מקומפגש

עיתון המועצה האזורית בני שמעון ו גיליון מס'  240ו פברואר  2017ו www.bns.org.il

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

בכל גיל
אפשר
להתחיל

יוגב פזי ,בן  ,15הקים עסק לעיצוב בלונים
לאירועים .יוגב ,ועסקים מקומיים נוספים ,ישתתפו
החודש במרכז היזמות המקומית שייפתח במיתחם
בית קמה במהלך פסטיבל "דרום אדום" .עמוד 14

6

משתלבים ביחד בקמפוס החדש של
"מבואות הנגב" ישולב ביה"ס לחינוך מיוחד

10

כמו לעוף – עמרי שחר מקיבוץ להב
עוסק בספורט חדש ומלהיב :טריקינג

12

מעגלי התנדבות – מאות מתושבי
המועצה מתנדבים במסגרות שונות.
משהו יפה קורה פה

דבר ראשת המועצה ינואר  2017סיגל מורן

חדשות

מקומפגש

עיתון המועצה האזורית בני שמעון ו גיליון מס'  240ו פברואר  2017ו www.bns.org.il

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

בכל גיל
אפשר
להתחיל

יוגב פזי ,בן  ,15הקים עסק לעיצוב בלונים
לאירועים .יוגב ,ועסקים מקומיים נוספים ,ישתתפו
החודש במרכז היזמות המקומית שייפתח במיתחם
בית קמה במהלך פסטיבל "דרום אדום" .עמוד 14

6

משתלבים ביחד בקמפוס החדש
של "מבואות הנגב" ישולב ביה"ס
לחינוך מיוחד

10

כמו לעוף – עמרי שחר מקיבוץ להב
עוסק בספורט חדש ומלהיב :טריקינג

12

מעגלי התנדבות – מאות מתושבי
המועצה מתנדבים במסגרות שונות.
משהו יפה קורה פה

תוכן העניינים
חדשות
חינוך חברתי
משתלבים ביחד
כלבים משוטטים
כמו לעוף
מעגלי התנדבות
מסע בעקבות עסקים במועצה
מעברים בשטח
חינוך
מקומפגש סביבתי
נקודת שיוויון
מקומפגש לבריאות
מקומפגש לעיצוב
מבט נשי/מבט גברי
מקומפגש חוקי
תשבץ מקומי

3
5
6
9
10
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
23

עורכת :נועה זמסקי noaz@bns.org.il
משתתפים :משתתפים :יפית סביר ,חדוה
גבריאל ,אמיר ברזילי ,חנה רוטבלט ,סיון
שלחין ,עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים ,שירלי
רוט ,תמר אליהו ,כפיר לוי ,עו"ד מיכאל בן
ברוך ,איילת צוקרמן ,זהר ירום ,שני בקשי,
עריכה לשונית :יזהר בן נחום
מו”ל :מועצה אזורית “בני שמעון”
כתובת :צומת בית קמה ד.נ .נגב 85300
עיצוב ועריכה גרפית :סטודיו רווה-פלג
 | 2עיתון בני שמעון

שלום לכם ,תושבים יקרים.
עוד שנה חלפה ו 2017-כבר החלה לרוץ .יש לנו
תכונה טבעית להשתמש בצמד המילים "בשנה
הבאה" כמושג רחוק וערטילאי ,ואז מתחילה
שנה חדשה ולפני ששמים לב ,היא עוברת וכל
מה שחשבנו שלא יגיע – מגיע במהרה .כך קרה
גם השנה .סוף דצמבר הגיע ואתו כל מה שידענו
שיגיע בסוף השנה ,אבל...
נפרדנו במועצה משלושה אנשים משמעותיים,
שותפים לדרך ובעיקר חברים .מרסל מימון
עבדה במועצה  37שנים 17 ,מתוכן לצדי .בתחילה
כמזכירת היחידה לתכנון אסטרטגי ובשמונה השנים
האחרונות כמנהלת הלשכה .לאחרונה פרשה
לגמלאות .יהודה נגר ,שניהל את אגף החינוך
בשמונה השנים האחרונות ,פרש גם הוא לגמלאות
ודני דיליאון ,ששימש כעוזרי האישי ,עזב כדי להגשים
את חלומותיו במחוזות אחרים .טבעה של מערכת
להשתנות ולהתחדש ולכן ,לצד קשיי הפרידה ,אני
מבקשת להודות להם על שנים של שותפות ,חברות
ועשייה למען תושבי המועצה ולאחל לשלושתם
הצלחה ,סיפוק והנאה בדרכם החדשה.
לעיתים ,בתוך כל העשייה השגרתית והיומיומית,
מגיע רגע מרגש ,שמזכיר לנו מדוע אנו עושים את
מה שאנו עושים .בשבוע שעבר הוזמנתי ל"שולחן
תנועות הנוער" – מפגש עם רכזי תנועות הנוער
הפועלות בתחומי המועצה .מדובר בחבורת
צעירים נמרצים ,המתלהבים מהעשייה ומדביקים
בהתלהבותם גם אחרים .במועצה פועלות  5תנועות
נוער – השומר הצעיר ,הצופים ,צמר"ת  ,חוגי סיור
(גם אם לא תנועת נוער קלאסית) וכנפיים של
קרמבו .בסך הכל  805שותפים  -ילדים ונוער,
חניכים ומדריכים.

 נער משומריה ,תלמיד בכתה י"ב .אביה ביקשלהיפגש אתי ,להציג את הרעיון ולקבל את ברכת
הדרך .בפגישה השנייה הוא כבר הגיע עם שני
נערים נוספים משומריה ושלוש נערות מביה"ס
"מבואות הנגב" ,באמירה ברורה שבאמצעות
עשייה משותפת נוכל גם להרוויח חיבור של בני
הנוער במועצה .החבורה הגיעה עם תוכנית עבודה
סדורה ,לאחר שנפגשה עם נציגי התנועה ועם
מנהלות הרווחה ותחום הנוער במועצה .מאז
הם פועלים בשטח – לומדים ,נפגשים ביישובים,
ממפים צרכים ומגייסים חונכים .לנו נשאר להתבונן
מרחוק ,להיות גאים ובעיקר לא להפריע .בתחילת
פברואר ,בהתרגשות רבה ,יחל הסניף לפעול.
הפעילות תתקיים בכל יום רביעי אחה"צ בביה"ס
"ניצני הנגב" ותשלב חניכים ומדריכים מכלל יישובי
המועצה .תודה לבני ובנות הנוער הנפלאים שלנו
והרבה הצלחה!
כמדי שנה בתקופה זו ,אנו ,תושבי הנגב ,מחכים
לפריחת הכלניות ואיתן להמוני מבקרים הפוקדים
את אזורנו .מועצת בני שמעון שותפה לאירועי
"דרום אדום" במספר מוקדים ואירועים .כל המידע
אודות אירועים אלה נמצא באתר "דרום אדום"
ובאתר המועצה.
בין יתר הפעילויות ,אני שמחה ומתרגשת על מיזם
ייחודי ,בהובלת מועדון היזמים של בני שמעון:
"מרכז יזמות מקומית  -כאן גם עסקים פורחים!"
מועדון היזמים הוא יוזמה חדשה של המועצה
בסיוע מרכז התעסוקה "מעברים" ובהובלתה של
חדווה גבריאלי .מטרת המועדון היא יצירת מעטפת
מסייעת ליזמים במועצה ,חיבור ושיתוף פעולה בין
היזמים (שבדרך כלל בודדים מאוד בעיסוקיהם)
ופיתוח תפיסה של "כלכלה מקומית" ,המעודדת
אותנו לתת עדיפות ליזמים ויצרנים מקומיים.

חנות המכירות של יזמים ובעלי עסקים תושבי
המועצה היא למעשה נקודת הזינוק למועדון
היזמים .החנות תפעל במתחם צומת בית קמה
במסגרת פסטיבל "דרום אדום" ,במהלך סופי
השבוע בחודש פברואר ,בשיתוף פעולה עם רשות
הטבע והגנים ,שתפעיל במקום גם מרכז מידע
על פעילויות "דרום אדום" .אני מבקשת להודות
אני רוצה לשתף אתכם בסיפור הקמת הסניף לחברת "קוברה" ,שבה שותף גם קיבוץ בית קמה,
של "כנפים של קרמבו" .זהו סיפור שמבחינתי ,שהעמידה לטובתנו את החנות ללא תמורה למשך
מייצג ,יותר מכל את משמעות המושג "קהילה החודש.
של קהילות"" .כנפיים של קרמבו" היא תנועת אני מזמינה את כלל התושבים לקחת חלק ,לטייל,
נוער מובילה שינוי חברתי ,הראשונה והיחידה ליהנות ולתמוך בעשייה המקומית.
מסוגה בעולם ,לילדים ונוער עם ובלי צרכים שלכם
מיוחדים .היוזמה להקמת הסניף הגיעה מאביה סיגל

מליאת תקציב 2017
לראשונה חובר תקציב  2017לתוכניות העבודה
של האגפים והמחלקות ולמדדי ביצוע ,שייבחנו
באמצע השנה" .השנה הוצאנו ספר אחד ,המחבר
את תוכניות העבודה לתקציב ולמדדי ביצוע וכל
זה מחובר למטרות העל של המועצה" ,אמרה
סיגל מורן ,ראשת המועצה ,בפתח ישיבת מליאה
לאישור תקציב  ,2017שהתקיימה ביום חמישי,
 ,28.12.2017במועדון הוותיקים בקיבוץ שובל.
"בחודשים יוני-יולי נביא למליאה דיווח על העמידה
ביעדים .בנוסף לכך ,עברנו מגישה פונקציונלית
לגישה תהליכית ,כלומר ניהול תהליכים חוצי ארגון
בהשתתפות מספר אגפים ומחלקות ,ליצירה של
ראייה אורכית ורוחבית כאחד של המועצה".
במרכז העשייה ב 2017-יעמוד מתן מענה מיטבי
לגידול באוכלוסיית המועצה .הגידול במספר
התושבים דורש מהמועצה לבחון מחדש ולעדכן
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את שירותיה בתחומים רבים ומגוונים ,כמו חינוך,
תרבות ,שירותים חברתיים ושירותים מוניציפליים
וכמו כן לפתח מקורות הכנסה נוספים .לכן,
כוללים עיקרי תוכנית העבודה לשנה הקרובה
תכנון אסטרטגי מתמשך להתאמת נורמות
העבודה לגידול באוכלוסייה ,הכנת תוכנית רב
שנתית ועל-אגפית למבני ציבור וחינוך ביישובים
בהתאם לגידול האוכלוסייה הצפוי ,הקמת
תחום צעירים ,ארגון מחדש של סל השירותים
המוניציפליים ועדכון אמנת השירות ומערכת
יחסי הגומלין בין התושב ליישוב ולמועצה ,יישום
ותרגום של התוכנית האסטרטגית ,שתעלה
בתהליך השולחנות העגולים ותתורגם לתוכנית
עבודה לשנת  ,2018הגדרת חזון מחודש למערכת
החינוך ,חשיבה אסטרטגית על תפקידו ,מעמדו
והיקפו של החינוך החברתי ,בחינה והגדרה
מחודשת של עבודת האגף לשירותים חברתיים
לאור המציאות המשתנה ,קידום תכנון מפורט
לשיקום תשתיות ביישובים ,קידום תוכנית מתאר
כוללנית למועצה ,על מנת שהמועצה תוסמך
לאשר תוכניות ברמה מחוזית ,המשך קידום
ופיתוח של מקורות הכנסה למועצה ,הכנת
תוכנית אסטרטגית לחברה הכלכלית לחמש
השנים הבאות ,אישור תב"ע חדשה לאתר
"דודאים" והקמת מתקן למיון פסולת ,סיום תוכנית
אב לספורט ותרבות ועדכון אמנות השירות של
הוועדה לתכנון ובנייה.
בנוסף לאישור התקציבים ,קיימו חברי המליאה
סיור בקמפוס החדש של בית הספר "מבואות
הנגב" והתרשמו מהתקדמות העבודות .מנהל
בית הספר ,אלי פרץ ,ערך סקירה של התהליכים

שעובר בית הספר לקראת המעבר לקמפוס
החדש" .זה תהליך שאתגר את בית הספר כולו",
סיפר אלי" .עסקנו במגוון רחב של נושאים ,כמו
שיתוף הפעולה עם כפר הנוער 'עדנים' .השילוב
עם 'עדנים' בקמפוס פתוח אחד הוא אתגר מיוחד
ומרתק .שאלנו את עצמנו איך מייצרים סביבה
לימודית המתאימה ללמידה של המאה ה21-
וכוללת שילוב של טכנולוגיה ולימוד המיומנות
של עבודת צוות .בכל שכבה השארנו כתה אחת
כמרחב לימוד שונה לגמרי ולשם כך אנחנו
מקיימים תהליך עם האדריכל וצוות בית הספר".
סיגל הוסיפה" :יש לנו מזל שבראש הפרויקט
הגדול והמורכב הזה עומדים שני אנשים שעושים
זאת בצורה מדהימה :אלי ,שמתרגם את החזון
לפרקטיקה וולדימיר ,שמנצח על המקהלה".
בישיבה המיוחדת של מליאת המועצה אישרה
המליאה את התקציב לשנת  ,2017העומד על
כ 135-מיליוני שקלים ,וכן את העדכון הסופי
לתקציב  .2016תקציב  2017דומה בהיקפו
לתקציב  2016שעמד על כ 136-מיליוני שקלים.
 67%מהתקציב באים מארנונה ,הכנסות
עצמיות והחזר מקרנות 25% ,באים מהעברות
ממשרד החינוך ו 8%-מהעברות ממשרדי
ממשלה שונים ,כמו משרד הרווחה והשירותים
החברתיים ,המשרד לשירותי דת ,משרד הפנים,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,משרד המדע,
הטכנולוגיה והחלל ומשרד התרבות והספורט.
מחצית מהתקציב מיועד לשירותים כגון חינוך,
נוער ,ספורט ,תרבות ,רווחה ,בריאות ,דת ואיכות
הסביבה וכרבע לשירותים מקומיים ,כגון תברואה,
ביטחון ,תקציבי הוועדים המקומיים וכדומה.

"כשאהיה גדול"  -איך גדלים
ונשארים קהילה

בואו להיות שותפים לקביעת עתיד היישוב והאזור!
המפגש הראשון יתקיים ביום חמישי 2 ,בפברואר 2017
בשעה  16:30בביה"ס "מבואות הנגב" ,קיבוץ שובל
ההצטרפות מותנית בהרשמה מראש אצל יפעת יצקן ,לשכת המנכ"לית
ifaty@bns.org.il / 08-9915855
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חדשות

חינוך חברתי  -חופשת חנוכה תשע"ז
הם פרומיל או שני פרומיל מהפרסים המוענקים
בטלוויזיה ,אבל כאן ,בבני שמעון ,אנחנו יודעים
שלפעמים הם שווים יותר".

ערב הענקת מלגות המועצה
בערב חגיגי ומרגש ,שהתקיים ביום ראשון,18.12 ,
העניקה המועצה מלגות הצטיינות בתחומי
האמנות ,הספורט ומעורבות חברתית לנוער
וכן מלגות למחוננים בסכום כולל של כ 80-אלף
ש"ח .המלגות ניתנות לבני נוער ובוגרים שהצטיינו
בתחומם או תרמו תרומה משמעותית לחברה
ולקהילה .את המלגות העניקה ראשת המועצה,
סיגל מורן ,בשיתוף עם אמיר ברזילי ,מנהל אגף
החינוך ,במלגות למחוננים ,מור אפרים ,רכזת
החוגים ,במלגות בתחום הספורט ,יזהר בן נחום,
במלגות הצטיינות לנוער בתחומי האומנויות,
עפרה שיר לביא ,מנהלת המחלקה לחינוך חברתי
וצוות המחלקה ,במלגות בתחום המעורבות
החברתית ואהרון ידלין במלגות יצירה למבוגרים.
"הערב ,בעיתוי מקרי לחלוטין ,נפתחת העונה
האחרונה של 'האח הגדול' .זה עתה חזה עם
ישראל בהתרגשות בגמר התוכנית 'מאסטר
שף' .התוכנית ' 'The Voiceכבר רצה על
המסכים וברקע כבר מצפה לנו 'הכוכב הבא'.
מיליוני צופים מרותקים לעלילותיהם של גיבורי
התקופה כשהם מבשלים ,שרים ,שורדים בג'ונגל
ובעיקר חותרים איש תחת רעהו ואשה תחת
רעותה ,כאשר העיקרון המנחה הוא אחד :הצלחה
משמעה כשלונו של האחר" .כך אמר בטקס יזהר
בן נחום ,יו"ר ועדת המלגות לבני נוער מצטיינים
בתחומי האמנויות.
"האירוע שאנו שותפים לו הערב" ,המשיך יזהר,
"יוקרן רק בערוץ הפנימי של בני שמעון .הזוכים
במלגות יוכלו גם מחר לעבור ברחוב בשקט
ובשלווה ,ללא המוני מעריצים משולהבים וצלמי
פאפאראצ'י .הם ימשיכו להשקיע עבודה רבה
בדרך להישגים נוספים .הם יודעים שהישגים
אלה תלויים בהם בלבד ,ללא הדחות דרמטיות
והצלחות הנבנות על כשלונותיהם של אחרים.
הישגיהם אינם נמדדים ביתרון של נקודה או חמש
נקודות על חברם או חברתם .גם הפרסים ,כמובן,
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אביגיל פרנקל  -רק בת שבע
וכבר אלופה בפעם השנייה!
ביום שישי ,30.12 ,הוכתרה אביגיל כאלופת
ישראל בשחמט לבנות עד גיל שבע .זו השנה
השנייה ברציפות שאביגיל זוכה באליפות ישראל,
אחרי שבשנה שעברה הוכתרה כאלופת ישראל
עד גיל שש .תחרות השחמט נערכה בראשון לציון
בחופשת חנוכה במשך ארבעה ימים .אביגיל
ניצחה את כל יריבותיה והשיגה תוצאה מרשימה
של שישה נצחונות בשישה משחקים .בעקבות
זכייתה ,תייצג אביגיל את ישראל באליפות
אירופה ,שתתקיים בספטמבר ברומניה.

