
סופשנה 
2016

תדהר  ו  תאשור  ו  שומריה  ו  שובל  ו  נבטים  ו  הנגב  משמר  ו  להב  ו  כרמים  ו  חצרים  ו  דביר  ו  בר  גבעות  ו  ברוש  ו  קמה  בית 

www.bns.org.il ו   2016 אוגוסט  ו   236 גיליון מס'  ו  עיתון המועצה האזורית בני שמעון 

פגש ממקו

 כאן בונים קהילה
בקיבוץ שובל יוצאים מהקופסה

 שנה עם משמעות
עלייה משמעותית במספר בני הנוער 

היוצאים השנה לשנת שירות

 ילדות בריאה
תכניות לקידום הבריאות במערכת 

החינוך במועצה

06
10
18



גיליון מס. 235 יולי 2016  | 23 |  עיתון בני שמעון 

הסרט  את  גזרו  "פוליביד",  ואנשי  המועצה  בכירי 
בכניסה למתקן שבו הותקן ברז גז טבעי למפעל. 
"מפעל פוליביד חוגג השנה 50 וקיבוץ משמר הנגב 
היישובים  מארבעת  אחד  הוא  הקיבוץ   .70 חוגג 
מהתיישבות  כחלק  לקרקע  שעלו  שלנו  במועצה 
11 הנקודות", אמרה סיגל מורן. "אנחנו ממשיכים 

את רוח החלוציות של אותם אנשים."

סיגל מורן בבית הנשיא
הפחד  הפחד.  הוא  כחברה  אותנו  שמעכב  "מה 
מהאחר, הפחד מהשינוי", אמרה סיגל מורן, ראשת 
נשיא  בבית  אזוריים  אשכולות  בכנס  המועצה, 
את  לפרק  מסייעת  באשכול  "העבודה  המדינה. 
ההיכרות  ואת  המפגש  את  יוצרת  היא  כי  הפחד, 
עם האחר. החלום שלי הוא שנגיע למצב שנרצה 
"אני  שלנו".  בטובתנו  רק  ולא  השכן  של  בטובתו 
גאה להיות בבית הנשיא וגאה על כך שאתה הנשיא 
שלי. פה אני מרגיש שייך לחברה הישראלית", אמר 

טלאל אלקרינאווי, ראש עיריית רהט.
פערים,  לצמצום  דרמטי  כלי  הם  "האשכולות 
פיתוח אזורי, ייעול שירותים ויצירת מענה לצרכים 
פלטפורמה  "זוהי  בכנס.  הנשיא  אמר  אזוריים", 
מדהימה למפגש ויצירת שיח והיכרות בין מגזרים 
במרחב  יחסיהם  את  לנהל  שמורגלים  וקהילות 
ואף  בניכור  בבידול,  הישראלית  ובפוליטיקה 

במאבק."
באשכול  חברה  שמעון  בני  האזורית  המועצה 
נגב מערבי ביחד עם המועצות האזוריות אשכול, 
רהט,  והערים  הנגב  ושער  נגב  שדות  מרחבים, 

אופקים ונתיבות. 

ונבנית תוצב לאורך הקו  מקווה שהגדר ההולכת 
כולו ותהיה כזו שלא ניתן לעבור אותה. אני מקווה 

שבזה הגענו לסיומו של מאבק רב-שנים."
צילום: יגאל אפללו, מחלקת הביטחון 

איך גדלים ונשארים קהילה
שמעון  בבני  היישובים  הנהגות  של  השנתי  הכנס 
ועסק   30.6-1.7 בימים  בירושלים  השנה  התקיים 
בכנס  קהילה".  ונשארים  גדלים  "איך  בשאלה 
האגפים  ומנהלי  היישובים  הנהגות  השתתפו 

והמחלקות במועצה.

28 מנהלות  בירושלים פועלות בשנים האחרונות 
העיר.  של  השונות  השכונות  ברחבי  קהילתיות 
עין  מנהלות:  מאותן  בשלוש  בסיור  החל  הכנס 
וגאולה–בוכרים  יהודה–נחלאות  מחנה  כרם, 
כיצד  לראות  היתה  הסיור  מטרת  שערים(.  )מאה 
סוגיות  עם  ירושלים  כמו  גדולה  עיר  מתמודדת 
מנהלות  עם  עבודתה  באמצעות  קהילתיות 

הקהילה. 

לאחר הסיור סיכמו משתתפי הכנס את הדברים 
שנלמדו בו ופנו לדון בשאלה כיצד יושפעו סוגיות 
שונות מהשינוי הדמוגרפי שעברה המועצה בשנים 
הקרובות.  בשנים  לעבור  ועתידה  האחרונות 
שאלות  סוגיות,  להעלות  התבקשו  המשתתפים 
ונשארים  גדלים  "איך  השאלה  לגבי  ותובנות 

קהילה" בהיבטים שונים.

הקיבוצי  המפעל   - הנגב  משמר  "פוליביד" 
הראשון שהתחבר לגז

שר  שטייניץ,  יובל  אמר  מגז",  אוויר  עושים  "אתם 
בביקור  והמים,  האנרגיה  הלאומיות,  התשתיות 
שלישי,  ביום  הנגב  במשמר  "פוליביד"  במפעל 
עם  ביחד  ופמליייתו,  שטיניץ  השר   .12.7.2016
מורן,  סיגל  שמעון,  בני  האזורית  המועצה  ראשת 
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מנהל  וסגן  הרך  הגיל  תחום  מנהל  ברזילי,  אמיר 
יהודה  את  להחליף  נבחר  במועצה,  החינוך  אגף 

נגר בתפקיד מנהל אגף החינוך.
המורים  ארגון  נציגי  השתתפו  הבוחרת  בוועדה 
והסתדרות המורים, נציגת משרד החינוך, מנהלת 
אגף החינוך של מועצה אחרת, נציגי משרד הפנים, 

נציג ציבור, מנכ"לית המועצה וראשת המועצה.
אחד  פה  ובחרה  מועמדים   18 ראיינה  הוועדה 

באמיר.
אמיר, חבר קיבוץ כרמים, מכהן מאז 2010 כמנהל 
תחום הגיל הרך במועצה. בעבר ניהל את מערכות 
החינוך של גבעות בר וקיבוץ כרמים. לאמיר ניסיון 
בין  ילדים.  גני  וכמנהל  ילדים  בגני  כגנן  שנים  רב 
השאר ניהל גן ילדים בירוחם, היה שותף בהקמת 
וחבר  אביב  בתל  דמוקרטי  ילדים  וגן  ספר  בית 
צוות ההנהלה בבית הספר ועוד. לאמיר תואר שני 
בן  מאוניברסיטת  חינוך  ומדיניות  חברה  במינהל 

גוריון ותואר בוגר הוראה מסמינר הקיבוצים.
אנחנו מאחלים הצלחה רבה לאמיר ולאגף החינוך.

גדר ההפרדה
גדר  לסגירת  עבודות  החלו   ,23.6 חמישי,  ביום 
סיגל  המועצה,  ראשת  שומריה.  באזור  ההפרדה 
בדרישה  לממשלה  רבות  פעמים  פנתה  מורן, 
שנים  לאחר  כי  שמחה  "אני  הגדר.  את  לסגור 
הגדר  את  לסגור  ודרשנו  חזרנו  שבהן  ארוכות, 
סוף  כל  סוף  התחילו  שלנו,  באזור  הפרוצה 
לא  "לצערי,  סיגל.  אומרת  הדרושות"  בעבודות 
אני  הגדר.  תגיע  היכן  ועד  התוכניות  לגבי  עודכנו 

אמיר ברזילי

גם בעיצומו של הקיץ, בעוד חום יולי-אוגוסט קופח על ראשנו, ידינו 
מלאות עבודה.  

לראות  יוני  בסוף  זכינו  שעבר,  בעלון  שכתבתי  לדברים  בהמשך 
בתחילת העבודות על גדר ההפרדה בגבולה המזרחי של המועצה. 
חומת  להציב  בחר  הביטחון  ומשרד  בעצלתיים  מתנהלת  העבודה 
המסתננים,  בתופעת  מאבק  של  שנים  אחרי  אבל  מכוערת,  בטון 
לתפקיד  הביטחון  שר  של  שמינויו  מקווה  אני  באופק.  פתרון  נראה 
מבקשי  נגד  דבר  לי  שאין  להדגיש  לי  חשוב  כיוון.  שינוי  מבשרת 
העבודה. להפך, אני תומכת בכך שהמדינה תאפשר לתושבי הגדה להגיע ולהתפרנס בכבוד, אבל 

ההפקרות היא מתכון לאסון ומסכנת את חיי תושבינו. 

גבולה המזרחי של המועצה עלה לכותרות כשביום ששי, 8.7 איימה שריפת קוצים על להב. כשהבנו 
שלא ניתן לשלוט באש שהשתוללה מצפון לקיבוץ, נאלצנו להורות על פינוי מיידי. צוותי החירום 
ניהלו את האירוע במקצועיות ובקור רוח ובמהרה פונה הקיבוץ. האש נבלמה "על הגדרות", בטרם 
אירע אסון. חווינו שריפה דומה לפני כשנתיים שגם הסתיימה בנס. איננו יודעים מה גרם לשריפה, 

אך כנראה מדובר ברשלנות. מזכירה לכולם לשמור על כללי בטיחות באש. 

יש שני מוקדי סיכון תחבורתיים: צומת שובל-רהט  בטיחות בדרכים ותחבורה: בתחום המועצה 
 ,15.7 וצומת הכניסה לנבטים. שניהם נמצאים על כבישים סואנים ומסוכנים במיוחד. ביום ששי, 
התקיימה הפגנה של ועד הורי "מבואות הנגב" בשיתוף עם תושבי רהט. אנו מקווים שהפגנה זו, 
יחד עם המאמצים שעושים אנשי המקצוע במועצה, יביאו להקמתה של כיכר. לגבי צומת נבטים, 
לעומת זאת, התבשרנו ע"י משרד התחבורה שאין בכוונתו לשדרג את הצומת בקרוב. אני מתחייבת 
שלא אשקוט עד שההחלטה תשונה. תחום תחבורתי נוסף שמולו אנו מתמודדים הוא שינוי קווי 
לסימון  להביא  במרץ  פועלים  אנו  דבירה.  ובצומת  קמה  בית  בצומת  ובמיוחד  בדרום  התחבורה 

מעברי חצייה בצומת בית קמה ולהסדרת תחנות עצירה נוספות לאוטובוסים בצומת דבירה. 

בחרה  לתפקיד  שקיימנו  במכרז  בקרוב.  לגמלאות  לפרוש  עתיד  נגר,  יהודה  החינוך,  אגף  מנהל 
לשמחתי, ועדת הבחינה, פה אחד באמיר ברזילי, סגנו של יהודה ומנהל מחלקת הגיל הרך, מבין 
עשרות מועמדים ראויים. הבחירה בעובד המועצה מעידה על חוסנו של האגף ועל איכות עובדיו 
יחל את החפיפה  כולנו. אמיר  היא הצלחת  "העברת מקל" חלקה. הצלחתו של אמיר  ותאפשר 

הרשמית עם פתיחת שנת הלימודים. 

עוד חילופים משמעותיים ולא קלים היו ב"ניצני הנגב". למרות תקוותינו שאיריס אור תקבל מינוי 
שנים  עבדה  אשר  מחצרים,  מוריץ  אוסנת  נבחרה  לשמחתנו,  אפשרי.  לא  זה  כי  התברר  קבוע, 
רבות ב"נווה במדבר", לצידה של מנהלת ביה"ס, והובילה תחומים מרכזיים. איריס בחרה להישאר 
ב"ניצני הנגב" כסגניתה של אסנת ועל כך תודתנו והערכתנו. אני מאחלת הצלחה רבה לאסנת 

ובטוחה שיחד הן תצעדנה קדימה את ביה"ס.

ונשארים  גדלים  "איך  הכותרת  תחת  המסורתית  הוועדים  סדנת  את  קיימנו  החודש  בתחילת 
במועצה.  תפקידים  ובעלי  מליאה  חברי  היישובים,  מהנהגות  נציגים  השתתפו  בסדנה  קהילה". 
הסדנה  המועצה.  של  העל  יעדי  לקביעת  דיונים  וקיימנו  בירושלים  הקהילתיות  במנהלות  סיירנו 
עסקה במשמעות הצירוף "קהילה של קהילות" ובאופן בו משפיעים התושבים על עתידם. אחד 
הפעילויות  את  להרחיב  שלנו,  האזורית  הקהילה  את  לחזק  הרצון  היה  בעוצמה  שעלו  הנושאים 
המשותפות ולהעמיק את ההיכרות ושיתוף הפעולה בין היישובים לצד המשך החיזוק וההרחבה 

של כל ישוב בדרכו.

 ולסיום, בימים אלה אנו מציינים שנתיים ל"צוק איתן". העת הזו לפני שנתיים נראתה אחרת לגמרי 
ואנו מברכים על כל יום של שקט ומייחלים לימים רבים כאלה. ילדי המועצה כבר נמצאים בעיצומן 

של פעילויות החופש הגדול ואני מאחלת להם המשך חופשה נעימה ובטוחה! 

