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תושבים יקרים.
שנת  2018החלה בגשם מבורך ,בתקווה לנגב
מוריק ופורח .אנו מצפים לכלניות שיצבעו את הנגב
באדום ויביאו איתם את עשרות אלפי המטיילים
במסגרת פסטיבל "דרום אדום".
כמנהגנו בקודש ,התקיימה בסוף דצמבר ישיבה
חגיגית של מליאת המועצה לסיכום השנה ואישור
תוכניות העבודה והתקציב לשנת  .2018מנהלי
האגפים הציגו את עיקרי תוכנית העבודה בתחומם,
המבוססת על תוצרי התהליך האסטרטגי "כיצד
גדלים ונשארים קהילה" ,שקיימנו במהלך השנה
החולפת .התהליך נועד לבחון ולהציף את הסוגיות
העולות מהצמיחה הדמוגרפית במועצה ולהגדיר
את כיווני הפעולה בכל אחת מהן.
כתיבת תוכניות העבודה התבצעה בתהליך מובנה
ומשתף ,המתחיל בהגדרת יעדים ומטרות ומתורגם
למשימות ומדדי ביצוע וכל זאת בחשיבה מתמדת
על שיפור השירות לתושב לצד התייעלות ומיצוי
יכולות לאורם של הערכים המשותפים שלנו ועל
תפיסת "קהילה של קהילות" ,שעדיין רלוונטית
ומתווה לנו דרך טובה ונכונה להמשך .התוכניות
האגפיות כוללות שמירה על הקיים וטיפוחו ,יחד
עם חשיבה מתחדשת ,כאשר לנגד עינינו עמדה
כל העת הידיעה שבשנה הבאה יהיה ראש מועצה
חדש ובאחריותנו לתמוך ככל יכולתנו בכניסתו
לתפקיד ,הן בשימור הידע וההתנהלות והן בהכנסת
דברים חדשים למסלול עבודה.
באגף המנכ"לית :קפיצת מדרגה בנושא דיגיטציה
ושירותים מקוונים ,יציאה למכרז משותף לשירותי
חשמל הפתוח לכלל יישובי המועצה ,הגדלת
מחלקת האחזקה ,הקמת צוות לאחזקת כבישים,
מדרכות ותמרורים ותחילת פיילוט לאחזקת מבני
חינוך בתשלום ע"י המועצה .באגף הכספים :הקמת
המערך הכספי של החברה הכלכלית החדשה
ופיצול החברות ,ביסוס המערך הכספי באתר
"דודאים" ,כולל הסדרת התשלומים לשמאות
והחלפה מיטבית של גזברית המועצה .באגף
החינוך :המשך העמקה והטמעה של מודל העבודה
"אני אתה אנחנו" במוסדות החינוך ,השקת מחלקה
חדשה לטיפול בפרט וגיבוש המלצה לחלופת היום
הארוך ויישומה בשנת תשע"ט .באגף השירותים
החברתיים :פיתוח מענים למשפחות שבהן
בעלי צרכים מיוחדים ,חידוש וחיזוק של מערך
ההתנדבות במועצה וחיזוק וטיפוח של ההנהגות

השיח "חצרים  -לחיות ביחד"

היישוביות .באגף התרבות ,הספורט והחוגים :יישום
תוכנית אב לספורט והגדרת תוכנית אב לתרבות,
הקמת ועדת תרבות של המועצה להגברת
מעורבותו של הציבור והפקת אירועים לרגל 70
שנה למדינת ישראל .באגף ההנדסה :השלמת
שלב ב' של קמפוס "מבואות הנגב" ובינוי של בית
ספר "עדנים" ,קידום תוכנית כוללנית למועצה,
במטרה לעבור שלב שני בהסמכת הוועדה לתכנון
ובנייה והמשך יישום של תוכנית לשיקום תשתיות
ביישובים .בחברה הכלכלית :הפרדת "דודאים"
לחברה נפרדת והכנסת שותף ,פתיחת חברה
כלכלית חדשה לפיתוח יוזמות כלכליות ,המשך
ביסוס ומיצוב של מועדון היזמים וקידום מיזמי
תיירות ,על בסיס הקמת הפארק המוטורי "נגב
פארק" .תוכניות רבות ומשמעותיות ,אשר בסופו
של דבר חוזרות לשולחני .ובנימה אישית :עבורי זוהי
שנה מיוחדת במינה ,השנה האחרונה שלי במועצה,
שתסיים פרק חשוב ומשמעותי עבורי של קרוב
ל 20-שנה .הרגשות מעורבים :מחד גיסא ,הגברנו
את הקצב במטרה להספיק את הדברים שאנחנו
רוצים לשים על המסלול ,לייצב ולחזק את הקיים
ולהתכונן בצורה הטובה ביותר להעברת השרביט
למי שייבחר להחליף אותי .מאידך גיסא ,כל אירוע
מקבל עוד זווית מיוחדת של "הפעם האחרונה",
עם כל הקושי המתלווה לכך.
שנת הבחירות כבר נפתחה באופן רשמי ושני
מועמדים כבר הצהירו על כוונתם להתמודד.
מבחינתי ,אין דבר שאני רוצה יותר מלראות את
המועצה ממשיכה לצעוד קדימה בהצלחה גם
בעתיד .משמחת אותי מאוד הידיעה (מהיכרות
אישית) שהמועמדים הם אנשים ראויים וערכיים
מאוד והחלטתם להתמודד באה מהמקומות
הנכונים  -מתחושת שליחות אמיתית ,דבר שמקל
עלי במעט את המחשבה על "היום שאחרי" .אני
מאחלת לכולנו שמערכת הבחירות בבני שמעון
תתנהל ברוח ה"בני-שמעונית"  -בחברות ובהגינות
המאפיינת אותנו.
שלכם ,סיגל

"ראוי ונכון לכל חברה לשאול את
עצמה מדי פרק זמן מהו החזון שלה,
מה הם עקרונותיה ומה הם ההסדרים
הנובעים מעקרונות אלה .בחיי הקיבוץ
זהו תהליך חיוני ,הנדרש מעצם שיטת
החיים בקיבוץ"

חיי קיבוץ חצרים ,ככל חברה ,הם מגוונים ויש להם ומחויבותו של החבר כלפי הקיבוץ ,היחסים בין אנו מאמינים ומקווים שבשיח חברי ,פתוח ומכבד,
היבטים שונים :החיים האישיים והחיים הציבוריים ,החברים ,הסדרי הצריכה בקיבוץ בימינו ,מעורבותנו נדע לעצב את חיי הקיבוץ ובעיקר נמצא את הדרך
הטובה לחיות ביחד!
חיי היום-יום ,העבודה והפרנסה ,אירועי התרבות בחברה הישראלית ,הערבות ההדדית ועוד.
העשירים ,השמחות ורגעי הצער ,פרויקטים
חברתיים ותרבותיים ,רגעי שקט ולעיתים גם סערות במסגרת שיח זה נערך סקר ,שמרבית חברי
הקיבוץ והצעירים החיים בו ענו עליו .תוצאת
קטנות ,חיי החומר וחיי הרוח.
הסקר היא תמונה של עמדות החברים בנושאים
מהיבטים אלה התבקשתי לבחור נושא אחד ,אשר השונים והנתונים שנאספו בסקר יסייעו לנו בדיונים
ובהחלטות שנידרש להם בעקבות השיח הקיבוצי.
נראה לי שהוא מרכזי בחיי קיבוץ חצרים.
ראוי ונכון לכל חברה לשאול את עצמה מדי פרק
זמן מהו החזון שלה ,מה הם עקרונותיה ומה הם
ההסדרים הנובעים מעקרונות אלה .בחיי הקיבוץ
זהו תהליך חיוני ,הנדרש מעצם שיטת החיים
בקיבוץ ,מערכיו ומדרך החיים הדמוקרטית ,שבה
החברים מביעים עמדות ומקבלים החלטות.

שיח זה מעסיק ויעסיק את חברי חצרים במשך
תקופה ארוכה .מעורבים בו חברים רבים ובוודאי
הוא מעורר הדים ,הן בשולחנות חדר האוכל והן
בפורומים רשמיים שונים של הקיבוץ.

קיבוץ חצרים קיים פעמים רבות דיונים בנושאים
אלה ,ברמות שונות ובפרקי זמן שונים ועיצב בדרך
זו את דרכו הקיבוצית במשך כל שנות קיומו.
בתחילת שנת  2017התחלנו בתהליך ארוך ומרתק
של בחינת תפיסת עולמנו הקיבוצית והתהליך
יימשך גם בשנת .2018
השאלות שבהן אנו עוסקים הן מגוונות ומאפיינות חיי
קיבוץ :החזון של קיבוץ חצרים ,מהות התפיסה של
חיי הקיבוץ ,מהו השיתוף הרצוי לנו ,כיצד שומרים
על שוויון בחברה מגוונת ,יחסי הקיבוץ עם החבר
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נועה זמסקי

מה קורה
ישיבת מליאה לסיום השנה

ביום חמישי ,28.12.17 ,התקיימה ישיבה חגיגית של
מליאת המועצה לסיום שנת  2017בחדר המורים
של בית הספר "מבואות הנגב" .במהלך הישיבה
הארוכה ,שנמשכה כארבע שעות ,שמעו חברי
המליאה את סיכום שנת  2017וסקירה מפיהם
של מנהלי האגפים השונים על תוכניות העבודה
לשנת " .2018במהלך העשור האחרון עברה
המועצה מהפיכה דמוגרפית של ממש ,מכ4,500-
תושבים בשנת  2007ל 10,000-תושבים בשנת
 ,"2017פתחה סיגל מורן ,ראשת המועצה ,את
הישיבה" .האתגרים הופכים קשים ומורכבים יותר
משנה לשנה .המדד הסוציואקונומי שלנו עולה,
השתתפויות המדינה מצטמצמות ואתר 'דודאים'
משנה את פניו ,אך אנו ממשיכים לפעול במלוא
המרץ כדי לייצר הכנסות עצמיות נוספות ומקומות
תעסוקה ,במטרה להמשיך ולשמור על הרמה
והאיכות של השירותים שאליה הורגלנו ".סיגל,
שהודיעה כי לא תתמודד על כהונה נוספת כראשת
המועצה ,סקרה את אתגרי השנה האחרונה
כראשת מועצה ,ביניהם שימור וארגון הידע –
יצירת תיקי חפיפה מסודרים ,שמירה על המערכת
הארגונית והעובדים ,נטרול "ראשי בחירות" בקרב
עובדי המועצה ,ניהול תקופת הבחירות והעברה
מסודרת של התפקיד.
בין היעדים של סיגל כראשת המועצה לשנת :2018
ההתפתחות הכלכלית של המועצה :שימור ,ייעול
והגדלה של ההכנסות ,הכנסת שותף אסטרטגי
לאתר "דודאים" והפעלת האתר בצורה מיטבית,
כמו גם סיום הבנייה של שלב ב' בקמפוס "מבואות
הנגב" ,ביסוס השותפויות האזוריות לקראת העברת
התפקיד ,היערכות המועצה לבחירות והעברת
תפקיד מיטבית לראש המועצה ולגזברית.
לפני הישיבה קיבלו חברי המליאה והנהלות
היישובים את ספר תוכניות העבודה והתקציב
לשנת  .2018סיגל ציינה את ההשקעה הרבה
בהכנת תוכניות העבודה והתקציב וביקשה להודות
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לכל מנהלי האגפים ,לאגף הכספים ,לתקצביאיות
של האגפים ,לתקציבאית המועצה ולגזברית,
נועה לוין ריצ'קר .כמו כן ציינה את העבודה הרבה
שהושקעה בהכנת תוכניות העבודה המחוברות
לתקציב ומדדי הביצוע ,שעליה "ניצחה" לילך
קולומבוס ,עוזרת ראש המועצה.
נועה ,הגזברית ,סקרה את תקציב המועצה.
שנת  2017הסתיימה בהוצאה תקציבית של
 147מיליון ש"ח .התקציב לשנת  2018עומד על
 154מיליון ש"ח 70% .מהכנסות המועצה מקורם
בהכנסות עצמיות 23% ,ממשרד החינוך ו6%-
ממשרדי ממשלה אחרים 46% .מהוצאות המועצה
מוקדשים לשירותים ממלכתיים 24% ,לשירותים
מוניציפאליים 9% ,למפעלי המועצה השונים ,כמו
"דודאים" ,תחבורה ,מים ,ביוב וכדומה 7% ,למינהל
כללי ו 3%-למלוות ומימון.
תוכנית העבודה המפורטת והתקציב יעלו בימים
הקרובים לאתר האינטרנט של המועצה.
ישיבת המליאה החלה בסיור של חברי המליאה
ואורחיה בקמפוס החדש של "מבואות הנגב".
חברי המליאה ,מלווים באלי פרץ ,מנהל בית
הספר ,נכנסו לאחת מכיתות ז' במהלך השיעור
וקיבלו הסברים מפורטים מאלי ,ממחנכת הכתה
ומהתלמידים על אופן הלמידה בכיתות החדשניות
של בית הספר ועל חזון הלמידה בבית הספר
בשנים הקרובות.

טקס הענקת מלגות לשנת
תשע"ח

האורחים זכו גם לשמוע  3קטעים מוזיקליים
בביצוען של מאיה לינדברג וגל נחמני ,שזכו אף
הן במלגות עידוד ,כשהן מלוות בהרכב אקוסטי
ייחודי מבית היוצר של ההרכבים המוזיקליים.

אקדמיה ב״מבואות הנגב״

החברתיים-חינוכיים ,עובדים סוציאליים ,רכזי לאחריה שמעו התלמידים סקירה על מחלקת
בריאות ורווחה ביישובים ,פסיכולוגים ,מנהלי קהילות הפיתוח ב"נטפים" מפיו של אסטבן סוקולסקי
ממחלקת הפיתוח ולסיום ,לקח דהאם אלזיאדנה
ועובדי חינוך.
במהלך הכנס שמעו המשתתפים את הרצאתן של את התלמידים לסיור מקצועי במפעל.
גיטה שניידרמן-טרופ וענבל זידנברג על תפקידם
של המבוגרים המשמעותיים בחייו של הילד בעל מדריכי חקלאות לומדים
הצרכים המיוחדים ,עבדו בסדנאות על פי תחומי על קומפוסט אורגני ב"נגב
העיסוק שלהם ולסיום צפו במופע "אני וליאור בדרך אקולוגיה"
אל האור" ,על מסעם המיוחד והמרתק של הורים
לילד אוטיסט בן .20

מחלקות המועצה עולות לגובה
ביום רביעי ,10.1.2018 ,התקיים מפגש ההיכרות
של תוכנית "אקדמיה בתיכון" בבית הספר "מבואות
הנגב" .התוכנית מאפשרת לתלמידים בבתי
ספר תיכוניים ללמוד קורסים אקדמיים במהלך
לימודיהם בבית הספר התיכון .התלמידים יכולים
לצבור נקודות זכות בדרך לתואר אקדמי ואף
להמיר חלק מבחינות הבגרות .לאלי מאור ,המנחה
המחוזית של התוכנית מטעם משרד החינוך,
הציגה בפני ההורים והתלמידים שהגיעו למפגש
את פרטי התוכנית וענתה על שאלות" .עד היום לא
עשינו מספיק עבור המצטיינים ב'מבואות הנגב',
אבל השנה מונתה דקלה יהב כרכזת מצוינות
ואנחנו רוצים לסייע ולעודד מצטיינים בכל תחומי
ההצטיינות" ,אמר אלי פרץ ,מנהל בית הספר.
בתוכנית "אקדמיה בתיכון" לומדים השנה 1,100
תלמידים בכל רחבי הארץ .ב"מבואות הנגב"
לומדים השנה במסגרת התוכנית  9תלמידים,
חלקם במסגרת תוכניות ייעודיות באוניברסיטת
בן גוריון ואחרים במסגרת האוניברסיטה הפתוחה.

במסגרת השתלמות בנושא עבודה בגובה ,יצאו
עובדי מחלקת שפ"ה ואבות הבית של מוסדות
החינוך ,ביום האחרון של השנה ,יום ראשון,31.12 ,
לאימון עבודה בגובה במתקן אימונים בקרית גת.
האימון כלל תרגול על סולמות וגגות שבירים.
ההדרכה עברה בהצלחה ועובדי המועצה זכו
לציון גבוה והערכה.

