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הרכבים מנצחים
ההרכבים המוזיקליים מצדיעים לקובי אוז ו"טיפקס" עמ׳ 11

הפדגוגיה שבמבנה

מבואות אלופים

קמפוס מבואות החדש :חדשנות ושילוב עמ׳ 6

דאבל בכדורעף למבואות הנגב עמ׳ 6

דבר ראשת המועצה יוני  2016סיגל מורן
אלה מאפשרים לנו הצצה על העבודה החינוכית
המדהימה שמתחוללת כאן במהלך השנה בכל
התחומים ונותנים לנו הזדמנות להתרגש מהילדים
המוכשרים שיש במועצה שלנו.

שלום רב לכם,
כמו כל שנה ,נדמה שרק התחילה והנה אנחנו שוב
במסיבות סוף השנה.
ואנחנו" ,בלי עין הרע" ,ממשיכים לצמוח .בתי הספר
שלנו גדלים ,נפתחים עוד ועוד גני ילדים ומספר
הילדים בחוגי המועצה עולה משנה לשנה .סיום
שנת הלימודים הוא חגיגה של ממש ,הבאה לידי
ביטוי בשפע של אירועים מרגשים ונפלאים .אירועים
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מטבע הדברים ,לא אוכל לספר על כל החוויות
המרגשות הללו ,אבל אני מבקשת לשתף אתכם
בשלושה מתוך שלל האירועים המרגשים שבהם
השתתפתי במהלך החודש האחרון :הראשון
התקיים במסגרת התוכנית "בואו נכיר" ,שפועלת
אצלנו זו השנה השישית .בתוכנית משתתפים
כעשרים ילדים מכיתות ה' בבית הספר "ניצני
הנגב" ומספר דומה של ילדים בגילאים דומים
מרהט .המכנה המשותף של הילדים המשתתפים
בתוכנית הוא היצירה .במהלך שנת הלימודים נפגשו
הילדים שמונה פעמים ברהט ,באזור המועצה,
במרכז ג'ו אלון ובמוזיאון תל אביב ,השותף גם הוא.
יחד הם ציירו ,פיסלו ועל הדרך גם הכירו .לסיום
השנה נפגשו ברהט הילדים והוריהם עם הצוותים
החינוכיים .ראש העיר רהט ואני באנו לכבד את
האירוע .היה מדהים לראות את היצירות (אי אפשר
היה להבחין מי עשה מה) ,אבל מרגש עוד יותר היה
לראות את הקשרים וההיכרות שנוצרה בין הילדים,
שהיא בעיני הדבר החשוב ביותר.
במהלך החודש האחרון קיימו ההרכבים
המוסיקאליים שלנו סבב הופעות במספר יישובים.
מה אומר לכם ,זה הקטן גדול נהיה ...אותו רעיון
מלפני שבע שנים  -להכניס מוסיקה למועצה,
יצר מצע פורה לעשרות ילדים שלומדים נגינה.
בתי הספר חזרו לנגן ולשיר במקהלות מרגשות
והרכבים מוסיקליים שונים .באמת לא יאמן
שבמועצה קטנה כמו שלנו יש כל כך הרבה ילדים
ובני נוער מוכשרים.
ומעניין לעניין באותו עניין ,נכחתי בערב מרשים
לסיום שנת הפעילות של החוגים .החוג למחול
מדברי ,שבו משתתפות כ 80-ילדות ונערות
מיישובי המועצה ,יחד עם ילדי הג'אגלינג ,העניקו
לנו בערב קצר טעימה קלה מהפעילות הנפלאה
וההישגים שאליהם הגיעו במהלך השנה.

חדשות
הפתוחה ,שממנה מגיעים מרבית השוהים הבלתי
חוקיים לשטח המדינה .חשוב לי לחזור ולומר :אין
לי דבר נגד מבקשי העבודה .יש לי טענות קשות
נגד הממשלה ,שאימצה אסטרטגיה של אי עשייה.
במקום להגדיל את מספר האישורים ,לשפר את
המעברים ולהתמודד עם תוואי הגדר (למרות
שנדמה לי שסוגיה זו כבר מאחורינו) ,בוחרת
הממשלה להשאיר את המצב כמו שהוא .לא בכדי
אני משתמשת במילה "בוחרת" ,כי הרי הכל יודעים
שהגדר כאן פרוצה לחלוטין וברור לכולם שאין
מדובר בבעיית תקציב .לכן ,כל שנותר לנו להבין
הוא שאין זו יד המקרה .בתגובה לפנייתי ,חזר
אלי שר הביטחון החדש באמצעות עוזרו בהבטחה
שבעוד חודש (מאז יום הפיגוע) נראה עבודות
בשטח .אנחנו ממתינים ומקווים ובכל מקרה אין
בכוונתנו להרפות עד שהדבר אכן יקרה.
עניין נוסף הוא סוגיית בעלי החיים המשוטטים
בכבישים .לפני שבועיים נהרגה תושבת באר
שבע שיצאה מקיבוץ חצרים כתוצאה מהתנגשות
בשלושה גמלים ששוטטו על כביש חצרים-באר
שבע .מדובר בתופעה שלצערנו חוזרת על עצמה
לעיתים קרובות .גם במקרה זה התרענו ,צעקנו,
הודענו ו...אין מענה .כל אחד מגלגל את האחריות
על האחר ולאיש אין באמת פתרונות.
בדיון בנושא זה ,שהתקיים בשבוע שעבר בוועדת
הפנים של הכנסת ביוזמתו של ח"כ איתן ברושי,
דרשתי מהמשטרה לסגור את הכביש בכל פעם
שמתקבלת תלונה על בעלי חיים משוטטים על
הכביש .משרד החקלאות הציג את כוונתו לגבש
תוכנית כוללת להסדרת הטיפול בנושא ,מגובה
בתקציבים הולמים ,יחד עם כל הגופים הקשורים
בדבר .אנחנו בקשר עם חברת נתיבי ישראל,
בדרישה להציב מכשולים בדמות גדר או מעקות
בטיחות ,שיקשו על פריצה של בעלי חיים לכביש.
במקביל לכך ,מקודמת הצעת חוק של ח"כ
סמוטריץ ,שמטרתה לתת מענה לנושא של סימון
בעלי החיים ומתן סמכויות של פיקוח ואכיפה כנגד
פורעי החוק.

אני מבקשת שאיש לא ייעלב שלא הזכרתי אותו .יו"ר הועדה הגדיר דיון מעקב בעוד שלושה חודשים,
כדי לתאר את הכל יידרשו לי עמודים רבים בעיתון .כדי לראות כיצד התקדמו הדברים .אנחנו ,כמובן,
אני מבקשת לנצל את ההזדמנות כדי להודות נמשיך ללחוץ ולעקוב גם בעניין זה.
לכל המנהלים ,המחנכים ,הגננות ,המטפלות,
המדריכים ,המורים והמאמנים ולכל אנשי החינוך ,אנו עומדים בפתחו של החופש הגדול .גם השנה
שנותנים את כל כולם במהלך שנת הלימודים ,לוח הפעילויות לילדים ולנוער בבני שמעון גדוש
במסגרת החינוך הפורמאלי והחברתי – תודה לכם ועמוס ולכן ,כל שנותר הוא לאחל לכל ילדי בני
שמעון חופשה נעימה ובטוחה .אנא שימרו על
בשם כולנו .רואים את התוצאות!
עצמכם מכל משמר ומפני כל שטות ,וכמובן -
ולצד כל אלה ,היה לנו גם חודש לא פשוט .לייחל ולהתפלל לקיץ שקט ורגוע לכולנו.
לנוכח הפיגוע הנורא בשרונה ,נחרדנו וכאבנו עם
כל אזרחי מדינת ישראל ושוב צעקנו והתרענו שלכם,
בפני כל מי שהיה מוכן להקשיב על גדר התפר סיגל מורן

סיגל מורן השתתפה
בדיון בכנסת בסוגיית
הגמלים בכבישים
ראשת המועצה ,סיגל מורן ,השתתפה היום ,יום
שלישי 14.6 ,בדיון סוער בוועדת הפנים של הכנסת
שעסק בתופעת הגמלים המשוטטים בכבישי
הדרום ,בעקבות תאונת הגמלים הקטלנית
בסמוך לקיבוץ חצרים ,מלפני כשבועיים ,בה
נהרגה תושבת באר שבע .בדיון השתתפו גם נציגי
תנועת רגבים ,נציגי משרד החקלאות ,משטרת
ישראל ,הסיירת הירוקה ואנשי הרשות לבטיחות
הוא הפך ללא רלוונטי לאור הדברים שאני רואה
בדרכים ועמותת אור ירוק.
כאן היום" ,פתחה מיכל כהן את נאומה" .את הרוח
והנשמה היתרה של המקום הזה אפשר לראות
בעשייה החינוכית המתקיימת כאן ,בחדשנות
החינוכית ,בתרומת התלמידים לחברה ,בשילוב
החינוך המיוחד והגמלאים במסגרת הקמפוס
החדש ובשילוב החברה הבדואית במסגרת
בית הספר 'כוכבי המדבר' למנהיגות בדואית.
משרד החינוך פועל לקידום למידה משמעותית
לתלמידים ואתם מבצעים עשייה חינוכית
משמעותית ,בהנהגתה של מנהיגות משמעותית
סיגל מורן הביעה את תמיכתה בהצעת החוק וכך יוצרים חברה טובה יותר".
של ח"כ בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי ,לחייב
התקנה של שבב תת-עורי לכל הגמלים ,ותקפה הקמת קמפוס "מבואות הנגב" הוא הפרויקט
את המשטרה שלדבריה לא מסייעת לקיום מבצעי הגדול ביותר שידעה המועצה האזורית בני שמעון
האכיפה באופן סדיר ומספק" .המשטרה חייבת עד היום ,שיסתכם בסופו של דבר בהשקעה של
לסגור את הכבישים ברגע שמתקבל דיווח על כ 100-מיליון  .₪כשלוש שנים של חשיבה ותכנון
גמלים משוטטים ,כפי שהיא עושה במקרה של קדמו להגעתם של הטרקטורים לשטח ,החל
שמן על הכביש .עדיף שאנשים יחכו בפקק ולא מגיבוש החזון ,הפרוגראמה החינוכית ותהליך
בחירת המתכננים ועד לשלבי התכנון המפורט
ייהרגו" .דרשה מורן.
וניהול העבודות בשטח.
לדבריה של סיגל בוועדה:
https://www.youtube.com/
watch?v=OXo8gWyAYzg

טכס הנחת אבן הפינה
לקמפוס "מבואות הנגב
בטכס מרגש ,במעמד מנכ"לית משרד החינוך,
מיכל כהן ,ראשת המועצה האזורית בני שמעון,
סיגל מורן ומנהל בית הספר "מבואות הנגב" ,אלי
פרץ ,הונחה החודש אבן הפינה לקמפוס החינוכי
החדש של המועצה האזורית בני שמעון בקיבוץ
שובל" .הבאתי נאום מודפס ,מוכן מראש ,אבל

"הנחת אבן הפינה מרגשת אותי במיוחד" ,הוסיפה
סיגל" .אין זה עוד פרויקט בינוי גדול ושאפתני או הכרח
כתוצאה מהגידול הדמוגרפי ,אלא הוצאה מהכוח
אל הפועל של רעיון ,דרך חשיבה ואופן התנהלות.
לפני  70שנה הקימו חלוצים ציונים בן לילה את י"א
הנקודות ברחבי הנגב .חזונם ופעולתם היו רוח ציונית
המאמינה בדרכה ,אותה הרוח שאנו מבקשים שתוסיף
לנשב ב'מבואות הנגב' ולאורה אנו מבקשים לחנך
את הנוער שלנו".

העולם שלנו ,המקבלת ומאמינה באדם באשר
הוא אדם .אני מאמינה שבכל אחד ואחת מאתנו
יש חלק ייחודי משלו והאחר הוא חלק מאתנו|.
קמפוס "מבואות הנגב" עתיד להפוך למרכז
המועצה האזורית בני שמעון ויכלול את שני
בתי הספר ,את "הבית הירוק" ,מרכז ומוקד
משיכה למחקרים ולחוקרים בתחום החקלאות,
אמפיתאטרון ,אודיטוריום ובהמשך גם מרכז יום
לגיל השלישי ,שיוקם בסמוך לבית הספר.
את הטכס ,בהפקתה של יפית סביר ,רכזת החינוך
החברתי ,הינחו בר יהב ,וזואי לוי ,נציגות מועצת
התלמידים .בטכס הופיעו ההרכבים המוסיקליים
של נוער בני שמעון ומבואות הנגב "372" :ו"הדוד
משה".
לצפייה בכתבה מתוך מגאזין
המועצהhttps://www.youtube. :
com/watch?v=HRmQATtIOVc

הסמכה מטעם מכון
התקנים לבקרה
ותחזוקה של מתקני
משחקים

דוד אברג'יל ,מנהל האחזקה והתשתיות במועצה,
קיבל לאחרונה הסמכה מטעם מכון התקנים
לבקרה ותחזוקה של מתקני המשחקים במועצה.
בקמפוס החדש ייבנה ביה"ס "עדנים" לחינוך ההסמכה ,שהתהליך לקבלתה נמשך כארבע
מיוחד ,שיפעל לצידו של ביה"ס "מבואות הנגב" שנים ,מאפשרת למועצה לבצע את עבודות
ובשיתוף פעולה עימו" .הקמת ביה"ס לחינוך
מיוחד כחלק מהקמפוס היא ביטוי לתפיסת
גיליון מס 235 .יוני 3 | 2016

חדשות
התחזוקה והבקרה בעצמה ולחסוך בכך כרבע
מיליון שקלים בשנה .ברחבי המועצה מוצבים
 52מתקני משחקים בגני ציבוריים ובגני הילדים
ואלה נדרשים על פי החוק לבקרה שוטפת של
בודק המוסמך על ידי מכון התקנים הישראלי.
עד היום נעזרה המועצה בגופים פרטיים לביצוע
עבודות הבקרה והתחזוקה של מתקני המשחקים
בתחומה" .בכסף שנחסך נוכל להשתמש לצורך
שדרוג מתקני המשחקים" ,אומר דוד" .ההסמכה
החדשה תאפשר לנו גם לתת שירות טוב ומהיר
יותר מזה שניתן כאשר עבדנו מול גופים חיצוניים".
תחום האחזקה במועצה מטפל בתחזוקת מבני
הציבור של המועצה ,פיתוח וטיפוח של הגינון,
תחזוקת מתקני כיבוי אש ,תיקוני תמרורים וחידוש
צבע בסימוני כבישים ביישובי המועצה.
לאחרונה הגיש אברג'יל בקשה לקבלת הסמכה
גם לבקרה ותחזוקה של שמונת מתקני הכושר
במועצה ,בתקווה לקבל את ההסמכה בשנה
הקרובה.

