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כמה מרגיע המשפט שכולנו נוהגים לומר:
“אחרי החגים ”...החודש הזה של חגי תשרי,
חודש שבו ימי עבודה ספורים ,מגיע בדרך כלל
בסמוך לסיום החופש הגדול וחודש אוגוסט -
התקופה שבה נכנסת המדינה לתרדמת ,כך
ש”אחרי החגים” מבטא את ימי החזרה לעבודה
מלאה ,במלוא המרץ .הבעיה היא שפתאום מגיע
“אחרי החגים” וממש כשם ש”לכל שבת יש
מוצאי שבת” ,כך התחושה של הימים “שאחרי
החגים” .פתאום הכל נוחת ,אין יותר תירוצים
לדחות ,השנה האזרחית מתקרבת לקיצה ולפני
שהספקנו להתרגל לכתוב “ ,”2016אנו שקועים
עמוק בהכנות ל .2017-כן ,זו התקופה שבה אנו
נמצאים כעת .תוכנית העבודה לשנה הבאה
כבר הושלמה והעבודה על הכנת תקציב 2017
בעיצומה .בשלב הזה של השנה אנו מסכמים
את השנה שחלפה ,בוחנים מה השגנו ומה עדיין
לא הושלם ,בודקים כיצד והיכן ניתן לשפר ,במה
ניתן להתייעל וכמובן מתרגמים את החלומות
החדשים לתוכניות עבודה ותקציב .במועצה
שלנו יש מסורת ארוכת ימים ומושרשת של
תכנון קדימה .במציאות של היום הכל קורה
מהר .אם בעבר נעשו תוכניות אסטרטגיות בדרך
כלל לטווחים של עשר שנים לפחות ,הרי היום
עשר שנים הן כמעט נצח .ב ,2003-ברשותו של
משה פאול ,קודמי בתפקיד ,הותוותה התוכנית
האסטרטגית הראשונה ב”עידן המהפכה” של
המועצה .תוכנית זו התניעה למעשה את גלגלי
הצמיחה הדמוגרפית והביאה להתחדשות בכל
היישובים ובמועצה .ב ,2009/10-זמן קצר לאחר
כניסתי לתפקיד ,התכנסנו שוב כדי להרים
מבט ולתכנן קדימה .בתוכנית זו הוטבע המונח
“קהילה של קהילות” והוגדרו ערכי המועצה.
שש שנים חלפו מאז ושוב המציאות קרובה
לחזון .צמחנו ,התבססנו ,קלטנו ,התרחבנו וכעת
שוב אנו נדרשים להתאים את עצמנו למציאות
החדשה ולהגדיר לעצמנו את החזון והיעדים
לשנים הבאות.

כמחצית מאוכלוסיית המועצה כיום הם תושבים
שהצטרפו אלינו בשנים האחרונות .כ40%-
מאוכלוסיית המועצה מתחת לגיל  .18הקהילות
שלנו השתנו ללא הכר ,האזור התפתח ,כביש 6
הגיע עד אלינו ובסיסי צה”ל קרובים מתמיד .כל
אלה ועוד מחייבים אותנו לבחון שוב את שיטות
העבודה ומערך השירותים ,להגדיר שוב את
המכנים המשותפים ,לאתגר את עצמנו ביעדים
חדשים ובד בבד ,למצוא את הדרך לשמר את
המרכיבים המיוחדים שעליהם נבנו היישובים
שלנו ,את הערכים שלאורם קמו ואת אורח החיים
המיוחד ,המאפיין כל אחת מהקהילות שלנו ואת
המועצה בכלל.
אתגרים לא פשוטים ,אבל אפשריים! הדרך
היחידה להתמודד עם כוח האינרציה ,שלא
בהכרח מוביל אותנו אל המחוזות שאליהם
אנו שואפים ,היא לבחון שוב ושוב את הדברים
ולהגדיר מחדש את זהותנו.
את כל אלה ,כמיטב המסורת ,אנחנו מבקשים
לעשות ביחד אתכם ,תושבי המועצה! בגיליון זה
מתפרסם “קול קורא” ,המזמין אתכם להצטרף
לאחד הצוותים המוקמים בימים אלה (שהוגדרו
בסדנה משותפת לכל ועדי המועצה לפני מספר
חודשים) ולקחת חלק פעיל בעיצוב דמותה של
המועצה שלנו בשנים הבאות.
במפגשים רבים שאליהם אני מוזמנת לבוא
ולספר על המועצה שלנו ,אני נוהגת לומר
שהיתרון היחסי הגדול ביותר שלנו הוא בכך
שאצלנו לכל תושב ותושבת המעוניינים בכך יש
הזדמנות ממשית להיות שותפים ולהשפיע באופן
פעיל על סביבתם ,ביישוב עצמו ובמועצה כולה.
אל תוותרו על ההזדמנות ובואו להיות שותפים!
מצפים לראותכם!
שלכם ,סיגל

"כשאהיה גדול"
איך גדלים
ונשארים קהילה
בואו להיות שותפים לקביעת
עתיד היישוב והאזור!
אם חשוב לכם לחיות בקהילה,
אם אתם אוהבים להיות חלק מהעשייה,
אם חשוב לכם להטביע את חותמכם,
אם אתם רוצים לקדם נושאים הקרובים ללבכם
במסגרת תוכנית אסטרטגית 2017
פותחת המועצה "שולחנות עגולים" לדיון וחשיבה
ואתם ,תושבי ותושבות המועצה
ותיקים וחדשים ,צעירים ומבוגרים
מוזמנים להצטרף אלינו!
אז בחרו את הנושא הקרוב ללבכם,
פנו מעט מזמנכם
והצטרפו לצוותי השולחנות
מפגשי הצוותים יתקיימו במהלך הרבעון הראשון
של  2017בתדירות של כאחת לשבועיים-שלושה.
המפגש הראשון יתקיים ביום שישי,
 13בינואר  - 2017בלהב
ההצטרפות מותנית בהרשמה מראש
אצל יפעת יצקן ,לשכת המנכ"לית:
ifaty@bns.org.il / 08-9915855

פרוט הנושאים שיידונו בשולחנות:
שולחן תכנון בונה קהילה
מטרות :גיבוש עקרונות לתכנון המרחב הפיזי בתוך הישובים בראיה
קהילתית .הגעה להסכמה על הכללים לתכנון העיצוב העתידי ,מגובה
בהנחיות מרחביות ,לשיפור המצב הקיים ולעיצוב שטחי הציבור.
נושאים לדיון :תכנון עיצובי; שטחי ציבור ,גינון ואזורי תפעול במרחב
הציבורי; שימור מורשת היסטורית.
שולחן מערך השירותים המוניציפליים בראייה סביבתית
מטרות :שיפור וייעול תפיסת העבודה של מערך השירותים המוניציפליים
הניתנים ע"י המועצה והישובים ,וגיבוש עקרונות לסביבה מקיימת בתחומים
אלה ,בהתאם לערכי המועצה ותוך שמירה על המסגרת התקציבית.
נושאים לדיון :אחזקת תשתיות; אחזקה חשמל ותאורת רחוב; פינוי
פסולת ואשפה; תברואה; ניקיון וגינון; תחזוקת מבני ציבור; פיקוח מועצה.
שולחן פיתוח אזורי
מטרות :הגדרת מקום המועצה בקידום הכלכלה המקומית ,ביצירת
מקורות הכנסה לישובים ובגיבוש שיתופי פעולה ויזמויות כלכליות בתחומי
החקלאות ,התיירות ,ענפי השירותים ועסקים קטנים.
נושאים לדיון :תחום החקלאות ,התיירות ,הפנאי והנופש; העסקים,
היזמויות ונותני השירותים; דרכים לחיזוק החוסן הכלכלי של הישובים,
כולל יצירת מקורות הכנסה עצמאיים לוועדים המקומיים.
שולחן קהילה של קהילות
מועצה אזורית בני שמעון פועלת כ"קהילה של קהילות" ואבני היסוד של
ערכיה הם :כבוד לאחר; קהילתיות; מצוינות; מעורבות.
מטרת תהליך זה :לאפיין את הקהילתיות העתידית ולגבש דרכים לחיזוקה
ברמת המועצה והישובים ,תוך קידום מודלים של שיתופי פעולה בין המועצה
לישובים ובין הישובים לבין עצמם בתחומי הקהילה (תרבות הפנאי ,רווחה,
בריאות ,התנדבות ,תעסוקה ,שיתוף ציבור וניהול קהילתי פנים יישובי).
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חדשות
מליאת המועצה  -נובמבר 2016
ביום ראשון ,6.11 ,התקיימה מליאת מועצה
מיועדת שהוקדשה להמלצות ועדת הביקורת
לגבי דו"ח מבקר משרד הפנים לשנת .2015
שלושה מסעיפיו של דו"ח המבקר עסקו
בתב"רים ,תקציבים בלתי רגילים המיועדים
לפיתוח בלבד ,שניהלה המועצה בשנה זו .אחד
הסעיפים עסק בהתחלת עבודות הבנייה של גן
ילדים לפני שהתב"ר אושר על ידי משרד הפנים.
מליאת המועצה קיבלה את המלצתה של ועדת
הביקורת ,כי במקרים שבהם מתעכב האישור
של משרד הפנים ומונע בכך עבודות נחוצות,
יש להשתמש בתב"ר מבני ציבור ולהביא זאת
לאישור המליאה" .אם הליכי האישור של משרד
הפנים ימשיכו להיות ארוכים ,יהיו הערות ביקורת
כאלה גם בעתיד ואני לוקחת את האחריות על
כך ",הגיבה בישיבה סיגל מורן.
סעיף נוסף עסק בעיכוב בהעברת נתוני התקציב
היישוביים ליישובים" .קיבלנו את הערת המבקר",
אמרה נירית שרייבר ,מבקרת המועצה .המליאה
קיבלה את הסברה של נועה לוין ריצ'קר ,גזברית
המועצה ,כי היישובים יקבלו באמצע נובמבר את
המנה ,שתחושב על פי נתוני משרד הפנים מיוני
האחרון ונתוני הארנונה התקפים .בשלב מאוחר
יותר יתבצע עדכון לתקציבי היישובים ,לאחר
שיתקבלו כל הנתונים הדרושים.

חדשות
את יכולת ייצור החשמל מ 1.3-מגוואט ל2.5-
מגוואט" .בכלים הנוכחיים יש לחברה מגבלת
ייצור .למרות שאנחנו מצליחים לאסוף יותר גז,
אנחנו לא יכולים להשתמש בו לייצור חשמל",
הסביר עידו רובינשטיין ,מנכ"ל "חשמל ירוק".

יום הוקרה לוותיקי המועצה

החלו העבודות בכיכר רהט-שובל
ביום שני ,4/11 ,התקיימה פגישת התנעה עם
הקבלן הזוכה ,נציגי המשטרה ונציגי בני שמעון
ורהט לקראת כניסה לעבודה להקמת כיכר
בצומת רהט-שובל .מכיוון שמדובר בצומת סואן
נדרשים תיאומים רבים כדי לאפשר תנועת כלי
רכב גם במהלך העבודות .כל התיאומים הסתיימו
בהצלחה והקבלן מתארגן לכניסה לשטח תוך
כשבועיים .על זה נאמר" ..יגעת-מצאת -תאמין"!

"לאורך השנים הפך כל דו"ח של נירית לכלי
עבודה אמיתי" ,סיכמה סיגל מורן את הדיון.

מליאת המועצה אישרה גם לחברת "חשמל
ירוק" לקחת הלוואה בסך  1.9מיליון ש"ח
לצורך השקעה שתאפשר לחברה להעלות
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ביום חמישי ,3.11 ,התקיים יום הוקרה לוותיקי
המועצה .כ 200-מוותיקי המועצה התארחו
לארוחת בוקר ומפגש חברתי בחדר האוכל
של קיבוץ בית קמה ולאחר מכן נהנו מהמופע
"דרך השירים" של הזמר ראובן ארז  -מופע
מוזיקלי שופע הומור בנושא הזמר העברי (שירים
וחיקויים) .את הוותיקים בירכו ראשת המועצה,
סיגל מורן ,מנכ"לית העמותה למען הקשיש ,מיכל
דלומי ומנהלת בית גיל-עד במשמר הנגב ,ענת
הורביץ .אמיר זמיר ממושב תאשור בירך את
הוותיקים בשם הבנים ואהרון ידלין ,שחגג 90
לפני מספר חודשים ,נשא דברים בשם הוותיקים.

תקופת נסיון לתחנה לקו 367
במחלף דביר

בנוסף לכך ,הציגה הוועדה את ממצאי הבדיקה
שערכה בנוגע לזכויותיהם של עובדים המועסקים
על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה,
האבטחה והניקיון .נמצא כי בבית הספר "ניצני
הנגב" מועסק קבלן ניקיון ללא מכרז .המליאה
קיבלה את המלצת הוועדה להסדיר את העניין.

במסגרת הישיבה החודשית ,אישרה המליאה את
צירופו של חבר המליאה ,אדי טורג'מן מתאשור,
לוועדת המשנה לתכנון ובנייה ואת מינויו של סגן
ראשת המועצה ,איציק אבוטבול מתדהר ,כממלא
מקום יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה ,סיגל מורן,
במקרים שבהם ייבצר מסיגל להשתתף בישיבה.
עוד אישרה המועצה פתיחה של תב"ר בסכום
של כ 3-מיליון ש"ח לצורך מחזור הלוואות ישנות.

הטובה ביותר היא המקום שבו אנחנו נמצאים ויש
אזורי תעשייה נוספים שקמים בימים אלה".

ביקור בבית השנטי במדבר
ביום חמישי האחרון ,3.11 ,יצאו נערות ונערי שכבה
י"א של המועצה ה אזורית בני שמעון לסיור בבית
השנטי במדבר ,בית לנוער בסיכון הממוקם בין
שדה בוקר למצפה רמון .במהלך הסיור ,שנערך
כחלק מהכנה לכנס י"א למעורבות ומנהיגות ,שמעו
הנערים על המקום ,סיירו בו ונפגשו עם שירלי
וארון מבית קמה ,אשר עושה שנת שירות במקום.
לסיום טעמו הנערות והנערים מחוג ההיפ-הופ
שמתקיים במקום ,שאותו מעביר אחד ממדריכי הכפר.

ראשת המועצה ,סיגל מורן ,נפגשה עם משרד
התחבורה ונציגי חברת "דן בדרום" ,במטרה
למצוא פתרון לבעייה של הורדת הנוסעים
על הגשר בצומת דבירה לבאים מצפון .החל
מתאריך  13.11.2016ירד קו  367היוצא מראשון
לציון במחלף דבירה ויעצור בתחנת האוטובוס
החדשה .הסיכום עם משרד התחבורה הוא על
תקופת ניסיון של חצי שנה ,שלאחריה יוחלט
האם להמשיך בהתאם לכמות המשתמשים.
לוח הזמנים יפורסם ויהיה נגיש וזמין לציבור
גם באתר  www.bus.gov.ilובאפליקציות
השונות לטלפון חכם .בקרוב יותקן בתחנה גם
שלט אלקטרוני ,כדי שניתן יהיה לדעת בכל רגע
נתון מתי צפוי להגיע אוטובוס.
"אנחנו יודעים שלא מדובר בפתרון מושלם ,אבל
מקווים שייתן מענה סביר לבעיה שנוצרה מאז
פתיחת המחלף בכביש  ,"6אומרת סיגל.

