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בכל פעם שנועה שולחת לי תזכורת שהגיעה העת
לכתוב את דבר ראש המועצה לעיתון ,אני מופתעת
מחדש .שוב עבר לו עוד חודש? נדמה שרק אתמול
אישרנו את תוכנית העבודה לשנה הנוכחית והנה
כבר מגיע פסח .יום רודף עוד יום ובתוך האינטנסיביות
של העשייה ,חולף לו הזמן מבלי משים .החודש ציינו
את יום האשה הבין-לאומי (שהפך כבר לחודש).
לטובתם של אלה שאינם מחוברים לפייסבוק ,אני
מצרפת את הדברים שכתבתי לכבוד יום האשה:
"מעולם לא הגדרתי את עצמי כפמיניסטית .הרבה
שנים סברתי ,בהסתמך על ניסיוני האישי ,שאין כאן
עניין .אם מישהי רוצה  -היא יכולה ולכן כל הסיפור
הוא שלא מספיק נשים מעזות .כך התנהלתי ,כך
התמודדתי לראשות המועצה וכך אני גם פועלת.
אבל ...ברבות השנים ,תוך הרחבת מעגלי ההיכרות
ועם הניסיון ,למדתי שהסיפור מורכב יותר .הבנתי
שאנחנו לא מספיק מבינים (או אולי לא רוצים להבין)
שאנחנו עדיין חברה מסורתית במהותה .גם אצלנו,
ב"שבט החילוני" ,עדיין שולטת התפיסה המסורתית
וחלוקת התפקידים הנגזרת ממנה .גם אלה מאתנו
שרואים את עצמם כמשוחררים ומתקדמים,
מתקשים לעיתים לעמוד מול המסרים החברתיים
ומתרצים זאת בראציונאליזציות למיניהן .ולמה חשוב
היה לי לומר זאת? כי רק כשנבין ,רק כשנדע ובעיקר
רק כשנקבל את העובדה הזו ,נוכל להתמודד איתה
בדרך הנכונה וליצור את השינוי.
חשוב לי לומר שאינני מאלה הסבורות שאנחנו,
הנשים ,טובות יותר .יש בינינו מצוינות ויש פחות
וכך גם אצל הגברים .עלינו ,גברים ונשים גם יחד,
לשאוף לכך שנהיה ,נפעל ונשפיע לפחות ביחס
דומה לאחוז שלנו באוכלוסייה ,מכיוון שכל עוד זה
אינו כך ,החברה כולה מפסידה .השילוב ,האיזון
והשונות הם הנוסחה המנצחת .לכן ,לרגל יום
האשה ,אאחל לכולנו ,נשים וגברים גם יחד ,שיותר
נשים יעזו ויצליחו ,עד שלא תהיה עוד משמעות
כלשהי לציון יום מיוחד לנשים".

ובעניין אחר ,אני מבקשת לחרוג ממנהגי ולומר כמה
מילים אישיות בעקבות הפרסומים על החלטתי
להצטרף ל"יש עתיד" .שמונה שנים אני מכהנת
כראש המועצה ומרגישה סיפוק והנאה מתפקידי .יחד
עם זאת ,ככל שעוברות השנים שבהן אני נחשפת
יותר ויותר למקבלי ההחלטות בירושלים ,כך ,לצד
תחושת הסיפוק מהעשייה המקומית ,הולכת וגוברת
בי תחושת התסכול והדאגה מהדרך שבה מתנהלת
המדינה .מזה חודשים רבים אני ומספר ראשי מועצות
נוספים מנהלים בינינו שיחות קשות ועצובות ,שהביאו
להחלטה שאנו חייבים לעשות מעשה .הגדרנו
לעצמנו מה הם הנושאים שחשוב לנו לקדם ולאחר
התלבטויות ארוכות החלטנו יחדיו להצטרף ל"יש
עתיד" ,מתוך תחושה שאיתם נוכל להוביל את
השינוי .מאז ומתמיד סברתי שאין זה נכון לערבב
בין עמדותי הפוליטית או השתייכותי המפלגתית לבין
עשייתי ברמה המקומית .אינני חושבת שיש או צריך
להיות קשר בין הדברים וכך גם כעת .קיבלתי תגובות
רבות על הצעד שהחלטתי לעשות .חלקן תומכות
ומפרגנות ,חלקן מאוכזבות והיו גם תגובות כעוסות.
את כולן אני מקבלת באהבה .החלטתי ,כאמור ,באה
מתוך תחושה שאינני יכולה עוד לשבת מנגד ומתוך
רצון להשפיע ולנסות לשנות .אני מכבדת ומברכת כל
אחד ואחת שבוחרים לעשות מעשה ,כדי שלכולנו
יהיה טוב יותר במדינה שלנו ,איש איש בדרכו.
רבים פירשו את ההחלטה הזו כהחלטה לעזוב
את המועצה ולכן חשוב לי להבהיר שאין קשר בין
הדברים .לא באנו עם בקשות אישיות ולא הובטח
לנו דבר ,למעט דלת פתוחה להשפיע ולקדם את
הנושאים החשובים בעינינו .לכן אני אומרת לכל
המודאגים :בשלב זה אינני הולכת לשום מקום.
את ההחלטה אם להתמודד לקדנציה נוספת או
לא יש לי עוד זמן לקבל והחלטה זו תעמוד בפני
עצמה לכשתגיע העת.
שלכם,
סיגל

פסח על שום מה?
מה הוא חג פסח בשבילי?
נראה שמספר התשובות לשאלה זו כמספר האנשים הנשאלים,
כל אחד והפסח שלו:
חג האביב – לגלות בכל פעם מחדש את הנגב שלנו המתהדר בירוק ובשלל
פריחה מרהיבה בימים אלו ,במזג האוויר המדויק לפני החום הגדול ולהיזכר שוב
בצורך שלנו לשמור ולטפח אותו.
חג הפסח – ההתמקדות בדברים החשובים באמת ,משפחה ,חברים ועשיית
הטוב ,והיכולת לפסוח על מה שנבחר ,על שיפוטיות וקטנוניות ,על הצורך להיות
צודקים ועל הפחד ממה יגידו.
חג החירות – ההבנה שחירות אמיתית היא היכולת של כל אחד מאיתנו
לבחור בעצמו את גורלו ,והיכולת להשפיע ולעצב את חייו .חירות המגיעה מתוך
מחויבות ואחריות לעצמנו ,לחברה ולסביבה בה אנו חיים.
יציאת מצרים – הבחירה לצאת לדרך ,למסע ,אישי או חברתי ,פנימי או חיצוני,
גם אם הוא ארוך ומפחיד ולא מוכר.
"והגדת לבנך" – המחויבות להעביר לדורות הבאים את מורשת המקום ושורשיו
ואת הידיעה מאין באו .ובהתחדשות ובהליכה קדימה ,לדעת על מה לשמור
וממה להיפרד.
"הלילה הזה כל העולם כולו אומר בו הלל" – ההחלטה לשמוח .לשמוח
ולהודות על מה שיש ולא לשכוח לנסות לשמח גם אחרים.
תקופת הפסח כוללת בתוכה את כל אלו ,ועוד .אני מאחלת לכולנו שנצליח
להיות בני חורין מספיק כדי לעשות את הבחירות המתאימות והנכונות לנו
וליהנות ממה שבידינו.

חג שמח! שלכם ,סיגל

כָּל אָד ָם צָר ִיך מִצְר ַי ִם
אמנון ריבק
שֶ ּתִה ְי ֶה לֹו
כָּל אָד ָם צָר ִיך ׁ
א ֵיזֹו מִצְר ַי ִם,
משֶׁה עַצ ְמֹו מִתֹּוכ ָ ּה
לִה ְיֹות ֹ
בְּי ָד ח ֲזָק ָה,
שׁנ ַּי ִם.
אֹו בּ ַחֲר ִיק ַת ִ
שֵכ ָה ג ְּדֹול ָה,
כָּל אָד ָם צָר ִיך א ֵימָה וַח ֲ ׁ
ו ְנֶחָמָה ,וְהַבְטָח ָה ,וְהַצּ ָל ָה,
שָׁמַי ִם.
שֶׁי ּ ֵד ַע לָשֵׂאת ע ֵינָיו א ֶל ה ַ ּ
כָּל אָד ָם צָר ִיך ּתְפִלָּה אַח ַת,
שׂפָתַי ִם.
שׁגוּר ָה אֶצ ְלֹו ע ַל ה ַ ּ ְ
ש ּתֵה ֵא ְ
ְׁ
אָד ָם צָר ִיך ּפ ַע ַם אַח ַת לְהִתְכֹּופ ֵף -
כָּל אָד ָם צָר ִיך כּ ָתֵף.
שֶ ּתִה ְי ֶה לֹו א ֵיזֹו מִצְר ַי ִם,
כָּל אָד ָם צָר ִיך ׁ
ל ִגְאֹל עַצְּמֹו מִמֶּנ ָה מִבֵּית עֲבָד ִים,
לָצ ֵאת בּ ַחֲצ ִי הַלַּי ִל א ֶל מִדְבַּר ה ַ ּפ ְחָד ִים,
לִצְעֹד ה ַיְשֵׁר א ֶל תֹּוך הַמַּי ִם,
לִר ְאֹותָם נִפ ְ ּתָח ִים מִפָּנָיו לַצּ ְדָד ִים.
כָּל אָד ָם צָר ִיך כּ ָתֵף,
לָשֵׂאת עָל ֶיה ָ א ֶת עַצ ְמֹות יֹוס ֵף,
כָּל אָד ָם צָר ִיך לְה ִזְדּ ַ ּק ֵף ְ.
שֶ ּתִה ְי ֶה לֹו
כָּל אָד ָם צָר ִיך ׁ
א ֵיזֹו מִצְר ַי ִם.
שָל ַי ִם,
וִירו ּ ׁ
וּמַסָּע א ָרֹוך אֱח ָד,
ל ִז ְ ֹכּר אֹותֹו לָע ַד
בּ ְכַפֹּות הָר ַגְל ַי ִם.
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הצגת תוכניות העבודה וסיור
בקמפוס החדש
"בשנת  2017נמשיך לפתח מקורות הכנסה
עצמיים" ,הכריזה סיגל מורן ,ראשת המועצה,
בכנס הצגת תוכניות עבודה לעובדי המועצה,
שנערך ביום ראשון ,5.3 ,בקיבוץ שובל" .החברה
הכלכלית ממשיכה לפתח אזורי תעשיה ,בנוסף
ל'עידן הנגב' .אנחנו מקווים שהשנה יחלו
העבודות בצומת שוקת להקמת אזור מסחר
ותעשייה בשותפות עם חורה ,לקיה ומיתר וגם
נראה עבודות ראשונות להקמת הפארק המוטורי
בפארק נגב (לשעבר פארק חצרים) ,בשותפות
עם באר שבע ".במהלך שנת  2017עתיד לקום
מתקן מיון גדול באתר 'דודאים' ,שיאפשר הקטנה
משמעותית של כמות הפסולת להטמנה" .אחרי
 8שנים של עבודה קשה ,הצלחנו לאשר את
התב"ע (תוכנית בניין עיר) ל'דודאים'" ,בישרה
סיגל" .השנה החלטנו ללכת למהלך דרמטי -
הכנסת שותף אסטרטגי ,שיביא אתו הון ,ניסיון
וידע בטיפול בפרויקטים כאלה".
כנס העובדים נפתח בסיור בקמפוס החדש
של "מבואות הנגב" ,העומד בפני סיומו .לאחר
הסיור שמעו העובדים סקירה מפיו של אלי
פרץ ,מנהל "מבואות הנגב" ,שהציג את הכיתות
החדשניות וסקר את האתגרים החינוכיים
והרעיונות החדשניים בקמפוס החדש .סיגל
סקרה בפני העובדים את תוכניות העבודה לשנה
הקרובה" .השנה הוספנו לתוכניות העבודה גם
מדדי ביצוע ואנחנו נבדוק אותם באמצע השנה.
מדדים אלה לא רק יעזרו למליאת המועצה ולי
לבדוק את האגפים והמחלקות ,אלא גם ישמשו
ככלי עבורכם .תוכנית העבודה השנה עוסקת
גם בניהול תהליכים חוצי ארגון בשיתוף של
כמה אגפים ומחלקות .יצרנו פורום של מנהלי
תחומים שייפגשו בתדירות קבועה ,כדי לייצר
עבודה טובה יותר לרוחב".
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שופץ המקווה בברוש
בתחילת חודש מרץ ,לאחר חודשיים של
עבודות שיפוץ ,נפתח מחדש המקווה בברוש.
במסגרת עבודות השיפוצים חודשה הקרמיקה
על הקירות והרצפה ,הוחלף הציוד הישן ששימש
את המשתמשות במקווה במשך שנים ארוכות
והוכנס ריהוט חדש ומודרני" .מאז שנפתח
המקווה מחדש חלה עלייה במספר הנשים
הפוקדות אותו" ,אומרת בת שבע בוחבוט,
הבלנית" .הנשים התפעלו וביקשו להודות לרב
גבי קדוש ,רב המועצה .אני מצטרפת אליהן ורוצה
להודות גם לסיגל מורן ,ראשת המועצה ולרב
דוד אסרף ,רב היישוב".

חברי מועדון "שביל הזהב"
ביקרו בחורה
ביום שני ,6.3 ,ביקרו חברי מועדון "שביל הזהב"
בחורה ובפרויקט ואדי עתיר .במהלך הביקור
התארחו חברי המועדון במטבח של נשות חורה
ולאחר מכן ב"בת המדבר" .בשני המקומות
שמעו על הדרך המרתקת שעשו הנשים בדרך
לעצמאות כלכלית והתפתחות אישית .לאחר
מכן נפגשו חברי המועדון עם מוחמד אלנבארי,
ראש מועצת חורה ,שסיפר על הדרך שעברה
חורה בהנהגתו ,על חזון ועל עבודת צוות .לסיום
ביקרו חברי המועדון בואדי עתיר ,חווה בת-
קיימא לדוגמה ,המשלבת ערכים ,ידע וניסיון
בדואיים מסורתיים ,עם גישה ייחודית לפיתוח.
חברי המועדון הקשיבו להרצאה מרתקת וקינחו
בארוחה קלה על טהרת תוצרי החווה.

חינוך

בית גיל-עד מטייל
ביום שלישי ,15.3 ,יצאו ותיקי בית גיל-עד לטיול
באזור .היום החל בחוות "אמירי יוסי" ,השוכנת
בנוף מקסים .ניסים ועודד פרץ ,בעל החווה ובנו,
קיבלו את פני המבקרים וסיפרו להם על החיים
המאתגרים בחווה .משם המשיכו הוותיקים לאתר
ראשונים ברוחמה ושמעו הרצאה על הקמת
הקיבוץ ותולדותיו לסיום ,ביקרו הוותיקים במפעל
המברשות של הקיבוץ.

נווה במדבר  -מופע התעמלות
לכבוד יום המשפחה
ביום שישי ,3.3.2017 ,נחוג בבית הספר "נווה
במדבר" בחצרים יום המשפחה במופעי התעמלות
מרהיבים ,שסיכמו את פרק ההתעמלות בשיעורי
החינוך הגופני .מרחבי בית הספר קושטו לכבוד
יום המשפחה ופורים במוטיבים שונים :המערב
הפתוח ,החלל ,ג'ונגל ,עולם המים ודרום אדום.