אירוע סיום פרוייקט
כולאננה בג'ו אלון
ביום חמישי ,2.6 ,התקיים במרכז ג'ו אלון שבקיבוץ
להב אירוע הסיום של מיזם "כולאננה" באזור
הדרום .במהלך האירוע נחשפו תלמידי בתי ספר
יסודיים מכל רחבי הדרום לתרבות ,האמנות
והמורשת הבדואית .התלמידים התנסו בחתונה

בדואית מסורתית ,יצירת אמנות משותפת ,סיור
במוזיאון הבדואי והרכבה של שרשראות בדואיות
אותנטיות" .זה אירוע מרגש" ,אמרה סיגל מורן,
ראשת המועצה" .כך צריך מרכז ג'ו אלון להיראות
כל יום  -שוקק חיים ופעילות".

בבסיס התוכנית עומדת ההנחה כי קיימת תפיסה
אנושית אינטואיטיבית המחברת בין הטוב ליפה
ולכן העיסוק באמנות עשוי להוביל לשינוי
עמדות באמצעות מציאת היופי
והאסתטיקה של האחר.
https://www.youtube.com/
watch?v=XtdmOyyz0wA

מליאת המועצה
יוני 2016
בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה ביום ראשון,
 ,5.6.2016אושר צו המיסים לשנת  .2017בצו
המיסים החדש נקבע ,כי ריבית הפיגורים בגין
חובות ארנונה ,שעמדה עד עכשיו על  ,12%תרד
החל משנת  2017ל ,6%-המינימום המחויב על פי
חוק .ריבית זו תהיה תקפה לגבי חובות שייצברו
החל מתחילת  .2017עוד אושר לבקש את אישור
השרים להטלת ארנונה על פארק חצרים,
העלאת תעריפי הארנונה לתעשייה ,משרדים,
שירותים ומסחר ב 5.7%-והעלאה חריגה של
תעריפי הארנונה בגבעות בר ובתאשור .בגבעות
בר תעלה הארנונה ל 10.31-שקלים למ"ר,
"כולאננה" הוא פרויקט משותף של הפיקוח כמקובל בשאר יישובי המועצה .בתאשור תעלה
על האמנות במשרד החינוך ומכון "מרחבים" הארנונה ל 7.21-שקלים למ"ר .הארנונה על
לקידום אזרחות משותפת בישראל .במסגרת מערכות סולאריות תאושר בהמשך החודש.
מיזם "כולאננה" נערכים מפגשים בין תלמידים
ותלמידות ממגזרים שונים  -יהודים וערבים ,חברי המליאה שמעו סקירה על גביית הארנונה.
חילונים ודתיים ,עולים וותיקים ,מהמרכז בשנת  2016גבתה המועצה כ 38-מיליוני ש"ח,
ומהפריפריה וכן תלמידים ותלמידות בעלי גידול קל ביחס לשנה שקדמה לה ,וזאת עקב
צרכים מיוחדים .מטרת המיזם היא ליצור חיבור חיוב חד-פעמי ורטרואקטיבי ממשרד הביטחון.
והיכרות בין קבוצות שונות בחברה הישראלית 42% .מסכום המיסים מקורם ב 10-נישומים

גדולים .אחוז הגבייה עומד על  97.5%והוא
צפוי לעלות בהמשך השנה לממוצע המקובל
במועצה ,מעל ל .99%-כ 75%-מהגבייה יבוצעו
בהוראת קבע .עוד עלה מהסקירה כי חל גידול
קל בהנחות ,שמקורו ,לדבריה של סיגל ,בפעילות
של המועצה להעלאת המודעות של התושבים
לזכויותיהם.

חשיפה לתיירני יער
להב
חוות שבדרון ,תיירות קיבוץ כרמים ומרכז ג'ו
אלון מפורום התיירנים של בני שמעון ,בניהולם
של חדווה גבריאל ממרכז "מעברים" ודרור
קראווני מהחברה הכלכלית של בני שמעון ,הציגו
היום את האטרקציות הקיימות באזור פארק יער
לגידול הדמוגרפי הצפוי של המועצה בשני להב בביתן  10בגני התערוכה בתל אביב ,באירוע
חשיפה לפני מעל ל 140-מנהלים ומפיקים
העשורים הקרובים.
בחברות שונות .התיירנים שלנו הוזמנו על ידי
את הדיון פתחה סיגל בסקירה של הגידול דני מקסימוב ,מנהל חברת "צופית" ,מהחברות
הדמוגרפי הצפוי .לפי הצפי ,עד שנת  ,2025המובילות בארץ בתחום המידע בנושא תיירות.
בתסריט "עסקים כרגיל" המניח שקצב גידול
האוכלוסייה יהיה דומה לקצב הגידול בשנים
האחרונות ,תמנה המועצה האזורית כ15,000-
תושבים ,שילוש של מספר התושבים תוך שני
עשורים.

המליאה אישרה העברת תקציבי תמיכה בגובה
 10,000שקלים לעמותת מסל"ן ,המטפלת
בנפגעי אלימות מינית ,למרכז לבריאות הנפש
ולבית החולים הפסיכיאטרי .למרכז חיים מולכו
אושרה תמיכה בסך  6,000שקלים ולמרכז
מורשת יהדות קוצ'ין תמיכה בסך 50,000
שקלים .העמותה למען הקשיש תקבל כ 2-מיליון
שקלים מתקציב התמיכות .תקציב התמיכות
לעמותת ידידי סורוקה לא אושר .את רשימת
הקריטריונים למתן התמיכות תאשר המועצה
במהלך החודש לאחר שהרשימה תעודכן ,כך
שתאפשר העברת תקציב תמיכה גם לעמותת
"רוח דרומית" ,העוסקת במתן טיפולי רפואה את הדיון הנחה רפי נשיא ,יועץ ארגוני מחברת
משלימים לחולי סרטן ובני משפחותיהם.
סינרגיה בע"מ ,אשר סקר בפני חברי המליאה
וראשי האגפים במועצה את סדר העבודה
בנוסף לכך ,אישרה המועצה בקשה של גבעות שנקבע לתהליך האסטרטגי הנוכחי .נשיא הסביר
בר לאשר את חוק העזר לשמירה ואת תקציבי שהתהליך הנוכחי הוא תהליך משלב ,שיחבר
הוועדים המקומיים של להב ,דביר ,גבעות בר ,בין תוצרים שיגיעו מהמועצה לאלה שיגיעו
חצרים ,שומריה ומשמר הנגב לשנת  2016ותיקון מהיישובים ,במטרה לקבל תוכנית אסטרטגית
תקציב לשנת  2015עבור שובל .היישובים שובל ,משולבת.
כרמים ובית קמה עדיין לא הגישו תקציב לשנת
.2016
אושר מינויו של דני דיליאון ,עוזר ראשת המועצה,
כרשם הנכסים של המועצה.

מליאת המועצה
מאי 2016
מליאת המועצה ,שהתכנסה ביום ראשון,
 ,1.5.2016עסקה בתהליך האסטרטגי החדש
שאותו מקדמת סיגל מורן ,ראשת המועצה.
בשנת  2009עברה המועצה תהליך אסטרטגי,
שיצר את החזון וערכי הליבה של המועצה ואת
ההגדרה של המועצה כקהילה של קהילות.
התהליך האסטרטגי הנוכחי מנסה לאתגר את
התפיסות שנקבעו בתהליך הקודם ולהיערך
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הפדגוגיה שבמבנה
"נרים פה בית ספר מהמתקדמים ,היפים והערכיים ביותר
במזרח התיכון" ,אומר בגאווה אלי פרץ ,מנהל בית הספר
"מבואות הנגב" ,השוכן בקיבוץ שובל .השקעה של  100מיליון
שקלים בקמפוס מבואות הנגב אמורה להפוך את המקום
לקמפוס חינוכי מתקדם ומרכז קהילתי שישרת את כל
תושבי המועצה

"כל שולחן יכלול מסך ומקלדת ,היכולים יש היום צורך לבנות מעבר להרשאה שניתנה.
נועה זמסקי
למשל ,מבנה מעבדות חדש ,כדי שניתן יהיה
להתקפל בלחיצת כפתור של המורה
להרוס את מבנה המעבדות הישן ,שעליו אמור
"נרים פה בית ספר מהמתקדמים ,היפים
והערכיים ביותר במזרח התיכון" ,אומר בגאווה ולהפוך לשולחן עבודה של תלמיד .הכל להיבנות בית הספר לחינוך מיוחד".
אלי פרץ ,מנהל בית הספר "מבואות הנגב" ,השוכן יהיה בשליטה של המורה"
"זה תהליך לא פשוט ,אבל מרתק ומרגש" ,אומר
בקיבוץ שובל ,בית ספר שבו מבלים וגם לומדים
מרבית ילדינו בשש השנים האחרונות שלהם הקמפוס החינוכי ולשיפוץ של מבנים קיימים מנהל בית הספר" .הבנייה צריכה להיעשות בשני
בו .יתרת הסכום מיועדת לבניית בית הספר שלבים וזה ,כאמור ,לא פשוט .ייווצר קושי לגבי
במערכת החינוך הישראלית.
לחינוך מיוחד ,אודיטוריום בן  400מושבים ,מעבדות המדעים ,מכיוון שבשלב הראשון לא
בניית שני השלבים הראשונים של בית הספר ,אמפיתיאטרון מקורה ובו  1,500מושבים ,טרמינל יהיו מעבדות מדעים בקמפוס החדש והתלמידים
מתוך ששת השלבים המתוכננים לקמפוס כולו ,הסעות לשירות בית הספר ומתחם ספורט .בכל יצטרכו להמשיך ולהשתמש במעבדות הישנות,
נמצאת בחודשים האחרונים בעיצומה .ממשרדו אשכול בניינים במתחם ייבנה מרחב מוגן ,שינקז שיהיו רחוקות יותר".
שבאגף ההנדסה של המועצה האזורית בני אליו את השוהים במתחם במקרה של אזעקה.
בשלב זה ,כאמור ,הולכת ומוקמת החטיבה
שמעון ,מתבונן בסיפוק מהנדס המועצה ,ולדימיר
העליונה של בית הספר ,אבל אלי פרץ מתכנן
פיצ'קר ,במסך הטלוויזיה הגדול ,שממנו נשקפות
בבנייה
העליונה
החטיבה
להעביר למבנה החדש דווקא את תלמידי חטיבת
תמונות בזמן אמת של העבודות בבית הספר.
בימים אלה הולכים ומוקמים המבנים הראשונים הביניים .תלמידי החטיבה העליונה ימשיכו ללמוד
קמפוס מבואות הנגב הוא פרוייקט שאפתני ,של הקמפוס החינוכי :החטיבה העליונה ,הכוללת במבנים הקיימים" .הם כבר יצמחו שם ולא יצטרכו
הגדול ביותר שנבנה אי פעם במסגרת המועצה  18כיתות אם וחדרי ספח וקומפלקס המנהלה .כל לעבור בהמשך" ,הוא מסביר" .בנוסף לכך ,אני
האזורית בני שמעון" .וגם בעתיד הנראה לעין" אלה ישתרעו על  3,200מ"ר ,כ 1,000-מ"ר יותר רוצה לחסוך מההורים את הצורך לרכוש מחשבים
אומרת ראשת המועצה ,סיגל מורן" .אין זה עוד מההרשאה התקציבית שאושרה בשלב זה על ניידים ולקדם את ההסתגלות שלהם לטכנולוגיה
פרויקט בינוי גדול ושאפתני ,או הכרח כתוצאה ידי משרד החינוך" .יש לכך שתי סיבות" ,מסביר החדשה שתוקם בבית הספר".
מהגידול הדמוגרפי ,אלא הוצאה מהכוח אל ולדימיר" .הסיבה הראשונה היא הנדסית .המבנה
הפועל של רעיון ,דרך חשיבה ואופן התנהלות ".מתוכנן כך שקשה לחלק אותו לשלבים .הסיבה השימוש בחממת בית הספר הוא בעיה נוספת,
אומדן העלות של הפרויקט הוא כ 100-מיליון השנייה נעוצה באופי הפרויקט .בעצם מדובר שצוות בית הספר והתלמידים יצטרכו להתמודד
שקלים .מעל ל 60-מיליוני שקלים ,קרוב לשני בפרויקט פינוי-בינוי שיש צורך לבצע בשלבים ,איתה" .החממה תהיה במרכז אתר הבנייה של
שלישים מעלות הפרוייקט ,מיועדים לבניית כדי לא לפגוע בעבודה החינוכית בבית הספר .השלב השני" ,מסביר אלי" .מכיוון שהיא פעילה
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מכיוון שמערכת התקשוב תהיה כולה מחווטת
בקירות ולא אלחוטית ,על השולחנות בכיתות
החדשות להיות מקובעים למקומם .נתון זה
העלה בפני הצוות הפדגוגי שאלות רבות לגבי
המבנה העתידי של הכיתה למול הצרכים
והשימושים הפדגוגיים" .עמדה בפנינו השאלה
איזו קונפיגורציה אנחנו רוצים" ,מסביר אלי" .כיתה
פרונטלית או לא פרונטלית? מהי תרומתם של
המחשבים? איך והאם עובדים בקבוצות? איך
משלבים את כל הצרכים?".
הפתרון שניתן לסוגיה הוא שילוב בין האפשרויות.
"יש אפשרות לעבודה בקבוצות ואפשרות לרכז
קבוצה סביב המורה" ,מפרט אלי" .עצם המבנה
של כיתת הלימוד עומד לשנות את צורת
ההוראה בצורה משמעותית מאד .זה לא יהיה
פשוט למורים בשלב הראשון ,כי הם יצטרכו
להתרגל לצורת עבודה שונה .מצד שני ,הם כבר
רגילים למערכת מתוקשבת ".בנוסף לתכנון של
כיתות האם ,מתוכננות בימים אלה גם כיתות
מקצועיות מיוחדות ,כמו סדנה להנדסת תוכנה,
מגמה חדשה שהוחל בהפעלתה בבית הספר
מאז כניסתו של אלי לתפקיד ,לפני שנתיים.
הסדנה תאפשר לתלמידים ללמוד באופן פרטני,
קבוצתי או פרונטלי .סדנה נוספת היא סדנת
תיאטרון ,שתכלול מצלמת וידיאו מובנית בחלל
הכיתה ,כך שהתלמידים יוכלו לראות את העבודה
התיאטרלית במהלך חזרה ולקבל פידבק לאחר
מכן .חדר המורים העתידי תוכנן כך שיתאפשר
לקיים בו ישיבות מורים מרובות משתתפים ,מצד
אחד ,ופגישות עם הורים ליד שולחנות פרטיים,
מצד שני.