נחנך "עידן הנגב" בסיומו
של כנס אגיק רהט לשיוויון
הזדמנויות בנגב
"אנחנו התפקדנו למדינת ישראל ולדו-קיום" אמר
טלאל אלקרינאוי ,ראש עיריית רהט בכנס אג'יק
רהט לשיוויון הזדמנויות בנגב שהתקיים ביום חמישי,
 ,17/11באזור התעסוקה "עידן הנגב" במסגרתו
נחנך אזור התעסוקה המשותף לרהט ,בני שמעון
ולהבים .הכנס בנושא שיוויון הזדמנויות בנגב אורגן
על ידי אג'יק  -מכון הנגב .הכנס נערך לציון השקת
אזור תעשייה יהודי-בדואי המשותף לעיריית רהט
והמועצה האזורית בני שמעון והשתתפו בו בכירים
כגון ח"כ איימן עודה ,פרופ' אבישי ברוורמן ,לשעבר
שר המיעוטים ,יאיר סרוסי ,יו"ר דירקטוריון בנק
הפועלים ,ד"ר אהוד דודסון ,מנכ"ל המרכז הרפואי
האוניברסיטאי סורוקה וראשי רשויות.
"עשינו הרבה דברים עד היום ונמשיך לעשות
עם ולמרות הממשלה" אמרה סיגל מורן ,ראשת

המועצה האזורית בני שמעון ,בכנס אג'יק רהט
לשיוויון הזדמנויות בנגב שהתקיים ביום חמישי,
 ,17/11באזור התעסוקה "עידן הנגב" במסגרתו
נחנך אזור התעסוקה המשותף לרהט ,בני שמעון
ולהבים" .נקודת המוצא של כולנו היא שותפות
הגורל .אנחנו חייבים להציב אלטרנטיבה של שכנות
טובה לגל המתלהם ששוטף אותנו .בימים קשים
אלה ,בהם האינטרס של ההנהגה הוא לפלג בין
השבטים השונים בחברה הישראלית ,אנחנו בונים
אלטרנטיבה שפויה יותר ,מעשית ,של לנהוג אחד
בשני בכבוד ולעסוק במציאת המכנים המשותפים.
הם (הממשלה) מסרבים להצטרף ,אבל אנחנו
ממשיכים בלעדיהם .מזה כשני עשורים המועצה
האזורית בני שמעון פועלת למיגור אי-השוויון
הכלכלי בנגב מתוך הבנה שלא נוכל להמשיך
באורח חיינו מבלי להכיר בכך שיש אנשים בצד השני
של הכביש שעברו הזנחה מכוונת של עשרות שנים.
כל הנגב הוזנח ובמיוחד המגזר הבדואי וזה מתחיל
להשתנות .מפעלים מתחילים להיפתח .הדוגמא

רוצה להגיע
ללקוחות
המקומיים?

אלקרינאוי תקף בנאומו את ראש הממשלה,
בנימין נתניהו" :לפני חצי שנה הזמנו את נתניהו
להשתתף בטקס הפתיחה של אזור התעשייה
החדש או לבקר בו .מאז הוא היה לפחות  5פעמים
בנגב אבל לכאן הוא לא הגיע .יש כאן ישובים של
ערבים ויש ישובים של קיבוצניקים ואין כאן מתפקדי
ליכוד .אנחנו התפקדנו למדינת ישראל ולדו-קיום.
המפעלים ,העסקים ,בתי החולים והישובים בנגב
הם שמקיימים את הדו-קיום הזה ,יום יום ושעה
שעה ואנחנו נמשיך בכך .אנו מובילים פיתוח של
עוד כ 4,000-יחידות דיור בעיר רהט ופועלים לחבר
את רהט ואת "עידן הנגב לכביש  .6אנו מקימים היכל
תרבות חדש ברהט בעלות של כ 31-מיליון שקלים,
על מנת שנוכל להיפגש בו בכנסים הבאים כדי שייתן
מענה גם לרהט ,גם לבני שמעון וגם ללהבים ,כולנו
חיים כאן ביחד .כולנו פועלים כדי לפתח כלכלה,
תעסוקה ,בריאות ,חינוך ורווחה" ,סיכם אלקרינאוי.
פרופ' אבישי ברוורמן ,שר המיעוטים לשעבר ,אמר:
"הכינוס כאן הוא הכי חשוב במדינת ישראל .אזור
התעשייה הזה יהיה הבסיס לתעשייה ,התיירות,
המים ,החקלאות וכל הדברים שהנגב מיוחד בהם.
אם תצפו שהממשלה תוביל אתכם לא תגיעו לשום
מקום .בדואים צריכים להוביל את הנושא הבדואי
בנגב .לא יהודים ,בדואים .יש פה מנהיגות נפלאה
שיכולה להתחבר למנהיגות היהודית בנגב .צריך
ליצור פה חזון ,לחשוב בגדול להביא תעשיות כדי
שיהיו פה אלפי מקומות עבודה בשנים הקרובות,
כי אם לא יהיו ,אללה ירחמו" ,סיכם.

מקומפגש מזמין אתכם לפרסם את העסק
שלכם בעיתון המועצה ולחשוף את העסק
שלכם לתושבי המועצה והאזור
בעלי עסקים ,תושבי המועצה והמפעילים עסקים בשטח
המועצה מהגליון הבא של "מקומפגש" ,עיתון המועצה
האזורית בני שמעון ניתן יהיה לפרסם מודעות בתשלום.
אתם מוזמנים לפנות לנועה זמסקי במייל:
noaz@bns.org.il
		
רבע עמוד
חצי עמוד
עמוד שלם

מודעה מוכנה
 200שקלים
 300שקלים
 600שקלים

מודעה  +עיצוב
 400שקלים
 600שקלים
 1,050שקלים
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נעים להכיר את "עידן הנגב"
נועה זמסקי

שלוש רשויות שונות באופיין  -רהט ,בני שמעון ולהבים ,חברו יחדיו להקמתו של אזור תעסוקה ייחודי ,שבו פועלים לצד
זה יהודים ובדואים" .אנחנו רוצים לייצר מקורות פרנסה והזדמנויות לתושבי הנגב ,יזמים ועובדי קו ייצור כאחד ,ליצור
צדק תעסוקתי וחלוקת משאבים צודקת" ,אומר משה פאול ,מנכ"ל אזור התעסוקה .ציונות  2016הופכת הלכה למעשה.
הוא למצות את הפוטנציאל הכלכלי והקרקעי של
האזור" ,מסביר פאול" .אנחנו רוצים לייצר מקורות
פרנסה והזדמנויות לתושבי הנגב  -יזמים ועובדי
קו ייצור כאחד ,ליצור צדק תעסוקתי וחלוקת
צודקת של משאבים .יש כיום מאמץ אמיתי
להעביר מפעלים ממרכז הארץ אלינו .בהגדרה,
איננו מושכים מפעלים מהדרום ובעיקר מבאר
שבע ,על מנת לא להחליש את הנגב ,אלא לחזקו
במפעלים ומקומות עבודה חדשים".

כאלפיים מבקרים מכל רחבי הארץ נהנו
מאטרקציות מגוונות בהפנינג "נעים להכיר",
שהתקיים בשעות אחרי הצהריים של יום שלישי,
 ,18.10במתחם מפעל "קרגל" שבאזור התעסוקה
"עידן הנגב" ,המוקם בשיתוף פעולה בין רהט ,בני
שמעון ולהבים" .ההפנינג נועד לקירוב לבבות
ולחשיפת הכלכלה המקומית לציבור" ,הסביר משה
פאול ,מנכ"ל "עידן הנגב" ,את היוזמה להפקתו.
ההפנינג כלל דוכני מכירה ,מופעי רחוב ,פעילויות
לילדים ,במת מופעים שעליה הופיעו ממיטב
הכשרונות המקומיים ,אוהל אירוח בדואי ,סדנת
הכנה והפרחת עפיפונים ,מתחם ג'ימבורי ועוד.
הפנינג לקירוב לבבות באזור תעשיה? נשמע
קצת מוזר ,אבל מי שמכיר קצת את הנפשות
הפועלת ואת ההיסטוריה של הקמת המקום,
אינו מופתע .אזור התעסוקה "עידן הנגב" ,ההולך
ומוקם בצומת רהט-להבים ,בכניסה לעיר רהט,
הוא חיה קצת אחרת .הכל התחיל במהלך שנת
 ,1999כאשר פאול ,היום מנכ"ל אזור התעסוקה,
נכנס לתפקידו כראש המועצה האזורית בני
שמעון" .גיליתי  7ועדות גבולות פתוחות בינינו ובין
רשויות אחרות" ,הוא נזכר" .התלבטתי אם אני
רוצה לבזבז את זמני בוועדות ודיונים או להמציא
את הגלגל מחדש .לקחתי תוכניות שכבר היו
קיימות או שחשבו להכין אותן עוד לפני ,לאזורים
המתאימים לפיתוח תעסוקה ,והצענו לרשויות
 | 6עיתון בני שמעון

הגובלות בנו פיתוח משותף וחלוקת הכנסות .כך
יצרנו ,לראשונה בישראל" ,צדק חלוקתי" בעצם
חלוקת ההכנסות עם הרשויות הגובלות בנו".

צדק תעסוקתי וחלוקת
משאבים צודקת

בשנת  2002נחתם הסכם מייסדים בין שלוש
רשויות  -בני שמעון ,רהט ולהבים ובו עוצבה
הדרך לניהול משותף של אזור התעשייה .על-פי
ההסכם ,מחזיקה עיריית רהט ב 44%-מהמניות,
המועצה האזורית בני שמעון ב 39%-והמועצה
המקומית להבים ב .17%-בשנת  2006נחתמה
תוכנית המתאר והחלה העבודה בגיוס הכסף
והמפעלים .בחודשים האחרונים הסתיימו עבודות
הפיתוח של האונה הצפונית באזור התעשייה,
שבה פותחו כ 1500-דונם .כ 500-דונם מיועדים
לתעשייה והשאר למסחר ,למכללה ,לדרכים
ולשטחים ציבוריים .מספר מפעלים כבר החלו
בתכנון ובנייה ובראשם "סודהסטרים" ו"קרגל",
הפועלים כבר במתחם .לכשלושים יזמים נוספים
נמסרו מגרשים לצרכי תכנון ובניה .רוב היזמים
הפועלים היום במתחם הם מהעיר רהט ,בעיקר
משכונות המגורים ,או יזמויות חדשות .הדגש הוא
על תעשיות מסורתיות ,המיועדות לספק מקומות
עבודה ופרנסה לכוח האדם שחלקו בלתי מיומן
ולנשים שעד היום לא היו בשוק העבודה" .הרעיון

פאול" :קיים מאמץ אמיתי
להעביר מפעלים ממרכז הארץ
אלינו .בהגדרה איננו מושכים
מפעלים מהדרום ובעיקר מבאר
שבע על מנת לא להחליש את
הנגב אלא לחזקו במפעלים
ומקומות עבודה חדשים".
 3,000דונם נוספים נמצאים בשלבי תכנון סופיים.
המדינה השקיעה כ 90-מיליון שקלים בבניית
התשתיות ובסבסוד הפיתוח ליזמים .לכשתסתיים
בניית התשתיות ,בעוד כ 7-שנים ישתרע אזור
התעסוקה על פני  4,500דונם ועליהם ייבנו כ2-
מיליון מ"ר שיעסיקו ,על פי ההערכות ,מעל ל20-
אלף עובדים" .זה יצמצם את האבטלה באזור
וירחיב את אפשרויות התעסוקה והגיוון בהן" ,אומר
פאול" .מדובר לא רק בכוח עבודה שאינו מיומן,
אלא גם במנהלי משמרות ,מתכנתים ,אנשי כספים
וניהול ,מהנדסים ומבקרי איכות .בין היתר ,יוכלו
לבני זוג שיגיעו כאן בעקבות מעבר צה"ל לנגב,
לעיר הבה"דים ולקריית המודיעין ,בעקבות ההכרה
בבאר שבע כמרכז עולמי של לוחמת סייבר ,למצוא
תעסוקה הולמת בקרבת מקום מגוריהם".

עזרה הדדית ,אתיקה יזמית
ויחס לעובדים

על פי תוכנית העבודה ,עד סוף  2016תסתיים
הקמתם של  7מפעלים באזור התעסוקה ,מתוכם
 4מפעלים במתחם "סודהסטרים" ויוחל בבנייתם
של  7-5מפעלים נוספים .בסך הכל אמורים

כ 100-יזמים שונים להקים מפעלים בסדרי גודל
שונים באזור התעשייה בשנים הקרובות60% .
מהיזמים הם בדואים 35% ,יהודים ו 5%-הם פרי
יזמות משותפת של בדואים ויהודים" .בנייה של
מפעל היא תהליך ארוך ויקר ,במיוחד עבור יזמים
חדשים" ,מסביר פאול .לכן יחלפו עוד מספר שנים
עד שאזור התעסוקה ההולך ונבנה יממש את
הפוטנציאל התעסוקתי הגלום בו .אנחנו עוסקים
בפיתוח התשתיות והיזם עצמו בונה את המפעל
שלו .משרד הכלכלה והתעשייה ואנחנו מבצעים את
הפיתוח ודואגים לכך שיהיה בסטנדרטים גבוהים,
כדי שיקום כאן אזור תעשייה יפה ,מכובד וראוי,
שכולנו נוכל להתגאות בו ובעיקר כדי שהיזמים
שהחליטו להשקיע באזור יראו ברכה בהשקעתם".
לא רק על הפיתוח מקפידים ב"עידן הנגב" ,אלא
גם על משמעת מצד היזמים בפעולתם במרחב
הציבורי  -טיפול בפסולת ,מחזור והתייחסות
לשטח הציבורי כשטח משותף ,שבו חייבים כולם
לנהוג על פי כללים מתאימים" .אנחנו עוסקים
בזירוז של הבאת גז טבעי לאזור שלנו ומעודדים
את המפעלים להשתמש בו .זה יוזיל את הוצאות
האנרגיה וישפר את פליטת גזי החממה מתחנות
יצור החשמל המונעות בפחם .במחירי הדלק
הנוכחיים הכדאיות נמוכה יותר ,אבל האקולוגיה
חשובה" ,מספר פאול" .אנחנו מקיימים ימי עיון
ליזמים בנושאים שונים ,כמו עזרה הדדית,
רכישות גומלין ,אתיקה יזמית ויחס לעובדים.
אני יושב עם כל יזם ומנהל מפעל לפני מסירת
השטח ומסביר להם על עקרונות העבודה כאן.
אנחנו מנסים לדאוג לכך שכל מפעל ישלם
לעובדיו שכר הגבוה משכר המינימום .כמו כן,
אנחנו נותנים למפעלים הזדמנות להכיר זה את
זה וליצור קשרים שיאפשרו להם להיעזר זה בזה".

