 
שבכפר עזה נפלו מעל 120 רקטות בתקופה 
לעובדים  המיגוניות  את  מימן  המפעל  זו. 
להמשיך  מנת  על  רבים  כספים  והשקיע 
הביקור  לאחר  סחורה.  ולספק  ולעבוד 
מתוך  הגבול  על  לתצפית  השר  המשיך 
הקיבוץ, קבלת תדריך ביטחוני מקצין בכיר 
והמשיך לארז, שם קיים פגישת עבודה עם 
נציגי המועצה, נציגי ארז ויישובים נוספים. 
צוות  עם  יחד  הגיע  לפיד  כי  לציין  חשוב 
ומנהלי  מקצועיים  עובדים  שכלל  משרדו, 
אגפים שיכולים כל אחד בתחומו לדבר על 
ופגישת  הביקור  במהלך  לתושבים.  סיוע 
היישובים  צרכי  על  השר  למד  העבודה 
תוכניות  ולהכין  לסייע  במטרה  והמועצה, 
עבודה להמשך כמו מסלולי פיצויים ובחינת 

מרכיבי הביטחון.

בתמונה וו אלון שוסטר ויאיר לפיד בתצפית בכפר עזה. צילום וו דקלה קיי
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בתמונה וו פסטיבל כדורים פורחים. צילום וו יגאל סלבין

"היה שלום, צורי"
לפני שבועיים הלך לעולמו איתי צורי ז"ל, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. איתי היה 
שותף להקמת המרכז ההידרותרפי וניהל אותו מאז הקמתו. באתר המרכז נכתב לזכרו: "ניהל 
ופיתח מודל ייחודי לשילוב אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים באותו מתקן בו מתאמנים 
אנשים בריאים הבאים למטרת ספורט ופנאי ועל כך הייתה גאוותו. חזונו של איתי להקים 
מרכז שיקומי בפריפריה על גבול רצועת עזה התממש קרם עור וגידים, והווה קרן אור ועוגן 
לאוכלוסיית הנכים בנגב". עובדי המרכז ספדו לו: "החזון של ההידרו הפך למשפחה השנייה 
וגם  טובה  מילה  לתת  יודע  האבא  בה  משפחה  בכל  וכמו  האבא.  בתפקיד  כשאתה  שלנו, 
ביקורת כשצריך, לפנק וגם לדרוש ובעיקר לייצר אווירה שבה כל ילד מרגיש שהוא יכול גם 
לאהוב וגם לכעוס, לצחוק וגם לצעוק, אבל תמיד להרגיש בבית". איתי, בן מפלסים, הותיר 

אחריו אשה, ישראלה, ושלושה ילדים: גל, גון וענבר.

פצע שלא נרפא
שלמה.  מדינה  של  בלבה  בוער  ז”ל,  טרגרמן  דניאל  הילד  של  הירצחו  על  הגדול  הכאב 
מספר דפי פייסבוק נפתחו לזכרו ולהנצחתו של דניאל, שנפגע מרסיס פצמ”ר במלחמת “צוק 
איתן”, בהם תמונות, שירים, ומילים חמות למשפחתו. בקרוב יוקם בקיבוץ גן משחקים על 

שמו של דניאל. הילד הקטן, התמים, האהוב, שנלקח בטרם עת, לעולם לא יישכח. 

טיל.  של  ישירה  פגיעה  עזה  בכפר  שוש”  של  “הגלריה  ספגה  איתן”  “צוק  מבצע  במהלך 
באותם ימים, וכמובן בעקבות הפגיעה הושבתה הפעילות בסטודיו. מאז נערך שיפוץ יסודי 

ולפני כשבועיים התקיימה הפתיחה המחודשת והמרגשת.   צילום: עומר צדיקביץ 

אולם דורות אירח בחודש שעבר שני אמנים שסחפו והלהיבו קהל גדול של מעריצים מכל 
הגילים. ברי סחרוף, שהופיע במסגרת מופעי החינם לתושבי עוטף עזה ב-23.1, ובחמישי 

שאחריו – מארינה מקסימיליאן בלומין. 



דקלה קיי

מיד לאחר לידת בנה הבכור חזרה עדי רוזן, כיום בת 
34, לבית הוריה בנתיב העשרה. אחרי כעשר שנים של 
מגורים באזור המרכז, חלקם בזוגיות עם בעלה, אביב, 
גדלה  בו  במקום  מגדלת  היא  ילדיה  שאת  החליטה 

בעצמה.
“מחדר הלידה הגעתי ישר לכאן”, היא מספרת בחיוך, 
חמה  קהילה  ועזרה,  חברה  המון  לי  שתהיה  “קיוויתי 
ומחבקת, אבל בפועל, חוץ מההורים שלי שעזרו המון, 
שלי  מהחברות  מי  ידעתי  לא  לבד.  עצמי  את  מצאתי 
או בנות הכיתה נשארו באזור, ולא מצאתי דרך ליצור 
קשרים עם אמהות אחרות. לא ידעתי לאן אפשר ללכת 
באזור,  יש  ואטרקציות  מקומות  איזה  קטן,  תינוק  עם 

הרגשתי קצת חסרת אונים”. 
האמהות  מקבוצות  אחת  ל”מאמאזון”,  פנתה  עדי 
הגדולות בפייסבוק, אבל לא קיבלה מענה. “שאלתי לגבי 
אטרקציות באזור אשקלון והסביבה, וקיבלתי אולי שתי 
תגובות, בזמן שאמהות מאזור המרכז התכתבו ביניהן 
קבוצה שתהיה מכוונת  ואז החלטתי לפתוח  סוף.  בלי 

לאמהות מהאזור שלנו”.
יחד עם מאיה רודניצקי מבאר שבע, שהכירה במהלך 
עבודתה הקודמת כמנהלת סניף בית ספר לפסיכומטרי, 
דרומיות”.  “אמהות  הפייסבוק  קבוצת  את  עדי  פתחה 
היא הזמינה חברות מקרוב ומרחוק להצטרף, והשמועה 
עברה ממקלדת למסך. כיום הקבוצה מונה מעל 5000 
מקומית  אוריינטציה  הוא  לקבוצה  כשהבסיס  חברות, 

חזקה. 
עדי: “לקבוצה יש כמה מטרות. הראשונה היא לחבר 
בין אמהות באזור, לחשוף פעילויות, אטרקציות ולעודד 
את האמהות לצאת עם הילדים לבלות. להראות שיש 
קידום  הן  נוספות  חשובות  מטרות  לעשות”.  מה  כאן 
עסקים. “זו פלטפורמה אדירה. אנחנו מפרסמות דפים 
עסקיים מהדרום וכל אחת יכולה להצטרף ולהציג בפני 
כולן את מה שהיא עושה, ובחינם. כל שבוע-שבועיים 
או  כזה  עסק  מטעם  הודעות  שרשור  מעלות  אנחנו 
אחר, שמציע הטבות לאמהות שמגיעות דרך הקבוצה. 

וכולם  נהנות  האמהות  לחשיפה,  זוכים  העסקים  כך 
מרוויחים”. מטרה חשובה נוספת היא נטוורקינג בתחום 
ומצאו  חיפשו  עדי,  מספרת  רבות,  אמהות  התעסוקה. 
עבודה בזכות הרשת. “זו קהילה אזורית חמה ומעצימה. 
בייביסיטר,  לגנים,  המלצות  הכול:  כאן  לחפש  אפשר 
מ’יד  נגיש  יותר  הרבה  זה  שנייה.  יד  מוצרים  אפילו 
עדי  העלו  בנוסף  האזור”.  מאותו  כולן  כי  למשל,   ,’2
שירות  מתן  שמציע  בארטר”,  “פוסט  לקבוצה  ומאיה 
מעסק מסוים תמורת שירות מעסק אחר, ובקרוב יעלו 

בארטרים נוספים. 

מדורת השבט
בתקופת מבצע “צוק איתן” היוותה הקבוצה מעין קרש 
הצלה לאמהות ולמשפחות רבות. מעבר לשיתוף בחוויות 
משפחות  בין  חיברה  הקבוצה  הלכידות,  ולתחושת 
לבין משפחות  זעם  יעבור  עד  לצאת מהאזור  שביקשו 
לקבוצות  התחברה  הקבוצה  ותמיכה.  אירוח  שהציעו 
ו-”אירוח  הדרום”,  תושבי  את  “מארחים  בשם  אחרות 
ירושלמיות  אמהות  של  לקבוצה  וכן  הדרום”  תושבי 
מצאו  רבות  ומשפחות  אמהות  הארץ.  מצפון  ואמהות 
מקומות להתארח בהם בזכות הקבוצה, ביניהן גם עדי, 
שהתארחה עם שני ילדיה במושב פארן שבערבה אצל 
משפחה שהכירה דרך הרשת. כמו כן, אמהות הפנו זו 
זו דרך הקבוצה לפעילויות המתבצעות במרחבים  את 
ולהתאוורר  לצאת  לשנייה  האחת  אפשרו  וכך  מוגנים, 

בתקופה הקשה. 
באר שבע,  ועד  אשדוד  מאזור  לנשים  פונה  הקבוצה 
כולל אשקלון והמועצות בסביבה, ביניהן גם שער הנגב. 
רוב האמהות הן מאזור אשקלון והסביבה או מבאר שבע 

והסביבה. 
מה את עושה נוסף לניהול הקבוצה?

בית  של  סניף  כמנהלת  עבדתי  לאחרונה  “עד  עדי: 
ספר לפסיכומטרי באשקלון, וכיום אני מחפשת עבודה 
עסקתי  בעבר  בפני.  העומדות  האופציות  את  ובוחנת 
ותיאטרון,  אימפרוביזציה  העצמה,  סדנאות  בתחומי 
להשקיע  רוצה  וכן  מעניין  משהו  מחפשת  אני  וכיום 

ליצור  רוצות  אנחנו  גדלה.  שהיא  ולראות  בקבוצה 
הקופונים,  לנושא  להיכנס  נוספים,  פעולה  שיתופי 
להתחבר לחברות גדולות ולעזור לאמהות גם לחסוך. 
מאיה ואני אמרנו שכשנגיע ל – 10,000 חברות נקיים 

מפגש החלפות גדול”.
עדיין לא היו מפגשים? 

“לא באופן ממוסד, אבל נוצרו חברויות דרך הקבוצה 
ואמהות נפגשות בינן לבין עצמן”.

עדי מספרת שהלידה של אלה, בתה הקטנה, הייתה 
בזכות  הראשונה,  הלידה  לעומת  מתקנת  חוויה  ממש 
ממפלסים,  מידן  לרונית  “נחשפתי  דרומיות”.  “אמהות 
שהיא  לסדנה  הגעתי  התפתחות,  סדנאות  שמעבירה 
מעבירה מידי שבוע, פגשתי אמהות אחרות, למדתי על 
עצמי ועל התינוקת שלי ונהניתי מארוחת בוקר מפנקת. 
וגנר,  ויוי  גיליתי בית לאמהות אותו מנהלת  באשקלון 
ושם עשיתי ספורט לאחר הלידה, כי יש שם גם אפשרות 
נפגשתי  טיילתי,  יצאתי,  הקבוצה  בזכות  לבייביסיטר. 
ונחשפתי לכל מיני אטרקציות ומקומות לטייל ולבלות 

בהם עם הילדים”.
מה שונה הקבוצה הזו מקבוצות אמהות אחרות?