 שלכם, 
סיגל

https://youtu.be/ 
ZKDvICy5iko
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המשתתפים  והילדות  הילדים  מביאים  שבה 
בחוגים לידי ביטוי את העבודה וההשקעה שלהם 
סיום  במופע  השנה  במהלך  מדריכיהם  ושל 

מרהיב, מרגש ומשמח. 
המחול  מרכז  להקת  ילדות  השתתפו  במופע 
"קרקס  הג'אגלינג  אנסבל  ילדי  מדברי",  "מחול 
נגב" וגל נחמני, סולנית להקת "371" מההרכבים 

המוזיקליים של נוער בני שמעון.
כתבה על מופע הסיום: 

מסיבת סוף השנה במועדון "שביל הזהב"
הזהב"  "שביל  מועדון  של  השנה  סיום  מסיבת 
התקיימה  במהלכה   .28.6 שלישי,  ביום  התקיימה 
הזהב  שביל  מתופפי  של  משותפת  הופעה 

ומקהלת שביל הזהב.
מועדון "שביל הזהב", הפועל זו השנה השלישית, 
מיועד לגמלאים הצעירים, בגילאי 70-65. המועדון, 
לגמלאים  מאפשר  עדנים,  בכפר  המתארח 
מפגש  מקום  המועצה  רחבי  מכל  הצעירים 
הבוקר  בשעות  שלישי  בימי  פועל  הוא  וחיבור. 
חוגים.  מבחר  איש,  כ-60  למשתתפיו,  ומציע 
מקהלה,  תיפוף,  חוגי  במועדון  התקיימו  השנה 
הרצאות של אנשי המכון למורשת בן גוריון, יהדות 

בחברותא, ביודנסה, יוגה וידיעת הארץ.

ערב לנשים
תרבות  ערב  בתאשור  נערך   ,5.7 שלישי,  ביום 
יהודית לנשים ונערות. הערב החל בהפרשת חלה 
הופעה  התקיימה  ולאחריה  סימון  בן  לימור  עם 
של עודד מנשה ועדן הראל. 150 נשים השתתפו 
בערב מוצלח ומהנה בהפקת המחלקה לתרבות 

תורנית במועצה.

דורשים כיכר בצומת רהט-שובל
כ-250   - השנה"  את  פותחים  לא  כיכר  "בלי 
בהפגנה   ,15/7 שישי,  ביום  השתתפו  מפגינים 
משותפת של ועד הורי בית הספר "מבואות הנגב" 
שובל- בצומת  לבנות  בדרישה  רהט  ותושבי 
ב-1  הלימודים  שנת  את  נפתח  "לא  כיכר.  רהט 
בספטמבר אם לא נראה צעדים ממשיים לבניית 
ההורים.  ועד  יו"ר  פרץ,  שמעון  הבטיח  הכיכר" 
"כבר יותר מעשור שאנחנו דורשים פתרון לצומת 
הזו" אמרה סיגל מורן, ראשת המועצה "אני מקווה 
טלאל  גם  נאמו  בהפגנה  שינוי".  נראה  שבקרוב 
מקומיים  ופעילים  רהט  עיריית  ראש  אלקרינאווי, 
אין  כי  המשתתפים  לב  תשומת  את  שהסבו 

בצומת סימון למעברי חצייה.

שיפור וייעול התחבורה הציבורית
באזורנו,  הציבורית  התחבורה  וייעול  לשיפור 
בשירותי  המשתמשים  עזרת  את  מבקשים  אנו 

האוטובוסים בדיווחים מהשטח.
בנושא  פנייה  כל  או   / הגעה  חוסר   / איחור  בכל 
התחבורה הציבורית יש ליצור קשר, קרוב הניתן 
לאירוע, עם מוקד שירות הלקוחות של דן בדרום 
point@danbadarom.co.il  5467 או במייל*

אתם מוזמנים להמשיך ולכתב את המועצה אבל 
חשוב שהפניות יגיעו ישירות אליהם.

תיירות פנים
בארץ  שונות  מחברות  רווחה  מנהלות  כ-30 
הגיעו לסיור באזורי התיירות במועצה, כדי להכיר 
ולשמוע אלו אטרקציות יש להם להציע. את הסיור 
בני שמעון, עמותת  ארגנו החברה הכלכלית של 
התיירות "שדות שקמה בשור", "מעברים" וחברת 
"צופית". הסיור כלל ביקור בחצרים, כרמים, חוות 

שבדרון ומרכז ג'ו אלון.

מופע הסיום השנתי של החוגים
בני  האזורית  המועצה  של  הבמה  אמנויות  מופע 
התרבות  בהיכל  חמישי,  ביום  התקיים  שמעון 
בבאר שבע. זוהי שנה שנייה של מסורת נהדרת, 

ג'יין בורדו
ערב ט"ו באב 18.8.16

ימי חמישי ביער להב

במסעדת נתנאל ביער להב
summer.habsor.co.il באתר  כרטיסים 

אלף לילה ולילה
בג'ו אלון

משעה 17:00-21:00, הכניסה חינם, הסיור מותנה בהרשמה מראש

25.8.16
שוק בדואי אותנטי, סיור גששות, מאהל בדואי עם טאבון פיתות, קפה ותה

https://www.youtube.com/
watch?v=QXklNB6qWp4

https://www.youtube.com/
watch?v=97PZ4mHscAk



גיליון מס. 235 יולי 2016  | 67 |  עיתון בני שמעון 

סולידיות וערבות הדדית, צביון קיבוצי, שותפות 
הפרטי,  והמרחב  הציבורי  המרחב  הוגנת, 
התנהלות בכבוד הדדי, נכסים ורווחים. המון 
מילים המסתובבות סביבנו, תושבי הקיבוצים, 
מתעופפות באוויר, נכתבות במסמכים שנקברים, 
פיזית או וירטואלית, מתחת להררי מסמכים 
נזרקות בשיחות הקיבוץ, בשבילים  חדשים, 
ונשטפות עם הזמן. לעיתים קרובות הן מקבלות 
פירוש שונה על ידי אנשים שונים. ההבדלים 
מניואנסים  להפוך  ויכולים  וגדלים  הולכים 
לפערים, ככל שהמרחק התרבותי גדל. בקיבוץ 
שובל החליטו לנסות להפוך את המילים לביטויים 
משמעותיים ולרתום את הקהילה לשיח שייצור 
שפה משותפת, שתאחד את הקהילה הגדלה 
סביבם. התברר כי כדי לעשות זאת יש לצאת 
מהקופסה ולחשוב על דרכים יצירתיות ובלתי 

שגרתיות. 

כשהקיבוצים החלו בהקמת ההרחבות, לא תמיד 
הושקעה מחשבה מספקת לגבי האופן שבו 
ישתלבו תושביו החדשים של הקיבוץ במרקם 
החיים הקיים והאופן שבו נוכחותם וצרכיהם 
ישנו את הקיבוץ.  והתרבות  בתחומי החינוך 
בקיבוצים רבים החלו להבין, כי המרווח שנוצר 
בין רצונם של החברים הוותיקים לשמר מסורות 
קיבוציות, את הדנ"א הקהילתי ואת ערכי היסוד 
של הקיבוץ ובין רצונם של החברים החדשים 
רצונותיהם  לצרכיהם,  הקיבוץ  את  להתאים 
וערכיהם, לא תמיד קיבל את המענה המתאים, 
שיאפשר למזג את הקהילות ולבנות עולם חדש 

ומופלא.

גילוי הצורך
את הצורך הזה גילתה יו"ר קיבוץ שובל, חסיה 
ישראלי, לאחר שנכנסה לתפקידה. קיבוץ שובל 
עבר תהליך של הפרטה ושינוי אורחות חיים בשנת 
2006. בשנים האחרונות עוסק הקיבוץ בקליטה 
של תושבים חדשים, שיסיימו הקיץ את פרק 

"העצמאות הכלכלית" ויעברו למעמד של חברים 
מלאים.  לצורך זה הוקם "צוות שינוי 2016", שהגיע 
למסקנה כי חוברת השינוי שפורסמה ב-2006 
אינה מתאימה לקיבוץ החדש שנוצר ויש צורך 
לעדכן אותה ולהתאים אותה לקיבוץ המתחדש 

ולקהילות החדשות החיות בתוכו.

ב-1965  לשובל  הגיעה   ,1947 ילידת  חסיה, 
כחברת גרעין "רגב" של תנועת "השומר הצעיר". 
במהלך השנים עסקה בתפקידי ניהול שונים 
במערכות החינוך בקיבוץ ומחוצה לו. בין השאר 
ניהלה את בית הספר התיכון "מבואות הנגב" 
ואת בית התפוצות והייתה בשליחויות שונות 
בחו"ל. עולם הניהול, עולם החינוך ועולם התהליך 
היו חלק בלתי נפרד מהקריירה הארוכה שלה. 
"ועדת האיתור לתפקיד אמרה שהולכים לצעדים 
גדולים וצריך לקיים פה חשיבה מעמיקה ולהוביל 
תהליך מורכב", היא מספרת. "הובלת תהליכי 
שינוי והבראה זו ההתמחות שלי. בכל מקום 

עבודה שבו הייתי הובלתי תהליכים כאלה."

בשנת 2014, שנה אחרי כניסתה לתפקיד, שאותה 
הקדישה ללימוד הנושא, החלה חסיה בתהליך 
"הבאתי למזכירות  הבינוי הקהילתי בשובל. 
תוכנית עבודה, שכללה תכנון אסטרטגי ארוך 
טווח והתמקצעות של המערכות. "הבנתי שיש 
על  מדברים  אנשים  מסודר.  בתהליך  צורך 
השבילים, אבל אין במה מסודרת שבה אפשר 
ללבן את הנושאים החשובים לחברים. שמתי לב 
שיש לנו המון קבוצות שונות ויש להן אינטרסים 

שונים שלפעמים סותרים זה את זה. פעם היו 
שמים את האינטרסים מתחת לשטיח. היום, עם 
ההפרטה, זה לגיטימי להעלות את האינטרסים, 
אבל לא היה מנגנון להתמודד איתם. התושבים 
החדשים לא הכירו ולא נחשפו לשפה הקיבוצית 
שהוותיקים דיברו בה. כולם יצאו מנקודת הנחה 
שגויה שהשפה הזו תיספג עם הזמן. זיהיתי גם 
מרחק בין ההנהלה לציבור ולא ידעתי עד כמה 
ההנהלה והציבור רואים עין בעין מה הם הנושאים 

החשובים ובמה צריך לטפל."

לחשוב מחוץ לקופסה 
ולרענן את השגרה

חסיה בנתה צוות היגוי בן 15 חברים, שעוסקים 
במשך  קבוצות.  עם  ועבודה  שינוי  בתהליכי 
צוות ההיגוי שישה  כארבעה חודשים הגדיר 
סולידריות,  הקיבוץ:  עבור  מרכזיים  ערכים 
דמוקרטיה, התנהלות בכבוד הדדי, שותפות 
הוגנת וצביון כפרי ציבורי. הוקמו צוותי משנה 
במטרה לחבר בין הערכים לבין חיי היומיום 
בקיבוץ. ההתחלה הייתה רגילה. הנושאים שעלו 
לדיון והצעות ההחלטה שהתקבלו התפרסמו 
על לוחות המודעות ובעלוני הקיבוץ – "סקירון" 

ו"שובעלון". 

"אבל נראה היה שזה לא עובד והיה צריך לחשוב 
"היה צריך  מחוץ לקופסה", ממשיכה חסיה. 
לפתח שפה. ללא שפה אין חשיבה ואין אפשרות 
לשיח ודיון. לקחנו שורה של מושגים, כמו "ערבות 
הדדית" או "חצר קיבוצית" ופרסמנו אותם בכל 
רחבי הקיבוץ. כל דף עסק במושג אחר. פרסמנו 
את הדפים בכל מקום אפשרי ולא רק במקומות 
הרגילים, כמו לוח המודעות וכדומה. עבדנו עם 
בני הנוער על המושגים והם הלחינו שיר שכולל 
את השפה שפיתחנו. השיר הפך לקליפ שנוגן 

בכל אירוע ובכל הזדמנות בקיבוץ."

כל מנהל קהילה יודע כמה קשה להביא את 

התושבים למעורבות. בשובל חיפשו דרכים 
לרענן את הנוסחאות הרגילות והשחוקות. אוהד 
לימור, במאי סרטים ותושב שובל מעל 20 שנה, 
הוזמן להכין סדרה של סרטונים קצרים, בני 
כדקה, שעסקו בנושאים שעל הפרק בתמציתיות 
ובפשטות. "פניתי לאוהד מכיוון שהבנתי שעוד 
מאותו הדבר, מדרכי הפרסום הרגילות, לא עובד. 
לא חודר את שיגרת האדישות למידע חדש", 
מספרת חסיה. "כשחושבים על קהילה צריך 
לחשוב גם על תקשורת" מוסיף אוהד. "העולם 
השתנה ובעקבותיו גם הקיבוץ. בקיבוץ הישן 
שיחת הקיבוץ היתה המרכז, אבל כמו ערוץ 1, 
היא איבדה את הרלוונטיות שלה". הסרטונים, 
שזכו לשבחים מפיה של אדווה לויד, דוברת 
מרכז המועצות האזוריות, נשלחו לכל התושבים, 
למחשבים, לטאבלטים ולטלפונים הניידים שלהם 
והיוו "טיזר" לקראת הדיונים שהתקיימו בהמשך. 
"אנשים עסוקים בעצמם ובחיים שלהם, אבל 
כדי שניתן יהיה ליצור כאן קהילה בריאה חשוב 
למצוא את הדרך להגיע אליהם", אומר אוהד. "יש 
היום יותר אנשים בקיבוץ. הם מגיעים ממקומות 
רבים ומחזיקים בהשקפות עולם שונות ולכן מגוון 
הקולות הולך וגדל. כדי שתהיה קהילה בריאה, 
חייבים ליצור משהו משותף ואת זה מייצרים 

בשיח קהילתי."