מאד אצלנו ואי אפשר לוותר על הפעילות הזו,
ונצטרך לתת לזה פתרון .בשלב הביניים יהיה קושי
בגלל המרחקים והעבודות ,אבל נצליח להתגבר
עליו ונקבל אותו בהבנה ,לאור התוצאה הסופית
ומה שמתוכנן".
הקשיים הם זמניים ואלי צופה לעתיד .בימים
אלה מגיע לשיאו תכנון הכיתות החדשות .תכנון
הכיתות ומרחבי הלימוד השונים נמצאים היום
בלב העשייה של הצוות החינוכי של בית הספר.
"זוהי זכות גדולה והזדמנות גדולה לחשוב על
כל השינויים שבית הספר רוצה לעשות .בתכנון
שותפים המורים ,הלבורנטים ושאר חברי הצוות
החינוכי" ,הוא מספר" .אנחנו עורכים סיורים

ובודקים אפשרויות שונות .תכנון הכיתות
מעלה הרבה שאלות בסיסיות בתחום החינוך
גם כיתות לחינוך מיוחד מתוכננת בימים אלה.
וההוראה ודורש חשיבה פדגוגית רבה ובחינה
"בכל שכבה מתוכננות  6כיתות אם" ,מספר אלי.
מחודשת של דברים .זה מעורר בכולנו חדוות
"אנחנו מתכננים לאכלס חמש כיתות רגילות ואילו
יצירה ושיתוף".
הכיתה השישית בכל שכבה תהיה כיתת לימוד
לילדים שיש להם הפרעות קשב וריכוז .יש היום
שאלות של קונפיגורציה
בעולם כיתות מתקדמות כאלה .מדובר ,למשל,
אז מה יהיה לנו שם? באלו מין כיתות ילמדו
בכיתות שמותקנים בהם כסאות מיוחדים עם
הילדים שלנו בשנים הבאות? "בית הספר יתקשר
פדלים לדיווש ,עבור ילדים שישיבה פאסיבית
את עצמו מראש ויפסיק לדרוש מהילדים לבוא
מהווה עבורם קושי .כיתה אחת כזו בכל שכבה
עם מחשבים נישאים" ,מסביר אלי" .כל שולחן
מאפשרת גמישות פדגוגית .בימים הקרובים
יכלול מסך ומקלדת ,היכולים להתקפל בלחיצת
כפתור של המורה ולהפוך לשולחן עבודה של
תלמיד .הכל יהיה בשליטה של המורה".

חינוך מיוחד
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חודש הקריאה
אלעד תורג'מן ממושב ברוש ,בן  ,8לומד
בכתה ג' בביה"ס "ניצני הנגב".

אנחנו אמורים להיפגש עם אדריכל מיוחד לנושא
זה" ".הקמת בית הספר לחינוך מיוחד כחלק
מהקמפוס ,מהווה ביטוי לתפיסת העולם שלנו,
המקבלת ומאמינה באדם באשר הוא אדם",
אומרת סיגל ,ראשת המועצה" .זו תפיסת עולם
המאמינה שבכל אחד ואחת מאתנו יש חלק ייחודי
משלו והאחר הוא חלק מאתנו".

אלו ספרים קנית? "קפטן
תחתונים"" ,הארי פוטר"
הראשון והשני" ,יומנו של
חנון".
למה בחרת בספרים האלה?
הם נראים ספרים מעניינים
מאוד .שמעתי עליהם מחברים לכיתה.
מה אתה אוהב לקרוא? אני אוהב לקרוא ספרי
קומיקס" :הקמע"" ,פיניאס ופרב"" ,בון".
על איזה ספר תמליץ לחבר? על "הקמע" .זה
הספר שאני הכי אוהב ,כי יש בו דברים מאד
מעניינים .זה מפחיד ואז פתאום זה מצחיק.

לצד "מבואות הנגב" ,במקומו של בניין המעבדות
הנוכחי ,יקום בעתיד בית ספר לחינוך מיוחד.
צוות היגוי מיוחד ,המורכב מנציגים משני בתי
הספר ,הוקם במיוחד כדי לחשוב על הקשרים
העתידיים ביניהם" .אנחנו בודקים מה יהיו
הקשרים בין שני בתי הספר" מספר אלי" .האם
תהיה גדר שתפריד ביניהם? האם נקיים טיולים
משותפים? איך נפעיל קפיטריה משותפת? אלו
סדנאות ופעילויות משותפות נוכל לקיים? כל
אלה הן שאלות חינוכיות מרתקות".

נועם אור ממושב תאשור ,בת  ,7לומדת
בכתה א' בביה"ס "ניצני הנגב".

קריה קהילתית

אחד הפרויקטים המרתקים ביותר ,הנמצא היום
בשלבי תכנון ופיתוח ,הוא "הבית הירוק" ,המבוסס
על עקרונות הבנייה הירוקה ויהווה מעבדת מחקר
בנושאים ירוקים ,כמו חשמל סולרי ,מיזוג אוויר
וכדומה .בנוסף לכך ,הוא ישמש גם כמעבדה
מתקדמת לחקר צמחים וקרקע ויפעל בשיתוף
פעולה עם החממה" .אנחנו נביא אליו חוקרים
ודוקטורנטים מהאוניברסיטה ,שיוכלו לבצע בו
מחקרים והתלמידים ילוו אותם במהלך המחקר",
מסביר אלי ומוסיף ,כי בימים אלה מכינים את
הפרוגרמה ויש מגעים עם הקהילה היהודית
באוסטרליה לגיוס כספים לפרויקט.
רבים ושונים ,שבסופם יתקבל קמפוס אחד גדול במבנים הישנים ,שיהפכו למרכז הקהילתי של
המועצה .במרכז המתוכנן יופעלו חוגים ויוקם
השילוב של האמפיתיאטרון ,האודיטוריום ומרכז ונפלא".
האמנויות ,אולם הספורט ומתקני הספורט
מרכז לגיל הזהב" ,הוא מוסיף.
שסביבו ומגרש הכדורגל ,יהפכו את החלק הזה התלמידים לא מתלהבים
של הקמפוס למרכז תרבות ,ספורט ואמנות ,בינתיים ,למרות הרצון העז להתחיל את שנת התלמידים עצמם ,אלה שעבורם מתרחש כל
שאמור לשרת את קהילת בני שמעון כולה .הלימודים במבנים החדשים ,ולדימר ואלי אינם המאמץ הגדול הזה ,אינם מתלהבים ,כנראה,
"מבנים אלו ישרתו את בית הספר במהלך יום מאמינים שהדבר אכן יקרה" .ההערכה שלי היא מהמעבר לקמפוס החדש" .הם לא מתמודדים עם
הלימודים ואת הקהילה אחרי הצהריים ובערבים" ,שנתחיל את שנת הלימודים במבנים הקיימים .הקשיים שבשימוש בתשתית הישנה ,הקורסת",
אומר אלי" .תהיה כאן קריה קהילתית שכולה תכנון הכיתות בשנה הבאה לוקח בחשבון את אומר אלי" .הם לא יודעים לקראת מה הם הולכים.
תרבות ,ספורט ואמנות .אנחנו מנהלים תהליכים המעברים שיידרשו ,כדי להוריד למינימום מעבר בחוסר הרצון שלהם לעבור לקמפוס החדש אני
לצפייה בכתבה המצולמת
על טקס הנחת אבן הפינה
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של תלמידים בין הכיתות" ,מתאר אלי" .אני מקווה
שבחופשת החנוכה נעסוק בהעברת בית הספר
למבנים החדשים" .ולדימיר מעריך שבנייתו של
בית הספר תסתיים במהלך שנת הלימודים
תשע"ח" .אנחנו מכינים פרוגרמה לשימוש

רואה את האיכות והערכיות שלהם .חשובה להם
מסורת בית הספר וכל הירוק הזה שמסביבם ואני
גאה בהם על כך .אני בטוח שברגע שהם ייכנסו
לקמפוס החדש ,כפי שהוא מתוכנן ,הם לא ירצו
לחזור אחורה".

ולא רציתי ,אבל הוא שיגע אותי שאני אקרא ואז על איזה ספר היית ממליצה לחברה? על הספר
גיליתי שזה מאד מגניב ושאלתי חצי סדרה מחבר על אלזה ואנה ,כי זה ספר על קרח ועל אחיות
של אבא שלי .כשסיימתי אותם לא נשאר לי מה שנפרדו וזה ספר מעניין .ראיתי גם את הסרט.
לקרוא .חבר שלי קרא ספר מסדרת "בון" וזה
נראה מאד מעניין ,אז לקחתי ממנו את הספר הראל דיעי ,מגבעות בר ,בן  ,7תלמיד כתה
ומאז סיימתי לקרוא כבר כמה ספרים בסדרה .א' בביה"ס "יובלי הנגב".
על איזה ספר תמליץ לחבר? על "יומנו של חנון",
אלו ספרים קנית? "הרפתקאות
כי זה הסיפור שהכי אהוב עלי.
דוד אריה ביערות הסהרה",
"הרפתקאות דוד אריה
אורי תורג'מן ממושב ברוש ,בן  ,7תלמיד
באוקיינוס הטיבטי"" ,הקמע
כתה א' בביה"ס "ניצני הנגב".
 הבריחה מלוסיין" ו"בא עםגרבים" של ד"ר סוס.
אלו ספרים קנית? "מסע אל
למה בחרת בספרים האלו? אני אוהב מאד את
החלל"" ,קפטן תחתונים".
למה בחרת בספרים האלו? ד"ר סוס .יש לי הרבה ספרים שלו בבית ומכולם
"קפטן תחתונים" ,נראה לי אני הכי אוהב את הספר "אם יוצאים מגיעים
שהוא קצת מצחיק ו"מסע אל למקומות נפלאים" .אני גם אוהב מאד את הסדרה
החלל" ,נראה שיש בו דברים על דוד אריה ואלה הספרים שחסרים .בחרתי גם
ב"הקמע" כי רציתי ספר קומיקס והספר הזה
מעניינים על החלל.
מה אתה אוהב לקרוא? אני מאד אוהב לקרוא .נראה לי מאד מעניין.
אפילו כשמשעמם לי בהסעה ,אני קורא טקסטים על איזה ספר תמליץ לחבר? על "הרפתקאות
דוד אריה בג'ונגל הסיבירי" .הוא ספר יפה ונוח
שנשארו לי בתיקייה.
על איזה ספר היית ממליץ לחבר? הייתי ממליץ לקרוא אותו.
לחבר הכי טוב שלי לקרוא את "קפטן תחתונים".

אלו ספרים קנית? את הספר
"א'-ב' של לילה טוב" ,שכתבה
אושרית ,המנהלת של מועדון
"ערבה" (הצהרון)" ,שתים
עשרה הנסיכות"" ,לשחרר
את הפיות" של יהודית קציר.
למה בחרת בספרים האלה? אני אוהבת פיות ואלה
יונתן פנחסי ממושב ברוש ,בן  ,9תלמיד
הספרים הכי מעניינים שיכולתי לקנות.
איזה ספר את הכי אוהבת? "חיוך של נסיך" .קראתי כתה ג' בביה"ס "ניצני הנגב"
אלו ספרים קנית? "קונג פו
אותו מהר והוא גם ספר שכיף לקרוא .זה סיפור
פנדה"  3ו"להיות מנהיג" של
על אריה שאיבד את החיוך שלו.
רחלי פליישון.
איזה ספר היית ממליצה לחברה? הייתי ממליצה
למה בחרת בספרים האלו?
לה לקרוא את "א'-ב' של לילה טוב" ,כי אני מכירה
"קונג פו פנדה" זה כיף .הייתי
את אושרית ,הסופרת.
בכל הסרטים וקראתי את כל
עידו טורג'מן ממושב תאשור ,בן  ,9תלמיד הספרים .אני אוהב את קונג פו פנדה ,כי הוא לומד
קונג פו וגם אני ובגלל שהוא מרביץ לרעים .את
כתה ג' בביה"ס "ניצני הנגב".
אלו ספרים קנית? "יומנו של הספר השני אמא בחרה.
חנון" מס'  9ומס'  10ו "בון  -על איזה ספר היית ממליץ לחבר? על "הקמע" .זה
המסע בעקבות הניצוץ ,ספר ספר מגניב עם כל מיני יצורים מגניבים.
ראשון".
למה בחרת בספרים האלה? ליה פנחסי ממושב ברוש ,בת  ,5לומדת
אני אוהב מאד לקרוא .בזמן בגן "שקד" במושב ברוש.
אלו ספרים קנית? "המסע
הפנוי בבית אני מעדיף לקרוא במקום לשבת מול
המופלא לכתה א'" ו"א'-ב'
המחשב .שתי הסדרות האלה הן שתי הסדרות
של לילה טוב".
שאני הכי אוהב .בסדרה "יומנו של חנון" קראתי
למה בחרת בספרים האלה?
את כל הספרים עד מס'  .6עכשיו אני באמצע
אמא קנתה לי את הספרים.
ספר מס'  7בסדרה .את מס'  8קניתי מוקדם יותר
אני בחרתי את הספר "א'-ב'
במקום אחר .בסדרה "בון" קראתי את ספרים
של לילה טוב" ,כי זה נראה מעניין בעיני וזה הספר
מס'  4ומס' .8
חבר שלי הציע לי לקרוא את "יומנו של חנון" האחרון שנשאר.