ענייני  על  רבות  התייעצויות  יש  אחרות  “בקבוצות 
ילדים, חינוך, גמילה וכדומה. כאן זה לא העניין. יש את 
קבוצות ההורים הייעודיות, אבל אנחנו מכוונות לנשות 
של  קבוצה  כמו  ותומכת,  שעוזרת  קבוצה  זו  הסביבה. 
שכנות שמעניקות עזרה הדדית”. לקבוצה יש גם תקנון 
לפסים  וירידה  הקנטות  מאפשר  שלא  מפורט,  מאוד 
אישיים. “אין ריבים, אין ויכוחים או הקנטות, יש משהו 

מאוד חם ומפרגן שנותן מענה בתחומים רבים”. 
הקבוצה פתוחה גם לגברים?

“לצערי לא”, היא מחייכת. “גברים פנו אלינו אבל יש 
להם את הקבוצות שלהם. הייתה קבוצה בשם “הורים 

דרומיים” שפנתה לגברים, אבל זה לא תפס תאוצה”. 
למה זה “תופס” יותר אצל נשים?

השבטיות.  לנו,  שיש  הקהילתי  הצורך  בגלל  “כנראה 
נעלם עם הזמן, היום כבר לא חיים בשבט  הרבה מזה 
הקהילה  את  יוצר  האינטרנט  לעצמו.  אחד  כל  אלא 

עבורנו ומחזיר, לשמחתי, חלק מהתחושות האלו”. 
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ביטחון ופלילים
דקלה קיי

דברים שרואים משם
בשבוע שעבר ביקרו כ-90 טייסי חיל 
האוויר בשער הנגב. מדובר במדריכים 
כולם  שהשתתפו  לטיסה  הספר  בבית 
בפעילות מבצעית במבצע "צוק איתן". 
הם ביקרו ב”חץ השחור”, קיבלו הסבר 
קב”ט  חג’בי,  מאייל  ביטחונית  וסקירה 
עוז  לנחל  נסעו  בהמשך  המועצה. 
לתצפית על גבול עזה וסג’עייה, סיירו 
עוז  נחל  רבש”צ  עם  ונפגשו  בקיבוץ 
התמודדות  על  להם  שסיפר  סלע,  בני 
הן  הביטחוני  האיום  עם  התושבים 
בשגרה והן במהלך מבצע “צוק איתן”. 
הטראגי,  האירוע  על  בכאב  סיפר  בני 
ז”ל מפגיעתו  טרגרמן  דניאל  מותו של 
של רסיס פצמ”ר, ועל הקושי בקהילה. 
ביקרו  טייסת,  גם  ביניהם  הטייסים, 
הילדים.  עם  ושוחחו  הממוגנים  בגנים 
פגשו  החינוך,  לקריית  המשיכו  משם 
התיכון,  מנהל  רוטשטיין,  ארה”לה  את 
שסיפר להם על בית הספר ועל שגרת 
חזרו  בהמשך  התלמידים.  של  החיים 
ומשם  צהריים  לארוחת  השחור”  ל”חץ 
רס”ן  עזה.  כפר  תושבי  עם  לפאנל 
על  סיפר  מדריכים,  טייסת  מפקד  ע’, 
זה  “מבחינתנו  המשלחת:  התרשמות 
מאוד  לנו  היה  מאוד.  מוצלח  יום  היה 
חשוב, כאקט משלים אחרי השתתפותנו 
את  מקרוב  ולראות  להיפגש  במבצע, 
תושבי הדרום ולהבין איך נראים החיים 
התחושות  על  מהם  לשמוע  שלהם. 
הם  קשיים  אילו  מול  להבין  שלהם, 
הכול  הציפור  ממעוף  מתמודדים. 
כמו  שאנחנו,  ולמרות  סטרילי,  מאוד 
אין  חדשות,  ושומעים  רואים  כולם, 
תחליף למפגש האישי, לשיחה פנים אל 
פנים עם התושבים. חשוב לנו להודות 
לקב”ט אייל חג’בי, שאפשר לנו לחוות 
ונתנה  אותנו  שחיזקה  הזו,  החוויה  את 
להמשיך  והלגיטימציה  ההבנה  את  לנו 

לעשות מה שאנחנו עושים”. 

ביטחון
מוגנים  מרחבים  בניית  הסתיימה   •
פגישה  נערכה  בדורות.  גנים  לחמישה 
התקיים  הממ”דים,  למסירת  ראשונה 
ובהמשך  ותיקונים  ביקורת  תהליך 
תתבצע מסירה שניה. השלב הבא הוא 
מוגנים  מרחבים  שלושה  בניית  סיום 
מוגנים  מרחבים  ושני  ברוחמה  לגנים 
היתרי  קבלת  לאחר  זאת  חיל,  בברור 

בניה מהוועדה לתכנון ובניה.
ורוט,  איתי  תא”ל  האוגדה,  מפקד   •
עם תושבי  קיים לאחרונה מפגשי שיח 
נחל עוז וארז. במהלך המפגשים סיפר 
על מבצע “צוק איתן” מהזווית הצבאית, 
רבות שהתעוררו.  ונתן מענה לשאלות 
בהמשך יגיעו אנשי המפקדה ליישובים 
קדמיים נוספים, ולאחר מכן לעורפיים. 
•  לאחר מאבקים רבים הוחלט להקפיא 
תקני  ביטול  על  המטה  עבודת  את 
כרגע  עזה.  עוטף  ליישובי  הרבש”צים 
הגזירה מבוטלת, עבודת המטה תיבחן 

מחדש והמסקנות יוגשו בהתאם.  

פלילים
ונציין כי חודש שקט, באופן  • נפתח 
בסיומו  אך  כוחותינו,  על  עבר  יחסי, 
ברחבי  לבתים  פריצות  ארבע  אירעו 
באור  נפרצו  דירות  שתי  המועצה: 
ערך.  יקר  וציוד  טלוויזיות  נגנבו  הנר, 
דירה  נפרצה  הערב,  באותו  במקביל, 
לפני  טלוויזיה.  ונגנבה  חייל  בברור 
כשבוע נפרצה דירה נוספת בברור חיל, 

הפעם בשעות הבוקר. 
למחסן  פריצה  אירעה  ברוחמה   •
ואביזרים  ציוד  המייבאת  חברה  של 
נזק  ונגרם  נגנב,  רב  ציוד  למטבחים. 
גדול למקום. במהלך הפריצה נגנב גם 
רכב  בסמוך,  שחנה  דבוראי  של  רכב 
שטח ששופץ והותאם במיוחד לטיפול 
השתמשו  הגנבים  הדבורים.  בכוורות 
לנזק  לו  גרמו  הציוד,  להעברת  ברכב 
ונטשו אותו בשטח שבין רוחמה לכביש 

40. הרכב נמצא והוחזר לבעליו.

החשמליה  למחסן  נוספת  פריצה   •
רב  ציוד  שישי.  יום  בצהרי  במפלסים, 

הועמס ונגנב, והגנבים טרם נתפסו.
• בשישי, לפני שבועיים, רוכב אופנוע 
שטח נתקע עם אופנועו במהלך רכיבה. 
הוא השאיר את האופנוע במקום, הלך 
נעלם  האופנוע  וכשחזר  עזרה  להזעיק 

ללא עקבות. 
במתנ”ס  התקיים  המעלות  חג   •
הורים  איש,   500  – כ  בו  והשתתפו 
השיטור  איבים,  רבש”צ  וילדים. 
עבודת  עשו  והמתמ”יד  הקהילתי 
והאירוע  מדהימה,  וסדרנות  אבטחה 

התנהל בצורה נעימה, נוחה ובטוחה. 
הקהילתי  השיטור  החגים  אחרי   •
החינוכיים:  בפרויקטים  ממשיך 
כמו  תכנים  של  ספר  בבתי  הדרכות 
קטינים,  בין  אלימות  בטוח,  ספר  בית 
דרישת  לפי  אחרים  ונושאים  סמים 
המערכת. בגני הילדים התחיל פרויקט 
לחבר את  והשוטר שלי”, במטרה  “אני 

הילדים למשטרה ולקהילה.
החבל  מפקד  מסתובבות:  דלתות   •
היוצא, פקד ארז לנקרי, שליווה אותנו 
תפקידו  את  סיים  שנתיים,  במשך 
פקד  רב  הוא  מחליפו  הלאה.  והמשיך 

משה נגב.
השיטור  שבה  השלישית  השנה  זו   •
נוער.  מתנדבי  מערך  מקיים  הקהילתי 
וסיורי  מטווחים  מבצעים  הנוער  בני 
שטח, וגם נהנים מארוחות על האש אצל 
נחנך גם פרויקט  צביקה בחווה. השנה 
להתנדב  וניתן  חברתית  בגרות  תעודת 

למערך הנוער כחלק מהפרויקט.  
למתמ”יד:  מתנדבים  גיוס  מבצע   •
הקדימו  קורס.  יפתח  הקרוב  בינואר 

והירשמו. 

בתמונה וו 
הטייסים מול 
המיגונית בנחל 
עוז. צילום וו 
דקלה קיי

רשת הצלה
קבוצת “אמהות דרומיות”, שהקימה עדי רוזן מנתיב העשרה דרך הרשת החברתית, 

מספקת מענה ועזרה הדדית באוריינטציה מקומית. גם בתקופת “צוק איתן”

9מבט מעודד
בלב הפסיפס

במהלך חג הסוכות, התקיים על הדשא המרכזי בנחל עוז 
אירוע שהוא לא פחות ממדהים. רק מספר שבועות לפני 
ומילואימניקים,  סדירים  חיילים  מאות  באותו מקום  היו  כן, 
ערב,  באותו  ואילו  מלחמה.  וקולות  אש  הבזקי  כשסביב 
ובהווה  בעבר  עוז  נחל  אנשי  של  רבות  מאות  התאספו 

באווירה קסומה לחוג את אהבתם לקיבוץ שלהם.
יום  כל  למחוזותינו.  השגרה  גם  שבה  השקט,  חזרת  עם 
אבל  מהקיץ.  והתחושות  האירועים  את  מרחיק  שעובר 
נמשכת  פה  נוכח,  הקושי  פה  שונה.  המצב  עוז  בנחל 

ההתמודדות.