כאן בונים קהילה
לקראת קליטת חברים בקיץ זה, נערך בקיבוץ שובל בשנה האחרונה תהליך מרתק של בינוי קהילתי, 

שכלל סרטוני קידום וגיבוש של שפה קהילתית אחידה בשיתוף הציבור, במטרה ליצור הסכמות בין כל 
קבוצות התושבים בקיבוץ. "ההנהגה בשובל יצרה תהליך חדשני, שהביא שפה חדשה גם לתהליכים 

במועצה" אומרת אורית צ'רנוברודה, מנהלת תחום הבינוי הקהילתי במועצה.

במשך שלושה חודשים נערכו ששה מפגשים 
בלתי פורמאליים, מעגלי הקשבה, בימי חמישי 
בערב ושישי בבוקר. במפגשים העלו התושבים 
וניסחו  אותם  ומעניינים  המטרידים  נושאים 

לעצמם ולחבריהם מהו ה"שובל שלהם". "כדי 
להזמין את התושבים למפגשים האלו הלכנו 
"הלכנו  בסיפורה.  חסיה  ממשיכה  אליהם", 
למקומות שבהם אנשים נפגשים ופרסמנו שם. 
לדוגמה, בבתי הילדים, שבהם אנשים נפגשים 
כשהם באים לקחת את הילדים, או במוסך. לכל 
מפגש כזה הגיעו כמאה תושבים והיתה הידברות 
שיצרה אווירה טובה ומשכה עוד אנשים, שיצרו 

מעגלי שיח בלתי-פורמליים נוספים."

"צריך כל הזמן לשבור את הראש איך לרענן 
את השגרה של הקיבוצניקים. תמיד יש הרגשה 

שכולם יודעים הכל ולא משקיעים בחשיבה איך 
להגיע לאנשים. ראינו את התרדמה בציבור, מין 
שביעות רצון שאינה במקומה והחלטנו לחפש כל 
הזמן דרכים לשתף את הציבור, אבל לא בדרכים 

הקלאסיות, כי הן כבר משעממות."

לאורך התהליך התקיימה גם בדיקה של חברה 
חיצונית בשם "9 פוינטס", שחיברה שאלונים 
לתושבים, במטרה לחדד ולדייק את ערכי הליבה 
של הקיבוץ ולבדוק את מידת היישום שלהם 
בפועל. כדי לעודד את התושבים לקחת חלק 
בתהליך, הובטח כרטיס "חישגד" לכל תושב 

שימלא את השאלונים.

קיבוץ שובל התעורר
"קיבוץ שובל התעורר מאד בשנים האחרונות", 
אומרת אורית צ'רנוברודה, מנהלת תחום הבינוי 
הקהילתי במועצה האזורית. "קורה משהו טוב 
בחינוך, בתרבות ובמחויבות של המנהיגות. כחלק 
מתפישת העולם שלי, אני מאמינה שעל כל 
קהילה לעבור מדי פעם לעבור תהליך של בינוי 
קהילתי. עצם שאלת השאלות והבדיקה עשתה 
טוב לקיבוץ. ההנהגה בשובל יצרה תהליך חדשני, 

 "צריך כל הזמן לשבור את 
הראש איך לרענן את השגרה של 

הקיבוצניקים. תמיד יש הרגשה 
שכולם יודעים הכל ולא משקיעים 

בחשיבה איך להגיע לאנשים״

כשהקיבוצים החלו בהקמת 
ההרחבות, לא תמיד הושקעה 

מחשבה מספקת לגבי האופן שבו 
ישתלבו תושביו החדשים של 

הקיבוץ במרקם החיים הקיים והאופן 
שבו נוכחותם וצרכיהם בתחומי 

החינוך והתרבות ישנו את הקיבוץ

נועה זמסקי
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שהביא שפה חדשה גם לתהליכים במועצה, 
הן בדרכי השיווק והן ביצירת שפה מדויקת של 
מדדים שעוקבת אחר התהליך, שהוא כשלעצמו 
יוצר תנועה והרגשה של אנרגיה חיובית". אורית 
מוסיפה שקליטה לחברות מהווה אתגר גדול יותר 
מאשר קליטה לשכונת הרחבה. "שובל הוא קיבוץ 
בעל זהות מגובשת מאוד וזה מאתגר לקלוט 
לתוכו חברים חדשים. נדרשת שפה מדויקת 

שברורה לכולם ומחויבות רבה יותר."

תמר שוחט ומשפחתה הגיעו לשובל מחולון 
בעיצומו של מבצע "צוק איתן", אחרי המתנה 
גדלנו  "לא  שיתפנה.  לבית  שנים  ארבע  של 
בקיבוץ וחששנו מהכניסה לבועה הקיבוצית", 
היא מספרת. "גילינו כאן קהילה מאד מקבלת, 

ופורה,  פתוח  שיח  קיים  ומכילה.  מחבקת 
שמאפשר גם להשמיע ביקורת, אם קיימת כזו. 
אין סתימה פיות או התעלמות מצרכים שאנחנו 
מעלים. אנחנו מרגישים שאנחנו מוסיפים רבדים 
חדשים לקיבוץ הקיים ומייצרים שילוב שנותן ערך 
מוסף. חסיה מבינה את כוח השינוי של הקהילה 

החדשה ואני מעריכה את פועלה."

"תהליך בינוי קהילתי מצריך חשיבה הוליסטית", 
מסבירה חסיה. "שינוי זו פעולה שמצריכה להזיז 
את הכל בו בזמן, אחרת לא מתרחש שינוי. חייבים 
לשלב אותו בשוטף, כדי שיהיה תקף למציאות 
ולחיים בפועל. יש לשתף את הציבור, לשאוב 
מחוכמת ההמונים ולקיים עשייה משותפת של 

הדרג הניהול והציבורי." 

בחודשים הקרובים תתפרסם החוברת החדשה - 
"שינוי 2016" - והחברים החדשים ייקלטו כחברים 
מלאים. זה יהיו שיאו של התהליך שעבר הקיבוץ 
בשנה האחרונה. השיא, אבל לא הסוף, אומרת 
חסיה. "אם רוצים לשמור על דבק ועל מכנה 
משותף ולחיות בקהילה שהיא משפחה מורחבת, 
יש לחזור על התהליך כל הזמן", היא מסכמת. 

היה צריך לפתח שפה. ללא שפה 
לשיח  אפשרות  ואין  חשיבה  אין 
ודיון. לקחנו שורה של מושגים, כמו 
"ערבות הדדית" או "חצר קיבוצית" 

ופרסמנו אותם בכל רחבי הקיבוץ

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

 שינוי 2016הכי שובלניקיקי
שותפות הוגנת

 שינוי 2016 
מיסים מול סמלים

 שינוי 2016
המרחב הציבורי

 שינוי 2016 
ערכים מרכזיים

היי, זו שוב אני, שירלי רוט. הכרנו במאמרים 
הקודמים שפרסמתי. עלי כבר סיפרתי קצת. 
המופלאה  המועצה  תושבת  שאני  למשל, 
שלנו וגרה בדביר. למשל שגם אני, כמו רבים 
שינוי  עשיתי  במועצה,  החדשים  מהתושבים 

ועברתי עם משפחתי מהעיר לקיבוץ. 

גם היום אני רוצה לתת לכם טיפים ומידע חשוב 
על שלב הכניסה לבית, לכבוד חברי הקיבוץ 
החדשים בשובל, שמקבלים מפתח בימים אלה, 
אבל לא רק להם. כל מי שבונה או משפץ וודאי 
מי שגר בבית ולא עשה בו שינוי זמן רב, יוכל 

לקרוא וליישם.

איך להפוך את הבית – לבית שלנו

בית הוא אוסף של פריטים שאנחנו אוהבים, 
בטקסטורות  בצבעוניות,  שמוקפים  פריטים 
לנו  גורם  בית  אותם.  שמשלימים  ובחומרים 
להרגיש נוח ונעים – בסוף יום עבודה ארוך, בסוף 
שבוע, עם כוס קפה ביד, בשקט עם עצמנו, עם 

חברים ועם המשפחה.

על כל בית להתאים את עצמו לבעליו. הטרנדים 
באים וחולפים, אבל הבית שלנו נשאר אתנו ועליו 
להתאים לנו במשך שנים רבות. קבלו את שלושת 

השלבים בדרך לבית מעוצב משלכם:

שלב 1 – אפיינו את הסגנון שלכם

היעזרו בספרי עיצוב, במגזינים ישראליים ומחו”ל 
מופלאה  אפליקציה   ,Pinterest את  ותכירו 
ששינתה את פניו של עולם העיצוב. כשתתקינו 
אותה, תוכלו להיחשף לאלפי לוחות השראה בכל 
תחום ובייחוד בתחום העיצוב וליצור לעצמכם את 
לוח ההשראה האישי שלכם, שישקף את טעמכם 

האישי ויעזור לכם בהמשך הבחירה.

לוח “השראה” של  צרו לעצמכם  טיפ חשוב: 
עיצובים שאתם ממש, אבל ממש לא אוהבים. 
זה לא פחות חשוב ככלי לעזרה בסינון הפריטים 

שתרכשו בהמשך.

2 – הגיעו לחנויות הנכונות, מוכנים  שלב 
 ומצוידים בכל מה שיסייע לכם ולמוכרים לעזור 
לכם בבחירה הנכונה. צאו לסיבוב בחנויות ולימדו 
את השטח - לאיזו חנות התחברתם מבחינת 
המראה, השירות, ובעיקר – המקצועיות. בחנות 
מקצועית יידעו לקרוא תכניות אדריכליות בצורה 
נכונה ולא ימכרו לכם ספה גדולה מדי לסלון רק 

כדי למכור.

טיפ חשוב: קחו עמכם את לוח ההשראה, אריח 

מריצוף הבית וכל פריט צבעוני מהבית, על מנת 
להתאים אליו את הרכישות החדשות.

3 – טפטים, צבעים וחומרים שונים  שלב 
לחיפוי הקירות

הדגשה של קירות מסוימים בגוון שונה נותנת 
חיים ואופי לבית. אל תפחדו מצבעים חזקים, גם 
לא בחללים קטנים. כשהצבע נבחר נכון, מתקבל 
שדרוג מופלא לחלל, ללא מאמץ ובעלות שולית. 

לא פחות חשוב - צבע ניתן להחלפה בקלות.

הדגשת הקירות בטפטים או חיפויים אחרים היא 
עשירה יותר ונותנת מראה ייחודי, שמדגיש את 
מה שרציתם לבטא בחלל ומאפשר לקשור את 

הפריטים בחלל בצורה הטובה ביותר. 

לאזורים  החיפוי  את  לייעד  כדאי  חשוב:  טיפ 
התחומים בנישה, מכיוון שהגבולות של הנישה 
מדגישים וסוגרים יפה כל חיפוי. ניתן לייצר נישות 
כאלה באמצעות תוספת פשוטה של בניה בגבס, 

בכל שלב של הבניה או השיפוץ.

והעצה החשובה מכולן: אל תתפשרו על עיצוב 
נכון עבורכם ורק עבורכם – היו נאמנים לעצמכם 
ולטעמכם ולכו עם זה עד הסוף. בסופו של דבר, 

אתם חיים בבית הזה.

וזה הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לכם.

שלכם, 
שירלי

בתמונה הגדולה: הרחבת הקיבוץ, בתמונות הקטנות מימין: חדר האוכל והצריף הישן

שירלי רוט
052-8105513

Shin.roth@gmail.com
פייסבוק – שירלי רוט תכנון 

ועיצוב פנים

בית בקיבוץ דביר. תכנון ועיצוב פנים: שירלי רוט
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"אני מצפה שבשנה הזו, לפני שאלמד להיות 
מדריך טוב יותר, אהיה אדם טוב יותר" אומר 
גור יונאי בן ה-18 מבית קמה, היוצא בשבועות 
הקרובות לשנה המרתקת והמאתגרת בחייו, 
שנת שירות. "נהיה תשעה חבר'ה בקומונה קטנה 
וצפופה. בלי אבא ואמא שדואגים לאוכל ולכביסה. 
אני לא אהיה אחראי רק על גור יונאי ובחינות 
הבגרות שלו, אלא גם על הילד הקטן הזה, שאין 
לו תמיכה אחרת. השנה הזו תחשל ותחזק אותי 
ותשפיע גם עליו וגם עלי". גור מצטרף לעוד 50 
בוגרי י"ב מיישובי המועצה היוצאים הקיץ לשנת 

שירות, פי שניים מאשר בשנה שעברה.

"שנת השירות היא שנה שבה מחליט בוגר י"ב 
מחליט לדחות את השירות הצבאי שלו ולתרום 
שנה למסגרת חברתית כלשהי, כמו פנימיות 
וכפרי נוער, חוות חקלאיות, עבודה עם אוכלוסיות 
בסיכון, בעלי  צרכים מיוחדים וכדומה. אחרים 
יוצאים לשנת שירות התיישבותית, בדרך כלל 
בקיבוצים הזקוקים לחיזוק, או נמצאים באזורי 
ספר כמו עוטף עזה. במהלך השנה הם מתגוררים 
עם מתנדבים נוספים בני גילם", מסבירה ברית 
אופיר, המרכזת את תחום שנת השירות והשירות 
המשמעותי בצבא במסגרת היחידה לחינוך חברתי 
במועצה האזורית בני שמעון. "במשך השנה הזו 
מהצוות  אינטגרלי  לחלק  הנוער  בני  הופכים 
במקום". גילם הצעיר, הקרוב לגיל הנוער שאתו 
הם עובדים, מהווה יתרון, מוסיפה ברית. "יש להם 
נישה משלהם, שמייחדת אותם משאר הצוות וזה 
מורגש מאד בחיבור שלהם עם הנוער. לאתגר 
שבעבודה החינוכית ובחשיפה לעולמות חדשים 
ושונים, רחוקים מאד מעולמם של בני הנוער שלנו, 
נוסף האתגר של יציאה מהבית, מהחממה הביתית 

הקטנה העוטפת אותם מיום היוולדם."