הבית הזה בקטמנדו
ביום שני ,20.2 ,התקיים בלהב ערב מעגלי נשים.
במסגרת הערב צפו המשתתפות בהצגה "הבית
הזה בקטמנדו" ,המספרת את סיפור חייה של
שליחת חב''ד בקטמנדו ,חני ליפשיץ .ההצגה
עסקה בסיפורי שליחות ,סיפורי חיים של
מטיילים ,סיפורי האירועים מרעידת האדמה
והסופות בהרים ורצח שליחי חב"ד בבומביי .היה
ערב מקסים ומעורר השראה.

מועדון יחדיו – פעילות פורים עם
בנות שומריה
פעילות פורים מקסימה ,בשיתוף המחלקה
לתרבות יהודית ,התקיימה ביום שלישי,7.3 ,
בבית הספר לבנות בשומריה ,שאירח ותיקות
ממושבי יחדיו ומבאר שבע .בנות בית הספר
קיבלו את פני הוותיקות בהתרגשות ובארוחת
בוקר מפנקת .הוותיקות הכינו יצירות וחוו פעילות
מוזיקלית .בסוף היום התקיים מופע חגיגי ושמח.

ספורט

חגיגות פורים בבית גיל-עד עם
"מבואות הנגב"
חגיגות פורים מבדרות ומשמחות התקיימו ביום
שלישי ,7.3 ,במפגש בין דורי בין ותיקי בית גיל-עד
ותלמידי כיתות ט' מ"מבואות הנגב" .היה שמח
ומחבר.

שכבה ז' התנדבה במאיר פנים"
כ 90-תלמידי שכבה ז' מיישובים שונים במועצה
התנדבו ביום שלישי ,21.2 ,בבית "מאיר פנים"
בדימונה .הילדים עזרו בהכנת האוכל לקראת
ארוחת הצהריים ,בסידור וניקיון והשתתפו
בסדנאות שעסקו בתרומה ונתינה .משימת
ההתנדבות היא אחת מבין שלוש משימות שנת
בר המצווה במסגרת המועצה ,המתווספות לעשר
המשימות היישוביות.

מקום שלישי באליפות בדמינטון
ל"מבואות הנגב"
נבחרת הבדמינטון של "מבואות הנגב" זכתה
במקום השלישי בליגת הבדמינטון למועדוני
ספורט של בתי ספר ,לאחר שליאל בן אריה
ונועם בוטבין הגיעו לשלב חצי הגמר .באליפות,
שהתקיימה בהרצליה ביום ראשון ,5.3 ,השתתפו
כמאה תלמידים מ 7-בתי ספר ברחבי הארץ.
במקום הראשון זכה בית הספר התיכון מקיף
א' בבאר שבע ובמקום השני בית הספר התיכון
באר טוביה .בנבחרת "מבואות הנגב" השתתפו
 15בנים ובנות מכיתות ז'-ח'.
ענף הבדמינטון נכנס השנה ל"מבואות הנגב"
במסגרת קורסי הבחירה בחטיבת הביניים .את
הקורס ,הזוכה לפופולריות רבה ,מדריך גלעד
סילבסטר ,מורה לאנגלית בבית הספר ומדריך
בדמינטון בחוגי המועצה" :הקורס נוסד ופועל
בזכות פרויקט קורסי הבחירה שיזם אלי פרץ,
המנהל ,ובזכות תמיכתה של רכזת החינוך
הגופני ,בריג'יט דוד" ,מספר גלעד .כ 50-תלמידים
בחרו בקורס זה במחצית שעברה ומספר דומה
לכך במחצית הנוכחית" .עבורי זה תענוג כפול
 חינוך ובדמינטון .אחרי שענף הבדמינטון נכנסהשנה למסגרת התאחדות הספורט לבתי ספר,
ראיתי בכך אתגר להקים נבחרת שתייצג את
בית הספר ותורכב מתלמידי הקורס .אני מאמין
שעם ההצלחה יבוא התיאבון ונראה עוד הישגים
כאלה בשנים הבאות.״
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בתרגילים של אלופות ולומדת אותם בעל פה".
נגה וחברה נוספת מבסיס חצרים לא הפסיקו
להתאמן" .הן היו מתאמנות איפה שרק היה
אפשר  -על הכביש או על הדשא בבסיס ",
נזכרת גל" .נורא אהבנו את זה" ,מוסיפה נגה.
"באתי למאמנת עם תרגילים שלמדתי בעצמי

"הייתי בהלם .לא ציפיתי לזה.
בפעם הראשונה שהשתתפתי
באליפות ישראל עליתי לפודיום
פעמיים! החיוך לא ירד לי
מהפרצוף".
והיא היתה בשוק ".המאמנות ,שראו את הלהט
והפוטנציאל ,החלו לשלוח אותה לתחרויות.

גבוה
ורחוק

תחרות ראשונה בגיל 8
התחרות הראשונה היתה ב ,2012-באילת,
במסגרת הליגה הנמוכה בהתעמלות אמנותית,
ליגה ב' ,הכוללת תרגילים קבוצתיים בלבד.
המשפחה כולה התלוותה לילדה ,שעוד לא
מלאו לה " .9התלהבתי נורא .זו היתה התחרות
הראשונה שלי .המאמנת אמרה שהיתה בשוק
מכך שזכרתי את התרגילים .המון פעמים
הבנות נלחצות בתחרות הראשונה ושוכחות
את התרגילים .נראיתי לעצמי כל כך טובה אז!"

נגה בלוק ,בת  ,13תלמידת כתה ז' ב"מבואות הנגב" ואלופת
ישראל בהתעמלות אמנותית לשנת  ,2015נבחרה לאחרונה
על ידי מכבי ישראל כספורטאית מצטיינת" .אני רוצה להגיע
כמה שיותר גבוה ,כמה שיותר רחוק" ,היא אומרת.

"אני רוצה להגיע כמה שיותר גבוה ,כמה
שיותר רחוק :אליפות אירופה ,אליפות העולם,
אולימפיאדה ,גביעי עולם .גראנד פרי" אומרת
נגה בלוק בת ה ,13-תלמידת כתה ז' בבית
הספר "מבואות הנגב" ואלופת ישראל לשנת
 2015בהתעמלות אמנותית .למרות גילה
הצעיר ,יש לנגה מספר מרשים של מדליות
וגביעים מתחרויות בארץ ובעולם .מבין מאות
הספורטאיות המתאמנות באגודות "מכבי"
ברחבי הארץ ,בכל תחומי הספורט הרבים,
נבחרה נגה ,ביחד עם  10בנות נוספות,
כספורטאית מצטיינת לשנת הפעילות 2016-
 ,2015בערב הוקרה מיוחד שהתקיים בתחילת
פברואר.

לא שאלה את אמא

הכל התחיל לפני חמש שנים ,חמישה ימים
לפני יום הולדתה השמיני" .כשגרנו בבסיס
'עובדה' ,השתתפתי בחוג שנקרא התעמלות
אמנותית ,אבל לא היה רציני" ,מספרת נגה.
"כשהייתי בת שבע וחצי ,עברנו לבסיס חצרים

"כל הזמן אמרתי לה שלא נידחף באמצע
ונחכה לשנה הבאה" ,מספרת גל ,אמה של
נגה .אחרי  3חודשים לקחה נגה את היוזמה
לידיים" .הלכתי למאמנת וביקשתי להירשם.
היא בדקה אותי כמה דקות ואז שאלה אם אמא
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ואמא שלי חיפשה לי חוג דומה .היא מצאה
חוג התעמלות אמנותית שנראה די רציני
וגם היה קרוב לבית" .החוג חלק אולם עם
נבחרת ההתעמלות האמנותית של "מכבי
דרום" .נגה ,ילדה סקרנית וחובבת אתגרים,
לא יכלה להתאפק" .המחיצה בין שני החלקים
היתה מקולקלת וכל הזמן הסתכלתי לראות
מה עושים בצד השני" ,היא מספרת" .ראיתי
איך מאתגרים את הבנות בנבחרת וזה נראה
לי הרבה יותר כיף ומשמעותי ממה שאני עושה.
רציתי להצטרף אליהן".

מרשה לי ומיד אמרתי שכן ".מהר מאד החלו
המאמנות לקדם את המתעמלת החדשה
שלהם והזמינו אותה לעוד ועוד אימונים.
במהלך השנה הראשונה ,סגרה נגה פער של
 4-3שנות אימונים.

"באתי למאמנת עם תרגילים
שלמדתי בעצמי והיא היתה
בשוק" .המאמנות ,שראו את הלהט
והפוטנציאל ,החלו לשלוח אותה
לתחרויות.
נגה גילתה כישרון ,כמו גם אהבה גדולה
להתעמלות אמנותית ,כוח רצון ,נחישות
והתמדה בלתי מקובלים לגילה" .זה ספורט
יפה מאוד ,שמשלב דברים רבים .בתקופות
שבהן היו לי פחות אימונים בשבוע ,הייתי צופה

אחרי האליפות הזו עלתה נגה לליגה א',
הליגה הבינונית ,שבמסגרתה מבצעות הבנות
גם תרגיל אישי .נגה למדה תרגיל עם חבל
ובמהלך שנת  2013השתתפה עם התרגיל
בתחרויות בכל הארץ" .השתתפתי בכל
התחרויות שרק אפשר עם אותו תרגיל ,כדי
להתרגל לבצע תרגילים מול שופטות" היא
מספרת .ההשקעה הרבה נשאה פרי .באליפות
מחוז הדרום של אותה שנה היא זכתה במקום
הראשון ולאחר מכן במקום השני באליפות
ישראל" .היא השקיעה המון והמאמנות זיהו את
הפוטנציאל .נגה לא באה עם נתונים גופניים
מושלמים כמו שיש לבלרינות ,אבל למוטיבציה
ולהשקעה שלה באימונים יש חשיבות אפילו
גדולה יותר מהכישרון הטבעי" ,אומרת גל.
בסוף  ,2013כשהיא בת תשע וחצי בלבד,
נסעה נגה למינסק שבבלרוס ,לתחרות
הבינלאומית הראשונה שלה .חצי שנה אחר
כך כבר השתתפה באליפות ישראל במסגרת
הליגה הבכירה" .התרגיל הראשון הוא התרגיל
החופשי ,ללא מכשיר" ,מספרת נגה" .זה היה
תרגיל שהייתי פחות חזקה בו .זה גם תמיד
התרגיל הראשון ,עם כל ההתרגשות והלחץ

של תרגיל ראשון בתחרות .הגעתי למקום
ה ".12-התרגיל השני היה תרגיל החבל.
"עשיתי אותו ממש מעולה .אבא שלי ישב
עם תוכנה שהשוותה את התוצאות של כל
המתמודדות והתברר שאני במקום הראשון,
אבל לא הסכמנו להאמין בזה עד שעליתי
על הפודיום" .גם בתרגיל החישוק הגיעה נגה
למקום הראשון .התוכנה לא טעתה .נגה סיימה
את אליפות ישראל עם מדליית זהב בחבל,
מדליית כסף בחישוק ומדליית ארד בקרב-רב.
"הייתי בהלם .לא ציפיתי לזה .בפעם הראשונה
שהשתתפתי באליפות ישראל עליתי לפודיום
פעמיים! החיוך לא ירד לי מהפרצוף".

המאמנות מבקשות שלא תלך לבית הספר,
היא מתאמנת בין שש לעשר שעות ביום",
מספרת גל" .בכל שבוע צריך להתאמן בכל
התחומים .הספורט הזה משלב כל כך הרבה
דברים :ריכוז ,כושר ,תנועה ולהרים את עצמך
כשצריך" ,מסבירה נגה" .זה הכל בראש .את
עושה כל תרגיל מאות פעמים עד שאת
מצליחה .צריך להתרכז ולדעת איך לשפר
ומאיפה לקחת עוד כוח כדי לא להישבר".

תנאים לא קלים
התנאים בבאר שבע אינם קלים" .קפוא
שם בחורף ולוהט בקיץ" ,מספרת גל" .אני

אלופת ישראל 2015
בשנת  2015זכתה נגה לראשונה בתחרות
בינלאומית ביוון .היא זכתה בזהב בחבל,
בחישוק ובקרב רב .באליפות ישראל באותה
שנה היא זכתה לעלות ארבע פעמים לפודיום:
בחבל ,חישוק ,אלות וקרב-רב והוכתרה
כאלופת ישראל בהתעמלות .ב 2016-נמשכו
ההצלחות בחו"ל עם מדליות זהב בקרב רב
בפולין ,יוון והונגריה וזהב בכדור בבלרוס.
באפריל התקיימה אליפות ישראל לשנת
" .2016הייתי צריכה לעשות  4תרגילים ,כמו
הגדולות" ,מספרת נגה .הפעם זכתה במדליית
זהב בכדור ,שתי מדליות כסף  -בחבל ובקרב
רב ומדליית ארד בחישוק" .עליתי על הפודיום
בכל המכשירים ,חוץ מאלות .אמנם שנתיים
קודם בכלל לא חלמתי על פודיום ,אבל עדיין
זו היתה תחרות פחות טובה .שמחתי עם
המדליות שבהן זכיתי ,אבל זה פחות כיף
מאשר מקום ראשון".

"זה הכל בראש .את עושה כל תרגיל
מאות פעמים עד שאת מצליחה.
צריך להתרכז ולדעת איך לשפר
ומאיפה לקחת עוד כוח כדי לא
להישבר" ,מסבירה נגה
ההצלחה אינה מגיעה מאליה .נגה עובדת קשה
מאוד ומשקיעה את עיקר זמנה באימונים.
"בימים שבהם היא הולכת לבית הספר ,היא
חוזרת בצהריים ,אוכלת משהו ונוסעת לבאר
שבע .האימונים נמשכים ארבע ,חמש ולפעמים
אפילו שש שעות וכוללים בלט קלאסי ,עבודה
על מכשיר ,כושר וגמישות .היא מסיימת משרה
אחת ומתחילה במשרה שנייה ,שמסתיימת
ברוב הימים בשעה  .21:00בימים שבהן
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נכנסת לאסוף אותה ורואה את המאמנות
קופאות מקור ".גם התקרה באולם ,מוסיפה
נגה ,נמוכה מדי לביצוע חלק מהתרגילים.
"בסופי השבוע היא מתאמנת בחולון ,באולם
שנבנה לאליפות אירופה ,ובפתח תקווה יש
אגודה שיש לה אולם משלה ומקבלת אותה
בשמחה" ,ממשיכה גל" .המאמנות מסורות
מאוד ומגיעות לאמן אותה גם בסופי שבוע".
לפעמים היא מתאמנת במרכז במשך שבועות
שלמים" .מתקני האימונים במרכז טובים יותר
ויש בהם שעות אימון רבות יותר ".הסבתות
מגויסות לעניין ומסייעות ולפעמים המאמנת
שלה מצטרפת אליה לאימונים במרכז .בשבוע
שעבר ,למשל ,היא היתה כל השבוע בחולון.
"אנחנו מחפשים כל הזמן את האיזון הנכון בין
בית הספר לאימונים" ,מדגישה גל .קורה גם
שנגה לא מגיעה לבית הספר במשך שבועות
שלמים .למרות זאת ,סיימה את המחצית
הראשונה של שנת הלימודים בהצטיינות יתרה.
בנוסף לכך ,היא גם לומדת יום בשבוע במרכז
המחוננים "מעוף" בבאר שבע.