הפרידה התקיים ביום שלישי ,3.1 ,בחדר האוכל
של בית קמה .ב 17-השנים האחרונות היתה
מרסל מזכירתה של סיגל בתפקידיה השונים
במועצה 17" .שנים של עבודה משותפת זה
מרגש ביותר .אני סומכת לחלוטין על הבחירה
המשותפת שלנו במחליפתך ,זהבה כהן ,אבל
ייקח עוד זמן עד שנגיע ליכולת להבין זו את
זו ללא מילים ,כפי שאנחנו עושות .אני כבר
מתגעגעת ,אבל מאחלת לך ליהנות משנות
הפרישה".
הערב החל בארוחה וסרט ,שבו בירכו את מרסל
רבים מעובדי המועצה ומבני משפחתה וציינו את
יחסה הנעים והרוגע שהקרינה על סביבותיה.
הם דיברו על חברות ,נאמנות ,שמחת חיים וחוש
הומור ואיחלו לה הנאה ואושר בחייה החדשים.
"אנחנו עובדים ביחד כבר  37שנים" ,אמר
משה אורה ,יו"ר ועד העובדים ומנהל מחלקת
התחבורה" .כל השנים האלו עבדת במסירות
ובנאמנות והיית חלק חשוב במרקם העובדים
בבית המועצה".
הערב הסתיים בקפה ומאפים שאפו עובדות
המועצה ושירת קריוקי משירי ארץ ישראל.
מרסל ,כולנו מאחלים לך שנים ארוכות ומהנות!

"אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות" ,אמרה
סיגל מורן ,ראשת המועצה ,בערב פרידה
מרגש ממרסל מימון ,מנהלת לשכתה ,שפרשה
לגמלאות אחרי  38שנות עבודה במועצה .ערב

ביום שני ,9.1.2017 ,התקיים טורניר כדורסל
בבית ספר "נווה במדבר" בקיבוץ חצרים .זו
השנה השלישית שנירית סימון ואודי זיקרי,
מורים לחינוך גופני ב"נווה במדבר" ,מארחים
לטורניר כדורסל בתי ספר של המועצה" ,ניצני
הנגב" מבית קמה ו"יובלי הנגב" מגבעות בר.
בטורניר התחרו נבחרות בנים ובנות מכיתות
ה-ו .הילדים היו נרגשים מאוד ,הציגו רמת
משחק גבוהה והכל באווירה ספורטיבית
מכבדת והוגנת.
למקום הראשון הגיע בית הספר "נווה במדבר",
במקום השני זכה בית הספר "ניצני הנגב"
ולמקום השלישי הגיע בית הספר "יובלי הנגב".
תודה רבה לכל המורים לחינוך גופני  -נירית
סימון ,אודי זיקרי ,דורית דמרי ,עוז סמוכה,
הדס אלדבאח וימית כליף.
תודות ,כמובן ,ליוסי טוביאנה ,שדאג לכל
המדליות והגביעים שחולקו בתחרות.

גם העסקים פורחים
בדרום אדום!

מסע י"ב תשע"ז

הנערים מרחוב פאל

ביום חמישי ,29.12 ,חזרו נערות ונערי שכבה י"ב
מהמועצה ממסע י"ב של התנועה הקיבוצית .זה
היה מסע אופניים ,שהתחיל בירוחם ביום שני,
 26.12והסתיים במושב עידן בערבה בהשתתפות
כאלף בני נוער מהתנועה הקיבוצית ברחבי הארץ.
במהלך המסע נחשפו הנערים לארגונים ודמויות
מרכזיות מכל קצוות הקשת הפוליטית והחברתית
בישראל ,שמעו על פועלם והשמיעו את דעותיהם,
פעמים רבות באופן ביקורתי.

ילדי כיתות ד'-ו' מיישובי המועצה צפו ביום שני,
 26.12בקיבוץ דורות ,בהצגה "הנעורים מרחוב
פאל" ("מחניים") ,על פי ספרו של פרנץ מולנר.
ההצגה עוסקת בשתי חבורות הנלחמות על מגרש
משחקים ומתארת את חיי היום יום של הילדים,
מאבקי הכוח ,ההתעללות וההיטפלות לחלשים,
יחד עם הניסיונות לעשות הכל כדי לרצות את
החבורה.

במהלך המסע חברו נערות ונערי בני שמעון
לקבוצת נערים בדואים מתל שבע וערכו שתי
ארוחות ערב משותפות ,במטרה להכיר ולהיחשף
לשכנים.
על אף מזג האוויר החורפי ,צלחו הנערות והנערים
את המסע וחזרו עם חוויות משמעותיות ,שילוו
אותם עוד זמן רב.

ילדי בית קמה פוגשים את השונה

החנות תפעל במהלך סופי השבוע
()24-25.2 ,17-18.2 ,10-11.2 ,3-4.2
החנות תיפתח בימי שישי-שבת בלבד.

בית הספר “יובלי הנגב” מנגן

פרידה ממרסל

טורניר כדורסל לבתי הספר
היסודיים במועצה

במהלך חודש פברואר ,כחלק מאירועי
“פסטיבל דרום אדום” ,יפתחו בעלי
העסקים והיזמים במועצה מרכז יזמות
מקומית במתחם החנויות בצומת בית קמה.

אביגיל משחקת שחמט מגיל ארבע .היא
מתאמנת בחוג במועצה וארבעה ימים במועדון
השחמט בבאר שבע .,אביגיל מתגוררת עם
משפחתה בהרחבה של קיבוץ דביר ולומדת
בכתה בי בביה"ס "יובלי הנגב".

ביום שלישי ,20.12.16 ,הופיעה קהילת “בית
ספר מנגן” בהנחיית המורים לנגינה בקונצרט
מיוחד לכבוד חג החנוכה .הקונצרט ,בהשתתפות
שכבות ד’-ה’-ו’ ,הפך למסורת ונערך בכל שנה.
תלמידי השכבות הגבוהות אירחו את השכבות
הצעירות והשמיעו בפניהם את פרי עמלם.
תודות לאורית פרקס ,המורה למוסיקה ולמורים
לנגינה :אנג’לה ,המורה למנדולינה ,רחל ,המורה
לחלילית ויוסי ,המורה לגיטרה ולכל קהילת בית

 /נועה זמסקי

במסגרת נושא החודש "אתגרים כהזדמנות",
נפגשו ילדי בית קמה ביום ראשון ,18/12 ,עם
לירון יעקב ,שסיפר להם כיצד הוא מתמודד
עם האתגרים שהחיים הציבו עבורו וכיצד למד
להפוך אותם להזדמנות ולהצליח להגשים
חלומות.

שעות הפעילות:
שישי –  / 16:00-9:00שבת 17:00-9:00 -
מוצרי החנות :מתנות לבית ,בגדים
ואקססוריז ,כלי קרמיקה ,עוגיות ,עוגות
וסלסלות פיקניק מפנקות.
בנוסך לכך ,יפעלו במקום סדנאות לילדים
ולמבוגרים :מוביילים ,הפעלות ספורט,
פסיפס וסדנאות ירוקות.

תרומה לעמותת דושן
אין כמו הנוער שלנו!
ביום חמישי ,22.12 ,ערכו מועצת הנוער
והתלמידים מכירה של סופגניות בהפסקה פעילה
בבית הספר "מבואות הנגב" .כל הרווחים נתרמו
ל"עד"י – עמותת דושן ישראל".

לירון ,שנולד עם מגבלות ,נלחם כל חייו על שוויון,
עשה שנת שירות והיום הוא מרצה ומעביר סדנאות
בנושא שוויון לאנשים עם מוגבלויות .הילדים,
שעברו בשבוע שעבר סדנה בנושא ,שמעו מלירון
כמה חשוב לקבל את מי שנראה אחרת ,נשמע
אחרת ויש לו מגבלות ,כיצד גם אנשים עם צרכים
אחרים יכולים להשתלב בחברה וכמה חשוב
לראות בהם חלק מאתנו.

הספר ,על אתנחתא מוזיקאלית מהנה במיוחד!
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משתלבים ביחד
יפית סביר

הקמפוס החדש של "מבואות הנגב" יכלול בתוכו ,בנוסף לבית הספר השש-שנתי הרגיל ,גם בית ספר לחינוך מיוחד
במרחב משותף ונטול גבולות .המודל החדשני יאפשר הרחבה של המענים החינוכיים לתלמידי שני המוסדות" .האתגר
הערכי העומד בפני החברה הישראלית הוא לקבל את השונה ולהושיט לו יד .הקמת הקמפוס המשולב מאפשרת לנו
לממש את האתגר המרתק הזה" ,אומר אלי פרץ ,מנהל בית הספר "מבואות הנגב".
שני ילדים  -שלושה עולמות :עולמו של כל ילד
לחוד ושל שניהם יחד" (יאנוש קורצ'אק) .כאשר
נפגשים שני עולמות ,יש לשמור אותם וליצור דבר
שלישי ,משותף ,המייחד את המפגש ביניהם.
יואב סולטן ,מנהל "עדנים" ,מספר על התהליך:
"אנו נמצאים במהלך של תכנון הקמת בית ספר
לחינוך מיוחד ,בשילוב עם התכנון הפרוגרמתי

בשנתיים האחרונות ,עובד במרץ צוות היגוי
המורכב מאנשי חינוך וטיפול ומההנהלות של
"מבואות הנגב" וכפר הנוער "עדנים" ,על בניית
המרקם החינוכי של בית הספר ,ההולך ונבנה
בחודשים אלה בקיבוץ שובל .אחת הנקודות
המרכזיות היא שילוב של כלל תלמידי הקמפוס,
מבית הספר "מבואות הנגב" ומבית הספר לחינוך
מיוחד ,בתוכנית שנתית אחת ,הכוללת הן את
הפעילות הפורמאלית של בית הספר והן את
החינוך החברתי הבלתי-פורמאלי .הצוותים
החינוכיים של שני המוסדות עוסקים בעבודת
הכנה לקראת העבודה המשותפת ,שכוללת
ביקורים של ההנהלה והמורים של "מבואות
הנגב" בכפר הנוער "עדנים" ,כמו גם חשיפה
ועבודה על תפיסת העולם החינוכית והטיפולית
של שני המוסדות.

"הקמת בית הספר לחינוך מיוחד,
המחובר לבית הספר 'מבואות הנגב'',
תהווה עבור תלמידינו ועבורנו
למידה חברתית מעצימה הלכה
למעשה ,למידה שלא ניתן להבין
ולחוש מתוך ספרי הלימוד" ,אומר
אלי פרץ ,מנהל "מבואות הנגב"

הקמפוס החדש יכלול את בית הספר הקיים,
בית הספר לחינוך מיוחד של עמותת "עדנים",
מרכז לחינוך חברתי ערכי בלתי פורמלי ומרחבים
קהילתיים .בבסיס התכנון עומדת תפיסה ערכית
המחנכת למעורבות חברתית ואזרחית ,לנתינה
ולקבלת האחר" .ילד אחד  -עולם גדול ורחב,

של 'מבואות הנגב' המתחדש ,שייתן מענה לרוב
תלמידי 'עדנים' .בית הספר לחינוך מיוחד יהיה,
לצד בית הספר 'מבואות הנגב' ,חלק אינטגראלי
מקמפוס גדול משותף אחד .שתי המסגרות ידורו
זו לצד זו באותו מרחב ,כך שתהיה זרימה חופשית

של התלמידים בין שתי המסגרות החינוכיות,
בבחינת "שתיהן ביחד וכל אחת לחוד".
לפי התכנון ,מודל חדשני זה של שילוב אוכלוסיית
חינוך מיוחד יחד עם אוכלוסיית חינוך סטנדרטי,
תוך שמירה על הייחודיות של כל אחת מהן ,יניב
שילוב של תלמידים משני בתי הספר ,הן במגמות
עיוניות והן במקומות מעשיות-מקצועיות ,שיהיו
זמינות לכלל תלמידי הקמפוס .הדבר יביא
להרחבה של כלל המענים החינוכיים לתלמידי
'עדנים' ו'מבואות הנגב'".

נציגי "מבואות הנגב" מבקרים ב"עדנים"

לאחר החלטת צוות ההיגוי כי יש להתחיל מחיבור
של הנהלת מבואות הנגב והמורים לכפר הנוער,
יצאנו לסיור היכרות בשטח .בדרך מ"מבואות
הנגב" לבית קמה יש פנייה קטנה למקום שקט
ומיוחד בלב המדבר ,מקום מטופח ומוגן ,הנקרא
"כפר הנוער עדנים" .הביקור החל בקבלת פנים
מזמינה במיוחד ,כשברקע צדו עינינו את מראה
התוכים הצבעוניים ,המוסיפים רוגע ושלווה
מיוחדת .לאחר שיחת היכרות יצאנו לסיור בשטח
 -לראות היכן הנערים ישנים ,לראות פעילויות

בשעות הפנאי ,את הספרייה ,חדרי המוסיקה
ועוד .אין ספק שהביקור חיבר אותנו לחזון ולהבנה
מעמיקה יותר של כפר הנוער.
דני פריזדה ,ממקימי 'עדנים' ומנכ"ל העמותה,
מספר במהלך הביקור" :אני מתרגש מאוד
מהמפגש .זהו עוד צעד בחיבור בין 'עדנים'
ל'מבואות הנגב' .החזון שלנו נשען על משנתו
של יאנוש קורצ'אק .צריך לתת לילדים אחריות
כפי שנותנים לשותף .יש חשיבות גדולה
לתחושותיהם של הילדים ,למידת ולאחריות
שהם לוקחים .המטרה שלנו היא שהנערים
יסיימו את חינוכם כאזרחים מתפקדים בחברה.
לנערים יש סדר יום ומחויבות רבה .הם מרגישים
תחושת בית ושייכות .ארגון הסביבה הפיזית
חשוב מאוד ,אנו מאמינים שסביבה חמה
ומקבלת עושה חלק מהעבודה .ההשפעה של
האפיגנטיקה (תחום בביולוגיה העוסק בשינוי הגן
ע"י משובים מהסביבה ומהעולם) על בני הנוער
היא משמעותית מאוד ואנחנו מנסים להשפיע
על האפיגנטיקה באמצעות יצירת עוגן חברתי
משמעותי .אנשי הצוות שנבחרים לעבוד בכפר
הנוער ,כולל הטבח שלנו ,מתקבלים מתוך
תפיסה טיפולית מעבר לתפקידם היומיומי".
יואב סולטן מוסיף" :האתגר של בית הספר
הוא הרחבת ההיכרות עם אוכלוסיית 'עדנים'.
תלמידי 'עדנים' המשולבים כיום ב'מבואות
המשך בעמ׳ >> 8

על כפר הנוער "עדנים"
כפר הנוער "עדנים" הוקם בשנת  1999ע"י דני פריזדה ודני גולדברג .הוא ממוקם ליד צומת
קמה ,במועצה האזורית בני שמעון ,ומקיים שיתוף פעולה פורה עם המועצה האזורית והיישובים
הסמוכים לו .המבנה הנוכחי של הכפר הושלם בשנת  2006בסיוע קרן רש"י ,יהדות מונטריאול,
קרן ויינברג והביטוח הלאומי .המבנה הותאם במיוחד לצרכיה של האוכלוסייה הנמצאת בו.
הוא רחב ידיים ומצטיין בתנאים פיזיים מעולים .יש אפשרות לשכן בו כ 70-נערים ונערות.
"עדנים" היא עמותה הפועלת בשיתוף ותחת פיקוח של מחוז דרום בשירות לילד ולנוער
במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

החניכים
"עדנים" הוא כפר נוער לנערים ונערות בגילאי  18-12בעלי קשיים שונים .מטרתו היא להביא
כל נער ונערה למיצוי הפוטנציאל האישי ולשלבם באופן המיטיב ביותר בחברה הישראלית,
תוך התנסות ,חוויה והצלחה .המסגרת היא פתוחה ולכן החניכים המגיעים אלינו הם בעלי
מוטיבציה לשיקום וטיפול.

פנימיית "עדנים" בנויה מ 5-קבוצות.