עוז,  נחל  והמיתוס של  ונכתב על הסמל  דובר  רבות כבר 
על היאחזות הנח”ל הראשונה, על נאום דיין ורועי רוטברג. 
כל זה נכון ואמיתי. אבל נחל עוז זה גם פסיפס מיוחד של 
ומקומות, שחלקיו מוכרים לרבים מאנשי  אנשים, אירועים 

שער הנגב. 
נחל עוז זו הפניה ימינה בצומת סעד, הפורשת מולך את עזה 
במלוא גודלה. זוהי חצר ירוקה ויפה, כשעל קירות המבנים 
שמחפש  הנח”ל,  בית  זהו  הנפילות.  רסיסי  צלקות  נראות 
היום תוכן ומשמעות, ומדי פעם מוצא את התשובה בדמות 

מיצגים אומנותיים.
נחל עוז זהו צביקה הלוי ז”ל, ששדרג את תפיסת הביטחון 
באזור, והותיר אחריו מורשת וחורשה הקרויה על שמו. זהו 
שלא  אדמה,  לתפוחי  המבקרים  אתר  הוגה  כהן,  יענקל’ה 
מוותר על הגשמת חזונו. זהו בנימין שימרון, שבגיל מתקדם 
החיים  את  מתעד  הוא  ומאז  הצילום,  נפלאות  את  גילה 

ועושה מהם תערוכות.
שסגור  השני,  הצד  עם  החיבור  קרני,  מסוף  זהו  עוז  נחל 

כבר מספר שנים. אלה מטחי אש בלתי פוסקים במבצעים 
הצבאיים וביניהם, וגבורה אזרחית במיטבה. אלה החיילים 
בשער  מהבוטקה  אליך  שמחייכים  והאפוד,  הנשק  עם 
הקיבוץ. זה הסרט המקסים “הכל כלול”, שבאמצעותו בני 

הנעורים כבשו לבבות בארץ ובחו”ל.
נחל עוז זה דניאל הקטן שנהרג, ואלה גילה ודורון הוריו ויובל 

ואורי אחיו, שליבנו יוצא אליהם ואל כל מי שאהב אותו.
נחל עוז זהו הבית עבור חבריו ותושביו, אלה שהיו בו בזמן 
ואלה  להם  ברור  שהעתיד  אלה  בחוץ,  שהיו  ואלה  הירי 
והמרגשת שהייתה בחג  שמתלבטים. ההתכנסות הגדולה 
הזה  המקום  מהמקום,  חלק  שהיה  שמי  מוכיחה  המשק 

ממשיך להיות חלק ממנו. 
בימים  נמצא בקצה המפה של שער הנגב, אבל  עוז  נחל 

אלה הוא בלי ספק בלב האזור, בלב של כולנו. 

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה

עדי רוזן. צילום וו דקלה קיימאיה רודניצקי ובתה



יזמית החודש, אודליה 
אלגרט

“עולם האומנות הוא עולם 
שגורם לכולנו לחלום. מאוד 

חשוב לתת לו במה”
כך אומרת אודליה אלגרט ממפלסים.

אודליה, 39, ילידת פריז, נשואה לשרון 
ואם ארבעה: דניאל, בת 15, יובל בן ,11 
חודשים.  עשרה  בן  וארז  חמש  בת  שני 
היא בעלת תואר ראשון בתעשייה וניהול 
ממכללת  בלוגיסטיקה,  התמחות  עם 

אשקלון. 
על  אחראית  היא  עיסוקיה  יתר  בין 
“שבוע ילדות” בקיבוץ מפלסים, חובבת 

ספורט וצילום.
עסק  אודליה  פתחה  כשנה  לפני 
בקיבוץ  גאלרי”  "אלגרט  עצמאי,  פרטי 
פריטי  למכירת  בעסק  מדובר  מפלסים. 
אינטרנטית  גלריה  בעזרת  אומנות 
המציגה עבודות אומנות, קידום אומנים 

וארגון תערוכות ברחבי הארץ והעולם.
בעקבות  העסק  את  להקים  “החלטתי 
ולאורך  בפריז  גדלתי  לאומנות.  אהבתי 
ומוזיאונים.  בגלריות  ביקרתי  ילדותי 
עבורי עולם האומנות הוא עולם שגורם 
לכולנו לחלום, הוא יכול להעביר כל כך 
לו  לתת  חשוב  מאוד  וזה  מסרים  הרבה 

במה”.
מה העסק מסמל עבורך?

להציג  ישראלים  אומנים  של  “היכולת 
מעניק  שהוא  והאפשרות  עבודתם,  את 

להם להתקדם בתחום שהם אוהבים”. 
מי קהל היעד?

אומנים,  אספנים,  אומנות,  “אוהבי 
אוצרים והקהל הרחב”.
מה מייחד את העסק?

ברמה  אומנות  לרכוש  מאפשר  “הוא 
גבוהה בצורה פשוטה ובטוחה”.

ספרי לנו סיפור הצלחה.
אלי  באתר,  הבולטים  האומנים  “אחד 
אלגרט, נמנע מלצייר במשך כמה שנים 
פעילות  בעקבות  אשתו.  מות  לאחר 
משותפת לקידום המכירה של עבודותיו, 
חזרו הביטחון והתשוקה ליצירתו והיום 
פעילות  יומי.  יום  באופן  מצייר  אלי 
היא  הישראלית,  היצירה  לקידום  זו, 
הצלחה נפלאה. המטרה הכי גדולה שלי 
ובדרום,  בארץ  האומנות  קידום  היא 
במיוחד במדינה כמו שלנו, שצריכה יופי 

ושלווה”.
נשמח לקבל טיפ מקצועי.

לאיגוד  להצטרף  ממליצה  “אני 
באתר הפלסטיים.   האומנים 

www.igud-omanim.org
יש הרבה דברים מעניינים: כתבות על 
אומנות, קול קורא לפרסים ועוד. בנוסף, 
המאפשר  כרטיס  מקבלים  האומנים 
כניסה למוזיאונים בארץ ללא תשלום או 

בתשלום סמלי”.
מה החלום שלך?

שבה  בנגב  גלריה  “לפתוח 
להיחשף  להציג,  אומנים  יוכלו 
הולמים”. בתנאים  יצירות   ולמכור 

על איזה יזם/ עסק ממועצת שער הנגב 
את ממליצה ולמה?

 ,”CHENINA“ על  ממליצה  “אני 
מקיבוץ  נחמני,  חן  הפנים  מעצבת  של 
מפלסים. חן היא בחורה רצינית הנותנת 
ללקוחותיה שירות ברמה גבוהה. בחורה 
אינטליגנטית,  מצוין,  אישי  טעם  עם 

חרוצה ודיסקרטית”.
אלגרט:  אודליה  עם  קשר   ליצירת 

.052-6904996
http://www.elgarat.com/
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מעברים
סיוון בלנק

בתמונה וו 
יצירות של 
אלי אלגרט 
מתוך האתר



את המטרה. והמטרה היא לחיות כאן בשקט מבלי שיירו 
עלינו. בינתיים לא נראה שיש שינוי". 

שמאל  תנועת  למעשה  שאתם  שטוענים  כאלה  יש 
קיצוני.

יש  מאיתנו  אחד  לכל  נכון.  לא  בפירוש  "זה  קציר: 
המפה  ביניהם.  לשלב  לדעת  וצריך  שלו  האג'נדה  את 
אנחנו  אבל  שונה.  מאוד  בתנועה  כולנו  של  הפוליטית 
שכוח  ההבנה  קיימת  כולנו  אצל  בצד.  זה  את  שמים 
יוביל לשום מקום. כל כמה שנים עושים סבב של  לא 
לחימה, גם אנחנו וגם הצד השני, וזה לא מוביל לשום 

מקום. אנחנו חוזרים לאותו מצב".
הצטרפותה  על  ביקורת  מעט  בלא  נתקלה  קציר 
לתנועה. "במשפחה התחילו לשאול אם שכחתי מאיפה 
הלכתי  הפעמים  "באחת  בחיוך.  אומרת  היא  באתי", 
וראה  לשעבר,  קצין  בחור,  והגיע  חבר  של  למסעדה 
התחיל  הוא  התנועה.  של  וכרזה  פלאיירים  עם  אותי 
לצעוק 'שמאלנית מסריחה, שונאת ישראל' וכו'. ניסיתי 
הוא  רוח אבל הסיטואציה התדרדרה.  קור  לשמור על 
דיבר בסיסמאות שכולנו מכירים, אבל היה לי קשה עם 
הביקורת הכול כך נוקבת. זה היה רגע שבירה, רציתי 
לעזוב את הכול. אני לא יודעת אם אני מאמינה בשלום, 

אבל הסדר מדיני חייב להיות. אחרת לא נצא מזה".
איך גורמים לראשי המדינה להבין שזו בעיה מדינית, 

כלל ארצית, ולא אזורית?
איפרגן: "הסברה. יש כאן מדיניות של הפחדה משני 
לפנינו.  עדיין  אותנו שהגרוע מכל  הצדדים. משכנעים 
חייבים להבין שמשהו כאן לא עובד וצריך לנסות כיוון 
בסופו  מדיני  להסכם  חתירה  על  מדברים  אנחנו  אחר. 
של דבר. למגן ולהתמגן זה חיוני וזה בסדר, אני מאמינה 
שזה גם נותן לתושבים אורך רוח, אבל יותר מהמיגוניות 
לכן  בו.  להאמין  משהו  תקווה,  לאנשים  לתת  צריך 

מומחים  בית  וחוגי  לכנסים  מביאים  אנחנו  השאר  בין 
זה  מדיני,  הסכם  שיהיה  הזו,  התקווה  על  שמדברים 

מאוד מעלה את המורל ומחזק". 
זה לא התפקיד של ראשי הרשויות?

הרשויות  ראשי  המבצע  במהלך  "מבחינתנו,  איפרגן: 
בכלל,  טענות  לנו  אין  יכולים.  שהם  המיטב  את  עשו 
התפקיד  את  לעשות  אמורים  לא  שהם  היא  הבעיה 
שהממשלה צריכה לעשות. כאשר התחיל המבצע היה 
צריך לבצע פינוי מסודר של כל יישובי הגדר שנמצאו 
בסיכון במימון מלא, תוך שמירה על שגרת חיים כמה 
כך  להתנהל  צריך  היה  לא  זה  חינוך.  כולל  שאפשר, 
שאלון שוסטר יתרוצץ ברחבי הארץ כדי לברר מה נעשה 
עם התושבים שלו. הממשלה צריכה לדאוג לנו, וצריך 
שיהיה נוהל מסודר בעניין. אנחנו לא מדינה נפרדת". 
לא  המדינה  אבל  ומעבר  מעל  עשו  "הרשויות  שרון: 

לקחה אחריות. השאירו אותנו כמו ברווזים במטווח". 