אימונים וויתורים
כדי לשמור על כושר ,חייבת נגה להמשיך
להתאמן ללא הפסקה .במהלך "צוק איתן",
למשל ,היא המשיכה להתאמן גם כאשר
המשפחה פונתה מבסיס חצרים לבסיס
רמון" .רצתי ,שחיתי ,עשיתי מתיחות ורקדתי
בסטודיו וכך הצלחתי לחזור בכושר" ,היא
מספרת" .כשנסענו בקיץ לטיול משפחתי
של חודש בארה"ב ,הבטחתי למאמנת שלא
אחזור 'בטטה' .כל בוקר התעוררנו ,אבא ואני,
חצי שעה ויותר לפני הזריחה ורצנו  11ק"מ".
"היא למדה להכיר את ארה"ב דרך הרגליים",
מוסיפה גל בחיוך.

"אם קורה באימון משהו טוב ,היום
שלי ישתנה לגמרי ואני לא אצטער
שפספסתי משהו .אני אוהבת לאתגר
את עצמי ,לא לעצור ולעשות עוד
ועוד".
האימונים הרבים באים ,מטבע הדברים ,על
חשבון דברים אחרים .לפעמים ,אם זה לפני
תחרות ,היא נאלצת להפסיד מסיבות בר ובת
מצווה" .היא ילדה חברותית מאוד ,שאוהבת
חברה ומשתדלת לא להחמיץ אירועים ,אבל
היא צריכה לבחור" ,אומרת גל" .אני צריכה גם
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לשמור על תזונה נכונה ,לא להפסיד אימונים
ולא לצאת לטיולים שנתיים ,מחשש שאפצע.
אני לא הולכת עם חברות לקניון לאכול פיצה.
אולי שלוש-ארבע פעמים בשנה יש לי אחר
צהריים רגיל" ,מספרת נגה" .לפעמים זה נורא
מבאס .יש שבועות קשים שבהם דברים לא
הולכים ואז ,אם אני גם צריכה לוותר על אירוע,
זה שובר .מצד שני ,אם קורה באימון משהו
טוב ,היום שלי ישתנה לגמרי ואני לא אצטער
שפספסתי משהו .אני אוהבת לאתגר את עצמי,
לא לעצור ולעשות עוד ועוד".

בגדים באלפי שקלים
ויש גם הוצאות כספיות .ספורטאיות ברמתה
נאלצות להוציא סכומי כסף נכבדים עבור
הציוד הדרוש" .הבגדים עולים אלפי שקלים
ויש גם הוצאות על טיסות ,מחנות אימונים,
נסיעות לתחרויות ומלונות .גם המכשירים
עולים כסף רב ויש להחליף אותם מדי פעם.
נעליים צריך להחליף כל שבועיים ,שלא לדבר
על תיקים ,כיסויים למכשירים ,חליפות ספורט,
גרביים ,חותלות ועוד" ,מסבירה נגה .בימים
אלה מחפשת משפחת בלוק ספונסורים
שיעזרו לנגה להגשים את חלומותיה ולהגיע
הכי רחוק שאפשר" .ההוצאות הן בלתי סבירות

וכל עוד היא לא בנבחרת ישראל ,לא מכירים
בה ולא מממנים אותה" ,מסבירה גל .רק בעוד
שנה וחצי היא תוכל להתקבל לנבחרת ועד
אז אנחנו מחפשים ספונסור".
גל היא מורה לתקשורת ב"מבואות הנגב",
דן ,אביה של נגה ,פרש לאחרונה משירות
בחיל האוויר לאחר  26שנים .לנגה יש אח
גדול ממנה ושני אחים צעירים .לאחר  18שנים
בשיכוני חיל האוויר ,עברה המשפחה להתגורר
בשכירות בהרחבה של קיבוץ להב ,עד לסיום
הבנייה של ביתם בהרחבה" .כמשפחה ,אנחנו
משתדלים שעיסוקיה הספורטיביים של נגה
לא יפגעו בשאר הילדים .היא דוהרת הלאה
ואנחנו נותנים לה את מלוא התמיכה".

על קצה
המגמה
יפית סביר

בשנתיים האחרונות מתפתחות מגמות חדשות בביה"ס "מבואות הנגב".
בין המגמות החדשות אפשר למנות מגמת תיאטרון ,מגמת ספורט ומגמת
הנדסת תוכנה ,המתאימה את עצמה להתפתחות הטכנולוגית חסרת
המעצורים .המגמות מאפשרות לכל תלמיד לפתח את כישוריו על פי
בחירתו ולהתמקצע בתחומים הקרובים לליבו" .השאיפה שלנו היא לאפשר
לכל ילד בחירה משמעותית ולמידה מתוך עניין ואהבה לנושא" ,אומר אלי
פרץ ,מנהל בית הספר.

חינוך גופני לבריאות ,לפנאי ולערכים

מגמת תיאטרון

רכזת המגמה :בריג'יט דוד ,מורה לחינוך גופני

רכזת המגמה :רינת מוסקוביץ'
בנושא 'אורח חיים בריא' ,בהובלתם ובהפעלתם
של תלמידי המגמה .בנוסף לכך ,אנחנו במגעים
עם פנימיית 'עדנים' ליצירת שיתוף פעולה
ב'מירוץ עדנים'".

"מאז ומתמיד רציתי להקים מגמת ספורט
בבית הספר והשנה ,הודות לאלי שהרים את
הכפפה ,החלום התגשם" ,אומרת בריג'יט דוד,
מורה ותיקה לחינוך גופני ב"מבואות הנגב"
ורכזת המגמה" .המגמה הוקמה בשיתוף
עם שרון שוורץ ,מורה לחינוך גופני ומתמחה
בכדורסל ,שמלמד שיעורי אנטומיה ופיזיולוגיה,
תומר שמואלי ,מורה לחינוך גופני שמתמחה
בכדורעף ומלמד ארגון מפעלים ספורטיביים
ונועה שמריהו ,השותפה בפעילויות מחוץ לבית
הספר ,ריצה ותחומים נוספים".
במגמה לומדים  21תלמידים מכיתה י' .תלמידים
המעוניינים להצטרף למגמה עוברים ראיון אישי
ועליהם להיות בעל זיקה לספורט .מתלמידי
המגמה נדרש ציון של  80לפחות במקצוע מדעי
בסוף כיתה ט' .במהלך השנה הם לומדים
במסגרת המגמה  6שעות שבועיות ,הכוללות
שיעורים באנטומיה ופיזיולוגיה ,ארגון מפעלים
ותוכנית מיוחדת לקידום ערכים בשיתוף עם
רונה פויירינג ,רכזת הבריאות במועצה" .זו מגמה
מדעית לכל דבר" ,מדגישה בריג'יט.
שנת הלימודים הנוכחית במגמה נפתחה ביום
גיבוש" .רצנו משובל למשמר הנגב .לאחר הריצה
המשכנו בארוחת בריאות ויום חשיפה לתחומי
הספורט השונים .במהלך חודש מרץ יתקיים
שבוע בריאות לתלמידי בית הספר שיעסוק
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נטע גל .תלמידת המגמה לספורט:
"מבחינתנו ,מגמת החינוך הגופני
היא יחידת העילית של 'מבואות
הנגב'".
את התוכנית יצרה ומנחה בריג'יט" :בתוכנית
משולבים  10מפגשים עם תמיר ארז ,סמנכ"ל
עמותת ערכים בארץ ,כדי לגבש את תלמידי
המגמה כקבוצה ולהטמיע בהם ערכים הקשורים
בספורט ,כמו :הגינות ,מניעת אלימות ועוד .מטרת
התוכנית היא להכשיר את התלמידים כמנהיגים,
שינהיגו בקהילת בית הספר ובקהילתם את
הערכים הנלמדים.
"המגמה בצמיחה" מוסיפה בריג'יט" .בכתה
י"א ירחיבו התלמידים את לימודי האנטומיה
והפיזיולוגיה ויתווספו אליהם תורת האימון,
תולדות החינוך הגופני ופסיכולוגיה של הספורט
למבחן בגרות חיצוני .בכיתה י"ב יבצעו התלמידים
עבודת מחקר בתחום כיחידת לימוד ויחידה
נוספת הם יקבלו בתחום המעשי ,המתמקד
בכושר גופני ומשחקי כדור".
נטע גל ,תלמידת המגמה מספרת" :ילדי המגמה
מרגישים טוב יותר אחרי שיעורים מעצימים.
הידע עובר אלינו בדרך מעניינת ביותר ,המורים
מתייחסים אלינו ברצינות רבה ואנחנו מקבלים
כלים לחיים ,שיכולים לעזור לנו .אנחנו אוהבים
את המגמה ושמחים לתת מעצמנו לאחרים.
מבחינתנו ,מגמת החינוך הגופני היא יחידת
העילית של 'מבואות הנגב'".

מגמת התיאטרון הוקמה בשנת הלימודים
שעברה על ידי רינת מוסקוביץ' השנה הצטרפה
עידית גבע-רן .המגמה הוקמה בעקבות פניות
של תלמידים ,בהתחלה כקבוצת תיאטרון ל13-
תלמידי שכבה ט' שביקשו ללמוד תיאטרון.
לימודי הקבוצה ,ההתנסות ואף ההפקה הקטנה
שהעלו התלמידים בסוף כיתה ט' ,היו להצלחה
שבעקבותיה נפתחה המגמה ,שפועלת כיום
בשכבות י'-י"א.

רינת מוסקוביץ ,רכזת מגמת
התיאטרון" :אני מאמינה שמגמת
התיאטרון היא מקום שבו התלמידים
יכולים להתחבר לעולמם הפנימי
וללמוד על עצמם בדרך מיטבית".
במסגרת המגמה לומדים התלמידים לבחינת
בגרות ברמה של  5יחידות לימוד ,הכוללת לימודי
קלאסיקות תיאטרון ,עבודת שחקן ,תרגילים
מגבשים ומפתחי יכולת משחק ועמידה מול קהל.
התלמידים לומדים לעבוד בקבוצה ונחשפים
לתיאטרון הישראלי באמצעות למידה וצפייה
בהצגות .המגמה חושפת את התלמידים לעולם
התיאטרון ולעולמו של השחקן .בסוף השנה
מעלים תלמידי המגמה מערכות מתוך הצגות
או מונולוגים שעליהם עבדו במהלך השנה .בסוף
השנה שעברה העלו תלמידות המגמה מערכות

מתוך המחזה "בית ברנרדה אלבה" מאת פדריקו
גארסיה לורקה בפני המשפחות ובפני צוות בית
הספר.

המבואות :מבוא למדעי המחשב ומבוא לתכנות.
בסוף השנה מגישים התלמידים פרויקט המדמה
ניהול של מחסן חלפים ,שבו הם מתבקשים לייצר
מערכת מידע המאפשרת למשתמש לשלוט
במלאי ולנהל אותו .התלמידים לומדים פעמיים
בשבוע ביום לימודים ארוך ,בין השעות 17:00-
 ,15:30ונדרשת מהם השקעה מרובה גם לאחר

עידית גבע-רן" :כמורה שאוהבת את התחום,
קיבלתי השנה הזדמנות להגשים חלום.
התהליך הפנימי שכל אחת עוברת כשחקנית
והלמידה לתת מקום לאחר ,לקבל ולהכיל ,אלה
כלים משמעותיים לחיים ,מעבר לבניית יכולת
המשחק וההופעה מול קהל .התחום התראפויטי יודן פירט ,מרכז המגמה למדעי
הנלמד בשיעורים הוא ייחודי לתחום התיאטרון .המחשב והנדסת תוכנה " :הכשרה
התלמידות מתנסות בתרגילים שונים העוסקים כזו תנתב את הבוגרים לשירות
בהיכרות ובגיבוש קבוצה ,פנטומימה ,פיתוח משמעותי בצה"ל בתחום הסייבר
הקשב והריכוז ,פעולות ותנועות גוף ,העלאת ותכין את התלמידים לקראת
מודעות קשובה (מיינדפולנס) ותיאטרון פלייבק .המשך לימודים והשתלבות בחיים
הפן המעשי מאפשר פיתוח של מודעות אישית האזרחיים בתחום זה".
ומיומנויות אישיות ורגשיות מגוונות וזאת לצד
לימוד שפת התיאטרון :מרכיבי התיאטרון ,מושגי
יסוד ,עבודת שחקן ,תפקיד האביזר במחזה ,שעות הלימודים .על התלמידים לבחור במקצוע
מדעי נוסף :פיסיקה ,ביולוגיה או כימיה וללמוד
תפאורה ,תאורה וסאונד".
במסלול של  5יחידות מתמטיקה ו 5-4-יחידות
כיום ,מספרת עידית ,עובדים במגמה על הפקת אנגלית .בסוף השנה ניגשים התלמידים לבחינת
המחזה "גן ריקי" מאת דויד גרוסמן ,העוסק בגרות פנימית ונדרשים להקים אתר אינטרנט
בעולמם של ילדים בני  .4במסגרת לימוד המחזה כפרויקט .בכיתה י"א ניגשים התלמידים לבחינת
יצאו התלמידות לצפות בילדי גן הילדים בבית בגרות חיצונית של  5יחידות .לאחר בחינת הבגרות
קמה .ההפקה תעלה על הבמה בערב חגיגי של הם מתחילים ליצור פרויקט במסלול הגנת סייבר
המגמה ,שיתקיים באולם בלהב בסוף אפריל .ומפתחים פרוייקט נוסף .במהלך י"ב לומדים
"אני מאמינה שמגמת התיאטרון היא מקום שבו התלמידים לבחינה של  5יחידות נוספות בפיתוח
התלמידים יכולים להתחבר לעולמם הפנימי פרויקטים המבוססים על שירותי אינטרנט וענן
וללמוד על עצמם בדרך מיטבית .החזון שלי הוא המחשוב כמו יומן פגישות ,פלטפורמה לחובבי
להרחיב את מספר המשתתפים ואת פעילותה משחקים המבוססת על חוכמת ההמונים ועוד.
של המגמה בעבודה מול הנושאים השכבתיים,
במהלך שנות הלימודים במגמה מתקיימים
טקסי בית הספר ועוד" ,מסכמת רינת.
סיורים לימודיים ב"אינטל" ,ב"מייקרוסופט ישראל"
ובמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן
מדעי המחשב והנדסת תוכנה
גוריון .המגמה מאפשרת לתלמידים בעלי יכולת
מרכז המגמה :יודן פירט ,בעל תואר שני
גבוהה לבצע עבודת מחקר מדעית בשילוב עם
במינהל עסקים ומערכות מידע
אוניברסיטת בן גוריון .יודן ,שהגיע לבית הספר
לאחר שצבר ניסיון רב בעולם ההייטק ,מספר:
"לעיתים אני מחבר את התלמידים לחממות
ולסטרטאפים וכך הם יכולים לקחת חלק בפיתוח
של מוצר לחברת הייטק .כיום אנחנו בודקים
אפשרות לפתוח מסלול של לימודי המשך
בהתמחות בסייבר שתנתב את הבוגרים לשירות
בצה"ל בתחום הסייבר ותכין את התלמידים
להמשך לימודים והשתלבות בחיים האזרחיים
מגמת מדעי המחשב והנדסת תוכנה עם התמחות בתחום זה".
בסייבר פועלת בבית הספר מזה שלוש שנים.
במגמה לומדים כ 50-תלמידי י'-י"ב אשר "השנה התחלנו לפתח תוכנית הצמחה לתחום
ניגשים לבחינת בגרות מורחבת וזכאים לתעודה הטכנולוגי–הנדסי גם בחטיבת הביניים" ,מוסיף
יודן" .כבר בכיתה ז' נחשפים התלמידים
טכנולוגית-מדעית.
לתחום הרובוטיקה ומתמודדים עם תכנון
את הלימודים מתחילים בכיתה י' בלימודי ותהליך לפתרון של אתגרים ומשימות שונות.