מתחילים כבר בי"א
לנוער  פנימייה  ל"בית אפל",  יצא בקרוב  גור 
בסיכון שהוצא מהבית מצו בית משפט. הוא 

יתגורר בקומונה עם מתנדבי שנת שירות נוספים. 
"הש"שינים )מתנדבי שנת השירות( הם חלק בלתי 
נפרד מהצוות וזו אחת הסיבות שרציתי להתקבל 
לשם", הוא מסביר. הרצון לצאת לשנת שירות 
התחיל אצל גור בבית. "אבא שלי עשה שנת 
שירות בעצמו והוא אומר שזו היתה בין השנים 
הטובות ביותר שהיו לו. תמיד רציתי לצאת מהבית 
ולחוות שנה כזו, בקומונה וזה התעצם עוד יותר 

כשראיתי חברים שיצאו לשנת השירות". 

בנוסף לבני הנוער שיוצאים לשנת שירות, יש 
הבוחרים לצאת למכינות קדם צבאיות. "השנה 
במכינה מפתחת את כישורי המנהיגות וההובלה 
של בני הנוער" מסבירה ברית. "המכינות נותנות 
להם הרבה מבחינה לימודית, בעיקר בנושאי 
גם שילוב של  יש  ופילוסופיה.  ציונות  יהדות, 
מעורבות חברתית והתנדבות בקהילה שבה 
הם חיים והכנה מנטלית ופיזית לצבא. הרעיון 
הוא ליצור שכבת מנהיגות צעירה, שתוביל את 

הצבא והמדינה".

התוכנית שמפעילה המועצה לשנת שירות ושירות 
משמעותי, בראשותה של ברית, מתחילה בכנס 
י"א של התנועה הקיבוצית, המתקיים בתחילת 
נפתח שיח סביב מעורבות  "בכנס  י"א.  כתה 
חברתית ומקומו של הנוער ביישוב שלו ובחברה 
בכלל", מספרת ברית. "אנחנו ממשיכים את 
השיח הזה ומקיימים מפגשים בנושא לאורך 
השנה. במאי מתקיים בקיבוץ בארי יריד שנת 
הזדמנות  וזו  הקיבוצית  התנועה  של  שירות 
לכולם להיחשף לנושא". תהליך הבחירה והמיון 
מתקיים בכתה י"ב. "בתחילת שנת הלימודים 

אנחנו מקיימים פאנל של שנת שירות, שאליו 
מגיעים בוגרי שנת שירות מיישובי המועצה לספר 
לי"בניקים הטריים על החוויה שלהם " מתארת 
ברית. "יש להם הזדמנות לשאול שאלות ולהבין 
לעומק מה זו שנת השירות ומה התהליך אותו 
הם עומדים לעבור". בחנוכה, במהלך מסע י"ב 
נפגשים בני הנוער עם אנשים מרכזיים בציבוריות 
הישראלית, האזרחית והצבאית כאחד. "לפני 
והכנס ואחריו אנחנו מכנסים מפגשים נוספים 
ומפגישים אותם עם פלחים שונים באוכלוסיה 

הישראלית", מספרת ברית. 

מעודדים לעצמאות
המועצה פועלת בשיתוף עם התנועה הקיבוצית, 
שהיא הגוף המשלח הגדול ביותר בארץ. תהליך 
המיון הוא ארוך, מורכב, מתסכל לפעמים ודורש 
מבני הנוער משאבים נפשיים. הוא מתחיל ביום 
של אבחונים במכון אבחון, הכולל סדנאות של 
דינמיקה קבוצתית, במטרה להתאים לכל אחד 
את המסגרת הטובה ביותר עבורו. חשיפה לגופים 
נוספים מתקיימת ביום חשיפה נוסף, שהיחידה 
עם  בשיתוף  עורכת  במועצה  חברתי  לחינוך 

"מבואות הנגב". 

כל  עצמאיים.  להיות  אותם  מעודדים  "אנחנו 
התהליך הוא עליהם. הם יוצרים את הקשר עם 
הגופים השונים ומגיעים למיונים ולכנסים השונים. 
הם צריכים לרצות את זה ולגלות יוזמה. זה חלק 
מהעצמאות והבגרות שעליהם לגלות כדי להיות 
מסוגלים להתמודד עם השנה הזו. אני שם כדי 

לעזור אם הם נתקלים בקשיים".

במהלך שנת י"ב מוצאים את עצמם בני הנוער 
נדרשים להציג את מועמדותם לגופים שונים, 
לפנות מזמנם כדי להגיע למיונים בכל רחבי 
ללמוד  וגם  ולבחירה  לשיפוט  לעמוד  הארץ, 
פשוט"  היה  לא  "זה  וסירובים.  דחיות  לקבל 
מספר גור. "אתה מגיע למקומות ושם בוחנים 

בשנתיים האחרונות חלה עלייה חדה במספר בני הנוער מבני שמעון היוצאים לשנת שירות. שנה 
מאתגרת ולא קלה, אבל גם מעצבת ומשפיעה. המועצה מפעילה תוכנית ייעודית, החושפת את בני 

הנוער לאפשרויות, מסייעת ומלווה אותם.

שנה עם משמעות

ומסתכלים עליך. כל מלה נרשמת. אתה חשוף 
להמון ביקורת כל הזמן ואם אתה לא רגיל לזה, 
זה קשה. היתה תחושה חריפה של עמידה מתחת 
לזכוכית מגדלת, כשלכל תנועה שאתה עושה 

יש משמעות."

תחת זכוכית מגדלת
"הרבה פעמים התפקיד שלי במהלך השנה הוא 
בעיקר במקום הזה", מסבירה ברית. "זה תהליך 
לא פשוט בגילם. הם נדרשים להוכיח את עצמם 
מול קבוצת העמיתים שלהם וזה קורה בגיל 
שלא פשוט להתחרות בו. זו בעיקר התמודדות, 
לפעמים ראשונה, עם דחייה ועם אכזבה ועם 
ועל היכולות שלך. מדובר  שאלות על עצמך 
בחוויה משמעותית מאוד, לפעמים מתסכלת ולא 
פשוטה ופה המקום שלנו ושל ההורים - להיות שם 
ולהזכיר להם שמדובר במועמדים רבים והעובדה 
שלא התקבלו אינה אומרת ואינה מעידה על 

היכולות שלהם ועל מי שהם. הם אמורים להמשיך 
עד שימצאו את המקום המתאים ביותר. מעבר 
להכנה של הפעילויות והמפגשים, אני מקפידה 
להיות בקשר פרטני עם כל אחד, לשמוע איך 
עברו המיונים ואיך הם מתמודדים עם האכזבות, 
אם יש כאלה. להיות שם, ולהקשיב וגם לעזור, 

אם יש בעיות קונקרטיות". 

עד לפני מספר שנים היתה כמות המתנדבים 
מבני שמעון נמוכה. לפני ארבע שנים החליטה 
סיגל מורן, ראשת המועצה, לקדם את נושא 
שנת השירות. "הנושא היה קרוב לליבה של 
סיגל והיא החליטה להגדיר תפקיד שזה יהיה 
מרכז עיסוקו, כחלק מהחינוך החברתי בניהולה 
של עפרה שיר לביא ", מספרת ברית. "שחר 
מולכו, שאותה החלפתי, החלה בתמיכתה של 
עפרה ליזום תוכנית, תוך שהיא נעזרת בתוכניות 
דומות הפועלות במועצות אזוריות שבהן יש 
אחוז גבוה של יציאה לשנת שירות, כמו עמק 

יזרעאל ומשגב". בעקבות כניסתה של שחר 
לתפקיד עלה מספר המתנדבים לשנת שירות 
לקרוב ל-20. "השנה כבר יצאו לשנת שירות 25 
מתנדבים ובשנה הקרובה יהיו לנו מעל ל-50 
מתנדבים, קרוב למחצית מבוגרי י"ב במועצה" 

אומרת ברית.

 אתגרים מגוונים
את הסיבה לעלייה הדרמטית במספר המתנדבים 
תולה ברית בעלייה במודעות. "מלבד בחצרים, 
לא היתה ביישובי בני שמעון מודעות לנושא של 
שנת השירות. ברגע שיצרנו חשיפה והגברנו 
את המודעות, בני הנוער הגיעו. בכל דור נוטים 
לזלזל בצעירים, אבל אני נחשפת לנוער איכותי 
ומעורב, שמעניינים אותו עוד דברים חוץ מעצמו 
והחוויות האינדיווידואליסטיות שלו ושנת השירות 

תמונות עליונות: יום החשיפה לשנת השירות במבואות הנגב בתחילת השנה, תמונה תחתונה: שכבה יב של בני שמעון ממסע יב )כנס ניצנה(.

מדובר בחוויה משמעותית 
מאוד, לפעמים מתסכלת ולא 

פשוטה ופה המקום שלנו ושל 
ההורים - להיות שם

נועה זמסקי
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ולהמשיך הלאה. למדתי לחיות בקבוצה גדולה 
שיש בה דעות שונות, לדרוש ולא לוותר. ידעתי 
שאני מתעניינת באנשים עוד לפני כן, אבל השנה 

הזו חידדה את זה." 

הוא  הדבר העיקרי שאשל תקח איתה הלאה 
שיחות הסיכום עם החניכים. "החניכים הצעירים 
לא רגילים שמישהו בכלל מתעניין בהם. כשהם 
התחילו להיפתח ולהיחשף, בשיחות אחד על אחד, 

נחשפתי לחיים שונים וזה משנה את התודעה", היא 
מספרת. "במהלך השנה הם לא יודעים להביע את 
זה, אבל בשיחות הסיכום הבנתי כמה השפעתי 
עליהם, בסופו של דבר. אני שמחה מאד שיצאתי 
לשנת השירות. לא הייתי מחליפה את זה בשום 

דבר."

תמיד זה כך. השנה היו לנו מספר מקרים שבהם 
היינו צריכים להתערב מהסיבה הזו. מדובר בבני 
נוער בני 18, שאמורים לסיים את השנה בריאים 

ברוחם ובנפשם." 

לא מחליפה
אשל נאור בת ה-19 משובל מסיימת בימים אלה 
שנת התנדבות בכפר הנוער "עיינות". "רציתי 
ולהכיר גם  לצאת קצת מהבועה של הקיבוץ 
עולמות אחרים", היא מספרת. "רציתי להכיר 
אנשים שגדלו אחרת ממני, לקחת אחריות ויוזמה, 
ולתרום  לעזור  וגם  עצמי  את  ולפתח  לממש 
לאחרים. זה מעניין וקשה ללכת למקום שבו אני 
רק הכלי, לשים את עצמי בצד ולעשות הכי טוב 
שאני יכולה בשביל האחר, כי הילד הוא המרכז." 

השנה הזו אפשרה לאשל ללמוד על עצמה. "באים 
עם המון מטרות וציפיות והרבה מזה לא עושים. 
אתה אוכל את עצמך, אבל בדרך אתה משיג 
דברים אחרים", היא מספרת. "בשנה הזו למדתי 
לא לקחת את עצמי יותר מדי ברצינות. למדתי 
פרופורציות: מתי לשחרר, מתי לא להתעכב 

היא הביטוי המדהים ביותר לכך." ברית היא בת 
27, סטודנטית לעבודה סוציאלית המתגוררת 
בבית קמה ובוגרת שנת שירות בעצמה. "זו היתה 
שנה מעצבת בחיים שלי, שהשפיעה רבות על 
מי שאני היום. נוער שעושה שנת שירות מגיע 
מוכן ובוגר יותר לצבא ויצליח לעמוד אחרי כן 

באתגרים הבאים."

במהלך שנת השירות עלולים המתנדבים, צעירים 
שזה עתה סיימו ללמוד, להיתקל בקשיים שונים. 
החל מהקושי לחיות בקומונה, על כל הכרוך בכך, 
קשים,  סוציאליים  למקרים  בחשיפה  והמשך 
התמודדות עם אוכלוסיות מיוחדות ועוד. לכן 
ממשיכה ברית ללוות אותם במהלך שנת השירות. 
"אנחנו באים לבקר את כולם, לשמוע איך הולך 
ולתת להם שי. אם יש צורך או מצוקה כלשהי, הם 
פונים אלינו בעצמם", היא מספרת. "בני הנוער 
יוצאים לראשונה מהבועה שלהם ורואים דברים 
אחרים והמפגש הזה יכול להיות קשה. אנחנו 
משתדלים לוודא שבמקומות שאליהם הם יוצאים 
יהיה ליווי טוב ותומך שיוכל לסייע להם, אבל לא 

משמאל למעלה ובכיוון השעון: פאנל שנת השירות שהתרחש בקיבוץ בית קמה ובו הגיעו שינשינים משנים קודמות מהמועצה כדי לספר ליבניקים על חוויתם, תמונות 
ממפגש בבית הלוחם כחלק מההכנה למסע יב - כדורסל כסאות גלגלים., יום החשיפה לשנת השירות במבואות הנגב בתחילת השנה

סיום שנת הלימודים תשע"ו
מבואות הנגב

בהצלחה לבוגרים הטריים!
"שני הטקסים המרגשים אותי ביותר לאורך השנה הם היום הראשון של 
כתה א' וטקס הסיום של בית הספר התיכון", אמרה סיגל מורן, ראשת 
המועצה, במסיבת הסיום של מחזור נ"א ב"מבואות הנגב" ביום חמישי, 
23.6, שבה סיימו 145 בוגרים את לימודיהם. אלי פרץ, מנהל בית הספר, 
תעודות  כשבידיהם  הלימודים  את  סיימו  בוגרים  שארבעים  בגאווה  ציין 
ו-45 בוגרים מתעתדים לצאת לשנת שירות או מכינה  בגרות חברתיות 

קדם צבאית. 
זה היה ערב מלא במערכונים משעשעים מהווי המחזור, ריקודים, מוזיקה, 
מתלמידיהן  נפרדו  המחנכות  מרגשות.  ופרידות  ופרידה  סיכום  נאומי 
דבר,  של  "בסופו  הספר:  בבית  השנים  את  שסקר  הומוריסטי,  בטקסט 

שכבה טובה!"