 אני רוצה את 
החיים שלי בחזרה

וביטחון",  לשלום  "המועצה  עם  קשר  יצרה  התנועה 
עבר  בעלי  חברים  כאלף  המאגד  מפלגתי,  בלתי  גוף 
ביטחוני ומדיני עשיר הרואים בהסדרים מדיניים מרכיב 
עומדים  הזה  הגוף  "בראשות  הלאומי.  בביטחון  חיוני 
106 קצינים ובכירים לשעבר שדורשים מהמדינה לקיים 
הסדר מדיני", אומרת איפרגן. "אחרי המבצע הם הגיעו 
לנירים ולשדרות, הראנו להם את שטח המנהרות וקיבלו 
הסבר מנציגים של מרכזי החוסן. הם עורכים מסמכים 
בנושא האפשרות הביטחונית ומספקים מומחים שבאים 

ועוזרים".
גיוס  כוח,  צבירת  התנועה בתהליך של  נמצאת  כיום 
קריטית  ממסה  להגיע  שאיפה  מתוך  נוספים  חברים 

שתשפיע על דעת הקהל ועל מקבלי ההחלטות לחתור 
להסכם מדיני. שרון: "התחברו אלינו המון אנשים. יש 
לנו מעל 400 חברים רשומים, ועוד הרבה שלא מצאו 
את הזמן להירשם. להפגנות שאנחנו מארגנים מגיעים 

יותר ויותר אנשים שמזדהים עם המטרה שלנו". 
הדרך לגיוס תמיכה היא עריכת חוגי בית וכנסים. היום 
ובשישי בצהריים  הנר,  בית באור  חוג  יתקיים  )רביעי( 
ייערך במרכז סוזן דלל בתל אביב כנס שבו יספרו אנשי 
"לפעמים  איתן".  "צוק  במבצע  חוויותיהם  על  הדרום 
לטובת  לגייס  קשה  קצת  האזור  תושבי  את  דווקא 
אני  שקט  שיש  ברגע  זה,  "ככה  שרון.  אומרת  העניין", 
רוצה לחזור לשגרה וזהו, רוצה את החיים שלי בחזרה. 
אף אחד לא רוצה לחשוב על הסבב הבא, למרות שכולנו 
ולהדחיק.  להתעלם  רוצים  אנחנו  יגיע.  שהוא  יודעים 
פחות  רגיעה, הפחד  נמצאים בתקופת  היום, כשאנחנו 
לא התאוששו מהמבצע  הרבה שעדיין  יש  אבל  מציק, 
ונחל עוז,  האחרון. יש את הנפגעים הקשים, כפר עזה 
ניר עם וארז. אבל אנחנו רוצים לגייס גם את היישובים 

המרוחקים יותר".
לאחרונה נפגשו נציגי התנועה בבארי עם יובל דיסקין 
ראש השב"כ לשעבר. "הוא מאוד מעורב ואכפתי ומדבר 
הנושא של  על מה שאנחנו מדברים. צריך לחקור את 
הפקרת העורף. זה משהו שאנחנו שמים עליו את הדגש. 
שקראו לנו לחזור הביתה ולא לקחו בחשבון שזה יכול 

להיות מסוכן". 
לאחרונה אנו חווים ירי אקראי לעבר יישובי העוטף, 
איפרגן:  "טפטופים".  שמכונה  מה  ושם,  פה  אזעקות 
והתראיינו.  לתקשורת  עלינו  מיד  נפילה  "כשהייתה 
לשגרת  שנחזור  אותנו,  שישכחו  רוצים  לא  אנחנו 
ראש  חג'ג',  שי  עם  נפגשנו  הזו.  המזוויעה  הטפטופים 
מועצת מרחבים, עם חיים ילין ועם אלון שוסטר, כולם 
הביעו תמיכה. יש לנו יתרון, אנחנו תנועה אזרחית לא 
נוכל  וביחד  המועצות  עם  בקשר  שעומדת  מפלגתית 
למדיניות  כפופות  המועצות  ולהתקדם.  הכרה  להשיג 
ממשלתית אבל אנחנו באים לכנס ואומרים את דברנו. 
ל"מיינסטרים", לשכנע את  רוצים להשתייך  לא  אנחנו 
להיות  דבר  של  בסופו  הוא  הצורך  אבל  המשוכנעים, 

ה"מיינסטרים". להיות הרוב". 
שהשלום,  איתו  הראיונות  באחד  אמר  יחזקאלי  צבי 
כפי שאנחנו מדמיינים אותו, רחוק מלהתקיים, כי אנחנו 
טועים בהבנת המושג: זה לא יהיה שלום חם, לא ננגב 
לא  זה  "אבל  למימונה.  אותם  נזמין  ולא  חומוס  אצלם 
יכול להיות הסדר מדיני", אומרת איפרגן.  אומר שלא 
ואפשר למצוא  "אני בטוחה שיש אינטרסים משותפים 
אותם. המטרה שלנו היא לא להיות חברים, אלא לעצור 

את המלחמה הבאה. משם כבר נראה". 
"התנועה לעתיד הנגב המערבי" בפייסבוק, או במייל: 
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דקלה קיי

הצהריים, ב  אחר  חמש  בשעה  ראשון,  יום 
יעלון  )בוגי(  משה  הביטחון  שר  ביקר 
במועצת אשכול והשתתף באירוע הוקרה 
העוטף,  תושבי  והמתנדבים,  הביטחון  כוחות  לאנשי 
התקיים  בו  האולם  מול  איתן".  ב"צוק  שהשתתפו 
האירוע נאספו כמה עשרות מפגינים ביוזמת התנועה 
לעתיד הנגב המערבי. הם נשאו שלטים שעליהם כתוב 
 – אמיתי  ו-"ביטחון  הסדרה",  רוצים   – הוקרה  "לא 
הסדר מדיני". מורחים אותנו, הם אומרים. לא נותנים 

לנו תשובות ולא מספקים ביטחון. 
כרגע  עומדים  בסכנה,  שעמדו  הרבש"צים,  תקני 
בינתיים.  רק  זה  אבל  לקצץ,  יעז  לא  אחד  אף  בעינם. 
המרחבים המוגנים הולכים ונבנים, גני הילדים נעטפים 
בבטון ובחרדות. "ממגנים אותנו עוד ועוד, רק שנהיה 

בשקט", אומרת רונית קציר משדרות. 
הנגב  לעתיד  בתנועה  שדרות  נציגת  היא  רונית 
פועלת  מפלגתית,  הלא  האזרחית,  התנועה  המערבי. 
או  אמיתי.  לביטחון  שיביא  בעזה  קבע  פיתרון  לקדם 

במילים פשוטות: הסדר מדיני. 
"ישבנו  איתן".  "צוק  מבצע  במהלך  קמה  התנועה 
באכסניית נוער בעפולה, לשם התפנינו במהלך המבצע, 
וחשבנו מה לעשות", מספרת רונית איפרגן מכפר עזה, 
יותר.  לשתוק  אפשר  שאי  "הרגשנו  התנועה.  ממארגני 
דיברתי עם ענת בן עמי ממפלסים, שהייתה באותו הזמן 
בפנימיית 'הדסים', והחלטנו יחד עם עוד כמה אנשים 
לארגן מפגש". מפוזרים ברחבי הארץ, כשהבית נמצא 
תחת אש, התקבצו כמה מאנשי העוטף ונפגשו במטרה 
לחשוב לאן הולכים מכאן. "פתאום אחת הבנות מקבלת 
הזמנה טלפונית להפגנה בירושלים, יוזמה של אשכול. 
התקשרתי, דיברתי עם עדי חמאווי מנירים והוא הזמין 
לאנשי  חברו  הנגב  ואנשי שער  רונית  להצטרף".  אותי 
אשכול, ביניהם עדי חמאווי וענת חפץ מנירים, ובהמשך 
אשקלון,  וחוף  נגב  שדות  המועצות  בני  גם  הצטרפו 

שדרות ונתיבות, והיד עוד נטויה. 
למה לא "התנועה לעתיד עוטף עזה"?

איפרגן: "יש לנו בעיה עם המושג עוטף עזה, מבחינה 
לכך  עוטפים פה שום דבר. מעבר  לא  אנחנו  רעיונית. 
ה'עוטף'  לא מאזור  חברים שהם  כוללת  שההתארגנות 

בהגדרה". 
איפרגן,  רונית  חברתה,  ידי  על  הוזמנה  קציר  רונית 
לכנס שארגנה התנועה, כדי להקשיב ואולי לקחת חלק. 
"בתקופת 'צוק איתן' היה בי כעס נוראי", היא מספרת. 
"אני מגיעה מבית ציוני, שמאמין באהבת ארץ ישראל 
השלמה ועכשיו אני מרגישה שפשוט מפקירים אותנו. 
המצב שאנחנו נמצאים בו גורם לפגיעה ברמה האישית, 
המשפחתית, הכלכלית, יש מי שמדחיק ומי שלא מצליח 

אבל אנחנו לא רוצים עוד סבב כזה. ליפול ולהשתקם 
מחדש זה לא לעניין, זה לוקח המון זמן, יש תחושה של 

הפקרה". 
קציר נולדה במושב זרחיה, למשפחה דתית. היא למדה 
באולפנה של בני עקיבא ולאחר שירות לאומי החליטה 
בהבנה.  זאת  קיבלה  הדת. משפחתה  את  עוזבת  שהיא 
היא גרה עם בעלה, רועי, בדירה שכורה באשקלון, ובני 
על  חלמו  השניים  בית.  בו  לקנות  מקום  חיפשו  הזוג 
וצירפו  בית בשדרות  קנו  קיבוץ, אבל בסופו של דבר 
את הילדים לחינוך הקיבוצי בכפר עזה. כך הכירה את 
איפרגן. "קיבלו אותנו כל כך יפה, זה היה ממש סיפור 
אהבה. אני אוהבת את האזור, הוא נכנס לי ללב", היא 
מסוגלת  שאני  הרגשתי  המבצע  אחרי  "אבל  אומרת, 
לקום ולעזוב את המדינה. איך אני יכולה לחיות ככה?"

רונית  חשבה  התנועה,  שארגנה  לכנס  כשהגיעה 
"הייתי  לה.  שמתאים  המקום  לא  אולי  שזה  בהתחלה 
בן  ענת  שלי,  שרון  דבוש,  אבי  את  פגשתי  סקפטית. 
עמי ובעיקר חבר'ה מהקיבוצים באזור. שמנו לב שיש 
כאן דעות פוליטיות מנוגדות, שהעמדות שלנו הן מכל 
קצוות הקשת הפוליטית ולא ידענו אם זה בכלל מתחבר. 
לאט לאט הבנתי שאנחנו פשוט שמים את זה בצד. זה 
מדיני  להסדר  להגיע  היא  שלנו  המטרה  רלוונטי.  לא 
משום  אחד,  אף  כיום  קבע.  לפתרון  דבר.  של  בסופו 
מפלגה, לא מנסה לחתור לקראת הסדר מדיני, להסכם. 
הדיבור הזה, שאין פתרון, ושאנחנו עם שצריך "לחיות 
על החרב", לא מקובל עלינו. ההסדר צריך לעלות על 

סדר היום הציבורי". 

כוח לא יוביל לשום מקום
קציר:  היום?  סדר  על  האג'נדה  את  מעלים  איך  אז 
"שלחנו מכתבים לכל חברי הכנסת מכל קצוות הקשת 

הפוליטית, ובהם שאלה: 'מה הפתרון שלך למצב?' בלי 
קשר לפוליטיקה. 'האם זה נראה לך תקין, ומה אפשר 
לגייס  רוצים  אנחנו  היום  זה?'  את  לשנות  כדי  לעשות 
בשדרות  וגם  בקיבוצים,  גם  מסביב.  כאן  הציבור  את 
שלנו,  התפיסה  את  שיסבירו  בית,  חוגי  והסביבה. 
אנחנו בעיצומו של תהליך הסברתי. בעוד שבוע יוקרן 
בסינמטק שדרות סרט לחשיפת התנועה והרחבת מעגל 

התמיכה. קמפיין מימון המונים".
מי באמת מסייע לכם מבחינת מימון?