בכיתה ח' הם נחשפים להדפסה בתלת-ממד,
לטכנולוגיה ולתכנות בתחום חדשני זה .ביה"ס
הצטייד במדפסת תלת-ממד והתלמידים רואים
כיצד הדגם שיצרו הופך למציאות .בכיתה ט'
עתיד להיפתח פרויקט מצוינות ,שלקראתו
אנחנו מאתרים תלמידים בעלי יכולות גבוהות
בתחומים הריאליים ועובדים איתם על פיתוח של
חשיבה יצירתית ומתקדמת באמצעות רובוטיקה
ורחפנים".
בימים אלה נבנית בקמפוס החדש מעבדת
מחשבים חדישה ,שבה הושקעו מאמצים
ותקציבים רבים ,במטרה לבנות כיתת הייטק
המבוססת על הטכנולוגיה המתקדמת ביותר.
"המטרה היא לאפשר לתלמידים להיחשף
למערכות המחשוב המתקדמות ביותר ,לצורך
הכשרתם להתמודדות עם האתגרים הצפויים
להם בעתיד" ,מסכם יודן.

אלי פרץ ,מנהל "מבואות הנגב":
"כבר בשכבות הצעירות אנחנו
מעודדים פדגוגיה של בחירה ונותנים
לתלמידים אפשרות לבחור בתחומי
עניין המאפשרים התפתחות אישית
וביטוי אישי ,כדי שיגיעו לחטיבה
העליונה עם מיומנויות בחירה
וטעימות ממגוון תחומים".
"השאיפה שלנו היא לאפשר לכל ילד בחירה
משמעותית ולמידה מתוך עניין ואהבה לנושא",
אומר אלי פרץ ,מנהל ביה"ס" .כבר בשכבות
הצעירות אנחנו מעודדים בחירה ונותנים
לתלמידים אפשרות לבחור בתחומי עניין
המאפשרים התפתחות אישית וביטוי אישי ,כדי
שיגיעו לחטיבה העליונה עם מיומנויות בחירה
וטעימות ממגוון תחומים.
למידה פדגוגית משמעותית נוספת שפיתחנו,
בהנחייתה של נעמי לה גנק ,היא עבודת גמר
ומחקר בהיקף של  5יחידות לימוד .התלמיד בוחר
בנושא שמעניין אותו ,מתנסה בכלי חקר ,שאילת
שאלות ,קריאת חומרים בתחום ,איסוף חומרים
והסקת מסקנות ומפתח מיומנויות הנדרשות
למחקר .התנסות זו מכינה את התלמידים לעבודה
אקדמית .תלמידים רבים היססו בעבר לפנות
לתחום עבודת הגמר עקב חוסר בליווי והדרכה.
לכן החלטנו לייעד חלון זמן במערכת והפכנו את
הבחירה בעבודת גמר למגמה שנייה ,שבה יכולים
התלמידים לבחור והקצינו ליווי והנחייה מקצועית
לאורך התהליך .כתוצאה מכך אנחנו עדים לכך
שיותר ויותר תלמידים בוחרים בעבודות הגמר
ואנו מברכים על כך".
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מעברים בשטח /

חדוה גבריאל " -מעברים נגב צפוני" ,מנהלת תחום היזמות בבני שמעון

סיפור על חנות קטנה ומטריפה
מרכז היזמות המקומית של בני שמעון בפסטיבל "דרום אדום"

והתגייסות מטעם המשתתפים בשולחן והחלטנו
לבדוק את הנושא ברצינות.

הקמת חנות תוך חודש  -ההרפתקה
מתחילה
תוך יומיים ,לאחר התרוצצות של טלי ביטון הולי,
שהצטרפה גם היא להקמה החנות ,מול הגורמים
הסטטוטוריים  -הבנו שבאמת אפשר לחלום
ולהקים חנות.
קיבוץ בית קמה ומנהלי מתחם צומת בית קמה
התגייסו גם הם ולבסוף קיבלנו את החנות לחודש
ללא עלות השכרת המבנה .זהו גם המקום
להודות להם על כך.
רק מי שלא חי במועצה במהלך חודש פברואר
האחרון הצליח ,כנראה ,לפספס את חנות היזמים
המקומית ,שהוקמה על ידי המועצה האזורית בני
שמעון במהלך פסטיבל "דרום אדום" .מדובר
במיזם שהוקם כחלק מפעילותה של עמותת
התיירות "שקמה בשור" עבור בעלי העסקים
בדרום.

סיגל מורן מטילה פצצה
רעיון הקמתה של החנות נולד על שולחן 'מפגש
התנעה' של מועדון העסקים עבור יזמים ובעלי
עסקים המתגוררים במועצה .זהו מועדון שאנו
שוקדים על הקמתו מאז חודש נובמבר ,כחלק
מפעילותי מטעם "מעברים נגב צפוני" כמנהלת
תחום היזמות וליווי העסקים הקטנים במועצה.

המשתתפים הביאו לשולחן צרכים וקשיים שיש
לרוב בעלי העסקים בתחילת דרכם ובתהליך
הגדילה שלהם ,ויחד התחלנו לחשוב על מטרותיו
העיקריות של המועדון ובאלו תחומי עשייה כדאי
להתרכז.
המשתתפים דיברו על יצירת סביבה מעודדת
ליזמות במועצה ,על הצורך במפגשים ואירועים
משותפים ,המניבים היכרות ושיתוף פעולה בין
העסקים ,על ההבנה שלבעל עסק יש קשיים

ואז ...רגע לפני סוף המפגש,
מחליטה סיגל מורן להפתיע את כל
המשתתפים ומעלה לשולחן רעיון:
"אולי נשכור עבורכם את החנות
במפגש ,שהתקיים בתאריך  ,2.1.2017נכחו הריקה במתחם שבצומת בית קמה
נציגות המועצה  -סיגל מורן ולילך קולומבוס ,במהלך פסטיבל דרום אדום?"
נציגות "מעברים נגב צפוני"  -סלעית ברדה,
עינת מדמון ואנוכי וכמובן  -נציגי היזמים ובעלי
העסקים המקומיים.

מטרת המפגש היתה בניית חזון למועדון העסקים,
שנקרא  ""BZBוהגדרת מטרותיו.
החזון שאושר ע"י כל המשתתפים בדיון היה:
"יצירת קהילת יזמים ועסקים חזקה ,משמעותית
ויציבה ,הפועלת בתפיסה של כלכלה מקומית
מקיימת ובשיתוף פעולה בין בעלי העסקים,
המועצה ,הקהילות והאזור".
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רבים ,משום שלרוב הוא אינו עובד לבד ועל
אפשרות להניע יותר ולהשיג יכולת השפעה
על מצבם של העסקים ויכולת ההתפרנסות
כעצמאיים במרחב הדרומי שלנו.
ואז ...רגע לפני סוף המפגש ,מחליטה סיגל מורן
להפתיע את כל המשתתפים ומעלה לשולחן
רעיון" :אולי נשכור עבורכם את החנות הריקה
במתחם שבצומת בית קמה במהלך פסטיבל
דרום אדום?" ההצעה הביאה הרבה התרגשות

סיגל מינתה את העוזרת האישית שלה ,לילך
קולומבוס ,ללוות את התהליך ויחד עם המון
שותפים מדהימים יצאנו לדרך.
במהלך שלושת השבועות הבאים נתנו כולנו מה
שיכולנו כדי להצליח במטרה שרצינו להשיג.
הצוות המוביל של המועדון חילק משימות וכל
אחת הצליחה להתגייס ולתרום לתהליך.
כל יום מחדש התרגשנו לגלות איך באמת יכול
ה'ביחד' להניע יותר ולדחוף איש את רעהו קדימה.
שתי מעצבות פנים ,מיטל שנרך (גבעות בר)
וענבל שגיא גרנסיה (משמר הנגב) ,התנדבו
לעצב את החנות ולחלק את הדוכנים בשטח.
גייסנו יזמים משתתפים ,הזמנו אביזרים ,משתלת
"השתיל" במושב תדהר תרמה צמחים לקישוט
החנות ויחד יצרנו חנות משגעת ,עם שילוב צבעים
של אדום וירוק ,כצבעי השדות ,שנתנו לכל החנות
אישיות ושפה עיצובית בכל קיר ופינה.
בימים האחרונים לפני פתיחת החנות הגיעו
הרבה יזמים ,בעלי עסקים ועובדי מועצה ,כדי
לתת יד -לתלות ,להרכיב ולהבריג כל מה שצריך.
האווירה היתה מלאה באבק והתרגשות גדולה.
לא היתה לנו כבר סבלנות לחכות לפתיחת
הדלתות בפעם הראשונה.

פתיחת דלתות  -התרגשות בשיאה!
ביום שישי ,3.2 ,פתחנו יחד את "מרכז היזמות

המקומית בני שמעון"  -מתחם דוכני מכירה של
מוצרים מקומיים ,כמו תכשיטים ,אבני חן ,בגדים
ואקססוריז ,כלים ומוצרי חן לבית ולמשרד ,עוגות
ועוגיות ,מוצרי ילדים ותינוקות ועוד.
כחלק מהפעילות במקום ,הפעילו היזמים
סדנאות יצירה ,הפעלות ספורט ודוכן בלוני
צורות.
מחוץ לחנות הוקם דוכן מרכז המידע של
רשות הטבע והגנים לחלוקת מפות ומידע על
אטרקציות בימי פסטיבל "דרום אדום".
סיגל מורן ודרור קרואני ,מנכ"ל החברה הכלכלית
של בני שמעון ,באו גם הם להתרגש יחד אתנו
בחלום שהפך למציאות וקהל אורחי הפסטיבל
שהגיעו לאזור באו להכיר ,לרכוש מוצרים
מקומיים ולחזק את הכלכלה המקומית.

חיים מסופ"ש לסופ"ש
בואו נגלה לכם :לא קל לוותר ,במשך חודש,
על ימי השישבת המשפחתיים שלנו ולהגיע
עם אנרגיות חדשות כדי לעמוד בחנות ולמכור .זה הזמן להגיד תודה!
התהליך של ניהול החנות הביא אותי להכיר •תודה לסיגל מורן ,ראש המועצה ,שהיתה
יותר את האנשים שמאחורי העסקים המקומיים
בעלת החלום ושותפה מלאה בכל התהליך
ולהעריך אפילו יותר את בעלי ,שנשאר עם הבנות
וההתרגשות.
לבד בבית .המכירה הפרונטאלית העמידה את
המוכרות בחנות בסיטואציה שאינה פשוטה לכל •תודה ללילך קולומבוס ,על הליווי בתהליך
והתמיכה לאורך הדרך בכל מה שרק ביקשנו.
בעל עסק והדבר החזק ביותר בין המשתתפות
•תודה לדרור קרואני ,מנכ"ל החברה הכלכלית
בפרויקט היה תחושת היחד.
ולסלעית ברדה ,מנהלת "מעברים" נגב צפוני,
המפגש הקבוע ,ההיכרות שהעמיקה והיכולת
על שיתוף הפעולה ,הליווי וההנחיה
כל
לשתף ולדבר על הקשיים היומיומיים בחיי
• תודה להקטור גולן מבית קמה ולמוטי איפרגן,
עסק ,השמחה על מכירת מוצר על-ידי מישהי
על העזרה בתהליך ההקמה ובמשך כל זמן
אחרת וקבלת כוח זו מזו כל פעם מחדש.
פעילותה של החנות.
קיבלנו יחד החלטות על אמצעי השיווק שלנו •תודה למיטל שנרך מגבעות בר וענבל שגיא
וכולן היו יחד בהקמה ובפירוק כל פעם מחדש
גרנסיה ממשמר הנגב ,בעלות עסקים בתחום
וחיכו להיפגש שוב בסופ"ש הבא.
עיצוב פנים וסטיילינג ,שהתנדבו לבנות יחד
את הקונספט העיצובי של המקום וליוו את כל
ומה עכשיו?
התהליך בבחירת חומרים ובחירת אקססוריז
בשבת ,4.3 ,סגרנו את החנות עצמה ,אבל ממש
לעיצוב ,כדי שנוכל באמת להקים חנות במעט
לא את הרצון להמשיך לפעול יחד.
זמן ותקציב.
אנחנו ממשיכים לבנות את מועדון העסקים של •תודה לדודי אברג'יל ,מנהל מחלקת האחזקה
במועצה ,על העזרה בהובלה ,הקמה ופירוק
בני שמעון  BZB -ובקרוב נקיים אירוע חגיגי לציון
בחיוך גדול ולב רחב.
פתיחת פעילותו של המועדון והזמנת היזמים
ובעלי העסקים של המועצה להצטרף לקהילה •תודה למשתלת "השתיל" במושב תדהר ,על
תרומת עציצים לקישוט החנות.
ולעשייה המשותפת ,שכולה מיועדת לחיזוק
וקידום של הכלכלה המקומית המקיימת.
•תודה לחברת "כאן הפקות" על צילום ועריכת

הכתבה על החנות.
•תודה לליאורה סלע-דוד ולבנת גינזבורג
מעמותת התיירות "שקמה בשור" ,על שיתוף
הפעולה והעשייה המשותפת בפסטיבל "דרום
אדום".
•ותודה ענקית למשתתפים בפעילותה של
החנות  -איילת רונה טל מתאשור ,צוות בית
גיל-עד  -ענת הורביץ וסילביה בלושטיין ,דפנה
דגן ממשמר הנגב ,איה האי מדביר ,עינת בן
שלום מבית קמה ,הילה יעקובי מדביר ,שרה
וענבר כרמל ממשמר הנגב ,ענת שריג מדביר,
בנות חצרים  -אולגה פופוב ,אורנה חזקיה ואתי
קוזלובסקי ,ירדן קוברסקי משובל ,עינב גלזר
מדביר ,ענבר ברקוביץ מגבעות בר ,שולי בורבא
מגבעות בר ,יוגב פזי מגבעות בר ,עדנה גלילי
משובל ,ענבל שגיא גרנסיה ממשמר הנגב
ותחיה שטרן משומריה .בלעדיכם זה לא היה
יכול לקרות!
ולי נשאר לסכם ולומר שהיתה זו עבורי הרפתקה
מדהימה ,שלימדה אותי הרבה על החשיבות שיש
בדרך אל המטרה הגדולה.
אני מאחלת לכולנו שזו תהיה רק ההתחלה
להרבה עשייה משותפת עבור התושבים
העצמאיים המתגוררים במועצה וחיזוק הכלכלה
המקומית המקיימת של כולנו.
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מעברים בשטח /

חדוה גבריאל " -מעברים נגב צפוני" ,מנהלת תחום היזמות בבני שמעון
מהו ,אם כן ,החזון של המרכז שהקמתן
יחד?