יש בה ארבעה בתים שבכל אחד מהם כ 15-בני נוער בגילאי  ,18-12השוהים בפנימייה
למשך שנתיים ומעלה .כל קבוצה עובדת כיחידה עצמאית בתחומים שונים ובתחומים אחרים
מהווה חלק מקמפוס כפרי .צוות הקבוצה כולל מנהל/ת בית ,עובד(ת) סוציאלי(ת) ,אם בית,
 5מדריכים ושני ש"ש (צעירים לפני גיוס המתנדבים לשנת שירות) .קבוצה נוספת היא בית
הבוגרים ,המונה  8חניכים בשנתם האחרונה בפנימייה .מטרתה של קבוצה זו היא להכין את
הנערים החיים בה לחיים עצמאיים בצורה האינטנסיבית ביותר ,על ידי מתן עצמאות ואפשרות
בחירה בתחומים רבים .הצוות של בית הבוגרים כולל מנהל/ת ,עו"ס ומדריך/כה מלווה .יש
בכפר הנוער עשייה חברתית רבה ומגוונת ,שמטרתה לאפשר לחניכים להתנסות במגוון רב
של פעילויות ואינטראקציות חברתיות חיוביות .החניכים לוקחים חלק בחוגים שונים בכפר
ומחוצה לו (כדורגל ,כושר ,ריקוד ,רכיבה על אופניים ,אמנות ,תיאטרון ,סיור ,צילום ועריכת
וידאו ועוד) .התוכנית השנתית כוללת טיולים ,מחנות ,ערבי תרבות ואירועי שיא בנושאים שונים,
בהובלתם של קבוצת הש"שינים ,וצוות ההדרכה.
הטיפול בפנימייה מושתת על "סביבה טיפולית"  -התייחסות מעמיקה ,רגשית ותפקודית ,לכל
תחומי חייהם של הנערות והנערים השוהים בפנימייה .הטיפול נעשה על ידי כל אנשי הצוות,
המהווים אנשי חינוך וטיפול ,מהשומר בשער ועד המנהל .כך נוצר רצף טיפולי לאורך כל שעות
היממה ,המאפשר תהליך אחיד ועקבי .לכל נערה ונער נבנית תוכנית אישית מיוחדת .בכפר
מוצעים טיפולים שונים ,החל בפסיכותרפיה על ידי אנשי טיפול ,המשך בטיפולים השלכתיים,
כגון טיפול באמנות ,מוסיקה ,ביבליותרפיה ובעלי חיים וכלה בטיפול קבוצתי באמצעות בעלי
חיים ורכיבה על סוסים.
חניכי "עדנים" מתחנכים במספר בתי ספר באזור ,כאשר המוביל שבהם הוא "מבואות הנגב".
השתלבותם של חניכי "עדנים" ב"מבואות הנגב" נתפסת כמוצלחת על ידי הנהלת כפר הנוער
והנהלת בית הספר כאחד ,בסיוע רוח גבית חזקה של ראשת המועצה האזורית בני שמעון
ומנהל אגף החינוך במועצה .לאורך השנים צמחו מהשתלבות זו בוגרים רבים שסיימו את
לימודיהם בהצלחה ובידיהם תעודת בגרות מלאה.
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הנגב' שונים מהאוכלוסייה העתידה להיקלט
בבית הספר החדש .בפנימיית 'עדנים' מוטל
על הצוות למצוא את המוטיבציה של הנערים.
המרחב יוצר אפשרויות רבות .כששומעים את
המילה 'פנימייה' ,חושבים לרוב על משהו סגור,
אבל המרחב אצלנו הוא פתוח ומזמין .הבתים
מכילים קבוצות גיל שונות  -בוגרים וצעירים ,כדי
ליצור מודל של דוגמה אישית של הבוגרים מול
הצעירים .סוגית העצמאות של הנערים מרבה
להעסיק אותנו ולכן חשוב לנו לתת להם כלים
לתפקד מחוץ לכפר הנוער .זה מה שמתווה את
החשיבה לגבי המגמות העתידות להיבנות בבית
הספר החדש  -אלו מגמות יכינו את התלמידים
לחיים ובאיזה אופן צריך ללמד ".דני גולדברג,
סמנכ"ל עמותת עדנים ,מסכם" :הרוח שאנחנו
רוצים להוביל היא שילד יגיע לבית הספר
בשמחה ,בזכות הסביבה החברתית .במקום
שנוצר קשר טוב בין המורה לתלמיד נוצרות
הצלחות .המטרה הבאה שלנו ביצירת החיבור
היא לקיים שני ביקורים נוספים של מחנכים
מ'מבואות הנגב' ב'עדנים' ,כדי שיכירו את המקום
ויתחברו לרעיון שלו".
אלי פרץ ,מנהל "מבואות הנגב"" :החיבור שבין
'מבואות הנגב' לבית הספר לחינוך מיוחד שיוקם
לצדו בקמפוס החדש ,הוא בבחינת שלם השווה

ואמא ומחויבות אין קץ .אנחנו שמחים על הזכות
להיות שותפים לפעולה חברתית כזאת .מעל
הכל ,האתגר הערכי העומד כיום בפני החברה
הישראלית הוא להכיר ולקבל את האחר והשונה
ולהושיט לו יד .הקמת הקמפוס המשולב נותנת
לנו הזדמנות מעשית לממש את האתגר המרתק
הזה.

יותר מסכום חלקיו ,החיבור מהווה הזדמנות
חינוכית ערכית וחברתית אדירה לכל אחת
מהמסגרות החינוכיות .השיח הפתוח והמרגש
שמתקיים בין הצוותים של שתי המסגרות כבר
בשלב התכנון ,מלמד על הפוטנציאל האדיר של
החיבור הזה .עבור תלמידי 'מבואות הנגב' זאת
הזדמנות אדירה להרחבת מגוון של פעילויות
ערכיות ולהרחבת העיסוקים האפשריים
במסגרת הסדנאות שיוקמו בבית הספר לחינוך
מיוחד .גם עבור הצוות החינוכי זו הזדמנות
מצוינת ליצור שיתוף פעולה פדגוגי וחברתי בין
שני הגופים .הניסיון שלנו בעבודה עם 'עדנים'
הוא מדהים .אנחנו מרגישים שיש לילדים אבא

ובנימה אישית :מזה שנים רבות מפתחים אנשי
חינוך ושרי חינוך תוכניות ערכיות וחושבים
רבות כיצד לחנך דורות של תלמידים במציאות
כל כך מורכבת לסובלנות ,לקבלת האחר,
למעורבות חברתית ולאזרחות פעילה ,מעבר
לטיפוח מצוינות בלימודים והעלאת הישגים
במתמטיקה ,באנגלית ובמקצועות נוספים .אנחנו
מיישמים בשטח את נושא המעורבות החברתית
קהילתית .באמצעות פרויקטים חברתיים ,או
אקטואליה וסיפורים חברתיים ,אנחנו מצליחים
לפתח מחשבה בונה ,שיח ערכי ואף התנסות
מעשית ,הכוללת התרמה ,יציאה לעמותות
והתנדבות אישית .הקמת בית הספר לחינוך
מיוחד ,המחובר לבית הספר 'מבואות הנגב',
תהווה עבור תלמידינו ועבורנו למידה חברתית
מעצימה הלכה למעשה ,למידה שלא ניתן להבין
ולחוש מתוך ספרי הלימוד".

ועדת ההיגוי מבואות הנגב-עדנים
ועדת ההיגוי הוקמה על ידי אלי פרץ ,מנהל "מבואות הנגב" ,מתוך
תפיסה המבקשת ליצור חיבור משמעותי מבעוד מועד של בעלי
תפקידים מ"מבואות הנגב" ומ"עדנים" .נציגי "מבואות הנגב" בוועדה
הם אלי פרץ  -מנהל בית הספר ,רחל כהן  -סגנית המנהל ,גל
שמאי  -מנהלת המרכז החברתי ,יפית סביר  -רכזת החינוך החברתי
בחטיבה העליונה ,צופית לבני  -רכזת החינוך המיוחד ודקלה שניר
 המנהלת האדמיניסטרטיבית .נציגי "עדנים" הם דני גולדברג -סמנכ"ל העמותה ,דרור שפירא  -המנהל המקצועי של העמותה
ויואב סולטן  -מנהל כפר הנוער .הוועדה מתכנסת אחת לחודש ודנה
בנושאים שונים ,ביניהם ניהול הקמפוס ,חללים משותפים ,סיווג
תלמידים ,הזנת התלמידים ושימוש משותף במתקנים הקיימים
בקמפוס  -במבנים ובמעבדות של שני בתי הספר ובחללים
הציבוריים בקמפוס (אודיטוריום ,אולם ספורט ,אמפיתיאטרון וכו').

מתוך הפרוטוקול של דיוני הוועדה:

שיתוף פעולה בקבלת החלטות לגבי תלמידי קצוות :יוקם צוות
פדגוגי פנימי ,שיורכב מיועצות השכבה הרלוונטית בשני בתי הספר,
לצורך קבלת החלטות והסכמה על שילוב תלמידים מבית ספר
אחד בבית הספר האחר.

מגמות לימוד וסדנאות :המגמות המובילות היום ב"עדנים" נוטות
יותר לכיוון מעשי ומקצועי ,במטרה להקנות ידע שיהיה ניתן לצאת
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אתו לחיים וישמש כמקפצה בעתיד .המגמות המובילות ב"מבואות
הנגב" הן עיוניות .שיתוף הפעולה יכול להתבטא בשילוב תלמידים
מבית ספר אחד במגמות בבית הספר האחר והוראה של מורים
בשני בתי הספר.
חינוך חברתי :לכל בית ספר ימונה רכז חברתי משלו .שני הרכזים
יעבדו בשיתוף פעולה ויקיימו ישיבות משותפות מדי תקופה .השאיפה
היא לשיתוף פעולה מלא בין שני בתי הספר בנושאים הבאים:
אירועים מרכזיים ,טקסים ,חגים ,סל תרבות ,פרויקטים ייחודיים
("זורעים נתינה" ,בית גיל-עד ועוד) ,טיולים שנתיים וסיורים ,פרסום
לוח אירועים שנתי משותף ועוד..
החינוך החברתי הבלתי-פורמאלי מתקיים בעיקר במרכז החברתי,
הנמצא בשטח הקמפוס .אנו שואפים לשילוב של חניכי "עדנים"
בחינוך הבלתי-פורמאלי הקיים בפעילויות השונות של המרכז.
מטעם "עדנים" ימונה אחראי על הנושא ועל התאמת התכנים
לתלמידי "עדנים" .בימים אלה החל שיתוף פעולה בין "עדנים"
למרכז החברתי ,במטרה ליצור חיבור ע"י פעילויות משותפות.
היעד הקרוב הוא חיבור של חניכי המרכז החברתי למרוץ "עדנים".
לאחרונה החולט לקיים סיור של חברי ועדת ההיגוי בבית הספר
"גלעד" לחינוך מיוחד בקיבוץ חמדיה ,במטרה ללמוד מהשטח.

משולחן מחלקת שפ"ה  -שיפור פני היישוב

לא טוב היות הכלב (משוטט) לבדו...
שני בקשי  -לוכדת כלבים בשירות המועצה

 1כלב המשוטט ללא בעליו יכול לעשות את שמסתיימים בתלונה של הורים חרדים לרשויות.
צרכיו היכן שימצא לנכון :ברוב המקרים רחוק רשויות החוק מחויבות במתן מענה לפניה  -איתור
מביתו ,בגינות השכנים ,על מדרכות היישוב ,שבילי הכלב ,הטלת קנס או לחילופין לכידה והעברת
הכלב להסגר .מדובר בפגיעה ממשית בכלב
ההליכה וגינות הנוי וזו פגיעה באיכות החיים.
ובעלות כלכלית משמעותית לבעליו.
 2כלבים המשוטטים ללא בעליהם חופשיים
לשעשע את עצמם ככל העולה על רוחם ,בהתאם  7במקרה הגרוע פחות ,הכלב חשוף להתנהגות
לאופיים ומצב רוחם  -להשתעשע בחפצים שאינם אלימה מצד אנשים החוששים ממנו ,גם אם לנו
שייכים להם או לבעליהם ,כמו משחקי ילדים ברור שהוא לא באמת מזיק.
הזרוקים בחצרות ונעליים המונחות בכניסות  8כאשר כלבנו היקר משוטט באופן חופשי,
לבתים ,או לרדוף אחרי כלי רכב ,אופניים ורצים הוא טרף קל לגנבי כלבים .גניבות כלבים נפוצות
למיניהם .יש להם חופש לשחק עם מי שירצו ,מאוד באזור הדרום ,גם אם כלבנו מעורב ואינו
לנבוח על מי שאינו לרוחם ולהתנהל בכל דרך יפה וגזעי .כלבים נגנבים בכל יום למטרות שונות
שתיראה להם.
 סחר ,הרבעה ובמקרה הגרוע מכל  -קרבות.חיים במושב? קיבוץ? יישוב קהילתי? ודאי פגשתם
אחד משני סוגי האנשים :אלה שאוהבים כלבים
ואלה שפחות ...אומנם בתפיסה הפסטורלית של
החיים במרחב הכפרי הכלבים מסתובבים באופן
חופשי וחיים בהרמוניה עם תושבי המקום ,אך
התמונה הפסטורלית משנה את פניה כשתופעת
הכלבים המשוטטים הופכת למטרד תברואתי,
בטיחותי וסביבתי ,שנוגע לכולנו.

לא פעם אנו שומעים על תושבים ,מבוגרים עברייני קרבות כלבים גונבים כלבים בכל הגדלים
או ילדים ,הנמנעים ממעבר ליד כלב חופשי ומכל הסוגים .אם הכלב נחשב כחלש ,הוא ישמש
ללא בעליו .כך נוצר מצב שבו הכלב מאמץ לו כאובייקט לאימונים בקרבות מסוג זה.
"אזור שליטה" .כלב ,חביב ככל שיהיה ,אינו מודע
 9כאשר כלב חופשי ,הוא עלול להיקלע
לגודלו ,או לפחד ולחרדה שהוא יוצר לעיתים
למריבת כלבים ,בין אם הוא הכלב התוקף או
אצל האדם שמולו.
המותקף ,בגלל מאבק על מזון ,נקבה מיוחמת
 3כלבים חופשיים לומדים להכיר מקומות או כל טריגר אחר .גם במקרה כזה עלול כלבנו
שבהם יוכלו למצוא מזון :פחי אשפה פתוחים ,להיפצע ולהזדקק לטיפול וטרינרי יקר ,או לפצוע
אזור חדר האוכל (אם יש) ,מרכוליות ,אזורי כלב אחר ,דבר שיגרום לסכסוכי שכנים ותביעות.
גנים ובתי ספר והתקהלויות של ילדים .במהלך
 10והסיבה האחרונה והבסיסית ביותר היא
החיפוש אחר מזון הם משאירים אחריהם שאריות
שזו עבירה על החוק .בהתאם לחוקי המדינה
אשפה ולכלוך רב.
והמועצה – חל איסור על כלב להסתובב ללא
בנוסף לכל התופעות הללו ,המהוות מטרד הפוגע השגחה .עליו להיות סגור בחצר מגודרת וסגורה,
באיכות חייהם של התושבים ,יש לא מעט מקרים או לטייל עם בעליו כשהוא מובל ברצועה .בעל
שבהם הכלב חשוף לסכנה או מסכן את בעליו .כלב שאין ברשותו חצר מגודרת חייב להחזיק

ברור לנו שחיות המחמד תופסות מקום חשוב
בחיי התושבים ואצל חלקנו הן אף חלק מהתא
המשפחתי ,אבל חשוב לזכור שהחזקת כלב
כחיית מחמד אינה עניין של מה בכך והיא דורשת
אחריות ,מחויבות ,מסירות והשקעה של זמן וכסף.
אנו מבקשים להעלות את המודעות לנושא זה
בקרב הציבור הרחב ובקרב ציבור בעלי הכלבים
בפרט ,כדי לשים קץ למטרד היומיומי שרבים
מאתנו סובלים ממנו ,תוך שיתוף פעולה של  4כידוע כלב ,חכם ככל שיהיה ,אינו מודע לכללי
התושבים כולם.
הבטיחות בדרכים ,בוודאי כאשר הוא במרדף אחרי
המועצה האזורית בני שמעון משקיעה זמן חתול ,אופניים או כל דבר שיתפוס את תשומת
ומחשבה רבה בשאלה כיצד יוכלו בעלי החיים ליבו .פגיעה של רכב עלולה להסתיים בפציעה
והתושבים לחיות בהרמוניה ,ללא פגיעה ברווחתם קשה ,שתגרור בעקבותיה טיפול וטרינרי יקר מאוד
ואולי אף מוות.
של הכלבים או באיכות חייהם של התושבים.