טליה אלטמן מקיבוץ כרמים ,בת ,7
תלמידת כתה א' בביה"ס "יובלי הנגב".

אלו ספרים קנית? "סופר
סטרייקה" ,שני ספרים
מסדרה שנקראת "משחקי
בילוש" וספר שנקרא
"הכדורגלנים" ,אבל לא כל
כך אהבתי אותו כשהתחלתי
לקרוא אותו .איתי ,אחי ,רוצה אותו.
למה בחרת בספרים האלה? לא היתה לי סיבה
מיוחדת .הם נראו לי מעניינים ,גם בגלל שאני
אוהבת כדורגל.
אלו ספרים את הכי אוהבת לקרוא? "מנהרת הזמן".
הסיפורים מעניינים" .דגל הדיו" הוא הסיפור שאני
הכי אוהבת בסדרה הזו .הפרק השני בספר הזה
נקרא" :תכירו את הדודים הכי מעצבנים בעולם".
בפרק הזה מכירים את הדודים הכי מעצבנים
בעולם ,יונתן ,יונדב ויוחנן .אלו הדודים של הילד
שמספר.
על איזה ספר תמליצי לחבר הכי טוב? "יומנו של
זומבי" .זה ספר על מיינקראפט והוא אוהב את
מיינקראפט.
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עטיפה חדשה לתחנה הישנה
צילום :עמרי קרן-לפידות
חצי שנה של עבודה ,שעות של חזרות ,שני מפגשים
מקדימים עם קובי אוז ,כיתת אמן וחזרה משותפת,
הגיעו לשיאם בערב ההצדעה של ההרכבים
המוזיקליים של נוער בני שמעון ו"מבואות הנגב".
"התרשמתי מאד מהנועם של החזרות .זו אווירה
נכונה ופורה למוזיקה" ,אומר אוז" .קובי אוז עודד
אותנו לקחת את השירים למקום שלנו ,לשנות
ולחדש אותם .היה כיף ומעניין" ,מספר אלון קרבר,
תלמיד כיתה י"א ונגן בהרכבים.
"הייתי יורד בתחנה הישנה  /והיא היתה לי
מדינה אחרת  /מדינה של מציאות בהמתנה /
כשגשם יורד וכשהשמש בוערת ".מעטים היוצרים
הישראליים שמצליחים לזקק את המציאות
הישראלית מבחינה מוזיקלית וטקסטואלית,
בצורה אמיתית ,ישרה וכנה כמו קובי אוז ,הסולן
והיוצר העומד מאחורי להקת "טיפקס" .אוז מצליח
למזג מוזיקה ממזרח וממערב וטקסטים גבוהים
ועממיים ליצירה אחת בעלת אותנטיות ,והגיון
פנימי .העממיות והפשטות לכאורה בטקסטים של
אוז מסווים מאחוריהם תחכום וקשר מעמיק עם
התרבות הישראלית ,שלא תמיד גלוי לעין ולאוזן
בהקשבה אקראית .עם המטען התרבותי הזה
נדרשו חברי ההרכבים המוזיקליים של נוער בני
שמעון ו"מבואות הנגב" להתמודד השנה במופע
השיא השנתי שלהם ,שהוקדש ליצירתו של אוז
ולהקת "טיפקס".
המופע התקיים באמצע חודש מאי ,בדשא
שלפני אולם הספורט של בית הספר ,והיה שיאו
של תהליך ארוך ,שאותו עברו חברי ההרכבים
בחודשים האחרונים .הם יצאו למסע בסוף חודש
ינואר ,בכיתת אמן בהנחייתו של אוז .לאחר מכן
נשלחו ההרכבים המוזיקליים לעבוד על השירים
שנבחרו עם המנהל המוזיקלי של ההרכבים,
אילן שכטמן .בתחילת חודש מאי ,שבועיים לפני
המופע ,נפגשו ההרכבים לפגישה שנייה עם אוז,
שבה ביצעו החבר'ה הצעירים את השירים וקיבלו
מאוז הערות והארות .הפגישה השלישית עם אוז
התקיימה במסגרת החזרה הגנרלית שערכו חברי
ההרכבים מול בני משפחותיהם ואורחים ,שעות
ספורות לפני המופע הגדול.

החינוכי ויש מאחוריהם מסורת ארוכת שנים,
שהלכה ודעכה .לפני  8שנים מונה אור ברטל
מקיבוץ שובל להחיות את הפרויקט מחדש ולפני
שנתיים ,בעקבות עזיבתו של אור ,נכנסו לנעליו
רועי מילגיר כמנהל ההרכבים ,האמון על כל
נושאי הניהול ,האדמיניסטרציה והלוגיסטיקה
ואילן שכטמן ועמוס שטראוס כמנהלים
מוזיקליים .כשאור נכנס לתפקיד היתה להקה
אחת – "להקת המוסד" .אור הצליח להגדיל את
המספר לחמישה הרכבים .בשנתיים האחרונות
גדל מספר ההרכבים לשמונה :שלושה הרכבים
צעירים מחטיבת הביניים " -הדוד משה"" ,העתק
הדבק" והרכב ווקאלי הכולל חמש זמרות וזמר -
וחמישה הרכבים בוגרים .במהלך השנה ,לוקחים
ההרכבים חלק בכ 15-אירועים במסגרת בית
הספר והמועצה האזורית ובמקביל עובדים על
אירוע השיא השנתי  -הצדעה לאמן.

ההרכבים המוזיקליים של
נוער המועצה מצדיעים
ליצירה של קובי אוז ושירי
"טיפקס"

מוקסמים מאוז
קובי אוז נבחר השנה לאחר הופעה שנתן לתלמידי
"מבואות הנגב" במסגרת סל התרבות של משרד
החינוך" .בני הנוער חזרו מהמופע מוקסמים
והתחילו לחרוש על השירים שלו" ,מספר רועי".
סיפרתי לו כמה הנוער אוהב את השירים שלו
ומוקסם מהם וזה ריגש אותו מאד .כיתת האמן,
שהתקיימה בינואר ,היתה מרתקת .אוז סיפר להם
איך התחיל את דרכו המוזיקלית כשהיה בגילם.
איך נסע יום אחד משדרות לירושלים כדי לתת
לרדיו עותקים של הדיסקים שלו ובדרך חזרה
הביתה שמע את השיר שלו מתנגן ברדיו .אילן
ואני ביקשנו ממנו שיאתגר את בני הנוער ויעבוד
איתם בצורה מקצועית .הוא עבר איתם על כל
שיר שנבחר ,הסביר להם אותו וביקש מהם לקחת
בעלות על השירים ולבצע אותם בדרך שלהם .זו
זכות גדולה וכבוד גדול לעבוד עם אמנים כמוהו.
אוז שיתף פעולה ללא הפסקה ,הגיב ושלח לנו
את הערותיו לחומרים ששלחנו לו לאורך השנה".

״הוא עבר איתם על כל שיר
שנבחר ,הסביר להם אותו וביקש
מהם לקחת בעלות על השירים
ולבצע אותם בדרך שלהם"

לאורך הדרך ".החלום הגדול של גל הוא להפוך
בעתיד לזמרת בינלאומית .היא חברה בלהקת
הבאר-שבעית "רדיקל" ,שעומדת להוציא השנה
שני שירים .את הכסף לכך היא מגייסת בעצמה,
ביחד עם חבריה ללהקה ,מעבודות נוער שונות.

"כשמגיע אמן ,אתה זוכה לקבל נקודת מבט מאדם
שהפיק ועשה כל כך הרבה .זה שיעור שמקדם
אותך כמה צעדים קדימה" ,מספרת גל נחמני,
תלמידת כיתה י' וסולנית בהרכב " ,"371שבו
חברים גם ערן פורת ועמית רר בגיטרות ,עומר
גיא בגיטרת בס וניר אלבג בתופים" .אתה חווה גם עומר גיא ,תלמיד כתה י"א ,רוצה להיות מוזיקאי
ההרכבים המוזיקליים של נוער בני שמעון את הסיפורים מהניסיון של האמן וזוכה לקבל מקצועי" .אני ללא ספק אעסוק במוזיקה בעתיד,
ו"מבואות הנגב" פעלו בעבר במסגרת המוסד כלים שאחר כך משמשים אותך והולכים אתך כבסיסט וכזמר" ,אומר גיא ,המשתתף כנגן גיטרת

 | 10עיתון בני שמעון

קשרים שיישארו לאורך שנים .אני רוצה להדגיש מנת לשלב אותם ואני שמח שהצלחנו בכך .רואים
שמה שאנחנו מקבלים בהרכבים הוא לא מובן כמה הם משקיעים וכמה זה חשוב להם .השנה
מאליו .כלהקה מתחילה היינו מתים לקבל במות החיבור היה מושלם".
כאלה .אני מרגיש שיש התקדמות והתפתחות
בלתי פוסקת מבחינה מוזיקלית ואנחנו גם לומדים פרוייקט ההרכבים המוזיקליים צובר פופולריות
כאן איך לשתף פעולה ואיך לתת לכל אחד את בקרב הנוער במועצה .כדי להצטרף צריך לעבור
אודישן ולהוכיח יכולות בשירה ונגינה ,אבל גם
הבמה ואת המרחב שלו".
יכולת להשתלב בקבוצה" .יכולים להיות ילדים
מוכשרים מאד ,אבל אם הם לא יודעים להשתלב
בהרכב ,לא נוכל לקבל אותם" ,מסביר רועי" .מכיוון
פרוייקט מבוקש
"עומר הוא תלמיד פעיל בתחום החברתי ,אבל שמדובר בהרכבים מוזיקליים ,על בני הנוער לגלות
הפרויקט נותן מסגרת גם לילדים שמתקשים רמה גבוהה ,אבל עליהם גם להבין שמדובר
למצוא את מקומם מבחינה חברתית ויש להם בקבוצה ,שבה כולם שווים .זו להקה .בגלל הביקוש
כשרון מוזיקלי" ,אומר רועי מילגיר" .אחד הדברים הרב ,התחרות על המקומות בהרכבים גדולה.
המרגשים והמרעננים שקרו השנה הוא השילוב "ניגשים לאודישנים שלנו הרבה זמרים ולכן יש
של חניכי נעל"ה (בני נוער עולים ממדינות חבר יתרון לאלה שגם שרים וגם יודעים לנגן על כלי

בס וזמר בכמה הרכבים" ,"371" :הכינה נחמה"
עם דניאל גאון ויובל שרצר על הגיטרות וקולות,
אלון קרבר בתופים ותום טרמצ'י בסקסופון וקולות
והרכב "הקינוחים" ,עם עידו פוירינג בשירה ,יובל
שרצר בגיטרה וקולות ואיגור קרייב מפנימיית
"נעל"ה" בגיטרה .עבור עומר ,שהגיע למועצה
בכיתה ז' ,ההצטרפות להרכבים המוזיקליים היתה
גם כרטיס כניסה חברתי" .ההרכבים המוזיקליים
הם האמצעי שלי לבטא את עצמי והם היו שער
הכניסה להשתלבות החברתית שלי בבית הספר" ,העמים) בהרכבים .דקלה טיבי ,מנהלת פנימיית
הוא מספר" .בהרכבים הכרתי חברים ויצרתי נעל"ה ,ואני ,הקדשנו השנה מאמצים רבים על
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כלשהו .אני ממליץ לילדים שרוצים להתקבל
להרכבים להתאמן הרבה בקיץ".
"ההרכבים זה פרויקט מדהים" ,אומר יובל שרצר,
תלמיד בכיתה י"ב" .יש הרבה אי-הבנות וסכסוכים,
אבל גם שיתוף פעולה .כל אחד בא עם הפן שלו
במוזיקה ולדעתי זה נהדר .לפעמים קשה לנו
לקבל החלטות לגבי השירים וכשעובדים על
עיבודים יש ויכוחים ,אבל זו עבודה נהדרת ודינמית
מאד ".יובל חבר בשני הרכבים" :הכינה נחמה"
ו"הקינוחים" ,הרכב של תלמידי י"ב" .משתפים
אותנו ,ההרכב הבוגר ,בכל עניין ורוצים לשמוע
את דעתנו" ,הוא מספר" .אני אוהב שאילן נותן
לנו טיפת חופש פעולה .לפעמים הוא מסביר
לנו שיש דברים שלא מתאימים לאופי של השיר
ואני מכבד את הידע ואת ההבנה שלו ומבין שהוא
מעדיף שלא נעשה משהו שלא מתאים לנו ,או
שיישמע לא טוב".
שיא האירוע היה ביצועים משותפים של אוז עם
שתיים מהלהקות" :געגועי לגעגועים" עם "הכינה
נחמה" ו"מי הפרובינציאל" עם "הספסל האחורי".
"זו היתה הרגשה מוזרה מאד" ,מספר יובל" .רואים
דברים כאלה בטלוויזיה ,אבל פתאום זה אתה
ופתאום זה הוא .אירוע כזה נותן לך פוש לביטחון
העצמי ומראה לך שאתה שווה משהו".