פעימות בר

"החזון הוא ליצור מרכז מקצועי לרפואה טבעית
בדרום ,שירכז בתוכו מגוון רחב של טיפולים
שנותנים מענה מלא למטופלים המחפשים
פתרונות טבעיים בנושאי בריאות שונים.

סיפור של שיתוף פעולה נשי

ומה כולל החלק של "בית למטפלים"?

חדוה גבריאל מביאה לכם יזמות מקומית .מסע בעקבות עסקים במועצה.

"כמטפלות בתחום הרפואה הטבעית ,אנחנו
פועלות בדרך כלל לבד ונדרשות להשקיע
משאבים רבים בפרסום ושיווק ומצד שני
 לשאוף תמיד לרכישת ידע מקצועי חדשומעודכן .לכן היינו רוצות שמרכז 'פעימות בר'
יהווה בית למטפלים ,בית שבו נוכל לאחד את
הידע ואת המשאבים של כולם ,להזין ולהעצים

לרעיון להקמת מרכז טיפולים לרפואה טבעית
בשם "פעימות בר" התוודעתי לפני כשנה ,סמוך
להתחלת תפקידי כמנהלת תחום היזמות
במועצה האזורית בני שמעון.
מרינה פלר ,תושבת גבעות בר ,פנתה אלי
בהצהרה "שהיא בדרך להגשמת חלום".

מרינה בת  ,36אם לשני ילדים ונשואה לאלכס.
במקצועה היא רפלקסולוגית בכירה ובוגרת
מכללת רידמן.

רעות פז-ילנד ממשמר הנגב ,בת  ,48אם
לשלושה ילדים ונשואה לנתי פז ,בן קיבוץ
משמר הנגב .רעות היא בת קיבוץ בארי ולפני
 8שנים עברה למועצה שלנו .מזה  20שנה היא
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ספרו לי מעט על הקשר ביניכן

ומרינה ,מצידה ,משיבה" :אני מרגישה שממש
נכנסתי לזוגיות עם רעות ,לכל אחת מאתנו יש
נקודות חוזק משלה ויכולת לקדם ולהניע בצורה
אחרת את התהליך ויחד זה עובד .רעות טובה
בזיהוי וחידוד של הפרטים הקטנים ויודעת לאפס
אותי כשצריך".

לא הבנתי כמה היא רצינית עד שהגעתי לראות
את המקום ביום הפתיחה.

כשפגשתי את רעות ,היא סיפרה לי שגם היא
מגיעה מעולם הרפואה המשלימה ומטפלת
בשיטות טיפול מהמזרח הרחוק ,כמו דיקור סיני
ויפני .השיחה בינינו הפכה אותנו לחברות .הבנו
שלכל אחת מאתנו קל יותר לשווק את חברתה
מאשר את עצמה .הצעתי לה לשתף פעולה
ולנסות לקדם זו את זו".

המטפלים ההוליסטיים מוזמנים להגיע למרכז
כדי להעשיר את המידע והכלים שלהם ,לשתף
פעולה יחד ולצור קהילה חזקה של מטפלים
באזורנו .מטפלים שבוחרים להצטרף למרכז
שלנו מקבלים חבילת שיווק משותפת ,הכוללת
דף עסקי באתר שלנו ,קידום בכל ערוצי המדיה,
גיבוש והעשרה.
"מרינה היא כוח הנעה חזק מאוד" ,עונה רעות.
"היא לוקחת את הדברים ומניעה אותם קדימה.
יש לה יכולות מדהימות בתחום השיווק ויחסי
ציבור".

כך היא אמרה לי בפירוש" :אני פותחת ביחד
עם שותפה מרכז טיפולים לרפואה טבעית
בגבעות בר .המקום מיועד לשמש הן כמרכז
מקיף לטיפולים משלימים והן כבית למטפלים
ההוליסטים המתגוררים באזור".

"הרעיון נולד עוד בגיל  ,"30היא מספרת,
"כשסיימתי את שנת הלימודים הראשונה
במכללת רידמן .כבר אז סימנתי לעצמי כמטרה
להיות בעלת קליניקה משלי עד גיל  .40זהו החזון
וזה גם הרצון .לכן ,כשבנינו את ביתנו בגבעות
בר בשנת  ,2011החלטנו להקים במגרש שלנו
מתחם עם כניסה נפרדת ,כדי שבהמשך הדרך
אוכל להגשים את חלומי ולפתוח מרכז טיפולים.

שיטת הטיפול המתאימה לו ביותר וכמובן ,את
האפשרויות לשילוב בין שיטות הטיפול כדי לקבל
תוצאה טובה יותר ולזרז את תהליך ההחלמה .יש
אפשרות להירשם ולהצטרף למפגשים בערבי
המרכז ,כמו סדנאות לאם ולתינוק ,מדיטציות,
קורס לניקוי רעלים ותזונה נכונה ומעגלי נשים.

לסיום ,יש לכן איזה טיפ קטן למטפלים
ההוליסטים ,שעזר לכן בדרך?
לגבי הרפלקסולוגיה ,את אשכרה
קוראת בכף הרגל?
עוסקת בדיקור סיני והתמחויות נוספות ,כמו
טיפול בתינוקות וילדים ,דיקור אסתטי לאנטי-
אייג'ינג ודיקור יפני.
מה זה אומר דיקור יפני? "הדיקור היפני מתבסס
על הידע העתיק מהרפואה הסינית .היפנים
גילו ולמדו את תורת הדיקור הסיני וחקרו את
השפעתו על מחלות מערביות יותר ,כמו יתר לחץ
דם ,סכרת ,מחלות לב ,סרטן ועוד .הם פיתחו את
הדיקור היפני ,שכיום מוכר בכל העולם .במהלך
הטיפול בדיקור היפני ניתן לראות את השינוי
בעוצמת הכאב ,מפני שהתגובה היא מיידית ולכן
אפשר לקבל פידבק מהמטופל.
שיטת הטיפול מתאימה לאנשים הסובלים
מכאבים בשלד ובשרירים ,בעיות גניקולוגיות,

כאבים נוירולוגיים כמו כאבי ראש ,מיגרנות
ותחושת נימול בגפיים ,בעיות שינה ,בעיות עיכול
ועוד .במפגש הראשון נערך תשאול מעמיק על
אורח החיים וההיסטוריה הרפואית של המטופל.
במהלך התשאול אני מזהה את מקור הבעיה
ובונה אסטרטגיית טיפול מתאימה".

מרינה ,האם רכשת כלים נוספים
ברפואה אלטרנטיבית?

"במהלך עבודתי כמטפלת ברפלקסולוגיה
בחרתי להתמקצע בסוגי טיפול אחרים ,כדי
לרכוש כלים נוספים ושונים .גיליתי את שיטת
הטיפול בשילוב פרחי באך ,שהוסיפה לי פן של
טיפול בצד הפסיכוסומטי של המחלה וחיפוש
אחר מקור הבעיה ,במקום להסתפק בסימפטום.

מרינה מחייכת ועונה" :אני לא מגלה את
העתיד ,כמובן .דרך הרגל אני יכולה לראות את
הפוטנציאל שהאדם נולד אתו והאם הוא מממש
אותו .באמצעות הטיפול אני יכולה לכוון אותו אל
הפוטנציאל המסתתר בתוכו ולזהות מקומות
רגישים ובעייתיים ,הן מהצד הפיזי והן מהצד
הרגשי..
אחרי שהתחלתי לטפל באנשים ,הרגשתי שאני
חייבת לתת למטופלים מכלול גדול יותר של כלים
ושיטות לטיפול .ניסיתי לזהות את היתרונות של
סוגי הטיפולים ושיטות הריפוי המיוחדות של כל
אחד ואיך אפשר להגיע לתוצאות טובות יותר
בשילוב של שיטות טיפול.
כך ,בעצם ,נולד הרצון לשיתוף פעולה ,שהביא
אותי לחפש שותפה למסע".

את המטפלים שלנו ,להביא להם ידע מקצועי
ובנוסף לכך ,ללמוד זה מזה ולהביא קורסים
והכשרות מיוחדות עבור המטפלים ,כמו כלים
שיווקיים ,ניהול זמן ועוד".
מרכז "פעימות בר" נולד ביולי  ,2016באירוע
פתיחה חגיגי בנוכחות ראש המועצה סיגל מורן
ומבחר מטפלים הוליסטיים במגוון רחב ,מכל
הדרום.
כיום יש במרכז  9מטפלים ,שכל אחד מהם
מתמחה בשיטת טיפול אחרת – רפלקסולוגיה,
שיאצו ,קרניו-סקראל ,עוצמת הרכות ,טיפולי
מגע ,דיקור סיני ועוד .המטפלים יכולים להזמין
את לקוחותיהם לקבל טיפול באחד מחדרי
הטיפול במרכז ולתת להם מקום נעים ,נוח ורגוע.
מי שבא למרכז יכול לקבל אבחון במקום ע"י
רעות ומרינה ,כדי לזהות את מהות הבעיה ,את

רעות הגיעה מוכנה ומשיבה" :אני חושבת שהדבר
שעזר לי יותר מכל לפרוץ החוצה ממעגל
ה'מטפלת הקטנה בקליניקה' ,הוא הרצון העז
להתרחב ולפתוח את העצמי ,מעבר לאזור
הנוחות שלי .עליכם לעשות משהו אקטיבי
באמת ,כדי שתוכלו לצאת לעולם ולקבל חשיפה
גדולה יותר לטיפולים וליכולתכם כמטפלים".

מרכז פעימות בר
רח' הגפן  ,5גבעות בר

מרינה 054-7636666 -
רעות -054-6659669
חפשו אותנו בפייסבוק:
"פעימות בר״ – מרכז
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נקודת שיוויון /

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

צעד וחצי לאשה
צעד גדול לנשיות
הנוכחות הנשית בספורט ההישגי משקפת במידה מסוימת את הנוכחות הנשית בחברה ובמרחב הציבורי.
מצד אחד ,נשים נמצאות במרחב הציבורי הספורטיבי .מצד שני ,נשים מעטות בלבד נמצאות בליגות העל.
מצד אחד ,מספר הנשים הלוקחות חלק בספורט ההישגי גדל .מצד שני ,התקציבים והמשאבים המאפשרים זאת
אינם גדלים בהתאם לכך.

כישורים של שיתוף פעולה ושל עבודת צוות.
ילדות שמשחקות בספורט קבוצתי לומדות
לקחת מקום במרחב ולהשמיע את קולן .ילדה
שמשחקת בכדור יכולה לרוץ ,לקבל החלטות
ולצעוק .ילדה שמשחקת במשחק כדור יכולה
ליפול ,לכאוב ולהתגלגל.

ההגמוניה הגברית בספורט ההישגי איננה בועה
או מקריות ,אלא שיקוף מאוחר של מה שאנחנו
לומדים ולומדות בחצר המשחקים ,בבית הספר,
בגן הילדים ,בחוגים ובפעילות הפנאי .שם,
בדרך כלל ,נשלחים הבנים למשחקי קבוצה
וכדור ,שהם משחקים הישגיים ,ואילו הבנות
נשלחות לריקוד ,התעמלות וספורט יחידני.
החשיבות שיש להשתתפות שווה של בנות
במרחב המשחקים הקבוצתי ,משפיעה הרבה
מעבר למשחק עצמו .במשחקי כדור מתפתחים
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כשמדובר באשה ,זה כבר שונה .בחברה
הבוגרת נחשבים כל אלה כדברים שמתאימים
פחות לנשים.
אני מסתכלת סביב בענפי הספורט השונים.
בענף הכדורסל יש כ 4,000-שחקניות בכל
הליגות .תקציב השיווק של ליגת הגברים עמד
ב 2016-על  .₪ 100,000,000תקציב ליגת
הנשים לאותה מטרה עמד על  .₪ 500,000כדי
שנבין במה מדובר ,על כל  2שקלים שהוציאה
מדינת ישראל על שיווק הכדורסל הגברי ,היא
הוציאה אגורה אחת ( )₪ 0.01על שיווק של

שמשחקות משחקי כדור וליתר דיוק ,אמהות לילדיה .בוודאי לבניה ולבנותיה אפילו יותר”.
שמשחקות בכדור  -כדורשת.
“ומה לגבי נשים שאינן אמהות?” על-פי החלטה
שוחחתי עם עפרה אברמוביץ ,מייסדת של הארגון ,הליגה פתוחה לכל אשה מעל גיל
“מאמאנט” ,ליגת אמהות בכדורשת ,כדי לנסות  ,30כך שאין אפליה.
לשפוך אור על התופעה .עפרה ,בעצמה אמא
לשתי בנות (כבר לא ילדות ,בנות  18ו )21-ובוגרת “אשה אינה צריכה להיות גבר כדי להצליח .יש
לימודי פסיכולוגיה ,סיפרה לי“ :הפכתי לאמא מן פשוט להחליט ולעשות .הליגה נתקלה בכל
המניין  -מבצעת את המטלות היומיומיות ,שמה מכשול שקיים בספר ,החל מתגובות ציניות על
את עצמי אחרונה בסדר העדיפויות ולא תמיד צירוף המילים ‘ליגה’ ו’אמהות’ והמשך במאבק
מספיקה להגיע לשם .אמא שמנהלת שגרת על הקצאת אולמות ושעות אימון ,אבל למרות
אמהות ,כוללת הסעות לחוגים .שם הוזמנתי ע”י הכל עשינו זאת .הליגה שינתה את מפת
אחת האמהות בחוג למשחק כדורשת .לאחר הספורט בישראל .הוספנו  16,000שחקניות
שניסיתי לא אחת להתחמק ,הלכתי והרגשתי למעגל הספורט בארץ .לא נשים ,אלא נשים
שחזרתי אחורה בזמן ,לגיל  .16זה גרם לי להיות שהן אמהות .בתוך השגרה ,בתוך מעגל החיים,
יש מודל ספורטיבי נשי ,שבו אמא מהווה דוגמה
חיונית ומאושרת”.
ומופת לרוח ספורטיבית”.
לשאלתי למה דווקא כדורשת ,משיבה עפרה
בקצרה“ :אין מגע .זה משחק קבוצתי שבו מבט עולמי :במדינות שונות בעולם נעשות
השחקניות תלויות זו בזו ואין צורך בתשתיות פעילויות שונות על מנת לקדם נשים בתחום
מורכבות .כל מה שצריך הוא רשת ,כדור ואולם הספורט .ארצות הברית היא המדינה שבה פעולה ,יחד עם שאיפה להצטיינות .משום מה,
ספורט .חשוב עוד יותר שמדובר בספורט נגיש .נרשם השיפור הגדול ביותר בהשתתפות נשים מתקבלת האפליה בספורט בישראל כמובנת
בפעילות ספורט תחרותי ובמסגרת איגודי ספורט .מאליה .מדינת ישראל חייבת להכניס חשיבה
מגדרית לתהליכי התכנון שהיא מקדמת .איך
עד היום הונצחה האם כמי
לעשות זאת? כדי לקדם שוויון בתחום מסוים,
שאחראית על הכל ,רק לא על
יש לשאול איך תענה חלוקת המשאבים על
חינוך לספורט ,שעליו מופקד
הצרכים השונים של נשים וגברים .לא מדובר
האב .יש פה העצמה יוצאת
ביצירת משאבים חדשים או תקצוב מיוחד ,אלא
דופן לאמא כדמות ספורטיבית
בצורך לשנות את המדיניות הקיימת ואת חלוקת
המשאבים הנגזרת ממנה ,כך שתיטיב הן עם
והזדמנות לחיזוק גופני ונפשי.
גברים והן עם נשים ,שתיטיב עם ילדינו ואתנו.
אמא שעוסקת בספורט היא

דוגמה אישית לילדיה .בוודאי
לבניה ולבנותיה אפילו יותר”.