איכותי  לנוער  נחשפת  "אני 
עוד  ומעורב, שמעניינים אותו 
והחוויות  מעצמו  חוץ  דברים 

האינדיווידואליסטיות שלו"
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הרבה צבע, צחוק וריקודים 
היו במסיבת סיום שנת הלימודים של מחזור כ"ה בבית הספר "ניצני 
הנגב" בבית קמה, שנערכה ביום שלישי, 21.6. מערכונים מצחיקים, 

וצבעו וריקודים מרהיבים בערב שכולו קסם  ־תלבושות משעשעות 
ניות, שבו הציגו התלמ דים מהווי חייהם בבית הספר ובבית.

בוגרי מחזור ב' של "יובלי הנגב" 
סיימו ביום רביעי, 22.6, את שנת הלימודים במסיבה מלאה דמיון, חן 
והומור. ילדי השכבה מצאו קופסה מסתורית שהובילה אותם במבוכי 
שהמוזמנים  לפני  רגע  הסיום.  מסיבת  לפני  ספורות  שעות  הזמן 

התייאשו, הם הצליחו להגיע.

יובלי הנגב ניצני הנגב
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במסיבת סיום מקסימה, בסימן עליסה בארץ הפלאות
שנת  את  בחצרים  במדבר"   "נווה  הספר  בבית  נ"א  מחזור  סיים 
משוגעים  וכובענים  חתולים  ממהרים,  ארנבים  עליסות,  הלימודים. 
לחטיבת  במעבר  הספר  בית  לבוגרי  לעזור  וניסו  הבמה  את  מילאו 

הביניים. היה כיף גדול, יצירתי וצבעוני

 מקומפגש לבריאות / אופירה כ"ץ-שופןנווה במדבר

אכילת פירות וירקות מועילה לבריאות ואכילת 
מגוון מהם מועילה הרבה יותר. מי שאוכל מגוון 
ללקות  לסיכון  פחות  נחשף  ופירות,  ירקות 
במחלות לב, סוגים מסוימים של סרטן והרבה 
לנו  מספקים  ופירות  ירקות  אחרות.  מחלות 
קלות  באותה  מגיעים  שאינם  תזונה  רכיבי 
בחומרים  עמוסים  הם  אחרים.  מזון  ממוצרי 
העיקריים  המקורות  והם  לבריאות  הטובים 
ולפעמים היחידים של ויטמין C, חומצה פולית 
A. הם  ויטמין  – חומר המוצא של  ובטא קרוטן 
התזונתיים  הסיבים  מכמות  חצי  מספקים 
וכוללים  מדגנים(  מגיע  השני  )החצי  בתפריט 
צירופים משתנים של פיטוכימיקלים – חומרים 

המגנים על הגוף מפני מחלות. 

ופירות? הפירות  ירקות  בין  מה בעצם ההבדל 
ובסוכרים.  בקלוריות  מירקות  יותר  עשירים 
צריכה  כי  לחשוב  הנוטים  שיש  לכך  הסיבה  זו 
לבריאות  מומלצת  אינה  פירות  של  מרובה 

ולשמירה על משקל הגוף.

הפירות אמנם עשירים בסוכר מסוג פרוקטוז, 
העיבוד  בתהליך  העיקרי  הסוכר  גם  שהוא 

דינו  אין  אך  וממתקים,  עוגות  מאפה,  דברי  של 
במזון  טבעי  באופן  הנמצא  הפרוקטוז  של 
לכך,  מעבר  העיבוד.  בתהליך  המוסף  זה  כשל 
שונים,  ויטמינים  לסוכרים,  בנוסף  מכיל,  הפרי 
בעוד  תזונתיים,  וסיבים  מגוונים  פיטוכימיקלים 
והממתקים  האנרגיה  חטיפי  המאפה,  שדברי 
שומן  רוויים,  שומנים  לסוכרים,  בנוסף  מכילים, 
מסוג טרנס, מלח, חומרי צבע, חומרי טעם וריח 
הנקודה  לחידוד  משמרים.  חומרים  ולעיתים 
מדף  חיי  בעלי  מזונות  "צריכת  נחמד:  ציטוט 

ארוכים עלולה לקצר את החיים". 

מספר  גם  פירות  לצריכת  יש  היתרונות,  לצד 
חסרונות. פירות )וירקות( אינם גדלים בסביבה 
דבר  בחיידקים,  עמוסים  הם  ולפיכך  סטרילית 
עם  להתמודד  כדי  המדף.  חיי  את  המקצר 
משמרים  בחומרים  שימוש  נעשה  זו  בעיה 
חסרון  המדף.  חיי  את  המאריכים  ובחומרים 
הדברה  לחומרי  הפירות  חשיפת  הוא  נוסף 
את  להעלות  עלולים  אלה  כל  עשבים.  וקוטלי 
מרחיקה  טובה  שטיפה  למחלות.  הסיכון  רמת 
החומרים  של  חלקם  ואת  החיידקים  רוב  את 

האחרים.

על  מוגדרת  ופירות  ירקות  של  מספקת  צריכה 
הגורמים  כאחד  העולמי  הבריאות  ארגון  ידי 
וסוגים  וכלי דם  לב  החשובים במניעת  מחלות 
יחסית  גבוהה  תכולה  אף  על  סרטן.  של  שונים 
להוות חלק חשוב  עליהם  בפירות,  סוכרים  של 
כגון  כרוניות,  במחלות  לחולים  שלנו.  מהתזונה 
כדאי  בדם,  שומנים  של  גבוהות  ורמות  סוכרת 
להתייעץ עם דיאטנית לגבי כמות הפירות היומית 
פירות  לאכול  אמליץ  לשאר  עבורם.  המומלצת 
שמירה  תוך  האישית,  ההעדפה  פי  על  מגוונים 
על רחיצה טובה של הפירות במים )מומלץ גם 
במיוחד  מומלצים  ובמגבת(.  בסקוטש  לשפשף 
הבית,  ליד  בגינה  עצים  על  הגדלים  הפירות 
הפירות  מזיקים.  בחומרים  מטופלים  שאינם 
יכולים לשמש כארוחות ביניים בריאות ושילובם 

עם אגוזים או יוגורט מהווה ארוחה מאוזנת.

בואו של הקיץ הוא זמן נפלא להגביר את צריכת 
הירקות והפירות. תיהנו!

הכותבת: אופירה כ"ץ-שופן, דיאטנית קלינית 
 www.oks.co.il .ויועצת ספורט, בית קמה

.052-4326540

בריאות בקיץ: להחזיר את כבודם של הפירות למקומו הטבעי

 אנו שמחים לבשר כי החל משנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, תשע"ז, 
יתאפשר לראשונה תשלום דרך האינטרנט, בצורה יעילה, בטוחה ומהירה!

 כל משפחה תקבל שובר ממסופר לתשלום
באמצעותו ניתן יהיה להיכנס לאתר ולשלם. פשוט, נוח, קל ובטוח!

מצ"ב קישור שיופעל לכשיישלחו השוברים: 

https://pay24.co.il/
TestPay24Website/Page_
SelectRashut.aspx

תשלום עבור אגרת חינוך באמצעות אתר האינטרנט
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נועה זמסקי

"המועצה החליטה, כתפיסה אסטרטגית, לקיים 
החינוך  במערכת  בריאות  מקדמי  תהליכים 
שלה", מספרת רונה פוירינג, רכזת הבריאות 
של המועצה האזורית בני שמעון. "אנחנו רוצים 
להטמיע אורח חיים בריא בגילאים הצעירים 
היא  התלמידים",  של  בהובלה  זאת  ולעשות 
מוסיפה. בשנים האחרונות עוברת מערכת החינוך 
במועצה שינויים משמעותיים בהתייחסותה לנושא 
הבריאות. תכנים המקדמים בריאות מטפטפים 
לפעילויות שונות בבית הספר ובגנים, תוכניות 
בתפריט  מבוצעים  שינויים  מוטמעות,  לימוד 
חדשות  והנחיות  לילדים  הניתנות  הארוחות 

מועברות לגננות, למורות וגם להורים. 

חלק מהשינויים הללו, כמו שינויים בתפריט הניתן 
לילדי הגנים, מקורם בהנחיות חדשות של משרד 
ביקורת  גובשו בעקבות  אלו  החינוך. הנחיות 
ציבורית גוברת על איכותו וטיבו של המזון המוגש 
בגני הילדים, כמו גם הרכבו. ביקורת זו מבטאת 
את העניין הציבורי הגדל בנושאי בריאות ובראשם 
תזונה בריאה. הלך רוח זה נושב גם בקרב תושבי 
המועצה ומקבל את ביטויו בסקרים ובמשאלים 
שעורכת המועצה מדי פעם. בעקבות התהליך 
2013, שבמסגרתו  האסטרטגי האחרון בשנת 
עלתה מהתושבים ציפייה שהמועצה תעסוק גם 
בנושאי בריאות, מונתה רונה  פוירינג לתפקיד 
רכזת בריאות, כחלק מפעילותה של המחלקה 
לשירותים חברתיים בניהולה של עדית אטינגר. 
זמן קצר לאחר מכן הצטרפה המועצה ל"רשת 
ערים בריאות בישראל". במועצה האזורית פועלות 
בשנים האחרונות שתי תכניות מרכזיות בנושא 

בריאות - בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים.

פירות במקום ממתקים
התוכנית בגני הילדים פועלת זו השנה השלישית 

ילדות בריאה
בשנים האחרונות מקבל נושא הבריאות במערכת החינוך של המועצה משנה חשיבות. בנוסף לתוכניות 
לימודים ייעודיות, הפועלות בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים והכנסה של פעילויות מקדמות בריאות, 

מוחלפים הרגלים ישנים בחדשים ופעילויות ישנות מקבלות פנים חדשות, בריאות יותר.

4 מפגשים עם אביבה נעים, דיאטנית  וכוללת 
קלינית המתמחה בעבודה חינוכית עם ילדים 
המפגשים  שונות.  פעילויות  להם  ומעבירה 
ובו  אחד  חודש  במהלך  במרוכז,  מתקיימים 
נחשפים הילדים למגוון נושאים מתחומי התזונה 
והבריאות, כמו ירקות ופירות, שתיית מים, כריכים 
בריאים, הפחתה בחטיפים וממתקים, ארוחת 
בוקר וכדומה. הדיאטנית מגיעה לגן עם קוף בשם 
קופי, המדבר עם הילדים, מספר להם סיפור, שר 
שירים ומשתף את הילדים בפעילויות. במסגרת 
המפגשים מתנסים הילדים באכילת ירקות שונים 

ומכינים עם הדיאטנית והצוות מאכלים שונים. 
ההורים מקבלים לפני הפעילות ולאחריה חומרים 
כתובים העוסקים בנושא שדובר בו. הפעילות 
בגני הילדים מבוססת על תוכנית לשינוי הרגלי 
האכילה בגילאים הצעירים, שפותחה על-ידי 
שותפות "ג'וינט ישראל אשלים". התכנית מועברת 
במשך שנתיים, לגילאי 5-4 ולגילאי 6-5, כאשר 

בכל פעם הנושאים משתנים.

"התוכנית מבוססת על מחקרים שלפיהם ילדים 
הם סוכני שינוי", מסבירה רונה. "כשילד מבין את 

"התוכנית מבוססת על מחקרים שלפיהם ילדים הם סוכני שינוי", מסבירה 
רונה. "כשילד מבין את העניין וגם חווה חוויה חיובית, יש סיכוי שהוא יבוא 

הביתה ויבקש מההורה לאכול בצורה שונה או לטעום דברים אחרים".

העניין וגם חווה חוויה חיובית, יש סיכוי שהוא יבוא 
הביתה ויבקש מההורה לאכול בצורה שונה או 
לטעום דברים אחרים. יש חשיבות להטמעה של 
הנושאים האלה בגיל הצעיר, לפני שמתקבעים 
הרגלים פחות טובים." צוותי הגנים, מוסיפה 
רונה, שותפים מלאים לתכונית, נוכחים במהלך 
הנחיות  ומקבלים  הדיאטנית  עם  המפגשים 
לתזונה נכונה בגן. "יש לנו פידבקים מדהימים 
מההורים", היא מספרת. "זה עובד נהדר בכל 

היישובים."

אגף החינוך של המועצה שותף לתוכנית. "אמיר 
ברזילי, מנהל תחום הגיל הרך, הוא השותף 
תקציבית",  מבחינה  גם  הזו,  לתוכנית  שלי 
מסבירה רונה. "אני הבאתי את כל החומרים 
ואמיר התחבר לזה. קיימנו מיפגש עם הגננות 
והפיקוח ובו הצגנו בפניהם את הנושא ולאחר 

שקיבלנו את אישורם, ארגנו לגננות השתלמות 
עם אביבה, הדיאטנית".