"כוכבי המדבר" התארחו
ב"נטפים"

יום עיון משותף לאנשי חינוך וטיפול בנושא
ילדים בעלי צרכים מיוחדים התקיים ביום רביעי,
 ,10.1.2017בחצרים .את הכנס יזמו אגפי החינוך
והשירותים החברתיים והוא מיועד לצוותים

מעל לשלושים חקלאים ומדריכי חקלאות מכל
רחבי הנגב הגיעו ביום חמישי ,21.12 ,לסיור
מדריכי חקלאות שקיימה חברת "נגב אקולוגיה" שיר יהב אלופה כפליים!
ממשמר הנגב וחצרים .היום החל בסיור באתר
"רימון" לייצור ושיווק של קומפוסט אורגני ונמשך
בהרצאה במשמר הנגב .במהלך היום נחשפו
המדריכים והחקלאים לתהליך יייצור הקומפוסט
האיכותי ובעיקר דנו בחשיבותו של מערך מיחזור
מוסדר בארץ ובצורך בהעלאת המודעות לנושא
איכות הסביבה והקיימות ברמה האזורית ובכלל.
מנכ"ל החברה ,ערן שמרלק ,וסמנכ"לית השיווק
והמכירות ,סיון פרץ ,הציגו את החידושים האחרונים
של החברה ,בדגש על הפיתוחים האחרונים בתחום
המיחזור של פסולת חקלאית.

סיור בכפרים הבלתי מוכרים
ב

לראות אותם

ביום רביעי ,27.12.2017 ,התקיים הטקס המסורתי
של חלוקת מלגות לבני נוער ותושבים מצטיינים
בתחומים אמנות ,ספורט ותרומה לקהילה .בפתח
הטקס אמרה סיגל מורן ,ראשת המועצה ,כי היא
מקווה שהמועצה תמשיך במסורת יפה זו של
חלוקת מלגות עידוד גם בעתיד.
במהלך הטקס זכו האורחים לשמוע על הישגיהם
האישיים של הזוכים במלגות ,ביניהם תום אילון,
היוזם והמקים של "קרקס נגב" ,שהפגין וירטואוזיות
מרשימה בקטע ג'אגלינג שהכין לכבוד הטקס.

האחרונות הקימה עמותת "אג'יק  -מכון הנגב"
כ 20-משפחתונים לגילאי  0עד  3בכפרים הבלתי
מוכרים .לאחר מכן המשיכו הנשים לביקור באשכול
גנים לגילאי  3עד  6בכפר ביר אלמשאש ,גם הוא
כפר בלתי מוכר .הסיור הסתיים בשיחה עם חיר
אלבז ,מנכ"ל שותף של אג'יק ,שפרש בפני חברות
הקבוצה את הפעילויות השונות שמבצעת עמותת
אג'יק למען אוכלוסיית הבדואים בנגב.
קבוצת הנשים היא פרי שיתוף פעולה בין אג'יק,
עמותת נט"ל (נפגעי טראומה על רקע לאומי)
והמועצה האזורית בני שמעון .מפגשי הקבוצה
מוקדשים להיכרות הדדית ועבודה על הנושאים
המשותפים לשתי האוכלוסיות השוכנות בנגב .את
הקבוצה מנחות במשותף נאדה אבו ע'אנם מאג'יק
ואתי סלע מנט"ל והיא מתכנסת בחסות המועצה
ונציגתה ,קרן סביון ,מנהלת מחלקת התרבות
והיועצת למעמד האשה במועצה..

ביום שני ,18.12 ,התארחה קבוצת תלמידים
משכבה י"א בבית הספר "כוכבי המדבר" במרכז
ג'ו אלון במפעל "נטפים" בחצרים .הקבוצה היא
חלק מתוכנית יזמות עסקית צעירה ,שמטרתה
לפתח מנהיגות עסקית בקרב הדור הבא על ידי
הקניית כלים ניהוליים ומקצועיים.
ביקורה של הקבוצה ,שלוותה על ידי דהאם
אלזיאדנה ממחלקת הלוגיסטיקה ,נפתח בסדנה
לכתיבת קורות חיים שהועברה על ידי יפעת סילוק,
טל דניאלי וגל שפרוני ממחלקת משאבי אנוש.

יום רביעי ,20.12 ,סיירה קבוצת נשים מבני שמעון
ומרהט בכפרים הבלתי מוכרים בין באר שבע
לדימונה .קבוצת הנשים ,הנקראת "שכנות בנגב",
החלה לפעול לפני שנה וחברות בה נשים מיישובי
המועצה ,מרהט ומיישובים בדואיים נוספים .הסיור
החל בביקור במשפחתון בכפר הבלתי מוכר
אלזרנוק ,שם למדו חברות הקבוצה על הקמת
המשפחתונים והאופן שבו הם פועלים .בשנים

שיר יהב מלהב ,תלמידת כיתה ח' ב"מבואות הנגב",
זכתה ביום שלישי ,19.12 ,באליפות ישראל הרשמית
בקראטה לשנת  ,2017שנערכה באוניברסיטת
תל אביב .שיר זכתה ב"דאבל" :שתי מדליות זהב
בקאטות (תבניות תנועה) ובקרבות לגילאי .13-12
הזכייה של שיר משלימה רצף של זכיות דאבל
באליפות מודיעין הפתוחה לפני שבועיים ובאליפות
אשדוד הפתוחה לפני חודש .במהלך הקיץ הגיעה
שיר למקום החמישי באליפות אוסטריה הפתוחה,
שכללה משתתפים מכ 70-מדינות וכעת היא
מתכוננת לאליפות קרואטיה ,תחרות הנוער הגדולה
והמשמעותית ביותר ,שתיערך באמצע ינואר.
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חדשות /

נועה זמסקי

מה קורה בחינוך החברתי

לומדים ליצור אקלים חינוכי
בחינוך החברתי

ותיקי בית גיל-עד ותלמידי
"יובלי הנגב" נפגשים

עלינו לגמר!

מחלקת החינוך החברתי באגף החינוך במועצה
עלתה לשלב האחרון לקראת קבלת פרס ליחידת
נוער מצטיינת ארצית מטעם המרכז לשלטון מקומי
ומרכז המועצות האזוריות.
 4שופטים הגיעו למועצה כדי ללמוד על פעילותה
של מחלקת החינוך החברתי .עפרה שיר-לביא,
מנהלת המחלקה ,הציגה את פעילותה .בני
נוער ,נציגי תנועות הנוער "כנפיים של קרמבו",
"השומר הצעיר" ו"הצופים" ,הציגו את פעילותם ואת
הפרויקטים החברתיים השונים שהם מפעילים.
בני נוער מהמרכז החברתי הציגו את פעילותו של
המרכז ואת הרעיון העומד מאחורי האוטונומיה
המודרכת .ברית אופיר ,האחראית על שנת שירות
ושירות משמעותי ,דיברה על הפעילות שעושה
המועצה כדי לעודד בני נוער לצאת לשנת שירות.
וופא אבו עמר ,מנהלת יחידת הנוער בלקייה ,סיפרה
על הפרויקטים המשותפים של הנוער בלקייה
ונוער המועצה.

פרס יקירי הנוער לאסנת וארון
ואיתמר מליק

בטקס חגיגי שהתקיים במרכז הכנסים באשקלון
ביום ראשון ,24.12 ,זכתה אסנת וארון ,מנהלת
החינוך הבלתי-פורמלי בבית קמה ,בפרס יקיר
הנוער ואיתמר מליק מחצרים זכרה בפרס הנוער
המתנדב .שני הפרסים חולקו מטעם מחוז הדרום
של משרד החינוך .כל הכבוד לשניהם!
 | 6עיתון בני שמעון

המפגש החודשי של פורום מדריכי הילדים בחינוך
החברתי התקיים ביום ראשון ,31.1 ,בבית קמה.
הפעם למדו המדריכים כיצד ליצור אקלים חינוכי
פיזי מזמן ומשמעותי" .עסקנו באקלים הפיזי מחוץ
למרחבים ובתוכם" ,מספרת טל שם טוב ,רכזת
ההדרכה במועצה" .למדנו איך לסדר את בתי
הילדים מרמת הלוחות ועד רמת הפינות ושימוש
נכון בפינות .למשל ,להפוך את פינת התיאטרון
והדרמה לפינה זמינה לכולם ולא רק לקבוצת
בנות שמתעניינת בתחום .למדנו גם דרכים חדשות
ליצירה עם הילדים ,שברנו סטיגמות סביב היצירה
והתנסינו ביצירה מכיוונים שונים".
פורום המדריכים מתכנס אחת לחודש ובמסגרתו
לומדים מדריכי הילדים מכל יישובי המועצה על
המרחב האידיאלי לילדים ,החל מגבולות וסמכות,
דרך אקלים חינוכי ,אקלים חינוכי פיזי וכדומה.

מה קורה בבית גיל-עד

ענת הורוביץ ,מנהלת בית גיל-עד

נפגשים ליד הפח

במסגרת פעילות לאיכות הסביבה בנושא הפח
הכתום ,התקיימה ביום שלישי ,9.1.18 ,פעילות
נחמדה בבית גיל-עד ,שאורגנה על ידי סיון שלחין
אמויאל ,רכזת איכות הסביבה במועצה.
שמענו על חשיבות המיחזור והפרדת האריזות
ולמדנו על התכלית של כל פח לפי צבע וצורה.
לסיום שמחנו להקשיב לשירתו ונגינתו של מישל
טל .ניפגש ליד הפח...

בני שמעון היא קהילה של קהילות .בעמותת
הוותיקים בכלל ובבית גיל-עד בפרט אנחנו מזמנים
מפגשים עם קהילות שונות .אחת הקהילות
האהובות עלינו הם תלמידים מ"יובלי הנגב" ,בית
הספר המנגן.
ביום רביעי ,3.1.2018 ,קיימנו את המפגש הרביעי
בין שתי הקהילות .כ 60-תלמידי שכבה ו' ,מלווים
במרים אלגרבלי ,מנהלת בית הספר ,צוות
המחנכות מיריל לוי ונטלי פרץ והמורים לנגינה
אנג'לה ,יוסי ורחל .גם אורית פרקס ,המורה
למוסיקה ויסמין ואילנה ,הסייעות ,הצטרפו למיפגש
מוזיקלי מרגש עם  40ותיקי בית גיל-עד.
המפגש החל ב"בית מורשת" של משמר הנגב ,שם
הסביר אלון דגני ,מורה לקיימות ב"יובלי הנגב" ,על
המבנה ותפקידיו בעבר .שמענו את החליל ,קבוצת
החליליות ,נגני המנדולינה ,המנגנים בגיטרות
ולבסוף את כולם יחד בשילוב מרגש .שמענו גם
את גלעד סילבסטר ובנו יואב בשיר רוק וקבוצת
תלמידים בשירה וריקוד משירי ארץ ישראל.
אחרי מחיאות כפיים רבות והתרגשות של כולם,
התיישבו ותיקים ותלמידים לשוחח .היה נפלא .כן
ירבו ימים כאלה.

הכנסה
מס
זיכוי
לתושבי המועצה האזורית בני שמעון
החל מחודש ינואר  ,2018עובדים המתגוררים ביישובי המועצה האזורית
בני שמעון זכאים לזיכוי ממס בשיעור של  7%על הכנסה מיגיעה אישית
(משכורת ,פנסיה ,תשלומים מקופות גמל ,מענק פרישה וכו') ,עד תקרה
של  ₪ 132,000לשנה ,כלומר זיכוי מס מקסימלי של  ₪ 9,240לשנה.
משמעות הזיכוי היא כי גובה מס ההכנסה שעל העובד לשלם יוקטן
בהתאם לגובה הזיכוי.
בכל מקרה המס המחושב לא יהיה נמוך מאפס .רק עובדים אשר
משלמים מס הכנסה בפועל ייהנו מהזיכוי הנ"ל ובפועל המס שהם
משלמים יקטן עד לתקרה חודשית של  ₪ 770בחודש ( ₪ 9,240בשנה).
הזכאות ניתנת רק למי שמרכז חייו הוא באותו יישוב (כתובתו רשומה
במועצה ,משלם ארנונה ,משלם אגרת ביוב ובמידה ויש לו ילדים
בגיל חינוך ,ילדיו רשומים במערכת החינוך במועצה) ומוענקת לאחר
שהשלים  12חודשי מגורים ביישוב ,רטרואקטיבית ליום תחילת מגוריו
ביישוב.
תושב שעונה על הגדרה זו וכתובתו לא מעודכנת בתעודת הזהות ,מוזמן
לפנות למועצה לשינוי כתובת.

מי זכאי?

עובד שהתגורר לפחות  12חודשים ברציפות באחד מיישובי המועצה או
בכמה מהם בתנאי שמשך תקופת המגורים הרציפה בהם הייתה לפחות
 12חודשים ,זכאי לזיכוי ממס הכנסה .
במקרה שהעובד התגורר ביישוב במשך כל שנת המס הוא יהיה זכאי
למלוא ההטבה.
במקרה שהעובד התגורר ביישוב רק בחלק משנת המס (למשל ,הוא עבר
להתגורר ביישוב באמצע השנה או עזב את היישוב במהלך השנה) ,הוא
יהיה זכאי באותה שנה רק לחלק היחסי של הטבה בהתאם למשך מגוריו
ביישוב באותה שנה.

מי לא זכאי?

עובד שהתגורר פחות מ 12-חודשים ברציפות ביישוב ,לא יהיה זכאי כלל
להטבה.
הזכאות ניתנת רק למי שמרכז חייו הוא ביישוב המזכה .כך למשל ,מי
שעובד בתל-אביב ומתגורר בה בדירה שכורה ,אך חוזר מדי סוף שבוע
למשפחתו שבאחד מיישובינו אינו זכאי להטבה.

כיצד מממשים את הזכאות?

בכדי לממש את הזכאות יש צורך בקבלת אישור תושב ,על פי הנחיות
רשות המיסים .המועצה נערכת לנפק אישורי תושב באופן הבא :תשלח
ליישובים רשימת תושבים ממערכת המימד של משרד הפנים ,היישוב
יאשר שאכן התושב מנהל את מרכז חייו ביישוב (על פי הרשום מעלה)
ועל פי אישור זה יישלח האישור לתושב ,לאחר מילוי טופס בקשה באתר
או באפליקציה .מי ששלח בקשה לאישור תושב ,דרך האתר ,האפליקציה
או בפקס ,ולא קיבל את האישור בדואר תוך  3שבועות ,מוזמן להתקשר
למרכזיית המועצה לבירור.

https://tinyurl.com/y9ao9hgz

הבית שיעזור לכם לטפל בבית שלכם!

המרכז לטיפול משפחתי – זוגי של המועצה
מרחיב פעילות!!
המרכז מציע שירות טיפול לתושבי המועצה ,ליחיד ,לזוג ולמשפחה
בגילאים השונים ,לסיוע במצבי לחץ ומשבר במהלך החיים.
•מטפלים מקצועיים ומנוסים
•שילוב גישות שונות בטיפול משפחתי ,זוגי ופרטני.
•חדרי טיפולים חדשים ונעימים
•טיפולים מסובסדים לתושבי המועצה
שירותי טיפול ניתנים בתחומים הבאים:
•טיפול זוגי
•טיפול משפחתי מערכתי
•טיפול והדרכה לקראת נישואין
•טיפול במצבי משבר ,גירושין ,חולי ,אבל במשפחה
•יחסים בין הורים וילדים
•תמיכה וטיפול במצבי פרידה וגירושין
•טיפול בנישואים חוזרים
•טיפול קבוצתי
פנו לרינת גלילי מנהלת המרכז לטיפול משפחתי-זוגי בטלפון:
 089911712או במיילrinatg@bns.org.il :
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בשמלה אדומה

תהיה פתוחה לציבור הרחב .מחוץ לנגריה תוצב
תצוגת כלים חקלאיים וביניהם גם הטרקטור הגדול
במזרח התיכון – גאוות גד"ש שובל.
בבית קמה תתקיים מכירה ביתית (יום שישי,
 ,2.2בשעות  )14:00-10:00בבית משפחת קמחי
בהרחבה (מיקום בווייז ,טל'  .)054-6614630במקום
תוכלו למצוא שלל תוצרת מקומית – כלים וחפצי
נוי מקרמיקה ,מוצרי טיפוח אורגניים ,סידורי פרחים
טריים ועוד.