פאול" :אנחנו מנסים לדאוג לכך
שכל מפעל ישלם לעובדיו שכר
הגבוה משכר המינימום .כמו כן,
אנחנו נותנים למפעלים הזדמנות
להכיר זה את זה וליצור קשרים
שיאפשרו להם להיעזר זה בזה".
אזור התעשייה .בדירקטוריון  11חברים 5 :מרהט,
 4מבני שמעון ו 2-מלהבים .הדירקטוריון מתכנס
ארבע פעמים בשנה .על הניהול השוטף אמון משה
פאול ,מנכ"ל החברה" .אני נפגש באופן שוטף
עם ראשי הרשויות ,מדווח להם על ההתקדמות
ומתייעץ באופן שוטף ,על פי הנדרש" ,הוא אומר,
זאת מעבר לישיבות הנהלה המתקיימות תדיר.
לצד המפעלים שיוקמו באזור התעסוקה ,עתיד
לקום במקום גם בית "עידן הנגב" ,שיכלול
אודיטוריום וחדרי כיתות .כמו כן יוקמו חללי
ייצור להשכרה ליזמים בתחילת דרכם ו3,000-
מ"ר שישמשו כעין חממה תעשייתית למפעלים
קטנים .באונה הצפונית אמורה לקום מכללה רב-
תרבותית ,שבה ילמדו הסטודנטים במשך שנתיים
ויצברו נקודות זכות ,שיוכרו על ידי אוניברסיטת
בן גוריון ומכללות "ספיר" ו"אחווה" .המכללה
תפעל בדומה למכינה ,כאשר בשנה הראשונה
יתמקדו הלימודים בחיזוק השפה .הקמתה של
המכללה טעונה עדיין אישור של הות"ת (הוועדה
לתכנון לתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה)
ומשרד החינוך .התוכנית להקמת בית חולים
באזור נמצאת כרגע בסימן שאלה גדול ,לאחר
שממשלת ישראל החליטה על הקמתו של בית
חולים נוסף בבאר שבע.

שלוש קהילות מתחברות

טלאל אלקרינאווי ,ראש עיריית רהט ,הוא יו"ר הלוגו שנבחר לאזור התעשייה מורכב משלושה
הדירקטוריון של "עידן הנגב" ,החברה המנהלת את מעגלים  -אחד עבור כל אחת משלוש הרשויות

השותפות לאזור התעסוקה  -המשתלבים בצורה
המזכירה את הסימן "אינסוף" .לדברי פאול ,מסמל
הלוגו את התרבות והשפה שנבנות במקום.
"הסמל שלנו הוא פשוט וצנוע ומבטא חיבור
והשפעה מעגלית" ,הוא מסביר" .כיום ,בנוסף על
המשך פיתוחו של האזור ,אנחנו עסוקים בחשיבה
בשאלה כיצד ,לצד התעשייה והתשתיות ,נחבר
גם את הקהילות .יש לנו הזדמנות יפה לעשות
זאת ב'רחוב החדשנות' המתוכנן .מדובר ברחוב
רחב ,שיכול ליצור הזדמנות של מפגש וחיכוך
חיובי בין האוכלוסיות החיות כאן ,בנגב ,בדיוק כמו
המפגש 'נעים להכיר' שהתקיים לאחרונה .ברחוב
ניטע בוסתן שהתושבים יוכלו ליהנות מפירותיו.
בצדו השני של הרחוב יתפתח מעין שוק ,או מרכז.
אנחנו נמצאים עכשיו בדיונים עם מתכנני תיירות
על האפיון של השוק או המרכז .בהמשך נפרסם
קול קורא שיזמין את ציבור התושבים משלוש
הרשויות לבוא ולהשפיע על אופיו של המקום".
ההפנינג שהתקיים בחול המועד סוכות הוא חלק
מהחזון של אזור התעסוקה בדבר שיתוף פעולה
וקירוב לבבות והוא מצטרף לפסטיבל הנוער
שהתקיים במתחם "סודהסטרים" לפני מספר
חודשים" .יש לי תחושה מצוינת שדבר טוב קורה
פה .יש חדוות יצירה" ,אומר פאול" .קורה כאן דבר
נכון ,בעל השפעה מעגלית רחבה ,שיהפוך את הנגב
שלנו למשהו אחר' .עידן הנגב' ,הממשלה והרשויות
השותפות יכולים להיות גאים ביוזמה ובביצוע".

www.youtube.com/
watch?v=gB8QjmK9qXA
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הפנינג משפחות מועצתי
נועה זמסקי
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חצרים – תערוכות ,אירועי קהילה ועומ"ק
נועה זמסקי

העיקרי שעלה מהמפגשים היה שראוי לשמר
את הקהילה .יש כאן קהילה שראוי לטפח אותה
והיא הדבר שבסופו של דבר מחזיק את הקיבוץ.
בזכות אירועי השיח האלה החל שיח רחב יותר,
שעסק בשאלה מה אנחנו רוצים שיהיה כאן בעוד
חמש או עשר שנים ,מה חשוב לנו" .הרבה זמן
לא היה בחצרים שיח רחב כזה .משהו בשנה
הזו ,בהבנה שזה הבית שלנו וראוי לטפח אותו,
פתח את האפשרות ,גם אם זה אומר שפותחים
שיח שפחדנו לפתוח".

ביום חמישי ,20.10 ,חזר מרכז האירועים בקיבוץ משמר הנגב ,למשך מספר שעות70 ,
שנה לאחור ,במסגרת הפנינג המשפחות השנתי של המועצה  -מיצגים שהמחיזו למבקרי
ההפנינג את אורח החיים בתחילת ימי ההתיישבות בנגב ופוזרו בשטח המרכז ,משחקי
עבר ,שחקנים שגילמו את המתיישבים הראשונים והסתובבו בין האורחים והשיא  -מופע
אורקולי מרהיב על מגדל המים של הקיבוץ ,שממנו ירדו אקרובטים במופע פעלולים.
 11הנקודות בנגב הוקמו לפני  70שנה ,במוצאי יום הכיפורים תש"ז ( ,)1946הרחיבו
את ההתיישבות היהודית בנגב והשפיעו רבות על חיבורו למדינה המתהווה .במועצה
האזורית בני שמעון שוכנים ארבעה יישובים שהוקמו באותו לילה :הקיבוצים משמר
הנגב ,שובל וחצרים ומושב נבטים .סיגל מורן ,ראשת המועצה האזורית בני שמעון,
בירכה את הוותיקים ואמרה" :הם הקימו יש מאין ,באומץ ובנחישות ,נגד כל הסיכויים
והקשיים .הם האמינו בדברי הנביא 'לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי' ותמיד הושיטו
יד לשלום לעבר השכנים הקרובים והרחוקים .גם כשבארצנו האהובה נושבות רוחות
רעות ,המנסות לפלג ולשסות בין עדות ובין דתות ,גם כשמנסים להפחיד אותנו ולערער
על זכות קיומנו כהתיישבות חקלאית ,אנחנו עומדים איתן ומתעקשים לשמור באדיקות
על הערכים שציוו לנו המתיישבים לפני  70שנה".
" 11הנקודות קבעו שהמדינה תהיה קצת יותר גדולה מאשר מגדרה עד חדרה" ,אמר
ח"כ עמיר פרץ ,שהגיע לברך את המועצה בחגה" .אני מאמין בערכים שהנחו את
הוותיקים .אלה לא רק ערכים של סוציאליזם ,בנייה ועשייה ,אלא גם של שלום .צדק
וחברתי ושלום הם שני הדגלים שצריך להרים כאן היום".
אזרה גולן בת ה ,87-ממקימי משמר הנגב בלילה ההיסטורי ההוא ,שחזרה את ימיו
הראשונים של הקיבוץ" :היינו צעירים ולא מנוסים ,אבל חדורי מוטיבציה .הייתי צעירה
בת  17,אבל הבנתי שזהו צו השעה .עם העלייה לקרקע החלו חיים יפים וגם קשים.
השממה אפפה אותנו ,אבל המטרה היתה ברורה :יישוב הנגב .חיינו שנה ללא חשמל
וללא מקור מים .כל יום הביאו  4קוב מים ,לחם וחלב מרוחמה .למדנו לחיות חיים של
שגרה הרחוקים מהמרכז .רק נחישות ודבקות במטרה נתנו לנו כוח לחיות באבק שנכנס
לכל סדק .חיינו היו מאתגרים אך מלהיבים .קשה לאתר היום איך חיינו אז ,כשהכל
מסביב ירוק ופורח ,אבל כל זה לא היה מתאפשר ללא הראשונים".

הענף השלישי של שנת ה 70-כלל פרויקטים
אמנותיים ,שהסתיימו בתערוכה .במהלך השנה
התקיימו בחצרים שש תערוכות מתחלפות ,שהיוו
סיום של פרויקט חברתי כלשהו .בין התערוכות היו
תערוכת צילום של החיים בקיבוץ חצרים במהלך
 48שעות של סוף שבוע אחד" ,חצרים כבית – מה
זה בית?"" ,ילדי חצרים מציירים עתיד" ועוד.
בקיבוץ חצרים חגגו לאורך השנה כולה את יום
הולדת ה 70-לקיבוץ ב 24-אירועים שונים ומגוונים
באופיים" .באירוע הפתיחה ,שהתקיים בחגיגות
ה ,69-בערב יום כיפור תשע"ו ,קיבלה כל משפחה
לוח שנה ובו צוינו אירועי ה ,"70-מספרת לילך
קולומבוס ,מרכזת הדור הצעיר בחצרים ומפיקת
אירועי שנת ה" .70-השתדלנו שבכל חודש יהיה
אירוע ,שהאירועים יהיו מגוונים ויכללו אירועי תוכן,
אירועי שיח ,תערוכות ופרוייקטים קהילתיים.
האירועים הסתיימו בערב מסכם  -מופע מיוחד
שכולו יצירה פנימית".
חצי שנה לפני תחילת החגיגות נבנה בחצרים צוות
היגוי מגוון ,שכלל נציגים מגילאים שונים ובעלי
תפקידים" .החלטנו על פורמט כללי של האירועים
ואיך תיראה השנה ומזה הפקנו תוכנית עבודה
ותקציב ואת לוח השנה ,שכל משפחה קיבלה
בערב הפתיחה .הכוונה היתה לא רק לייצר חגיגות.
היה לנו חשוב מאוד שבמרכז האירועים בשנה הזו
יהיה גם תוכן ולא רק 'שואו' ,להפוך את שנת ה70-
להזדמנות להראות ,לדבר ולהתייחס להיבטים
שונים של החיים בחצרים .שנה של הזדמנות לעצור
לרגע ולנצל את הזמן כדי להתבונן בעצמנו".

קוראת להם .ענף אחד הוא אירועים קהילתיים
גדולים ,שבהם משתתפת כל הקהילה" .מטרת
האירועים האלו היתה לקיים מפגש רב-דורי ורב-
גילאי וליצור לכידות וגאוות יחידה ".האירועים
הקהילתיים כללו טיול קיבוץ ,כנס בנים ,לילה
לבן ,יום הילד ושחזור העלייה על הקרקע" .היה
לי חשוב מאוד ,מההתחלה ,לתת מיקוד למפגש
הרב-דורי .כמעט בכל אירוע ניסיתי ליצור עירוב:
צעירים ומבוגרים ,ותיקים וחדשים ,שייפגשו ויעבדו
ביחד ,שלכל אירוע יהיה צוות מגוון ,שבתערוכות
יוצגו עבודות של ילד ומבוגר זה לצד זה וכדומה".
אחד האירועים הללו היה שחזור העלייה על הקרקע
,שהתקיים שבוע לפני אירוע הסיום" .כל הקיבוץ
שחזר את המסלול וכשהגענו לכאן ,הוקרן סרט של
"כאן הפקות"" ,מספרת לילך" .צופן ארזי ,מהעולים
על הקרקע באותו לילה ,סיפר את סיפור העלייה
ובני הנעורים שחזרו את היום ההוא בקטעי משחק".

הענף השני נקרא "מפגשי חמישי עומ"ק" (ערכים
ומהות קהילה) 6 .מפגשים כאלה התקיימו לאורך
השנה ובהם עסקו המשתתפים בדיונים בנושאים
שונים ,כמו דרך קבלת ההחלטות בקיבוץ,
תרבות קהילה בין שינוי לשימור ,מנהיגות
מונחית חזון וחצרים בעתיד" .אלה נושאים
 23האירועים שהתקיימו בחצרים לציון שנות ה 70-שלדעתנו מעסיקים אותנו כקהילה" ,אומרת
התחלקו לשלושה סוגים או ענפים ,כפי שלילך לילך" .במהלך השנה הזו נוצר שיח מרתק .המסר

 | 8עיתון בני שמעון

בנוסף לאירועים השונים ולחוויות שצברו חברי
הקיבוץ ,נוצרו לאורך השנה המרתקת הזו גם
תוצרים מוחשיים ,הכוללים לוח שנה ,קלפי משחק
"רביעיות" על חצרים ,סרטים בנושאים שונים ,כולל
תיעוד של האירועים שהתקיימו במהלך השנה ,די.וי.
די של הערב המסכם ,שיחולק בקרוב למשפחות
בקיבוץ ועוד.
"לכל אירוע היה מרכז ,צוות של אנשים והרבה
עובדים ,מתנדבים ותורנים .כמעט כל אחד בקיבוץ
עשה משהו במהלך השנה הזו ,קטן או גדול ,על
הבמה ,מאחורי הקלעים או תפקיד לוגיסטי כלשהו.
היו שותפים רבים כל כך שאינני יכולה לציין שמות,
אבל לכולם מגיעה תודה ובוודאי לציבור שהשתתף,
לקח חלק והגיע לאירועים".
אירועי ה 70-הסתיימו באירוע קהילתי גדול" .היה
כיף גדול" ,מתארת לילך" .חשוב לי מאד להדגיש
שזה היה אירוע מסכם של השנה כולה ולא
אירוע העומד בפני עצמו .המופע היה כולו פנימי,
הן מבחינת הנושאים שעסקנו בהם והן מבחינת
היצירה .ההפקה ,הבימוי ,הכוריאוגרפיה ,הכתיבה,
ההלחנה ,העיבוד ,הריקוד והמשחק היו כולם
מתוצרת פנים .זה היה השיא של השנה ובהחלט
היה ראוי מאוד לסיים אותה כך .מגיע לקהילה שלנו
שהשנה הזו תסתיים כך ,בסוג של 'היי'".
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משמר הנגב – אירועים ,כיכר פרחים
ומוזיאון לתולדות היישוב

שובל – פיקניק ,מגלשת מים ומופע מרכזי
נועה זמסקי

נועה זמסקי

ועל הילדים הוטלה משימה :למצוא את כל
המצרכים שהיו ברשימת המצרכים המקורית
ביום העלייה .במהלך החיפוש נתקלו הילדים
בבריטים ובדואים שגולמו על ידי המוסדניקים
שלנו והתבקשו לבנות את קו המים .בסוף המסע
הם הגיעו למקום שבו הוקמו הצריפים הראשונים
וקיימו את מפקד יום העלייה".