נועם כללי

"יש לנו חבר'ה מוכשרים מאד מבחינה מוזיקלית
וזה כיף אדיר לעבוד איתם וליהנות מהכשרונות
הנפלאים שלהם" ,אומר אילן שכטמן" .אני משתדל
לתת להם לבחור בעצמם את החומרים ועוזר
להם לשתף פעולה ,להביע את עצמם ולתת
ביטוי ליצירתיות שלהם בתוך התהליך .בסופו של
התהליך אני אוסף את הרעיונות השונים שעולים
ומחליט איך השיר צריך להישמע .מבחינה חינוכית,
אני רואה את עצמי כמורה שעושה עבודה חינוכית
עם נוער שצריך ללמוד איך עובדים יחד בקבוצה,
איך מקשיבים אחד לשני ואיך מגייסים סבלנות".
לדבריו של אילן ,העבודה החינוכית בהרכבים
היא מאתגרת ומספקת כאחד" .זו מסגרת בלתי
פורמאלית ,שהחוקים בה נתפסים כפחות נוקשים
למראית עין .האתגר הוא להביא אותם להפנמה
שזו מסגרת רצינית ומחייבת ,שדורשת השקעה
ועבודה גם בבית .מהר מאד רואים מי החבר'ה
שמשקיעים יותר ומי פחות .יש סיפוק רב כשרואים
מישהו עושה קפיצת דרך ,תופס רצינות ומנהיגות
וסוחף אחריו את הלהקה שלו .אנחנו דורשים מהם
משמעת ,עקביות ואחריות" ,מוסיף רועי" .אנחנו
 | 12עיתון בני שמעון

בבית קמה הוחלט להירתם ולסייע בפתיחת מועדון הנוער למתבגרים בשעות הלילה ,שעות שבהן בני הנוער
פעילים לרוב .על מנת לבצע את המשימה ,הובילו ויצרו ההורים וצוות החינוך החברתי ביישוב סבבי הורים,
הבאים ומבקרים את הנוער במועדון עד שעה מאוחרת.

אותנו לקחת את השירים של טיפקס למקום
יובל שרצר" :רואים דברים כאלה
שלנו ולשנות אותם .זה היה מעניין מאד ".בשונה
בטלוויזיה ,אבל פתאום זה אתה ופתאום
משאר חבריו ,אלון מעיד על עצמו שנהג להאזין
זה הוא .אירוע כזה נותן לך פוש לביטחון לשירי "טיפקס" גם לפני המפגש עם אוז" .הוא
שר על דברים שהם קלאסיים" ,הוא אומר" .אני
העצמי ומראה לך שאתה שווה משהו".
מתחבר לכל מי ששר שירי מחאה .אוז מדבר
מתייחסים אליהם ברצינות ,כאמנים מכובדים על דברים שמעצבנים אותנו כחברה ו וחה נגד
ודורשים מהם מקצועיות .אפשר לראות איך לאורך תעשיית המוזיקה והרבנים".
השנה הם לומדים ומתמקצעים".
עיקר יצירתו של אוז התרחשה אי אז בשנות ה,90-
בראיון למגזין הווידיאו של המועצה ,אמר קובי אוז עוד לפני שהחבר'ה האלו נולדו .כשהם מבצעים
כי הוא מתרשם במיוחד מהאווירה המלווה את את השירים ,בחזרות ובהופעה ,אני תוהה כמה
ההרכבים" .כל פעם שאנשים צעירים מבצעים חיבור הם יכולים ליצור עם הטקסטים של אוז ועם
שירים שלך זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות .הנושאים החברתיים שהוא עוסק בהם ביצירתו.
התרשמתי מאד מהנועם של החזרות .יש משהו "יכול להיות שיש כאן אתגר אמיתי" אומר אילן,
נעים מאד בגישה לחבר'ה וגם בחבר'ה עצמם" .אבל זו לא סיבה שלא לבצע את השירים האלה,
במקום שבו אמורים להיות עצבים שחבל על להתמודד איתם ולהיחשף דרכם לעולם הזה.
הזמן וורידים שיוצאים מהראש ,דווקא פה נשמר אנחנו רוצים לחשוף את הנוער למגוון סגנונות
איזה נועם כללי .זה דבר מדהים .אני חושב שזו מוסיקליים ולמתוח את גבולותיו .באמצעות
אווירה נכונה ופורה למוזיקה ולא הכאוס האופייני המפגש עם קובי אוז נחשפו בני הנוער למקצבים
חדשים ולנושאים חברתיים שלא הכירו קודם
זה מאד מצא חן בעיני".
וניסו להגיש אותם לקהל בפרשנות ובעטיפה
המפגש עם אוז היה חוויה מוזיקלית משמעותית חדשה .ההתנסות והחוויה הייחודית שהם קיבלו,
עבור כולם" .מדהים ,חוויה" ,מתאר יובל שרצר .הם מבחינתי הרווח הגדול מהפרויקט".
"היה מאד מלמד .טיפה לא מיצינו את זה עד
הסוף כי התביישנו .הוא היה רציני מאד ,דיבר
לעניין ואמר לנו מה נשמע נהדר ,אבל גם מה חלש
וצריך להיעשות בדרך אחרת הוא אדם מדהים ,הכינה נחמה – בתוך
הן כאדם והן כמוזיקאי".
נייר עיתוןhttps:// :

הרווח הגדול

נבחרה להוביל את נושא הסיירת בקהילה והקימה
כתבו :טל שם טוב ויפית סביר
תחילה צוות מוביל ,הכולל נציגים ממועצת החינוך
לאחר תקופה לא קצרה ,בהובלת צוות המניעה של היישוב ,מצוות המניעה ונציגי ההורים .יחד עם
היישובי ,הוחלט לקחת את היוזמה צעד קדימה אורי אלוני בנה הצוות מתווה לפעילות הסיירת
ולחשוב איך כל הקהילה מתגייסת ,מעורבת יותר והגדיר את מהותה.
ולוקחת אחריות על שעות הפנאי של בני הנוער
והילדים ביישוב.
כהכנה ליציאה לשטח תרגלנו סימולציות .הפכנו
בן רגע לנערים ,אולי אפילו מורכבים מהרגיל,
מפגש הפתיחה לתהליך התקיים בחודש מרץ וניסינו להיכנס לעולמם .לאחר הסימולציות,
בהנחייתו של אורי אילני ,מומחה בתחום של ההסברים וחלוקת דפי ההסבר התחלנו
סיירות הורים .התהליך התקיים בשיתוף ובליווי בשיבוצים.
של טל שם טוב ,רכזת הדרכה ומניעה בתחום
החינוך החברתי במועצה.
יצאנו לדרך בחופשת הפסח .עם תיק על הגב,
מחברת ועט ונשנושים לשעות הלילה סיירנו
במהלך המפגש נחשפנו לעולם המתבגרים ברחבי היישוב.
בכלל ולחיי הלילה של המתבגרים בבית קמה
בפרט ,והבנו שיש מקום וחשיבות למעורבות עד כה יצאנו לכ 15-סיורים בחופשים ובסופי
משמעותית ומכוונת של ההורים ושל הקהילה .שבוע .במהלך הסיורים נפגשו המסיירים עם
לאחר המפגש הראשון ,התבהר לנו שהדבר הנכון נערים ונערות ,ראו קיפודים ,שמעו מסיבות ובכלל
לעשותו הוא לבנות סיירת הורים ,שתתאים לצרכי חוו את חיי הלילה של המתבגרים בקיבוץ .בסוף
הקהילה שלנו.
הסיור כותבים המסיירים ביומן הסיירת רשמים
מן השטח.
הרעיון המרכזי הוא פרי הצורך לראות את
המתבגרים ביישוב ,להקשיב ,להשרות בטחון
"במגרש המשולב שיחקו כדורגל בני כיתות ט'
ולהוות מבוגרים משמעותיים בשטח.
יפית סביר ,חברה בצוות המניעה של בית קמה ,מול בני כיתות י' .היה אחלה משחק".

כמה ציטוטים נבחרים:

"ראינו גזע עץ שנשאר דולק והיה יכול להתלקח
בקלות .כיבינו את הגחלים".
"במועדון מוסד פגשנו שלוש בנות שהיו בלחץ
מחתול שנכנס .ניסינו לסייע להן".
"סיימנו משמרת שמחים ומאושרים .תודה על
שעות איכות".
"ניכר שהנוכחות שלנו חשובה והנערים כבר
הפנימו את קיומה של הסיירת ,שבהחלט תורמת
לתחושת הביטחון ,וחוץ מזה עצם המפגש הלא
שגרתי והאקראי עם חבריך הנוספים מהקהילה,
הוא חוויה בפני עצמה!"
מטרתנו לגייס כמה שיותר מתנדבים ,כדי לאפשר
לכמה שיותר הורים לחוות ולהכיר את השטח
בשעות הפעילות של המתבגרים ולחזק את
החוסן הקהילתי שלנו.
כיום מתנדבים  48הורים ,היוצאים לסיורים בימי
שישי ,בל"ג בעומר ובחופשים.
לאחר תחרות למציאת שם לסיירת ע"י המתנדבים,
נבחר השם "ציפורי לילה" – סיירת הורים בשביל
הקהילה! בקרוב יופקו חולצות למתנדבים ,כך
שהנערים יוכלו לזהות את המסיירים ולפנות
אליהם במידת הצורך.
יישר כוח למתנדבים ,לצוות המניעה ולצוות
החינוכי של בית קמה.

www.youtube.com/
watch?v=SIedqLQbyWQ

אלון קרבר ,תלמיד בכיתה י"א ,מסכים עם יובל.
"היה כיף ומעניין לעבוד אתו .הוא פתח לי את הספסל האחורי – הרבי
הראש לחשיבה אחרת ודחף אותנו להעז ולשנות ,ג'ו כפרהhttps:// :
לקחת מכל מיני מקומות שנותנים לנו השראה www.youtube.com/
וליצור מזה דבר חדש שהוא שלנו .הוא עודד watch?v=kCjp3F9Qq0M
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נוער
הצגת פרוייקטים
מדעיים במבואות הנגב

ביום ראשון ,5.6 ,התקיימה תערוכה להצגת
הפרוייקטים המדעיים של תלמידי בית הספר
"מבואות הנגב" במסגרת תוכנית תעשידע עם
חברת 'קמהדע' .רעיונות מעניינים ומגוונים לפתרון
בעיות רפואיות שחלקן מטרידות את כולנו .יש
עתיד !!!!!

מקומפגש לעיצוב /
הערב נפתח בסדרה של ברכות ודברי הוקרה
אותן נשאו עפרה שיר לביא ,מנהלת יחידת הנוער
במועצה ,גלית פיקמן ,רכזת מנהיגות ומעורבות,
שארגנה את ערב ההוקרה ,וברית אופיר ,רכזת
שנת שירות ושירות משמעותי .ברית סיפרה
בגאווה כי השנה יצאו לראשונה  24בני נוער
לשנת שירות וכי בשנה הבאה תשיג המועצה
שיא חדש 47 :בני נוער התקבלו לשנת שירות
במסגרות שונות.

ניתנה על ידי לילך עטיה ,קצינת מניעה והסברה
בנושא עבריינות נוער במחוז דרום של משטרת
ישראל ועסקה בהיבט החוקי של עבודת
המשטרה עם קטינים ,בעבירות מין ,סמים,
אלכוהול ועוד.

מפקדת הנוער

כל הכבוד לנוער שלנו!

שפה משותפת

במפגש ראשון של פרויקט מפקדת הנוער בבית
הספר "מבואות הנגב" ,נפגשו  23תלמידי כתה
ט' שנבחרו לפרויקט עם פקד לילך עטיה ,קצינת
מניעה והסברה בנושא עבריינות נוער במחוז דרום
של משטרת ישראל ואבי אור-חן ,מפקד מרכז
השיטור הקהילתי בבני שמעון .חברי מפקדת
הנוער יעברו קורס בן חמישה מפגשים בנושאים
שונים הקשורים לחוק ומשטרה .בשנה הבאה,
במסגרת פרויקט המעורבות החברתית ,הם יעבירו
סדנאות בנושאים אלו לתלמידי כיתות ט'.
מטרתה של מפקדת הנוער היא לצמצם
התנהגויות שליליות ,ללמד את בני הנוער לאמץ
דפוסי התנהגות נורמטיביים ולהשתלב בחברה
בצורה הטובה ביותר ,להקנות ערכים ,אחריות
חברתית והכרת יכולות המשטרה ופעילותה בדגש
על בני נוער ולהעביר לנוער מידע נכון ורלוונטי
בתחומים שונים ,כמו אלימות ,אלכוהול ,בריונות
ברשת ,סמים ועוד.
מפקדת הנוער היא תכנית פיילוט ,שתיבחן ותיבדק
לאורך השנה במטרה להתאימה כמיטב האפשר
לצרכיהם של בני הנוער ,המשטרה והקהילה ,תוך
שותפות בין נציגי המשטרה ובית הספר.
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כל מה שאכתוב לכם  -כל הטיפים ,הידע והיופי שבעיצוב שאעביר לכם,
מבוסס על נסיוני בתחום התכנון ,העיצוב וליווי בתים בבניה ,לרבות ביתי
בהרחבה ,אבל לא פחות חשוב – על נסיוני בחיים בקהילה שלנו.