את הכלב בביתו ,או להחזיקו קשור ברצועה או
שרשרת במתחם חצרו.
לתשומת לבכם ,אי ידיעת החוק אינה פוטרת
מעונש (גובה הקנס המנהלי הוא כ.)₪ 500-

המניע לא צריך להיות חשש מקנס או לכידה ,אלא
דאגה ואכפתיות אמיתית לכלב ולסביבה .אימצתם
אז למה לא ניתן לכלב לשוטט לבדו? אני יכולה  5כלב משוטט ודאי יאכל מפחים או מזון מושלך כלב? קחו אחריות עליו כחלק מהמשפחה .זו
ועלול להיפגע מרעלים שמפוזרים נגד מזיקים .הדרך היחידה לצמצם את התופעה ,לפחות בכל
לחשוב על לפחות  10סיבות שונות:
כידוע לכולנו ,יש לא מעט ילדים החרדים הנוגע לכלבים בבעלותם של תושבי המועצה.
נתחיל בכך שברוב המקרים אכן הכלב יקר 6
לבעליו ,אך לבעליו בלבד .לכל השאר הוא עלול מכלב חופשי .הם אינם יודעים כיצד לנהוג במפגש אנא שתפו פעולה  -לטובת ההולכים על שניים,
עם כלב ולא פעם אנו שומעים על מפגשים כאלה ההולכים על ארבע והחיים כקהילה.
להוות מטרד בצורה ישירה או עקיפה:
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כמו לעוף
נועה זמסקי

“טריקינג” ,הוא ענף ספורט חדש ומרהיב ,המשלב אמנויות לחימה ואקרובטיקה ומתפשט בעולם בעזרת האינטרנט.
אז מה צריך כדי להיות ספורטאי טריקינג? דשא ,אינטרנט ,מצלמה ותשוקה לבצע תרגילים אקרובטיים מורכבים .לפני
שאתם מתחילים ,תקראו מה יש לעמרי שחר ,חייל מקיבוץ להב ,לספר לכם על הספורט היפה הזה.
עמרי שחר ,בן  ,21חייל מקיבוץ להב יודע
לעוף .נו ,טוב .אולי לא בדיוק לעוף ,אבל מה
שהוא מצליח לעשות ,במסגרת הספורט
האהוב עליו ,טריקינג ,נראה לפעמים כמעט
כמו הדבר האמיתי .טריקינג הוא תחום ספורט
חדש בסגנון חופשי ,פריסטייל ,הכולל תרגילים
מעורבים  -היפוכים ,סלטות ,גלגלונים ,ברגים,
בעיטות ,עמידות ידייים וקפיצות סיבוביות.
מדובר בשילוב של אלמנטים ממגוון תחומים:
אקרובטיקה וקפיצות מעולם ההתעמלות,
בעיטות אוויריות מעולם אמנויות הלחימה
ותנועות ברייקדאנס ,תוך חיבור של כל אלה
לתרגילים מורכבים.
הטריקינג החל להתפתח בשנות ה 80-המאוחרות
בתחרויות ה.XMA (Extreme Martial Arts(-
בתחרויות אלו הציגו אמני לחימה קאטות (רצף
תרגילים) ,שבהן שילבו תנועות אקרובטיות
ומיומנויות מתחומים שונים ,כמו טאקוונדו,
קפוארה ,התעמלות קרקע ,ברייקדאנס ועוד,
בניסיון להרשים את שופטי התחרות .העידן
הטכנולוגי תרם רבות להתפשטותו של הספורט
החדש .אמני הטריקינג הפיקו סרטונים של
פעלולים מרתקים ,פרסמו אותם באינטרנט וכך
יצרו קהילת אוהדים נלהבים מכל רחבי העולם.
גם עמרי נחשף לספורט המרהיב הזה דרך
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האינטרנט“ .בכתה ב’ רשמו אותי ההורים שלי
לחוג קפוארה” ,הוא מספר“ .התאמנתי בקפוארה
מספר שנים ,אבל תמיד התעניינתי יותר בחלק
האקרובטי של הקפוארה וחיפשתי תחום ספורט
שבו אוכל להתרכז בחלק הזה .לפני כ 4-שנים,
ב ,2012-גילו חברים שלי סרטונים של טריקינג

“כשאני מתאמן לבד ,אני מציב את
הטלפון כדי לצלם את התרגילים
או מבקש מאנשים לצלם אותי”
ביוטיוב .גילינו שבכל שנה ,במהלך חופשת
הפסח ,מתקיים בישראל מפגש בינלאומי גדול
של טריקינג שנקרא ‘הולילנד’ ”.עמרי וחבריו
הלכו לצפות במפגש ונכבשו בקסמו של
הספורט החדש“ .במפגש היו אורחים מחו”ל
ונורא התלהבתי” ,הוא נזכר.

סרטונים באינטרנט

האינטרנט איפשר לספורט הצעיר להתפשט
במהירות בעולם ולספורטאים ללמוד לבצע
תרגילים חדשים ,אבל גם כאן ,למגע האנושי
ולתקשורת הבינאישית אין תחליף .בעולם קיימות
קבוצות טריקינג שבהן יכולים הספורטאים
להתאמן ביחד וללמוד זה מזה .בישראל הוקמה
קבוצת טריקינג בשנת  .2006בתחילת דרכה

פעלה הקבוצה באולם תעשייתי נטוש ברחובות,
שבו יכלה לאחסן את הציוד הדרוש ,כמו מזרונים
וטרמפולינות .לאחר מכן עברה הקבוצה לאולם
לספורט אלטרנטיבי בשם “מבוזה” באזור
התעשייה של פתח תקווה .באולם זה ניתן לעסוק
גם בתחומי ספורט אלטרנטיביים נוספים ,כמו
פארקור ,טיסו – אקרובטיקה על חוט ,אקרובטיקה
כללית ,ברייקדאנס ועוד.
טריקינג ,כאמור ,הוא ספורט חדש והאפשרויות
ללמוד אותו ולעסוק בו בישראל הן מצומצמות .את
רוב התרגילים שעמרי מבצע בהתלהבות הוא למד
בעצמו ,כשהוא מתאמן על הדשא בקיבוץ“ .יש
חוגי טריקינג במרכז הארץ ,אבל אני למדתי לבד,
מסרטונים” ,הוא מספר“ .מעבירים פריים אחר
פריים בסרטון ולומדים איך עושים את התרגיל.
אפשר לכתוב  tricking tutorialבגוגל ומתחילים
מהדברים הפשוטים ,כמו איך לבצע בעיטה או
לעשות גלגלון .יש גם מדריכים בעברית ,אבל
הם מעטים .אפשר גם להגיע לאימונים ,לבקש
עצות ולפגוש מדריכים שמלמדים איך עושים את
התרגילים .יש גם קבוצה בינלאומית בפייסבוק,
שאפשר לשלוח לה סרטונים ולבקש עצות וטיפים
,כמו “חזה גבוה יותר” או “צריך לסובב את האגן”
ואז אתה מיישם זאת ועם הזמן משתפר בביצוע
התרגיל.”.

את רוב האימונים עמרי מבצע על הדשא בקיבוץ.
“אימוני דשא זה דבר מקובל מאד ויש לי הרבה
דשא בקיבוץ” ,הוא אומר“ .כשאני מתאמן לבד,
אני מציב את הטלפון כדי לצלם את התרגילים או
מבקש מאנשים לצלם אותי .באימונים הגדולים
יש בדרך כלל מצלמה וכל פעם מישהו לוקח
אותה ומצלם .לפני הצבא הייתי מתאמן המון,
לפחות ארבעה אימונים בשבוע .הייתי יוצא לדשא
בחצר ומתאמן על הטרמפולינה .כל אימון כזה
נמשך לפחות שעתיים .מגיל  15היה לי אימון

“כשמצליחים לעשות משהו חדש,
במיוחד אם זה דבר שעבדת עליו
תקופה ארוכה ופתאום הצלחת
לבצע אותו ,זו הרגשה מטורפת”.
קבוע שנהגתי לבצע תמיד אחרי הלימודים,
במקום שיעורי בית .לפני הצבא הייתי נוסע הרבה
לרחובות ,שם היה אולם גדול לאימוני טריקינג .גם
עכשיו ,כשאני חייל ,אני ממשיך להתאמן .כחייל
קרבי זה קצת יותר קשה ,כי יש פחות חופשות,
אבל אני מתאמן קצת גם בצבא ,למרות שבנעליים
קשה יותר לבעוט והנחיתה קשה יותר .כל פעם
כשיצאתי הביתה הייתי נוסע לפחות פעם אחת
לאולם להתאמן .עכשיו ,כמפקד ,אני מעדיף לנוח
בשבתות ולכן אני מתאמן פחות”.

יכולת בלתי פוסקת לרגש

היופי בספורט הזה ,אומר עמרי ,הוא היכולת
הבלתי פוסקת לחדש ולהמציא תרגילים חדשים,
כמו גם תחושת הגאווה וההישג אחרי הצלחה
בתרגיל שעבדת עליו במשך שנים ארוכות.
“אני מתאמן בעיקר בשביל הכיף שלי ופחות
כדי שיראו” ,הוא אומר“ .כשמצליחים לעשות

משהו חדש ,במיוחד אם זה דבר שעבדת עליו לצמוח בספורט הזה .אתה כל הזמן יכול לעשות
תקופה ארוכה ופתאום הצלחת לבצע אותו ,זו דברים שונים וזה אף פעם לא נמאס”.
הרגשה מטורפת .אפשר לראות בסרטונים את
השמחה הגדולה כשמצליחים לעשות משהו כמו בכל ספורט ,ואולי בגלל הוירטואוזיות הרבה
חדש וזה אף פעם לא נמאס .אנשים מפסיקים הנדרשת בספורט הזה ,צריך להיזהר ממאמץ יתר
להתאמן בטריקינג רק בגיל  30ומעלה כשהגוף ופציעות .כשספורטאי מתאמן לבד ,ללא נוכחות
שלהם מתחיל להיחלש .כל הזמן לומדים תנועות של מאמן או אנשים אחרים ,יש חשיבות יותר
חדשות ומשלבים אותן בתרגילים .אתה יכול ללקיחת אחריות אישית“ .צריך להיזהר ממאמץ
לעשות קומבו ,רצף של תנועות שמשתלבות זו יתר .חשוב לשמור על עצמך .אם יש מקום שנקעת
אחרי זו .אילו הייתי חופשי ,בטח הייתי משקיע בעבר ,צריך לדאוג לחבישה מתאימה” ,מסביר
באימונים  8-6שעות בשבוע ,כמה שאפשר מבלי עמרי“ .יש גם פציעות .אם אתה שומר על עצמך
ועושה דברים שאתה יודע שתצליח בהם ,או
לפגוע בעצמי”.
מתקדם לאט לאט בקצב הנכון לך ,אפשר לעסוק
עמרי גאה במיוחד בשלושה תרגילים מורכבים בספורט הזה גם בלי להיפצע .קורה שנפצעים,
שהצליח לבצע אחרי שנים ארוכות של אימונים מעקמים את הקרסול או מסובבים את הברך
ונסיונות“ .דאבל סלטה לאחור ,דאבל קורק ומושבתים לשבועיים ויותר .אני יודע איך לשמור
וטריפל קורק .אלה שלושה תרגילים שהתרגשתי על עצמי .כשנפצעתי עשיתי הפסקה של שבועיים
מאוד כשהצלחתי לבצע אותם בפעם הראשונה .ואז חזרתי לאט עם יותר מוטיבציה .זה ספורט
על שלושתם עבדתי כמה שנים עד שהצלחתי .אני ממכר ויש כאלה שממשיכים להתאמן למרות
עובד קשה מאד על כל תרגיל ,אבל שלושת אלה הכאבים ואז הם נפגעים עוד יותר”.
הם השיא מבחינתי .יש תרגילים שמצליחים כבר
בפעם הראשונה .עכשיו אני עובד על תרגילים ומה לגבי העתיד? “כל עוד אני בצבא ,קצב
שאני עדיין לא מצליח לבצע .החוכמה היא לא רק ההתקדמות שלי נמוך יחסית ואני בעיקר משמר
להצליח בתרגיל הבודד ,אלא גם להצליח לשלב את מה שיש .כשאשתחרר מהצבא ,אבדוק את
אותו בקומבו עם תרגילים נוספים .לא מפסיקים האפשרות להתקדם בתחום הטריקינג”.

TrickIsrael Youtube

https://www.

עומרי שחר

https://www.
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מעגלי התנדבות
נועה זמסקי

במועצה פועלים היום כ 700-מתנדבים בתחומים שונים :עזרה לקשישים ונזקקים ,מצבי חירום ,חינוך ,הסברה ,עזרה
לכוחות הביטחון ועוד 400 .מתנדבים נוספים פועלים במוסדות הקהילה ביישובים ,בהנהלות ובוועדות השונות“ .קורה
במועצה משהו יפה מאוד שאני רוצה להאיר אותו” ,אומרת אנני ארז ,רכזת ההתנדבות באגף לשירותים חברתיים.
“בשנים האחרונות התחזקה התובנה שהתנדבות נותנת כוח לקהילה”.
ערב הוקרה מיוחד במינו התקיים בחודש שעבר.
עשרות מתושבי המועצה ,העוסקים בפעולות
התנדבות שונות ,התכנסו לשמוע את להקת
“בקצב השלווה” ,המורכבת מבני נוער בעלי
צרכים מיוחדים ,בערב שהוקדש כולו להתנדבות
ולמתנדבים“ .במהלך ההופעה ,שנמשכה יותר
משעה ,סיפרו חברי הלהקה על עצמם ועל רצונם
לתרום לקהילה ושרו בעברית ובאנגלית .לא היה
אדם שלא בכה ,כולל סיגל מורן ,ראשת המועצה.
זה היה מרגש מאוד” מספרת אנני ארז ,רכזת
ההתנדבות במועצה.
במועצה האזורית בני שמעון פועלים כ700-
מתנדבים בתחומים שונים :עזרה לקשישים
ונזקקים ,מצבי חירום ,חינוך ,הסברה ,עזרה
לכוחות הביטחון ועוד 400 .מתנדבים נוספים
פועלים במוסדות הקהילה ביישובים ,בהנהלות
ובוועדות השונות“ .קורה במועצה משהו יפה מאוד
שאני רוצה להאיר אותו” ,אומרת אנני“ .בשנים
האחרונות התחזקה בקהילה התובנה שהתנדבות
נותנת כוח לקהילה והחלו התארגנויות שונות
להתנדבות.”.
בקיבוצים להב ודביר קמו בשנתיים האחרונות
התארגנויות של מתנדבים“ .הכל התחיל מחברת
קיבוץ שחיכתה שנה עד שקיבלה מטפלת
חיצונית” ,מספרת שושנה גרין ,המרכזת את ענף
ההתנדבות בקיבוץ להב“ .במשך שנה דאגתי שכל
ערב ייכנס אליה מישהו ויישב איתה לארוחת ערב.
היום זה הפך להיות חלק מפעילותה של ועדת
פרט ורווחה .יש לנו  25חברים שמתנדבים בתחום
זה והם עוסקים בנושאים שונים ,כמו הסעת חולים
לבית החולים ,ביקורים אצל מאושפזים ,עזרה
בטיפול בחולים ,הבאת אוכל מחדר האוכל למי
שזקוק לכך ,סיוע לאנשים מבוגרים בעבודות
בגינה או בתחזוקת הבית ,או אפילו סתם לבוא
ולדבר ולהעניק תשומת לב”.

התנדבות פנים והתנדבות חוץ

שושנה נמצאת בקשר עם העובדת הסוציאלית
של הקיבוץ ,שמסבה את תשומת ליבה לצרכים
 | 12עיתון בני שמעון

“פעילות ‘בישלולה’ ,שבמסגרתה מבשלים עבור
נשים אחרי לידה ,היא פרוייקט” ,מסבירה אנני.
“סיירת ההורים בבית קמה או משמרות הזה”ב  -כל
אלה הם פרויקטים התנדבותיים .ביישובים רבים
החלה הפעילות ההתנדבותית לקבל במה וכוח
ולהתגבש בצורה מאורגנת .הגבול בין ‘מתנדב’ לבין
‘פעיל בקהילה’ הוא דק מאוד ולא תמיד ברור דיו”.

שונים בקהילה“ .זה מאפשר לנו לתת לחברים
שקשה להם ואין להם בני משפחה בקיבוץ
את התחושה שהם אינם לבד במערכה .חברי
ועדת פרט ורווחה מתכנסים בערך פעם בחודש
ומעבירים ביניהם מידע כדי שאיש לא ייפול בין
הכיסאות .ההתנדבות נותנת תחושה שתמיד
רואים אותך ,שאתה לא לבד ולא תלך לאיבוד.
חברים שיודעים שאני עוסקת בהתנדבות פונים
אלי לפעמים מיוזמתם ומציעים עזרה .יש בלהב
רוח טובה מאד של התנדבות”.
בנוסף להתנדבות בתוך הקיבוץ ,שאותה מרכזת
שושנה ,יש בלהב גם התנדבות כלפי חוץ ,שאותה
מרכז רוני מולכו“ .שושנה ואני עובדים ביחד” ,הוא
מספר“ .יש ותיקים שהולכים פעם בשבוע לבסיס
‘שפיפון’ ,למיין ולקפל בגדים באפסנאות .אחרים
הולכים פעם בשבוע לפנימיית ‘עדנים’ במסגרת
פרויקט ‘סבים וסבתות בעדנים’ .הם יושבים עם
הילדים ,אוכלים איתם ארוחת ערב ומשמשים
להם אוזן קשבת ”.רוני עצמו מתנדב מעל לעשרים
שנה כחונך לילדים אוטיסטים.
גם בקיבוץ דביר קיימת קבוצת התנדבות שמרכזת
שרה’לה בלואין“ .הכל התחיל כשאחת החברות
המבוגרות שלנו נזקקה לסיוע נוסף על הסיוע
שקיבלה מהביטוח הלאומי” ,מספרת שרה’לה.

“בעקבות זאת הוצאנו קול קורא והקמנו קבוצה של
כשישים מתנדבים .”.בדביר מוגדרת ההתנדבות
כסיוע ב”משבר אקוטי פעיל” ,אירוע שקורה לאדם
באמצע החיים ומאלץ אותו להזדקק לעזרה ,כמו
ביקורי בית ,ביקור בבית חולים ,הסעות לטיפולים
רפואיים ואפילו רק לשתות אתו קפה“ .ההתנדבות
אינה מיועדת למצבים כרוניים ,שמטופלים על ידי
גורמי הרווחה” ,מסבירה שרה’לה .צוות ההתנדבות
בדביר מונה  8חברות“ .אנחנו בוחרים איש קשר
מתוך הצוות שבודק מה הם הצרכים שצוות
ההרווחה או המרפאה אינם מספקים ומאתר
את המתנדבים המתאימים .הקמנו את הצוות
לפני כחצי שנה ומאז קרה כבר פעמיים שפניתי
לאנשים בהצעה לסיוע ולא היה להם צורך בו,
אבל האנשים שפניתי אליהם התרגשו מאוד ואמרו
שהם מרגישים שיש קיבוץ”.