פברואר בפתח ,הטבע מוציא את השמלה האדומה
מהבוידעם ומתחיל להתכונן (בעזרת הגשם) לחג הכלניות
השנתי .פסטיבל "דרום אדום" ,המתקיים זו השנה ה13-
ברציפות ,מציע עשרות פעילויות ואירועים בכל רחבי
האזור וגם אצלנו בבני שמעון ,עם חגיגה באדום ובכל
צבעי הקשת מדי סוף שבוע .מקומפגש מגיש לכם כל מה
שזז בין מרבדי הכלניות השנה

צילום :רפי בביאן

אודי נתן ,מנהל תחום תיירות
לפני שש שנים הצטרפה המועצה האזורית בני
שמעון לעמותת התיירות שקמה בשור ומאז אנחנו
מציינים מדי שנה חג נוסף בלוח השנה שלנו :דרום
אדום – חג הכלניות בצפון הנגב .הפסטיבל ,שהחל
כיוזמה מקומית קטנה של מספר תיירנים בנגב
המערבי לפני  13שנה ,הפך ברבות השנים לאירוע
התיירות הכפרית הגדול בישראל .למעלה מרבע
מיליון אשה ואיש ,מכל גיל ומקום מגורים ,נוהרים
לאזורנו במהלך סופי השבוע של חודש פברואר
מדי שנה ומשתתפים באינספור פעילויות ,אירועים
ומופעים ,המוצעים להם במסגרת החגיגות.
הכלנית היא המלכה הבלתי מעורערת של
הפסטיבל .אין פרופיל פייסבוק אחד בישראל שאין
בו צילומים ליד מרבד כלניות במקום כלשהו בצפון
הנגב .זה הפך להיות סוג של חובה – חלק מהתרבות
הישראלית של העשור האחרון :בחורף יורדים לצפון
הנגב לראות כלניות ,אבל אחרי שמצטלמים ליד
הפלא המרהיב הזה ,יש עוד הרבה מאוד מה לעשות
גם כאן אצלנו ,בבני שמעון.
השנה זו השנה השנייה לפעילות המשותפת שלנו
עם מיזם "קסם המדבר" – פורום התיירות הבדואית.
במסגרת שיתוף הפעולה יתקיימו בבני שמעון
ארבעה אירועים בגוון אתני-בדואי .בשבתות 17.2
ו ,3.3-בשעות  14:00-10:00יתקיים בתחנת הדלק
בצומת בית קמה "שוקראן" – שוק בדואי ססגוני
ומגוון ,עם מוצרי קוסמטיקה ,תכשיטים ,עבודות יד
ועוד .ביער דבירה ,ממזרח לקיבוץ דביר ,יתקיים
בשבתות  10.2ו ,24.2-בשעות  ,14:00-10:00אירוע
הסדנאות "קסם המדבר" ,שיכלול סדנאות בדואיות
 | 8עיתון בני שמעון

מסורתיות לעבודת יד ,צמחי תבלין ועוד ,לצד סיורי
פריחה וגששות – וכל זה מטרים ספורים ממרבדי
הכלניות המרהיבים .בשבתות שבהן לא יתקיים
האירוע ,יתארחו בין הכלניות ביער דבירה דמויות
מהאגדות ותתקיים סדנת ציור בטבע.
מרכז ג'ו אלון שלנו ממלא תפקיד מרכזי באירועי
"קסם המדבר" ומעתיק את פעילותו בשבתות אלה
לאזור האירוע ,עם אוהל אירוח נייד ופעילויות גששות.
בשבתות שבהן יתקיים האירוע בדבירה ,יהיה המרכז
סגור למבקרים .בשבתות  3.2ו 17.2-יהיה המרכז
פתוח למבקרים ויציע מגוון של פעילויות ,ביניהן
סיור מודרך כל שעה עגולה ,כולל אירוח באוהל
בדואי אותנטי לקפה ותה ,סדנאות יצירה :הכנת
רקמה בדואית ,הכנת תכשיטים בדואיים ,סדנת
חינה ואפיית פיתות על סאג' עם שמן זית וזעתר.

ססגוני ,שיכלול מגוון רחב של פעילויות בפורמט
של אירוח ביתי .היזמים יפתחו את בתיהם ויציגו
את מיטב מרכולתם – מתכשיטים ועד דים סאם,
ממדיטציה ועד ג'חנון ואפילו תערוכת אמנות של
אמני היישוב (פירוט מלא של הפעילויות להלן).
בבית קמה תתקיים ביום שישי ,2.2 ,מכירה ביתית
של תוצרת מקומית – מקרמיקה ומוצרי טיפוח
אורגניים ועד עוגות וקישים ,שמן זית ודבש מקומי.
עוד בגבעות בר  -במתחם טיפולי המים "עינות בר"
בגבעות בר ,יחגגו  70למשפחה הישראלית (שבת
 ,15:00-11:00 ,10.2בתיאום מראש) .בתוכנית:
הפנינג משפחתי ,שיכלול הפעלה לילדים ,פינת
יצירה ,מכירת מוצרים לתינוקות ,ילדים ואמהות
ופינות צילום קסומות .כמו כן יוגשו גבינות מקומיות,
תה צמחים ,עוגיות ומאכלי קדירה צמחוניים.

פעילות מעניינת נוספת היא ניווט למשפחות ביער
להב בשבתות  3.2ו ,17.2-בשעות .14:00-9:00
לאחר קפה ומאפה של בוקר יצאו המטיילים לניווט
באזור ,ברחבי היער ובין מרבדי הכלניות .בסיום
הניווט יוזמנו האורחים להישאר לפיקניק (פרטים
והרשמה  ,www.agurnivut.comטל' 052-
 ,3516818או  .)054-4782002מטיילים המעדיפים
פעיות מוטורית יוכלו להזמין טיול ריינג'רים לאתרי
פריחה בטרקטורוני "צליל נודד" בקיבוץ כרמים גם קיבוץ שובל החליט לפתוח את השערים
(כל השבוע בשעות  ,15:00-8:00בתיאום בטל' בפסטיבל ומציג תערוכה מרגשת ומרתקת תחת
.)077-7295733
השם "שובל של השראה" (ימי שישי ושבת ,בשעות
לאחר ההצלחה של חנות היזמים הזמנית בצומת  ,14:00-10:00בנגריה בקיבוץ שובל) .חברי קיבוץ
בית קמה בפסטיבל בשנה שעברה ,החליטו היזמים ,בחרו תמונה של דמות מעוררת השראה והצטלמו
חברי מועדון העסקים של בני שמעון ,להרים את באופן הדומה ביותר לתמונה .הצילומים מוצגים
הכפפה וליצור אירועים לפסטיבל .בגבעות בר במקום היסטורי ומיוחד  -חדר האוכל הישן של
יתקיים מדי סוף שבוע ,בימי שישי ושבת ,הפנינג הקיבוץ ,שבמשך השנים הפך לנגריה .התערוכה
בתאשור ,בסטודיו של מיכל וז'יל ז'ורה ,יתקיים
האירוע השנתי "כלי בראשית נבראים מהתנור"
(שישבת  ,23-24.2בשעות  ,15:00-10:00הכניסה
ללא תשלום) .הבאים יוכלו לחוות גילוי אוצרות
של ממש :פתיחת תנור עצים "אנגמה" במשך 3
ימים רצופים בחום של  1300מעלות וחשיפת כלי
הקרמיקה הייחודיים .שנשרפו בו .במקום גם טעימות
חורף :מרקים והפתעות.

המועצה ועמותת התיירות יתבלו את האירועים
במגוון פעילויות ,ביניהן שחקנים בין הפרחים וציור
בטבע .מדי שבת ,בשעות  ,14:00-10:00תוצב
עגלה להשכרת אופניים בכניסה לדרך המטיילים
החדשה היוצאת מצומת בית קמה לכיוון שמורת
פורה .בשעה  10:00ובשעה  12:00יצא מהמקום
סיור אופניים מודרך אל השדות ,המרחבים
והפריחה .מדריך אופניים מוסמך יוביל רכיבה
קבוצתית למשפחות בדרך המטיילים ובשדות
בית קמה .ניתן להגיע עם אופניים מהבית או לשכור
במקום.
שימוש לב :יתכנו שינויים .אנא התעדכנו באתר
הפסטיבל  www.habsor.co.ilובפייסבוק "דרום
אדום".
חג כלניות שמח לכולם!
שובל של השראה :תערוכת צילומים
כל שישי ושבת ,בשעות 14:00-10:00
הנגריה בקיבוץ שובל
עשרות צילומים של חברי הקיבוץ ששחזרו
צילומים של דמויות מעוררות השראה עבורם.
מחוץ לתערוכה תצוגת כלים חקלאיים ותה צמחים.
התערוכה תהיה פתוחה לציבור הרחב.

שישי מרגוע
בכל יום שישי בשעות 15:00-10:00
פעימות בר  -מרכז לרפואה טבעית בגבעות בר
רח' גפן  ,5גבעות בר ,טל' 07-65605025
מגוון טיפולי מגע הוליסטיים ,מדיטציה ,תקשור
ובר בריא של סלטים ,שייקים וקינוחים טעימים.
דוכן האוכל של DesertB
כל שבת09:00-16:00 ,
שדרות אלון  ,17גבעות בר ,טל' 054-4920290
דים סאם ,מרקים ,עוגיות ,עבודות יד של ילדים.
"פינת אוכל :ממולאים מהעולם"
כל שבת ,בשעות 16:00-11:00
שדרות אלון  64גבעות בר
טל' להזמנת שולחן 054-6366969
אוכל טוב ,תכשיטים מחומרים ממוחזרים ו"מותג
שווה"  -דברים שווים לקטנים גדולים.
ארט-בר :תערוכת אמני גבעות בר
יום שישי  ,9.2בשעות 16:00-9:00
שבת  ,10.2בשעות 18:00-9:00
במועדון היישוב
אמני גבעות בר מציגים תערוכה משולבת של
פיסול ,ציור ,צילום ועוד.
"שולרי"
כל שבת ,בשעות 16:30-11:00
רח' גפן  ,47גבעות בר ,טל' 052-3929271
גלריה לעיצוב תכשיטים ייחודיים ומקוריים ,בשילוב
אבני חן איכותיות.
הג'חנון של עומר כל שבת ,עד שנגמר.
רח' גפן  14גבעות בר טל' ,050-9270769
050-6711100

חוגגים  70למשפחה הישראלית
שבת  ,10.2בשעות ,15:00-11:00
בתיאום מראש בטל' .077-7295877
"עינות בר" ,גבעות בר.
בתוכנית :הפנינג משפחתי ,שיכלול הפעלה
לילדים ,פינת יצירה ,מכירת מוצרים לתינוקות,
ילדים ואמהות ופינות צילום קסומות .כמו כן יוגשו
גבינות מקומיות ,תה צמחים ,עוגיות ומאכלי קדירה
צמחוניים.
מכירה ביתית בבית קמה
יום שישי ,2.2 ,בשעות 14:00-10:00
בית משפחת קמחי ,ההרחבה בקיבוץ בית קמה
(מיקום בווייז)
טל' 054-6614630
מכירה ביתית של תוצרת מקומית – כלים וחפצי
נוי מקרמיקה ,מוצרי טיפוח אורגניים ,סידורי פרחים
טריים ואקססוריז מפרחי משי ,שמלות בעיצוב
וינטג' ,עוגות ,עוגיות וקישים באפייה ביתית ,שמן
זית ודבש מקומי .במקביל תתקיים סדנת יצירה
לכל המשפחה ויוגשו קפה וכיבוד קל.
פעילות ניווט למשפחות ביער להב
שבת  ,17.2 ,3.2בשעות 14:00-10:00
קפה ומאפה ,יציאה לניווט ופיקניק בסיום.
מחירים 120:ש"ח לזוג 40 ,ש"ח לכל אדם נוסף.
ילדים מתחת גיל  5ללא תשלום.
פרטי התקשרות:
www.agurnivut.com

טל' 054-4782002 ,052-3516818
שוקראן
שבת  3.3ו ,17.2-בשעות 14:00-10:00
שוק בדואי ססגוני בתחנת הדלק בצומת בית קמה.
הכניסה חופשית.
קסם המדבר ביער דבירה
שבת  10.2ו ,24.2-בשעות 14:00-10:00
סדנאות בדואיות ,סיורי פריחה וגששות ועוד,
ביער דבירה ליד מרבדי הכלניות .הכניסה חינם.
הסדנאות בתשלום סמלי.
אופניים בדרך המטיילים
כל שבת ,בשעות  ,14:00-10:00בכניסה לדרך
המטיילים בית קמה-פורה מול מפעל "קמה-דע".
רכיבה קבוצתית מודרכת למשפחות בדרך
המטיילים .אפשרות להשכרת אופניים במקום.
רכיבה בין שדות ופריחות ,בנופים היפים ביותר
בארץ.
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שובל של השראה
הפסטיבל השנתי "דרום אדום" ,המתקיים החודש ,הוא בדיוק הזמן להתנער קצת מימי החורף ולצאת
לטבע  .זו הזדמנות נהדרת לצאת החוצה ,אל הכלניות ואל המרחבים הירוקים מסביבנו.
השנה מציע לנו הפסטיבל אטרקציה חדשה וחד-פעמית שאתם חייבים לבקר בה -תערוכת צילומים מקסימה
וייחודית שהפיקו תושבי שובל בחודשים האחרונים .שובל של השראה.
בפברואר ,בנגרייה של הקיבוץ ,שהיא חלק מ"שביל
שובל" .הנגרייה נבחרה בזכות היותה מקום היסטורי
ומיוחד בשובל  -חדר האוכל הישן של הקיבוץ.
הצוות חשב שיש כאן חיבור מדהים בין השראה
ונוסטלגיה.
התערוכה מיועדת לציבור הרחב ,בתקוה גדולה
שהמבקרים יתחברו לדמויות ,לחוויה הקיבוצית
העכשווית של קהילה גדולה ומשגשגת ולחיבור
המיוחד לעבר הקיבוצי.
התערוכה תהיה פתוחה בכל סופי השבוע של
"דרום אדום" בשבתות של חודש פברואר בין
השעות  14:00–10:00בנגריה בקיבוץ שובל.
תושבי המועצה והמטיילים באזור מוזמנים לבוא
ולהתרשם.

טל וחסיה עין גדי בחרו בבוב דילן

אורית גולדברג ובילי קורן
בתערוכה מוצגים עשרות תצלומי דיוקן של דמויות
מעוררות השראה ,שאותן בחרו חברי הקיבוץ
שהשתתפו בפרויקט .כל תמונה מלווה בהסבר
קצר ,המסביר את הקשר בין הדמות מעוררת
ההשראה לאדם שבחר אותה .בתערוכה נטלו
חלק חברים רבים ,שבחרו דמות שהם אוהבים,
מעריכים ,או מעריצים – דמות מעוררת השראה
מבחינתם .הם בחרו תמונה אופיינית לדמות זו
והצטלמו באופן הדומה ביותר לתמונה .בכך הם
זכו לחוויה מכוננת .למשך שעה קלה ,אבל מיוחדת
מאוד ,הם הפכו למעשה לדמות הקרובה לליבם.
העבודה על התערוכה החלה באוגוסט ונפתחה
לכלל חברי הקיבוץ ,מתוך רצון לשתף כמה שיותר
אנשים  -וההיענות היתה גדולה .החברים בחרו
דמויות ממגוון רחב של תחומים :ספורט ,מוזיקה,
קולנוע ,אנשי רוח ,פוליטיקאים ועוד.
הרעיון לפרויקט עלה כשנציגי ועדת התרבות ביקרו
בתערוכה דומה שהתקיימה בקיבוץ יד מרדכי .זו
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שובל של השראה ...אטרקציה ייחודית ב"דרום
אדום" .אל תחמיצו! החל מ 2/2/2018-בנגריה
של קיבוץ שובל.

היתה תערוכה מרשימה ומהממת ,שהוקדשה
ליום האשה הבינלאומי והשתתפו בה נשים בלבד.
במהלך חשיבה על חג ה 71-לשובל עלה הרעיון
לעשות תערוכה דומה ,שתיצור תהליך קהילתי
ממושך באמצעות שיתוף של מירב החברים.

סוג המוסדות הזכאים לתמיכה  :עמותות כמפורט בתבחינים שאישרה המועצה.
יש למלא את בקשת התמיכה בהתאם לנוהל תמיכות על גבי טופס לבקשת תמיכה
המפורט בתוספת לנוהל התמיכות.
יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס לבקשת התמיכה ולצרף את כל המסמכים
והאישורים הנדרשים על-פי נוהל התמיכות.
את הבקשה יש למסור לידי לינדה בן סימון במשרדי המועצה.
המועד האחרון להגשת תמיכה הוא  :יום חמישי 29/03/2018
**אין המועצה מתחייבת להעניק תמיכה לגוף כלשהו והיא תפעל בהתאם לנוהל
התמיכות ,לתבחינים שאישרה ולפי שיקול דעתה.

גמלאי וגמלאיות
בני שמעון היקרים

לצוות הפרויקט התנדבו  6אנשים ,שנענו לקריאתה
של ועדת תרבות ולקחו על עצמם משימה
מורכבת.כמו כן הוקמו מספר צוותים שהיו שותפים
לעשייה :צוות איפור תסרוקות וסטיילינג ,.צוות
כתיבה והגהות ,.צוות עיצוב התערוכה ,הפקת
התמונות וההדפסות ,.צוות לוגיסטיקה והקמת
התערוכה (ממיטב גברברי הקיבוץ) .וכמובן הצלם!
שי פוירינג ,שהיה חבר בצוות המרכזי ולקח על
עצמו אתגר רציני.