לרגל מסירת המפתח בפרויקט ההרחבה של
קיבוץ שובל ולטובת כל מי שעומד להיכנס לבית
חדש או משופץ ,תמצאו בכתבה זו מידע חשוב
על התהליך וטיפים חשובים שיעזרו לכם בכניסה
לבית .ב"מקומפגש" הבא אתייחס לפן העיצובי.

ביום ראשון ,22.5 ,ניתנה במשמר הנגב הרצאה
בנושא "שפה משותפת" לעובדי הנוער במועצה
 -מדריכים ,עובדים סוציאליים ואחרים .ההרצאה

ביום רביעי ,18.5 ,ערכה המועצה ערב הוקרה
למתנדבי הנוער והמכינות הקדם צבאיות באולם
המופעים בקיבוץ להב .במועצה האזורית שלנו
יש כ 250-בני נוער המתנדבים במסגרות שונות:
מועצת הנוער ,המרכז החברתי ,תנועות הנוער,
חוגי סיירות וקבוצת המנהיגות של "שותפות
 ."2000בנוסף לכך פועלות ברחבי המועצה שתי
מכינות קדם צבאיות ,מכינת "נחשון" בקיבוץ שובל
ומכינת "עמיחי" בקיבוץ כרמים.

קודם כל ,קצת בנימה אישית .למי שלא מכיר ,נעים מאד  -אני שירלי
רוט ,אני תושבת דביר מזה כחמש שנים ,לאחר מעבר משפחתי קליל
וכייפי מאזור כפר סבא ,העמוס בבטון ובמכוניות ,למרחבי הקיבוץ .כמי
שנשואה לבן קיבוץ ,ידעתי לאן אני מגיעה .לשמחתי ,גיליתי שזה עוד
יותר טוב משציפיתי.

אם יש נושאים שמעניינים אתכם במיוחד ותרצו שאכתוב עליהם – מניהול
פרויקט הבניה ותקציבו ,דרך טיפים לתכנון בית ועד איזה שטיח לבחור
לסלון – אתם מוזמנים בשמחה ליצור אתי קשר – בטלפון או במייל ,ולבקש.
אני מבטיחה להתייחס לכל בקשה.

את הערב קינחו בני הנוער בסדנת אימפרוביזציה
הומוריסטית עם קבוצת האלתור של אלעד כהן
וחבריו.

ערב הוקרה לנוער
מתנדב

שירלי רוט

איך לקבל מפתח לבית
ולעבור את זה בשלום?
שלב קבלת המפתח הוא אחד השלבים המורכבים
והמאתגרים בבניית הבית.
אתם נדרשים לבצע המון פעולות בזמן קצר וזאת
בלי להכיר את התהליך ,את לוחות הזמנים ואת
כל העלויות .אתם מגיעים לשלב הזה נרגשים
אך עייפים  -אחרי בניה של בית ,תהליך שנמשך
בין שנה לשנתיים מרגע שחתמתם על ההסכם
לרכישת המגרש.

אני ממליצה לעלות עם השיש על הקיר לגובה 10-8
ס"מ לפחות ,כדי לייצר חיבור נכון באטימות גבוהה,
שיהיה עמיד לזמן ארוך .דבק שיש עמיד בהרבה
מחיבור אריחים לשיש ברובה ,אז אם אריחים ,רק
מעל השיש .אפשר גם לצבוע למראה נקי.

פרקט ,נגרות ומה שביניהם

כדאי לעשות את תכנון הנגרות לפחות 4-3
חודשים לפני הכניסה לבית .הייצור עצמו עשוי
לקחת כחודשיים ולפני כן יש לתכנן ,לקבל
החלטות ולמצוא נגר שמתאים לכם מבחינת
המקצועיות ,השירות והמחיר.

שרוצים .אפשר ,לדוגמה ,לתכנן נקודת תאורה אם מתוכנן פרקט בחלק מאזורי הבית ,מובן שיש
בדיוק מעל האי במטבח ,אם לא תוכננה כזו מראש .לקחת זאת בחשבון בתכנון הגובה של ארונות
בתוכנית הגבס כדאי להתייחס גם לכך .עשיתם המיועדים להגיע עד התקרה.
שינויים בתאורה? השתדלו לקחת קבלן המבצע את הפרקט יש להתקין בשלבים האחרונים ,ממש
הן עבודות גבס והן עבודות חשמל ,דבר שיקל לפני הכניסה לבית ,אך לפני התקנת הארונות
עליכם מאד בהתנהלות ויחסוך לכם זמן .עכשיו זה באותם אזורים.
הזמן לבחור גופי תאורה לבית ,אם לא את כולם,
לפחות את שקועי הגבס ,ולתת אותם לקבלן ,על כל הנאמר לעיל הוא בסיס מצוין של ידע על מנת
מנת להבטיח ביצוע נכון של תכנון הגבס והתאורה .להיכנס לשלב האחרון של הבניה ברגל ימין .אתם
מוזמנים בשמחה להעיר ולהאיר לכתובת המייל
הרשומה מטה.
מטבח

המטבח שהזמנתם כבר מותקן ,או שעכשיו ניתן קחו נשימה עמוקה וצאו לדרך .אתם אוטוטו שם!
לתאם את ההתקנה .אם עדיין לא בחרתם ,בחרו
את גוון השיש ,מכיוון שהשלב הבא יהיה להזמין
את איש השיש ,שימדוד לפני הייצור וישאל אתכם שלכם .,שירלי רוט
איזה גוון שיש אתם רוצים .חבל להתעכב על 052-8105513
בחירת הגוון בשלב שבו שכבר אפשר להתחיל Shin.roth@gmail.com
פייסבוק – שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים
לייצר את השיש.

זה נראה בערך כך :מיזוג ,שיש ,נגרות ,ארונות
אמבט ,כיורים ,תאורה ,מקלחונים ,מוצרי חשמל
למטבח ,נציג של טלוויזיה בכבלים ,איש רשת,
התקנת פרקט ,התקנת מטבח ,תכניות גבס ,חיפוי
למטבח ,וילונות ,התקנת מוצרי החשמל ,מדיה,
הזמנת הריהוט ...והכל בסדר מסוים ,בלוח זמנים
מסוים וכמובן – תחת פיקוח תקציבי.
אז בואו נעשה ביחד סדר בכל המידע הזה.

מיזוג ,גבס והנמכות

אם יש לכם מזגן מרכזי ,נדרש תכנון מקצועי
להנמכות גבס ,הנדרשות להסתרת תעלות המיזוג
המחברות בין המזגן לתריס הוצאת האוויר .ביצוע
הגבס הוא הזדמנות נהדרת לשינויים קלים אך
משמעותיים בתאורה ,מכיוון שניתן להוציא
מההנמכה נקודות תאורה היכן שרוצים וכמה
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מעברים בשטח

מי ינהג על הטרקטור /

חדוה גבריאל ואלה רסקין

ישראל משופעת במומחי חקלאות ם היודעים
להביא תוצאות מדהימות מבחינת האיכות
והכמות .למרות זאת ,סובלת החקלאות
ממשברים וחוסר יציבות .ברוב המקרים
הגורם לכך הוא כשל ניהולי .במציאות
תחרותית ומשתנה ,רק מי שיודע
להפעיל שיטות ניהול מתקדמות
יבטיח הצלחה ויציבות לענף.

לפני כשנתיים התגבש במועצה האזורית שער
הנגב פורום לקידום החקלאות ,ביוזמה משותפת
של המועצה ,המיוצגת ע"י חיים חרמוני ,רכז
החקלאות ו"מעברים נגב צפוני" .ליוזמה הצטרפו
"גידולי שדה נגב" ,התארגנות הרפתות בנגב ושתי
מועצות אזוריות :בני שמעון ויואב .תחת הכותרת
"מי ינהג על הטרקטור?" שם לו הפורום למטרה
לפעול להבטחת עתידה של החקלאות בנגב
ושילוב צעירים ודור המשך ,זאת מתוך הכרה
בכך שמשרות ניהול חשובות לחקלאות לא פחות
מנהיגה בטרקטור.
מטרותיו של הפורום הוגדרו כביסוס דור המשך
בניהול החקלאות באזור על ידי הכשרת צעירים
לניהול ,יצירת פתרונות תעסוקתיים ומקצועיים
למנהלים כיום ומציאת מסלולי קידום עבורם
והפיכת ענף החקלאות לאטרקטיבי עבור
צעירים .מתוך מטרות אלה עלה הצורך בפיתוח
מקצועי ואישי של העוסקים בתחום .הפורום
החליט לפעול למען פיתוח מסלול לקבלת
תואר בניהול חקלאות ,שיהיה מחד גיסא ידידותי
ונוח ומאידך גיסא ,בעל מוניטין ואיכות אקדמית
ומעשית ,כדי שיאפשר גם לימודי המשך לתארים
מתקדמים.

במכללת ספיר ,מציין כי מדובר בתוכנית העומדת
בסטנדרט אקדמי גבוה והבוגרים יוכלו להמשיך
ללימודים לתארים מתקדמים" .התחושה היא
שאנחנו בונים פה את עתידה של החקלאות.
הרעיון שיצמח ויתפתח פה דור המשך לחקלאות
הוא אור גדול למגזר הכפרי".

החקלאות" .נהניתי מאד בימי העיון" ,הוא מספר.
"היה כיף לשבת בכיתה וללמוד .בסיום כל יום
כזה הרגשתי שהחכמתי והעמקתי את הידע שלי
וחשתי צורך למסד את ההנאה .בעבר הושם
הדגש בחקלאות על ידע חקלאי" ,הוא מסביר.
"היום כבר יודעים לתת את המקום הראוי לידע
ולניסיון בניהול ובשיווק .בשורה התחתונה ,העסק
יקום או ייפול על ניהול נכון .אם לא תדע לנהל
ולשווק ,לא יעזור לך ידע נרחב באגרונומיה .תואר קשר מפרה עם ספיר
בניהול חקלאי יפתח בפני אופקים חדשים ,אם "מכללת ספיר רואה את הדברים עין בעין עם
בהתנהלות היומיומית בענף הנוכחי ואם בפנייה האזור וצרכיו" ,אומר ליברמן" .יש כאן קשר מפרה.
יד רוחצת יד .המסלול החדש משרת ומקדם
לניהול של ענפים גדולים יותר".
את הצורך לשים דגש בענפים החקלאיים על
מכללת ספיר היא היום המכללה היחידה המציעה הניהול ,תוך נגיעה גם בתחום האגרונומיה.
תואר ניהולי בתחום החקלאות .לבוגרים יוקנו פתיחת המסלול לתואר מעוררת תקווה לעתיד

בעקבות מסקנותיו של הפורום יצאה לדרך יוזמה
חדשה ,בשיתוף פעולה עם המחלקה לניהול
ובקרה תעשייתית במכללת ספיר ,לפתיחתו של
מסלול חדשני המתמחה בניהול חקלאי .התוכנית
האקדמית לתואר ראשון תכשיר את בוגריה
כמנהלים בענפי החקלאות השונים ותסלול את
המשך דרכם של המנהלים הנוכחיים.

רוצים דור המשך מוכשר

עופר ליברמן ,בן  ,56חבר קיבוץ ניר עם ,מנהל
את ענף הגד"ש בקיבוצו קרוב לעשרים שנה
ויושב בצוות ההיגוי המוביל את הפורום לקידום
החקלאות .עופר רואה חשיבות רבה בפתיחתו של
מסלול ניהולי לחקלאות" .כדי שנוכל להבטיח את
העתיד ולהשפיע עליו" ,הוא אומר" ,חשוב שתהיה
לנו עתודה ניהולית .כל רפת ,ענף גידולי שדה או
ענף חקלאי אחר ,רוצים לדעת שיהיה להם דור
המשך שיהיה מוכשר ובעל יכולות גבוהות לניהול
ולהתאמה של הענף למציאות המשתנה".
אחרי שנים של השתתפות בימי עיון חקלאיים,
החליט עופר להצטרף למסלול החדש והוא רואה
בו גורם בעל חשיבות רבה לקידומו האישי ולעתיד
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כלים להתמודדות עם השינויים במשק הישראלי החקלאות .הכשרת מספר רב יותר של בעלי
ובתפיסת הניהול החקלאי ,בד בבד עם הקניית מקצוע תאפשר לנו להתמודד בצורה נכונה יותר
מקצוע הניהול ככלי לקידומו האישי והמקצועי מול המשברים באזור ובחקלאות ומול המדינה".
של הסטודנט .עם סיום הלימודים יוענק לבוגרים
תואר ראשון ( ).B.Aבניהול ובקרה תעשייתית ,מסלול הניהול החדש מיועד לחקלאים ,עובדים,
לצד הסמכה בניהול חקלאי מטעם המרכז מנהלי עבודה ולמי שמתכוונים לעסוק בתחום
החקלאות בכל הגילאים .למועמדים שעברו את
ללימודי חוץ והמשך במכללה.
גיל שלושים ואין בידיהם תעודת בגרות ,מציעה
תוכנית הלימודים בתחום החקלאות נבנתה מכללת ספיר מכינה מיוחדת ,בת ארבעה חודשים,
בשיתוף נציגי ההתיישבות העובדת וחלקם שתכשיר אותם ללימודים אקדמיים.
יהיה שותף בהעברת התכנים ובפיקוח עליהם.
הקורסים בתחומי הניהול החקלאי יועברו על-ידי יהל שיפמן ,בן  ,30בן קיבוץ יד מרדכי ,עובד בענף
מרצים ממכללת ספיר ,הפקולטה לחקלאות הגד"ש של קיבוץ חצרים מזה שלוש שנים .יהל
ברחובות ,מכון וולקני ועוד ,וכן על-ידי מדריכים נרשם ללימודים לתואר וכיום לומד במכינה.
מומחים בתחומי החקלאות השונים .דר' משה
צופי ,ראש המחלקה לניהול ובקרה תעשייתית
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מבט נשי /
כבן קיבוץ שעבד שנים ארוכות בגד"ש ,היה
ברור לו שזה עתידו" .על עץ תפוחים לא גדלים
אגסים .גדלתי לתוך החקלאות וזה חלק ממני",
הוא מעיד על עצמו" .ההתייחסות של המדינה
לנושא החקלאות אינה מעודדת ,אבל אני אינני
מחכה לקברניטי המדינה .אנחנו צריכים לקחת
את המושכות .אם אני מביט קדימה ,העתיד הוא
בניהול חקלאי .על דור ההמשך לקבל את הכלים
הנכונים כדי להוביל את התחום".
בעבר חיפש יהל מסלול לימודים שיתאים לצרכיו.
"אני שמח מאד שהמסלול שמציעה מכללת ספיר
משלב בין לימודי חקלאות לניהול .המסלול,
כולל המכינה ,מתאים מאד לאופי החקלאי .הרי
לכולנו הלימודים לא באים בקלות וכאן ניתנת
הזדמנות להתקבל ללימודים ברמה גבוהה.