ערב שירים ,סיפורים וסרטים על משמר הנגב
ותערוכת חפצים מהשנים הראשונות על
המרפסת של בית "גיל-עד" ,בסוכות תשע"ו ,יום
הולדתו של קיבוץ משמר הנגב ,היו יריית הפתיחה
לחגיגות ה 70-של הקיבוץ .יריית הפתיחה היתה
תחילתה של שנה מלאת אירועים ,שכללה אירועי
קהילה שונים ופרויקטים ארוכי טווח ,כמו בניית
כיכר פרחי הקרמיקה ,כתיבת הספר "על בניינים
ואנשים במשמר הנגב" והקמת אתר אינטרנט
בשם "סיפור מקומי" לתולדות משמר הנגב.
"חברי הצוות המארגן יזמו מפגש ראשון של
תושבי משמר הנגב לסיעור מוחות" ,מספר גילי
מולכו ,שריכז את צוות ה 70-ביישוב" .נזרקו
רעיונות רבים שנרשמו על בריסטול שנתלה
על הקיר במועדון .רצינו לבנות תוכנית פעילויות
למשך כל השנה ולא להתמקד באירוע אחד
גדול ולשחזר פעילויות שהיו מסורות בעבר ,כמו
פיקניק בבריכה בשבועות".
תחרות לבחירת לוגו שנות ה 70-הושקה
בהשתתפותם של כל תושבי הקיבוץ ונבחר
בה הלוגו שעיצבה עירית רחמן .האירוע הבא,
ערב הוקרה לוותיקי משמר הנגב ,התקיים בנר
ראשון של חנוכה .במהלך החודשיים דצמבר
וינואר התקיימה תחרות צילום בסמארטפון -
"משמר הנגב שלי" .התמונות שנבחרו הוגדלו
ונתלו למשך חודשים בתערוכה בחדר האוכל.
משחק סימני דרך קהילתי חשף שלטים שהוכנו
ונתלו על אתרים היסטוריים .בפברואר התקיים
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ערב "משמר ושיר" ,ערב שירים על משמר הנגב,
שנכתבו על ידי חברי הקיבוץ ובניו ובוצעו על-
ידי אנשי המקום .בפסח חודשה מסורת עבר
 ה"משמרמונה" ,חג המימונה המקומי .במאיהתקיים מירוץ משמר הנגב הרביעי וביוני חודשה
מסורת הפיקניק בבריכה.

אחראים רבים :הצוות המארגן ,המתנדבים שסייעו
בארגון ולקחו אחריות על כל ההכנות לאירוע,
כולל תכנון תקציבי וארגון של כל המשתתפים,
משימה לא פשוטה כשלעצמה ,וכמובן  -כל
המשתתפים במופע ,שעבדו קשה מאוד כדי
שהמופע יהיה מקצועי וברמה הגבוהה ביותר".

במשך חצי שנה פתחו שרה וענבר כרמל את
הסטודיו לקרמיקה בפני משפחות ויחידים
ליצירת פרחי הקרמיקה לכיכר הפרחים ,שנחנכה
ביולי" .הכיכר איננה פרויקט בר חלוף ,אלא
מפעל מוחשי ויפה ,התורם לנוי של המקום",
אומר גילי" .לטעמי ,זה היה פרויקט נהדר .שרה
וענבר כרמל נרתמו להובלתו וכל היישוב נטל
בו חלק ".בסוכות התקיים ערב בו הוצג הספר
"על בניינים ואנשים במשמר הנגב" ,שכתבה
רותי רוזנבלום ואתר האינטרנט "סיפור מקומי",
המוקדש לתולדות משמר הנגב .אירועי  50שנה
למפעל "פוליביד" ו 20-שנה לענף גידולי השדה
"שקמה" שולבו גם הם במסגרת אירועי ה,70-
כמו גם אירוע יום העצמאות והפנינג המשפחות
השנתי של המועצה .באוגוסט התקיים כנס
מחזורים ובמהלכו נפתח לציבור "בית מורשת
משמר הנגב" בחדר המלאכה הוותיק ,ששופץ
לאורך השנה והוסב למוזיאון לתולדות היישוב.

במהלך השנה דאג גילי לפרסומים רבים על
האירועים השונים ,קיבץ כתובות מייל ותמונות
של בני משמר הנגב ,שצילמו ושלחו תמונות
ֵמ ֲע ָב ָרם ויצר ֶצ ֶבר ענק של חומר למיון ותיעוד
וגם להמשך שמירה על קשר" .אני רוצה לציין
במיוחד את עבודת הצוות ,שנרתם להוביל את
השנה בהתנדבות" ,מסכם גילי" .רק בזכותם
ניתן היה לקיים אירועים איכותיים רבים כל כך.
חשוב גם לציין את החברים שלקחו על עצמם
את הובלת הפרויקטים השונים ,למעלה מ25-
פרויקטים .יש בהחלט מקום לגאווה על כך שהכל
נעשה על ידי אנשים שלנו".

וכמובן ,אבן החן ,הייתה המופע המרכזי" ,הבית
שלי  -הפזמון של כולנו" ,בבימויו של עידו דגני,
בן משמר הנגב" .כולם יצאו נפעמים מהמופע",
מספר גילי" .להצלחתו של הערב הנפלא היו

שבעים שנים למשמר הנגב המופע:

https://www.youtube.com/
watch?v=B8vfpoYzXkU

יום הילד התקיים במסגרת הפיקניק המסורתי
של יום העצמאות" .זו הייתה הפקה מדהימה
שכללה מגלשת לינוליאום באורך עשרות מטרים
שירדה מחדר האוכל לבריכה ,סנפלינג על מגדל
המים ואומגה" מספרת אורית .הפעילויות כללו
גם רכיבה על סוסים ,טיול בטרקטורים ,משחקי
קופסה מוגדלים ועוד .פופקורן ותירס חולקו
בקלנועיות וחולקו חולצות שעליהן הודפסה
הכתובת "אני שובלניק גאה" .בסוף היום התקיימה
הצגת "הענק וגנו"" ,בסוף היום היתה תחושה של
התרוממות רוח וכולם חשו שהם אכן שובלניקים
גאים ".היא מוסיפה.

אורית" .קרענו לאנשים  -ילדים ,מבוגרים ,חדשים
וותיקים את התחת עם חזרות כל שבת .אבל כולם
נורא נהנו .זו חוויה לגמרי אחרת כשמשתתפים
באירוע כזה ולא רק צופים בו ".שלושה חודשים
של עבודה משותפת ואינטנסיבית הולידו גם
גיבוש קהילתי" .הגיעו לכאן  80משפחות ולוקח
זמן להכיר איש את רעהו .העבודה על המופע
הייתה חוויה מיוחדת ומגבשת .השתתפו בו
אנשים שלא היית מעלה בדעתך שישירו ,ירקדו
או יקריאו ...ולא רק חמשת הקבועים שמופיעים
בכל ערב .כל מי שרצה ,הצטרף .מבחינתי זו היתה
הנקודה המרכזית – לא להגיד לאף אחד לא".

את הערב הפיקו רועי מילגיר ואילן שכטמן
מקיבוץ להב" .היה להם חשוב שהמופע יהיה
ללא פלייבק" ,מספרת אורית" .הם הלחינו
במיוחד בשבילנו את המוסיקה לאירוע ועשו
עבודה נהדרת ,עם תזמורת שהורכבה מאנשי
שובל בלבד שליוותה את כל הערב .סיימנו את
החג במסיבת ריקודים עם "בירה זבאללה" ,על
בשבועות נערך מיפגש בנים שהחל בטקס שם אותה נקודה שנוסדה לפני  70שנה .תגובות
שבועות המסורתי ולאחריו מיפגש רעים בחדר הציבור לאירוע היו מדהימות .אכן ,אירוע כזה
האוכל" .הייתה התרגשות עצומה" ,מספרת מחזיר גאווה מקומית!"
אורית" .הגיעו המון בני קיבוץ שעזבו ,שחלקם
לא היו פה הרבה מאוד שנים ובהם כאלה שלא
ראו זה את זה שלושים שנה .לאורך כל השנה
הזמנו לאירועים את בני הקיבוץ לדורותיהם .היה
לי חשוב לתת להם הרגשה ששובל נשאר תמיד
בית והם היו שותפים מלאים גם בעשייה .זו היתה
הרגשה נהדרת לבנים ,לנכדים ,לנינים ,לסבים
ולסבתות ,לרב-סבים ולסבתות-רבתות".

ארבעה אירועים מרכזיים ציינו את חגיגות שנת
ה 70-בקיבוץ שובל :שחזור העלייה לקרקע ,אירוע
ששילב ילדים ,נוער וותיקי הקיבוץ; יום הילד,
שהוצמד ליום העצמאות כאירוע לכל המשפחה;
מפגש בנים ,שהתקיים בשבועות והיה מיועד
לגילאים הבוגרים יותר ובסיום ,בחג הקיבוץ,
שבוע לפני ראש השנה  -האירוע המרכזי ,מופע
בו שנטלו חלק חברי הקיבוץ ממגוון הגילאים .שבוע לפני ראש השנה ,התקיים האירוע
המרכזי שנפתח בארוחת ערב ל 1200-סועדים
"הקמנו צוות מיוחד לאירועי ה ,70-שקבע תוכנית שבסיומה התאספו חברי הקיבוץ ברחבה גדולה,
שנתית" ,מספרת אורית גולדברג ,רכזת התרבות שהוכשרה לכך במיוחד מאחורי המוסך" .רצינו
בשובל .פתח את השנה אירוע שחזור העלייה על להדגיש את החקלאות בשובל ולכן בחרנו
הקרקע" .זה היה אירוע שהתחיל במדורה ,כמו במקום הזה .הקומביינים שעמדו שם הוארו
המדורה שהיתה בקיבוץ רוחמה בליל העלייה .והיתה אווירה נהדרת".
שלושה מהמייסדים סיפרו ליד המדורה את במופע הגדול הופיעו על הבמה כמאה חברים.
סיפור העלייה .למחרת ,התאספנו במחצבה "היה לנו חשוב שישתתפו הרבה אנשים" ,מדגישה
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אבולוציה בזבל
סיון שלחין

אתר הטיפול בפסולת "דודאים" עובר תהליך של אבולוציה  -בעבר הרחוק מזבלה ,בהווה מטמנת פסולת,
בדרך להפוך לאתר מתקדם לטיפול בפסולת
תושבי בני שמעון – ב"דודאים" כבר ביקרתם?
אתר הטיפול בפסולת "דודאים" ,השייך למועצה
שלנו ,הוא התחנה הסופית של הפסולת הביתית
שלנו ושל רוב התושבים בדרום הארץ.
האתר לטיפול ומחזור פסולת "דודאים" ,הממוקם
כ 10-ק"מ צפונית-מערבית לבאר שבע ,הוא
אחד האתרים הגדולים בארץ לטיפול בפסולת.
מדי יום עוברים בשערי האתר כ 4000-טון של
פסולת ביתית מעורבת ,פסולת בניין ,גזם ,פסולת
תעשייתית ,אסבסט ועוד ,המגיעים ממרבית
הערים ,המועצות האזוריות ,אזורי המסחר
והתעשייה ובסיסי צה"ל באזור הדרום.
אבל הסיפור שלנו מתחיל בשנת  ,1990שבה
פתח אתר "דודאים" את שעריו ,בתחילה כאתר
פשוט לקליטת אשפה  -מה שנקרא בזמנו
"מזבלה" .באותם ימים היתה זו שיטת הטיפול
המקובלת בארץ וליד כל יישוב היתה מזבלה.
במהלך שנות ה 90-יזם המשרד להגנת הסביבה
מהלך הסדרה וסגירה של המזבלות ופתיחה של
מטמנות מסודרות לטיפול בפסולת.
בשנת  1998נבחר "דודאים" לשמש כאתר מחוזי
לטיפול בפסולת של מחוז הדרום ושודרג על
פי תקינה אירופית ודרישות המשרד להגנת
הסביבה .מאז ועד היום מנוהל האתר על ידי
המועצה האזורית בני שמעון ,שרואה בכך
תחושת שליחות .סיגל מורן ,ראש המועצה,
מספרת כי מהרגע שנקבע כי האתר יהיה תחת
ניהולה של המועצה ,הוחלט לעשות זאת בצורה
הטובה ביותר מבחינה סביבתית.
הפסולת המעורבת המגיעה לאתר עוברת תהליך
של הטמנה סניטרית  -קבורה בתוך בורות
המרופדים בשכבות הגנה רבות ,המונעות חלחול
של מזהמים לקרקע ולמי התהום .הפסולת
מכוסה באופן רציף ,על מנת לצמצם פליטת
מזהמים לאוויר .מתוך תאי ההטמנה מנוקזים
הנוזלים " -המיץ של הזבל"  -ומטופלים בנפרד.
בנוסף לכך ,נשאב מתוך המטמנה גז המתאן  -גז
חממה מזיק ,הנוצר באופן טבעי בתהליך הפירוק
של החומר האורגני בפסולת.
ב"דודאים" הוחלט לא רק לאסוף את גז המתאן,
אלא גם להשתמש בו להפקת אנרגיה .הגז
מועבר לתחנת הכוח באתר ובה הוא נדחס,
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מקורר ומוזן לגנראטורים .בסוף התהליך מופק
חשמל בתהליך "ירוק" .חשמל זה מועלה לרשת
החשמל ונמכר בתעריף מוזל לשני קיבוצים של
המועצה האזורית בני שמעון  -חצרים ומשמר
הנגב .לדבריו של עידו רובינשטיין  -מנכ"ל אתר
"דודאים" ,מדובר ברווח נקי מבחינה סביבתית,
כלכלית ואפילו חברתית.
עם השנים ,התפתחו ב"דודאים" לצד ההטמנה
הסניטרית גם פעילויות מחזור שונות ,מתוך הבנה
שפסולת היא לא מטרד ,אלא יכולה לשמש
כמשאב בעל ערך כלכלי .באתר פועלים מתחמי
מחזור של פסולת תעשייתית יבשה וגזם וכן
אתר טיפול ומחזור של פסולת בניין ,המנוהל
בשותפות עם עיריית באר שבע .במקום פועל
גם מרכז מבקרים הקולט קבוצות .המבקרים
באתר לומדים על הפעילות המתקיימת בו
ועל התהליכים המתרחשים ברמה העולמית
והארצית בתחום הפסולת.
אבל קפיצת המדרגה האמיתית עוד לפנינו,
אומרת סיגל מורן" .מאז פתיחת האתר ועד היום
עינינו נשואות לטכנולוגיות המתקדמות במדינות
המפותחות בעולם .בהתאמה לתהליכים שמקדם
הרגולטור ברמה הארצית ,אנחנו מתכננים מערך
טיפול שמציב יעד של צמצום דרסטי בכמות