לפני שנתיים, כשנה לאחר תחילת הפרוייקט 
במועצה, הוציא משרד החינוך הנחיות והמלצות, 
שהפכו השנה להוראות מחייבות בנושא התזונה 
בגני הילדים. על צוותי הגנים והחינוך הבלתי 
פורמאלי ביישובים היה לעבור תקופת למידה 
והסתגלות להנחיות החדשות. "זה נראה לנו ברור 
מאליו מה בריא ומה לא, אבל עלו כל מיני שאלות, 
כמו כיבוד בימי הולדת, איך מעודדים ילדים לאכול 
ירקות ועוד", מספרת רונה. "היה צריך לעשות 
עבודה עם צוותי הגנים. בנוסף לכך, עברנו תהליך 
ארוך גם עם רכזות החינוך ומערכות החינוך של 
היישובים". אין חג ללא אוכל וכל המרבה הרי זה 
משובח. "בחנוכה, למשל, מותר לאכול סופגנייה 
ולביבה, אבל אין צורך לעשות זאת בכל ימי החג. 

אותו הדבר גם בחגים האחרים, כמו פסח. יש 
מקום לאוכל בחגים, אבל עדיף שהוא לא יהיה 
הדבר המרכזי. אנחנו חיים בחברת שפע ולילדים 

אין חסך."

גם ההורים, כך מסתבר, צריכים ללמוד להסתגל 
למדיניות החדשה. "זה פוגש גם את ההורים 
בכל מיני מקומות", מספרת רונה. "רוב ההורים 
מברכים על כך, אבל לחלקם קשה להסתגל. 
יש הורים שמקשיבים להנחיות ואז מרגישים 
רע כשהורים אחרים מתעלמים מהן ומחלקים 
ממתקים בימי הולדת. היו כאלה שחוו נזיפות 
מההורים האחרים כשהתעלמו מההנחיות והביאו 

ממתקים."

רשת ערים בריאות בישראל
"רשת ערים בריאות בישראל" הוקמה בשנת 
1990 כיוזמה משותפת של משרד הבריאות 
ומרכז השלטון המקומי ופועלת כחלק מתנועה 
עולמית בהנהגת ארגון הבריאות העולמי, לקידום 
הבריאות של האוכלוסייה ולצמצום הפערים 
הבריאותיים בה. על פי הצהרות הארגון, "עיר 
בריאה" היא גם עיר נקייה, ירוקה, מקיימת, נגישה, 
הוגנת, לומדת, דמוקרטית, בטוחה ופעילה. עיר 
שבה פועלים יחד כל המגזרים -  תושבים, עסקים 
וארגונים, כדי להבטיח שתהיה עיר שטוב לחיות 

"אנחנו הולכים לכיוון של עידוד 
ולא של איסור", מסכמת רונה. 

"אנחנו ממליצים לא להביא 
חטיפים לבית הספר, מעודדים 

שתיית מים ומשתדלים 
שבאירועי בתי הספר יצומצם 

הכיבוד 'המזיק'"
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בה. כדי להצטרף לרשת יש לקבל החלטה על כך 
במליאת הרשות ובכך להביע מחויבות  לרעיון. על 
הרשות למנות מתאם בריאות עירוני, להקים ועדת 
היגוי בין-תחומית וצוותי פעולה מקצועיים ולבנות 
תשתית ארגונית שתאפשר פעולה בין-מגזרית 
והשתתפות של תושבים. על הרשות להקצות 
תקציב לנושא ולבנות פרופיל בריאות עירוני, 
שיצלם את המצב הקיים ויהווה בסיס לתכנון 

אסטרטגי לקידום הבריאות והקיימות ברשות. 

"אני לא מאמינה בכוחם של אירועי שיא. אירועים 
כדי  אבל  תהליך,  בסיום  לבוא  יכולים  כאלה 
שיתקיים שינוי בר קיימא וכדי שאנשים יעברו 
תהליך אישי או קהילתי של שינוי, חייב להתקיים 
דבר מתמשך, לאורך זמן, שיאפשר הטמעה", 
שעשועים  מתקני  של  "אירוע  רונה.  קובעת 
מתנפחים שמחלקים בו מברשות שיניים לא 
יגרום לאנשים לצחצח שיניים. כולנו יודעים מה 
לא בריא - שוקולד, עישון וכדומה ועדיין קשה לנו 
לעשות שינוי. יש כל מיני סיבות שמונעות מאתנו 

לעשות שינויים."

נאמני בריאות
"נאמני בריאות - כל אחד יכול" הוא שמה של 
התוכנית הפועלת בבתי הספר היסודיים של 
המועצה. "נאמני הבריאות" זו ועדה של תלמידים, 
שבראשה עומדת מורה מבית הספר. הוועדה 
נפגשת פעם בחודש עם מירי רימון, מקדמת 
הבריאות של "האגודה לבריאות הציבור", הפועלת 
תחת משרד הבריאות. רימון, בעלת תואר שני 
והתמחות בבעיות השמנה  בבריאות הציבור 
של ילדים, עוזרת לוועדה ולמנהלת בית הספר 
לבנות תוכנית עבודה שנתית. הנושאים בהם 
עוסקת הוועדה מגוונים ונוגעים בדברים החשובים 
לתלמידים. בבית הספר "ניצני הנגב" שבבית קמה 
בחרו לעסוק, למשל, במצב ההיגיינה בשירותים 
של בית הספר. בנוסף לכך, מקבלים הילדים 
כלים להעברת פעילויות בבית הספר והופכים 

להיות סוכני משנה בנושא הבריאות. 

"התפיסה האסטרטגית של המועצה היא שבבתי 
הספר שלנו צריכים להיות תהליכים שמקדמים 

בריאות", מסבירה רונה. "אנחנו רוצים להטמיע 
אורח חיים בריא בגילאים הצעירים ובהובלה של 
התלמידים. בהתחלה התלמידים לא הבינו את 
מטרת הוועדה, אבל היום הם מתחברים ומובילים 
וזה היופי בתוכנית הזו." בבית הספר "ניצני הנגב" 
עסקו בחמשת צבעי הירקות כחלק מהתכנית 
השנתית שנבחרה על ידי הוועדה. כאירוע שיא 
של תהליך הלמידה הוחלט לקיים צעדה – "צעדת 
חמשת הצבעים". זה היה יום שתוכנן עם ההורים 
בשיתוף עם מדריכי תנועות הנוער, שהעבירו 
פעילויות לאורך נתיב הצעדה, בתוך קיבוץ בית 
קמה. כל שכבה התמקדה באחד הצבעים והקימה 

דוכן ירקות ופירות בהתאם לצבע.

חלק מרכזי בתפיסה האסטרטגית הוא שילוב 
של פעילויות המקדמות בריאות וקיימות בתוך 
ובאירועים  הספר  בבית  הקיימות  הפעילויות 
השונים הנערכים בו. ב"ניצני הנגב" התמקדו 
שמעו  המורים  הורה-מורה".  ב"בוקר  השנה 
הרצאה בנושא מקדם בריאות, בזמן שההורים 

ופעילויות כיתתיות  העבירו בכיתות שיעורים 
בנושאים הקשורים בבריאות וסביבה. ב"יובלי 
הנגב" התקיים יום שהוקדש לבריאות ובו שמעו 
ההורים הרצאה על צרכנות נבונה ברכישת מזון 
והילדים הפעילו תחנות בנושא תזונה נכונה. 
ב"נווה במדבר" בחרו להכניס תכנים מקדמי 

בריאות ביום המשפחה.

בתי ספר מקדמי בריאות
ו"נווה  הנגב"  יובלי  הנגב",  "ניצני  הספר  בתי 
במדבר" שבקיבוץ חצרים מוכרים היום על ידי 
משרד החינוך כבתי ספר ירוקים וכבתי ספר 
מקדמי בריאות, המקיימים פעילויות לקידום 
הבריאות בבית הספר. בשל כך הוענקו להם 
כוכבי בריאות של משרד החינוך. "יש דברים 
חושבת  ואני  קבוע  באופן  לחלחל  שהתחילו 
שהשגנו התקדמות משמעותית בנושא הבריאות 
בבתי הספר", אומרת רונה. "בכל בתי הספר 
היסודיים הוסיפו ליום הלימודים פעילות גופנית, 
הכוללת הפסקה פעילה, תוספת תנועה באירועים 
השונים, תוספת שעת פעילות לחלק מהשכבות 
ועוד. המטרה היא למנוע את ה'יושבנות', שעות 

רבות של ישיבה מול מסכים ללא תנועה.

יחד עם זאת, אין עדיין אחידות בכל בתי הספר של 
המועצה ועדיין נדרשת עבודה רבה כדי להטמיע 
בכולם את נושאי הבריאות, אומרת רונה. השנה 
הצטרפו גם שני בתי הספר של שומריה לתוכנית 
נאמני הבריאות בבתי הספר. כך הושלם, למעשה, 
תהליך כניסתם של כל בתי הספר היסודיים 

במועצה לתוכנית לקידום הבריאות.

פעילויות הבריאות במערכת החינוך מתבצעות 
בשיתוף פעולה עם אגף החינוך של המועצה 
בראשותו של יהודה נגר. "אנחנו הולכים לכיוון 
של עידוד ולא של איסור", מסכמת רונה. "אנחנו 
הספר,  לבית  חטיפים  להביא  לא  ממליצים 
שבאירועי  ומשתדלים  מים  שתיית  מעודדים 
בתי הספר יצומצם הכיבוד 'המזיק', כמו שיפודי 
ממתקים בדוכני המכירות של כיתות ו',  ממתקים 
בימי הורים וכמויות רבות של עוגות וחטיפים 

באירועים שונים."

מחלקות התרבות והבריאות מזמינות אתכם לחוות וללמוד בסדרה בת 4 מפגשים 
שתעסוק באיכות חיים, בריאות ובהסתכלות אופטימית על חיינו.

בחרנו עבורכם את מיטב המרצים והמרצות ואנו מזמינות אותכם לקחת פסק זמן 
מהמרדף היומיומי אחרי הצלחה והישגים ולהקדיש ערב אחד בחודש לעצמכם. 

לצחוק יחד, ללמוד מה עוזר לנו לשמוח ולהתרגש מרגעי האושר שבחיים.
ובעיקר...איך כל זה משפיע על הבריאות שלנו!

המפגשים יערכו בימי 
רביעי בשעה 20:30
באולם בקיבוץ להב

מחיר מפגש: 40 ₪
מחיר לכל הסדרה: 120 ₪

בואו לנפץ מיתוסים על צירופי מזון, ויטמינים 
ותוספות, כוס הקפה שלנו – מה שבתוכה ומה 

שלצידה

 7.9.16 
  ד”ר מאיה רוזמן 
 מיתוסים בתזונה
ודיאטה

על התשובות המפתיעות של המדע והדרכים 
המוזרות למציאתן והאם נהיה מאושרים אם נזכה 

בפיס

23.11.16
 פרופ’ יורם יובל 
הדרך אל האושר  
 מה עושה
 אנשים מאושרים?

הרצאה סוחפת ומרגשת על מצויינות והגשמה, 
יכולת הנעה, מוטיבציה ונחישות של שחיינית 
אולימפית ושיאנית עולם, "דוגמא ומופת לכוח 

הרצון האנושי ולרוח האדם"

14.12.16
 קרן ליבוביץ
בדרך אל הזהב 

תרבות 
בריאות 

ומה 
... שביניהן

טיפים ועצות מעשיות בנושאי זוגיות נכונה וניהול 
התא המשפחתי מטובלים בהומור שנון ומתוחכם

10.8.16 
ד”ר צחי בן ציון
 זוגיות ומיניות 
 הרצאת הומור לכולם  



גיליון מס. 235 יולי 2016  | 2223 |  עיתון בני שמעון 

גוף ונפש

מתחם טיפולים במים לפעוטות וילדים 
בר בגבעות  והידרותרפיה  חוויה   טיפולי 

חוויה של תנועה ורוגע במים

החלטתי להתחיל במסעי דווקא מתחת למים – 
בטיפול וואטסו )WATSU( במקום קסום בשם 

"עינות בר", הנמצא בגבעות בר.

מטפלת   , הידרותרפיסטית  כהן,  צרפתי  עינת 
ועד  פעוט  מגיל  מים  וטיפולי  שיטות  במגוון 
הגיל השלישי.  בבריכה הטיפולית תוכלו לקבל 
וואטסו  וביניהן  משלבות  בשיטות  טיפולים 
והילינג דנס )שיטות שהמשותף להן הוא תנועה 

וציפה במים חמימים(.

מחוברת  היתה  עינת,  מספרת  מילדותה,  עוד 
למים והיה לה ברור ששם עליה להיות.

המים  של  המופלאות  שהתכונות     ההבנה 
מרפאות, מעצימות ומקלות על אנשים אחרים, 
הבינה  וכך  מחדש  פעם  כל  אותה  ממלאת 
שכנראה מצאה את השילוב הנכון. לפני כ-12 
שנים הקימה יחד עם 21 משפחות את היישוב 
גבעות בר ומייד לאחר שהסתיים שלב ההקמה, 
במתחם,  האישי.  חלומה  על  לעבוד  החלה 
שנפתח בקיץ 2015,יש בריכה טיפולית קסומה, 
מגוונות,  בטכניקות  מים  טיפולי  שמעניקה 
הידרותרפיה,  וילדים,  לתינוקות  שחייה  שיעורי 

תיירות מרפא, סדנאות, הכשרות וימי עיון.

מאחורי  הרחוב.  בקצה  המכונית  את  החניתי 
חומת האבן התגלה בפני מתחם מקסים ורגוע 
בקבוצת  שמקורו  שכשוך,  קול  נשמע  ובאוויר 

נשים המתעמלת במים.

מדריכה  דביר,  תושבת  בנימין,  פרידליך  מיה 
פני  את  קיבלה  בר",  "עינות  במתחם  ומטפלת 
בחיוך רחב, שממיס מיד כל חשש או פחד מפני 

הלא נודע שיקרה בקרוב.

ומשקה  קרים  מים  לי  מחכים  קטן  שולחן  על 
חם, המוגשים לצד פירות העונה ופירות יבשים 

מתוקים.