שירות הייעוץ לקשיש של הביטוח הלאומי ויחידת
ההתנדבות של המועצה האזורית בני שמעון מזמינים
אתכם להתנדב למען אוכלוסיית וותיקי המועצה
אנחנו ניתן לכם את הידע .אתם תיתנו את הלב.
מוזמנים גמלאים וגמלאיות בני  55ומעלה המרגישים צורך ורצון להעניק למען
האוכלוסייה הבוגרת.
כמתנדבים תוכשרו בקורס העוסק בתחום הגרנטולוגיה [מדעי הזקנה] שיתקיים
באוניברסיטת בן גוריון .תחום יעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו יקלוט את המועמדים
המתאימים ,ידריך וילווה אותם במהלך עבודת ההתנדבות .כמתנדבים תסייעו
לאוכלוסיית בני שמעון המבוגרת במיצוי זכויותיהם ,ביעוץ אישי ובביקורי בית חברתיים.
הצטרפו עוד היום לצוות מתנדבי שירות הייעוץ לקשיש של ביטוח לאומי בשיתוף
היחידה להתנדבות בני שמעון ,להתנדבות עם הוותיקים בקהילות בני שמעון.

בתחילת הפרויקט הובטח לכל מי שישתתף
שיזכה לחוויה יוצאת דופן .ואכן תגובותיהם של
המשתתפים היו נהדרות וכולם אמרו שזו באמת
חוויה מיוחדת מאוד.
התערוכה תיפתח לקהל הרחב ביום שישי2 ,

תמיכת המועצה
במוסדות ציבור
לשנת 2018

המועצה האזורית בני שמעון (להלן "המועצה") החליטה לכלול בתקציבה לשנת 2018
סכומים מסוימים שייעודם תמיכה במוסדות ציבור.
בהתאם להוראת החוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מחודש אוגוסט  2006שעניינו
נוהל תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ("נוהל תמיכות")  ,החליטה
המועצה על תבחינים לתמיכה.
תושבי המועצה יכולים לעיין בנוהל התמיכות ובתבחינים ולקבל העתקים וטפסי בקשה
במשרדי המועצה,
בצומת בית קמה בימים א' עד ה' בין השעות . 15:00 9:00-
כמו כן ניתן לעיין בתבחינים שאושרו במליאת המועצה מיום 21/5/2017
ניתן להוריד את טופס בקשת התמיכה באתר המועצה:
https://tinyurl.com/ycfkfhbd

הילה פז בחרה בקרן לייבוביץ

לפרטים ניתן ליצור קשר עם מיכל עובדיה רכזת התנדבות בני שמעון
בטלפון 050-6223580 :או באמצעות המיילmichalo@bns.org.il :
ונשמח לצרף אתכם אלינו.
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מג'אנגלים!

כנס הג'אגלינג
השלישי
בקיבוץ שובל

צילום :אפי קאופמן ,בית קמה

או באחד מבתי הילדים .הקיבוץ ומחלקת הספורט
במועצה מסייעים לנו בהתנדבות ומחבקים אותנו
בחום כבר הרבה שנים" ,אומר תום" .למרות מזג
האוויר הרטוב הגיעה נציגות יפה והמופע היה שיגעון.
גם בשבת הגיעו משפחות מהקיבוץ – צפו והתנסו
ונראה שהקשר עם הקיבוץ מתחזק מאוד".

נועה זמסקי

"קהילת הג'אגלינג בארץ שואפת להיפגש  4פעמים
בשנה" ,מסביר תום" .רוב קהילת הג'אגלינג מרוכזת
במרכז ובצפון ואני לקחתי על עצמי להביא אותם
פעמיים בשנה לדרום ,לכנס הג'אגלינג ולכנס
החד-אופן שמתקיים בחודש מרץ ,השנה בפעם
החמישית ,גם הוא בשובל .אלה שני אירועים
שאני מארגן כבר זמן רב ברציפות .מהנוכחות
המרשימה של המשתתפים ובהתחשב בתנאי
מזג האוויר ,שהיו קשים ,אני לומד שהקהילה
בארץ אימצה אותנו כנקודה חשובה ומשמעותית
בתחום הלהטוטנות .אני עושה זאת כדי לחשוף
את התלמידים שלי ,כ 80-תלמידים בשנה בחוגים
השונים ,לאמני ג'אגלינג ברמות הגבוהות".

בסוף שבוע סוער במיוחד ,בתחילת חודש ינואר
השנה ,התאספו כ 110-משתתפים 25 ,מהם
תלמידי "קרקס נגב" המקומי ,לסוף שבוע של
ג'אגלינג בקיבוץ שובל" .למרות מזג האוויר ,הכנס
היה מצוין" ,אומר תום אילון ,המייסד והמנהל של
"קרקס נגב" ויוזם הכנס" .במשך שלושה ימים,
מחמישי ועד שבת ,התאמנו יחד ,למדנו זה מזה
וחיזקנו את הקשר של קהילת הלהטוטנים בארץ
לאזור שלנו .מהנוכחות המרשימה של המשתתפים
ובהתחשב בתנאי מזג האוויר הקשים ,אני לומד
שהקהילה בארץ אימצה אותנו כנקודה חשובה
ומשמעותית בתחום הלהטוטנות .זה משמח ,מכיוון
שעל מנת לבנות במועצה קבוצת ילדים ונוער ביום שישי הוזמנו תושבי שובל לצפות במופע
שיוצרת קרקס ברמה גבוהה ,יש צורך במפגשים שהוכן עבורם" .תושבי שובל מארחים אותנו למופת
האלה ,שבהם נחשפים התלמידים שלנו לתחום כבר שנים ועוזרים לנו עם הלינה ,באולם הספורט
ברמה הגבוהה ביותר שלו".
כנס הג'אגלינג השלישי נפתח ביום חמישי,4.1.2018 ,
בסדנאות והופעות" .זהו אירוע הפתוח להשתתפות
הקהל ,אבל גם כנס מקצועי ,שאליו גם אני מגיע כדי
ללמוד" ,אומר תום" .האירוע מיועד ,למעשה ,לנוער
בוגר ומבוגרים .החבר'ה שלי הם מכתה ג' עד ט',
צעירים יותר משאר המשתתפים ,אבל אלה חבר'ה
שמתאמנים הרבה .חלקם כבר מתאמנים ברמה
של קרקס .המטרה הסופית ,בעוד מספר שנים,
היא להקים פה קרקס של ילדים ונוער".
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השנה אירח הכנס את הלהטוטן האיטלקי פייטרו
סלבה בונינו ,שהעביר  3סדנאות והופיע בפני
משתתפי הכנס" .בונינו הוא אמן קרקס מוערך
מאוד .אנחנו מזמינים לכל כנס אמן מחו"ל .בונינו
מתמחה בזריקת חפצים ,בעיקר אלות קרקס והוא
עושה זאת בצורה ייחודית" מספר תום" .אורח
בכנסים האלה נמדד ביכולתו ללמד ולא רק ביכולת
הטכנית .כשפייטרו פגש אותי ,הוא סיפר לי שהוא
מכיר אותי .הוא למד לעבוד עם דיאבולו (אביזר
להטוטנות דמוי שעון חול ,שמלהטטים בו בעזרת
שני מקלות וחוט) מסרטונים שלי באינטרנט" .עוד
מוסיף תום ,כי למרות גילם הצעיר של תלמידיו,
השפה אינה מהווה מחסום" .בונינו יודע אנגלית
מצוין וכך גם הילדים" ,הוא אומר" .אמנות הקרקס
היא ויזואלית מאוד ולכן קל להתגבר על מחסום
השפה".
את עיסוקו בג'אגלינג התחיל תום אילון בן ה42-
בגיל מבוגר יחסית" .בגיל  21גיליתי שלושה כדורים
והתחלתי להתעניין בזה .די מהר זה הפך מתחביב
למקצוע והתחלתי להופיע וללמד" ,הוא מספר.
לדבריו ,יש בארץ קהל גדול שאוהב מופעי ג'אגלינג.
"עם מופע טוב אחד אפשר להופיע שנים על גבי
שנים .יש קהל גדול .הקהל החרדי-דתי מת על
זה וגם ערבים .זה משהו שנוגע בכולם ,ילדים
ומבוגרים כאחד .יש בג'אגלינג קסם שאני לא יודע
להסביר אותו .אני מופיע באותם מקומות פעם
שנייה ושלישית ואנשים מגיעים שוב ושוב".

תום ,בן להב ,חזר לקיבוץ לפני  7שנים ,עם הולדת
בנו הבכור" .תמיד ידעתי שאחזור לקיבוץ שאני
אוהב כדי לגדל בו את ילדי ".יש לו מופע שלם ,שרץ
כבר שמונה שנים בכל רחבי הארץ .לאחרונה קיבל
מהמועצה מלגה ,שתסייע לו לבנות מופע חדש.
"באירופה אפשר לבנות קטע של  7דקות ולחיות
ממנו .בארץ אין לזה מקום .אף אחד לא יזמין אותך
לשבע דקות ,גם אם הן מעולות .צריך להיות יותר
מאיש קרקס .צריך להיות איש במה".
"זה מקצוע שקשה להתפרנס ממנו בישראל ולכן
רק מעטים עוסקים בו למחייתם" ,הוא מוסיף" .קרקס
אינו נחשב בארץ לתחום מקצועי ולכן אין בו תמיכה.

הקרקס היה תמיד דבר חריג ,משהו שמבקר את
החברה ולכן נמצא בשוליה .זה טבעו ,אבל לאט
לאט הוא מתחיל להפוך למוכר ובעשור האחרון
יש גידול משמעותי .לכנס שהתקיים בסחנה הגיעו
כ 1,500-אנשים ,להטוטנים ובני משפחותיהם .בשנים
האחרונות החלו להשתמש בו כתרפיה לילדים
בחינוך מיוחד ,היפראקטיביים וכדומה ".לאחרונה,
מוסיף תום ,החל מפעל הפיס בחלוקת מלגות בתחום
הלהטוטנות" .המועצה שלנו היא סוג של אי בודד
בהכרה שלה בקרקס" ,אומר תום "ואני רוצה לנצל
את ההזדמנות ולהודות למועצה ,למחלקת הספורט
במועצה ולקיבוץ שובל ,על שהם מאפשרים לי לארח
את האירועים האלה .תודה רבה!"

"אנחנו גאים בכך שהכנס הזה מתקיים אצלנו
במועצה זו השנה השלישית ברציפות" ,אומר יוסי
טוביאנה ,מנהל אגף התרבות ,הספורט והחוגים
בבני שמעון" .תום עושה עבודה מדהימה בהמון
אהבה ותשוקה וזה ניכר בתוצאות .אנחנו יותר
משמחים להמשיך לשתף פעולה ולהעמיד לרשות
כנסי הג'אגלינג את המתקנים שלנו".

קרקס נגב  -לימוד קרקס בדרום
טלפון( 050-5623865 :תום אילון)
אתרwww.negevcircus.co.il :
חפשו אותנו בגוגל ובפייסבוק "קרקס נגב"

 -אל תושבי המועצה האזורית בני שמעון המקבלים שירותי ביוב מהמועצה -

איגרת בנושא

אגרת ביוב
אחידה
עד היום ,חלו תעריפי אגרה שונים לכל אחד מיישובי המועצה .חישוב
האגרה נערך בהתאם להוצאות אחזקת המערכת שנרשמו בכרטסת
הנה"ח.
רשות המים הובילה את המועצות האזוריות לקביעת תעריף אחיד לכל
הנכסים במועצה ,מתוך ההנחה כי על שירות זהה משלמים תשלום זהה.
החל מחודש ינואר  2018חל אצלנו תעריף אגרה אחיד לכל
המשתמשים בשרותי אחזקת הביוב של המועצה.

• נקבעה אגרת שיקום וזאת לצורך ביצוע תחזוקה יזומה ,שיקום
המתקנים בעקבות בלאי תפעולי( .קרן השיקום נקבעת על בסיס
תכנית עבודה רב שנתית אותה מציגה המועצה והיא נוספת לאגרת
הביוב)
בסופם של הליכים אלה נקבעה אגרת ביוב שנשפטה ואושרה ע"י
רשות המים.
להלן תעריפי אגרת הביוב אשר חלים אצלנו לאחר שפרסמו ברשומות
על-ידי רשות המים:
התעריף מחולק לשני סוגי חישוב ע"פ אופן קבלת הנתונים מהצרכנים
ולפי כללי הביוב שקבעה רשות המים

התחשיב החדש של אגרת הביוב נערך בשיטה הבאה:
• רוכזו כל עלויות התפעול של מערך הביוב במועצה.
• עלויות אלה חולקו למרכיבי המערכת – ביב ציבורי (מערכת האיסוף
השכונתית) ,הולכה (קווי הולכה ותחנות סניקה) ,טיהור השפכים
(במט"שים).

בברכה
ניצן דואניאס ,מנהל מחלקת מים וביוב

תעריפים למ"ק ביוב – בשימוש כאשר החיוב נעשה על פי מ"ק
שפכים רלוונטי לרוב הצרכנים.

תעריפים למ"ק מים ,רלוונטי לעסקים ולחיובים הידניים
ולמחשבוני השקיה.

ישוב

תעריף חדש הערה

ישוב

תעריף חדש הערה

תאשור ,ברוש ,תדהר
בית קמה  -יישוב ישן ,מתחם
דלק ,אבשלום
בית קמה  -שכונת ההרחבה
דביר  -יישוב ישן
דביר  -שכונת ההרחבה
משמר הנגב  -יישוב ישן
משמר הנגב  -הרחבה
גבעות בר
נבטים

4.85
3.75

תאשור ,ברוש ,תדהר
בית קמה  -יישוב ישן ,מתחם
דלק ,אבשלום
בית קמה  -שכונת ההרחבה
דביר  -יישוב ישן
דביר  -שכונת ההרחבה
משמר הנגב  -יישוב ישן
משמר הנגב  -הרחבה
גבעות בר
נבטים

3.39
2.62

4.85
3.75
4.85
3.75
4.85
4.85
4.85

ללא איסוף פנים

ללא איסוף פנים
ללא איסוף פנים

3.39
2.62
3.39
2.62
3.39
3.39
3.39

ללא איסוף פנים

ללא איסוף פנים
ללא איסוף פנים
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מעברים בשטח /

הדס טרנטו ,עובדת סוציאלית קהילתית תעסוקתית ,מעברים נגב צפוני

מעברים נגב צפוני
אז מה היה לנו?
שנת  2017כבר מאחורינו וזו הזדמנות נהדרת
להביט אחורה ולהיזכר בכל התוכניות והפרויקטים
שהובלנו במועצה ושיתוף הפעולה עם בעלי
התפקידים המקצועיים מהמועצה שזכינו לעבוד
עמם.
תפקידנו כארגון הפועל לקידום התעסוקה במרחב
הכפרי ,הוא למפות ולזהות את האתגרים והצרכים
של האוכלוסיות השונות בקהילה .אנו מאמינים כי
בנייה של תשתית קהילתית נעשית בדרכים של
קידום שותפויות כאבן יסוד.

הכנה לקראת פרישה

בשיתוף פעולה עם מיכל דלומי ,מנהלת עמותת
ותיקי בני שמעון ,פתחנו השנה סדנה הנותנת כלים
להתאקלמות קלה במעגל הפרישה מהעבודה
ועוסקת בתחום הכלכלי-פיננסי ,התחום האישי-
חברתי והתחום התעסוקתי.

סמינר הכנה לאזרחות

כחלק מקידום ופיתוח של תוכניות ושירותים עבור
מרכז הצעירים החדש שמנהלת ברית אופיר ,בנינו
ביחד ונתנו כלים יישומיים למשתחררים הצעירים
במסגרת סמינר שהתקיים בקיבוץ שובל .בכנס
זה חברו יחד שני מרכזי הצעירים של המועצות
בני שמעון ושער הנגב .סיגל מורן ,ראש המועצה,
בירכה את הצעירים" :ממשו את חלומותיכם ,טיילו,
לימדו וזיכרו שהמועצה תמיד תהיה בית עבורכם".

פרויקט ענ"ק (עבודת נוער בקיץ)

עוד שיתוף פעולה ענק בין "מעברים" נגב צפוני
והחינוך החברתי בבני שמעון ,שמתקיים זו השנה
השנייה .מדובר בפרויקט שצמח מרעיון של סיגל
מורן ,ראש המועצה ,בשנה שעברה ומטרתו
להסדיר ולארגן את עבודתם של בני הנוער
מהמועצה .השנה גדל בזכותו של הפרויקט
מספרם של בני הנוער העובדים ,כמו גם מספרם

של מקומות התעסוקה .במסגרתו הפרויקט זכו בני
הנוער גם למפגש שבו למדו והכירו את זכויותיהם
על פי חוק עבודת הנוער.