בית גיל-עד /

כדורגל,
נשים ומה
שביניהם...

"כרגע הלימודים בראש סדר העדיפויות שלי
ובעבודה מפרגנים לי .התוכנית נתנה לי תקווה
רבה ואני מייחל שיירשמו מספיק תלמידים ,כדי
שהמסלול ייפתח כבר בשנה הקרובה .החקלאות
חשובה לנו".

פתיחת התוכנית מותנית במספר מינימלי של
סטודנטים .אז זה הרגע לשנס מותניים ,להירשם
לתואר ולהפוך למנהל החקלאי הבא שיוביל את
העסק החקלאי ויביא לשגשוגו .הרי רישיון נהיגה
בטרקטור כבר יש...

אז ועכשיו – מדברים על אז ונמצאים בעכשיו

הנושא המשותף של המפגשים הוא מגעים של
אחד מהוותיקים ,בדואי או יהודי ,עם החברה
האחרת .משתתפי המפגש סיפרו סיפורים
מרגשים על הימים שבהם חיו ועבדו זה לצד
זה ,בחקלאות ובבניית היישובים וחלקו חוויות
משותפות" .נזרקנו הרבה שנים לאחור ,לתקופה
שבה החיים היו משותפים ,ממלחמת העצמאות,
דרך שנות ה 60-וה 70-והקמת רהט ועד היום",
מספר חי פיאסצקי מארגון הג'וינט ,שהיה מהוגי
הרעיון" .שמענו סיפורים על עבר של חיים ביחד,
ללא הפרדה ,כחברים שעזרו לפתח ולבנות את
המדינה ".במפגש השני שוחחו הוותיקים על
מעמדן ומצבן של הנשים בשתי החברות.
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כזה .נשים ממודרות ממגרש הכדורגל כמופי שהן
ממודרות ממגרשים ציבוריים אחרים.

אז כשיש בסביבתכם מנהיג שקרוץ מחומר
מיוחד (זה לא משהו שאפשר לפספס) ,זה ממש
לא רלוונטי אם הוא מגיע על עקבים או בחליפה
מחויטת .פרגנו לו ,תנו לו את מרחב הנשימה הרצוי
להפגין יכולות ,היו שם עבורו ,שמרו על ביקורת
בונה ותנו לו לצמוח .הניחו בצד את הסטיגמות
והמחשבות המקובעות.

ולכן ,האליפות האמיתית נעוצה בעובדה שבכל
תשע השנים האחרונות משהו קרה .יותר ויותר
נשים הצטרפו למועדון ולמשחקים ,והחוויה
הפכה להיות חוויה משפחתית .והרי זה הרי לא
"אימא ,הכול בסדר? ממתי את מתעניינת סוד ,שנוכחות של נשים במגרשים תביא לירידה
בכדורגל? מה לך ולהפועל באר -שבע "?..אלו משמעותית באירועי אלימות מילולית ופיזית .וכל זה מה שהאדומים השכילו לעשותהאדומים,
וקיבלו אליפות .במגרש משחקים שכזה הניצחון
הן רק מקצת השאלות שבהן הותקפתי במהלך זה יעשה לכולנו רק טוב.
נוכחות של נשים בזירות נוספות יכולה להביא עימה הוא של כולנו.
העונה הזו באדיבותן של בנותיי...
אני לא אוהדת כדורגל ,והבנתי בנושא זה מסתכמת שיח מכבד ,וחשיבה אחרת ,ויצירתית ,המשלבת האם זה פלא שלרגע אחד נדמה היה שלא רק
הדרום אדום?
בעובדות בלבד  -מגרש ,כדור 11 ,שחקנים בכל רגש ואמפתיה לצדעם חדות ודבקות במטרה.
קבוצה 90 ,דקות משחק ויאללה הפועל .ובכל
זאת ,היה משהו שקרה בשנים האחרונות בהפועל
באר-שבע שהצליח למגנט אותי – ..ובערב הזכייה
באליפות הבנתי שיש לזה גם שם  -אלונה ברקת.
אין זה לא טור על האישה שהצליחה למרות הכול
בזירה גברית .הייתי מוצאת את עצמי כותבת
שורות אלוה גם אם ,חלילה באר שבע לא הייתה
זוכה בתואר.

ענת הורביץ

מפגשים מרגשים בין ותיקי רהט לוותיקי בני שמעון
מתקיימים בשבועות האחרונים בבית גיל-עד
שבקיבוץ משמר הנגב .המפגשים מתקיימים
במסגרת פרוייקט "אז ועכשיו – מדברים על אז
ונמצאים בעכשיו" ,שאותו יזמו מנהלי הרווחה
במועצה האזורית בני שמעון ובעיריית רהט ,עידית
אטינגר מבני שמעון וסעיד אלעוברה מרהט .ביום
שני ,9.5 ,התקיים המפגש הראשון ושבועיים לאחר
מכן ,ב ,23.5-נערך המפגש השני .שני המפגשים
התקיימו בבית גיל-עד שבקיבוץ משמר הנגב.

תמר אליהו

הצורך ביצירת מפגשים בין שתי האוכלוסיות",
מספר חי" .אז נולד הרעיון לקחת אנשים שמכירים
זה את זה וגדלו ביחד ודרכם להנחיל לבני הנוער
את השותפות בין שתי האוכלוסיות".

שני מפגשים אלה הם חלק מסדרה של מפגשים
מתוכננים שיתקיימו בשתי הרשויות .הרעיון עלה
בעקבות הפיגועים שהתרחשו באזור לפני מספר
חודשים" .ביום שבו אירע הפיגוע בתחנה המרכזית
בבאר שבע ,כאשר התברר שהמפגע היה בדואי,
נפגשתי במסגרת אשכול הרשויות עם מנהלי לאחר הרמדאן יתקיים מפגש שלישי ,להעמקת
הרווחה ברהט ובבני שמעון .באותה פגישה עלה השיח וההיכרות בין שתי קבוצות הוותיקים.

הדרך שבה צעדה אלונה בתשע השנים האחרונות
היא דרך שכולנו צריכים לשאוף לצעוד בה .רק
אזכך יכולה התוצאה יכולה להוציא כ100,000-
איש מהבית לחגוג באדום .אלונה הביאה עימה
רוח חדשה בדמות "יגעת ומצאת  -תאמין "..וכבשה
את לב כולנו.
בלי קיצורי דרך ,עם בעבודה קשה ואמונה שלמה,
נבנתה לה אימפריה .אט אט ניתן היה לראות את
האוהדים מוקירים תודה לקבוצתם האהובה ,מלווים
אותה בקושיים ושומרים לה אמונים .אלונה בדרכה
הענווה ,הצליחה אלונה לחנך את כולם  -שחקנים,
צוות ,קולגות ואוהדים .יש לה יש חוקים משלה
למשחק ועם קצת סבלנות ,הם עוד יחגגו אליפות.
תשע שנים קשות והיא לא עוצרת באדום .היא
מביאה עימה חיוך ,ביטחון ,קור רוח ויכולת הנעה
מופלאה ..לנו רק נותר רק להישאב לתוך זה.
ראיתי מה עשתה העונה האחרונה עשתה
לכל האוהדים השרופים בסביבתי"( ..השתגענו
בגללה") והתמוגגתי ..לא בגלל זכות הקבוצה,
הכדור או האוהדים ,אלא בעיקר בגלל זכות הדרך.
הכדורגל ,בעיניי ,הוא בבואה של החברה שבה אנו
חיים .כאשר המבנה החברתי יהיה פחות ממודר
וסקסיסטי פחות ,גם מגרש הכדורגל יהיה פחות
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מסע בעקבות עסקים במועצה /

חדוה גבריאל

מתנות קטנות

חדוה גבריאל ,מנהלת תחום היזמות במועצה מטעם "מעברים" נגב צפוני ,מביאה לכם יזמות מקומית
כולנו מכירים את זה ,כשאנחנו מוזמנים לארוחה סריקרפט-ממ"ש (מפעל מתפרות
חגיגית אצל חמות או דודה יקרה ויודעים שלא שובל)

כדאי להגיע אליה בידיים ריקות .אנחנו מתחלים
לחשב מתי יהיה לנו זמן פנוי עד לביקור המיוחל
כדי לקפוץ למקום כלשהו בעיר ,להתרוצץ ולחפש
משהו מתאים ,כשאנחנו עדיין לא ממש יודעים
מה לקנות .אנחנו מחפשים מקום כזה ,שיהיו בו
גם כלים לבית ,גם חפצי נוי ,גם תכשיטים ואם

בקיבוץ שובל ,ליד הכל בו והמועדון לחבר ,יש
חנות מתנות קסומה ,לבבית ומושכת ,שמזמינה
את העוברים והשבים להיכנס ולהתאהב .החנות
מלאה בכל טוב  -דברי נוי ,בגדים ,מגבות ומצעים,
תכשיטים ומפות ,שנשארו מהימים שבהם ייצר

בתוך החנות אני פוגשת את מנו פוקלמן ,חבר
קיבוץ משמר הנגב ,שעלה מארגנטינה בשנת .1991
כשהגיע לארץ ,מספר מנו ,היה עליו לבחור בין
שתי אופציות  -להתגורר בראשון לציון או להדרים
לקיבוץ משמר הנגב .הוא החליט שראה מספיק
בטון בבואנוס איירס ועכשיו מתאים לו לחיות
באווירה כפרית ,שקטנה ופסטורלית .בדיעבד,
הוא כלל אינו מצטער על בחירתו.

מסיור חינוכי על אקולוגיה ומחזור .לאחר תשע
שנים הגיע למסקנה שהגיע הזמן לשנות תעסוקה
ולפנות חזרה לכישורי הניהול והידע שרכש עוד
בארגנטינה ,שם ניהל שם חנות בגדים .הרעיון
היה לנסות לפתוח חנות שתהיה מלאה בצבע וחן.

שתרצה לעשות כשתהיה גדולה ,אבל דווקא עכשיו
כשהגיעה השעה לבחור שם לחנות החדשה ,כשהילדים גדלים ,רצתה להגשים חלום ולפתוח
התייעץ עם אשתו .היא סיפרה שתמיד כאשר חנות מתנות קטנה ,ביתית אבל מלאה במבחר שלא
היא שואלת את הצעירים בכל בו של הקיבוץ "מה ישאיר לכם סיכוי לצאת בידיים ריקות.
נשמע?" ,הם עונים לה" :הכל דבש".
בחנות תוכלו למצוא מתנות לבית ולמשרד,
וזה מה שמנו רוצה לתת לקונים כשהם נכנסים תכשיטים ממגוון גדול של מעצבים וכלי מטבח
לחנות שלו .הקירות מלאים במבחר של שלטים מיוחדים ,שתמיד מקלים לנו על החיים .בקיצור
לבית ולמשרד ,צמחים ,מוביילים ,בובות ותכשיטים  -המקום המושלם למציאת המתנה המושלמת,
מיוחדים.
בדיוק לפי צרכיו של הלקוח.

שעות פתיחה:
כל יום 19:00-9:00 -
יום ו' 15:00-9:00 -
הכל דבש 08-9919245 -

המפעל של הקיבוץ מפות בהדפס משי .המפעל
נסגר מזמן ,אבל השם והמפות שנמכרות עד היום
בחנות נשארו .את המקום מנהלת לאה בר טל,
חברת הקיבוץ .היא מספרת שהמקום משרת כיום
בעיקר את תושבי הקיבוץ ,שמחפשים מקום קרוב
אפשר גם אקססוריז ושיהיה מבחר ,כך שבטוח
לקנות מתנות ובגדים מגוונים בכל המידות ,אבל
נמצא משהו מתאים.
המבחר הקיים במקום בהחלט מאפשר לכל אחד
אז החלטתי לעשות עבור כולכם סיור מקוצר ,כדי מאתנו למצוא משהו שיתאים.
שתוכלו לדעת בקלות איפה אפשר למצוא במרחב
לאה משאירה לנו את מס' הטלפון שלה .אם מישהו
המועצה שלכם חנויות שבדיוק עונות על הצורך
נתקע בלי מתנה ברגע האחרון ,או הגיע לחנות
הזה ,לדברים יפים לבית או למתנות לאחרים.
ובמקרה היא היתה סגורה ,אפשר להתקשר ולקרוא
ואם כבר צריך לקנות ,אז למה לחפש רחוק ,אם
לה .היא פה כדי לתת שירות בחיוך ומקצועיות.
נוכל גם לקצר את הזמן וגם לקדם את העסקים
המקומיים? גם לקבל שירות קרוב ומהיר וגם
הכל דבש לרגעים מרגשים בחיים
להכיר תושבים נחמדים שלא הכרתם מהיישובים
כשמתקרבים לצומת דבירה ,אפשר לראות את
האחרים ,שנותנים שירות מכל הלב ובחיוך רחב?
השלט מהכביש עוד לפני שנכנסים למתחם תחנת
לי זה נשמע כמתכון מנצח!
הדלק "דור אלון" .שמה של החנות מבטיח לקונה
חוויה מתוקה והיא אכן עומדת בהבטחה.
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שעות הפתיחה:
החנות פתוחה תמיד בתיאום מראש.
תתקשרו למס'  ,052-7204808תגידו
שאתם בדרך ותחייה תקבל אתכם
תמיד לביתה בשומריה ולחוויית קנייה
נעימה ,מזמינה ומשולמת.