–התק"צ  עצמנו  את  מממנים  כרגע  "אנחנו  קציר: 
ו"עתיד כחול לבן" עזרו לנו להקים את העצרת בירושלים 
תוכנית  ומגבשים  מתגבשים  עדיין  אנחנו  אביב.  ובתל 

אסטרטגית. צריך לדעת ליצור שיתופי פעולה".
שרון שלי מניר עם, שגרה באור הנר, היא האחראית 
האסטרטגיה.  בתחום  מומחים  עם  מפגשים  ארגון  על 
יכולה  לא  שאני  למסקנה  אותי  הביאה  הזו  "המלחמה 
גרתי  הקשות  בתקופות  המציאות.  נוכח  לשתוק  יותר 
בגבים, עזבתי את גבים לדורות בגלל המצב. בסוף בנינו 

בית באור הנר אבל המסקנה היא שזה בלתי נסבל".
בעמדתה  בתנועה,  גם  וכמובן  באזור,  ידועה  שרון 
היא  סוד שהעמדה הפוליטית שלי  לא  "זה  הפוליטית. 
מה  כל  אחד  מצד  אבל  האחרים,  משל  שמאלה  יותר 
שנעשה במחנה הפוליטי שלי לא אפקטיבי, ומצד שני 
המדינה כולה פונה ימינה, ואני לא שם. אני חושבת שיש 
האנשים,  את  ולייאש  לדכא  חזקות שפועלות  מערכות 
קיצוניים  הכי  הימניים  גם  פתרון.  שאין  שיחשבו  כדי 
באזור שלנו, ליבם עם אנשי עזה. זה מה שמחבר אותנו 
בתנועה. אנחנו רוצים לפתור את הבעיה ומאמינים שיש 
פיתרון. מנסים לייאש אותנו, לגרום לנו לשנוא ערבים 
ואז כוחנו בשנאתנו המשותפת, בלי תוחלת ובלי מטרה. 
מי שרוצה לשנוא, זה בסדר מצידי, אבל זה לא משרת 
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חותרים
למגע
ללא הבדלי דת, גזע, מין והעדפה פוליטית – אנשי "התנועה 
לעתיד הנגב המערבי" רוצים הסדר מדיני, והם לא עוצרים 
הבאה" המלחמה  את  למנוע  כדי  כאן  "אנחנו  באדום. 

בתמונה וו מליאה של התנועה ושיחה עם שאול אריאלי ברחבת סינמטק שדרותבתמונה וו חוג בית במועדון בבארי                   צילומים וו "התנועה לעתיד הנגב המערבי"

 בתמונות וו הפגנות התנועה. צילומים וו ארנון אבני



9 בחזרה 
לבעיטה

קיבוצי  של  הגדול  הכדורגל  טורניר 
ביום  המוצלח  לסיומו  הגיע  הנגב  שער 
שוטף. גשם  תחת   ,30.10.2014 שישי 

הטורניר, שהחל בתקופת המונדיאל עם 
עומס חום ונפסק עקב המצב הביטחוני, 
 200  – כ  משמע.  תרתי  בסערה,  נגמר 
שחקנים בני גילים שונים מקיבוצי האזור 
הגיעו  אוהדים  ומאות  חלק,  בו  לקחו 

לצפות ולעודד.
היו  לגמר  שעלו  הקבוצות  שתי 
מהקיבוצים כפר עזה וארז. לפני המשחק 
של  בהפעלתו  לילדים  הפנינג  ערכנו 
משה מוספי, המורה האגדי לחינוך גופני 
תחנות  הפעיל  משה  עם.  ניר  מקיבוץ 
ספורט שונות לילדים והורים. בני הנוער 
של קיבוץ כפר עזה מכרו אוכל ושתייה 

לקהל שהגיע. 
לזכרו  דומייה  את הגמר פתחנו בדקה 
כמנהל  כיהן  איתי  ז”ל.  צורי  איתי  של 
במשך  הנגב  בשער  הספורט  מחלקת 
11 שנה, הקים את המרכז ההידרותרפי 
וניהל אותו במשך 14 שנה, והיה שותף 
מלא לאורך כל הטורניר אותו יזם וארגן 

בנו, גון צורי.
במהלך המשחק גברה כפר עזה על ארז 
בתוצאה 1-2. את צלחת האליפות העניק 
לשחקני  שוסטר,  אלון  המועצה,  ראש 
כפר עזה. יוני פלד הוכתר כמלך השערים 

של הטורניר. 
גם  חולקו  הגביעים  חלוקת  בטקס 
שסייעו  האנשים  לכל  מגנים  מספר 
ליוזם,  ראשית,  הטורניר:  להצלחת 
גון  הכול,  שמאחורי  והמנוע  המארגן 
נברו,  אייל  לו:  שסייעו  לאנשים  צורי. 
רעות דגני, שגיא זבלבסקי, אלון מוספי, 
לשופט  יואל.  בר  סתיו  בראואר,  יונתן 
נחל  מקיבוץ  נידם  מאיר  שלנו,  המצוין 
עוז, לצלם המוכשר רועי מזרחי מגבים, 

לחובשת יהב מזרחי מגבים, וכמובן לכל 

ונציגי הקיבוצים שהרימו את  השחקנים 

הכפפה וארגנו את הקבוצות.

ליושנה  עטרה  להחזיר  הייתה  המטרה 

הקהילתי  הכדורגל  את  שוב  ו”להרים” 

שבעקבות  תקווה  כולנו  במועצה. 

הכדורגל  משחקי  יתחדשו  הטורניר 

כהכנה  לפחות  בקיבוצים,  המסורתיים 

לטורניר בשנה הבאה. 

לנושא  ויוזמות  לרעיונות  נשמח 

על  עומד  כרגע  הקהילתי.  הספורט 

קיבוצים  בין  כדורסל  טורניר  הפרק 

 שיתקיים בחורף. אנא פנו אלינו במייל: 

.dafnas@sng@org.il

9 עפים על 
הכדור

ענף הכדורעף הוא מהמפותחים בשער 
לשער  יחד.  וגברים  לנשים  ופונה  הנגב, 
ארוכת  ומסורת  רבים  תארים  הנגב 
חסרה  רבות  שנים  ומזה  בענף,  שנים 
קבוצת בוגרים ובוגרות. השנה, במאמץ 
גויסו  הכסף,  גויס  האחרון,  הרגע  של 
של  פתיחה  והתאפשרה  הספונסרים 
בהישג  מדובר  ובוגרות.  בוגרים  קבוצת 
מקור  במועצה,  הענף  לקידום  מדהים 
לשאוף  יוכלו  אליה  ומטרה  הזדהות 
כדורעף.  המשחקים  והנוער  הילדים 
לשער  משותפות  קבוצות  הן  הקבוצות 

מכללת  של  הסטודנטים  ולאגודת  הנגב 
ספיר והן מתחילות את משחקיהן בימים 
העמותה  להנהלת  להודות  חשוב  אלו. 
וכמובן  הקבוצות  פתיחת  את  שאפשרה 
למאמנים המסורים שלנו, שבלעדיהם זה 
לא היה קורה: נבות מילוא ואיתי פכטר.

9 הצטרפו לרשת
 20 כ-  של  קבוצה  ישנה  הנגב  בשער 
בשבוע.  פעם  כדורשת  שמשחקת  נשים 
משחק  לליגה.  מצטרפת  גם  והשנה 
בארץ  המוביל  המשחק  הוא  הכדורשת 
אחת  “כל  הוא:  המוטו  כאשר  לנשים, 
יכולה!”. נשים שרוצות להצטרף מוזמנות 
מחלקת  למשרד  פנו  אנא  בשמחה. 

הספורט בטלפון: 0770-9802782. 

13נובמבר 2014 וו שער הנגב

ספורט
דפנה סיבוני ששון

בתמונה וו 
נותנים בראש. 
כפר עזה מול 
ארז. צילום וו 

עומר צדיקביץ'

9שעת כושר
תורשה או סביבה

מחובר  מאיתנו  אחד  כל  שמא  או  בידינו?  בריאותנו  האם 
אבותיו  לאבות  לקריעה,  ניתן  בלתי  נראה,  בלתי  בחוט 
ו”חבל על הזמן שלכם, אנשי הבריאות. מה שנכתב בצופן 
הטבוע בכל תא ותא מגופכם, סופו שיחרוץ דינכם לשבט 
או לחסד”. הדיון בין מצדדי המולד לטועני הנלמד )הנרכש 
אי  כרגיל,  אולי משחר המדע. האמת,  מהסביבה( מתנהל 

שם באמצע ובתנודה, לפעמים לכאן ולפעמים ההפך.
אז אכן קיימים קודים גנטיים ובדרך כזו או אחרת הם גם 
ויש בכך  ניתן לזהותם  ויותר  יותר  גם  עוברים לדורותיהם. 
ספק  ללא  עתידיים.  ונפשיים  גופניים  אירועים  לחזות  כדי 
נתונה  הרשות  עדיין  מה,  אלא  לרפואה.  אדירה  תרומה 

כלומר, הגנטיקה היא הפוטנציאל. וכשם שיותר ויותר מגלים 
הגדולים  השינוי  טווחי  את  גם  מגלים  כך  משמעותה,  את 
שבלמידה ובשיפור הגופני. מסתבר שלעצמיות שלנו )גוף, 
רבים  הבעיה,  מדהימות.  השפעה  יכולות  תודעה(  נפש, 
מצדדים בגנטיקה בלבד, על מנת להצדיק את התנהגותם 
ה)לא( בריאותית והם בוחרים שלא לקחת אחריות ליצירת 
שינוי באזור הכול כך גדול בו ניתן בהחלט לעשות מעשה. 

באוב  העלינו  כיתתי,  לבנות/בני  היובל  מפגש  לקראת 
תמונות מילדותנו ובין היתר הובאו תמונות ממופעי החינוך 
כולנו  פילם, פרה-היסטוריה.  לבן, מצלמת  הגופני. בשחור 
מכיר  מי שחצה את החמישים  סביר שכל  רזים. שדופים. 
רזים  ילדים  חבורת  מאז,  השתנה  הכול  שכאלה.  תמונות 
כמסווגים   21 ה-  המאה  בני  בעיני  ייחשדו  וודאי  שכאלה 
המתבגרים,  היום,  של  הילדים  אכילה.  הפרעות  למדור 
רבים  תמצא  שתפנה  לאן  הסטודנטים...  בצבא,  החיילים 
שבתוך  להיות  יכול  האם  פעם.  של  מאלו  עגלגלים  מהם 

כארבעה עשורים הגנטיקה שלנו השתנתה?

עולה  ישראלי  שמשפחת  לכך  המרכזיות  הסיבות  אחת 
דוחפים  שאנחנו  שמן  כמה  שומן.  זלילת  היא  במידותיה, 
זה  הזה,  האדמדם  הגוון  מה?  אלא  טעים,  שיהיה  לאוכל? 
העוטה את הכלים בעת שטיפתם לאחר האוכל. זה שצריך 
לשטוף פעמיים כי שומן קשה יותר לשטיפה. הגוון האדמדם 
הזה כבר הספיק לפני כן לחדור פנימה בחגיגת טעמים של 
שנה,  חודש  שבוע,  עוד  יום,  עוד  וכך  אמתי.  שף  מאסטר 
שנים. וממש לא משנה סוג השמן. גם זה הבריא ביותר הוא 
עדיין שמן וייאגר במאגרי השומן התת-עוריות ולך תיפטר 

ממנו.
אז התורשה מהווה לרבים מאתנו תירוץ להמשיך בחגיגה. 
“ממילא הגנטיקה תעשה את שלה וחיים רק פעם אחת”. 
ואיזו  שלה  את  לעשות  חייבת  לא  לחלוטין  הגנטיקה  אז 

איכות חיים אנחנו רוצים בפעם האחת הזו? 