כדורסל נשי .ולא ,הוא לא פחות מעניין ולא פחות
ספורטיבי .הוא פשוט בתחתית סדר העדיפויות.
לפני שנה בדיוק הוגשה עתירה לבג”ץ בנושא
האפליה התקציבית בענף הכדורסל .העתירה
צלחה .תקציב ליגת הכדורסל הנשית לשנה
הנוכחית ( )2017עלה לכמעט  .₪ 5,000,000זה
משמעותי מאוד וחשוב מאוד ,אבל לא מספיק.
גילוי נאות :מזה מספר חודשים אני רצה אחרי
כדור באולם בגבעות בר .בהתחלה הייתי אדישה.
חשבתי שזאת תהיה התנסות מעניינת  -קצת
ספורט ערב אחד בשבוע .אני לא ספורטאית
בנשמה וגם לא “מתמכרת סדרתית” אני מודה,
לא חשבתי שאתמכר.
במסגרת מחשבות על שוויון ,יצאתי להבין את
התופעה החדשה שמתרחשת סביבנו :בבני
שמעון בלבד יש כבר  4קבוצות של נשים

אין צורך בידע מוקדם או כושר גופני”.
“אנחנו מדברות על שוויון בספורט” ,אני לוחצת.
“למה אמהות?” “אמא היא אשה פלוס” ,עונה
עפרה“ .פלוס ילדים ,פלוס בעל ,פלוס משפחה,
פלוס עבודה .אשה ,אבל כזו שעברה שינויים
גופניים ולכן יש לה צרכים אחרים”.

הסיבה העיקרית לכך ,מלבד פעילות פמיניסטית
להגברת נוכחותן של נשים במרחב הציבורי,
נעוצה בתיקון החוק  Title IXבשנת  ,1972שכפה
שוויון בחלוקת המשאבים לספורט נשים וגברים
במוסדות להשכלה גבוהה .כתוצאה מתיקון זה,
גדלו התקציבים לספורט נשים באוניברסיטאות
ובמכללות בצורה משמעותית ונוצרו הזדמנויות
חדשות להשתתפות נשים בפעילויות ספורט.
מאז  Title IXגדל שיעורן של הנשים העוסקות
בספורט בצורה דרמטית וכיום מספר הספורטאים
והספורטאיות בקולג’ים כמעט שווה (מלבד
בפוטבול).

ענבר ברקוביץ אפרים ,עו”ד ,נקודת שוויון
טלפון054-6366969 :
אימיילequalizer.ns@gmail.com :
אתרequalizer-ns.com :
פייסבוק :נקודת שוויון -בית לכל מה ששוה

“וזה לא מנציח את מקומה של האשה כאם?”
אני שואלת“ .להפך .עד היום הונצחה האם כמי
שאחראית על הכל ,רק לא על חינוך לספורט,
שעליו מופקד האב .יש פה העצמה יוצאת דופן
לאמא כדמות ספורטיבית והזדמנות לחיזוק גופני הספורט מבטא ערכים של מצוינות והישגיות.
ונפשי .אמא שעוסקת בספורט היא דוגמה אישית הספורט הקבוצתי מבטא ערכים של שיתוף
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חנה רוטבלט ,מנהלת מחלקת הגיל הרך

ראיון עם עדי גבאי ,מנהלת מערכת החינוך בקיבוץ להב
המערכת .דבר נוסף שאני עושה הוא מפגשים
בלתי פורמליים של הצוותים והתייחסות אישית.

שמי עדי גבאי .אני חברת קיבוץ רעים ואמא
לשני ילדים בני  12ו .8-גדלתי בישוב נילי ,ליד
מודיעין .לרעים הגעתי במסגרת גרעין נח"ל ושם
הכרתי את בן זוגי .התחלתי את דרכי בחינוך
כמדריכה צעירה ומאז גדלתי והתפתחתי עד
לתפקיד מנהלת חינוך .אני בעלת תואר ראשון
בחינוך ,חברה וקהילה ובימים אלה לומדת
לתואר שני בניהול מערכות חינוך .ללהב הגעתי
לאחר שסיימתי קדנציה כמנהלת חינוך בקיבוצי
והחלפתי את תמי אמש ,שסיימה את תפקידה
לאחר  16שנים .התחלתי לעבוד בלהב ביוני ,2016
כמנהלת של כל מערכת החינוך ,מלידה ועד י"ב.
להב הוא קיבוץ חם ומחבק ,שנתן לי מההתחלה
הרגשה של בית .צוות החינוך מקצועי וברובו ותיק,
דבר המאפשר יציבות ומקצועיות.

כעבודה מועדפת המזכה במענק .בנוסף לכך,
המיקום הגאוגרפי של להב יוצר קושי בניידות.
סיבה נוספת לקושי במציאת עובדים היא אחוזי
המשרה.
מהו המבנה האירגוני של מערכת
החינוך בלהב?
כיצד מחברים בין שכבות הגיל השונות?
עם כניסתי לתפקיד סיפרתי לצוותים שאני בראש המערכת נמצאת מנהלת החינוך ומתחתיה
מאמינה במערכת אחת .הצלחה של יחידה הצוותים החינוכיים ביחידות השונות .יש הנהלה
אחת היא הצלחה של כלל המערכת וכך גם פעילה ,המורכבת ממנהל הקהילה ,מזכירת
לגבי קשיים .התחלתי לאט והדבר הראשון היה הקיבוץ ,יו"ר החינוך ומנהלת החינוך שנפגשת
סידור העבודה .בעבר היה לכל בית סידור עבודה אחת לשלושה שבועות וכשיש צורך ,נפגשים
משלו והיום כולם מקבלים סידור עבודה אחד לעיתים קרובות יותר .יש גם מינהלת חינוך
ושקוף .הילדים שמסיימים גן חובה עוברים לחינוך ובראשה יו"ר החינוך המתכנסת אחת לשלושה
החברתי והחיבור בין הצוותים פותח ערוצי עבודה שבועות ועוסקת בנושאים אסטרטגיים וארוכי
משותפים ומאפשר מעבר רך יותר .אנחנו צוות טווח.
אחד גדול שמשלב ידיים למען הצלחתה של

ספרי לי על המעון החדש.
מבנה הגנון הישן הוסב ל"פעוטף" במרץ .2013
הפעוטף משמש בלהב כתינוקיה ופעוטון .לכל
יחידה יש צוות קבוע ומובילה ויש מטבח משותף.
מי עושה את הקניות? מי אוכל את הגבינה של מי?
אבל גיליתי צוות שעובד בשיתוף פעולה ועזרה
הדדית וזה מקסים בעיני!

שמעתי שיש לכם פינת חי בלהב.
בלהב זה נקרא "חי קטן" .זו פינה מקסימה
המשרתת את ילדי להב ואת כלל המשפחות
בשעות אחה"צ ובשבתות .לא תמיד היה פשוט
לתחזק את ה"חי קטן" ,אבל בזכות התעקשותו
של ליאור דפנר ,מנהל הקהילה ,אנחנו זוכים
לפעילויות מקסימות .דגנית בקון ברקאי לקחה על
עצמה את האחריות על ה"חי קטן" והיא עושה זאת

במסירות רבה ,בעזרתן של משפחות שמגיעות
למקום לעבוד בשבתות ובעזרתה של חווה שחר
שמשקיעה כל בוקר בטיפוח וסידור המקום.
הילדים מגיעים ,כל אחד ביום שלו ,להאכיל,
לשבת ,ללטף וליהנות ממקום מקסים .גם הילדים
מחברת הילדים מגיעים להאכיל ולנקות כלובים
ולסייע בפרויקטים נוספים.

האם יש משהו חדש שהבאת למערכת?
פרויקט "כזה ראה וחדש" .פרויקט של התנועה
הקיבוצית וקרן "אבי חי" ,העוסק ביהדות חילונית
בקיבוצים .זו השנה השנייה של הפרויקט בתנועה
הקיבוצית .בשנה שעברה לקחו בו חלק  8קיבוצים
והשנה  23קיבוצים .לפרויקט שלוש מטרות
מרכזיות  -קשר בין הילדים והנוער לקהילה,
קבלות שבת קהילתיות ושנת בר מצווה .בחרנו
להתמקד בקשר ובשנת בר מצווה .אחת לשלושה

רוצה להגיע
ללקוחות
המקומיים?

מה היו האתגרים הראשונים בתפקיד?
האתגר הראשון היה ציפייה מהצוותים שאיכנס
לנעליה הענקיות של תמי וארוץ איתן .לימדתי
אותם שלכל אחד יש נעליים משלו ורק כך ניתן
לרוץ ולהשיג יעדים חדשים .האתגר השני הוא
לנהל מערכת חינוך מלידה ועד י"ב .זו מערכת
מורכבת כי לכל גיל יש צרכים שונים ומדברים
בו בשפה שונה .יתכן שבעתיד ,עם צמיחתו
והתרחבותו של הקיבוץ ,יהיו בלהב שתי מנהלות
חינוך .יחד עם זאת ,אני מאמינה שעל מערכת
החינוך כולה להתנהל תחת מטריה משותפת
אחת וחזון חינוכי אחד.

מה היו הקשיים בשנה הזו?
הקושי המרכזי הוא מציאת עובדים חדשים .זה
קושי שקיים בכל הארץ ובפרט בדרום .לדעתי,
אחת הסיבות לכך היא שהמדינה אינה מעודדת
עבודה בחינוך ,למשל ,באמצעות הכרה בחינוך
 | 18עיתון בני שמעון

		
רבע עמוד
חצי עמוד
עמוד שלם

מודעה מוכנה מודעה  +עיצוב
 200שקלים  400שקלים
 300שקלים  600שקלים
 600שקלים  1,050שקלים

שבועות מתכנס פורום ארצי של מנהלי החינוך
בקיבוצים המשתייכים לתוכנית ,וכל שבועיים
מגיעה מנחה של התוכנית לפגישה אצלנו .עם
המדריכים אנחנו עובדים ברצף מתחילת השנה.

מה לגבי השנה הבאה?
השנה היו בלהב ילדים מעטים בגילאי  3-0ואנחנו
מקווים לצמוח ולגדול .בעוד כשנתיים ,עם סיומה
של הבנייה ,מצטרפות ללהב משפחות רבות ,דבר
שיגדיל את מערכת החינוך במידה משמעותית.
כבר בימים אלה התחלנו לחשוב איך תתבצע
הקליטה בצורה הטובה ביותר.
לסיכום אני יכולה להגיד שאני מרגישה שבאתי
לקהילה חזקה ,שקיבלה אותי בזרועות פתוחות
ועכשיו (בחיוך)  -חובת ההוכחה עלי שהם בחרו
במנהלת הנכונה!

מקומפגש מזמין
אתכם לפרסם את
העסק שלכם בעיתון
המועצה ולחשוף
אותו 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
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איך יודעים
שבא אביב?
קצת על מזיקי האביב והגנה מהם

•דאגו להדברת מכרסמים שתמנע מנחשים
להתקרב ולחפש מזון חי
•לא מומלץ ללכת יחפים או עם סנדלים במקומות
'מועדים' כמו דשא גבוה ,שיחים וכו'
•הימנעו מהזזה או הרמת אבנים כבדות או
צמחייה עבותה

כמו בכל שנה ,עם עליית הטמפרטורות בעלי
החיים חוזרים לפעילות מוגברת .בעונה זו יש
מספר סכנות שאנו ממליצים להימנע מהם:

במידה שנתקלתם בנחש בסביבת מגורים:
שימרו על קור רוח והימנעו מתנועות חדות /פתאומיות
סגו לאחור באיטיות ושימרו על קשר עין עם הנחש
צרו קשר עם לוכד נחשים מוסמך (בעל היתר לכידה)
אל תנסו ללכוד את הנחש בעצמכם או להרגו

דבורים

יתושים

בתקופת האביב כשהפריחה נמצאת בשיאה ,מתרחשת
לעתים תופעת התנחלות דבורים :דבורים יוצאות
מהכוורת עקב "פיצוץ אוכלוסין" בחיפוש אחר משכן
חדש ומתמקמות בענפי עצים ,קירות בתים או כל
מקום אחר שמספק להן מסתור והגנה.
במידה ונתקלתם בנחיל דבורים ,שימרו על קור רוח
וצרו עמנו קשר לטיפול מיידי .איש מקצוע יודע כיצד
להתמודד עם התופעה ולסלק את הנחיל בדרכי שלום.
אל תנסו לטפל בבעיה באמצעות קוטלי חרקים .מה
שעלול לעצבן את הדבורים ולגרום להתפזרות הנחיל.
לאנשים הרגישים לעקיצות דבורים מדובר בסכנת
חיים של ממש.

בשנים האחרונות נפוץ באזורינו יתוש הטיגריס
האסייני העלול להעביר יותר מ 20-מחלות שונות,
ביניהן ,קדחת הזיקה המתפשטת בעולם .כבכל שנה,
משקיעה המועצה מאמצים במיגור היתושים ומניעת
יצירת מקורות דגירה מחוץ לישובים ,בנחלים,
במערכות ביוב מרכזיות ,מאגרי מים וכד'.

נחשים
האינסטינקט הבסיסי של הנחש הוא להתרחק מבני
האדם והוא יכיש רק אם ירגיש איום .נחש הוא
חיה מוגנת ואסור לפגוע בה ,מה גם שנחשים הם
מדבירים מצוינים בעלי תפקיד חשוב בטבע בשמירה
על המאזן האקולוגי .בישראל קיימים עשרות מיני
נחשים 9 ,מתוכם ארסיים .הצפע הארץ-ישראלי הוא
הנפוץ ביותר .בשנים האחרונות חלה עלייה בכמות
נחשי הצפע עקב חיסול נחשים לא ארסיים ,אויביו
הטבעיים.
איך ניתן לצמצם את הסיכוי להיתקלות עם נחש?
•שימרו על חצר וסביבה נקייה מגרוטאות ,גזם,
גלי אבנים ועשבים.