סדנה לניהול זמן -מתן כלים והקניית מיומנויות
להתנהלות נכונה במסגרת זמננו הלחוץ.
סדנה לקבלת החלטות -איתור חסמים
ושימוש בכלים מעשיים לקבלת החלטות בצורה
מאוזנת.
קורס להנחיית קבוצות משימה בשיתוף
עם המרכז ללימודי חוץ והמשך במכללת ספיר.
חדשנות בחקלאות  -פתחנו מחזור נוסף וקורס
חדש ,המציע לעוסקים בתחום זה לרכוש כלים
וידע בטכנולוגיות חדשניות ,הקמה וניהול של
מיזמים ועוד.

ניהול חוקי של העסק – המפגש השני התקיים
בחוות שבדרון בשיתוף עם מועדון העסקים BZB
ובו זכינו לקבל מידע חשוב מפיה של עו"ד ענבר
ברקוביץ' ,יזמת ותושבת בני שמעון.
ניהול קריירה נשית  -המפגש השלישי ,שהתקיים
בבית קמה ,סגר את הסדרה בהנחייתה של סיגל
מורן ,ראש המועצה.
מועדון העסקים בני שמעון BZB -
ביוני  2017הקמנו את המועדון ,שמטרתו היא
להקים קהילת יזמים ועסקים חזקה ,משמעותית
ויציבה ,הפועלת בתפיסה של "כלכלה מקומית
מקיימת" ובשיתוף פעולה בין בעלי העסקים,
המועצה ,הקהילות והאזור.
כלכלה מקומית מקיימת היא תפיסת פיתוח כלכלי
מקומית ואזורית ,המציבה בראש את האוכלוסיות
המקומיות על עושרן וייחודן ,תוך שהיא מביאה
בחשבון את הצרכים השונים ואת המשאבים
הייחודיים של הסביבה.

למועדון הצטרפו  46בעלי עסקים המתגוררים
ביישובי המועצה ,או שהעסק בבעלותם ממוקם
במרחב המועצה.

 | 14עיתון בני שמעון

במקביל לכל אלה ,אנו פועלים בהתמדה
להעשיר ולגוון את הדברים שאנו מציעים ,על מנת
שהתושבים יוכלו לרכוש כלים נוספים ,המאפשרים
פיתוח של כישורים ומיומנויות מקצועיות ומסייעים
בפיתוח ההון האנושי והקידום בעבודה.

COFFEE & JOB
סדרת מפגשים קבוצתיים בנושא פיתוח וקידום
קריירה -תחזית העולם המשתנה  -המפגש
הראשון התקיים בנבטים ,בשיתוף עם מרכז
הצעירים.

משמעותה של הכלכלה המקומית המקיימת
במרחב העסקים הקטנים היא לעודד רכש מקומי
בקרב תושבים ,עסקים קטנים ומחלקות המועצה
ולתת עדיפות לצריכת מוצרים ושירותים מעסקים
מקומיים.

משמאל למעלה ובכיוון השעון :הכנה נוער ,הכנה לקראת פרישה ,סדנה לניהול זמן

קורסים וסדנאות

במהלך חצי השנה האחרונה קיימה הקהילה
מפגשי נטוורקינג ,במטרה ליצור היכרות בין בעלי
העסקים ומקום ליצירת שיתוף פעולה ביניהם.
החברים נהנו מהרצאות וקורסים מקצועיים
בתחומים העוסקים בניהול עסק ,שיווק ותכנון
פיננסי וכן ממפגשים של קבוצות עמיתים קטנות,
במטרה ליצור מקום לתמיכה ועזרה הדדית לחברי
המועדון.

מלמעלה ובכיוון השעון :כנס  ,BZBסמינר משתחררים ,מפגש Coffee & Job

סדנאות הכנה לקראת מבחני מיון קבוצת עמיתים לומדת ,מתייעצת ומשתפת.

לצבא

הסדנה נבנתה במיוחד עבור בני שמעון והובלה
ע"י המועצה ו"מעברים" .הנושאים נבחרו ביחד עם
מנהלי התחומים ,כך שייתנו מענה ישיר לצרכים
ולדרישות שבהם הם נתקלים ועימם הם מתמודדים
בפועל במסגרת תפקידם.

תוכנית לפיתוח מנהלים ומנהלות בהנחיית
חברת הייעוץ "לוטם" .התוכנית מיועדת למנהלים
ומנהלות בדרג ראשון ודרג ביניים .היא נותנת
הזדמנות להעשיר את ארגז הכלים והפרקטיקות
הניהוליות ולהיות חלק מקבוצת עמיתים לומדת
ומתייעצת ,המייצרת  Networkingמקצועי.

ומה לפנינו לשנת ?2018

אנחנו ממשיכים לפעול ולקדם תוכניות חדשות,
המותאמות לצרכים ולייחודיות של בני שמעון ,עם
הערכים שלאורם פעלנו בשנים הקודמות ,תוך
שיתוף פעולה הדוק ופורה עם המחלקות ובעלי
התפקידים במועצה ורתימת ארגונים ארציים
נוספים.

לשנת השירות ולתוכניות המנהיגות הקיימות
במועצה לבני הנוער  -במהלך הסדנה התנסו בני
הנוער בסימולציה של ראיון ודינמיקה קבוצתית,
למדו על ימי ההערכה וקיבלו כלים פרקטיים
להתמודדות עם ימי המיון .זו השנה הראשונה שבה
הנושאים שבהם עסקנו :למידת עמיתים ,תקשורת
מתקיימת סדנת ההכנה למיונים ,פרי שיתוף פעולה
אפקטיבית ,ניהול קונפליקטים ,הנעת צוותים ויצירת אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו ,להעלות אתגרים
בין החינוך החברתי ו"מעברים" נגב צפוני.
שיתוף פעולה וכן סיור מקצועי בעיריית תל אביב .מהשטח ולהשתמש בשלל השירותים המוצעים.

תכנית המנטורים של חברת כי"ל הכוון ,ייעוץ וליווי בתהליכי פיתוח בברכת שנה טובה מקודמתה ,שנה של עשייה
 8בעלי עסקים הצטרפו למחזור שני של התוכנית,
פורייה ומשותפת ומימוש של רעיונות יצירתיים.
שבמסגרתה מלווים מנהלים בכירים בחברת כי"ל ושינוי קריירה
את בעלי העסקים במשך חצי שנה בהתנדבות המשכנו ללוות ולהיפגש בבית המועצה עם תושבים
גיבוש
מלאה ,כחלק מתרומתו של הארגון לחיזוק העסקים מיישובי המועצה וסייענו בהכוונה מקצועית,
אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר
של מטרות תעסוקתיות ,כתיבת קורות חיים האינטרנט www.mnz.org.il
המקומיים.
אפקטיביים ,הכוונו והענקנו ייעוץ ללימודים ,נתנו ובדף הפייסבוק ולהישאר מעודכנים!
סדנה לפיתוח מנהלי תחומים כלים אפקטיביים ופרקטיים לחיפוש עבודה ,הכנו
מעברים נגב צפוני
לראיונות עבודה ומרכזי הערכה ,פרסמנו משרות
במועצה
מטרתה לקדם ,לתת כלים ולפתח יכולות ומיומנויות רבות בלוח שלנו ,חיברנו בין מעסיקים למחפשי טלפון077-9802271 :
דו"אלm.misrad@sng.org.il:
ניהול למנהלי התחומים במועצה ,לצד יצירה של עבודה ועוד.
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מקומפגש סביבתי /

סיון שלחין ,רכזת איכות הסביבה

לכבוד  70שנות מדינה

עוצרים את הכלבת
לאחרונה אנחנו שומעים על עלייה מדאיגה במספר
מקרי הכלבת בצפון הארץ .באזור עמק המעיינות
ועמק חרוד ננשכו כמה תושבים על ידי בעלי חיים
נגועים  -בעיקר תנים .בנוסף לכך ,התגלו גם מקרים
של חיות משק חולות .תפסנו את ד"ר עזרא שהרבני,
וטרינר המועצה ,לשיחה על כלבת.
אי אפשר בלי כמה מילות רקע :שתי עובדות שלא
ידעתם על כלבת:
• הכלבת נמצאת בכל יבשות העולם ,למעט
אנטרקטיקה.
באנגלית נקראת הכלבת  .rabiesהמקור הוא
מילה בשפת סנסקריט שפירושה זעם וזאת בשל
נטייתם של בעלי החיים הנגועים לתוקפנות ,קצף
הניגר מהפה ובהמשך רגישות יתר לאור וצליל,
שיתוק של תנועות הראש והגרון ומוות.
מה גורם להתפשטות המחלה?
וירוס הכלבת הוא וירוס חכם במיוחד .רגע לפני
שהוא מחסל את הנשא ,הוא עובר ממערכת
העצבים לבלוטות הרוק וגורם לנשא לנהוג
בתוקפנות ,כדי להבטיח את המעבר למועמד הבא.
הווירוס מועבר בעיקר בנשיכה מבעל חיים נגוע
אחד לאחר .במהלך השנה האחרונה אובחנו
בארץ  77מקרי כלבת ומתחילת חודש ינואר 14
מקרים ,בעיקר בקרב תנים .מתועדות גם חיות משק
שננשכו .ההערכה היא כי גל הכלבת הנוכחי נגרם
בשל חדירת תנים נגועים בזן חדש של הווירוס
ממדינות שכנות.
האם תועדו מקרי כלבת באזורנו?
בעלי החיים נושאי המחלה התגלו השנה ובשנה
שעברה בעיקר באזור העמקים ,הגלבוע ועמק
המעיינות .ברמת הגולן תועדו בשנה החולפת פחות
מקרים בזכות הקמת הגדר .כיום הגבול הדרומי
להתפשטות המחלה הוא ואדי ערה .למזלנו ,עד
כה לא תועדו מקרי כלבת באזור הנגב ,אם כי מדי
פעם מתועדים אירועים ספורדיים של שועלים
שחדרו מגבול ירדן לערבה ,האחרונים לפני שנתיים.
אז מה עושים?
יש הרבה פעולות שנעשות במקביל על מנת למגר
ולצמצם את התפשטותה של המחלה .הפעולה
היא בשני מישורים :חיסון של כמה שיותר בעלי
חיים ומניעת מגע עם בעלי חיים הנחשדים כנגועים.
השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ורשות
הטבע והגנים מפזרים חיסונים אוראליים לחיות
בר מכלי טייס ומהקרקע .בנוסף לכך ,מתבצעים
 | 16עיתון בני שמעון

דילולים יזומים של תנים ,שנחשבים כיום ,למרות
היותם חיה מוגנת ,לזן מתפרץ.
ומה אתה ממליץ לאנשים פרטיים ולבעלי
חיות מחמד?
.1
הדבר החשוב ביותר הוא לחסן את חיות המחמד
נגד כלבת .אנחנו מבצעים שני סבבים של חיסונים
ביישובים (בסתיו ובאביב) ובימים אלה מתגברים
כניסות ליישובים בתיאום מוקדם ,לחיסון של
כלבים ,חתולים וסוסים .בפינות חי חשוב להקפיד
לחסן חמוסים ואפילו ארנבונים ,שהרי גם הם
יונקים .תושבים חדשים יכולים לתאם רישום של
בעל החיים במועצה .על תושבים שחיסנו את
חיות המחמד שלהם במרפאות פרטיות לדרוש
מהווטרינר המחסן דיווח לרשות.
המייל שלי vet-bns@bns.org.il
.2
יש להקפיד לקשור כלבים כשממשוטטים איתם
ביישוב ולא להניח להם לשוטט ללא בעליהם .זה
נכון גם בטיולים מחוץ ליישוב ,בשטחים פתוחים.
יש להימנע ממגע עם חיות בר  -בעיקר תנים.
להזכירכם ,חיה נגועה הופכת לידידותית ואינה
מפחדת להתקרב.

תרבות יהודית

תרבות יהודית מזמינה אתכם להצטרף
לסדרת סיורים מרתקים
לאחרונה היו תלונות של בעלי כלבים שכלביהם
שאכלו פיתיון אוראלי מחוץ לקיבוצים .צפירת
הרגעה :הכלב אינו יכול להינזק ואין לכך משמעות.

שלושה סיורים עם המדריך

עופר רגב

.3
המלצתי היא לא לקחת את כלביכם לטיולים בצפון
הארץ בתקופה הקרובה ,אפילו אם הם מחוסנים
(גם כלב מחוסן הבא במגע עם חיה נגועה נדרש
להסגר של  45ימים).
.4
הדבר החשוב ביותר הוא לא לאמץ כלבים
משוטטים שפגשתם בטיול בצפון .אם תרצו
לאמץ ,אתם מוזמנים ליצור קשר עם שני בקשי
 האחראית על בעלי חיים במועצה ,בטל' 050- .7888618כמו כן ,יש מבחר של כלבים לאימוץ
בכלביית שדרות ובאגודת "צער בעלי חיים" בבאר
שבע ואשקלון .אין סיבה לייבא אלינו כלבים.
.5
אם ננשכתם ,יש לשטוף מיד את מקום הנשיכה
בסבון .הווירוס רגיש מאוד לחיטוי .כמו כן יש לפנות
לטיפול רפואי ולמשרד הבריאות .עקב נדידתו
האיטית של הווירוס במעטפת העצבים אל המוח,
יש לנו זמן מספיק להתחסן במידת הצורך.

וסיור נוסף עם המדריך

אלידע בר שאול

יפו -
חלון לים התיכון

בונים מדינה

יום שני ט‘ו אייר 30/4/18
עם המדריך עופר רגב

יום שלישי י‘ אלול 21/8/18
עם המדריך אלידע בר-שאול

יפו ,אחת מן העתיקות בערי העולם הנזכרת
גם בתנ“ך חוותה במרוצת הדורות תהפוכות
רבות.

פרשיות ומבצעים עלומים וסודות כמוסים
שנצרו בליבם פעילי וגיבורי המחתרות,
במשך עשרות שנים ,וחשפו בפני נאמני
סודם בהיותם על ערש דווי ,עולים וצצים
ולובשים צורה בסיפורים מרגשים ,מרתקים
ומסמרי שיער ,בין רחובות מרכז העיר
בירושלים ליד מקומות ,בניינים ואירועים
היסטוריים.

בראשית ימיה של מדינת ישראל קלטה
העיר רבבות עולים חדשים שביקשו לבנות
בה מחדש את חייהם ,על תשתיות פיזיות
רעועות שהולידו יצירה תרבותית עשירה.
נשמע את סיפור הטלטלות של יפו שגלי
ההדף שלהן ניכרות עד ימינו.

פרחים בקנה
יום שני י‘ח אדר 5/3/18
עם המדריך עופר רגב

יציאה ב  16:30מבית המועצה
 ₪עלות  60ש“ח
הליכה כ  3שעות

בשנת  1943קמו בשפלת חוף אשקלון
ישובים חלוציים ,קטנים ומבודדים שבהם
גרו אנשים צעירים שהתפרנסו בעיקר
מעבודת האדמה ושאפו להעמיק שורשים.
חמש שנים מאוחר יותר ניצבו הישובים
הללו בפני מתקפה הרסנית ועזה .המלחמה
נחתמה במיגור האויב אך באדמה ובלבבות
נותרו צלקות.
נשמע את סיפורם של שלושה ישובים ,טרם
המלחמה ,במהלכה ובעיקר אחריה

האש והעצים
יום שני כ‘א סיון 4/6/18
עם המדריך עופר רגב

יציאה ב  16:30מבית המועצה
 ₪עלות  60ש“ח
הליכה כ  3שעות

בקיץ תרפ“ט התלקח העימות הפוליטי,
הדתי והתרבותי בארץ ישראל .על ישובים
רבים התחוללה מתקפות רצחניות בהן
נטבחו באכזריות תוך ימים ספורים 133
יהודים.
נעקוב אחר ההתרחשויות וננסה לבחון את
האירועים במשקפת השנים.
נבקר בירושלים ,חברון והרטוב
נכנס למוזיאון בית הדסה לחזיון אור קולי
מרגש!