כולם מוזמנים לעצור אצלו ולהתמלא באנרגיה
ומתנות ,בין אם ירדתם לרגע מכביש  6בדרך חזרה
בואו נודה :אין כיף גדול יותר מלהציץ בחנות מתנות,
מאילת כדי להתרענן ובין אם קפצתם מהאזור
מלאה בצבעים ויופי ,כשלכל כיוון שנפנה נראה עוד
לקנות מתנה על הדרך.
דבר יפה ,שיהיה מושלם עבורנו או עבור מתנה
לאהובינו.

אז איך אסכם את המסע?

בחצר האחורית  -שומריה

שעות פתיחה:
ימים א',ג',ד',ה '12.00-9.00 -
יום ב' 14:00-13:00 ,12.00-9.00 -
יום ו' 13.00-9.00 -
שבת 14:00-10:00 -
לאה 052-3962779

חנות חדשה שנולדה לה לפני כשנה אצל תושבת
המקום תחייה שטמר ,אמא ל 8-ילדים ,שעדיין
את דרכו בקיבוץ החל מנו במפעל ולאחר כמה מלאה אנרגיה וחיוכים לאורחים שמגיעים לבקר
שנים החליט שהגיע הזמן לעבוד מחוץ לקיבוץ .בחנות שלה .החנות ,כשמה ,נמצאת בחצר
תחילה בחר לעבוד באתר "דודאים" והשקיע שם האחורית של ביתה.
הרבה אהבה כדי לגרום לאתר הפסולת להיראות
מזמין יותר וגם לקבל מבקרים ,שיוכלו ליהנות תחייה בכלל למדה הוראה וחשבה שזה מה

ואם כבר אנחנו רוצים (ולפעמים צריכים )לעשות
זאת ,אל תסעו רחוק!
בנסיעה קצרה מהבית תגיעו לאחת מאותן חנויות
קסומות .אני בטוחה שתמצאו בדיוק מה שאתם
צריכים ועל הדרך תוכלו לקחת חלק משמעותי
בקידום העסקים המקומיים.
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ספורט
אליפות שנת תשע"ו
בכדורעף למבואות
הנגב!
מאת :יוסי טוביאנה
נבחרת הבנים של כיתות ז'-ח' ב"מבואות הנגב"
זכתה ביום ראשון ,15.5 ,באליפות המדינה לשנת
תשע"ו ,לאחר שניצחה את בית הספר "אלון"
מכפר סבא במשחק הגמר בתוצאה .1-3
כ 80-קבוצות החלו את ליגת הכדורעף תשע"ו
לכיתות ז'-ח' במחוזות השונים בכל רחבי הארץ,
ממטה אשר ,עכו ובית ג'אן שבצפון ועד מצפה
רמון שבדרום .בסוף נותרה רק אחת ,אלופה
אחת!!! שמגיעה מ"מבואות הנגב" ,חבורה של
ילדים-נערים שניצחו בזכות התמדה ,אימונים
קשים והרבה אמונה ,את כל אריות הכדורעף
בארץ.

ותרגולים נוספים והגיעו למשחק הגמר חדורי להוביל ביחד עם תומר שמואלי את הפרוייקט
מוטיבציה ובשיא יכולתם .מחלקת הספורט העצום של כדורעף מבואות הנגב/בני שמעון.
במועצה גאה על ההישג ועל הדרך ומוקירה את את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק".
הילדים והמאמן על ההשקעה .בדיעבד זה יישמע
לא אמיתי" ,ממשיך יוסי" ,אבל גם לו היינו מפסידים  62מתלמידי בית ספר "מבואות הנגב" ,מכיתות ז'
בגמר היינו גאים בהם ,מכיוון שהקבוצה ,על כל עד י"ב ,יצאו לאליפות הארצית בכדורעף חופים
מרכיביה ,עשתה את כל המאמצים וההכנות שמתקיימת בכל שנה בנווה ים (ליד עתלית)..
ואלה הדברים החשובים והקובעים .אם בסוף קרוב ל 2000-משתתפים בכל מסגרות הגיל32 ,
מקבלים גם בונוס בזכות זכייה בגביע  -מה טוב .מגרשי כדורעף פרוסים על רצועת חוף ארוכה,
אנו מאחלים לשחקנים ולהורים המשך חוויות פארק מים ,קרם הגנה ויומיים של כיף ותחרויות.
של הצלחה ומצוינות ".ההישג מחזק את מסורת
בנות י-י"ב ,אריאל קרואני ,נעמה בן אסולי ונעם
ההצלחה של קבוצות הכדורעף של "מבואות
מרין ,ניצחו ב 5-משחקים רצופים והעפילו
הנגב" וממקם את בית הספר כמוביל מצוינות
למשחק הגמר ,שבו הפסידו לקרית אתא וסיימו
בתחום הכדורעף בארץ.
במקום השני .זו מתנת פרידה מכובדת לאריאל
בהמשך להצלחה באליפות הארצית ,ראוי לציין קרואני ,שסיימה שש שנות פעילות במסגרת
שקבוצות הבנות של כיתות ט' וכיתות ז'-ח הקבוצות שלנו.
הגיעו למשחקי הגמר המחוזיים והתמודדו בהם
בנות ז'-ח' ,רוני רובינשטיין ,רוני סלע ,אור מרין
בהצלחה .קבוצת הבנים של כיתות ט' ,הכוללת
ויובל שוחט ,עברו גם הן יומיים מעוררי השראה
גם ארבעה תלמידי כיתות ח' ,הגיעה לחצי הגמר
בנצחונות בלתי פוסקים ,עד שנבלמו במשחק
והיא בין ארבע הקבוצות הראשונות בארץ .קבוצת
חצי הגמר מול חדרה .במשחק מצוין של הבנות
הבנות של כיתות י'-י"ב עלתה לליגת העל.
הן ניצחו את קבוצת בית הספר "אלון" מכפר סבא
וזכו במדליית הארד ,הישג אדיר לבנות הצעירות.
גולת הכותרת של האליפות היא זכייתם של
הבנים משכבה ח' במקום הראשון .יונתן איתן,
ניר אלבג ,רותם יצקר ,יובל בן שלום ואיתי רוסו
זכו באליפות ישראל והשלימו דאבל ראוי לכל
הערכה .הבנים ניצחו בשבעה משחקים רצופים
מאת :תמיר בן-עזרא
לאורך יומיים ,כולל ניצחון מרגיז בשמינית הגמר
מבואות הנגב/בני שמעון היא אימפריה של על מבואות הנגב ( 2תמיד קשה לנצח חברים
כדורעף .קבוצת הבנים משכבה ח' זכתה באליפות לקבוצה) ,בחצי הגמר על בית הספר "מבואות
ישראל בכדורעף חופים ,כשבועיים לאחר זכייתה עירון" ובגמר על בית הספר "מעיין" מעין החורש.
באליפות ישראל בכדורעף באולמות" .אני גאה
בילדים שלנו ,שהתנהגו למופת ובבית ספרנו" ,חשוב לציין גם את כל הקבוצות שלנו שלא הגיעו
אומר המאמן ,תמיר בן-עזרא "ומרגיש זכות גדולה לשלבים המתקדמים באליפות:

י-י"ב  1בנים (יובל פריד ,מתן טנצר ,עידן חורין
ואלון פרטוש)  -עלייה משלב הבתים והפסד
בשמינית הגמר.
י-י"ב ( 2רון אביעד ,עומר אמונה ,ינאי זמירי וטוהר
מלכה)  -עלייה משלב הבתים והפסד בשמינית
הגמר.
י-י"ב ( 3ינאי הר שלום ,חגי רובינשטיין ,עידן בן
שימול ואיתמר רטנר)  -עלייה משלב הבתים
והפסד בשמינית הגמר.
י-י"ב  2בנות (סהר שכטר ,עידן שלח מורטון וגל
מורד) ניצחון והפסד בשלב הבתים.
בנים ט' (גלעד אטיאס ,עידן טל ,טל פרטוש ונעם
בורבא )  -הפסד בשלב רבע הגמר.
ט' בנות (רז ברדה ,דור שור ואורי סרדר)  -ניצחון
והפסד בשלב הבתים.

יש לנו אלופה!

למשחק הגמר עלתה קבוצת "מבואות הנגב"
אחרי שניצחה קבוצות מ"מטה אשר" (קבוצת
הבוגרים שלהם היא אלופת המדינה) ותל מונד
בשמינית הגמר ,קבוצה מעין החורש ברבע הגמר
וקבוצה מקרית אתא בחצי הגמר.
"בשלב זה היינו מרוצים מאוד להיות אחת משתי
הקבוצות הטובות בארץ .הישג יוצא דופן לכל
דבר" ,מספר יוסי טוביאנה ,מנהל אגף התרבות
והספורט במועצה" ,אבל לתמיר ולשחקנים זה
לא הספיק .הם הקדישו כל דקה פנויה לאימונים
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בשבת ,7.5 ,בשעות הבוקר ,התקיים מרוץ משמר
הנגב הרביעי .במרוץ השתתפו כ 300-רצים,
שהגיעו מאזורי המרכז והדרום והשתתפו ב4-
מקצים למרחקים 1.5 :ק"מ 2.5 ,ק"מ 5 ,ק"מ ו10-
ק"מ ובמקצה הליכה לא תחרותי למרחק  2.5ק"מ.
בנוסף לכך מתקיימים במרוץ משמר הנגב גם
שני מקצים ייחודיים :מקצה קלנועיות לבני 60
פלוס למרחק  2.5ק"מ ומקצה בימבות לגילאי השתתפו  400ילדים מכל הארץ .בנוסף ליותם
שנתיים עד ארבע למרחק  300מטר.
ויונתן ,ייצגו את בני שמעון  4ג'ודוקאים נוספים :גילי
ועומר סלמונה מתאשור ,ירדן כהן מבית קמה ושני
בתום המרוץ נערך הפנינג ספורט ,שכלל מתחמי
מעודה משובל ,כולם חברי נבחרת ישראל בג'ודו,
ספורט ,משחקי שולחן ,ג'ימבורי לתינוקות ,דאנס
בנוסף לנבחרת בני שמעון" .זו היתה תחרות קשה
לטיני ,קונדליני יוגה ואימוני  .TRXבמקום התקיים
במיוחד" מספר מאמן הנבחרת ,יואב לביא" .יותם
שוק איכרים שכלל תוצרת דרומית של ירקות,
גבר על  4ג'ודוקאים בדרך למדליה והפגין רוח
סושי ,עוגות ,מאכלים אסיאתיים ,תכשיטים ויצירה
לחימה שהפתיעה מאמנים רבים" .יואב מוסיף
לילדים .כמו כן התקיימה הופעה של ההרכב
שהילדים מתאמנים ארבע פעמים בשבוע,
המוסיקלי "קו רקיע".
פעמיים בשבוע ביישוביהם ופעמיים נוספות בבאר
את המרוץ וההפנינג ארגנה נועה שמריהו ,חברת שבע" .זהו הישג אדיר לנבחרת שלנו ומגיע לילדים
ועדת הספורט של משמר הנגב" .בהתחלה זה כל הכבוד על ההשקעה וההתמדה" ,הוא מסכם.
היה משהו פנימי ,אבל זה תפס תאוצה" ,היא
מספרת" .במרוץ הראשון השתתפו  70רצים ומאז,
בכל שנה ,מספר הרצים הולך ועולה ומגיעים
אנשים מכל הארץ ,שאוהבים את האווירה שלנו
כאן".

מקום שני לבנות
חצרים באליפות המחוז
בכדורסל

אליפות למבואות הנגב
גם בכדורעף חופים

לאורך השנה כולה לא הפסידה קבוצת "מבואות
הנגב" ,תחת שרביטו של המאמן תמיר בן עזרא,
ולו משחק אחד ,ובסך הכל הפסידה הקבוצה
שלוש מערכות בלבד .בגמר האזורי ניצחנו את
שכנינו ממערב ,ביה"ס "נופי הבשור" מהמועצה
האזורית "אשכול".

מרוץ משמר הנגב

טל אידן וייס ,בת  15מקיבוץ שובל זכתה במדליית
זהב בריצה ל 1,000-מטרים לגילאי  .15וייס,
תלמידת הכתה ט' בבית הספר "מבואות הנגב"
זכתה מוקדם יותר השנה גם באליפות ישראל
למרחק של  600מטרים .בשנה שעבר זכתה וייס
במדליות הכסף במרחקים האלו ומדליית זהב
בריצת שדה למרחק של  1,900מטרים.

הצלחה לנבחרת הג'ודו
שלנו
יותם נהרי משובל זכה במדליית זהב לגילאי 10
במשקל עד  30ק"ג ויונתן גוטליב מבית קמה
זכה במדליית ארד לגילאי  11במשקל עד 38
ק"ג .בתחרות ,שהתקיימה ביום ראשון,17.4 ,

הישג גדול לקבוצת הבנות של הפועל בני שמעון
לכיתות ד'-ו' ,שהגיעה כבר בעונה הראשונה
לפעילותה למקום השני באליפות הכדורסל של
מחוז הנגב ,אחרי משחק צמוד מול הפועל באר
טוביה ,שנערך ביום ראשון .15.5 ,הבנות מקיבוץ
חצרים ,בניצוחו של המאמן פביאן יריחימוביץ',
נלחמו ,הפגינו כישרון ובעיקר שמחת חיים.
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