למען בריאותכם ,אנו ממליצים למנוע היווצרות
מוקדי דגירה בסביבת הבית:
•ערכו אחת לשבוע בדיקה יסודית בסביבת
המגורים
•רוקנו דליים ,עציצים ,צמיגים וכלי קיבול שבהם
מצטברים מים עומדים
•הימנעו מהשקיית יתר
•תקנו נזילות בצינורות השקייה
•נקזו את מי המזגנים
•השתמשו בתכשירים דוחי יתושים
•התקינו רשתות על דלתות וחלונות הבית

מאחלים אביב פורח ובטוח
יאיר גולדין ,תברואן המועצה
מחלקת שפ"ה (שיפור פני הישוב)
ליצירת קשר:
נייד052-426-9179 -
דרך מוקד המועצה *9967

נועה זמסקי

מליאת
מרץ
2017
מליאת המועצה ,שהתכנסה ביום ראשון,5.3 ,
נפתחה בעדכונים .סיגל מורן ,ראש המועצה,
עדכנה כי לאחר  8שנות עבודה הסתיים התהליך
של הכנת תב"ע (תוכנית בניין עיר) לתאים
החדשים באתר "דודאים" והתוכנית עומדת
לקראת פרסום" .זה היה תהליך ארוך ומורכב",
סיפרה סיגל" ,אבל עכשיו אנחנו מתקדמים
להקמת מתקן מיון .השנה יש ירידה דרמטית
בכמויות הפסולת המטופלת באתר .חלק
מהירידה נובע ממדיניות מכוונת שלנו ,בשל
עיכוב התב"ע וצמצום עתודת ההטמנה .בתב"ע
החדשה התחייבנו שלא להטמין יותר מ1,000-
טון פסולת ביתית לעומת כ 1,500-טון שאנחנו
מטמינים כיום ,לאחר ההפחתה .אני מקווה
שזו ירידה לצורך עלייה ".כמו כן דיווחה סיגל,
כי מופעלים על המועצה לחצים כבדים לקלוט
ולהקים יישובים חדשים .אנחנו מכינים עבודה
שתבחן את המשמעויות של הנושא וכשיהיו
לנו יותר נתונים ,נעלה את הנושא לדיון וגיבוש
עמדה ".נושא נוסף שיעלה בעתיד הקרוב לדיון
יהיה היטלי השבחה" .לאחרונה פורסמו מספר
פסקי דין המחייבים את הרשויות לגבות היטלי
השבחה .יש כאן סוגיות מורכבות ,שאנחנו לומדים
אותן עם מועצות אחרות ויועצים משפטיים.
לכשתתגבש חוות דעת משפטית ,נזמן ישיבה
מיוחדת שאליה נזמין את בעלי התפקידים
ביישובים ולאחריה יתקבלו החלטות בהתאם
לחוות הדעת המשפטיות".

הקצאת מגרש ליד צומת בית
קמה לעמותת "כוכבי המדבר"

מליאת המועצה אישרה הקצאת מגרש להקמת
כפר נוער למגזר הבדואי .המגרש ,המיועד למבני
ציבור ,צמוד לכפר הנוער "עדנים" .עמותת "כוכבי

המדבר" התחייבה לפעול להרחבת התב"ע של
כפר הנוער והעברת מגרש חלופי למועצה,
לצורך הקמה של מבני ציבור בעתיד .סיגל
סקרה את החלופות השונות שנבחנו והסבירה
מדוע נבחר מגרש זה" .החלופה המועדפת עלינו
היתה מצפון-מערב למרכז 'ג'ו אלון' ,אבל קק"ל
ורשות העתיקות הבהירו שהדבר אינו אפשרי,
מכיוון שמדובר בתל שהוא בית קברות יהודי
בתוך שטח היער .בדקנו חלופות נוספות באזור,
אבל הבנו שהן בלתי ישימות ,או שביצוען ידרוש
מסע אישורים של  4-3שנים" ,הסבירה סיגל.
"בית הספר יפעל באופן עצמאי ,כמו פנימיית
'עדנים' ,שחברי הנהלתה מקבלים בברכה את
הרעיון ורואים פוטנציאל לשיתוף פעולה בין שני
הכפרים".
"יש כאן אתגר חברתי אדיר ואנחנו רוצים
לטפל בו בצורה שלמה ,הוליסטית ומלאה",
אמר בישיבה מתן יפה ,מנכ"ל עמותת כוכבי
המדבר" ..אנחנו לא רוצים עוד חוג העשרה או
בית ספר .קיבלנו ממשרד החינוך תמיכה מקיר
לקיר ויש לנו הזדמנות היסטורית לרוץ קדימה
ולהקים את המרכז .בחנו חלופות רבות והבנו
שיש להקים אותו בתחום המועצה האזורית בני
שמעון ,הן בשל ממשקי הגבולות והן מסיבות
ערכיות" .מוחמד אלנבארי ,ראש מועצת חורה
ויו"ר העמותה ,הוסיף" :ההחלטה שלכם מחזקת
את השותפות עם בני שמעון ואת הנגב ותורמת
רבות לחברה הבדואית".

אשכול נגב מערבי יהפוך לאיגוד
ערים מסוג אשכול

המליאה אישרה את ההצעה שהציג אורי פינטו,
מנכ"ל אשכול נגב מערבי ,לשנות את הסטטוס
של האשכול .שינוי הסטטוס נועד לאפשר
לאשכול קבלה של סמכויות סטטוטוריות,
הנדרשות כדי שניתן יהיה להפעיל באמצעותו
שירותים אזוריים סטטוטוריים ,כמו פיקוח וטרינרי
אזורי .הוא התאפשר לאחר שבחוק ההסדרים
האחרון הוכנס תיקון חקיקה לחוק איגודי ערים.

באשכול נגב מערבי חברות היום  4ערים :רהט,
שדרות ,נתיבות ואופקים ו 5-מועצות אזוריות:
אשכול ,שדות נגב ,שער הנגב ,מרחבים ובני
שמעון" .האשכול הוא כלי לשיתוף פעולה אזורי

בין רשויות שכנות ,שיכולות להשיג ביחד תוצאות
טובות יותר מאשר לחוד והוא כלי להקטנת
הפערים ולשיפור היחסים באזור כולו" ,הסביר
אורי" .האיגוד יוצר פלטפורמה המאפשרת
סמכויות" ,הוסיפה סיגל ,המכהנת גם כיו"ר
האשכול "היה מאבק לא פשוט בוועדת הפנים
של הכנסת והושם דגש על עיקרון הוולונטריות,
המאפשר פרישה מהאשכול בכל רגע נתון .אני
מאמינה בפלטפורמה הזו ובשותפות האזורית
וכדאי שיהיה לנו כלי מתאים להפעיל אותה".

סקירת התהליך האסטרטגי
2017

חברי המליאה שמעו סקירה על מפגשי השולחנות
העגולים שהתקיימו בשבועות האחרונים .למפגש
הראשון הגיעו כ 100-בעלי תפקידים ותושבים
ובמפגש השני השתתפו כ" .70-שיתופי פעולה
בתוך היישובים ,בין היישובים ובין היישובים
למועצה וליווי ,טיפוח ומתן כלים להנהגות
יישוביות חזקות לאורך זמן ,היו נושאי רוחב
שעלו בכל השולחנות" ,סיפרה הדרה גורפינקל,
מנכ"לית המועצה" .סוגיית הניהול ביישובים היא
סוגיה מהותית ,חשובה ומאתגרת ,המחייבת
חשיבה מעמיקה הן בהיבט המקצועי והן בהיבט
הכלכלי" ,הוסיפה סיגל" .זה רחוק מלהיות מובן
מאליו שאנחנו עושים את התהליך בעצמנו ולא
מביאים פטנטים או תיאוריות ממקומות אחרים.
בחרנו ללכת לתהליך לא ארוך ,שבסופו של דבר
יהיה תמציתי ותכליתי .אנחנו רוצים שבסופו
תוכל המליאה להחליט על רשימה של פעולות
שלפחות את חלקן נוכל להטמיע כבר בתוכניות
העבודה של ".2018
לסיום הישיבה אישרה המליאה את בקשת
הוועד המקומי של תאשור לאמץ את חוק העזר
לשמירה ותב"רים לבינוי הקמפוס החדש של
"מבואות הנגב" וליישום הרפורמה בחוק התכנון
והבנייה.
אסיפת קרן בני שמעון אישרה את מינויו של
ניסים אביש כמבקר הפנים של הקרן והגדרת
מנהלות בתי הספר ומנהל אגף החינוך ,אמיר
ברזילי ,כמורשי חתימה בחשבונות הבנקים של
בתי הספר שנכנסו לתוכנית הניהול העצמי של
בתי ספר ,שיזם משרד החינוך.
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מקומפגש חוקי /

מיכאל בן ברוך ,עו”ד

סוגים שונים של תאונות עבודה
פגיעה בעבודה מופיעה בסעיף  79לחוק הביטוח
הלאומי ומוגדרת כ"תאונת עבודה" ,או "מחלת
מקצוע" .לצד מחלות המקצוע ,שהן מחלות
המנויות ברשימה הקבועה בתקנות של המוסד
לביטוח לאומי ועליהן אולי ארחיב בהזדמנות
אחרת ,ישנן "תאונות העבודה" ,אשר לגביהן
מכירים החוק והפסיקה במנעד רחב של אירועים
הנכנסים בגדר המונח "תאונת עבודה" ,ואותם
מומלץ לכולנו להכיר.
ראשונה היא תאונת העבודה במובנה הקלאסי
ואותה הגדיר בית המשפט כך" :אירוע עובדתי
פיזי המתרחש בעבודה בפתאומיות ובנקודת זמן
ברורה וגורר עמו תוצאה מיידית ונראית לעין".
המקרים הנופלים בגדרו של סוג זה הם אירועים
בלתי שגרתיים הגורמים לחבלה פיזית ,כגון
החלקה כתוצאה מכתם שמנוני ,נפילה מסולם,
כוויות כתוצאה ממגע עם גורמים שונים וכיוצא
באלה.
סוג נוסף של תאונות עבודה נקרא "תורת
המיקרוטראומה" .סוג זה אינו מופיע בחוק

ופותח בפסיקה של בתי המשפט השונים .מנגנון
המיקרוטראומה הוגדר על ידי בתי המשפט
כ"שורה של פגיעות זעירות הקורות לאורך זמן,
שכל אחת כשלעצמה היא מעין "תאונה" בזעיר
אנפין שאינן ניתנות למיקום בנקודה מסוימת על
ציר הזמן והמקום וכמוהם כטיפות מים החוצבות
בסלע ,המצטברות כדי הפגיעה ממנה סובל
העובד" .דרישת הפסיקה להכרה בתאונת עבודה
תחת מנגנון המיקרוטראומה ,היא ביצוע חוזר
ונשנה של פעולות הגורמות לפגיעות זעירות,
עד שהצטברות של הפגיעות הללו מביאה לנזק
ממשי .עם המקרים הנופלים בגדרה של תורת
המיקרוטראומה ,ניתן למנות נהגים על כלים
כבדים שנגרם להם נזק לגב ,קלדנית שנגרם
נזק בכף ידה (תסמונת התעלה הקרפאלית),
עובדים בכלים רוטטים ומקרים רבים נוספים
הכותב הוא עו"ד במשרד עורכי הדין "צילי עמיר",
שקצרה היריעה מהכילם.
העוסק בדיני ביטוח ,נזקי גוף ורשלנות רפואית.
הסוג הבא של תאונות עבודה הוא "אירוע הבא
טל' ליצירת קשר .08-9949000 -
על רקע קונסטיטוציונלי הפורץ בהקשר לתקרית
בעבודה
בעבודה .על העובד להוכיח "אירוע חריג"
דוא"לmichael@amirlaw.co.il :
שגרם להתפרצות המחלה במועד שהתפרצה".
מחלה קונסטיטוציונלית היא מחלה ה"טבועה
בנפשו של אדם ,וממקום מחבואיה שם יכול
שתתפרץ ויכול שתישאר רדומה עד לסוף ימיו
של אדם" .בין המקרים האופייניים לתאונת עבודה
מהסוג הזה ניתן למנות את אוטם שריר הלב
("התקף לב") ,אירוע מוחי ,התפרצות של מחלת
נפש ועוד .יש לשים לב לכך שלשם הוכחת הקשר
הסיבתי בין העבודה לבין הפגיעה ,דורשים בתי
המשפט במקרים הללו "אירוע חריג" שהתרחש
בסמוך להופעת המחלה ,כגון פיטורים ,מריבה עם
הבוס ,לחץ לקראת אירוע גדול בעבודה וכדומה.

מבצע

עיקור  /סירוס
חתולי רחוב

במהלך החודשים הקרובים יתקיים
מבצע עיקור /סירוס לחתולי רחוב בלבד
בכל יישובי המועצה.
החתולים יילכדו במלכודות ויושבו למקומם
לפי חוק בתום ההליך.
סימן ההיכר לחתול שעבר הליך עיקור/סירוס
הוא אוזן קטומה!

לפרטים ולדיווחים על מוקדי חתולים:
ד"ר עזרא שהרבני-וטרינר המועצה
שני בקשי-אחראית בעלי חיים 050-7888218
ליאת ת'ורגמן -מתנדבת בעלי חיים במושבי יחדיו 052-9256993
מוקד המועצה  * 9967דואר אלקטרוניvet@bns.org.il :
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מקומפגש לבריאות /

רונה פויירינג ,רכזת הבריאות במועצה

מקומפגש לעיצוב /

שירלי רוט

בואו נכניס את
האביב הביתה
פסח מגיע .אוויר חמים ונעים סובב אותנו
מכל עבר ואנו מוקפים ירוק ופריחה .כמה יופי
ואופטימיות מביא אתו האביב .בואו נכניס את
כל הטוב הזה אלינו הביתה בעזרת שילוב של
פריטים ירוקים ופרחוניים.

גילנות

()Ageism

המונח גילנות מופיע לראשונה במאמר
של פרופ' רוברט בטלר משנת .1969
בטלר ,מהראשונים לבחון את מושג
הגילנות ,הגדיר אותה כדעה קדומה מצד
קבוצת גיל אחת נגד קבוצות גיל אחרות.
גילנות יכולה להיות מופנית גם כלפי
ילדים ,בני נוער וכדומה ,אך הסובלים
ממנה הם בעיקר קשישים.

מעניין לראות ,כי בעוד המושגים גזענות
וסקסיזם מוכרים לציבור הרחב ויזוהו בקלות
על ידם ,דווקא גילנות אינה מוכרת יחסית ועל
כן לעיתים חמורה יותר .כך לדוגמה ,אם אדם
יטען כי אפרו-אמריקאים הם נחותים מלבנים,
או כי נשים אינטליגנטיות פחות מגברים ,המאזין
בדרך כלל יבין כי מוצגות לפניו עמדות גזעניות
וסקסיסטיות .לעומת זאת ,עמדות שליליות
כלפי קשישים נתפסות כמובנות מאליהן ולא
כדבר שיש להילחם בו .בטלר הוסיף כי גילנות
היא "תהליך מתמשך של סטריאוטיפיזציה עד
כדי הפסקת התייחסות אל אנשים זקנים כאל
בני אדם ,בשל קטלוגם באופן שלילי כסניליים,
נוקשים וארכאיים ,בהשוואה לקבוצות גיל צעירות
יותר" .דעה קדומה ,סטריאוטיפיזציה ואפליה הם
מושגים סוציולוגים ידועים ,שמבליטים את גודלה
של הגילנות כתופעה חברתית נרחבת ,הדורשת
התייחסות ומחקר .גילנות מעניינת מאוד בעיקר
לאור העובדה שכולנו נהפוך בשלב זה או אחר
לזקנים.
גילנות אינה בהכרח שלילית והיא יכולה להיות
גם חיובית ,הן במישור התפיסתי והן במישור
ההתנהגותי .גילנות חיובית מתבטאת ,למשל,
בתפיסת אנשים זקנים באופן קטגורי כחכמים,
כמו גם בעובדה שבמדינות שונות הכניסה
לגיל הזקנה מלווה בקבלת הטבות ,כמו הנחות
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בארנונה ובתחבורה ציבורית.
והפרדה בין צעירים לזקנים על רקע גיל .הדבר
ניכר ,למשל ,בנטייה בלתי מודעת לנקוט בצורת
קיימות שלוש רמות שבהן הגילנות באה לידי
דיבור מסוימת בפנייה אל אדם זקן ,שמאפייניה
ביטוי :במישור האישי ,החברתי והממסדי .במישור
הם דיבור איטי ,הגברת הקול ,סבלנות יתר ,או
האישי ,גילנות מתבטאת בניסיונות להימנע מקשר לחילופין חוסר סבלנות בולט.
עם אנשים זקנים ,בהכחשת הגיל ,בהומור גילני,
בקיומן של עמדות שליליות כלפי זקנים והצמדת בהיבט השלישי ,הממסדי .גילנות יכולה להתקשר
למדיניות ציבורית ,כמו גם גופים פרטיים המקיימים
מדיניות מפלה ,שפוגעת בזכויותיהם של הזקנים
ההיבט החברתי של הגילנות ,כולל
ונוקטת בדפוסי פעולה הכרוכים באפליה בשל גיל
הבנה של מושג הזקנה בחברה ,שפה מתקדם .כך בעולם המשפט ובתעסוקה; בפסיקות
גילנית והפרדה בין צעירים לזקנים
גילניות ובפסילת מבוגרים כמועמדים לעבודה.