יציאה ב  16:30מבית המועצה
 ₪עלות  60ש“ח
הליכה ונסיעה לסרוגין

יציאה  16:30מבית המועצה
 ₪עלות  60ש“ח
נסיעה והליכה לסרוגין

לצאת למרחבים ולהכיר סיפורי גבורה חדשים..
פשוט להתאהב מחדש בארצנו היפה
רישום לכל הסיורים  200ש“ח בלבד | עלות לסיור בודד  60ש“ח | כריך  +בקבוק מים בכל סיור
רישום באתר המועצה www.bns.org.il

זרקור לחינוך בגיל הרך

אנה זקס

מנהלת הגיל הרך בכרמים

ספרי על עצמך.
שמי אנה זקס .אני בת  ,57חברת קיבוץ ברור חיל
ואמא לאיריס ,בת .28
עליתי לארץ מברזיל בשנת  1983במסגרת גרעין
של תנועת הנוער "הבונים-דרור" .הגרעין ,שכלל
כ 50-חבר'ה ,הגיע לקיבוץ גזר ושם היינו  5שנים,
עד שהגרעין התפרק .חלק מחברי הגרעין ואני
בתוכם עברו לקיבוץ ברור חיל ,שם אני גרה גם
היום עם בן זוגי ,חבר התנועה יוצא ברזיל.
אני בוגרת לימודי הדרכה פדגוגית מאוניברסיטת
סאו פאולו בברזיל וקורס מנהלות מעון מטעם
משרד הכלכלה ,מוסמכת כגננת ומורה בכירה
וכגננת לחינוך מיוחד ממכללת סמינר הקיבוצים.
בשנים האחרונות הוסמכתי גם כיועצת שינה
לתינוקות ולילדים ,מדריכת הורים בעיסוי תינוקות
ומדריכת הורים אחרי לידה במכללת "עידן ההורות"
איך הגעת לכרמים?
אני עובדת למעלה מ 30-שנה בחינוך בגיל הרך.
כבר בגיל  ,18בהיותי סטודנטית ,התחלתי לעבוד

רישום לגני ילדים
ולבתי ספר לקראת
שנת הלימודים
תשע"ט
בהתאם לחוק חינוך חובה הרישום
לגני הילדים ולכיתות א'

יחל ביום ראשון 21.1.18
ויסתיים ביום שישי 23.2.18

 /חנה רוטבלט ,מנהלת מחלקת הגיל הרך

כמורה בברזיל .בארץ עבדתי כגננת בכל הגילאים
בקיבוצים ומושבים באזור :כפר-עזה ,ברור חיל,
נתיב העשרה ובארי.
בשנים האחרונות עבדתי כמנהלת מעון לגיל
הרך במושב בני ראם .הקמתי את המעון ,גייסתי
והכשרתי את צוות המטפלות .התפקיד היה מעניין
ומאתגר ,אבל הרגשתי שאני רוצה לחזור ולעבוד
באווירה חינוכית בקיבוץ וכך הגעתי לתפקיד
מנהלת הגיל הרך בקיבוץ כרמים.
כשהתחלתי לעבוד בכרמים ,התחושה הראשונית
שלי היתה שנדרשים שינויים רבים :החל
מההרגשה של המטפלות וההורים ועד שינויים
בנראות של הגנים .חשתי שצריך לחדש ולהביא
כוחות חדשים .גייסתי מטפלות ושיניתי את הרכב
הגנים ,צבענו את הגנים ורכשנו ציוד שהיה חסר.
השינויים נתנו להורים ולצוות תחושה שמשהו חדש
מתחיל ואני התחלתי להרגיש חלק מהשינוי הזה
ושייכות למקום.
אלו תגובות היו בעקבות השינויים
הרבים?
התגובות היו חיוביות וההורים היו מרוצים .המצב
הפיסי של הגנים משפיע לטובה על האווירה ,אבל
זה לא רק זה .עצם ההגעה של צוות חדש ומנהלת
חדשה שימחו והרגיעו מאוד את ההורים ,שהתחילו
את השנה בגישה אופטימית.
ואיך קיבל הצוות החינוכי את השינויים?
גם עובדות החינוך היו זקוקות לשינוי הזה .קיימתי
הרבה שיחות מקדימות עם המטפלות .לא היה
פשוט לשכנע מישהי לעבור לגן אחר ,אבל הסברתי
להן את הצורך של המערכת ,המטרה שמאחורי
החידוש ,החשיבות של שיתוף פעולה בין הגנים
והחשיבה שמאחורי עשייה חינוכית אחרת .כך
הצלחתי לגייס אותן .הן הצעירות והן הוותיקות

הסכימו לבוא אתי בדרך החדשה .גם הקיבוץ תמך
בהחלטות שלי ובפרט ועדת החינוך ,שקיבלה את
כל התהליך ותמכה בו .כך התחלנו כולנו ביחד
משהו חדש.
מה הן המשימות שאת מציבה לעצמך
השנה?
המשימה הגדולה ביותר הניצבת בפני היא לשמור
על כוח האדם ויציבות הצוות .אחרי השינוי הגדול
צריך לעבוד על יציבות .יש לעצב את הצוותים כך
שיהיו איכותיים ומקצועיים ויהיה כיף לבוא בבוקר
לעבוד בגנים של כרמים.
איך את חווה את השילוב של דתיים
וחילונים בתפקידך כמנהלת גיל הרך?
אני רואה כאן שילוב יפה בין חילונים ודתיים .מבחינת
מערכת החינוך בגיל הרך אינני חשה כרגע בקושי
או בעייתיות מסוימת .זה מובן מאליו וחלק מסדר
היום שלנו ומהאג'נדה של המקום .אינני חשה לחץ
או דרישות מכיוון כלשהו וכולם עובדים יפה מאוד
ביחד .יש מטפלות דתיות וחילוניות ,יש הורים דתיים
וחילונים וכולם חיים בשלום .זה מורכב ,אבל כולם
מקבלים זאת בהבנה .חשבתי שיהיה קשה יותר,
אבל פה ,בכרמים זה באמת טבעי מאוד.
לסיכום:
חשוב לי קודם כל שצוות המטפלות יהיה חם ,אוהב
ומסור ,יקבל כל ילד בבוקר בחיוך ,מתוך תחושת
שליחות ואהבה לילדים ולמקצוע ויגרום לכל ילד
להרגיש אהוב ורצוי.
שמתי לי למטרה לקיים מערכת חינוכית איכותית
באווירה נעימה ,נקייה ,בטוחה ומחבקת עם תחושה
ביתית ואהבה אמיתית .מערכת שבה טובת הילדים
עומדת לנגד עינינו בכל עת ,קשובה לצרכי הילדים
ולקצב התפתחותם ומקדמת כל ילד בהתאם לכך

הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט:
אתר הרישום www.bns.org.il
הרישום לגני ילדים
כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים 31.12.2015 – 1.1.2013
חייבים לרשום את ילדיהם לגני הילדים בישוב המגורים.
הרישום לבתי – הספר
כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים 31.12.2012 – 1.1.2012
חייבים לרשום את ילדיהם לבית–הספר.
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

נקודת שוויון

 /עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

equalizer.ns@gmail.com
equalizer-ns.com

נקודת שוויון  -בית לכל מה
ששווה

אדום זה לא רק צבע

בחוקי העבודה ,החלו הפגנות במוקדים שונים.
בשיקגו נעצרו עובדים רבים בהפגנות ובהתנגשויות
קשות במיוחד נהרגו מספר מפגינים על-ידי כוחות
המשטרה .בעקבות ההרג התכנסו מפגינים,
פועלים ואנרכיסטים ,במרכז המסחרי בעיר – כיכר
היימרקט.

תחילת השימוש בצבע האדום כמסמל את פשוטי
העם  -העובדים ,בדגלה של המהפכה הצרפתית
( )1799-1789ה"טריקולור" ,דגל שלושת הצבעים:
לבן ,כחול ואדום .תיאוריות וסיפורים רבים נקשרו
בדגל הזה ,כאשר ברוח המהפכה הצרפתית
יוחסו הכחול לחירות ,הלבן לשוויון והאדום לאחווה.
מתנגדי המשטר לאורך השנים חידדו את הצבעים
ההפגנה היתה שקטה יחסית .היא כללה נאומים
וטענו כי הצבעים מסמלים את הבדלי המעמדות
וקריאות ולא מעבר לכך .מול המפגינים עמדו כוחות
בצרפת :דם כחול  -לבני האצולה ,לבן – לאנשי
משטרה רבים ,שניכר כי התכוננו ללחום במפגינים
הכנסייה ודם אדום  -לבני מעמד הפועלים.
ולא ציפו להפגנת עמידה שקטה .מזג האוויר הלך
מאה שנה לאחר מכן ,ללא מגבלת שעות עבודה והחמיר עם המפגינים וגשם עז החל לרדת .מפגינים
וללא זכויות בסיסיות בעבודה ,מצאו פועלים את רבים פרשו ועזבו לבתיהם .שום דבר לא העיד על
עצמם קורסים תחת נטל של שעות עבודה ארוכות ,העומד להתרחש.
ללא תגמול וללא אפשרות להתנגד למעסיקיהם,
שלא היססו לנופף בחרב הפיטורים המיידיים .בשעה  22:30נכנסו כוחות המשטרה לכיכר וקראו
לנואמים להפסיק את נאומיהם ולמפגינים להתפזר.
מנפנוף מתגרה בבד אדום מול
פניו של שור ,דרך הכרטיס האדום
הנשלף במגרשי הכדורגל לשחקן
לפני הרחקתו ,מנורות אזהרה
אדומות המבשרות על תקלה ,אל
הדגל האדום בים המבשר על סכנה.
אדום הוא צבע ברור ,חד-משמעי
ומקושר באופן מובהק לחיים
ולמוות ,כצבע הדם המלווה את
מעגל החיים.

אדום הוא סמל למאבק ,למוכנות לקרב ,להתנגדות.
הוא מבטא חוסר כניעה ,מרידה ,מהפכה .הוא אומץ
על-ידי שודדי ים ,מורדים ומהפכנים והפך לסמלן
של התנועה הסוציאליסטית והקומוניסטית .הוא
חיים ומוות .לפני כמעט שני עשורים הפך סמל
לפגיעה ביישובי עוטף עזה ובעשור האחרון לשם
נרדף לחגיגת טבע ופריחה באותו אזור עצמו.
צבע אדום.
השימוש בצבע אדום כמבטא רגשות עזים הוא רב
שנים וחוצה תרבויות .אם נחשוב במהירות על כל
מה שאנחנו מכירים בתרבות העולם המתקשר
עם הצבע המובהק כל כך הזה ,נגלה כי מדובר
באמירה גורפת :מנפנוף מתגרה בבד אדום מול
פניו של שור ,דרך הכרטיס האדום הנשלף במגרשי
הכדורגל לשחקן לפני הרחקתו ,מנורות אזהרה
אדומות המבשרות על תקלה ,אל הדגל האדום
בים המבשר על סכנה .אדום הוא צבע ברור ,חד-
משמעי ומקושר באופן מובהק לחיים ולמוות ,כצבע
הדם המלווה את מעגל החיים.
לאורך השנים הפך הצבע האדום גם לצבעם
של מאבק הפועלים וזכויות העובדים בעולם כולו.

עובדים ללא זכויות בעולם מתועש בהתלהבות
מתחילים להבין שאם לא יעמדו על זכויותיהם,
המרחק ביניהם לבין עבדים קטן מאוד.
ברוח ההבנה הקשה הזאת מתארגנות בארה"ב
ובקנדה הפגנות ענק ,המבקשות להגביל את יום
העבודה של הפועלים לתשע שעות .הפגנות הן,
כידוע ,זכות לגיטימית להביע מחאה ,בעיקר של
עובדים ,אך לא כך היה בעולם שעליו אנו מדברים.
הפגנות היו אסורות בחוק ברוב מדינות העולם
והשלטונות באותן מדינות נהגו במפגינים ביד קשה,
שכללה אלימות ומעצרים ממושכים.

בקבוק תבערה מאולתר הושלך מכיוון המפגינים
לעבר כוחות המשטרה .שוטר אחד נהרג ועוד
שישה נפצעו פצעים אנושים ,שהביאו למותם
מספר שעות אחר כך.
המהומות הקשות שפרצו לאחר מכן וזכו לשם
"מהומות היימרקט" ,תוארו בעיתונות המקומית
כטבח .בחלק מהעיתונים דווח על חילופי אש
הדדיים ובאחרים מתוארים השוטרים כמי שפעלו
בכוח בלתי סביר ובאלימות גואה כלפי המפגינים.
שוטרים שנפצעו ונהרגו נורו מנשקם של שוטרים
אחרים ,שירו בקהל ללא הבחנה .למעלה מ70-
פצועים מבין המפגינים הובאו לטיפול ומהדיווחים
בשטח עלה כי מספרם של הפצועים שנמלטו
ופנו לטיפול מאולתר מחשש שיובאו למאסר גבוה
הרבה יותר .עצורים מקרב מארגני ההפגנה הועמדו
למשפט ונידונו למוות .שניים מתוכם זכו לחנינה,
אחד התאבד בכלא והשאר הוצאו להורג .עשר
שנים לאחר מכן נקבע כי המשפט היה עיוות דין.

לאחר ששקעו הדי המהומות ,נותרו תמונות להעיד
על המתרחש .התמונה שתפסה את עין הציבור
והעיתונות היתה תמונתו של אחד המפגינים מניף
את חולצת חברו המת ,חולצה לבנה שנצבעה
בדם .המסר היה חד  -הדגל הלבן המונף לאות
כניעה הוחלף על-ידי הפועלים בדגל אדום של
בקנדה התנהל מאבק מוצלח במיוחד ,שלווה
מאבק עד זוב דם.
בהפגנות ענק ובמאבקים נרחבים על זכויות
עובדים .המאבק צלח ויום העבודה של הפועלים מאז ועד היום נקשר הצבע האדום עם מאבק
בקנדה קוצר לתשע שעות עבודה ביום .המאבק הפועלים ,עם התנועות הסוציאליסטיות ועם כל מי
הזה ליבה אש עזה בארה"ב השכנה והביאה את שחרט על דגלו מהפכה ושינוי תפיסות עולם בכל
ארגוני הפועלים שם לקביעת יעד לקיצור שעות מה שקשור לזכויות חברתיות וסוציאליות לעובדים.
העבודה .היעד שנקבע היה האחד במאי  ,1886אדום הוא לא רק צבע ,אדום הוא התמרור האחרון
אך התאריך הגיע וגם חלף ודרישותיהם של ארגוני שהפך אותנו ,את כולנו ,מעבדים לעובדים בעלי
הפועלים לא נענו.
זכויות ,שיכולים לצאת לטבע ,לספוג קצת שמש
כאשר חלף האחד במאי ולא נעשה כל שינוי ולהתפעל מפריחת הכלניות.
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מקומפגש לבריאות

 /רונה פויירינג ,רכזת קידום הבריאות ,האגף לשירותים חברתיים

חיזוק מערכת החיסון
החורף כבר כאן ורובנו חווינו הצטננות ,נזלת ,שפעת ראשונה .אולי גם דלקת בגרון? ואיך זה שחלקנו רועדים מקור
ומשתעלים ללא הרף ,נדבקים ומדביקים בווירוסים וחלקנו מתפקדים במלוא האנרגיה ,ללא קשר עם הטמפרטורות הצונחות?
מרינה פלר ועופרה גורלי ממרכז ״פעימות בר״ נותנות טיפים לחיזוק המערכת החיסונית בחורף
ההסבר הוא פשוט ונעוץ במבנה של מערכת
החיסון ובחוזקה או בחולשתה – תלוי מה אנחנו
מרגישים) .אז איך ניתן ,בעצם ,לחזק את מערכת
החיסון שלנו? הפתרון נעוץ באימוץ של מספר
צעדים מקדמי בריאות .ניתן כמה דוגמאות:
נתחיל מהלילה
השינה שלנו ואיכותה  -מערכת החיסון עובדת
בלילה ולכן חשוב לתת לגוף את שעות השינה
המקסימליות הנדרשות לו .באופן זה אנו מוודאים
כי הגוף "ימלא" את האנרגיה הנדרשת לו ויתפקד
במלוא החיוניות במהלך היום .כבר הוכח מחקרית
כי מספר מועט של שעות שינה ,פחות משבע
שעות למבוגר ביממה ,פוגע בפעילויות רבות
בגוף .גם מערכת החיסון נפגעת ונחלשת .לכן,
עשו לכם הרגל חדש להקדים בשעה אחת את
שעת ההליכה לישון ,תוך הקפדה על כך שאין
בחדר מכשירים חשמליים העלולים לפגוע באיכות
השינה.
בבוקר
פתחו ואווררו את חדר השינה והבית .חשוב לזכור
כי בית ללא אוורור מזמן לנו סביבת חיידקים קרובה
ופעילה ובכך גם סכנה של הידבקות חוזרת .לכן,
הקפידו לאוורר את החדרים גם כשאתם בבית.
פעילות גופנית מתונה
חשובה שבעתיים בחורף .נכון שקשה יותר לצאת
מהבית כשקר וגם קשה לנשום עמוק כשקר לנו.
לכן ,צאו להליכה של חצי שעה ,שלוש פעמים
בשבוע בשעות הצהרים החמימות וקחו נשימות
עמוקות של אוויר צח ורענן .כך אתם שורפים
קצת קלוריות וגם מתפעלים את מערכת החיסון.
תזונה מחזקת
איכלו יותר מזונות מחזקים ועשירים בוויטמינים,
מינרלים ונוגדי חמצון ,כמו פירות וירקות טריים
ומגוונים ,ירקות שורש ופירות יער ,מרקים חמים
ועשירים ותבשילי קדירה עשירים בדגנים וקטניות
(עדיף מונבטות לספיגה מיטבית) .הימנעו ממזונות
מעובדים ,מתועשים וממותקים ,המחלישים את
הגוף ומערכת החיסון.
שיטת הרפלקסולוגיה
מציעה אף היא פתרון טבעי ויעיל למניעת מחלות
 | 20עיתון בני שמעון

הפועל באר-שבע בני-שמעון /

מחזור  :10ניצחון על אליצור יבנה
למרות שהפועל באר שבע/בני שמעון לא הפגינה
משחק מלהיב במיוחד ,היא היתה יעילה יותר
מיריבתה ורשמה ניצחון על אליצור יבנה (,)80:72
במשחק שהתקיים בהיכל הקונכייה ב,19.12.17-
הפעם ללא צורך בהארכה.