היום  תלאות  את  מעלי  כשהסרתי  במלתחה, 
איך  אחד  ברגע  הרגשתי  ים,  בגד  ולבשתי 
חוזרת  ואני  הבטן  מחלל  משתחררת  הנשימה 

לנשום ולהוריד הילוך מכל יגיעות היום.

קשה להסביר מה קרה במהלך הטיפול במים, 
עצומות,  בעיניים  הייתי  הזו  השעה  לאורך  כי 
להגיד  יכולה  אני  מוחלטת.   בצורה  מתמסרת 
שזו היתה חוויה מדהימה להיות במים חמימים, 
להירגע,  ופשוט  כובד  או  משקל  תחושת  ללא 
למים...יש  שמתחת  לגלות  היה  ביותר  והטוב 
למחשבות  נותנת  שאינה  מרגיעה,  מוסיקה 

להפריע לשלוותך.

במתחם "עינות בר" יש גם שתי  יחידות צימרים 
עם נוף מדברי רגוע, הצופות על סוואנת הנגב, 
בדיוק לכיוון השקיעה ומרפסת מדליקה לקפה 

של בוקר.

 פרטי התקשרות:
 לקביעת טיפולים, חוגים ואירוח:
052-6240448    052-5553808 
einat.sarfati@gmail.com 

 Einot bar  חפשו בפייסבוק   עינות בר

ולגלות  לבדוק  החלטתי  שלי  המסע  בהמשך 
שמעתי  כלומר,  בעבר.  הכרתי  שלא  עולמות 

עליהם... אבל מעולם לא ניסיתי בעצמי.

 נגה וינר - הומאופתיה קלאסית
להגיע לשורש הבעיה

הומאופתית  שהיא  וינר,  את נגה  לבקר  נסעתי 
קלאסית.

הנגב  במשמר  גרה  ל-3,  ואמא  נשואה  נגה, 
את  בהצטיינות  סיימה  היא  שנה.   11 כבר 
הישראלי  המכון  של  שנתי  הארבע  המסלול 
באגודה  רשומה  וחברה  להומאופתיה 
 RCHom( קלאסית  להומאופתיה  הישראלית 

.)– Registered Classical Homeopath

)כמוני( מה זה תכלס אומר,  ידע  אז למי שלא 
די  זה  אישית  אותי  כי  חזק,  שתחזיקו  כדאי 

הדהים.

הומאופתיה קלאסית היא שיטת טיפול טבעית 
כיעילה לטיפול במגוון עצום  ועדינה, שהוכחה 

של מצבי חולי שונים בגוף ובנפש.

"תמונה"  ואדם  אדם  בכל  רואה  ההומאופתיה 
 - מאפייניו  ממכלול  שמורכבת  ייחודית, 
מאפיינים  ורגשיים,  פיזיים  סימפטומים 
סיפור  ושינה,  אכילה  הרגלי  התנהגותיים, 
אדם  כל  שמייחדים  נוספים,  ומאפיינים  החיים 
ואדם.הפתרון בטיפול ההומאופתי טמון בדמיון. 
"רמדיז".  נקראות  ההומאופתיות  התרופות 
האפשר  ככל  דומים  מאפיינים  בעלת  רמדי 
שורש  את  לעקור  מסוגלת  ולמחלתו  לאדם 

המחלה ולחולל ריפוי.

ההומאופתים  בפני  שעומדת  המשימה  לפיכך, 
מטופל  לכל  הרמדי  של  מדויקת  התאמה  היא 

ומטופל.

של  מסדרה  מורכב  ההומאופתי  הטיפול 
במהלכן  חודשיות.  כלל  בדרך  פגישות, 
הרמדי  של  התאמה  המאפשר  המידע  נאסף 
תשאול  באמצעות  נאסף  המידע  המדויקת. 
כששורש  במגע.  כרוך  ואינו  מעמיק  הומאופתי 
מותאמת  רמדי  באמצעות  נעקר  המחלה 
ואין  לצמיתות  נעלמים  הסימפטומים  היטב, 
של  נוספת  לקיחה  או  הפגישות  בהמשך  צורך 
רמדי.חומר המקור של הרמדי יכול להגיע מכל 
מרכיב בעולם הטבע. למשל,  צמחים, מינרלים, 
הרמדי,  של  ההכנה  בתהליך  וגזים.  מתכות 
מיוחדת,  בשיטה  דילול  המקורי  החומר  עובר 
הרמדיז  שלו.  הריפוי  תכונות  את  שמעצימה 
וכל  מורשים  מרקחת  בבתי  ורק  אך  מופקות 

רמדי עשויה מחומר אחד בלבד.

בביטחון  טוענת  נגה  אבל  מטורף,  די  לי  נשמע 
כל בעיה  עובדת על  הזו פשוט  מלא שהשיטה 
משום  כגדולה,  קטנה  בעולם,  שקיימת  וצרה 
שהיא עוסקת בריפוי שורש הבעיה ולא בהעלמה 
יכולה להיות בעיה  זו  שטחית של סימפטומים. 
בכל אחת ממערכות הגוף, כמו אלרגיות, בעיות 
הורמונליות, בעיות עיכול, מחלות אוטואימוניות, 
כאב גב או דלקת גרון ועוד ועוד, אבל גם בעיות 
כמו מצבי טראומה, תחושת תקיעות בחיים או 

בעיות עם בן הזוג.

בארץ  היחידה  ההומאופתית  כיום  היא  נגה 
ייחודית  הומאופתית  תשאול  שיטת  שמיישמת 
בהודו.  ההומאופתים  טובי  ע"י  שפותחה 
יותר  רב  לדיוק  להגיע  לה  מאפשרת  זו  שיטה 
שיש  לי  למטופליה.כשאמרה  רמדיז  בהתאמת 
עשרות אלפי רמדיז, דרשתי לראות את מגירת 

התרופות.

וואלה... לא הגזימה.

חדר הטיפולים שלה צבוע בגווני תכלת לבן, נקי 
משהו  יהיה  שתסתכל  כיוון  שלכל  כך  ומעוצב 
שיעביר אליך מסר או יגרום תחושה נינוחה )כולל 
לזמזם  לך  גורם  שתמיד  השיר  מילות  עם  קיר 

לעצמך בראש: "מחכה" של ריטה ועידן רייכל(.

מסוקרנת  אותי  השאירה  שנוגה  מודה  אני 
ובהחלט אבדוק את השיטה בצורה אישית.

 פרטי התקשרות:
 לקביעת תורים: נגה וינר 052-2882388

nogawr@gmail.com 
חפשו בפייסבוק-    נגה וינר - הומאופתיה 

קלאסית

 איילת רונה טל - טל הטבע
לטפל בכאבים מהתת-מודע

לאחר שחוויתי טיפול בסגנון תרופתי, החלטתי 
התת- מדבר  שבו  למקום  וללכת  כיוון  לשנות 

מודע.

מקבלת  הקליניקה  בפתח  תאשור,  במושב 
מטפלת  טל,  רונה  איילת  רחב  בחיוך  פני  את 

הוליסטית רב תחומית. 

איילת היא בת 38, אמא ל-5 ובת המקום. סבא 
שלה הוא ממקימי המושב, שנשלחו ע"י בן גוריון 
להפריח את הנגב. איילת חשה שהיא ממשיכה 
ביתה  את  לבנות  היא  גם  ובחרה  דרכו  את 
וערבית,  לתנ"ך  מורה  היא  בהכשרתה  במושב. 
אך תמיד ידעה שלבה וייעודה נמצאים במקום 

אחר.

בשנת  הקימה  הטבע",  "טל  שלה,  העסק  את 
את  הרואה  הוליסטי,  מרכז  הוא  החזון   .2009

החיים כמכלול של גוף ונפש.

שיטות  במבחר  ולהתמקצע  ללמוד  בחרה  לכן 
למטופל  לאפשר  היא  שמטרתם  ותחומים, 
לקבל את הטיפול הנכון והמדויק ביותר עבורו, 
שיאצו  סו-ג'וק,  ארומתרפיה,  באך,  פרחי  כמו 

ועבודה בעזרת קלפים טיפוליים.

בשלוש  בריפוי  איילת  מתמקדת  אלה  בימים 
המזרח  בניחוח  שמות  שלהן  מיוחדות,  שיטות 

הרחוק. 

אנרגטית 	  ריפוי  שיטת   - הילינג  תטא   
עוצמתית, המסוגלת להשפיע על התת-מודע.

המטפל 	  עוזר  שבו  תהליך   - הילינג  ריקול   
לאדם חולה בזיהוי הטראומה הרגשית העומדת 
בה  בטיפול  וכמובן,  הבריאותי,  מצבו  מאחורי 

לאחר זיהוייה.

 אקסס בארס – טיפול הכולל מגע עדין ב- 32 	 
נקודות בהיקף הראש שלנו, הנקראות "בארס" 
)Bars(, כל נקודה מתחברת להיבט שונה של 
האלקטרומגנטי  הרכיב  את  ומאחסנת  החיים 
העמדות,  הרעיונות,  המחשבות,  כל  של 
ההחלטות והאמונות שהיו לך אי פעם בהקשר 
מודעות  בשליטה,  הצורך  כמו  היבט,  אותו  של 
עצמית, יצירתיות, הצורך בכוח, הזדקנות, הנאה 

וכסף.

כאשר  המטופלים  את  ומכוונת  מלווה  איילת 
ואז  בחייהם  מהותי  שינוי  לעשות  בוחרים  הם 
- הפיזי,  היא מטפלת בכל הרבדים של האדם 
מאפשרת  ובהחלט  והאנרגטי  הרגשי  המנטלי, 

לאדם לעבור שינוי משמעותי עבור עצמו.

סדנאות  קורסים,  מגוון  גם  מציע  המרכז   
פרטיים,  לאירועים  למטפלים,   - והכשרות 

למעגלי נשים ולחברות.

מזכרות  של  נוסף  שירות  מציע  הטבע"  "טל   
ומתנות לחגים. הכל נעשה בעבודת  לאירועים 

יד מוקפדת ותוך שימת דגש רב על איכות.

 פרטי התקשרות:
 לקביעת תורים: איילת רונה טל 052-4704946

talhateva@gmail.com 
חפשו בפייסבוק-    טל הטבע

חדוה גבריאל, מנהלת תחום היזמות במועצה מטעם "מעברים נגב צפוני", מביאה לכם יזמות מקומית
ונפש, מקומות שמאפשרים לכולנו לשאוף  גוף  הפעם החלטתי לקחת אתכם למסע רוחני, למקומות שבהם מתרחש חיבור בין 

אוויר, לדאוג לגוף ולהקשיב לנפש. ולא תאמינו - כל מי שיופיע בכתבה הבאה גר כאן, במועצה שלכם, קרוב לבית

 יזם החודש / חדוה גבריאל
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 בתיה אלטשולר - מגע הקסם
חוויה מפנקת עם שמן שקדים

מטיפול בתת מודע החלטתי להמשיך לחוויה 
שמנונית משמן שקדים ורוגע שמגיע מקצות 
הרגליים ולכן קבעתי פגישה עם בתיה אלטשולר, 

מטפלת רב-תחומית ברפואה משלימה.

ברגע שנכנסים לחדר, אני שמה לב לקיר מלא 
בתעודות למבחר שיטות ריפוי ואני מבינה שיש 

לי פה עסק עם מקצוענית.

בתיה הבינה כבר מזמן )לפני 22 שנים( שטיפול 
באנשים הוא יעודה בחיים וגם כשניסתה להתמיד 
בעבודות אחרות, הגוף והנפש כיוונו אותה תמיד 

חזרה לריפוי וטיפול. 

בתיה מאמינה שהגוף שלנו הוא המעטפת של 
הנשמה ויש לטפל בכאבי הגוף באותה הצורה 

שבה מטפלים בכאבי הנפש.

לאורך השנים רכשה כלים המאפשרים לה לשלב 
בין שיטות שונות, כדי להביא לריפוי מדויק יותר.

בקליניקה שלה תוכלו לקבל טיפולים משולבים 
ברפלקסולוגיה, כוסות רוח, דיקור ועיסוי, בשילוב 
של אבנים חמות, עיסוי תינוקות, טיפול בנרות 

הופי ורקמות עמוקות.

לטיפול בי היא בחרה ברפלקסולוגיה. שיטת 
טיפול זו מבוססת על שחרור מתחים ושרירים 
בכף  מסוימים  באזורים  לחיצות  באמצעות 
הרגל. הלחיצות מפעילות "תגובת שרשרת" 

של השרירים, שגורמת להפרשת אדרנלין לדם 
ומבחינה אנרגטית - לשחרור של מרידיאנים.

הטיפול היה מדהים ומרגיע. עם כל לחיצה של 
בתיה על כף רגלי חשתי בזרמים עדינים בשאר 
איברי גופי וגם אחרי כמה שעות יכולתי להישבע 

שעדיין הרגשתי אותם.

 פרטי התקשרות:
 לקביעת תורים: בתיה אלטשולר

052-2297909  
batia_raflex@walla.co.il 
חפשו בפייסבוק    מגע הקסם

 אמרי גניאל – ריפוי אנרגטי ופיזי
לדבר עם אנרגית החיים

אמרי גניאל, מטפל בריפוי אנרגטי ופיזי, בן 37, 
תושב די חדש בבית קמה ואבא טרי כמו חלב 
מהחלבן, אבל מגיע לאזורנו עם הרבה ניסיון 

ויכולות ריפוי.