הפסולת להטמנה ,תוך שימוש בתהליכי מיון
שונים ,שיאפשרו הפרדה ומחזור של חלק הארי
של הפסולת".
בשנת  2014הושק ב"דודאים" מתקן ראשון מסוגו
בארץ לטיפול בפסולת אורגנית  -קומפוסטציה
בערמות סגורות ,תוך שימוש ביריעות גורטקס
(פיתוח מוגן בפטנט של חברה גרמנית) .המתקן
קולט פסולת אורגנית מופרדת במקור ,שמגיעה
מערים שונות בדרום ולאחר תהליך של מיון
וקומפוסטציה הופכת ל"תוסף תזונה" טבעי ,שניתן
להחזיר לקרקעות חקלאיות וגידולים .מתקן זה
הוא רק חלק ממערך כולל ,שנמצא בשלבי תכנון
והקמה .בשנים הקרובות יקום ב"דודאים" מפעל
מיון סגור לפסולת ביתית מעורבת ,אשר באמצעות
סדרה של הפרדות פיזקליות שונות ,יאפשר הפרדה
של חומרים יבשים למחזור .החומר האורגני ימשיך
למתקן הקומפוסט ותהליכי הפקת אנרגיה.
מרכז המבקרים "דודאים" קולט קבוצות לסיורים
בתיאום מראש .עבור תושבי המועצה האזורית
בני שמעון הכניסה ללא עלות.
מרכז המבקרים "דודאים" לתיאום סיור :
סיון  /טל052-4331473 .
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ותיקים /

נועה זמסקי

שוברים את הבדידות
אנשים המטפלים בבן משפחה חולה דמנציה מוצאים את עצמם ,לעיתים קרובות ,בעולם מבודד ,ללא יכולת לחלוק את
הקושי וללמוד מניסיונם של אחרים .בעמותה למען הקשיש במועצה החליטו לפתוח סדנה מיוחדת ,שתשמש כקבוצת
תמיכה למטפלים ותספק גם מידע מעשי ושימושי
כ 20-משתתפים מכל רחבי המועצה לקחו חלק
במהלך הקיץ בסדנה שהפעילה העמותה למען
הקשיש במועצה עבור בני משפחה המטפלים
בקשישים דמנטיים (סובלים מדמנציה)
המתגוררים בביתם" .הגעתי לסדנה די מיואשת.
הרגשתי שאני כבר מתמוטטת" ,מספרת יונה בן
דוד בת ה 76-מקיבוץ להב ,המטפלת בבעלה.
"הייתי כבר בדי הרבה סדנאות בחיי הארוכים,
אבל הסדנה הזו באה לי מהשמיים .האווירה שם
היתה מאד מיוחדת .אנשים נפתחו ,היו קשובים
זה לזה ונוצרו יחסים טובים מאוד .ראיתי אלו
אנשים טובים יש במועצה הזו ורק בשביל זה
הסדנה הזו היתה טובה".
"התלבטתי אם בכלל להשתתף ,כי אני מכירה
את הנושא מעבודתי" ,מספרת סילביה בלושטיין
בת ה 56-ממשמר הנגב" .לשמחתי ,הסדנה
הזו תרמה לי המון .זו היתה קבוצה של אנשים
מדהימים ופתוחים .הקשר שנוצר ביניהם היה
דבר שלא קורה כל יום .אני אדם שקשה לו
להיפתח וזה נתן לי במה ענקית .הרגשתי חופשיה
לספר מה שעל ליבי ,כי אנשים הבינו אותי .כולם
מתמודדים עם אותם קשיים".

קבוצת תמיכה ומידע
דמנציה (שיטיון) היא מחלה שבה נפגעים
התפקודים הקוגניטיביים (יכולות החשיבה)
והמנטליים (התפקודים הרגשיים וההתנהגותיים).
מחלת הדמנציה פוגעת באופן הדרגתי בזיכרון,
ביכולת החשיבה ,בהתמצאות בזמן ובמרחב
וביכולת לזהות אנשים וחפצים .עקב כך ,חלה
ירידה הדרגתית גם ביכולת לבצע פעילויות
יומיומיות ולתקשר עם הסביבה .כחלק ממהלך
המחלה ,סובל החולה מתופעות של בלבול,
רוגז ,חשדנות ואף התקפי אלימות .עם הזמן,
בנוסף לפגיעה הקוגניטיבית ,מתרחשת גם
פגיעה ביכולות הפיזיות .הדמנציה מהווה אחד
הגורמים העיקריים למוגבלות בקרב קשישים
ונחשבת לאחת המחלות הקשות לאדם ,לבני
משפחתו ולחברה.
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המטרה המרכזית של הקבוצה היתה ליצור
קבוצת תמיכה למטפלים ולשבור את חומות
הבדידות האופפות אותם פעמים רבות" .הקבוצה
נוצרה מתוך ההבנה שהטיפול בקשיש דמנטי הוא
מורכב ,ארוך טווח ודורש ידע ,הבנה ומיומנויות
במגוון רב של תחומים ,ובנוסף לכך גם משאבים
רגשיים רבים" ,אומרת מיכל דלומי ,מנכ"לית
העמותה למען הקשיש במועצה" .מטרות
הקבוצה היו לסייע למטפל בהתמודדות
היומיומית בטיפול בזקן הדמנטי ,לחשוף אותו
למידע וכלים טיפוליים ולאפשר שיתוף והקלה
בעומסים הרגשיים".

"הקבוצה נוצרה מתוך ההבנה
שהטיפול בקשיש דמנטי
מורכב ,ארוך טווח ודורש ידע,
הבנה ומיומנויות במגוון רב
של תחומים ,ובנוסף לכך ,גם
משאבים רגשיים רבים".
אייל גאון ,שאביו מתגורר בקיבוץ שובל ,הגיע
למפגשים מדי שבוע מאזור המרכז" .במפגש
הראשון של הקבוצה אמרתי שבאתי לקבוצה
הזו מתוך בחירה" ,מספר אייל" .בחרתי לבוא
לקבוצה כי זה חשוב לי  -השיתוף עם אנשים
שעוברים דברים דומים והיכולת להשוות ,לראות
איפה אבא שלי נמצא לעומת זקנים אחרים ואיפה
אני נמצא לעומת מטפלים אחרים .אותי ,אישית,
חיזק לראות התלבטויות שהיו לי ואיך אנשים
מתלבטים ,לתת מהניסיון שלי וללמוד על דברים
שעדיין לא עברנו אותם".

כמטפל עיקרי ,הבנת המורכבות של מערכת
היחסים שלי עם האדם החולה בדמנציה ,מודעות
לריבוי התפקידים ,הדילמות והקונפליקטים שלי
כמטפל ,הכרת ארגז הכלים האישי שלי ,הצרכים
ודרכי התקשורת עם האדם החולה ,הכרת
הזכויות והחוקים העומדים לרשותי והשירותים
שבהם אני יכול להיעזר במסגרת הקהילה
ושיפור היכולת שלי לקבל עזרה ותמיכה .עסקנו
בנושאים אלה תוך שיתוף ולמידה ,פתרון דילמות
אישיות וכלליות ומתן כלים להתמודדות".
"ההנחיה היתה ברמה גבוהה מאוד" ,מוסיפה
סילביה" .הנושאים שעסקנו בהם היו ממש
מעניינים ואפשרו לכל אחת ואחד מאתנו לקחת
לעצמו את הדברים המתאימים לו .אני חושבת
שכל אחד שינסה את הסדנה הזו ירגיש שהיא
תורמת לו ולא יבזבז את זמנו ".גם יונה חושבת
שהקבוצה תרמה לה רבות" .שמענו הרצאות
מעניינות מאוד וקיבלנו עצות מעשיות וטיפים.
הדבר החשוב ביותר ,מבחינתי ,הוא שהרבה
אנשים אמרו לי שאני חייבת לקבל עזרה וזה
עזר לי להחליט לקבל מטפלת במשרה מלאה".

לבד .בהרצאה על התזונה למדנו על חשיבותה
של הארוחה המשפחתית .כשאוכלים בחברה,
הארוחה היא לא רק מזון .זו חוויה שלמה .זה סוג
האוכל ,השיחה מסביב ,הכלים ,האווירה .בתנאים
האלה הקשישים אוכלים טוב יותר ,מגוון יותר
ובכמויות גדולות יותר .כשיש לך הורה דמנטי
נראה לך שאולי לא נעים לו והוא מעדיף לאכול
לבד ,אבל מתברר שדווקא העניין החברתי חשוב.
הבנתי שצריך הרבה יותר סבלנות .צריך להבין
שלהם הרבה יותר קשה מאתנו ולא להתעצבן

מכך שהם חוששים .להבין שזו באמת מחלה .זו היתה חשובה בפני עצמה והדגישה את העובדה
שמעבר לקהילה התומכת של הקיבוץ ,קיימת גם
היתה סדנה מאד משמעותית.".
הקהילה הרחבה יותר של המועצה".
גם נירה קרבר מקיבוץ שובל מצטרפת לדברים.
"הסדנה היתה מעניינת מאוד ,כי היא חשפה "אני ממליץ מאוד להשתתף בסדנה כזו" ,מסכם
בפני את המורכבות של העולם הזה ונתנה לי אייל" .קודם כל ,זו קבוצת תמיכה שגם לומדים בה.
פרופורציות לגבי המצב שלי .אני חושבת שזו אולי זה המקום לשתף בו ,לשמוע אנשים אחרים ולקבל
התרומה הגדולה שלה .המפגש החברתי איפשר עצות ,תובנות ונקודות הסתכלות .זה חשוב מאוד.
לשמוע מניסיונם של אחרים על קשיי ההתמודדות קיבלנו גם הרבה מאוד מידע על זכויותינו ,מידע
שלהם והציפיות שלהם מהסביבה ומהמשפחה .שיכול לעזור בהתנהלות מול הרשויות השונות".
זה היה ,לדעתי ,החלק המשמעותי ביותר בסדנה .הסדנה כללה  12מפגשים בני שעה וחצי ,אחת
כשאתה מתמודד לבד ,אתה מבין פתאום שיש לשבוע ,ומומנה על ידי הקרן לקידום תוכניות סיעוד
הרבה אנשים שמתמודדים עם הבעיות האלה ".במוסד לביטוח לאומי ועל ידי עמותת "עמדא"
גם למנחים יש לנירה.שבחים" :המנחים באו עם (עמותה לחולי דמנציה ,אלצהיימר ומחלות
נכונות גבוהה מאוד לבוא ולהשקיע וראו זאת דומות) ,המנהלת את הפרויקט ברחבי הארץ.
בגיוון הנושאים .נוצרה קבוצה שהגיעה לרמת בקרוב תיפתח במועצה קבוצה לבני משפחה
חשיפה גבוהה מאוד ,שאפשרה לשמוע מבפנים מטפלים שתתקיים אחת לחודש ,במתכונת של
את הקשיים שאנשים מתמודדים איתם .העובדה "קבוצת רכבת" (קבוצה מאפשרת תחלופה של
שהמועצה שלחה את נציגותיה לשמוע ולהשמיע המשתתפים) .פרטים יפורסמו בקרוב..

ארוחות משפחתיות
"הדבר המשמעותי מבחינתי היה שהיו שם הרבה
מאד אנשים שאנחנו מכירים אותם .בהתחלה
הייתי בשוק .מהר מאד גיליתי שכולם מתמודדים
עם אותו דבר ואת מבינה שאת לא לבד" ,מספרת
ר ,.תושבת אחד הקיבוצים במועצה" .הבנתי גם
שצריך להתארגן אחרת .למשל ,עניין האוכל .רוב
הקשישים אוכלים את מרבית ארוחותיהם בבית,

בנוסף לקבוצת תמיכה ,סיפקה הקבוצה
למטפלים גם מידע מעשי" .הנושאים ששמנו
עליהם דגש היו :ללמוד על המחלה ,להכיר
ולהבין את החולה והמורכבות שלו ,לדעת לטפל
בעצמי ולעשות לעצמי מקום וללמוד לקבל עזרה
מהמערכות שמסביב" ,מסבירה מיכל" ,כמו גם
הבנת התהליכים הרגשיים שאותם אני עובר
גיליון מס 238 .נובמבר 15 | 2016

פרוייקט ענק

מעברים בשטח /

הדס טרנטו ,עובדת קהילתית תעסוקתית ,מעברים נגב צפוני

חופשת הקיץ היא גם הזדמנות לבני הנוער להתנסות בעבודה ,להרוויח קצת כסף ,ללמוד על זכויות העובדים
וחובותיהם ולפעמים גם לתרגל השכמה בשעות מוקדמות .כ 30-בני נוער החליטו להשתתף הקיץ בפרוייקט ענ”ק -
עבודת נוער במהלך הקיץ ,למדו ,חוו וצברו זכרונות לשנה הקרובה.
כ 30-מבני הנוער במועצה האזורית בני שמעון
החליטו הקיץ לגוון במקצת את סדר היום המסורתי
של בני נוער בחופשה .לרצף הרגיל של ים ,בריכה,
מסיבות ושינה עד שעות הצהריים המאוחרות,
הם החליטו להוסיף גם עבודה והצטרפו לפרויקט
חדש של המועצה ומרכז “מעברים”  -פרויקט
ענ”ק  -עבודת נוער במהלך הקיץ .הם קמו בבוקר,
לעיתים גם ב 5:00-לפנות בוקר ,התארגנו ויצאו
לעבודה .תהל לוי מקיבוץ דביר מספרת“ :לפני
מספר חודשים ראיתי פרסום לעבודה בחפירות
ארכיאולוגיות והחלטתי לנסות .בהתחלה הייתי
צריכה לקום מוקדם והיה קשה ,עד שהתרגלתי.
זה היה שבוע עמוס וקשה מאד לעבוד בחום
הכבד ,אבל הכרתי הרבה אנשים נחמדים .גם
המנהלות היו סבבה ועזרו”.
הרעיון נולד במוחה של סיגל מורן ,ראשת המועצה,
שהעלתה על סדר היום את החשיבות הרבה שיש
לניצול הזמן של חופשת הקיץ הארוכה בשילוב
בני נוער במקומות תעסוקה .מרכז “מעברים”
ועפרה שיר לביא ,מנהלת החינוך החברתי
במועצה ,נרתמו למשימה“ .בני הנוער מרחבי
המועצה נחשפו לעבודות שונות ומגוונות ,כמו גם
לבעלי תפקידים שונים” ,מספרת עפרה“ .חלקם
השתלבו במסגרת מחלקת האחזקה של המועצה,
בתחומים הקשורים לאיכות הסביבה כמו ניקיון
מחזוריות ומגרשי משחקים .אחרים השתלבו
בענפי חקלאות שונים ,כמו במטעי הרימונים
וברפתות .היו שהצטרפו לעבודות השיפוץ
והסידור של המבנה החדש בבית הספר “יובלי
הנגב” לקראת השנה החדשה וכמה מהתלמידים
ליוו ילדים שעולים לכיתות ו’”.