מיהו מתנדב

“היה ויכוח גדול בשאלה ‘מיהו מתנדב’” ,מספרת
אנני“ .לא כל פעיל בקהילה ,חבר ועדה או חבר
שמארגן אירוע מוגדר כמתנדב” .אחרי התלבטויות
רבות ,הוחלט ביחידת ההתנדבות במועצה,
השייכת לאגף לשירותים חברתיים בראשותה
של עידית אטינגר ,להגדיר כמתנדבים חברים
הפועלים במסגרת פרויקטים התנדבותיים.

בין הפרויקטים השונים בבני שמעון אפשר למנות
את “סבא בפנימייה”  -מתנדבים המלווים את חניכי
כפר הנוער “עדנים” ,מורים המלווים תלמידים בעלי
צרכים מיוחדים ונהגי אמבולנס .בעמותה למען
הקשיש פועלים מתנדבים רבים בתחומים מגוונים,
החל מהנהלה וארגון ,ניהול “בתים חמים” ,פרויקט
“שביל הזהב” ,קידום בריאות לגיל השלישי ועוד.
במועצה פועלות גם קבוצות מתנדבים בבסיסי
צה”ל והתנדבות במסגרת עמותת “פעמונים”,
המסייעת למשקי בית ללמוד ולתרגל התנהלות
כלכלית נכונה.

מתנדבי הצח”י

הצח”י ,צוותי החירום היישוביים ,הם מסגרת נוספת
להתנדבות .במסגרת צח”י רשומים במועצה כ200-
מתנדבים“ .אני נמצאת בקשר עם כל רכזי צח”י
ביישובים ומלווה אותם בכל מה שקשור לצוותים
היישוביים ולצרכים שלהם ושל הקהילה בהקשרים
של מצבי חירום וחוסן” ,מספרת מורן נחמיה ,רכזת
צח”י במועצה .ל 200-המתנדבים הללו ,מוסיפה
מורן ,מצטרפים כמה מאות מתנדבים במעגל שני
של התנדבות“ .יש התגייסות רבה ומוכנות של
אנשים לעזור ולהתנדב בשעת חירום”.

על פי מכלולים  -תחומי העיסוק השונים של
המתנדבים .כמו כן ,אנחנו מקשרים בין המתנדבים
ביישוב ובין העוסקים בתחומים אלה במועצה”,
מתארת מורן“ .בנוסף לכך ,בכל שנה אנחנו
מקיימים אירוע שיא  -הכשרה רוחבית על פי
מכלולים ,המשולב בערב הוקרה למתנדבים .אנחנו
משקיעים בכך מאמצים רבים ,בשל החשיבות
שהמועצה מייחסת לתפקודם המיטבי של
הצוותים .אנחנו משקיעים מחשבה רבה בפיתוח
מענים נוספים לצרכי הקהילות”.

עצמי ראשוני ,מדובר ביחידה שהוקמה בסיוע פיקוד
העורף ומיועדת לפעול באירועים מקומיים גדולים,
כגון רעידת אדמה או קריסת מבנה ,עד להגעת
סיוע חיצוני .במסגרת יחידת הסע”ר הוכשרו השנה
 23מתנדבים מיישובים שונים .היחידה פועלת
בשיתוף פעולה עם מחלקת הביטחון של המועצה
בראשותו של נועם רז ,קב”ט המועצה“ .ב2017-
אנחנו מתכננים לקיים הכשרה נוספות ולהרחיב
את היחידה” ,אומרת מורן“ .מתנדבים המעוניינים
להצטרף ליחידה מוזמנים לפנות למוקד המועצה”.

לאחרונה החלה המועצה בבניית מערך של רכזי
שכונות“ .זהו חלק מהמעגל השני של המתנדבים,
הפועלים במסגרת תחום הרווחה בצח”י” ,מסבירה
מורן“ .כל יישוב שנכנס לתוכנית מחלק את היישוב
שלו לאזורים או למשפחות וממנה איש קשר לאותן
משפחות .איש הקשר ,שאינו בהכרח איש חינוך
או רווחה ,דואג לשלומן של המשפחות ובודק מה
הם הצרכים שלהן .אנחנו מקימים כיום מערך כזה
של רכזי שכונות בשובל ,נבטים ,חצרים ושומריה.
הרכזים עברו הכשרה בסיסית ,שנועדה לחבר
אותם לנושא החירום וכוללת הגדרות למצב חירום,
טיפול בחרדה וערוצי התמודדות .המטרה היא
להרחיב את מערך הרכזים ליישובים נוספים וכך
נכנסים מתנדבים נוספים למאגר המתנדבים
שלנו” .מערך רכזי השכונות של צח”י מיועד
להפעלה במקרי חירום“ .אם יישוב רוצה להפעיל
את רכזי השכונות גם בתקופות רגיעה ,הוא יכול
לעשות זאת ,אבל יש להיזהר שלא לשחוק אותם”,
מדגישה מורן“ .אחד האתגרים הגדולים הוא
היכולת לשמור על הגחלת מצד אחד ולא לשחוק
את המתנדבים במשימות רבות מדי ,מצד שני”.

יחידת המתמי”ד היא אפיק התנדבות נוסף
הפתוח בפני תושבי המועצה .היחידה מונה כיום
כ 200-מתנדבים ,מהם  23גששים בדואים ושני
מפקדי בסיס  -שלום מחטי ורוני שטיינברג .יחידת
המתמי”ד מסייעת לתחנות המשטרה ויחידות
מג”ב המקומיות לאתר עבריינות בשטחים פתוחים
ובהתיישבות הכפרית“ .יחידת בני שמעון זוכה
להצלחות מבצעיות ונחשבת לאחת מיחידות
המתמי”ד האיכותיות ביותר” ,אמר רוני שטיינברג
בערב הוקרה למתנדבי המתמי”ד ,שהתקיים
לפני מספר שבועות“ .אתם מתנדבים ערב ערב
ובזכותכם אנחנו יכולים לישון בשקט”.

“חשוב לי לדעת על תושבים המתנדבים גם
מחוץ למועצה” ,אומרת אנני“ .כל מי שמספר על
ההתנדבות שלו עוזר לאדם נוסף להצטרף למעגל
ההתנדבות .בואו לספר ,לא כי אתם מתגאים
בכך ,אלא מכיוון שההתנדבות היא כמו אדוות
מים באגם שגדלות עם הזמן .תושבים המעוניינים
להתנדב ,מוזמנים לפנות אלי ואני אפנה אותם
למקומות המתאימים ואקשר אותם עם הגורמים
הנכונים” .אנני מוסיפה כי על כל מתנדב להקפיד
המועצה משקיעה משאבים רבים בפיתוח צוותי
שהוא מבוטח במסגרת ביטוח מתנדבים“ .את
החירום היישוביים“ .אנחנו עורכים הכשרות מעגלים של התנדבות
הביטוח ניתן להסדיר דרך הארגון שבו מבצעים
במסגרת היישוב ומקיימים גם הכשרות רוחביות נתיב נוסף להתנדבות הוא יחידת הסע”ר  -סיוע את ההתנדבות ,או דרכנו”.
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מסע בעקבות עסקים במועצה /

חדוה גבריאל
מנהלת תחום היזמות במועצה מטעם “מעברים” נגב צפוני ,מביאה לכם יזמות מקומית

בכל גיל אפשר להתחיל
במסע שלי כמנהלת תחום היזמות במועצה האזורית
בני שמעון ,כחלק מתפקידי בארגון “מעברים” נגב
צפוני ,אני נפגשת עם הרבה יזמים ובעלי עסקים.
לאחרונה נפגשתי עם כמה בעלי עסקים צעירים,
שהחליטו לא לחכות מחצית משנות חייהם עד
הגשמת חלומם והחלו בהגשמתו בעודם צעירים
ואפילו צעירים מאוד.

ירדן קוברסקי עוגילישס קינוחים בהזמנה
אישית.

פרטים להתקשרות:
יוגב 054-2030250 /
yog yog balloons

המשכתי את המסע במפגש עם יזמת צעירה
נוספת  -ירדן קוברסקי ,בת  ,26בת קיבוץ שובל.
לאחר השירות בצה”ל כקצינת ת”ש ונפגעים
בני מיעוטים במחו”ה אלון ,נסעה ירדן לארה”ב
כמדריכה במחנה קיץ של הסוכנות היהודית.
בשלב זה בחייה חשבה שתעסוק בתחום אחר
לגמרי מזה שבו היא עוסקת היום ובחרה ללמוד
לתואר ראשון במדעי ההתנהגות באוניברסיטת
בן גוריון.

יוגב פזי yog yog balloons
יוגב פזי חוגג החודש את יום הולדתו ה 15-וגר עם
משפחתו בגבעות בר .יוגב הוא הבכור במשפחת פזי
ויש לו שלושה אחים ואחיות צעירים ממנו  -נועם,
מור וברק .הוא לומד בכיתה ט’ בבית הספר “מבואות
הנגב” ואת צעדיו הראשונים בתחום היזמות החל
כקוסם בגיל .13
“עסקתי בזה במשך שנה ,בעיקר בימי הולדת .באחד
האירועים שהופעתי בהם הוספתי למופע קטע
קצר של עשיית צורות מבלונים .זה מצא חן בעיני
והחלטתי להוסיף את הפעילות הזו לכל המופעים
שלי .ביום העצמאות בגבעות בר ארגנה הקהילה
אירוע שכלל דוכני מכירה ואני מכרתי שם בלונים
מעוצבים בצורות שונות .באותו יום הבנתי שזה
הדבר שאני רוצה לעסוק בו ולהתעמק בו.
הלכתי לקורס של אמן בלונים מוכר בארץ בשם
ברק דגן .בשלושה ימים מרוכזים למדתי את
כל רזי המקצוע .פתאום נפתח בפני עולם מלא
צבעים ואפשרויות ובלונים מכל סוג של גודל ,אורך
ועובי .מאז אני מופיע כמעצב בלונים בימי הולדת
ואירועים”.
מה אומרים ההורים על המקצוע החדש?
“ממש מרוצים ומפרגנים .הם נוסעים אתי לכל מקום,
כי אין לי עדיין רישיון נהיגה ,תומכים ומעודדים .הם
שמחים שמצאתי לי תעסוקה ואני לא יושב כל היום
מול המחשב ,כמו רוב הילדים בגילי”.
אז מה אפשר להזמין ממך?
“אפשר להזמין אותי לעשות שמח על הרחבה ולהכין
בלונים לאורחים ,באירועים כמו ימי הולדת ,בר-
מצוות ובריתות .אני מעצב את מרכז השולחן ואת
האולם עצמו בשלל בלונים .במקביל לאירועים ,אני
רוצה מאוד להתחיל להדריך ילדים וללמד אותם
את האמנות הזאת”.
מאיפה אתה לוקח את הרעיונות לצורות של
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“ברגע אחד של הארה ,במהלך אחת ההרצאות,
שאלתי את עצמי אם זה באמת מה שאני רוצה
לעשות? האם זהו התחום שבו אני רוצה לעבוד
כל חיי? והתשובה שהגיעה לי מבפנים היתה‘ :לא’.
הבלונים?
“חלק מהצורות אני ממציא ,יש צורות שאני מוצא
באינטרנט וישנן ,כמובן ,גם הצורות שברק דגן לימד
אותי .בנוסף לכל אלה ,אני נותן לאחים הקטנים שלי
לנסות וליצור צורות חדשות”.
האם השקעת כבר כסף ברכישת חומרים לעסק?
"זה נראה זול מאוד לקנות בלונים ,אבל הציוד לא כל
כך זול כמו שהוא נראה .רכשתי לאחרונה משאבה,
כדי להקל עלי את פעולת הניפוח .צריך לקנות גם
ציוד נלווה ,כמו קאטרים (סכין מיוחדת לחיתוך
הבלונים) וכמובן ,גם את הבלונים עצמם".
מה הן השאיפות שלך?
“שיכירו אותי באזור ויזמינו אותי להרבה אירועים,
כמו בר-מצוות ,בריתות וימי הולדת”.
והחלום הגדול ביותר?
“להתראיין ולהופיע בטלוויזיה .תמיד משכה אותי
החשיפה .ברגע שאהיה מספיק גדול ,אני “טס”
להשתתף בתוכנית ריאליטי”.
מה אתה אוהב יותר מכל בעיסוק שבחרת?
“את פניהם של האנשים כשהם רואים איך חתיכת
גומי הופכת לצורה מטורפת שלא האמינו שתוכל
לצאת”.
אתה חושב שתעסוק בעיצוב בלונים גם בעתיד?
“מבחינתי זו יזמות ולא תחביב ולא נראה לי שהיא

תחלוף מהר .עד כמה שזה תלוי בי ,גם אחרי השירות
הצבאי אמשיך להתמקצע ,להופיע עם הבלונים
ולשמח אנשים”.
כדי להקים עסק צריך לדעת הרבה דברים חוץ
מניפוח בלונים .איך ידעת מה לעשות?
“נכון ,הייתי צריך לחשוב בדיוק מה המוצר שאני
רוצה לגבש ולמכור ,להבין בתמחור ,להוציא קבלות
ועוד .אני נעזר בהורים ובחברים ומקבל עצות
ועזרה מכל מי שמוכן לעזור ,כדי שאוכל לעשות
את הדברים בצורה המקצועית ביותר”.
מה אומרים החברים על כל העניין?
“לא ממש אכפת לי מה אחרים חושבים .אני נהנה
ממה שאני עושה ,מרוויח כסף בעצמי ומבסוט
מהעשייה.
ידידה שלי ,שחשבה גם היא להקים יזמות חדשה,
אמרה שהיא מתביישת וחושבת שיצחקו עליה.
אמרתי לה שהיא ממש לא צריכה לעסוק בשאלה
מה יגידו עליה .אם היא נהנית ממה שהיא עושה
וגם מרוויחה כסף ,זה ממש לא משנה”.
אם כך ,אתה ממליץ לאחרים לפתוח יזמויות בגיל
צעיר כל כך?
“אני חושב שכל מי שיכול להשקיע ולפתח את
התחביב שלו למשהו מקצועי ,עדיף שלא יחכה,
לא יחשוש ויגשים את החלומות שלו בלי פחד”.

פרטים להתקשרות:
ירדן 052-4316357 /
Yardenkov1@gmail.com
עוגילישס קינוחים בהזמנה אישי

כששאלתי את עצמי‘ :אם לא זה ,אז מה כן?’ ,הלב
אמר לי‘ :אפייה’.

ורק אז אגייס כוחות כדי לעשות שינוי בקריירה שעדיין לא ניסיתי.
מגיל  12אני מתנסה באפייה וגיליתי שהאפייה וללכת אחרי הלב .יחד עם זאת ,במקביל לעסק תתקשרו לבקש ואני כבר אופה לכם מה שתרצו!”
נתנה לי הרבה אושר .לכן החלטתי לא להמשיך
שפתחתי אני עובדת כמדריכת ילדים בחינוך מה את רוצה להגיד ליזמים צעירים שחושבים
בדרך שמצפים ממני ללכת בה ,אלא ללכת אחרי החברתי בקיבוץ שובל ,בגילאי ה’-ו’.
על פתיחת עסק?
הלב ,כי כשעושים דברים מהלב ,זה תמיד מביא
אני רוצה להאמין שאני מצליחה להנחיל להם "יש משפט שמלמדים בקורס ת"ש ואני מאוד
להצלחה”.
את התובנה שלי  -שימצאו את מה שהם טובים מתחברת אליו – 'תשאף לירח ומקסימום תגיע
התחלתי לברר על לימודים מקצועיים בתחום בו ואוהבים אותו וילכו אחרי החלום בלב שלם ”.לכוכבים' .תמיד תשאף לטוב ביותר שלך
הקונדיטוריה ולבסוף החלטתי ללכת ללמוד
ומקסימום תגיע לטוב ביותר.
מה החלום?
ב’אסטלה כיתת אמן’ בתל אביב .כשהגעתי
“לפתוח בית קפה חברתי שישרת את כל תושבי אני עדיין לא מונעת משיקול כלכלי ,אלא מרצון
לפגישה במקום ,הבנתי שזה הבית .זה היה
המקום ,יהווה מעין גלריה וישמש כמקום מפגש לעשות טוב לעצמי .אני מצאתי את המקום שלי
המקום הראשון בחיי שהרגשתי בו שלווה אמיתית.
וגם אתם יכולים למצוא את המקום שלכם בגיל
עם חברים”.
הבית והחברים ,שכבר התרגלו שאין אירוע בלי
צעיר ולא לפחד.
מה את אוהבת יותר מכל בעסק שלך?
עוגה טעימה של ירדן ,לא הפסיקו להחמיא
“בשבילי תמיד זה קודם כל תהליך האפייה אני גאה בכך שהעזתי .לא משנה מה יהיה בהמשך
ולשאול אותי למה אני לא מוכרת’ את העוגות
וכמובן  -גם התוצר .זו הדרך שלי להראות אהבה ומה היה יכול להיות אחרת .אני בטחתי בעצמי
שלי .לכן החלטתי לנסות ללכת בכיוון של יזמות”.
לאנשים .אני מניחה את הלב שלי על צלחת”.
וזה החשוב ביותר.
מה ,לדעתך ,דרוש ליזם צריך כדי להצליח להקים
מה אפשר להזמין ממך?
עסק?
כרגע
בהתפתחות.
עסק
של
בשלב
עדיין
“אני
לסיכום המסע
“בעיקרון ,צריך פשוט להיות אמיץ ולנסות .להאמין
במוצר שלך ובעיקר בעצמך ,כי בלי אמונה בעצמך אפשר להזמין קינוחים אישיים ,עוגות בחושות ,לי נשאר רק לאחל לכולנו שנלך תמיד אחרי
שמרים ,עוגות מוס ,אפייה מלוחה  -קישים ,בורקס הלב ונדע להאמין בעצמנו ,כמו הצעירים האלה.
לא תשיג כלום”.
וקרואסנים וסוגי לחם שונים.
כמובן אוסיף ואומר ,שגם אתם יכולים לקחת
את יודעת שרוב הצעירים בגילך אינם חושבים
כלל על פתיחת עסק .מה אומרים החברים שלך? *אפשר להזמין מראש לאירועים ,מפגשים חלק בהצלחה של העסקים שלהם ולהזמין מהם
משפחתיים ,עסקים ועוד.
שירותים ומוצרים .הם מכאן והם ממש נותנים
“הרבה אנשים שואלים אותי למה לפתוח עסק
בגיל צעיר כל כך .אני מעדיפה שיהיו לי חיים הזמנות מיוחדות?
שירות מהלב.
שבהם הלכתי אחרי הלב שלי ולא אגיע לגיל “ 50אני אוהבת שמאתגרים אותי ומבקשים משהו
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מעברים בשטח /