תמיד היה סקרן לגבי היכולות שיש באנרגיה 
ולרפא  עליה  להשפיע  גם  שאפשר  וההבנה 
בעזרתה. בשנת 1999 יצא למסע בעולם בעקבות 
שיטות ואמונות מרתקות ובמשך 10 שנים עבר 
את המזרח הרחוק, אפריקה, ברזיל, ארה"ב, 
אינדונזיה ואוסטרליה. ב-2009 חזר לארץ, כשחש 

שהגיע הזמן להפסיק לנדוד ולהכות שורש.

בשובו לארץ המשיך ללמוד ולהתמקצע בשיטות 
טיפול כמו וורטקס הילינג, הילינג שאמאני ועיסוי 
רפואי בדרגת מטפל בכיר. ברייקי הוא התמקצע 
עד דרגת מאסטר וכיום הוא מרצה ומלמד בעצמו 

קורסים בהילינג, מדיטציה ורייקי.

בנוסף לכל אלה, בנה אמרי קורס בהתפתחות 

אישית בשם "המרחב הטיפולי" ושימש כאסיסטנט 
בקורס עיסוי רפואי בקמפוס "ברושים".

רפואי,  עיסוי  הילינג,  משלב  הוא  בטיפולים 
קרניוסקראל, שיחה ודמיון מודרך. כך יש לטיפול 
השפעה במקביל הן על הרובד הפיזי והן על 

הרובד הנפשי.

באמצעות דרכי הריפוי המגוונות שלמד ושכלל, 
יכול אמרי לרפא גם תופעות כמו עייפות כרונית 
)CFS(, מיגרנות ותופעות אחרות ומטפל במקרים 
שבהם יש למטופל תחושה של תקיעות, חוסר 
את  שיקדם  שינוי,  בחייו  ליצור  ורצון  מיצוי 

התפתחותו האישית.

השיטות,  מאחת  לטעום  לי  הציע  כשאמרי 
 - מעולם  הכרתי  שלא  מה  לנסות  החלטתי 

קרניוסקראל.

מדובר בטיפול, שנעשה בשכיבה על מיטה, 
בבגדים וכולל לחיצות עדינות בנקודות שונות 
בעצמות הגולגולת, עצם העצה ורקמות חיבור 
בגוף. הלחיצות יוצרות ויסות של מערכת העצבים 

המרכזית ומביאות לאיזון של הגוף כולו.

את  וחשתי  ומרגיעה  נעימה  חוויה  היתה  זו 
למען  אך  ובצוואר,  בראש  העדינים  הזרמים 
ההגינות והאמינות, חשוב לי להוסיף שהטעימה 
היתה קצרה יותר משעת טיפול רגילה ולכן אני 
מאמינה שכאשר מקבלים טיפול שלם, ההשפעה 

משמעותית יותר.

 פרטי התקשרות:
 לקביעת תורים: אמרי גניאל 050-2023828

imrihealing@gmail.com 
בפייסבוק: אמרי גניאל - ריפוי אנרגטי ופיזי

אז איך אסכם את המסע הרוחני שלי?

בהחלט הבנתי שחשוב מאוד להכניס לחיינו 
העמוסים במתחים גם כמה חוויות שיאפשרו 
לנו לעצור הכל, לנשום עמוק, להכניס חמצן 
ואנרגיה חדשים אל תוך גופנו  ולהשקיע מחשבה 

על המקום המאוזן ששוכן בתוכנו.

אז תבחרו שיטת טיפול, תתקשרו להזמין תור, 
תתכוננו לנסיעה קצרה בתוך המועצה )כי כבר 
אמרנו שכולם גרים פה, בשטח המועצה( ותזכרו 
שכמו שכסף חשוב כדי לעזור לאיזון בבנק, כך 
גם טיפולים הוליסטיים ומשלימים יכולים לתת 
לנו איזון בחיים ולשפר את מצבנו הבריאותי ואת 

איכות חיינו.

מפעל הפיס מזמין למופע

סוף הקיץ
ן ו מ י מ י  ר י ש
שמעון בוסקילה
ף ת ו ש מ ה ע  פ ו מ ה

יום שני
29.08.16

20:30

אמפי גבעות בר
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שלישי. במקור אני פשוט מתל-אביב וכך ביליתי, 
לבושתה של אמי, את שנות נעורי.

במקצועי אני רפתן. איך? ככה קרה, לא למדתי 
במדרשת רופין. הייתי בנח"ל. כשהגענו לקיבוץ 
הוחלט שאני אעבוד ברפת. למה? ככה...קיבוץ. 

בכל מקרה, היה נחמד, אז נשארתי.

כיום אני עובד ב"מרכז מזון למעלי גירה" )נשבע 
לכם שיש דבר כזה... ולמה נשבע? כי השכן שלי 
בטוח שזה סיפור כיסוי ואני בעצם עובד בשב"כ( 

ומתגורר עם משפחתי בקיבוץ כרמים.

ואחרי כל זה, מה הקשר לכותרת? הכל בגלל 
אבא שלי ושיחה שניהלנו לא מזמן. ככה, כמו 
שני גברים, אחר הצהריים עם כוס בירה קרה... 
שני גברים, דומים מאוד, אבל עם תובנות שונות 

מאוד על החיים.

את  להקדים  למה  נאמר,  שכבר  כמו  אבל 
המאוחר? אם תרצו, אספר לכם על כך בפעם 
הבאה. בינתיים הבן שלי התעורר ומישהו צריך 
לתת לו בקבוק לפני שהוא מעיר את הקיבוץ, אז 

ליל מנוחה למי שיכול...

כפיר

המרכז מציע שירות טיפול לתושבי המועצה, ליחיד, לזוג ולמשפחה 
בגילאים השונים, לסיוע במצבי לחץ ומשבר במהלך החיים.

תפיסתנו המקצועית אינטגרטיבית ומשלבת גישות שונות בטיפול 
משפחתי, זוגי ופרטני.

שירותי טיפול ניתנים בתחומים הבאים:
טיפול זוגי	 
טיפול משפחתי מערכתי	 
טיפול והדרכה לקראת נישואין	 

טיפול במצבי משבר, גירושין, חולי, אבל במשפחה	 
יחסים בין הורים וילדים	 
תמיכה וטיפול במצבי פרידה וגירושין	 
טיפול בנישואים חוזרים	 

ניתן לפנות למיכל ביתן מנהלת המרכז לטיפול משפחתי-
michalb@bns.org.il זוגי בטלפון  089911712 או במייל

מרכז לטיפול משפחתי–זוגי במועצה

מבט גברי / כפיר לוי

תפקיד הגבר בעידן המודרני
וואוו, פשששש, איזו כותרת... אני מודה שברבע 
השעה האחרונה אני בוהה בכותרת הזו ותוהה 
לעצמי: מה? מה? מה עכשיו? נו, כתבתי כותרת, 
שזה כשלעצמו מרשים, אבל מה עושים איתה? 
איך ממלאים אותה בתוכן? הרי זה נושא בעל 
משקל. זה לא כמו לכתוב על איזה בעל מכולת 
שנותן בזוקה במקום עודף, או לחילופין, פרשנות 
לספר במדבר. הרי פה מדובר על העידן המודרני 
ועלינו, הגברים שחיים בעידן הזה... וכמו שזה 

נראה לי מנקודת המבט הבוהה שלי, לנו, בעידן 
הנוכחי, הרבה יותר קשה מאשר לחבר'ה שהלכו 
במדבר, כי הרי מי מאתנו לא היה מסכים לאיזה 
ניתוק של, נגיד, חודש... טוב, שנה... נו, בסדר, 
ארבעים שנה? אז סבבה, ארבעים. ניתוק מכל 
הלחץ בעבודה, בבית, בבנק ובעוד מיליון מקומות 
שמתחילים ב-ב' ונגמרים במישהו שצריך ממך 

משהו דחוף ועכשיו!!!

עכשיו תדמיינו מדבר... שקט, אתם והנוף הצחיח 
והמדהים, המלא כל כך בריק מופלא. קמים בכיף 
בבוקר לארוחת מן שנופל לכם מהשמיים ישר 
ליד, חם מהתנור וכל מה שצריך לעשות זה ללכת, 
פשוט ללכת ואפילו לא מהר. בכל זאת ארבעים 
שנה. גם לא צריך לנווט. ובצהריים, כל צהריים, 

שלו עסיסי על האש )לחובבי הז'אנר(... מי בא?

בשאלת  עיסוק  מרוב  שכחתי...  כמעט  אבל 
הכותרת, כמעט שכחתי להציג את עצמי.

אז ככה, שמי בישראל ובתפוצות הוא כפיר לוי. אני 
נשוי ואב לשני ילדים קטנים ומקסימים. האחת בת 
שנתיים וחצי ועוד כמה ימים )אבל מי סופר( והשני 
בן חמישה חודשים בקרוב. אני עצמי בן ארבעים 
ואחת. כן, כן, אני יודע מה תגידו: "התחתן מאוחר... 
מישהי פשוט עשתה לו טובה וגאלה אותו מחיי 
רווקות משמימים, שהתמצו באכילת ג'אנק פוד, 
שתיית בירה וריבים עם השלט של הטלוויזיה... 
ואני אגיד: מודרני, לא ממהר, מיצה את החיים, 
ראה עולם,  עשה חיים, בילה במסיבות פרועות 
ו...כן, מישהי בסוף עשתה פלוס מינוס את כל 
מה שאני בטוח שאתם חושבים ומפאת מסכנות 

הכתוב לעיל, לא אחזור על זה שוב...

כשלעצמי, אני בעל תעודת בגרות מלאה במדעי 
החוף ובעל תואר ראשון בביולוגיה ימית )זאת 
בהנחה שעקיצות ממדוזות נחשבות כנקודות 
לתואר(. סתם... אין לי תואר ראשון וגם לא שני או 

מבט נשי / תמר אליהו

חודש חולף ושוב ההרהורים על מה לכתוב. טור 
אישי נשי, מה בעצם הבשורה שבפי? פותחת 
משפט  מתחילה  מקלדת...  מלטפת  מחשב, 
ויורד מהפרק. מחשבה  ומוחקת. רעיון עולה 

עולה ומיד נעלמת. 

זה לא יקרה, לא הערב. השעה 20.30. אני יוצאת 
לישיבה של ועדת החינוך ביישוב. כל כך הרבה 
נושאים על הפרק. חולפת שעה ועוד אחת. "זה 
ממש תיכף מסתיים. עוד דקה אני יוצאת...", אני 

מסמסת לילדים בבית. 

בשעה 23.00, כשלא הגיעה הודעה נוספת, כבר 
הבנתי שהם בטח נרדמו. 

אני יוצאת לכיוון הבית ובדרך פוגשת את אחת 
השכנות. "רק עכשיו את חוזרת הביתה? ראיתי 
אותך כשיצאת. אני רוצה להגיד לך שאני ממש 
מעריצה אותך, איך את מצליחה לשלב הכל 

בנימוס  אני מחייכת  ולעולם לא מתייאשת?" 
ומגבירה קצב. הביתה למחשב... עכשיו. 

אני נזכרת באותו יום מכונן שבו זיהיתי את הבטן 
הרכה שלי. במשך שנים מצאתי את עצמי נעה 
במעגלי החיים, מסתובבת בחוויה רציפה של 
דאגה להיות שייכת. מחויבות אישית ונאמנות 
על הפכו כמעט לשם נרדף, שחזר על עצמו בכל 

מה שנקשר סביבי. 

צורך  הוא  ערך  ובעל  שייך  להרגיש  הצורך 
פסיכולוגי בסיסי. הרי לכל פעולה שלנו יש מטרה 
אישית או חברתית, שנובעת מרצון להשתייך 
באמצעות עשייה במגוון תחומים. עם השנים 
מתרחבים המעגלים - זוגיות, משפחה, חברים, 
עבודה, קהילה... ובכולם מחויבות ונאמנות אין קץ. 

ואז קורה משהו... אני מגלה שמכסת האנרגיות 
מוגבלת, שמספר השעות ביממה אינו תואם את 
התוכניות, שכמות האתגרים בחיי הציבוריים 
ובעיקר האישיים יכולה להספיק לצי מנהלים 
ואני לעצמי רק אחת, זו שאיבדה לכמה רגעים 

את המצפן המכוון. 

וברגע הזה, שבו זלגו דמעות מעיני, החל החופש 
שלי מעצמי. החלה לחלחל קבלה אמיתית וזכות 
בחירה. נפל האסימון. העומס הוא סגנון חיים. 

התשוקה שלי היא ליצור מרחב שמשפיע ומוביל 
תהליך של שינוי אצל האחר ובעיקר אצלי. הנגיעה 
האישית הזו, שקושרת את כל החוטים הנכונים 
ומזרימה את האנרגיות הנכונות כדי שהקסם 
הזה יצליח - רק צעד אחד קדימה. אין תחושה 

נעלה מזו. 

התרומה, השליחות, הייעוד – זה לא חייב להיות 
דבר ענק. אין צורך שתתרחש מהפכה. די בכך 

שזה שינה משהו לאדם אחד בסביבתך. 

אני בוחרת להיות אמא כפי שמגיע לילדי שאהיה, 
אני בוחרת להיות בזוגיות מבלי לחנוק אותה, 
לאהוב ולהיות נאהבת, להיות בת ולשחרר את 
עצמי מכאבי, להיות אחות ולקבל את מקומי 
במשפחה. להיות חברה, לדעת להקשיב ולא 
רק להשמיע, לקחת אחריות, לראות את כל מה 

שמסביב ולהודות על כך. 

לעבודה,  לקהילה,  חברי  פונה,  אני  אליכם 
למשפחה. בחרו את המסלול הנכון עבורכם 
להיות שייכים, תנו את התרומה הקטנה שלכם 

לעשיית הטוב. 

יש רגעים של תסכול, כאב עמוק, אכזבה ופספוס 
ויש רגע אחד של מפגש עם השכנה.

תמר