אנרגיות רעננות

נילי סיגל ,רכזת החינוך בגבעות בר ,מספרת על
תהליך הגיוס של הנוער“ :ביישוב שלנו ,גבעות אם בני הנוער הרוויחו שיעור לחיים בקיץ הזה,
בר ,יש קושי לתת מענה לבני הנוער בנושא של
המעסיקים זכו בכוח אדם איכותי ,שהביא עמו
מקומות עבודה ,בעיקר בחופש הגדול.
אנרגיות רעננות .דודי אברג’יל סיכם את הפרויקט
בתחילת הפרויקט הסבירה הדס טרנטו ,עובדת בערב הוקרה לשותפים בו :מעסיקים ,בני הנוער
קהילתית-תעסוקתית האחראית על הפרויקט וצוותי החינוך החברתי“ .כל אחד ואחת מכם
מטעם “מעברים” ,על התוכנית וביחד הפצנו את ענק בדרך שבה הענקתם תחזוקה וטיפוח בגנים
המידע להורים ושיתפנו אותם בפרויקט .לאחר ציבוריים ,פינות הנוי ופינות המחזור ,מגרשי
מכן פנינו לבני הנוער ”.עבודות בני הנוער הופצו המשחקים והמתקנים .סייעתם רבות לשיפור
כמשרה מן המניין ,דבר שיצר טעימה מתהליך
פני היישובים וחזותם ובכך שיפרתם את איכות
של חיפוש עבודה.
הסביבה ,שהיא אחד המדדים החשובים לאיכות
עבור חלק מבני הנוער היתה זו התנסות ראשונית חייכם .בהזדמנות זו אני רוצה להודות לסיגל
בעבודה .לכן היה חשוב לשים דגש גם על הזכויות
בתחום התעסוקה“ .הדס פגשה את הנערים
והסבירה להם על הפרויקט ,דיברה על מחויבות
לעבודה ופירטה בפניהם את זכויותיהם כבני נוער
עובדים” ,מוסיפה נילי.

שיעור לחיים
האפשרות להרוויח כסף בקיץ היתה התמריץ
העיקרי וספק המוטיבציה המרכזי עבור בני הנוער,
אבל יחד עם זאת הרוויחו הנערים והערות התנסות
בעולם התעסוקה ונדרשו למחויבות ,התמדה
ומוסר עבודה .בני הנוער זכו גם ללמוד על תהליך
הקליטה לעבודה ,הכולל פתיחת כרטיס עובד,
ראיון עבודה והיכרות עם העבודה ,העובדים
הנוספים ,המנהלים והדינמיקה במקום העבודה.

מורן ,ראשת המועצה ,הדרה גורפינקל ,מנכל”ית
המועצה ,חיותא שטרן ,מנהלת משאבי אנוש,
עופרה שיר לביא ,הדס טרנטו‘ ,מעברים נגב צפוני’,
סיוון שלחין מהמחלקה המוניציפאלית-סביבתית
וכל השותפים לפרויקט ,על היוזמה הברוכה
אושרית אל על הבלק ,רכזת החינוך במושבי והדאגה לגיוס משאבים מתאימים להפעלתו”.
“יחדיו” ,מתארת את הפרויקט מנקודת מבטה“ :אנחנו ,ב’מעברים’ ,רואים את הפרויקט הזה
“ההכרה של המועצה בחשיבותו של הפרויקט כפיילוט ראשוני בתעסוקת בני נוער” ,אומרת הדס
ובחשיבות שיש בהנגשה ובהגמשה של תנאי טרנטו“ .הפרויקט הוכיח את הצורך של הנוער
העבודה ,הובילו לכך ש 8-נערים עבדו מדי בוקר בעיסוק והפקת המיטב במהלך החופשה ואת
בפרויקט ניתן דגש על הקהילה ולכן שותפו רכזות לצידו של דודי אברג’יל ,מנהל מחלקת האחזקה
הרצון של המועצה ,בהשקעה ובמחשבה מרובה,
החינוך ביישובים ,אשר דאגו לגיוס בני הנוער במועצה .הם הגיעו כשהיה חם ,כשקשה ,כששורט
לפתח ולקדם מענים עבור הנוער .אנחנו מקווים
ובמהלך העבודה היוו כתובת לאתגרים שעלו .וכשמלוכלך .הם הגיעו בשביל הכסף ולמדו כל
שבשנים הבאות הפרויקט יגדל ,הן מבחינת
כך הרבה מעבר לכך .הם למדו מה זו אחריות.
זה לא מובן מאליו עבור בני נוער להתייצב בכל המספר והמגוון של מקומות התעסוקה והן
יום לעבודה בשבע וחצי בבוקר ואף מוקדם יותר .מבחינת מספרם של בני הנוער שיתגייסו ויגלו
הם למדו הדדיות כשעזרו זה לזה והרוויחו היכרות רצון להשתלב במקומות התעסוקה .הצלחתו
עם בעלי תפקידים במועצה וכמובן ,את הרווח של הפרויקט ,שבו מעורבים שותפים רבים
בשמירה על הסביבה .אני רוצה לומר תודה גדולה בתחומים שונים ,באה מתוך מוטיבציה ,אכפתיות
לדודי ולמחלקת האחזקה על שיתוף פעולה יוצא ורצון לראות שהן בני הנוער והן הקהילה יוצאים
דופן ,על יחס אישי ,חם ומבין וסביבת עבודה נשכרים מעמלם הפורה ותרומתם למקומות
התעסוקה ברחבי המועצה”.
נעימה  -יישר כוח!”

למדו על זכויותיהם
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חדוה גבריאל

תוכנית המנטורים של כיל מצמיחה הצלחות לעסקים מקומיים
חדוה גבריאל ,מנהלת תחום ליווי עסקים קטנים ויזמויות במועצה האזורית בני שמעון
כדאי שתכירו את תוכנית המנטורים של חברת
כיל עבור עסקים מבני שמעון .בעלי תפקידים
בכירים בקבוצת כיל ילוו בעלי עסקים מקומיים
במשך חמישה חודשים ויתנו להם כלים וייעוץ
בנושאי ליבה עסקיים כמו שיווק ,ניהול ,לוגיסטיקה
ובניית מוצר .לפני כשנתיים יצר מרכז "מעברים"
פיילוט לתוכנית המנטורים במועצה האזורית
יואב עם חברת "זרעים גדרה" .ההצלחה היתה
גדולה והחברה הביעה את רצונה לפתוח מחזור
מנטורים נוסף.
לפני כשנה פנתה סלעית ברדה ,מנהלת "מעברים
נגב צפוני" ,לחגית רחמים ,מנהלת קשרי הקהילה
בכיל ,כדי לבנות תוכנית מנטורים בכיל .חגית
נכבשה מיד לרעיון וגייסה את רועי פנחסי ,מנהל
תכנון ב"כיל מוצרים תעשייתיים" .רועי ,לדבריו,
מאמין שזו הציונות החדשה ,לבנות עסקים בנגב.
את התוכנית מנהלת חדוה גבריאל ,מנהלת תחום
היזמות במועצה האזורית בני שמעון ,כחלק
מעבודתה בקידום העסקים במועצה.

במהלך החודשים האחרונים נערכו ראיונות קבלה
לתוכנית ובהם פגשנו מגוון מרשים של עסקים
במועצה .לבסוף התקבלו לתוכנית  6בעלי עסקים,
כולם גרים ביישובי בני שמעון:
איה האי ,תושבת קיבוץ דביר ובעלת העסק "איה
האי – "מתנות ומוצרי טקסטיל לתינוקות וילדים,
קיבלה כמנטור את ירון בליסטרא ,מנהל מוצר
בחברה.
קרן טובה גומל ,תושבת קיבוץ בית קמה ומנהלת
עמותת "בית רוח דרומית" ,המפעילה מרכז
לרפואה משלימה בנגב למתמודדים עם מחלת
הסרטן ,קיבלה את המנטורים רונית שפריר ,מנהלת
שיווק ואורן אביטל ,סמנכ"ל שרשרת האספקה.
נועה שמריהו רכטמן ,תושבת קיבוץ משמר
הנגב ,מנהלת חוגי ספורט וסטודיו "נועה ספורט"
בקיבוצה ,קיבלה כמנטורים את נורית נבון,
מנהלת מוצר ושלומי אגאי ,כלכלן בכיל.
יוסי רם ,תושב קיבוץ משמר הנגב ומנהל חברת

הנדל"ן "גרין האוס" בבאר שבע ,קיבל את המנטור
גיל עטייה מנהל שיווק בחברה.
לאה שלם ,תושבת קיבוץ כרמים ומנהלת את
כפר האירוח "גן הכרמים" ,קיבלה את המנטורים
מוקי כהן ואבי בן צבי ,מנהלי שיווק.
לירון קמפו ,תושב קיבוץ בית קמה ומנהל משרד
עורכי דין בבאר שבע ,קיבל את המנטור מאיר
ברגר ,מנהל תפעול חשבות.
סלעית ברדה ,מנהלת "מעברים נגב צפוני"
מקבלת ליווי מרועי פנחסי ,מנהל התכנון ואיליה
צילוב ,ראש היחידה הכלכלית בכיל.
בתחילת אוגוסט התקיים המפגש הראשון בו
בירכה את המשתתפים ענת טל קטלב ,ראש כיל
מוצרים תעשייתיים ותושבת בית קמה ,שמלווה את
התכנית והזמינה את המשתתפים לפנות לסיוע
בכל שיצטרכו בהמשך התהליך .המפגש המרגש
היה יריית הפתיחה במסע של עשייה ותמיכה
בכלכלה המקומית ואנו מאחלים הצלחה לכולם.

מעברים נגב צפוני

אתם לא לבד בחיפוש העבודה
תחום פרט במעברים נגב צפוני ,מספק לתושבי המועצות האזוריות
בני שמעון ,שער הנגב ויואב סל שירותים מגוון ובעיקר נמצאים
בעבורך לאורך כל הדרך:
•
•
•
•
•
•
•

ליווי וייעוץ פרטני בתהליכי פיתוח ושינוי קריירה.
כתיבה ושדרוג של קורות חיים אטרקטיביים.
למידת אסטרטגיות ושימוש בערוצי חיפוש עבודה אפקטיביים.
הכוונה וייעוץ ללימודים.
הכנה לראיונות עבודה ומרכזי הערכה.
לוח משרות אינטרנטי ,חיבור למעסיקים.
סדנאות וקורסים לפיתוח מקצועי ואישי.

פגישות אישיות מתקיימות במועצה אזורית בני שמעון,
בימי שני ,בין השעות  - 9:00-13:30בתיאום מראש
m.misrad@sng.org.il / 077-9802271
השירות ניתן ללא עלות לתושבי המועצות והיישובים השותפים.
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר האינטרנטwww.mnz.org.il :
מעברים נגב צפוני ולהישאר מעודכנים!
ובדף הפייסבוק:
מנהלת תחום פרט :עינת מדמוןeinat@sng.org,il / 054-6755307 ,
רכזת השתלבות בתעסוקה :טלי לויןm.misrot@sng.org.il / 077-9802272 ,
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חדוה גבריאל

כשמרגישים טוב מבפנים – רואים שאתם מרגישים מעולה ,מבחוץ!
חדוה גבריאל ,מנהלת תחום היזמות במועצה מטעם "מעברים נגב צפוני" מביאה לכם יזמות מקומית
אז הנה הגענו ל"אחרי החגים"! נהנינו ,אכלנו
יחד עם המשפחה אין ספור ארוחות חגיגיות
עם מבחר עצום של טעמים וצבעים ,דחינו את
הכל לאחר החגים וקיווינו שהיום הזה לא יגיע
לעולם .אבל דווקא עכשיו ,כשחזרנו לשגרה
ואנו בתחילתו של החורף ,זהו הזמן המושלם
להתחיל לעשות שינוי .שינוי תודעתי ,תזונתי
וגם קצת רוחני.
זיו טורבוביץ' נטורופתיה ,תזונה וצמחי מרפא

"אני לא הגעתי מבית בריא במיוחד .כשאחי חשב
ללמוד רפואה סינית ,החלטתי לבוא לשמוע
והרגשתי שזה פשוט שואב אותי פנימה .אני פשוט
מבין שאוכל זה כמו דלק .אם לא ניתן למכונית
שלנו את הדלק הנכון והמאוזן ,היא פשוט לא
תעבוד טוב .אני לא תופס את עצמי כקיצוני .אני
מודע לכמויות ולסוג המזון שאני מכניס לגוף
שלי ודואג לעשות כל שנה ניקוי רעלים ,כסוג
של 'ריסטרט' למערכת".

זיו וקרן הגיעו לכרמים בחיפוש אחר ישוב
קהילתי שמציע חינוך איכותי וטבע שופע ופשוט
התאהבו במקום .זיו סיים ארבע שנים של לימודי
נטורופתיה במכללת "מדיסין" ומזה עשר שנים
הוא מלמד במכללת "רידמן" בבאר שבע במסלול
נטורופתיה .נושאים נוספים שהוא מלמד הם
צמחי מרפא ותזונה לספורטאים .בנוסף להוראה,
הוא עוסק בטיפולים במגוון דרכים  -נטורופתיה,
תזונה ,צמחי מרפא ,פרחי באך ותוספי מזון.

כשראיינתי את זיו ,גיליתי שבנוסף לטיפולים
הוא יצר גם סדנת ניקוי רעלים המיועדת
להתחדשות והתחזקות ,במיוחד בעונות המעבר.
יש לו שותף בשם טל סקלי ויחד הם מנהלים
סדנאות לניקוי רעלים המותאמות לעונות השנה
ומסייעות במניעת מחלות" .לגוף יש יכולת עצמית
לסילוק רעלים כשאנחנו נותנים לו את המצב
האופטימלי עבורו" ,מסביר זיו" ,אך כשאנחנו
מפרים את האיזון ,מתחילות הבעיות .הסדנה
מעוררת את מנגנוני הגוף לעבור תהליך של ריפוי
עצמי" הטכניקות היוגיות המשולבות מאפשרות
להשקיט את התודעה ולחזק את מערכות הגוף
השונות והמערכת החיסונית בפרט.

זיו מתמקד בהתאמת הטיפולים למטופל .כדי
לעשות זאת ,עליו להיות קשוב לבעיה ,לזהות את
חוסר האיזון וסיבת הופעתו וכמובן  -לבדוק את
צרכיו של המטופל ואת היכולות שלו להתגייס
לתהליך של שינוי תודעתי.

הסדנה משלבת צום מיצים ותרגול יוגה ומדיטציה
ומאפשרת יצירת מרחב של התחברות למהות
והענקת משמעות לדרך שלנו :יציאה מאזור
הנוחות ,עמידה מול היצרים ,החזרת השליטה
העצמית ויצירת חיים אקטיביים כמוביל ולא כמובל".

את זיו טורבוביץ ,בן  ,42פגשתי בביתו בקיבוץ
כרמים ,שם הוא גר בחמש השנים האחרונות
עם אשתו קרן ושלושת ילדיו.