נבות מילוא, יועץ בריאות ומאמן אישי



9 קמים 
ומתהלכים בארץ
400 ילדי שער הנגב יצאו 

לטיול סוכות
אחרי קיץ ארוך שבו בילו בבתי הילדים 
המדשאות,  למרחבי  לצאת  יכולת  ללא 
לטייל  הנגב  שער  ומדריכי  ילדי  חזרו 
בשיא המרץ והאנרגיות. 400 ילדי א’-ו’ 
הסתערו בסוכות האחרון על נחל מערה 
המוצל והנעים. במסגרת הטיול שהודרך 
)שותפות  שלנו  המל”ש  צוות  ידי  על 
הטבע(,  להגנת  והחברה  הנגב  שער  בין 
תיכוני  ים  חורש  במסלול  הילדים  צעדו 
התאומים,  במערת  ביקרו  וקריר,  מוצל 
ומעיין  עטלפים  ונטיפים,  זקיפים  פגשו 
במגלשת  ושוב....(  )ושוב  שוב  וגלשו 
החופש  טיולי  הנהדרת.  הטבעית  האבן 
לחינוך  המחלקה  ידי  על  המאורגנים 
נפרד  בלתי  לחלק  הפכו  כבר  חברתי 
משגרת החופשים של בתי הילדים ומספר 
משתתפים עולה וגדל. לאור פתיחתה של 
השנה הרביעית בתכנית הטיילות, חזרנו 
אל נחל מערה המקסים בו ביקרנו לפני 
שלוש שנים. אנחנו כבר נערכים לטיולי 
חנוכה )עין ירקעם והחולות הצבעוניים( 

הבאים ומתקרבים. נתראה בשבילים. 

9 בכל זאת 
הגענו למרות הכול

חג מעלות 2014 בסימן “שלום 
מסביב לעולם”

הרבה חולצות כחולות, כתובת אש של 
מחופשים  חניכים  מרחפת,  שלום  יונת 
כל  את   – מסנאדות  קרוסלה  ורוקדים, 
אלה ועוד, פגשו מאות האורחים שהגיעו 
במוצ”ש לפני כחודש לחג מעלות תשע”ה 

בסימן “שלום מסביב לעולם”. 
החג  ערב  את  מלתאר  מילותיי  קצרו 
חוויית  את  ראויה, שתעביר  בצורה  הזה 
היצירה והאוטונומיה הגדולה של חניכי 
דבר  על  אך  )ט’-יב’(,  הבוגרת  השכבה 
את  לקיים  שבחרו  מי  עוררין:  אין  אחד 
המכשולים  למרות  האחרון  המעלות  חג 
התנועה  ומדריכי  חניכי  היו  בדרך 

במועצה. 
ההיערכות לחג המעלות הייתה עטופה 
את  וחששות.  ספקות  בהרבה  השנה 
ההחלטה לקיימו  קיבלנו בשלהי מבצע 
“צוק איתן”, כשלא היה ברור בכלל איפה 
נהיה בסוכות. היה קצת קשה לדמיין את 
שנת הפעילות התנועתית נפתחת בצורה 
במועצה,  הבוגרת  השכבה  שגרתית. 
שהייתה מפוזרת ברחבי הארץ, התכנסה 
המעלות.  לחג  נושא  על  להחליט  בכדי 
חברי  החליטו  סוערים  דיונים  לאחר 
“שלום  יהיה  שהנושא  הבוגרת  השכבה 

מסביב לעולם”. 
אני שמחה שזכינו להתנסות בקיום חג 
שעוסק בשלום מיד בתום המלחמה, וגאה 
בבני  הנוער שלנו שהצליחו “להרים” את 
החג הזה למרות מורכבותו. אני למדתי 
ולומדת מבני הנוער הרבה על מהו שלום 
היה  אנשים.  בין  אמיתית  אהבה  ומהי 
נהדר לראות את חניכי השכבה הבוגרת 
עמלים, נהנים מדברים פשוטים, מזיעים 

נוער  בני  פתאום  לראות  נהדר  ויוצרים. 
ח’  ז’,  שרק לא מזמן היו חניכים בכיתה 
לראות  נפלא  מדריכים.  הם  ועתה  ו-ט’ 
שנה  להדריך  בוחרים  ותיקים  מדריכים 
על  אחריות  ולוקחים  שלישית,  שנייה, 
ליווי של מדריכים צעירים. אחריות שיש 
אם  אכן,  ותקווה.  מסירות  אהבה,  בה 
כך   – ועוסקות  עוסקים  אנחנו  בשלום 
מחנכים לשלום. שתהיה לנו שנת שלום, 
על  הוגנת  ושמירה  עשייה  חינוך,  שנת 

גבולות ישראל והדמוקרטיה בה.

רינת צצשוילי, רכזת הנוער העובד 
והלומד בקן שער הנגב

9 היו נכונים
שבט הצופים בקיבוץ כפר 

עזה פתח שנת פעילות
על  הליכה  צופי,  מכשולים  מסלול 
דורגל, מעבר בין “קורי עכביש” מחבלים 
מההפנינג  חלק  היו  בטבון  ופיתות 
מרשים שפתח את שנת הפעילות בשבט 
על  תוכנן  ההפנינג  עזה.  בכפר  הצופים 

בנעורים  ט’-יב’  הבוגרת,  השכבה  ידי 
ובייחוד  עזה  כפר  קהילת  הוזמנה  ואליו 

חניכי השבט והוריהם. 
התחנות  של  החווייתי  הפתיח  לאחר 
שתוכננו ע”י שכבה ט’ )קבוצת "חמנית"( 
צוות  בקיבוץ  הפיאצה  לבמת  עלו 
השכבה הבוגרת. הצוות הסתתר מאחורי 
בעצמם  הילדים  בנו  אותו  גדול  פרגוד 
כאשר מנחה הערב )שכב”גיסט בעצמו( 
של  פתיחתה  על  בירך  הקיץ,  את  סיכם 
השנה הצופית בקיבוץ והציג בגאווה את 

השכב”גיסטים – כל אחד לפי תפקידו. 
לסיום ההפנינג הוזמנו כל ילדי השבט, 
ידיהם  חותם  להטבעת  קטן,  ועד  מגדול 
בצבע על גבי ציור עץ גדול המסמל את 
השנה  פתיחת  אירוע  המאוחד.  השבט 
בשבט הצופים בכפר עזה  עמד ללא ספק 
בסימן הקיץ המורכב והמתיש שעבר על 
קהילת היישוב ועל חניכי השבט. החזרה 
אינה  התנועתית  הפעילות  לשגרת 
ברורה מאליה והיא חשובה מאין כמותה 
בדרך אל העיסוק בסוגיות חינוך ופחות 
החינוכית  לשגרה  החזרה  בביטחון. 
המבורכת כללה קליטת מדריכים צעירים 

העברת  ההדרכה,  צוות  שורות  אל 
פעולות ראשונות לילדי הקיבוץ, יציאה 
מנהיגות  שנת  ופתיחת  שכב”ג  לטיול 
ומרוצים  ט’. בכפר עזה שמחים  לשכבה 
ומצפים  בשבט  השנה  פתיחת  מאירוע 
ומלאת  מספקת  מאתגרת,  שנה  להמשך 

מפעלים וחוויות טובות.

 גיתית חכים, מרכזת שבט שקד 
כפר עזה

9 מתי בפעם 
האחרונה עשית 

משהו בשביל 
מישהו?

יריד חשיפה של שנות שירות 
התקיים בשער הנגב

בשנים האחרונות יוצאים מספר רב של 
לשנת  הנגב  שער  מיישובי  יב’  מסיימי 
הנוער  בני  תורמים  זו  בשנה  שירות. 
במשך שנה מחייהם לחברה הישראלית. 
בתי  בפנימיות,  בקהילות,  מתנדבים  הם 
ספר, מועדוניות וגופים רבים ועם קהלי 
מהגרי  ילדי  עולים,  מילדי  שונים:  יעד 
מיוחדים  צרכים  עם  אנשים  עבודה, 

ועוד. 
המחלקה לחינוך חברתי מלווה זו השנה 
השנייה את השמיניסטים לאורך תהליך 
ההתנדבות  במסגרות  והבחירה  המיון 
מידע  העברת  כולל  זה  ליווי  השונות. 
שונות  למסגרות  השמיניסטים  וחשיפת 
אפשרויות  מגוון  את  להרחיב  מנת  על 

ההתנדבות.  
תקני   800 כ-  יש  מספרים?  קצת 
התנועה  מסגרת  באמצעות  התנדבות 
הקיבוצית, אך לא פחות מ-1500 תקנים 
נוספים כגון תנועות הנוער, ארגוני נוער, 
איילים  עמותת  הטבע,  להגנת  החברה 

ועוד. 
כחלק מהשירות לשמיניסטים מארגנת 
ירידי  מספר  חברתי  לחינוך  המחלקה 
ועמותה  ארגון  כל  בהם   שירות  שנות 
שמגיעים לאירוע מקימים דוכן, מציגים 
לשמיניסטים  ומאפשרים  עצמם,  את 
אישיים  הסברים  ולקבל  שאלות  לשאול 

על אודות שנת השירות. 
 21.10 ב-  התקיים  הראשון  היריד 
בבניין יב’ בשיתוף בית הספר, ובו שמנו 
דגש על מסגרות שנת שירות שאינן דרך 
התק”צ. ליריד הגיעו: עמותת “בקהילה”, 
העובד  הנוער  החדש”,  “השומר  ארגון 
בתי  הטבע,  להגנת  החברה  והלומד, 
מעשה,  מרכז  “קדימה”,  של  הנוער 
והסוכנות היהודית אשר הציגה אפשרות 
בחו”ל.  יהודיות  בקהילות  שירות  לשנת 
שנחל  ליריד  הגיעו  רבים  שמיניסטים 
המתוכנן  היריד  מאוד.  גדולה  הצלחה 
הבא יחשוף מכינות קדם צבאיות שונות. 
לשנות  ההרשמה  ממש  אלו  בימים 
מאוד  מקווים  אנו  בעיצומה.  שירות 
וגבוהה  כמות משמעותית  תצא  שהשנה 
ולמכינות  שירות  לשנת  שעברה  משנה 

קדם צבאיות.
זיו קרן, רכז ש”ש והכנה לצה”ל במחלקה 

לחינוך חברתי. טלפון: 050-8873150.