חינוך /

חדוה גבריאל

מנהל אגף החינוך ,אמיר ברזילי

מנהלת “מעברים” נגב צפוני ,סלעית ברדה ,משתפת אותנו בעשייה ,באתגר ובסיפוק בדרך לקידום התעסוקה ,העסקים והקהילה באזורנו

סלעית ברדה חוגגת חמש שנים ב"מעברים נגב צפוני"
הפך לסוג של אבן שואבת לבני הנוער בבאר
שבע באשר הם.
“לאחר  12שנים של עשייה בבאר שבע ,החלטתי
לעשות שינוי ולהתחיל לתרום לקהילה הקרובה
שלי  -בני שמעון .ראיתי פרסום למשרת מנהלת
לארגון “מעברים” נגב צפוני ומאז ,הכל כבר
היסטוריה”.
סלעית ברדה ,מנהלת מעברים נגב צפוני מציינת
חמש שנים כמנהלת הארגון ומצליחה לעצור
לרגע כדי להריח את הפרחים בצידי הדרך
הארוכה .היא אמא ל 3-ילדים  -תהל ,אראל
ומיכאל ,מתגוררת מזה  12שנים בגבעות בר,
נשואה לירון .,ממקימי היישוב וזוכרת את הימים
שבהם חיו עם הילדים הקטנטנים בקרוואנים
עם מיכלי מים וגנרטור.
היא בת המושב השיתופי נורדיה ,השוכן במרכז
הארץ ותמיד ידעה שתרצה לגדל ולחנך את
ילדיה באווירה כפרית .משכו אותה הקרבה
לאדמה ,חיי קהילה פעילים ,לקיחת אחריות
על חייך ועל מעשה ידייך מתוך תפיסה של נתינה
לאחר ולקהילה וההזדמנות לחוות גוונים שונים
של אנשים.
“כשראיתי כתבה בעיתון על היישוב גבעות בר,
שהוקם זמן קצר לפני כן ,נסעתי עם ירון לחפש
את היישוב ולא מצאנו אותו .למזלי ,הכרתי את
עפרה פלדמן מבית קמה והיא הסבירה לנו איך
למצוא את היישוב הנעלם .הגענו וגילינו הרבה
מדבר ומעט קרוואנים .כשהבנתי שאני מרגישה
שהגעתי הביתה ,הודעתי לבעלי שלכאן אנחנו
עוברים לגור ותוך חצי שנה עברנו להתגורר
ביישוב”.
עיניה של סלעית מתמלאות באור כשהיא
נזכרת בתקופה החלוצית של אותם ימים,
כשהבתים של כולם היו פתוחים ,כל המרחבים
היו משותפים והילדים של כולם שיחקו בחוץ
יחד.
“בתקופה זו עבדתי בבאר שבע ,במרכז מידע
וייעוץ לבני נוער בשם “הפוך על הפוך” ,שעוסק
בתעסוקה לנוער בסיכון .זה מקום שאני הקמתי
בעשר אצבעות ואין סוף כוחות נפשיים”.
סלעית ניהלה פרויקטים של חונכות .את “הפוך
על הפוך” הפכה לבית קפה עסקי לנוער בשם
“כפית” ,שפעל גם כמרכז מוסיקלי ללהקות
צעירות ,קבוצות של בני נוער העוסקים באמנות,
כתיבת מוסיקה במחשב ,תיאטרון ועוד .המקום
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“מעברים נגב צפוני” הוקם לפני ב 1999-ע”י
שלוש מועצות אזוריות  -בני שמעון ,שער
הנגב ויואב ,במטרה לתת מענה וכלים בתחום
התעסוקה לתושבי המועצות מהקיבוצים
ומהמושבים.
“כשהגעתי לנהל את ‘מעברים’ ,בשנת  ,2012רוב
הקיבוצים במועצות שלנו כבר עברו את תהליכי
השינוי וההפרטה ,שמשמעותם היתה ,בין השאר,
צמצום המשרות בתוך היישוב וקביעת שכר
בהתאם לשוק העבודה” ,נזכרת סלעית .במקביל
לשינוי בקיבוצים ,עברו המושבים תהליכים של
פירוק האגודות השיתופיות ולגבי רבים מחברי
המושבים  -גם פרידה מהעבודה החקלאית
במשק המשפחתי.

וממשלתיים ,על יצירת אלטרנטיבות ,לצד
פיתוח מסלולי קידום ופיתוח של קריירה בתחום
החקלאות.
התהליך הזה ועוד רבים כמותו שאנחנו
ב’מעברים’ יוצרים ,מובילים ולוקחים בהם חלק
פעיל ,הם תהליכים בוני תשתיות ומשני תפיסות,
המבוססים על שיתוף פעולה רתימה של גורמים
מקצועיים ורלוונטיים .הם גם לוקחים זמן ולכן
יש צורך באורך רוח ואמונה רבה בדרך ,ומזה
יש לי הרבה”.
מה ,לפי דעתך ,מייחד את השירות של “מעברים”?
“ארגון ‘מעברים נגב צפוני’ הוא שותפות אמיצה
של  3מועצות אזוריות  -בני שמעון ,יואב ושער
הנגב ,יחד עם השירות לעבודה קהילתית במשרד
הרווחה והשירותים החברתיים .הייחוד שלו נובע
מהיותו שותפות של שלוש מועצות בתמיכה
ממשלתית ,המחוברת לצרכים המשתנים
בשטח ומייצרת מענים מקצועיים ,יצירתיים
ומותאמים לאוכלוסייה המגוונת.

השירות מונגש לתושבים כחלק משירותי
המועצה ,בבית המועצה וניתן בחינם!”

אנחנו ,כארגון המתמחה בתעסוקה למגזר
הכפרי ,נדרשנו לפתח שירותים נוספים
שיתאימו גם לצרכים המשתנים של התושבים
ולהתפתחויות התעסוקתיות באזור ולספק
שירות מקצועי ,כחלק מהשירות שהמועצות
נותנות לתושביהן”.

אז מה תוכנן לשנה החדשה שכדאי שנדע עליו?
“בתחום היזמות וליווי עסקים קטנים – אנחנו
בתהליך של בניית מועדון עסקים בשם ‘,’BZB
שמטרתו לפתוח שיתוף פעולה ומינוף של
עסקים מקומיים .בנוסף לכך ,בכוונתנו לקיים
פורומים יישוביים ופורום של תיירנים.

אלו צרכים השתנו אצל התושבים מתחילת
הדרך?
“השינוי נובע ממספר גורמים :היציאה לעולם
התעסוקה מחוץ לתחומי היישוב ,הרצון לפתח
קריירה ולא רק ללכת לעבודה ,השאיפה לשינוי
תעסוקתי באמצע החיים וכן שינוי באורחות
החיים ובהרכב האנושי של הקהילות.

בתחום הפרט  -בנוסף לשירותים הקיימים
הניתנים לכל תושב במסגרת תהליך הליווי
והייעוץ התעסוקתי ,נתמקד באוכלוסיית
הצעירים וצרכיה ובפיתוח קריירה במקום
העבודה.

כחלק מההתמודדות עם שינוי זה ,אנו
עובדים בשיתוף עם גורמים מקומיים ,אזוריים

שנת הלימודים תשע"ז כבר בשיאה .בבתי הספר
מתקיימים בימים אלה ימי הורים ,המסמלים
יותר מכל את סיומה של מחצית א' ותחילתה
של מחצית ב'.
חופשת חנוכה בחברות הילדים ביישובים השונים
היתה גדושה בפעילויות .בין מגוון הפעילויות
נסעו הילדים לראות הצגה כפעילות שאורגנה
ע"י המועצה.
בתחום הנוער :כ 50-נערים ונערות מיישובי
המועצה לקחו חלק במסע י"ב של התנועה
הקיבוצית .בערב האחרון למסע הפתיע צוות
החינוך החברתי במועצה את בני הנוער בערב
סלטים ובשר על האש.

בתחום הקהילה  -נתמקד באוכלוסיית בני
ה ,55+-בקידום תעסוקה לוותיקים ולבני הנוער
ובקידום של מנהיגות כלכלית-חברתית אזורית”.
אז מה את מאחלת לעצמך ול”מעברים” לשנת
? 2017
“אני מאחלת לעצמי ולמעברים להמשיך לחלום
ולהאמין ,להמשיך להניח תשתיות ומהן כל הזמן
לצמוח ,להעז ,לעשות ולהצליח!”

תחום תנועות הנוער במועצה מתרחב .אנו
נערכים לפתיחת סניף "כנפיים של קרמבו"
ב" .1.2.2017-כנפיים של קרמבו" היא תנועת
נוער לילדים בעלי צרכים מיוחדים .התנועה
פועלת במודל שלפיו לכל ילד בעל צרכים
מיוחדים מוצמדים שני חונכים שעובדים אתו.
נכון להיום ביקשו לקחת חלק בתנועה כ45-
חונכים מכל יישובי המועצה ו 10-ילדים מיוחדים.
פעילות התנועה תתקיים בבית הספר "ניצני
הנגב" בבית קמה .פתיחת הסניף במועצה היא
פרי יוזמה של אביה מויאל ,תלמיד כיתה י"ב
משומריה אביה הצליח לסחוף אחריו מועצה
שלמה עם רעיון שכל תכליתו נתינה לאחר .תודה
לאביה ושיהיה בהצלחה.

ולקינוח  -על מה שבתו המורים?
נכון שכולנו כעסנו על שביתת המורים ,אבל חשוב
להסביר כי גם היום 4 ,חודשים אחרי תחילת
שנת הלימודים ,יש עדיין אלפי מורים בארץ (וגם
כמה במועצה) שאינם מקבלים שכר מלא על
עבודתם .זה מצב בלתי אפשרי ,שמעמיד כל
אדם בפני משבר.
נכון ,שביתה זה לא נוח ולא נעים ,אבל גם לחיות
חודשים ללא שכר זו בעיה.
אם השביתה מוצדקת או לא  -תחליטו אתם.
בתקווה שהמורים יקבלו את מלוא שכרם במועד
אמיר

זרקור לחינוך בגיל הרך

חנה רוטבלט ,מנהלת המחלקה לגיל הרך ,מראיינת את פזית תורג'מן ,מנהלת הגיל הרך בשובל
מקיץ  2016התחלתי לנהל את מערכת הגנים
בשובל .פגשתי מערכת יציבה ,טובה ומאורגנת.
כיום אנו נמצאים בשלב של צמיחה .הקהילה
גדלה באופן משמעותי ומתפתחת וגם מערכת
הגיל הרך עומדת להתרחב ולגדול .אני כבר
בשלב החשיבה והתכנון של שנת הלימודים
הבאה ,כמו גם תכנון לטווח ארוך.

הערך המוסף העיקרי שהארגון מביא הוא היכולת
לאתר תחומים חדשים ולצקת לתוכם את התוכן
הנכון .אנחנו מתמחים ביצירת שותפויות אזוריות
לקידום מטרות משותפות ו’תפירת חליפות’ לכל
מועצה ומועצה לפי צרכיה ובהתאמה ליעדים
שהציבה לעצמה.

לאזור הגיעו הרבה תושבים חדשים ,בעלי
מקצועות מגוונים וניסיון בחיפוש עבודה ,אבל
עדיין היה עליהם להתמודד עם הצורך למצוא
עבודה באזור חדש ועם העובדה שאינם מכירים
את האזור ,המעסיקים ,רמות השכר הנהוגות כאן
ולפעמים אפילו את סגנון ההתנהלות ה’דרומי’.

דוגמה לשינוי הוא ענף החקלאות ,שבעבר
היה מקור תעסוקה ופרנסה מרכזי בקיבוצים
ובמושבים וכיום מתקשה לשרוד ומתקשה עוד
יותר לגדל דור המשך.

סיכום רבעון במערכת החינוך

מערכת הגיל הרך בשובל כוללת  4גנים:
אני גרה בקיבוץ בית ניר ,נשואה ואם ל 3-ילדים.
הבן הגדול כבר בצבא ויש לי בת בכיתה י”ב ובת
בכיתה ח’.
מזה  17שנה עובדת כגננת .לפני  5שנים עשיתי
שינוי והתחלתי לשלב בין ניהול מערכת הגיל
הרך לבין עבודה כגננת משלימה בגנים של
משרד החינוך.

רישום לגני ילדים
ולבתי הספר
לקראת שנת הלימודים תשע"ח
בהתאם לחוק חינוך חובה יחל הרישום לגני
הילדים ולכיתות א' ביום ראשון 29.1.17
ויסתיים ביום שישי .3.3.17
הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט.
כתובת אתר הרישום www.bns.org.il

תינוקייה  -במהלך השנה צפויים להצטרף עוד
תינוקות רבים.
פעוטון “דובדבן”  -גילאי שנה וחצי עד שלוש.
שני גנים של משרד החינוך :גו “תות” לגילאי ,4-3
שהוכר השנה ע”י משרד החינוך וקיבל תקן וגן
“צופית” לגילאי .6-4
האתגר המרכזי הניצב בפנינו הוא ההתארגנות
לשנה הבאה מבחינת מבנים ,תקנים ,שנתונים,

הרישום לגני ילדים:
כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים
 ,31.12.2014 – 1.1.2012חייבים לרשום את
ילדיהם לגני הילדים בישוב.

הרישום לבתי – הספר:
כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים
 31.12.2011 – 1.1.2011חייבים לרשום את
ילדיהם לבית –הספר.

מספר הילדים וכל הדברים שביניהם .הכל נעשה
בצורה מסודרת ובתיאום עם מערך הקליטה
בקיבוץ.
במהלך השנה אנו עוסקים בעבודה חינוכית
ובהתאמת הסביבה וסדר היום לגיל הילדים
ולשלב ההתפתחותי שבו הם נמצאים .הצוותים
שותפים מלאים לעשייה ולדרך החינוכית.
מדי חודש נפגשות כל המובילות ודנות בסוגיות
חינוכיות ,מערכתיות ואירגוניות .במהלך השנה
ישתתפו הצוותים החינוכיים בהשתלמויות ,הן
אלה שמארגנת המועצה והן מחוץ למסגרת
המועצה .כמו כן אנו נעזרים בליווי והדרכה של
המדריכות ההתפתחותיות ב”מעגן” (מערך מסייע
למסגרות הגיל הרך בבני שמעון)..
הגעתי למקום נעים ,לקיבוץ ש”חושב חינוך” .יחד
עם הצוותים והנהלת החינוך נוביל את המערכת
קדימה!
תושבים זמניים או תושבים שכתובתם לא
עודכנה במרשם התושבים ירשמו באופן ידני,
לגני הילדים ולכיתות א' אצל רכזת החינוך
בישוב.
בכל שאלה או פניה בנושא הרישום ניתן לפנות
לעליזה – .08-9911707
בהצלחה ושנת לימודים פוריה,
אמיר ברזילי ,מנהל אגף החינוך.
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מקומפגש סביבתי /

זהר ירום  -נציגת כרמים בוועדת איכות הסביבה של המועצה

בואו נדבר על שקיות...
טלפון מהבית בדרך חזרה מהעבודה שלח אותי
לביקור לא מתוכנן בסופר הקרוב .לאחר שינוי
מסלול מחדש ,נכנסתי להיכל הקניות מצוידת
בארנק ותיק בד רב פעמי .שפע המוצרים
הימם אותי בכניסה ,לרגע התבלבלתי ושכחתי
את הלחם שלשמו באתי .התחלתי לשוטט
במעברים ,לאסוף מוצרים שלא תכננתי לקנות
ולהכניס אותם לתיק הבד .״ככה זה שבאים בלי
רשימה!״ שמעתי קול פולני מהדהד בראשי.
כמה מעברים אחר כך הגעתי ללחם שלשמו
באתי וגם הוא הוכנס אחר כבוד לסל .משם
עברתי לקופה המהירה .בתור מי ששימוש בסלי
בד בקניות הוא ברירת המחדל שלה כבר שנים
רבות ,המשפט הקבוע שאני רגילה לשמוע
מהקופאית הוא :אה ,את מאיכות הסביבה?
כל הכבוד לך שאת מהירוקים! אבל הפעם
הפתעה  -בתור לפני עמד בחור שכנראה גם
הוא הוזעק לסופר בדרך הביתה מהעבודה.
לאחר שסיים לשלם ,הוא ביקש מהקופאית
שקית והתשובה שלה גרמה לי להרים את עיני
ממסך הטלפון“ :אין יותר שקיות בחינם  -שקית
עולה  10אגורות”.