הוא מטפל בחולי סרטן וסוכרת ,במחלות ילדים
נפוצות ,חוסר איזון בפריון אצל נשים ,לחץ דם,
כולסטרול גבוה ומגוון של אלרגיות ,כולל אלרגיה
של העור (אטופיק דרמטיטיס) והתקפי אסתמה.
כמו כן הוא מסייע בירידה במשקל כחלק מאורח
חיים בריא ומאוזן.
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טל סקלי ,בן  , 42אב ל 3-ילדים ותושב קיבוץ
כרמים מזה  8שנים.
טל גדל ברמת השרון והגיע לדרום בעקבות
אשתו ,שהחלה ללמוד רפואה בבאר שבע.
לאחר שהפכו להורים ,החליטו השניים שהם
רוצים להישאר בדרום והתחילו לחפש מקום
שבו יוכלו לתת לילדיהם את איכות החיים
שחלמו עליה.
הם הגיעו לקיבוץ כרמים והצטרפו כחיזוק
לגרעין האקולוגי ,שנקלט ביישוב כחלק מתהליך
הרחבה והגדלת מספר החברים שהקיבוץ
עבר ועודנו עובר .כיום טל מלמד שיעורי יוגה
ומדיטציה ועוסק ביוגה תרפיה למחייתו.
לשאלתי איפה היוגה פגשה אותו ,הוא מספר:
"החיים שלי בעבר התנהלו במסלול מקביל.
שירתי בצבא הקבע וכשעזבתי את הצבא,
המשכתי ללימודי כלכלה וניהול באוניברסיטה.
באותן שנים הרגשתי שמשהו חסר ,אבל היה לי
קשה להגדיר מה בדיוק .כשעסקתי בשון ההון,
במודלים וניתוחים של גרפים ,שמתי לב שתמיד
יש מרכיב אנושי כלשהו שאי אפשר לצפות
אותו מראש והוא יכול להחריב את המודל כולו.
זנחתי את המודלים והגרפים ויצאתי ללמוד על
אותו מרכיב אנושי .היוגה העניקה לי את הכלים
לחקור ,להעמיק ולהבין את המתרחש בתוכי
וסיפקה לי את הרגישות הנדרשת להבין את
המתרחש סביבי ובנפשם של האנשים שבהם
אני מטפל ".
לאורך השנים טייל טל ברחבי העולם (מרכז
אמריקה ,המזרח ,אוסטרליה וניו זילנד) ונחשף
לתרבויות ואמונות רבות .באוסטרליה נחשף
לראשונה ליוגה והחל לתרגל אותה.

במהלך השבוע הוא עובד בקליניקה שלו
בכרמים ,במרפאה בתל אביב ובעומר.
הנטורופתים רואים קשר בין מצבו הגופני של האדם
למצבו הנפשי וממליצים על ניקוי רעלים פעמיים
בשנה  -בסתיו ובאביב .בתקופות מעבר אלה בין
שתי העונות הקיצוניות בשנה ,כשאנו שמים לב
לשינויים בטמפרטורה ובצבעי הטבע סביבנו ,קשה
יותר להקפיד על אורח חיים בריא ומאוזן ולכן אנו
נוטים יותר לחלות .האדם ,אומר זיו ,הוא היונק
היחיד בעולם שאינו מתאים את עצמו לעונות השנה.

טל סקלי יוגה ומדיטציה

פרטים להתקשרות:
זיו טורבוביץ׳  /טל050-2366669 .
מיילzivtur@gmail.com :
פייסבוק :זיו טורבוביץ' נטורופתיה ,תזונה
וצמחי מרפא

היוגה היא דרך חיים המשלבת פילוסופיה
ופרקטיקה ,המובילות לחיים בעלי משמעות -
חיים רוחניים .מדובר ביכולת להגיע להתמקדות
ושקט פנימי ,המאפשרים להתמודד ביעילות
רבה יותר עם אתגרי החיים ברמה הפיזית,
המנטאלית–רגשית והאנרגטית.
"הרגשתי שאני מוכן לצאת למסע רוחני
והחלטתי לצאת ולחרוש את הודו כמעט שנה.

חדוה גבריאל

>> פגשתי מורים רוחניים ,למדתי במרכזי יוגה
שונים ותרגלתי ויפאסנה ויוגה במערות יחד
עם 'באבות' (אנשים שפרשו מהחיים החומריים
ומקדישים את חייהם לתרגול רוחני) .לאחר מכן
חזרתי לארץ והמשכתי לחסוך לטיול הבא.
הטיול הבא הביא אותי שוב להודו ,הפעם לביהר,
מדינה בצפון מזרח הודו .כשנכנסתי לראשונה
לאשרם ,ידעתי שהגעתי למקום הנכון .שם
למדתי ועברתי הכשרה תחת הטובים במורי
היוגה של תקופה זו .היוגה הפכה עבורי מתרגול
לדרך חיים".
טל למד במשך שלוש שנים וחצי באשרם
בהודו וסיים שם תואר ביוגה טיפולית (yoga
 ,)psychologyהמתמקדת בהקשרים
הנפשיים של בריאות וחולי על-פי היוגה .כיום
הוא מלמד קבוצות של יוגה ומדיטציה בקיבוץ
כרמים ,מיתר ,באר שבע ו"גני עומר" (בית לגיל
הזהב) .כמו כן ,הוא מטפל באנשים באופן פרטני.

טל מרגיש שהוא בסוג של שליחות" .לא תכננתי
להיות מורה ליוגה .הידע והחוויה שצברתי עם
התרגול והידיעה כמה הוא נחוץ ויכול להיטיב
עם מי שפגשתי ,הובילו אותי לשם ".הוא שמח
שעלה בידו למצוא לעצמו פרנסה ,לעסוק
במה שהוא אוהב וגם לגעת באנשים במקומות
האישיים ביותר ולהציג בפניהם דרך לשפר את
אורח חייהם.
פרטים להתקשרות ותיאום פגישה:
טל סקלי  /טל054-6206645 .
מיילtattwabodh@gmail.com :
מהמפגש עם זיו וטל המשכתי לכיוון שונה מעט,
אך גם הוא קשור באותם תסמינים ואותה גישה
טיפולית  -פיזית ונפשית.

יוצרים עומס גדול על מערכות הניקוי של הגוף
ופוגעים בתפקודים רבים".

נילי שלח לוי  -רפואה סינית דיקור ותזונה
נילי שלח לוי היא בת  ,41בת קיבוץ משמר הנגב,
נשואה למאור ואמא ל 3-ילדים .היא מטפלת
ברפואה סינית  -דיקור ,צמחי מרפא ושיאצו
במשמר הנגב ,במרכז "פעימות בר" בגבעות
בר ובבאר שבע.
נילי חזרה לקיבוץ לפני  6שנים מהמרכז ,לאחר
שלמדה רפואה סינית בפקולטה לחקלאות
של האוניברסיטה העברית" .לפני שהתחלתי
ללמוד ,בגיל  , 28הייתי בצומת דרכים .הרגשתי
שאני רוצה ללמוד טכניקת מגע וללמוד יותר
על הפילוסופיה העתיקה של הידע בעולם הזה
וניסיתי לחשוב איך אוכל להשיג מטרות אלה",
היא מספרת.
"הרפואה הסינית התגלתה בפני והתחברתי מייד
למקור העתיק הזה .מקורה של הרפואה הסינית
הוא בהתבוננות בעולם ובטבע ,על מנת לזהות
את המחזוריות שבו ,על התהליכים שמתקיימים
בו ללא שליטה שלנו ,כמו הלילה והיום ,מחזוריות
החודש והשנה .אותם תהליכים קורים גם בגופנו,
כמו המחזור החודשי של האשה או מחזור הערות
והשינה".
פעם חיינו בהרמוניה עם הטבע ,מסבירה נילי.
התעוררנו עם הזריחה והלכנו לישון עם השקיעה.
כשאנחנו ערים ,הגוף עובד קשה כדי להניע את
כל מערכות הגוף ולכן הוא מתפנה לנקות את
עצמו ולפנות פסולת ורעלים מהגוף .בעולם של
היום ,רובנו מתנהלים בחיים מתוחים .הגוף צובר
עומס רגשי וקשה לו לתפקד כראוי.
"כשאני באה לטפל במטופל ,אני מטפלת בכמה
מישורים .התהליך מתחיל בשיחה אישית ,לצורך
היכרות והבנת עולמו של המטופל – מצד אחד
לשמוע מה הם כאביו הפיזיים ומצד שני  -לשמוע
מהו אורח החיים שלו ולהבין איפה הוא נמצא
בחייו האישיים .גם המידע על תזונתו של האדם
חשוב לצורך האבחון .משום שרובנו צורכים
כמות גדולה של רעלים המגיעים יחד עם המזון:
סוכרים ,שומנים ,חומרים משמרים ,צבעי מאכל,
אלכוהול ,מזון מעובד ,ריסוסים ועוד .רעלים אלה

ברפואה הסינית משול הגוף לממלכה ולכל
איבר בו יש תפקיד .הכבד משול ל"שר הצבא".
תפקידו לפקח על הכוחות :מי ילך לאן ומתי.
הוא גם אחראי על הזרימה החופשית של כל
האנרגיה בגוף .כשיש בגוף רעלים ,נוצר עומס
רב על הכבד וכל הזרימה החופשית של הגוף
נפגעת .לכן כאשר אנו רוצים לנקות את הגוף
מרעלים ,אנחנו מתמקדים קודם כל בניקוי הכבד.
נילי מאמינה שלכל אחד מאתנו יש איכות משלו,
שהיא גם עוצמתו  -כמו יכולת להנהיג ,יכולת
תקשורתית גבוהה ,יצירתיות ,יכולת דיוק ומיקוד
וכו' .על-פי מה שנילי ראתה בקליניקה ,המקום
הפתולוגי של האדם יושב בדיוק על נקודות
העוצמה שלו ולכן ,בעצם ,הופכת נקודת התורפה
שלו לנקודת הריפוי שלו.

פרטים להתקשרות ותיאום פגישה:
נילי שלח לוי  /טל054-6614663 .
מיילnilishelach@gmail.com :
פייסבוק :רפואה סינית דיקור ותזונה עם
נילי שלח לוי
אז איך אסכם את המסע הרוחני שלי?
שכדאי לי להתחיל לשתות הרבה יותר מים
ולהפסיק עם הקפה (מבטיחה לנסות להפחית),
שהמערכות הפנימיות שלנו עובדות ממש קשה
ואני לא בטוחה שהשכר שהן מקבלות מספיק
הוגן אל מול שכר המינימום במשק ,אז נקווה
שלא יחליטו לעשות שביתה.
אתם מוזמנים לבחור שיטת טיפול ,להתקשר
ולהזמין תור אצל אחד מהמטפלים שנמצאים
כאן ,ממש קרוב לבית ושתהיה לכולנו רק בריאות
בחורף הזה!
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מקומפגש לבריאות /

מקומפגש לעיצוב /

עירית צדק

שירלי רוט

זו לא חוכמה לעצב בית מדהים בתקציב ענק

לעצב בית מדהים בתקציב "נורמלי" – בשביל זה כבר צריך מעצבת פנים
שירלי רוט
052-8105513

Shin.roth@gmail.com

פייסבוק – שירלי רוט תכנון
ועיצוב פנים

לאחרונה ,ערכתי פגישת סיכום עם לקוחות
שליוויתי כשנתיים בתכנון ועיצוב של ביתם.
הם סיפרו לי שחברים של בנם המתבגר שאלו
אותו ,בבואם לביקור ,אם הם עשירים ,או בשפתם
"טחונים" .החברים הופתעו לשמוע שממש לא.

יתרונות הטיפול במים (הידרותרפיה) במחלות מפרקים

התייחסות וגישה רב-מקצועית לטיפול במחלות המפרקים השונות מקובלת כיום כדרך היעילה ביותר לטיפול.
קיימים סוגים שונים של מחלות ותסמונות
הפוגעות במפרקים .המחלה הנפוצה ביותר היא
אוסטאוארטריטיס .)OA( .במחלה זו ,הפגיעה
הראשונה היא שחיקה של סחוסי המפרקOA .
נפוצה מאוד במפרקי הירך ,הברך ,הגב ועוד.
כהמשך לפגיעה בסחוסי המפרק ניתן לראות
פגיעה גם בשאר מרכיבי המפרק ,כגון הרצועות,
הקפסולה המפרקית ובהמשך שינויים ופגיעה
בשרירים וברקמה הרכה.
הסימפטום האופייני ל OA-הוא כאב ,המופיע
בתחילה רק במאמצים כגון עליה וירידה במדרגות
והליכה ממושכת .בהמשך מופיע הכאב בעת
נשיאת משקל וגם בפעילות שאינה מאומצת,
כגון הליכה קצרה ,עמידה וכו' .בהמשך ייתכנו גם
מצבים שבהם יש כאב בכל שעות היום והלילה,
ללא מאמץ או נשיאת משקל .כמו כן אופיינית
ל OA-הופעה של נוקשות מפרקית ,בייחוד
בשעות הבוקר ,ההולכת ונמוגה במהלך היום.
תסמינים נוספים הם הגבלה בטווחי התנועה
המתרחשת עם הזמן וירידה בכוח השריר
ובסבולת הכללית .כל אלה מביאים לירידה
תפקודית ולפגיעה באיכות החיים.
כאמור ,כוללת הגישה הטיפולית כיום התייחסות
רב-מקצועית והתאמה של "חליפת טיפול"
אישית ,בהתאם לסימפטומים.
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הטיפול מבוסס ,לאורך כל שלבי המחלה ,על
טיפולי ליבה ובמקביל להם טיפולים נלווים,
המותאמים לעוצמת הכאב ולמוגבלות האישית
של החולה .ליבת הטיפול כוללת פעילות גופנית
מותאמת ,חינוך והדרכה לתרגול ,הפחתת משקל
(כאשר רלוונטית) ובנוסף לכך ,הקניית כלים
להתמודדות עם כאב כרוני ומוגבלות .הטיפולים
הנלווים כוללים תרופות ,הזרקות ,תוספי מזון,
טיפולי פיזיותרפיה והידרותרפיה ,התאמת אביזרי
עזר ,רפואה משלימה וטיפולים כירורגיים .