"חיית לילה"
דם תמורת כסף

ולצלול  בהקדמות,  לחסוך  לי  הרשו 
ג’ילנהול  ג’ייק  העלילה:  לתקציר  ישר 
ושאפתן  צעיר  בחור  לו,  את  משחק 
המנסה להרוויח כסף בכל דרך אפשרית. 
דרכים  תאונת  לזירת  בטעות  נקלע  הוא 
צילום חדשות ממהר  צוות  כיצד  ורואה 
ולשלוח  המדמם  האירוע  את  לצלם 
המחיר  את  שתציע  החדשות  לתכנית 
הטוב ביותר. לו מחליט שגם הוא רוצה 
להרוויח, ויוצא להביא חדשות מדממות 
מהשטח למפיקה כוחנית המוכנה לשלם 
היטב. הוא מגלה מהר מאוד שהוא צריך 
כדי להשיג את הצילומים  לעשות הכול 
הכול,  אומר  וכשאני  רוצה.  שהמפיקה 

אני מתכוון לזה. 
חבריי  של  התגובות  לפי  לשפוט  אם 
לצפייה ושל שאר הצופים בקולנוע התל 
נשאבו  כולם  בסרט,  צפיתי  בו  אביבי 
בקלות  ונסחפו  העצמית  לחשיבות 
התחילו  התגובות  שלו.  הכריזמה  אחר 
לבין  בחיים”  טוב שראיתי  הכי  מ”הסרט 
“וואו, ג’ייק ג’ילנהול מדהים!”. נראה שיש 
תגובות  את  מבייש  היה  שלא  קונצנזוס 
הקהל ל”אפס ביחסי אנוש” או “12 שנים 
השנה  שיצאו  סרטים  שני  עבדות”,  של 

וזכו רק לשבחים. 
אבל, אם תשאלו אותי, )ואני מניח שאם 
אתם קוראים כאן, אתם באמת שואלים( 
מדובר בסרט הכי ממוחזר וצפוי שראיתי 
להשתחרר  יכול  לא  אני  חודשים.  מזה 
באופנה  שמדובר  המעיקה  מהתחושה 
אמריקה  את  נראה  “בואו  הוליוודית: 
הניכור,  את  נחשוף  בוטה!  בצורה 
ואז  הכסף,  אחר  והמרוץ  המיזנתרופיות 
כולם יגידו שאנחנו מיוחדים ואיכותיים”.

אל תטעו, אני בהחלט בעד קולנוע שבא 
לשקף לצופים את עצמם ואת החברה בה 
הם חיים, אבל לא במחזור בלתי אפשרי 

של הנושא הזה. 
אין ב”חיית לילה” שום דבר שלא ראיתם 
ב”הנוסע” )של מייקל מאן, עם טום קרוז 

וג’יימי פוקס(, “משחקי הרעב”, “קראש” 
)השנוי במחלוקת של דיוויד קרוננברג( 
)של  החדשות”  “חדר  ואפילו  “אסירים” 
ארון סורקין מ 2012( או “העיתון” )סרט 
חובה של רון הווארד מ 1996 לכל תלמיד 
תקשורת(. המסך הגדול שוב מתאר לנו 
שבה  דם,  צמאת  קפיטליסטית,  חברה 
בדרך  גבר,  של  המהירה  התדרדרותו 
עינינו  לנגד  מתרחשת  וחתיך,  לבן  כלל 
בתנועות מצלמה מהירות, עריכה קצבית 
הזה  הסרט  צפויה.  לא  תפנית  של  ורגע 
לא מביא שום בשורה חדשה. שוב אנחנו 
החשוך  הצילום  לסגנון  מחווה  רואים 
בשולי  דמויות שחיות  ו”האייטיזי”, שוב 
החברה, שוב הגיבור הלבן והחתיך הוא 
בעצם אנטי-גיבור תימהוני ולא מתקשר, 

ניתוחים  מלאה  מזדקנת  אישה  שוב 
רוסו  רנה  היפה  )השחקנית  פלסטיים 
שבמקרה גם גיסתו של הבמאי( שהדבר 
הוא הקריירה שלה. שוב  לה  הכי חשוב 
שפיותם  את  איבדו  כאילו  נראים  כולם 
במרדף אחרי הכסף. אין חדש, אין שום 

דבר מקורי. 
מה שראוי לציון לשבח הוא התסריט. 
בעוד  לדיאלוגים.  כוונתי  ובתסריט, 
צפויה  כה  בצורה  מתפתח  הסיפור 
ומשעממת, השיחות בין הדמויות בסרט, 
פוסקות  הבלתי  ההתייחסויות  גם  כמו 
הצלחה  ומדריכי  אישית  העצמה  לספרי 
בעוד  מגאוני.  פחות  לא  הוא  בשקל, 
אנחנו רואים ושומעים קולנוע על חברה 
שצריך  מי  כל  את  הדורסת  שאפתנית 
לדרוס במסלול להצלחה, ההסוואה של 
שנתפס  מה  עיוות  ידי  על  הזו  התפיסה 
הביניים,  למעמד  הצלחה  כהוראות 
מוסיפה חדות מעניינת לעלילה. האומנם 
ואנשים  אישיים  קואצ’רים  של  הצעות 
מוטיבציה  של  הרצאות  המעבירים 
)Motivating Speakers( הם לא אחרת 
מאשר אידיאולוגיה קפיטליסטית אלימה 
טובה,  שאלה  נעים?  בממתק  עטופה 
ומעוררת  מעניינת  בצורה  שמוצגת 

מחשבה בסרט. 
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חינוך
טל שוורץ
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יושב בחושך
טל דורות

בתמונה 
וו פתיחת 
פעילות 
הצופים בכפר 
עזה. צילום וו 
גיתית חכים

בתמונה וו 
טיול סוכות. 
צילום וו אסף 
קורן

9אמנון וקצר
חומות

לביטחון  השר  אומר  בירושלים,  שוטרים  אלף  עוד  צריך  
צריך  שני.  שר  אומר  מחמירה,  יותר  חקיקה  צריך  פנים. 
חומה יותר מקיפה, אומר שר שלישי. צריך יד יותר תקיפה, 
אומר הרביעי. ואף אחד לא אומר שצריך למצוא פתרונות 

אחרים מאשר עוד כוח ועוד חומה.
עד מלחמת ששת הימים הייתה בליבה של ירושלים חומה. 
היו  והאנשים  העתיקה  העיר  מחומת  יורים  היו  הירדנים 
עוברים בריצה את הרחוב, מתחבאים מאחורי חומת האבן 
עכשיו,  הזויה.  תמונה  והשבים.  העוברים  את  שהסתירה 
ארבעים שנה אחרי, במו ידינו אנחנו הולכים ומקיפים עצמנו 

חומות על גבי חומות ומבודדים עצמנו לדעת.

רבין
על  מכל  יותר  אולי  מעידה  רבין  יצחק  על  האבל  צורת 
מצבו המסוכסך של העם הזה. צריך מחשב כדי להתמצא 
אישיים  סכסוכים  ובמיקומן.  השונות  האזכרות  במועדי 
אותו  ופורטים  הלאומי  הזיכרון  את  מפצלים  ומפלגתיים 
לעצרות מקומיות מלאות חשבונות. אחרי קרוב לעשרים 
שנה מן הראוי שכולם יניחו בצד את החשבונות  והחישובים 
ושתערך לראש הממשלה שנרצח, אזכרה ממלכתית ראויה 

ומכובדת שתהייה של כל העם.

שער   
תמיד כשאני מגיע לשער קיבוצי אני מחייך ולא רק משום 
משום  אלא  אליו,  שחזרתי  משום  או  מהבית  שיצאתי 
השער  של  הקוד  את  כשמצלצלים  הנשמעת  ההודעה 
בטלפון. “הלקוח לא יכול לענות”, אומר השער. אדון שער, 

צריך פשוט  לענות. אתה  צריך  לא  ואתה  לקוח  לא  אתה 
להיפתח.

נאום נתניהו
בפתיחת מושב הכנסת נאם נתניהו את נאום המלחמה. כל 
נאומו נסב על תוקפנות ומלחמה. ציפיתי לשמוע משהו גם 
על רווחה, פיתוח, שלום, דבר מכל אלה לא היה בנאומו. 
נגדנו”.  ו”כל העולם  הייתה רק תוקפנות, איומים, הפחדות 
יש מי שבעד מלחמה באוכלי הבשר, יש מי שבעד מלחמה 
במחללי השבת, יש מי שבעד מלחמה בסמים. נתניהו הוא 

בעד מלחמה.

גשם ראשון
גשם ראשון הוא תמיד חגיגה. חגיגה לעיניים, חגיגה לנשימה, 
חגיגה לאדמה. גשם ראשון תמיד מנקה את האוויר, נוטע 
תקוות, מנביט את הזרעים. גשם ראשון, לו יתממשו התקוות 

שאתה מעורר.

חומוס א
ונכנסנו  בשדרות  החומוסייה  ליד  עברנו  אחד  שישי  ביום 
לאכול. המקום שוקק צעירים וצעירות. בעצם לא רק שוקק 
אלא מלא עד אפס מקום. הזמנו חומוס, הוזהרנו שנאלץ 
שעה  חצי  ולאחר  מומשה  ההבטחה  שעה.  חצי  לחכות 
קיבלנו את המנה. היה כדאי. החומוס מעולה. המחיר סביר 
ומי שמחפש המולה של צעירים ולא טרוניות של זקנים זה 

המקום.

חומוס ב
ישר  גדושה,  מנה  מעולה.  חומוס  ברהט  אכלנו  פעם 
מהבישול. מחיר טוב. נסענו השבוע לאותו המקום. החומוס 
רחש בסירים והדלפק היה ריק. חיכינו כרבע שעה ונסענו 
המגשית  את  כשפתחנו  במגשית.  ההבטחה  עם  הביתה 
בבית התברר שאת רוב המקום תופס פול נוזלי ואת מיעוטו 

חומוס חסר טעם. לא היה לנו ספק איפה נאכל את מנת 
החומוס הבאה. הידד לחומוס שדרות.

שולה זקן
בספרות  אותה  בוראים  היו  שאם  דמות  היא  זקן  שולה 
מושחתת,  בוגדנית,  שקרנית,  מוגזם.  שזה  אומרים  היו 
שניצלה את הכוח שניתן לה כדי לקבל טובות הנאה, לנצל 
את  ולנשוך  ידידיה  את  להקליט  לסחוט,   , אחרים  אנשים 
היד המושחתת שהאכילה אותה, ואחרי כל זאת להעמיד 
הצדק,  את  שמחפשת  לשקר,  יכולה  שאינה  צדקת  פני 

שמשלמת את חובה לחברה.
השאלה שצריכה להישאל האם שולה זקן כל כך מושחתת 
והאנשים עמם עבדה אפשרו את  או שהסביבה, התנאים 
מעשיו  על  רוגז,  מעורר  אולמרט  אהוד  הזאת.  השחיתות 
המושחתים על דרכו הפתלתלה בשבילי החמדנות והשוחד. 

שולה זקן מעוררת גועל.

אמנות
את  העושה  אלמונית  אמנית  תמונת  הציג  הארץ  עיתון 

צרכיה על דגל המדינה.
על זה אני אומר, אם הערכים שלך הם חרא אז גם האמנות 
צריכה  הייתה  אמנית  שאותה  חבל  רק  חרא.  היא  שלך 

להוכיח לנו את זה בתמונה.

שלא יגמר
הספר  הסתווית.  השמש  הבוקר.  של  הקפה  יגמר  שלא 
הטוב, חיוכם של הנכדים. דרכי העפר. גשמים בעתם, שלא 
בארנק,  השטרות  בטלפון,  הסוללה  במכונית,  הדלק  יגמר 

האוכל בסיר.
שלא יגמרו הצחוקים, החברים, השמחות הקטנות  והמראות 

היפים.