סמי יאנג ג׳וניור והמאבק על זכויות השחורים
מה ,זה כבר קורה? הלב שלי קפץ משמחה! כל
כך ציפיתי לחוק הזה ,למרות שזה לקח שנים!
(אפילו ביחס להודו אנחנו בעיכוב) אבל בסוף זה
קורה גם אצלנו .אם עבורי זה כבר הפך הרגל
לא להשתמש בשקיות ניילון ,כולי תקווה שגם
אנשים שאיכות הסביבה איננה בראש מעייניהם,
יצמצמו את השימוש בשקיות (אפילו רק כדי לא
לצאת פראיירים ולשלם) ויעברו לשימוש בסלים
רב-פעמיים .בינינו  -סל רב-פעמי באיכות טובה
יכול להחזיק מעמד שנים רבות ,כך שזו השקעה
משתלמת .וזה כבר לא רק צב הים שנציל על
הדרך כשלא ייחנק משקית “גופייה” .זה העתיד

שלנו ואיך שלא נסתכל בזה  -סביבה קשורה
לאנשים ,שקשורים לכלכלה ,שקשורה לסביבה
וחוזר חלילה.

הידעתם?  /סיון שלחין  -רכזת איכות הסביבה
החל מ 1.1.17-אנחנו משלמים לא רק על הקניות בסופר ,אלא גם על השימוש בשקיות .מה
השתנה? נכנס לתוקפו החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות ,התשע”ו,2016-
שנועד להפחית את השימוש בשקיות הניילון שכולנו כל כך אוהבים ,אבל גורמות נזקים חמורים
לסביבה ולבעלי החיים .במסגרת החוק עולה שקית ניילון  10אגורות .חשוב לדעת שזהו סכום
נמוך ביחס למדינות אחרות בעולם וארגוני הסביבה חוששים שאין די במחיר הזה כדי לגרום
לשינוי דרסטי בהרגלי השימוש בשקיות של הצרכנים .האופציה הטובה ביותר היא שימוש
בסלי בד ,שניתנים לשימוש חוזר.

סדנא למטפלים עיקריים בחולי דמנציה לתושבי מ.א בני שמעון
אנו מתכבדים לבשר על פתיחת קבוצת רכבת לבני משפחה המטפלים בחולי דמנציה.
קבוצת רכבת הינה קבוצה ארוכת טווח ופתוחה המאפשרת כניסה לחברים חדשים בכל מפגש.
הטיפול בקשיש דמנטי ,מורכב וארוך טווח ,הדורש ידע ,הבנה ומיומנויות
במגוון רחב של תחומים ובנוסף דורש משאבים רגשיים רבים.
מטרות הקבוצה  :לסייע למטפל העיקרי בהתמודדות היומיומית בטיפול
בקשיש הדמנטי ,לחשוף אותו למידע וכלים טיפוליים ולאפשר שיתוף ,
תמיכה והקלה בעומסים הרגשיים.

הקבוצה מיועדת לבני זוג או ילדים המטפלים בחולה דמנציה.
מפגשי הקבוצה יתקיימו אחת לחודש ,בימי ג' בשעה 18:30-20:00
בבית גיל-עד במשמר הנגב .המפגש הראשון יתקיים ב.28/2/17 -
מנחות הסדנא:
רינת סבג – עו"ס  ,האגף לשירותים חברתיים ,מ.א בני שמעון
מיכל דלומי – מנכ"לית העמותה למען הקשיש

נשמח לראותכם
 | 18עיתון בני שמעון

נקודת שיוויון /

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

לפרטים נוספים והרשמה:
נא לפנות למיכל 0523246925
או לרינת 052/6865862
או להשאיר הודעה אצל יסמין:
08/9911712

זאת היתה יכולה להיות סצנה מסרט ,אך מדובר
בסיפור אמיתי ,שהיה תחילתו של מאבק מתמשך
וכואב בארה”ב .סמי יאנג ג’וניור היה סטודנט שחור,
יליד אלבמה ,חייל משוחרר מחיל הים האמריקאי,
ששב חודשים ספורים קודם לכן משירות קשה
בוויאטנם .בעודו כואב את המראות הקשים
של חיילים כמוהו ,שחורים אמריקאים שנלחמו
לצידו בצו המדינה ,החליט שלא לשתוק יותר מול
העוול הנורא שבאי-השוויון כלפי אותם שחורים
בתוך ארה”ב והצטרף לSNCC Student Non-
סיפור שהיה כך היה...
 .- Violent Coordinate Committeeזה
היה ארגון סטודנטים שארגן משלחות לדרום
הזמן :שעת לילה מאוחרת.1966 ,
ארה”ב ,במטרה לעודד את האזרחים שחורי העור
המקום :חדר השירותים בתחנת הדלק בעיירה להצביע בבחירות.
טסקיגי ,מדינת אלבמה ,ארה”ב.
כבן אלבמה ,נשלח סמי יאנג ג’וניור אל העיירה
הדמויות :מרווין סגרסט ,בן  ,67אחראי המשמרת טסקיגי במחוז מייקון ,שבו  80%מהתושבים שחורי
עור .רק אחד מכל חמישה תושבים במחוז הוא
בתחנת הדלק.
לבן ,אך באותם ימים שלטו בו חוקי ההפרדה
סמי יאנג ג’וניור ,סטודנט בן  22וחייל משוחרר הגזעית ביד רמה.
מחיל הים האמריקאי (.)Navy
כבר כמאה שנה קודם לכן ,בשנת  ,1865נחתמה
הצהרת האמנסיפציה האמריקאית ,המורה
העלילה :סמי מגיע לתחנת
על שחרור כללי של כל העבדים בכל מדינות
הדלק ומבקש להיכנס לחדר
ארה”ב ביוזמתו של הנשיא לינקולן .לכאורה,
השירותים .הוא עומד בפני
היו התושבים שחורי העור אמורים להצביע
הדלת הסגורה ,עיניו נתקלות
ככולם ,אך בפועל ,המשיכו מדינות רבות בדרום
בשלט על הדלת והוא עוצר
ארה”ב להתנהל תחת מערכת חוקים משלהן,
הכוללת הפרדה גזעית מוחלטת במרחב הציבורי,
לרגע”Whites only" .
בתחבורה הציבורית (שחורים יושבים בחלק
כתוב שם“ ,ללבנים בלבד”.
סמי מעיף מבט מהיר במראה ודמותו השחורה האחורי) במדרכות ,בבתי הספר ואפילו בחדרי
נשקפת בה .הוא פוסע אל עבר הדלת כאשר השירותים (חוקי ג’ים קרואו  -על שם כינוי גנאי
לאפרו אמריקאים) .תחת הכותרת “נפרד אבל
מאחוריו מופיע מרווין ובידו רובה .סמי מסתובב
שווה” ,היה מותר לשחורי העור להצביע ,אך אלה
אליו והשניים עומדים זה מול זה מתוחים ,כמו מביניהם שהעזו לעשות זאת נמצאו על-ידי בני
בדו קרב .מרוויון אוסר על סמי להיכנס לחדר משפחותיהם תלויים על עץ ,שרופים או שנעלמו
השירותים ”Whites only" .הוא אומר ביובש .כלא היו.
סמי יאנג מתקדם אל הדלת”Whites only" .
סמי יאנג ג’וניור הבין ככל הנראה את רוח הדברים
חוזר מרווין ומתריע.
במהלך חילופי הדברים בינו ובין אחראי המשמרת
חילופי מילים שקטות בין השניים .מתח באוויר .ולכן ניסה לנוס ולהציל את חייו .אך חייו של צעיר
שחור לא היו שווים הרבה במקום ההוא ,בזמן
לפתע מסתובב סמי ומתחיל לרוץ לעבר תחנת ההוא .שתי יריות סיימו את חייו שם ,בתחנת הדלק,
האוטובוס הקרובה .אוטובוס עומד בה .הוא רץ בכניסה לחדר השירותים.
לעבר האוטובוס ,אך אינו מספיק לעלות עליו.
החלק המעניין יותר הוא כמובן מה שלא קרה מיד
ירייה מפלחת את האוויר ואחריה ירייה נוספת .אחר כך :מרווין סגרסט לא נעצר ולא הועמד לדין.
עדותו של נהג האוטובוס נגנזה ומרווין סגרסט
יונים מעופפות.
בילה את הימים הבאים בחברת משפחתו .רק
תמונת הסיום :גופתו של סמי יאנג ג’וניור מוטלת לאחר שהעיירה טסקיגי הפכה מוקד להפגנות
על הקרקע .מרוויון סגרסט עומד כ 25-מטר סוערות של פעילים חברתיים ,נעצר סגרסט
והועמד לדין .את המשפט העבירו לעיר אחרת
ממנה ,רובהו בידו .מחייך.

באלבמה (הרחק מעיני הציבור) וכך ,בבית
המשפט של אופליקה ,בפני שופט לבן וחבר
מושבעים לבן כולו ,הובא סגרסט לדין ושוחרר
כעבור זמן קצר ,חף מכל אשמה.
סמי יאנג ג’וניור הפך לסטודנט הראשון שנרצח
במאבק לשוויון הזכויות בארה”ב וסיפורו סופר
בקצרה אפילו בעיתונות העברית של התקופה.
מיותר ובזוי ככל שהיה הרצח ,השפעתו הדהדה.
חודשים מספר לאחר מכן התמנה השריף השחור
הראשון בעיירה טסקיגי ושחורים החלו לאייש
משרות בכירות בהנהגת המדינה.
סיפורו של סמי יאנג ג’וניור והמשפט הלא צודק
של רוצחו ,מרווין סגרסט ,פורסם בספר שיצא
לאור בשנת .1995
כדרכם של הסיפורים הגדולים שרק המציאות
יודעת לייצר ,הסופרת היא פעילה חברתית,
לסבית מוצהרת ,לוחמת למען זכויות לקהילה
הגאה ומרצה בכירה ,הפועלת לקידום שוויון
לשחורים בארה”ב .שמה מב סגרסט ,קרובת
משפחתו של הרוצח ,שגדלה גם היא בטסקיגי,
אלבמה וספגה את רוח ההפרדה ,אך לא הסכימה
להיכנע לה.
יכולתי לעצור כאן ולתת לכן ולכם לחשוב קצת
לבד על הסיפור הזה ,על סטודנט שחור שנרצח
בחשכת הליל ולסיים במשפט שהתחלתי בו:
סיפור שהיה כך היה ...אבל לא .בואו נחשוב קצת
על דברים אחרים:
על ילדים וילדות במדינת ישראל ,שבכל פעם
שנפתחת שנת לימודים אינם משובצים בכיתות
עם ילדים אחרים ,ישראלים ,עד שתימצא מסגרת
מתאימה שתסכים לקבל אותם ,ורק אותם,
לשורותיה ,רק בשל מוצא משפחתם מאתיופיה.
על בני אדם בישראל ,הנדרשים לנסוע רק בחלקו
האחורי של האוטובוס ,או לעבור מדרכה כאשר
גבר הולך מולם ברחוב ,רק בשל היותן נשים
חרדיות ,רק בשל מינן.
על נשים בישראל ,הנדרשות לעבור בדיקת
מסוגלות הורית לפני טיפולי פוריות ולקבל חוות
דעת מעובדת סוציאלית ,בעוד יתר הנשים אינן
נדרשות לכך כלל ,רק בשל נטייתן המינית ,רק
בשל היותן לסביות.
אני בעיקר רוצה שנחשוב ,כי רק אם נחשוב על
אי שוויון ,נוכל להבין את המחיר העצום שהחברה
שלנו משלמת על היעדרו .שוויון הוא שפה .צריך
ללמוד לדבר בה ואין זמן טוב יותר להתחיל.
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איילת צוקרמן

מיינדפול מה? מיינדפולנס ( )Mindfulnessקשיבות
תרגול מדיטציה לפיתוח קשב ותשומת לב

אני מזמינה אתכם לצאת למסע קצר להיכרות עם
עולם המיינדפולנס.

המכבדת באורח חיים המבוסס על מיינדפולנס
מביאה איתה רעננות וכנות ולא פחד והימנעות.

בשנים האחרונות אני לומדת ומלמדת את
התרגול במסגרות שונות .הוא קרוב לליבי ומהווה
חלק אינטגרלי משגרת חיי .אני מעבירה סדנאות
מיינדפולנס לאנשי מקצוע בקופות החולים ,עובדת
עם מטופלים ואפילו עם ילדים בגן .לקראת הכתבה
יצאתי למסע חיפוש קטן ,כדי לגלות מחדש מה זה
מיינדפולנס עבורי בימים אלה ואיך אני מתרגמת את
המונח בצורה רלוונטית ומתאימה לכם ,הקוראים.
נפגשתי שוב עם ההזמנה להיות בלי לדעת בדיוק,
לפגוש את המציאות כמו שהיא ולשהות עם מה
שעולה ,לא בצורה מכווצת ומבוהלת כי אני לא
יודעת ,אלא בצורה נוכחת ,ערה ,פתוחה וסקרנית.
ידעתי כי מתוך השהייה הזו עם החוויה של אותו
הרגע תצמח התובנה ,או במקרה שלנו  -הכתבה.

עד כאן טעימה קטנה מאורח חיים המשלב בתוכו
תרגול מיינדפולנס ועכשיו  -כמה עובדות .תרגול
מיינדפולנס הוא פרקטיקה יישומית ,הצומחת מתוך
הפילוסופיה והפסיכולוגיה הבודהיסטית .לעומת
זאת ,אפשר להתייחס למיינדפולנס גם כאל אימון
מוחי .התרגול עובד על האונה הפרונטלית ,האחראית
על יכולת ההתבוננות והוויסות הרגשי והתגובתי.
בכל שנה נערכים בעולם מאות מחקרים העוסקים
בתרומה של תרגול מיינדפולנס להתמודדות עם
כאבים כרוניים ,חרדה ,דיכאון ,הפרעות קשב וריכוז
ומחלות גוף-נפש שונות ,כדוגמת פיברומיאלגיה.
המחקרים מראים על אפקטיביות ושיפור באיכות
החיים ( )well beingלאחר קורס ללימוד התרגול,
שאורכו שמונה שבועות .אז איך מתרגלים? יושבים
כשהגב ישר על כיסא או על הרצפה ,כל אחד לפי
יכולתו ומפנים את תשומת הלב למה שקורה עכשיו.
שדה העבודה של התרגול הוא הרגע הזה .השער
שדרכו אנחנו יכולים תמיד להגיע אל הרגע הזה,

פעמים רבות בחיים אנחנו מגיבים ממקומות
אוטומטיים וידועים מראש .תרגול מיינדפולנס מזמין
אותנו לעצור את שטף העשייה ,לשהות ,לפגוש את
עצמי כפי שאני ולבחור כיצד ומתי להגיב .אי הידיעה

הוא הגוף שלנו ,שנמצא תמיד פה ,בשונה מהתודעה
(המחשבות) שלנו ,שנוטה לנדוד קדימה ,אל העתיד
(מחשבות מסוג :מה יהיה ? מה אעשה?) ,או אחורה
אל העבר (מחשבות מסוג :למה זה קרה לי? למה לא
אמרתי?) .העוגן של הרגע הזה הוא הנשימה שלנו.
כשאנחנו מפנים את תשומת הלב אל הנשימה,
אנחנו מפתחים איכויות של ריכוז ,איזון ומיקוד
פנימי .לצד זאת ,מדגיש התרגול גם איכויות של
חמלה וצמצום של הביקורתיות והשיפוטיות .תרגול
מיינדפולנס מאפשר לנו להיות נוכחים בצורה מלאה
ומשמעותית יותר בחיים שלנו ,להרגיש שהחיים זה
לא משהו שקורה לנו ,אלא משהו שאנחנו בוחרים
איך לחיות אותו ומסוגלים להשפיע עליו ולהיטיב
עם עצמנו .אם הגעתם עד פה ,כל מה שנשאר לכם
זה לשבת ,לתרגל ולהיווכח בעצמכם  .תודה לרונה,
רכזת הבריאות במועצה ,על ההזמנה לכתוב כתבה.
איילת צוקרמן
מנהלת שותפה במיזם "מיינדפולנס בקהילה"
מנהלת השלוחה הדרומית של מכון "צוהר" לטיפול
ושיקום פסיכיאטרי.

שירלי רוט

"מאחורי הקלעים" של עיצוב פנים
שירלי רוט
052-8105513

Shin.roth@gmail.com
ShirleyDesign.co.il

שירלי רוט תכנון ועיצוב
פנים

היום לא אתן טיפים מקצועיים ,או אדבר על שלבי
הבניה .היום אשתף אתכם במשהו שמפריע לי
וחשוב לי שישתנה.
המילה “רק” נאמרת מדי פעם בשיחת טלפון או
פגישה ראשונית על ידי לקוחות פוטנציאליים,
המבקשים את שירותי כמעצבת פנים.
ברוב המקרים היא נאמרת בתמימות ,מכיוון
שהלקוח אינו מבין עד הסוף מהי העבודה שהוא
מבקש מהמעצבת .בחלק מהמקרים היא גם
נאמרת מתוך מחשבה שניסיון להצגת העבודה
כקטנה ע”י שימוש במילה “רק” יקטין את העלות.
“רק” תציצי ,או אני רוצה “רק” קצת טאצ’ עיצובי.
“רק” תעשי סקיצה ...בהן צדקי ,כדי לעשות את
העבודה שלי בצורה מקצועית“ ,רק” לא תופס.