שחר ויוסי בהיר

מחזור  :12מסיימים סיבוב ראשון
בניצחון!
בשבת ,13.1.18 ,אירחה הפועל באר שבע/בני
שמעון את הפועל חיפה למשחק השלמה וסגרה
את הסיבוב הראשון של העונה בניצחון  73:77ומאזן
משתפר של  8ניצחונות מול  5הפסדים.

הרבע הראשון נפתח בסערה של באר שבע/בני החבר'ה מהכרמל ,שרשמו במחזור הקודם ניצחון
שמעון כשיבנה סבלה מבצורת של קליעות .ב 4-משכנע על ר"ג/גבעתיים ,לא היו משוכה קלה
הדקות האחרונות של הרבע התחלף המומנטום והמשחק היה צמוד ברוב שלביו.
ויבנה צמצמה עד לשוויון בסוף הרבע ( .)17:17הרבע הראשון נפתח בקצב גבוה ולאחר  3דקות
הרבע השני התאפיין בנדנדת סלים בשני הצדדים הראה לוח התוצאות  .10:10אנדל קומברבאץ'
עד למחצית ,שהסתיימה בהפרש קטן למארחים – דאג לכך שקבוצת באר שבע/בני שמעון תגמור
 ,36:40כשהשחקן האדום החדש ,דזי ברמור ג'וניור ,את הרבע בהובלה ונתן כמה דאנקים שהקפיצו
חותם את המחצית עם  2נקודות ראשונות בארץ את הקונכייה .בסיום הרבע –  18:21למארחים.
הקודש .ברבע השלישי נשאר הסטטוס קוו .שתי הרבע השני התאפיין בנדנדת סלים וחיפה ירדה
הקבוצות קלעו  22נקודות .בסיום הרבע 62:58 :למחצית ביתרון קטנטן  .35:36ברבע השלישי
לאדומים .ברבע האחרון הצליחה באר שבע/בני הצליחה הקבוצה מבאר שבע לפתוח פער דו
שמעון להעלות הילוך במקצת ולנצח.
ספרתי ( ,)38:48הודות ליכולת טובה של צמד

איכלו יותר מזונות מחזקים ועשירים בוויטמינים ,מינרלים ונוגדי חמצון ,כמו פירות וירקות טריים ומגוונים

החורף ומסייעת לגוף להתחזק ולהחלים מהר יותר.
מדובר בשיטת טיפול עתיקה ,הבנויה על העיקרון
הבסיסי שגוף האדם על כל אבריו משתקף בכף
הרגל .כך מאפשרת הרפלקסולוגיה סיוע מיידי ויעיל
בטיפול במחלות החורף ,לרבות התקררות ,על ידי
השבת האיזון הביולוגי לתפקוד מיטבי.

אחרי שהכל רותח ,מוסיפים מלח ,פלפל ,כמון,
פפריקה ,חוואיג' למרק ופלפל לבן.
מורידים לאש קטנה ומבשלים עד שכל הירקות
רכים.
מכבים את האש ומרסקים בבלנדר ידני.

לסיום
מרק שורשים עשיר ,מחמם ובריא לימות החורף
הקרים .המרק הוא בעצם ארוחה שלמה ,עשירה
בערכים תזונתיים ודלה בקלוריות.

אנחנו מאחלות לכם חורף נעים וחמים.
מרינה פלר ,מנהלת מרכז "פעימות בר",
רפלקסולוגית בכירה ומטפלת בפרחי באך.
עופרה גורלי ,נטורופתית מוסמכת והרבליסטית
קלינית.

מרק שורשים מחזק ועשיר
בסיר גדול:
 2ארטישוקים ירושלמיים.
 4גזרים 2 ,בטטות 1 ,שורש סלרי 1 ,בצל גדול,
 2קישואים ,מעט שורש ג'ינג'ר.
כשמגיעים למצב רתיחה ,מנמיכים את האש
ומוסיפים:
חצי כוס גריסי פנינה)אחרי חצי שעה של השרייה
ושטיפה).
 4כפות שיבולת שועל מלאה.
 3כפות עדשים אדומות שטופות.

פעימות בר –מרכז לרפואה טבעית בגבעות
בר ,המאגד בתוכו מגוון רחב של מטפלים
בשיטות שונות וכן שפע של פעילויות וסדנאות
חורף לאמהות ותינוקות ,לאורח חיים בריא וחיזוק
חיסוני ,הרצאות ,ימי גיבוש חווייתיים ועוד.
לפרטים נוספים עקבו בדף הפייסבוק או
האתר של מרכז "פעימות בר" ,גבעות
בר .טל' .054-7636666

אף שחקן דרומי לא בלט במיוחד והנקודות
התחלקו בין סטורם וורן ואנדל קומברבאץ'  17כל
אחד ,עמית גרשון ( 16רשם אחוזי קליעה טובים)
ועדי כהן סבן .11
מחזור  :11הפסד חמישי בליגה
לאליצור קריית אתא
ביום רביעי ,27.12.17 ,הצפינה הפועל באר שבע/
בני שמעון עד לקריות ,למשחק מול אליצור קריית
אתא ,במסגרת המחזור ה .11-ממשחק זה חזרה
חבולה לאחר הפסד כואב  ,72:86הפסד חמישי
בליגה עד כה.
המשחק כולו התנהל בהובלה כמעט תמידית של
המקומיים ,כשבכל פעם שבאר שבע/בני שמעון
ניסתה לחזור למשחק ,היו לצפוניים תשובות .הרבע
הראשון הסתיים בתוצאה  ,16:25כשדניאל דנינו
המקומי צולף מכל מקום .הרבע השני היה קצת טוב
יותר מבחינת הדרומיים והסתיים בתוצאה .35:39
ברבע השלישי צימקה הפועל באר שבע/בני שמעון עד
להפרש של נקודה ,אך לא יותר מזה .הרבע הסתיים
ב 52:59 -לקריית אתא .בתחילת הרבע האחרון עלו
שחקני קריית אתא ליתרון דו ספרתי ומשם לא
הצליחה קבוצת באר שבע/בני שמעון לחזור.
קלעים בולטים במשחק :לאדומים מהדרום – אנדל
קומברבאץ'  ,20לקריית אתא – רנדי אלכסנדר .28

שבע/בני שמעון .האורחים המשיכו במגמה הטובה,
פתחו טוב את הרבע השני והגיעו כבר להפרש
דו ספרתי  .38:27המשחק נמשך בקליעות משני
הצדדים 43:34 .במחצית .הרבע השלישי נמשך
באותו הקצב ,כשסטורם וורן קולע מכל מקום.
מהצד השני ניסה לזנב בו אריאל נבון העפולאי,
אבל הרבע הסתיים בתוצאה  .67:55ברבע הרביעי
שמרה באר שבע/בני שמעון על היתרון וסיימה
בטעם מתוק של ניצחון כל הדרך הארוכה דרומה.
קלעים בולטים לאדומים מהדרום – סטורם וורן ,22
אנדל קומברבאץ'  19וטוני יאנגר שעלה מהספסל
.11

מחזור  :14מתחילים סיבוב שני עם
נצחון
ביום שלישי ה 16/1-אירחה הפועל ב"ש/בני
שמעון את הפועל ר"ג/גבעתיים למשחק שפתח
את הסיבוב השני של הליגה .המשחק התנהל
בשליטה חד צדדית של הפועל ב"ש/בני שמעון
הזרים וורן וקומברבאץ' .שחקני חיפה הצליחו לנגוס מן הפתיחה והסתיים בתוצאה  89:96למקומיים.
מעט בהפרש ובסיום הרבע היתה התוצאה  .52:58תוצאה שלא משקפת את יחסי הכוחות במהלך
ברבע האחרון לקח את המושכות הקפטן האדום המשחק.
אוהד כהן ,שקלע שלוש שלשות ומנע מהחיפאים
לצמצם .שתי דקות לסיום ,כשנראה היה שהמשחק הרבע הראשון נפתח בריצת  !0:17למקומיים
כבר גמור מבחינתה של חיפה ,בעקבות איבוד ש"תפסו גל" וקלעו מכל מצב ,עד לסוף הרבע
כדור מיותר ומספר החטאות כמעט חזרה חיפה ר"ג/גבעתיים קיצצו קצת בהפרש ובסוף הרבע
למשחק ,אבל אז בא אנדל קומברבאץ' עם שלשת  13:27להפועל ב"ש/בני שמעון .ברבע השני ר"ג/
גבעתיים המשיכו לנגוס בהפרש וההפרש ירד כבר
"מזליקו" ממרחק רב והכריע את המשחק.
ל 5נקודות אך המקומיים התעשתו והגדילו את
קלעים מובילים לבאר שבע/בני שמעון :סטורם וורן ההפרש בחזרה ל 14נקודות ,בזכות דקות טובות
 , 24אנדל קומברבאץ'  , 15עמית גרשון ואוהד כהן של עמית גרשון וסטורם וורן.
(שקלע  3מ 4-לשלוש)  11כ"א.
תוצאת מחצית  35:49לדרומיים .ברבע השלישי
מחזור  :13פותחים את הסיבוב השני ב"ש/בני שמעון הגדילו את ההפרש בעזרת עמית
בניצחון!
גרשון שצלף לו שלשות ברצף ,התוצאה בסוף
ביום שלישי ,9.1.18 ,התארחה הפועל באר שבע/בני הרבע  .55:72ברבע האחרון ההפרש נשמר עד
שמעון בבירת העמק עפולה למשחק מול הקבוצה שר"ג/גבעתיים הצליחו לקצץ קצת את הפער
המקומית במסגרת המחזור ה .13-המשחק התנהל בזמן הגארבג' טיים ,סיום המשחק  89:96ל-הפועל
בשליטה של הפועל באר שבע/בני שמעון ,שהציגה ב"ש/בני שמעון.
יכולת טובה ונחישות והסתיים בניצחון משכנע קלעים מובילים בב"ש/בני שמעון :סטורם וורן – 26
לדרומיים .86:72
נקודות ,עמית גרשון –  20נקודות ( 6שלשות) ואור
שחקני עפולה אמנם פתחו טוב את המשחק והגיעו סולומון עם  19נקודות ו 12-ריבאונדים.
ליתרון  ,13:7אך זה היה היתרון האחרון שלהם
במשחק ,לאחר שהאדומים הגיבו בריצת .12:0
הרבע הראשון הסתיים בתוצאה  22:17לבאר
גיליון מס 251 .פברואר 21 | 2018

מקומפגש משפטי

 /עו״ד מיכאל בן ברוך

מבט נשי /

פגיעה במהלך שירות צבאי
חייל שנגרמה לו פגיעה במהלך השירות הצבאי
זכאי להגיש תביעה לאגף השיקום במשרד
הביטחון .אם יוכר קשר סיבתי בין השירות הצבאי
לבין הפגיעה ,יוזמן להיבדק על-ידי ועדה רפואית,
שתעריך את דרגת הנכות שנותרה לו בעקבות
הפגיעה .אם תיקבע לו נכות בשיעור מסוים ,יהיה
הנפגע זכאי לסל זכויות ,הכולל פיצוי כספי ,טיפולים
רפואיים על חשבון משרד הביטחון ועוד.
כאשר מוגשת תביעה מצד חייל שנפגע ,השאלה
הראשונה שתיבחן היא האם יש קשר סיבתי בין
הפגיעה שנגרמה לחייל (מחלה או תאונה) לבין
השירות הצבאי .כאשר מדובר במקרים מובהקים,
שבהם הקשר הסיבתי ברור (כגון פציעה מירי,
תאונות מבצעיות וכדומה) ,סביר להניח שלא יצוצו
קשיים רבים בהתנהלות מול משרד הביטחון.
לעומת זאת ,קיימים גם מקרים מאתגרים ,שבהם
נדרש הנפגע להוכיח קשר סיבתי שאינו ברור
מאליו.
כשמדובר במחלות המתפרצות במהלך השירות
הצבאי ,יש להצביע על גורם ייחודי לשירות הצבאי
שהוביל להתפרצותה של המחלה בעת שבה
התפרצה .למשל ,במקרים שבהם מתפרצת
מחלת נפש במהלך השירות הצבאי ,יש להצביע
על גורם דחק הקשור לשירות הצבאי שהביא
להתפרצותה של המחלה ,כגון חשיפה למראות
קשים ,לחץ כתוצאה משמירה לבד בלילה,
התעללות של מפקד ועוד.
לאחר שלב ההכרה בקשר הסיבתי ,יוזמן החייל
לוועדה רפואית ובה תיבחן דרגת הנכות שנותרה
לו בעקבות הפגיעה .כאשר מדובר בדרגת נכות
הפחותה מ ,10%-אין החייל זכאי להטבות כלשהן,
אך יוכל לפנות שוב לוועדה הרפואית אם הוחמר
מצבו .אם תיקבע לנפגע נכות בשיעור של 10%-
 ,19%הוא יהיה זכאי לקבלת קצבה חד-פעמית.
דרגת נכות הגבוהה מ 20%-מזכה בקצבה
חודשית קבועה ואף בהטבות נוספות במקרים
מסוימים ,כגון טיפול רפואי ,הבראה ,חמי מרפא,
מימון לימודים ועוד .אם נקבע על ידי קצין התגמולים
כי אין קשר סיבתי ,תידחה התביעה .על החלטה
זו ניתן יהיה לערער לבית משפט השלום ,בשבתו
כוועדת ערר על החלטתו של קצין התגמולים.
בעבר הלא רחוק ,כל האמור בנוגע לחייל שנפגע
היה נכון גם לגבי משרתי קבע ,שוטרים וסוהרים ,אך
ביום  27.4.2017נכנס לתוקף תיקון לחוק הנכים.
תיקון זה קובע שאוכלוסיות אלה (שאינם חיילים
או אנשי מילואים) יוכרו כ"נכי צה"ל" רק במקרים
שבהם מדובר בחבלה שנגרמה להם במהלך
 | 22עיתון בני שמעון

אירוע מיוחד וייחודי לשירותם .במקרים אחרים
(כגון נפילה במדרגות בבסיס ,פציעה במהלך יום
ספורט וכו') יהיה עליהם לפנות למוסד לביטוח
לאומי לצורך הכרה בתאונה כתאונת עבודה.
החוק המתוקן עושה כעת את צעדיו הראשונים
ונלמד תוך כדי תנועה ,כך שמומלץ לבחון היטב
את השלכותיו על כל מקרה ומקרה.
תהיו בריאים!