פעילות גופנית
כאמור ,פעילות גופנית מותאמת מהווה אחד
מטיפולי הליבה היעילים ביותר במחלה.
ההמלצה המקובלת כיום במצבים של מגבלה
תפקודית והימנעות מפעילות יומיומית ,היא
לפנות לפיזיותרפיסט לצורך הערכה מקיפה
ומדויקת וקביעת תוכנית לתרגול עצמי מתאים.
כמו כן ,מומלצת פעילות גופנית למשך זמן קצר,
אך באופן סדיר.
הידרותרפיה מומלצת משום שהסביבה המימית
מאפשרת פעילות גופנית תוך הפחתה בנשיאת
המשקל ,בשל כוח הציפה הפועל על הגוף במים .
כמו כן ,הסביבה המימית היא סביבה בטוחה

(לא נופלים במים ,)...המאפשרת תרגילים נגד
התנגדות במנחים שונים.
המים החמימים מפחיתים את הכאב ,כך שניתן
לבצע תרגול משמעותי לטווחי תנועה גדולים
יותר ולפרק זמן ארוך יותר ובכך לסייע לשיפור
הסבולת .התרגול מתבצע בהתחלה בבריכה
טיפולית מותאמת ובהמשך ניתן לבצע את
התרגילים בכל בריכה .גם פעילות כמו הליכה
ואף ריצה במים מומלצת במצבים אלה.
לסיכום ניתן לומר ,שלאדם הסובל מ OA-וזקוק
להדרכה בנושא פעילות גופנית ,מומלץ לפנות
לפיזיותרפיסט לצורך הערכת מצבו והתאמת
תוכנית מתאימה .מחקרים מראים כי פעילות
גופנית מותאמת ומתאימה עשויה למנוע את
החמרת המצב ומסייעת באופן משמעותי בשיפור
איכות החיים וחזרה לתפקוד.
לקביעת פגישת ייעוץ:
עירית צדק Ms. PT ,
מנהלת תחום פיזיותרפיה ,הידרותרפיה,
שיקום ופעילות גופנית במרכז ההידרותרפי
שער הנגב
טל052-2036672 .

מהזווית שלי אני יכולה לומר שמדובר בבית
שהתכנון והעיצוב שלו היו מאתגרים דווקא
בשל תקציב מוגבל ביותר .החשיבות של מקסום
וניצול כל חלק בתקציב היתה גדולה מאד עבורי
ועבור הלקוחות והיוותה אתגר לא קטן .העובדה
שהתחלתי עם לקוחות אלה את תהליך התכנון
והעיצוב בשלבים הראשוניים ביותר ,כשרק
החליטו על הכניסה לתהליך הבניה ,עזרה
מאד לתכנן את התקציב בצורה נכונה בשלבים
המוקדמים ולשלוט בו לכל אורך הדרך.
כתוצאה מכך ,קיבלה המשפחה בית פרקטי
ומעוצב ,על אף התקציב הנמוך .מי שבא לבקר,
מרגיש את הקסם...
איך זה מתאפשר?

ופרגולת בטון תהיה גבוהה במידה משמעותית מזו עד כדי כך שלא מעט מלקוחותי הגיעו אלי לאחר
של בית ללא אלמנטים אלה ,מהסיבה הפשוטה ניסיון לעשות זאת בכוחות עצמם .מה גרם להם
שמבנה כזה מייקר מאד את עבודתם של בעלי לעצור ולבקש התערבות של אשת מקצוע?
המקצוע .ההפרש יכול להגיע בקלות ל100,000-
הם מצאו את עצמם הולכים בדרך לא ידועה ,שיש
 ₪ואף למעלה מזה.
בה המון צמתים ,פניות ובורות .הם פגשו בדרך
דוגמה נוספת היא תכנון חדרי רחצה .משפחה אנשי מקצוע בעלי אינטרסים מנוגדים ,שלרוב
שעמדה לבנות את ביתה באחד מהפרויקטים לא תאמו את האינטרסים שלהם .בשלב מסוים
הקבלניים הנבנים על פי דגם אחיד ,הגיעה הם נתקעו ,כי הבינו שקשה להם לתת תשובות
אלי בבקשה לבצע שינויים תכנוניים בבית לכל דבר .הם עלולים לתת תשובות מוטעות ועל
כדי להתאימו לצרכי המשפחה .בדגם האחיד כל רגע שהבניה מתעכבת ,הם משלמים שכירות
מוקמה האסלה מתחת חלון .הלקוחות לא ידעו ומשכנתא במקביל.
שגובה החלון הוא מטר אחד מהרצפה .במצב
בשלב זה ,הם הבינו שהם זקוקים למישהו שיוכלו
כזה נדרשת הנמכה של מנגנון האסלה הסמויה,
לסמוך עליו .מישהו שיעמוד בינם לבין אנשי
משום שהמנגנון הסטנדרטי מתאים לחלונות
המקצוע וניתן לסמוך עליו שינווט אותם נכון.
שגובהם מהרצפה  1.20מ' ומעלה .עלות השינוי
מישהו שיסביר להם מה כדאי לבחור כשהמוכר
היא לפחות  ₪ 3,000עבור אסלה אחת .שינוי
תכנוני במיקום האסלה והזזתה למקום אחר בחנות הקרמיקה זורק להם "אינטרפוץ" ואין להם
מושג על מה הוא מדבר .אדם אחד שיראה את
בחדר פתרו בעיה זו בטרם נוצרה.
כל התמונה וידע למקסם עבורם את התקציב
כאשר לוקחים בחשבון את כל הפקטורים ולנצל אותו בצורה הנכונה ביותר ,המותאמת להם
התכנוניים והעיצוביים המותאמים למשפחה ,אישית .רק אדם כזה יודע בדיוק מה הם אוהבים
מגיעים לתמחור מדויק ,המאפשר למשפחה ומה דרוש להם .הם הבינו שתכנון ועיצוב הוא
לשלוט בו ולעשות בחירות מושכלות ומודעות ,הן מקצוע לכל דבר ולעשות זאת בכוחות עצמך זו
בתכנון והן בכל הרכישות במהלך הבניה .השליטה הדרך היקרה ביותר.
הזו בתקציב מאפשרת למשפחה להגיע לבית
לא מזמן החלה שנה חדשה ,שנה של בניה
שחלמה עליו – בתקציב שלה.
מאסיבית בכל יישובי המועצה.

כלל זהב שני  -לא מנסים לתכנן
אני מאחלת לכל הבונים ליהנות מהתקופה
המאתגרת של הבניה ושתזכו במהרה להיכנס
כלל זהב ראשון  -מחשבים נכון את ולעצב בכוחות עצמכם
תקציב הבניה
עולם העיצוב היום נראה נגיש מתמיד – תוכניות לבית החלומות שלכם.
משפחות רבות מחשבות את עלות הבניה בבואן טלוויזיה ,מגזינים ,אפליקציות ,תוכנות .הוא נגיש שלכם ,שירלי
לרכוש מגרש לבניה עצמית או בית פרטי בפרויקט
קבלני לפי מחיר ממוצע למ"ר.
רוב המשפחות שהגיעו אלי התבססו על תקציב
שחושב ונגזר בצורה זו .לאחר שביצעתי עבורן
תהליך תמחור אישי ,הן הופתעו לגלות פער
של 30-40%בין התקציב על-פי חישוביהן לתקציב
הריאלי .ההבדל הוא הפער בין בית כללי של מישהו
לבין הבית האישי שלכם ,וכן תוספת של סעיפים
רבים וחשובים שלא נתנו עליהם את הדעת.
האם ידעתם ,כי אותו מטראז' בניה של בית ,באותו
יישוב ,יכול להגיע למחיר שונה לחלוטין בהתאם
לתכנון האדריכלי? רבים אינם מודעים לכך ,כי
עלות השלד ועבודת הטיח בבית עם קרניזים
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מבט נשי /

מבט גברי /

תמר אליהו

ופתאום זה מגיע ,כאילו
בלי התראה מוקדמת.
"אחרי החגים" כבר כאן
ונותרנו ללא התירוץ
האולטימטיבי לדחות כל
מה שרק ניתן למחר.
השבוע מתחיל ,הילדים חוזרים למסגרות
והחופש הבא הוא רק בעוד למעלה מחודש
וחצי .השקט המיוחל לכאורה הגיע ופתאום

מתגנבת לה תחושת געגוע  -ללכת לישון מאוחר
אחרי יום גדוש פעילויות ,מפגש משפחתי סביב
שולחן החג ,טיול עם חברים אהובים .אני ממהרת
להסדיר מחשבה ,מזכירה לעצמי את התורים
הארוכים בסופר ,החיפוש אחרי חבילת הביצים
האחרונה במכולת ,בישול אל תוך הלילה וערימות
הכלים ,מחג לשבת ,משבת לחג.
מלאת אנרגיות ,אני מכינה לעצמי את רשימת
ה-טו דו ליסט :כריכים לארוחת הבוקר והצהריים,

למי יש שיעור פרטי ,חוג או ביקור בספריה.
מכוונת שעונים ,סיפור של לפני השינה לקטנטן,
נשיקת לילה טוב ושקט.
ממהרת למצוא את שלל הפתקים שצברתי
ל"אחרי החגים" -תור למרפאה ,להחזיר טלפונים,
סידורים ,תשלומי חשבונות ,פגישות עבודה -
עולם המבוגרים שקפא לתקופה .המון שינויים,
מתחילים מבחוץ וחודרים אל הבפנים .שעון
החורף נכנס לתוקף ,כבר קריר מעט בלילות
ובשעות הבוקר המוקדמות .משהו במנוע הפנימי
כאילו מסכים להירגע ולהיכנע לגוף.
אני מביטה שוב ברשימה וכל מה שבא לי לעשות
זה לבהות ולנשום בנחת .היעדים הרי ייכבשו,
המטרות יסומנו ב"וי" ,אבל אני רחוקה מלגשת
ולעשות .טיפות של גשם נשמעות מבחוץ ,ריח
של גשם ראשון ,אוויר צח .אני מזיזה את הכיסא,
אוספת את הניירת שעל השולחן ,מניחה את
העט .עוצמת עיניים ולוקחת נשימה עמוקה.
התחושה אומרת שנכון יותר לצאת החוצה.
לראשונה מזה זמן רב ,הגוף הוא זה שמכתיב
לי את הקצב  -בא לי לצאת לרוץ!

אני מביטה שוב ברשימה וכל
מה שבא לי לעשות זה לבהות
ולנשום בנחת .היעדים הרי
ייכבשו ,המטרות יסומנו ב"וי",
אבל אני רחוקה מלגשת ולעשות.
הגשם הקל שטף את פני והסיר את המחשבות.
הרוח שנשבה שחררה אותי .לא עניין אותי מה
קורה סביבי ,המבט ממוקד מסלול והדרך לפני.
עצרתי לפרקים להסדיר נשימה וצחקתי ...בעיקר
על המבט המבוהל של בעלי כשאחזור.
זהו .כך חגגתי את אחרי החגים השנה .הרבה
אויר נכנס ויש לי מקום לכל התרחשות חדשה
שתבוא .אין הרי מרשם כתוב למה שצריך לעשות
לפני שפונים לעשייה .זה יכול להיות שיר מוצלח
לרקוד לצליליו ,צחוק מתגלגל ,מפגש חברות.
מרגישים את זה  -את בית החזה מתמלא ואת
התודעה המאפשרת לדברים לקרות מעצמם.
"אחרי החגים יתחדש הכול ,יתחדשו וישובו ימי
החול ,האוויר ,העפר ,המטר והאש ,גם אתה ,גם
אתה תתחדש( "...נעמי שמר)
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כפיר לוי

"שמחת החגים"
כן ,שמחת החגים .לא
הרגשתם את זרם האושר
המפעפע בכם למשמע
זוגתכם המתארת לכם
את הלו"ז לחודש תשרי?
אצלי הפעפוע של האושר היה חזק כל כך
שכמעט התעלפתי.אני לא יודע איך אתם עם לו"ז
משפחתי צפוף ,הכולל מפגשי צמרת עם דודות
שנשלפו מהניילונים ונסיעות ארוכות בפקקי
ענק עם ילדים צורחים ,רק כדי להגיע בסוף
לאתר המיוחל ולגלות שמי שהיכרת בפקקים
מחכה אתך בכניסה .כבונוס ,הילדים ממשיכים
בצרחות ולמקהלה הפרטית שלך מצטרפים
עוד כמה זאטוטים .אוי ,כמה שמחה יש ברגעים
כאלה! האושר הצרוף הזה ,שניבט מעיני כל אב
לזאטוטים ,היה פשוט מכמיר לב ,מבט שאומר:
הלוואי ,הלוואי שכל הטוב הזה יסתיים מחר.

אפשר ומותר על פי החוק לפגוש את החבר'ה.
שלא תבינו לא נכון ,אני שמחתי בחגי ושיתפתי
פעולה עם החגים ומשמעותם .לדוגמה ,ביום
כיפור סלחתי לכל אלה שבגלל שבראש השנה
רצו להיות לראש ולא לזנב ,גרמו לפקקי ענק
בדרך לארוחת החג ולחרשות בשתי אוזני.
בסוכות בניתי סוכה ובאחד הלילות כמעט
קיימתי את מצוות הלינה בה ,עקב נחירות
מוגברות ברחבי הבית של האושפיזין שישנו
אצלנו .בשמחת תורה ביצעתי הקפות במגרש

חנייה של איזה מסלול בצפון ,רק כי מישהו כתב
שאפשר למצוא שם את הבית של מיץ פטל,
שהוא בעיני בתי גיבור תרבות .אל דאגה ,לתרבות
שלום ואת מיץ פטל ,כרגיל ,לא מצאנו.
לסיכום ...אין ספק שקצת חופש עם המשפחה
מדי פעם זה נחמד ,אבל אם אפשר ,במרווחים
של פעם בחודשיים זה עדיף ,או כמו שכתבה
אחת השכנות שלי בקצה קצהו של החודש
הנ"ל לסיכום התחושה הכללית" :חג שגרה
שמח לכולכם" ,כפיר.

 ...אתה רואה את המעטפה ,פותח
אותה בהתרגשות ויודע שזכית
בחופש המושלם...
שיחות זריזות שהספקתי לנהל בין מרדף
אחרי הילדה שראתה מוכר ארטיק לבין חיפוש
נואש אחרי מוצץ ,הבהירו לי שרוב הגברים
נהנים בכאילו ואם הבוס יתקשר ויבקש שיבואו
למשרד ,הם אומנם יעשו פרצוף סובל ,אבל
יספרו לאשה ולכל מי שיאמין להם שאין מנוס
והם חייבים ללכת ...חשבתי על סיטואציה דומה
ומיד עלתה בדמיוני התמונה של קבלת צו גיוס
למילואים ...אתה רואה את המעטפה ,פותח
אותה בהתרגשות ויודע שזכית בחופש המושלם
ואתה צריך לעשות הכל כדי להגיע אליו ..אוי
אתה בא הביתה ,משליך את הצו על השולחן
ואומר" :תראי איך דפקו אותי" (סליחה על הלשון).
זוגתך שתחייה מגיעה מיד ואומרת" :נו ,זה עוד
הרבה זמן .אולי יש דרך לצאת מזה?" "כן" ,אתה
ממלמל בשקט" .אולי "...ואתה יודע שאפילו לא
תנסה .היום המיוחל מגיע .אתה מסביר שאין
ברירה ,עושה פרצוף מסכן ,טוען בתוקף שאתה
הולך לסבול ,שאין לך חשק וכמה זה לא הזמן
המתאים ,נושק לאשה ולילדים ,יוצא מהבית
בפרצוף עצוב ו ...ברגע שהדלת נסגרת ,אתה רץ
לאוטו ,מחייך כמו אידיוט ונוסע הכי מהר שרק
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