לה לא מעט כללים ארגונומיים ובטיחותיים שיש תמיד פנויה כשיזדקקו לי ולא אעמיס עבודות.
לעמוד בהם .אני נדרשת לנווט בתוך הכללים אז “רק” זו מילה שמנסה להקטין עבודה מורכבת
הללו ובתוך ים של בעלי אינטרסים מנוגדים ,כגון מאד.
קבלן וספקים שונים וכל זאת כאשר משפחה בכתיבתי הפעם ,ניסיתי להאיר לכם מזווית אישית
נרגשת עומדת מולי וסומכת עלי .זו אחריות את מהות העבודה שלי .עבודה שאני מאושרת
גדולה  -מקצועית ואנושית  -לזכור עבורם ,בה כל יום ,עבודה שרוב האנשים מכירים את
להבין אותם .להנחות אותם בדרך המפותלת הרובד החיצוני ,הזוהר שלה – בית יפה ומעוצב,
של הבניה ולהקדיש את הזמן הנדרש מבלי אך מכירים פחות את המורכבות שבבסיסה .כולי
להתעכב ,כי הם כבר ממש רוצים להיכנס תקווה שהצלחתי...
לבית שחלמו עליו וככל שאעשה זאת מהר
יותר ,הבניה תעלה להם פחות .ואיך להפיק את ב”מקומפגש לעיצוב” בגיליון הבא ,תוכלו לקרוא
המקסימום מהתקציב ומה עושים אם הקבלן את כתבת ההמשך – “מאחורי הקלעים” – מהי
מבקש פתאום כסף ולא ברור להם על מה? משמעותו של עיצוב פנים דרך עיני הלקוח.
זו אחריות לשמש ככתובת יחידה שנותנת תשובות .אני מאחלת לכם שנה אזרחית מלאה ביופי
זו אחריות לדעת לנהל את הזמן שלי כך ,שאהיה ובבחירות נכונות.

אם אתם רוצים להרחיב את הבית ואתם מזמינים
אותי “רק” כדי לומר איך נכון לסדר אותו עם
התוספת ,המשמעות המקצועית היא שאני ארצה
להבין למה אתם מבקשים להרחיב את הבית ומה
מפריע לכם בתכנון הקיים ואז להכין תוכנית בניה
חדשה ,שתכלול את התוספת במקביל לתכנון
חדש של החלל כולו .כך לא תשלמו עבור בניית
תוספת שלא תתרום דבר לחלל הבית .אחרי
התכנון החדש ,אכין את כל התוכניות לביצוע
(מיזוג אוויר ,חשמל ועוד הרבה) ואז אלווה אתכם
לרכישות השונות בחנויות .זה ייקח “רק” כמה
חודשים טובים.
אם אתם עומדים להתחיל לבנות ,יש
לכם תוכנית שאדריכל הכין אבל אינכם
שלמים איתה ,אני לא “רק” אציץ בה.
אני אכיר אתכם ,אבין מה היו החלומות שלכם
ואיך כן לממשם ואפיק לכם תוכנית בניה חדשה
שתתאים לכם ,כי לא סתם לא הייתם שלמים עם
התוכנית שהיתה לכם.
תכנון אדריכלי עיצובי איננו כמה קווים שמשרטטים.
זו עבודה מאתגרת ,שבאה לענות על צורך ויש
 | 20עיתון בני שמעון
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זו השנה הראשונה מזה
שנים רבות שאני מתקשה
לערוך סיכום שנתי .בדרך
כלל אני עושה זאת די
בקלות  -מה היה לנו ,מה
השגנו ,אלו לקחים הופקו
ולאן מועדות פנינו .דווקא
השנה משהו נתקע וזה חזק כל כך ,שבתוך כל
המחשבות המתרוצצות אני חייבת לעצמי את
המסר.
משהו חזק ממני מסרב להסתכל לאחור .זו היתה
שנה לא פשוטה ,שעטפה אותי באין ספור זירות
התמודדות .כל זירה היא עולם ומלואו והאוטומט
עובד במשרה מלאה .דבר רודף דבר ואני אינני
עוצרת .בעבודה ,בבית ,בהתנדבות ,בזוגיות,
במשפחה .רק האנרגיה הולכת ואוזלת והלב
מתפוצץ ומרגיש שאין בו עוד מקום להכיל.
את הנר הראשון של חנוכה הדלקנו בידיים
רועדות ,עת הסתיימו ימי השבעה על מותו
הטראגי של טל זמיר ז”ל ,בן מושב תאשור ,שגדל
והתחנך במושבים ,הקים משפחה לתפארת ובנה
את ביתו בתדהר .היה זה שבוע קורע לב בעקבות
אסון שפקד את הקהילה כולה ואת בני המשפחה

מבט גברי /

בפרט .בנר החמישי של חנוכה נפטר חמי ,אדם
מיוחד ,איש אמת ,חסד ורחמים ,לאחר מאבק
קשה במחלת הסרטן.

ומאחלת לעצמי שתמיד יבער בי הרצון למצוא
את האור .לזכור לנסות שוב ושוב ,לא לוותר ,גם
כשחשוך ומרגישים לבד.

מצאתי את עצמי עוברת מסוכת אבלים אחת
לזולתה.

למצוא את הדרך לגעת ,להשפיע ,לשנות,
להמשיך הלאה ,לחייך ולהאיר פנים .לדעת
במה להיאחז ואת מה לשחרר .לזכור להתנתק
מדי פעם ולהיות בקשב מלא עם הכאן והעכשיו,
לעשות טעויות וללמוד מהן ,לוותר לעצמי ולא
על עצמי.

ובכל זאת ,הימים הללו של חנוכה ,עם הריטואל
של הדלקת הנרות ,אפשרו לי להישיר מבט
קדימה .ההבנה שאין טוב בלי רע ,אין אור ללא
חושך ואין תקווה בלי רגעי ייאוש ,חידדה אצלי
היטב את הצורך לזקק את הרגע.

ולהגיד...

אני מביטה בנר ובאור הבוהק ממנו וזה ברור
כל כך – כשחשוך ,האור נראה למרחוק .דווקא
מתוך הקושי מתגלים ניצוצות של אור  -התגייסות
מטורפת של עשרות אנשים לחבק ,לתמוך ,לסייע,
לומר מילה טובה.

להפסיק לנתח ,לכעוס ,להתרגז ,לסלוח או לבקש
סליחה  -והכל בלב .איש אינו קורא מחשבות (וטוב
שכך .)...מעטים מאד קוראים נכון בין השורות
ורבים מסתובבים עם בטן מלאה ,ללא יכולת
לשחרר.

מצאתי את עצמי יושבת שעות מול הנרות .בוכה,
צוחקת ,מתפללת ,כועסת ורק הנרות היו ברורים
כל כך .אור בוהק מתוכם והוא חזק יותר מכל
מה שחשתי באותו רגע .מה יועילו סיכומי השנה
החולפת? מה יולידו אין ספור הסברים ,אם לא
רגע אחד כזה שמאיר לשנייה את הדרך?

תדברו ,תכעסו ,תצעקו ,תאהבו ,תטעו ,תסלחו,
תחלמו ,תחיו .תברכו על מה שאין ,כי יש עוד למה
לשאוף .קבלו את השונה והאחר ,כי הוא מיוחד.
תלמדו את הרע ,כי משם יצמח הטוב.

מתוך הקושי אני מישירה מבט אל השנה החדשה

אני מביטה בנר ובאור הבוהק ממנו וזה ברור כל
כך – כשחשוך ,האור נראה למרחוק .דווקא מתוך
הקושי מתגלים ניצוצות של אור.

כפיר לוי

סוף שנה הוא בדיוק הזמן,
כך לפחות נדמה ,לסכם
את כל מה שאירע בשנה
החולפת .כששואלים אותי
איך אני מסכם את ,2016
אני עונה בהמהום מתמשך
ובמבט מלא חשיבות,
שמאחוריו מסתתר ג’ט-לג ענק וכאב ראש
תמידי ,כמעט על סף מיגרנה .אז איזו שנה זו
היתה? בסך הכל ,כנראה שנה טובה ,מהטעם
הפשוט שאני עוד כאן כדי לסכם אותה ,אבל אם
לפרוט לפרוטות ,אפשר בהחלט לומר שבשנה
החולפת היו הרבה ,הרבה שעות כביסה ,שעות
כלים ,שעות ערות ובעיקר המון שעות .אני מודה:
ידעתי שיש בשנה  365ימים ,אבל כל כך הרבה
שעות? ואו! זה בלתי נתפס...
זו היתה שנה של מאבקים :מאבקים בעיניים
שרוצות להיעצם ,מאבקים בזאטוטה שלא רוצה
לאכול ,לישון ,לקום ,לחפוף את הראש או בכלל
להיתקל במים זורמים ,שרוצה שיקריאו לה סיפור
ואז לא רוצה ואז רוצה שניים...
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שנה של עמידה  -עמידה בתור בחדר המיון עם
הינוקא ,עמידה בתור לבית המרקחת ,עמידה על
המקח מול הילדה שרוצה דווקא בשלוש לפנות
בוקר לבצע השתלטות עוינת על רבע המיטה
שעוד נותר לי כאוטונומיה ,אחרי שאחיה הקטן
נרדם על הרבע השני וסיבותיו עמו ,עמידה מול
הכיור ועוד מעמדים מגוונים.
שנה של תנועה :ריצה אחרי הילדה כשהיא על
אופני האיזון ,ריצה לרופא כשהיא נופלת מאופני
האיזון ,ריצה לסופר ,ריצה לגן ולפעוטון להספיק
לשים את הזאטוטים וכמובן לא לשכוח לאסוף
אותם ...בכלל ,השנה פיתחתי אינסטינקטים
של נמר .אין מוצץ שייפול ואני לא תופס אותו.
בדיעבד ,עכשיו אני מבין למה המכרים שלי
טוענים שרזיתי .הרי בגילי המופלג לחזור לסוג
של טירונות זה בהחלט מתכון טוב להרזיה
ולכן ,לכל המעוניינים  -עזבו אתכם מחלי ממן
או דיאטת פחמימות וסוכרים ולכו על דיאטת
פרו ורבו.
שנה מלאה  -מלאה בחיבוקים ונשיקות לילדים
ומהם ,מלאה באושר על כך שהם נרדמו כבר

תאונת דרכים המהווה גם תאונת עבודה
רבים מכירים את האפשרות לתבוע את חברת ואפילו כדי לחטוף ארוחה קלה ,אין בכך סטייה של מומחה מטעם בית המשפט.
הביטוח (ביטוח חובה) במקרה של נזק גוף שנגרם של ממש מהדרך המקובלת.
מאידך גיסא ,אם לא תוגש תביעה למוסד
כתוצאה מתאונת דרכים ,כמו גם את האפשרות לאחר שהכרענו בשאלה ,האם מדובר בתאונת לביטוח לאומי ,ייחשף הנפגע ל”ניכוי רעיוני”,
לתבוע את הביטוח הלאומי במקרה של תאונת דרכים בלבד ,או שמא בתאונת דרכים שהיא גם כלומר ,הפחתת הסכומים שהיו צריכים להתקבל
עבודה ,אך ישנם מקרים שבהם תאונת הדרכים
תאונת עבודה ,נצטרך לבחור נגד מי מגישים את מהביטוח הלאומי מסך הפיצוי שייקבע על ידי בית
תיחשב כתאונת עבודה ואז תישאל השאלה את התביעה.
המשפט .חברת הביטוח תשלים רק את היתרה.
מי תובעים ומה הן ההשלכות.
בשלב הראשון ,אין לנפגע ברירה ועליו לתבוע את כך למשל ,אם בית המשפט מעריך את נזקו של
חוק הביטוח הלאומי מגדיר תאונת עבודה כתאונה דמי הפגיעה ,כלומר את התשלום בגין תקופת התובע ב ₪ 100,000-וקובע (על בסיס הנכות
שאירעה למבוטח תוך כדי ועקב נסיעה למקום אי הכושר (עד  90ימים) וכן את עלויות הטיפול שנקבעה) ,כי הנפגע היה אמור לקבל ₪ 75,000
מהביטוח הלאומי במקרה שהיה מגיש תביעה,
עבודתו או חזרה ממקום עבודתו ,לרבות בהפסקה הרפואי ,מהמוסד לביטוח לאומי.
שניתנה לו ע”י המעביד ,אך מחריג נסיעה שחלה
תשלם חברת הביטוח סך של  ₪ 25,000בלבד.
לנפגע
נותרה
כי
טענה
שיש
וככל
השני,
בשלב
בה “סטייה של ממש מהדרך המקובלת”.
הרציונל לכך הוא שאדם אינו יכול לקבל “כפל
כמו הגדרות רבות בחוק ,גם הגדרה זו לוקה נכות ,יכול הנפגע לפנות למוסד לביטוח לאומי פיצוי” עבור נזק אחד.
בתביעה לקביעת דרגת נכות ,או לחילופין ,להגיש
בעמימות ומצריכה פרשנות של בית המשפט .תביעה לבית המשפט ולבקש מינוי של מומחה כפי שניתן להבין ,מדובר בנושא מורכב ,כך
פסיקת בתי המשפט עסקה בשאלה אימתי סטייה רפואי מטעם בית המשפט שיעריך את נכותו .שמומלץ להסתייע בעו”ד המתמחה בתחום
או הפסקה שעושה עובד בדרכו לעבודה או בחזרה התשובה על השאלה מה עדיף לעשות בשלב הרלוונטי.
ממנה ,תהיה "סטייה של ממש" .המבחן שגובש
הזה ,אינה חד משמעית וכל מקרה נבחן לגופו ,אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ,חוות
לשם כך נקרא "מבחן תכלית הנסיעה" .כך ,למשל ,כשברקע מספר שיקולים.
דעת ,או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד .האמור
נקבע כי כאשר תכלית הנסיעה ממקום העבודה
מחד גיסא ,יש נטייה לחשוב כי קביעת הנכות על לעיל אינו אלא תיאור כללי ובלתי מחייב של
היתה ביצוע קניות או שתיית קפה עם חבר ולא
ידי מומחה מטעם בית המשפט מיטיבה עם הנפגע הנושא.
יעד עיקרי של הגעה הביתה ,כי אז מדובר בסטייה
יותר מאשר קביעה של ועדה רפואית מטעם
ממשית.
המוסד לביטוח לאומי .בנוסף לכך ,אם הנפגע
מנגד נקבע ,כי אם תכלית הנסיעה היא הגעה יפנה למוסד לביטוח לאומי וועדה רפואית תקבע הכותב הוא עו"ד במשרד עורכי הדין "צילי עמיר",
הביתה ,אלא שבדרך נעשתה סטייה או הפסקה את דרגת נכותו ,תחייב קביעה זו גם את ההליך העוסק בדיני ביטוח ,נזקי גוף ורשלנות רפואית.
לצורך קניית עיתון ,למשל ,או שתית כוס מיץ שיתנהל בבית המשפט ולא ניתן יהיה לבקש מינוי טל' ליצירת קשר .08-9949000 -

בשמונה ואז אפשר לסיים את כל המטלות
מוקדם ,ללכת לישון בעשר וחצי ולקום בשתיים,
מלאה בשיחות מקרבות עם זוגתי על מטרנה,
חיתולי בד ,בקבוקים שומרי חום וכדומה ,מלאה
באור שדולק כל הלילה ,כי הוא התעורר ואז
היא התעוררה ,הוא נרדם והיא בדיוק צריכה
לשירותים והיא נרדמת והוא מתעורר וחוזר
וחלילה ,עד שיכבה האור.
אבל למרות הכל ,זו היתה שנה טובה ,מחזקת
ומחשלת .שנה שבסופה אני יכול להיות מרוצה.
זוגתי ואני עמדנו בכל האתגרים ועדיין אני מביט
בה וחושב שאני בר מזל שהיא אתי .אני מאחל
לכם ולעצמי שהשנה הבאה תהיה שנה של פחות
מכל הכתוב לעיל ויותר שנה של שקט ,שלווה
רוגע ובעיקר שנה של שינה טובה ,נטולת יקיצות
בשעות שאפילו הציפורים אינן מכירות .אני גם
בהחלט אופטימי שבשנה הבאה הכל יהיה הרבה
יותר קל והמון שעות ירדו לי מסדר היום ,מהסיבה
הפשוטה שאשתי קנתה מדיח...

מיכאל בן ברוך ,עו”ד
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הגדרות:
מאוזן:
 .2הקבוצה הראשונה במוסד החינוכי "מבואות הנגב".
 .4ראש המועצה הראשון.
 .7פסל שבו זכתה קבוצת הכדורעף של בית קמה (כ"מ).
 .8מנצח ישראלי ובינלאומי ,תושב המועצה בעבר (ש"מ).

מאונך:
 .1שם קודם של קיבוץ שובל.
 .3המנהל המיתולוגי של מחלקת התחבורה.
 .4מזכירת מחלקת התרבות לשעבר (ש"פ).
 .5שם משפחתה הנוכחי של שרה ירליכט.

 .6מפקד מבצע  11הנקודות (ש"מ).
 .9נפטר במהלך ביקור בנבטים (ש"מ).
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