אמנון גולץ



9 שנה חדשה 
פתחנו הפעם בערב שירה עם שרהל'ה 

שרון באודיטוריום בית הספר.
הן  חדשה  שנה  מתחילים  אצלנו   •
והן  במכללה,  הוותיקים  בלימודי 

בהרצאות "ותיקדמי" במועדון.
חוג פילאטיס עם  - התווסף  ובמועדון 
חוג  להיפתח  ואמור  פכטר,  ישראלה 

חדש: יוגה עם רועי לוי )בתשלום(.
האחרונים  הימים  עד   - תערוכות   •
הוצגה תערוכתה של דוריתה מיסיסטרנו 
לשבחים  שזכתה  התערוכה  הנר.  מאור 
לבקש  החברים  את  הביאה  רבים, 
של  בטכניקת  שיעסוק  מפגש  מדוריתה 

אמנות הפרגמנט.
 - התערוכות  מסורת  את  ממשיכה   • 
אנה גולדפרב מקיבוץ ברור חיל. כמתנת 
יום ההולדת קיבלה מבעלה מערכת כלים 
בתחום  כישוריה  את  גילתה  וכך  לציור, 

בחומרים שונים על בדים וניירות.
את התמחותה המקצועית בציור רכשה 
"יחדיו".  במסגרת  בהם  שונים  בחוגים 
בהם  שונים  בחומרים  התנסתה  כאן 
בהמשך  ופסטל.  אקריליק  פנדה,  צבעי 
לצייר  אוהבת  אנה  רישום.  גם  למדה 
ולכן סידרה לעצמה פינה בביתה בה היא 
מקדישה זמן לתחביב האהוב. כיום היא 
מציירת במים ושמן מתוך חוויות אישיות 
ומתוך  ובארץ  בחו"ל  בטיולים  שאספה 

התבוננות בצילומים מרתקים.
למוזיאון  יהיה  • הטיול המתוכנן הבא 

תל אביב ב - 17.11.
 +50 לגילאי  מיועד  הזה"ב  פסטיבל   •
ויערך בים המלח במהלך פברואר בשני 

ושלושה  ימים  ארבעה  של  מחזורים 
ננסי  אלפי,  יוסי  חלק:  לילות.ייקחו 

ברנדס, יהורם גאון, יגאל בשן ואחרים.
בתשלום.  המלח  ים  במלונות  האירוח 

פרטים אצל שלומית.
את  ראיינתי  חודשים  כמה  במשך   •
סגל המועדון, והריני סוגרת את רשימת 

המרואיינים:
חיה ברדמן לוי, מספרת: "אני בת 41, 
באור  גרה  בנות.  לשלוש  ואם  נשואה 
ומתוכם  וחצי  שנים  חמש  מזה  הנר 
הקהילתית.  בהרחבה  שנים  שלוש  כבר 
והן  בישוב  הן  מוצלחת  בצורה  נקלטתי 
באזור, ומרגישה כי אלו  מחוזות ילדותי 
)המקור: בת-ים. דומה. לא?(. מספטמבר 
2010 מנהלת את עמותת הוותיקים של 
שער הנגב ומועדון יחדיו. המועדון שוקק 
הבאים  החברים  מספר  ויפיפה,  חיים 
מעט  ולא  יום  מידי  וגדל  הולך  בשעריו 
ותיקים צעירים מצטרפים לשורותיו. אנו 
פועלים בשיתוף פעולה מלא עם המרכז 
לספק  היכולת  ומכאן  ההידרותרפי 

מענה כמעט לכל דורש ובמגוון רחב של 
פעילות ידע ופנאי.

זאת הזדמנות לשתף בכאב הגדול על 
לכתו בטרם עת של איתי צורי ז"ל, מנהל 
חיבוק  שולחת  ההידרותרפי.  המרכז 
גדול למשפחתו בבית ולמשפחתו במרכז 
היקרים  עובדיו  הם  הרי   - ההידרותרפי 
לעשייה  שותף  היה  איתי  והנאמנים. 
בולטים  במועדון  התכופים  וביקוריו 

בחסרונם. יהי זכרו ברוך.
בניהול  מאמינה  אני  עבודתי  בדרך 
משתף ובדלת פתוחה. כל חבר ועובד הם 
מבחינתי שותפים לדרך ולעשייה. מקבלת 
כל ביקורת בברכה ובוחנת אותה בצורה 
מה  שזה  מאמינה  אני  אובייקטיבית. 
שמאפשר ניהול מקצועי המעניק לי את 
היכולת לנהל באופן המספק כמעט לכל 
אחד את המקום הנוח והמהנה במועדון. 
תמי הלוי, יו"ר העמותה, עובדי העמותה 
ואנוכי מבטיחים להמשיך לצעוד קדימה 
שנעים  מרכז  לספק  ולהמשיך  ביד,  יד 

ומעורר גאווה להיות שייכים אליו."

9 טורניר ברידג' 
לזכרו של ישראל 

סלע ז"ל
השנה  יום  חל   ,24.11.2014 שני,  ביום 
לפטירתו של ישראל סלע ז"ל, חבר קיבוץ 
אשר  דבר  כל  אוהד  היה  ישראל  גבים. 
)וכמובן  יליד כפר סבא  "הריח" ספורט. 
כפר-סבא(  הפועל  של  נלהב  אוהד 
מראשוני קיבוץ גבים אשר אליו הצטרף 
לחבריו עם רעייתו צ'וקי. ישראל נחשב 
לדברי  השתתף,  בו  דבר  בכל  כ"מנהל" 
הראשון  הקורס  בוגר  קיבוצו,  חברי 
"יחדיו"  במועדון  התקיים  אשר  לברידג' 
בשנת 1999, מאז נעשה אוהד נלהב של 
וכן  הזדמנות  בכל  משחק  והיה  המשחק 
הדרום  קיבוצי  של  בתחרויות  השתתף 
האחרון,  יומו  ועד  מאז,  בארי.  בקיבוץ 
במשך 14 שנים, ניהל ישראל את החלק 
מיקום,  )כיבודים,  החוג  של  הטכני 
לזכרו,  יתרה.  בהתלהבות  וכו'(  פרסום 
)נחל  לבנה  חיים  החוג  כמנהל  מחליפו 
אוהדת  בעזרת  אלו,  שורות  וכותב  עוז( 
נלהבת של המשחק, דיאנה קפלן )ברור 
חיל( מארגנים טורניר ביום השנה בדיוק 

ללכתו מאתנו באופן פתאומי.
זכרו מוזמנים להשתתף בטכס  מוקירי 
בני  בהשתתפות   )16:00 )בשעה  קצר 
שוסטר,  אלון  המועצה  ראש  המשפחה, 
מנהלת המועדון חיה בדרמן לוי ומוקירי 
זכרו של ישראל. מכירי המשחק מוזמנים 
 12 בין  משחקים(   20( בטורניר  לחזות 
את  לקבל  ילחמו  אשר  החוג  משתתפי 

הגביעים היפים לזוג הזוכה.

כתב: אמיר פלוט

יחדיו
שולי הרן

בתמונה וו 
חיה ברדמן 
לוי, מנהלת 
עמותת ותיקי 
שער הנגב 
ומועדון יחדיו, 
עם משפחתה
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9הוגה הכפר
הצעות לייעול או אתם יודעים 

מה? אנחנו נלך קיבינימט!
הקנה,  לחימום  בציבור  בשירה  נפצח   - שנתחיל  ולפני 
הרפתקאות  לאחר  שנצטברו  הרבות  מהשאריות  דוגמה 

צוק איתן.
ונתחיל: “שתלתם מיגונים בי אמי ואבי מיגונים מיגונים 
וסיפורים  שירים  אוסף  יופיע  בקרוב  לה...”.  לה  לה 
מהווי המבצע בספר מהודר בכריכה רכה בהוצאת “כתר 

פלסטיק”. הנחה לתושבי הדרום.

הצעה מס’ 1  
המוטרפת  במדינה  לאחרונה  השורר  הברדק  בעקבות 
שלהלן  לרעיון  טיוטא  הועלתה  שונות,  בחזיתות  שלנו, 
תמציתו: הערבים יקבלו את כל ארץ ישראל מהים התיכון 
עד לנהר הירדן ואנחנו נלך לעזאזל לפי הפירוט הבא: כל 
מדינות  ומשהו  למאה  בהגרלה  יחולקו  המדינה  תושבי 
זכויות. משהו  ויעברו לגור שם במעמד של אזרחים שווי 
כמות  כמו  בערך  מדינה,  לכל  אלפים  עשרות  כמה  כמו 

המסתננים מאפריקה שיש פה.

הנקלטים בכל מדינה יקבלו סל קליטה, מגורים ועבודה 
ובהדרגה יקלטו לגמרי. כמובן שכל מדינה תקבל באותה 
חבילה גם כמה מאות של אותם מסתננים שלעיל אלא אם 

כן יסכימו הערבים להשאיר אותם פה.
יש לציין שלא תתאפשר בחירה של ארץ היעד. אלא אם 
או מקורב לשלטון  או קשור  או מפורסם.  כן אתה עשיר. 

באיזושהי צורה.

הצעה מס’ 2 
נוספת  טיוטה  להלן  הקודם  בסעיף  לנאמר  קשר  בלי 

שנכתבה על נייר אחר לגמרי. 
להיערך  יש  באזורנו  הבאה  ההסלמה  שעד  הוא  הרעיון 
טוב יותר וזה אומר בערך ככה: כל הישובים סמוכי הגדר 

יפונו ויהפכו למוצבי צה”ל מבוטנים וממוגנים לחלוטין.
כל ישוב שיפונה יתאחד עם ישוב עורפי הסמוך לו ממזרח.

למשל נחל עוז עם עלומים, כפר עזה עם סעד, מפלסים עם 
גבים, ניר עם עם שדרות ארז עם אור הנר, נתיב העשרה עם 

יד מרדכי וכן הלאה...
ע”י כך ניתן יהיה להפעיל את יתרון הגודל הידוע וביחד 
דתיים,  חילונים   – שונים  מגזרים  לשלב  גם  נוכל  זה  עם 
עניים  עם  עשירים  שמו”ץ,  תק”ם,  עירוניים,  קיבוצניקים 

וכו’ וכמובן יד חופשית יותר לצה”ל.
עד כאן בינתיים...

ישי שוסטר

קבוצות מחול חדשות באולפן למחול
• גאגא אנשים, ימי ראשון, 19:30-20:20

 • גאגא ויצירה לוותיקות האזור בשיתוף עם התלמידות 
הבוגרות של האולפן למחול, ימי ראשון, 17:35-19:15

שפת התנועה גאגא מציעה דרך לחזק את הגוף, לשכלל את הגמישות, 
הזריזות, היעילות ולהעיר את החושים והדמיון. גאגא מפתחת מודעות 

לחולשות גופניות, חושפת את הקיבועים הפיזיים ומציעה דרכים לביטולם.
גאגא מאפשרת חוויה של חופש ותענוג בדרך פשוטה.

אין צורך בניסיון קודם בריקוד!

• קבוצת מחול של וותיקות האזור והתלמידות
הבוגרות של האולפן למחול.

מזה כשנה, מדי שבוע, נפגשות מספר וותיקות האזור עם התלמידות 
הבוגרות של האולפן למחול, לחוויית תנועה ויצירה משותפת.

אם הינך מוותיקות האזור ומעוניינת להצטרף לקבוצה ולחוות מחול, את 

מוזמנת ליצור קשר עם:
 מורן זילברברג, מנחת הקבוצה, רקדנית, 
כוריאוגרפית ומורה למחול: 054-4211163

אפרת קינן, מנהלת האולפן למחול: 054-6755153
יש לתאם מראש לפני ההצטרפות לקבוצה. 
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