על רקע גיל .הדבר ניכר ,למשל,
סטריאוטיפיזציה שלילית של הזקנה מוכרת
בנטייה בלתי מודעת לנקוט בצורת
במין האנושי מקדמת דנא .הדוגמא המובהקת
הקדומה ביותר מצויה בכתבי אריסטו ,שקושר את
דיבור מסוימת בפנייה אל אדם זקן,
הזקנה עם רוע מזג וקטנות הנפש ,בעוד האיש
שמאפייניה הם דיבור איטי ,הגברת
הצעיר מצטייר בכתביו כרענן ופורח .לעומת
הקול ,סבלנות יתר ,או לחילופין חוסר זאת ,במסורת היהודית ובתרבויות שמרניות
סבלנות בולט.
ניכר מעמדו של הזקן כמכובד ,חכם ובעל ניסיון
("והדרת פני זקן").
סטריאוטיפים לאנשים מבוגרים .אנשים זקנים
נחשבים לאינטליגנטיים פחות ,הישגיים פחות בחברה המודרנית ,עקב ההתפתחות הטכנולוגית,
ואחראים פחות מאנשים צעירים .אנשים זקנים ירד מעמדם של המבוגרים .מחקרים בין-
מוערכים כנשיים יותר וגבריים פחות מאנשים תרבותיים מצאו עמדות שליליות כלפי אנשים
זקנים גם במדינות רווחה ,אף יותר ממדינות
צעירים.
שנחשבות אינדיבידואליסטיות ומסורתיות ,כמו
ההיבט השני ,ההיבט החברתי של הגילנות ,כולל סין ,יפן ותאילנד .לפיכן ניתן לטעון ,כי גילנות הפכה
הבנה של מושג הזקנה בחברה ,שפה גילנית להיות מציאות אוניברסלית.

באופן אישי ,כמעצבת ,אני אוהבת מאוד
להשתמש בירוק .מינון השימוש בו משתנה לפי
רמת הצבעוניות שהלקוח אוהב ובהתאם לחלל.
יש מקרים כמו הבית שאני מעצבת עכשיו
בחצרים ,שם צבענו קיר ע-נ-ק בירוק ואף הוספנו
כורסה בבד קטיפה ירוק באזור אחר של הסלון,
כדי לאזן .ויש מקרים שבהם הירוק יכול להתמקד
בנגיעה ,כמו מנורה אחת מיוחדת ,או אפילו עציץ.
כשרוצים מראה רגוע ונקי יותר ,משתלבים נפלא
בירוק גווני אפור.
אם רוצים מראה צבעוני וכפרי יותר ,ישמח הירוק
לאמץ אליו שילובים של ורוד בהיר ורך או תכלת.
מובן שמיקום הגוונים בחלל ,המינון שבו
משתמשים בהם (כמה ירוק? על איזה קיר?)
ושילובם בין פריטים שונים (האם כל הצבעוניות
תתרכז בכריות ,גם בכריות וגם בקיר ,או בכלל
בתאורה?) הם בעלי חשיבות רבה למראה הסופי.
זה לא אומר שלא צריך להעז .נהפוך הוא ,אני
הראשונה שתהיה בעד להכניס צבע ואופי אישי
לבית ,אבל בצורה נכונה.
בתמונה אתם יכולים לראות אוסף פריטים
המשתלבים יחד ועושים אביב בלב.
"מאחלת לכם לגור בבית שישרה הרגשה של בלוב
וצמיחה  -בית שירגיש לכם כמו האביב
שלכם ,שירלי
שירלי רוט
052-8105513

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

שירלי רוט תכנון ועיצוב
פנים
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מבט נשי /

תמר אליהו

הימים שלפני פסח
הפירור הקטן שבתוך
הלב...
עוד לא הספקנו להתאושש
מאווירת פורים וכבר
ניחוחות האביב ,מסירי השומנים והאקונומיקה
מלווים את שגרת היום.
אני מודה ומתוודה :בשנים האחרונות למדתי
להתאהב דווקא בימים שאחרי פורים .תחושת
רגיעה מחג של יומיים שקיבל מתיחה לשבועיים
 שבוע פורים בגן ,בבתי הספר ,בחינוך החברתי,הגמד והענק ,הענק והגמד ,יום פיג'מות ,יום
דומינו ,יום טבע ,יום הפוך ויום עדלאידע .איזה
יום היום?
פתאום כבר קל לי יותר לא לראות את פסח דרך
הכף והיעה .פתאום אני משתוקקת לרגע הזה
שבו ייעלמו לי מזווית העין השוקולדים ,הסוכריות,
בקבוקי היין הקטנטנים ...והרעשנים .בתחילה
התכחשתי לתחושות הללו" .השתגעת? מה כל
כך מרגש בהתחברות לטירוף הניקיון ,קרצוף
חלונות וארונות מטבח והתמסטלות קלה מאדי
כלור ואקונומיקה?" אך ככל שהצלחתי להנמיך
רעשים מבחוץ ,מצאתי את התשובה.

מבט גברי /

מצאתי שיש משהו בניקיונות המתישים האלה,
מחוויית ההתחדשות והבנייה שאליה אני שואפת
תמיד .כי כאשר אנחנו מנקים ,מחפשים את
הפירורים הקטנים ,מנערים ,חובטים ומוציאים
את החמץ מביתנו ,משתתפת גם הנפש בניקיון.
ומי אם לא הנפש זקוקה מדי פעם לבדיקה ,חיבוט,
ניקוי והוצאת החמץ? ובמקרה הזה ,חמיצות הלב,
הכעס ,הגאווה והמידות הרעות .הזדמנות לבחון
אותם ימים שגוש של כעס מציף אותך ,משהו
שהתחיל בנקודה קטנטנה ,פירור של ממש ,שהלך
והתעצם עד שהתפרץ על קורבן מזדמן.
אותם פירורים אינם גלויים לעין ,אך דרכם לתפוח,
לעלות ולשלוט בנו .התפרצות הכעס הזו היא
כל כך קצרה ,עד שלא ברור מאין בכלל נבעה.
משהו בדמות" :אני לא יודעת מה עובר עליי ,מה
חשבתי לעצמי"...
מציאת הפירור הראשון היא עבודה סיזיפית,
שנדרשת מאתנו בכל ימות השנה :תיקון מידות,
בקשת סליחה ,אבל יש משהו בעבודה הפיזית
הזו של הניקיון ,הקרצוף ורכישת הכלים החדשים
לחג ,שמסמל בעיני את הרצון בהתחדשות וניקיון
הנפש.

אל תשליכו
את המגבונים הלחים לאסלה

למחלקת מים וביוב
יש משהו חשוב
לבקש ממכם:

ויש מי שישאל" :איזה חמץ יש לי בחלונות?"
ובהחלט יכול להיות שלא יימצאו שם פירורי
לחם ,אך אם דקה לאחר שטיפת החלון ניתן
להביט בעדו ולראות בבירור את פריחת האביב
ואת האור הנכנס פנימה ,אל תוך הבית ,יתרחבו
גם חדרי הלב.

השלכת המגבונים לאסלה גורמת לסתימות קווי ביוב ופוגעת
בסביבה
בשנים האחרונות חלה עלייה בשימוש במגבונים לחים ומוצרי
היגיינה חד פעמיים .מוצרים אלו עשויים מחומרים שאינם מתפוררים
במים ולכן הם גורמים לסתימות חמורות של מערכת הביוב ולהצפות
שיוצרות מפגעים סביבתיים ותברואתיים.

משהו במיון הניירת שצברנו ,במגירות המשחקים,
שואב אותנו להבחין בין העיקר לטפל ,לשמור
בקנאות או להיפרד ,לתרום ולמצוא שלכל דבר
יש כתובת משלו.

הסתימות יכולות לקרות בחצר הבית ,לגרום להצפת מי ביוב ולהשית
עליכם עלויות תיקון על ידי שרברב -וזאת כי סתימות עד שוחת הביוב
הינן באחריות התושב.

וכדי שכל זה יקרה ,אין חובה להיות אדם מאמין.
יש מי שישתמש במצוות שריפת החמץ לבער
ולבטל "כל חמץ ושאור שיש ברשותי ,שראיתיו
ושלא ראיתיו ,שביערתיו ושלא ביערתיו ,ייבטל
ויהא הפקר כעפר הארץ "...ויש מי שינצל את
הרגע של פריסת מפת החג והמצעים החדשים,
לבקש בענווה לבער את נקודות החמץ שבתוכנו -
הגלויות ושאינן גלויות ,לנקות את הכעס והגאווה,
לחבק את הרגע ולראות את הטוב.

סתימות שיגרמו על ידי מגבונים בביוב הציבורי יטפלו על ידי המועצה
ויכולות לגרור עלייה באגרת הביוב -אשר נקבעת על פי עלויות
האחזקה בפועל של מערכת הביוב.
עזרו לנו לתת שירות טוב וזול יותר .הימנעו מהשלכת מוצרים אלו אל
מערכת הביוב.

לפרטים נוספים :ניצן דואניאס  -מנהל מחלקת מים וביוב
טל 08-9915851 | 08-6257961 :פקס08-6257950 :
נייד 050-7434483 :דואלnitsan@bns.org.il :

וישנה גם אני ,שמשתדלת גם השנה לנצל את
היופי שבשניהם .אני מאחלת לכם אותה חוויה.
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 .1בן המועצה שהשתתף
ב"מאסטר שף" (ש"מ).
 .2תנועת הנוער שייסדה את
משמר הנגב נקראת על שמו.
 .4תושבת המועצה .כיהנה
כיועצת של שמעון פרס (ש"מ).
 .6תושבת המועצה לשעבר.
מחברת הספר "העשירית
בצבע החרק" (ש"מ).
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זוגתי לא עצרה בעצור ,פתחה יומן וקבעה באופן
נחרץ שהשנה אכן ליל הסדר יערך אצל אמי.
אמי ,שכנראה היתה סקרנית מאוד ,צלצלה שוב
ופצחה בנאום של "נו ...יש תשובה? דודה אורה
ודוד יוסי באים .דודה אורה חייבת לדעת כמה
ממולאים להכין ...ניסיתי להשחיל מילה ואמרתי:
"אנחנו באים אלייך השנה .שתיקה ...יופי ,נהדר.
מתי אתם באים? תבואו מוקדם ,דוד מאיר חוזר
רעב מבית הכנסת ...בשלב הזה ניתקתי .בכל
זאת יש לי עוד חודש שלם לשמוע אותם הדברים
בדיוק.

1

מאוזן:

 .1יישוב (לא בבני שמעון)
שאהרון ידלין היה בין מייסדיו.
 .3ראש המועצה השלישי.
 .5מחבר הספר "אני חולם באר"
(ש"מ).
 . 7בן המועצה שהיה נשוי לשוש
עטרי (ש"מ)).
 .8תל ארכיאולוגי באזור המועצה.
 .9מחבר הספר "בפעמון הזה"
(ש"מ).

ו

ברגע הזה הרגשתי קרוב לעילפון .יש ,כמובן,

אשתי מגיעה הביתה ואני ,בדחילו ורחימו ,מפנה
אליה את השאלה" :איפה אנחנו עושים את הסדר
השנה?" התשובה חוזרת אליי כמו חץ" :למה
אתה שואל? מה לך ולליל הסדר?" יכולתי לבחור
בסיבה שאני פשוט מת כבר לפגוש את אליהו
הנביא הזכור לטוב ,אבל העדפתי למלמל שאמא

שלי שאלה ולכן אני שואל ו"...מה אמרת?" שואלת
זוגתי במבט מוכיח .לך תסביר לה את התיאוריה
על אופציה מס'  .3זה רק ירתיח אותה יותר ולכן
הסתפקתי בתשובה" :אמרתי שאבדוק אתך".
תאמינו לי ,החיוך שלה היה שווה הכל ,שווה יותר
מפסח בדולומיטים ,או בכל מקום אחר בעולם
שלא משקיע באפיית מצה.

י

עוד לא שקע אבק הפורים,
תרתי משמע .הדי המוזיקה
ואדי האלכוהול גם הם
עדיין מרחפים לי בחלל
המוח וכאב הראש משני
הקודמים עדיין בעיצומו .והנה אני חש איך לאט,
לאט ובעצימות נמוכה ,נכנס לחיי כאב ראש נוסף,
עולה מאזור גזע המוח לכיוון הרקות .הכל מתחיל
משיחת טלפון ...אמא שלי מתקשרת .השיחה
מתחילה בנימוס אדיב של "מה שלומך? איך
הילדים?" "הילדים בסדר באופן יחסי" ,אני עונה,
בעודי מנסה להאכיל את הזאטוט ,שבדיוק הצליח
לשים את ידו על הצלחת ולהעיף אותה לרצפה...
והפעוטה  -היא בדיוק צריכה לספר לי בצעקות
את סיפור יציאת מצרים וככה ,בין חציית ים סוף
לבין איסוף מן ושלו מן הרצפה ,עולה השאלה/
קביעת עובדה" :את הסדר אתם עושים השנה
אצלי?!"

שלוש אופציות לתשובה והן :כן ,לא ו"אני צריך
לבדוק עם אשתי" .רבותי ,גבר חכם בוחר
באופציה מס'  .3תגיד כן ואשתך לא תרד לך
מהצוואר ,מהסיבה הפשוטה שהיא סגרה את
ליל הסדר אצל ההורים שלה כבר בראש השנה.
תגיד לא ואמא שלך לא תנתק את הטלפון עד
שתגיד שאתה צריך לבדוק וכנראה שכן ...ו...
אז אשתך שוב לא תרד לך מהצוואר ...בקיצור,
תבחרו באופציה מס'  .3זה קונה לכם זמן ואתם
יוצאים פשוט נפלא מול האשה הפרטית שלכם.
מצד שני ,גם אמא לא יכולה שלא לכבד אמירה
שכזו .אחרי הכל ובדיעבד ,זו הוכחה שהחינוך
שלה לציות עיוור לאמא/אשה הצליח.

תשבץ מקומי /

יזהר בן נחום

גיליון מס 242 .אפריל 27 | 2017