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ,חוות דעת,
או תחליף ליעוץ משפטי אצל עורך-דין .האמור לעיל
אינו אלא תיאור כללי בלבד ובלתי-מחייב של הנושא.
הכותב הוא עו"ד במשרד עורכי הדין "צילי עמיר",
העוסק בדיני ביטוח ,נזקי גוף ורשלנות רפואית.
טל' ליצירת קשר .08-9949000 -
דוא"לmichael@amirlaw.co.il :

תמר אליהו

ספונטניות

ספונטניות תופסת אותי לרוב ברגעי משבר קטנים.
היא משתלטת על האוטומט בניסיון להסיח את
הדעת ,שוברת את השגרה ותמיד יש לה תוצאות
טובות.
כשאני מרגישה שהלחץ גובר ,אני צריכה לצאת
החוצה ,לעזוב את המקלדת ,להניח למחשבות על
פרויקט כזה או אחר ולראות קצת ירוק ,לאפשר
לעצמי לשאוף אוויר קר ונקי ,שתופס את קצות
האצבעות ומאתגר אותן .תחושה שעושה חשק
לאחוז בידיו החמות של זה שאני אוהבת.
זו התקופה היפה ביותר בשנה לספונטניות הזו.
ימים של שמש בין סופה לסערה שמסרבת לבוא.
זרמנו לטיול רגלי מעבר לכביש ,חיבוק מהטבע

מבט גברי /

לצד האיש שלי .חמישים גוונים של ירוק סביבנו
ואוושת רוח נפלאה ,שמצננת את הפנים וגורמת
לי לחשוב.
כמה טבעי אני מרגישה פתאום לפרוש שמיכה
ולהניח את הראש בחיקו .כמה פשוט להתאהב
בו ולשכוח לרגע את התחקיר היומי על מצב ביצוע
המטלות ,יתרת העו"ש ,מי לוקח מחר לחוגים ,מי
עושה קניות ומה מבשלים.
איך פתאום מרטיט החיוך שלו את הלב .איך
המחשבות הופכות בהירות יותר והמשקל ,שלפני
רגע הכביד עלי ,נעלם כלא היה .אנחנו בעיקר
צוחקים על הרגע שבו יחזרו הילדים הביתה וימצאו
את הכיריים ריקים מסירי האוכל לשבת .אנחנו
מדמיינים את הבנות מחפשות בחדרים ,עד שיגיעו
לפתק שהשארנו בכניסה לחדר" :יצאנו להתאוורר,
תנשנשו משהו עד שנחזור ".הקטנה בטח תחייג
לטלפון הנייד והגדולה תבדוק אם ארזנו תיקים.
הרי אם מישהו היה מספר לי על סיטואציה כזו,
הייתי מגיבה בביטול מוחלט .שישי בצהריים? מי
יבשל ,מי יכבס ,מי יערוך לשבת? כל התירוצים
האפשריים שתמיד יהיו שם.

תנסו את זה .אני מבטיחה לכן שזה מחולל פלאים.
לקחת בקבוק שתייה ,שקית עם כמה תפוחים,
או קופסה עם ירקות חתוכים .לעצור לקנות שתי
כוסות קפה ומשהו מתוק .לצעוד במורד הדרך,
לחלוף על פני פרדס הדרים ,שדות ירוקים ונוף
עוצר נשימה.
לבלות כך סתם שעת צהריים ,שבה אנחנו
מתרוצצים בדרך כלל בין קניות ליום שישי וסידורים
לשבת ,בין הכנות לאירוח חברים או בני משפחה
ובין תנור האפייה שמבטיח" :תכף תהיה פה עוגה
של שבת" .לבטל את הכל ,לשכוח מרשימת
המטלות ,פשוט לצאת אל ההרים ולהתאוורר .הרי
בשביל זה עברנו לכאן ,בדיוק בשביל רגעים כאלה.
אנחנו רצים ,צוחקים ,משחקים במחבואים
ומתאהבים מחדש – אני והוא ,הוא ואני .בלי טלפונים
ובלי הפרעות ,בלי שיחות של עבודה או וואטסאפ
שלא מפסיק לצפצף .רק אנחנו וריח השדות ויש
שקט כזה של שישי בצהריים ושל מקומות כאלה,
שרק אוושת הרוח מנגנת בהם.
אלה רגעים שבהם הדרום נראה לי אדום מתמיד.

כפיר לוי

קום,
הולכים.
צמד המילים הנ"ל הוא חלק מהפק"ל ( פקודות
קבע לבעל) האוניברסלי והוא מתקיים בכל זוגיות
שנוצרה אי פעם על פני האדמה ובכל שפה ,החל
מבראשית .מה ,לדעתכם ,אמרה חוה לאדם
כשאלוהים גירש אותם מגן העדן? כמובן" ,קום,
הולכים ".ואז היא עצרה לפטפט עם הנחש ואחר
כך עם הכרובים וכו' ...וכו'...
באחד הערבים הלכנו ,זוגתי ואני ,לבית של חברים.
שכנים רבים הגיעו ,זוגות זוגות ,ממש כמו בסיפור
המבול .ישבנו ושוחחנו על דא ועל הא ושאר ירקות
ובילינו לנו בנעימים כ 40-יום .לא באמת ,כ 40-דקות
ולפתע הבחנתי במספר גברים העומדים בקבוצה
ליד דלת הבית .הם עמדו שם כמו נרות חנוכה,
כאילו מדברים על דבר חשוב ,אבל היה בהתנהגות

שלהם משהו מוזר .כל כמה דקות הם הביטו לכיוון
הסלון במבטי פודל מעורר רחמים .עקבתי אחר
המבטים הללו וראיתי שהם מופנים אל נשותיהם,
שישבו בניחותא בסלון ,או עמדו בנינוחות במטבח
ושוחחו על כל מה שנשים משוחחות .בעודי מנסה
לפצח את החידה ,טפחה זוגתי על ירכי ,הודיעה
לי ש"...קום ,הולכים" והזכירה לי שהשמרטפית
מחכה לנו וחבל על כל דקה ושקל שילכו לאיבוד.
כמו חייל ממושמע ,קמתי ונפרדתי משכני לספה
ופסעתי נמרצות לעבר הדלת ,בירכתי לשלום את
העומדים על המפתן ובביטחון מוחלט שזוגתי כבר
לידי ,החילותי פוסע לעבר הבית .אחרי שלושה
צעדים הבנתי שאני בעצם לבד על השביל
ושבתי אל העומדים בפתח .הצטרפתי לשיחה,
שנסובה סביב נושא השימוש הנכון במעשנת
ומיני אפליקציות שמודיעות לך כל מיני דברים לא
חשובים ולאחר דקות מספר לא יכולתי להתאפק
ושאלתי" :אבל למה אתם עומדים?" השיחה נעצרה
באחת" .קיבלנו את הפקודה" ,לחש אחד מחברי.
שאלתי אם הוא מתכוונן ל"קום ,הולכים" והוא הניד
בראשו לאות שכן" .ו "?-שאלתי" .וזהו" ,הוא השיב.
"מאז אנחנו ממתינים ".ניגשתי אל זוגתי ואמרתי:
"מאמי ,צריך לזוז .השמרטפית מחכה ".היא נפנפה

אותי משל הייתי זבוב טורדן .חזרתי אל הדלת
וחברי הודיע לי שיש לי זמן המתנה של לפחות
חצי שעה .לו עצמו נשארו עשר דקות ולא ,לא
יעזרו שום ניסיונות להאיץ באשה .חצי שעה זה
בנקר ובמקרים קשים אפילו יותר .הצעתי שנשב
והוא לחש לי שאם צווארי יקר לי אשאר לעמוד,
אז עמדתי ,נופפתי בידיי ו...אחרי חצי שעה הגיעה
זוגתי אל הדלת ,בדיוק כשהסברתי לשני ממתינים
טירונים את חוקי הפקודה.
זוגתי טפחה על גבי והודיעה לי שהיא לא מאמינה
ושבגללי אנחנו מאחרים לשמרטפית והיא כבר חצי
שעה מתחננת שנזוז ...ולמה כל פעם מתעכבים
בגללי?!
מסקנה  -הפקודה הנ"ל היא בלתי חוקית בעליל.
פתרון:
 .1אם אתה בחור אמיץ ,אבל מאד אמיץ ובעל
ביטוח סיעודי טוב ,פשוט אל תקום .אתה בחור
גדול והבעיה תהיה שלך.
 .2לפחות אמיצים שביננו מומלץ ללכת למפגשים
כאלה עם כיסא מתקפל .תניחו אותו מראש בכניסה
ותאמינו לי :זה עדיף מעמידה ונוח לנשיאה.
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טלוויזיה

\ז'אן פיליפ
טוסן \\ מצרפתית :מיכל שליו
\\ הוצאת לוקוס 192 ,עמ'

כבר עשור בערך אין לי טלוויזיה בבית.
כלומר ,היתה בעבר ,כי היו במשפחה כאלה שראו
טלוויזיה ,אבל תמיד ברירת המחדל היא שאין לי
צורך בה.
תמיד הרגשתי שהיא מסיחה את דעתי מהדברים
החשובים באמת וזה מעניין ,כי בילדותי הייתי פשוט
מכור .העונש האפקטיבי ביותר עבורי כילד היה
לשלול ממני את הזכות לראות טלוויזיה והשתגעתי
מזה.
אם תשללו ממני היום את הזכות לקרוא ספרים,
אשתולל באותה הצורה ,אבל הטלוויזיה כבר אינה
נוכחת בחיי מזה זמן רב.
האמנם? תרבות המסכים איננה נותנת לנו מנוח
ואם אין טלוויזיה בבית ,יש טלוויזיה בכל מקום אחר
ויש מסך בכל מקום אחר .התרבות המקיפה אותנו,
התרבות החזותית הוויזואלית ,היא כזו שהטלוויזיה
או מסריה וערכיה נמצאים בכל מקום שבו אנחנו
נמצאים ואינם נותנים לנו מנוח .זו תרבות של
דימויים ,מציצנות ,חטטנות ,חוסר פרטיות וחוסר
מנוחה .היא מסיחה את דעתנו באופן מודע או תת-
מודע מהדברים שאנחנו מחפשים ליצור או לעורר.
כך ,בעצם ,קורה לגיבורנו בספר של ז'אן פיליפ
טוסן והוא נפתח בצורה הישירה ביותר שקיימת.
יום אחד מחליט גיבורנו לכבות את הטלוויזיה ולא
להדליק אותה שוב .אותו אדם שבהווה של הסיפור,
אקדמאי בשנת שבתון ,מתכנן לכתוב עבודת

הנחה
רטרואקטיבית
בארנונה

מקומפגש לתרבות

שניר פלג

המלצות החודש

מחקר על הצייר מתקופת הרנסאנס טיציאן .הוא
עובר לברלין ושולח את אשתו ובנו לנופש ,אך אינו
מוצא מנוח .עיסוקים שונים מקיפים אותו ,בין אם
מדובר בשחייה בבריכה או השקיית העציצים בבית
השכנים ,אבל חוסר המנוחה שלו ,החיפוש אחר
מציצנות ותחושת חוסר השקט ,אינם מאפשרים
לו להתמקד בדבר העיקרי שאליו הוא שואף .נראה
שהטלוויזיה רודפת אותו לכל מקום גם כשהיא
מכובה.
"אחת התכונות המרכזיות של הטלוויזיה כאשר היא
פועלת היא העוררות התמידית שהיא יוצרת אצלנו
באופן מלאכותי .למעשה היא פולטת ללא הרף
אותות לעבר התודעה שלנו ,גירויים קטנים מסוגים
שונים חזותיים וקוליים ,שמעוררים את תשומת ליבנו
ומעמידים את תודעתנו על המשמר .אך עוד טרם
הספיקה התודעה שלנו ,שנענתה בבהילות לאותם
אותות לאסוף את כוחותיה ולחשוב ,הטלוויזיה כבר
עוברת לנושא אחר ,לדבר הבא ,לגירויים חדשים,
לאותות חדשים צורמניים לא פחות מקודמיהם,
עד שעם הזמן ,במקום שתישאר דרוכה לאותו
רצף אינסופי של אותות פוגעניים ,תודעתנו שקצה
בהתנסויות האומללות שערו עליה ואינה מעוניינת
להניח לעצמה להיפגע שוב ,צופה מעתה והלאה
את מהותם האמיתית של האותות שהיא קולטת;
ובמקום לגייס מחדש את כוחותיה לקראת מחשבה,
היא מרפה אותם ומניחה לעצמה להיסחף בשיטוט
פאסיבי לאן שישאוה בשגיונותיהם הדימויים
המוצגים לה" (עמ' .)22-21

The Study On Falling
אסף אבידן מגיע לישראל לסדרה של הופעות
סולו אינטימיות מיוחדות במסגרת הטור האירופי
של אלבומו החדש .The Study On Falling
המופע ,שיועלה במהלך  2018על מיטב הבמות
והפסטיבלים ברחבי אירופה ,יחל בישראל במהלך
פברואר ויכלול ביצועים חדשים למיטב השירים
מששת האלבומים האחרונים של אבידן ,לצד
שירים מהאלבום החדש ,שזוכה להצלחה גדולה
ברחבי העולם.
יום ו' ,16.2 ,בשעה  ,21:30בהיכל התרבות
בבאר שבע.

והמציצנות .לפעמים באמת איננו יודעים האם אנחנו
צופים או נצפים ,האם באמת יש לנו פרטיות ,האם
התרבות החזותית שהטלוויזיה מייצרת לנו בחיי
היומיום טבועה כבר כל כך עמוק בתוכנו עד שאיננו
מסוגלים למשהו אחר .האם המציאות והבדיה כבר
אינן נפרדות?

הספר מרתק ומעניין וכתיבתו של טוסן נפלאה.
התרגום של מיכל שליו בהחלט טוב והספר מעורר
זהו ציטוט ארוך ,אך מעניין לחוות כך את הצפייה מחשבות רבות על העידן המודרני ועל אותה תרבות
בטלוויזיה ועם זאת ,אין זה ספר עיוני ,אלא פרוזה מסכים שמקיפה את כולנו ללא הרף ,אם נרצה
מרתקת מנקודת מבטו של אדם חסר מנוחה ,בכך או לאו.
שבכל מקום ,בין אם זה בבית השכנים ,בבריכה,
במוזיאון או ברחוב ,רודפת אותו תרבות המסכים כדאי לקרוא.

מליאת המועצה אישרה את האפשרות למתן הנחה
רטרואקטיבית לבעלי חוב.
תושב שסבור כי הוא עומד בקריטריונים המפורטים בנוהל
המצורף ,מוזמן לפנות למינהל ההכנסות ,על מנת לבדוק
את זכאותו.
לתשומת לבכם ,ועדת ההנחות תתכנס ברבעון הראשון של
שנת .2018
כל הפרטים באתר המועצה:
https://tinyurl.com/y7hhuonh
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פסטיבל "דרום אדום" בנגב
מדי שנה מתקיים בנגב הצפוני פסטיבל "דרום
אדום" ,חג הכלניות ,הכולל מגוון של טיולים ,סיורים,
אירועי תרבות ואטרקציות תיירותיות .השנה יתקיים
הפסטיבל בין התאריכים  .1-24.2.2018מומלץ
להתעדכן בשלל האירועים באמצעות אתר
האינטרנט של הפסטיבל:
daromadom.habsor.co.il

בליין ההופעות החיות (דרום אדום לייב) יופיעו מיטב
האמנים :מוש בן ארי ,קובי אפללו ,שלום חנוך
ומשה לוי ,חנן בן ארי ,טונה וגם :יהודה פוליקר,
מגדולי האמנים בישראל ,במופע להיטים משובח,
המשלב בין גיטרות ובוזוקי ,מקצבים יווניים-ים-
תיכוניים ולהיטי רוק
יום שישי ,16.2.2018 ,בשעה  21:00במועצה
האזורית אשכול.
"חוה שרה ושלומי מנגן"  -מופע חדש ומפתיע של
חוה אלברשטיין ושלומי שבן
הדיאלוג בין חוה ושלומי התחיל לפני כשלוש שנים
סביב הקלטת הדואט ושיר הנושא
מאלבומו של שבן "תרגיל בהתעוררות" .בעקבות
הקשר שנוצר החלו השניים במפגשים מוסיקליים
ללא מטרה מוצהרת .לאורך תקופה מסוימת ,ללא
מסגרת זמן ומחויבות ,הם יצאו למסע מוסיקלי
משותף בעומק הרפרטואר של חוה ,כשהם צוללים
לתוך השפע ,דולים ממנו אוצרות ,בודקים ,מעבדים
ובעיקר "מדברים מוסיקה".
יום חמישי ,22.2.2018 ,בשעה  21:00במועצה
האזורית אשכול.

"איך שיר נולד"  -מפגש מוזיקלי לכל המשפחה
עם יהונתן גפן
יהונתן גפן ,משורר הילדים וסופר הכבשים ,במפגש
של שירים וסיפורים לילדים מגיל שנתיים עד
מאתיים .בהופעה אינטימית שתציע מבחר משירי
הילדים שלו ,מ"שירים שענת אוהבת במיוחד" ועד
שירי "הכבש ה "16-ושירים חדשים ,יספר יהונתן
לילדים על הכתיבה שלו ועל איך ,למה ומתי שירים
נולדים וישתף את הקהל ביצירתו רבת השנים
לילדים ולמבוגרים שעדיין מסתתר בהם ילד.
שבת ,17.2.2018 ,בשעה  ,13:00במחלבת
"צאלה".

"מייקל"
קומדית הקאלט הפרועה מגיעה לבני שמעון.
"מייקל" ,תופעת הפרינג' שכבשה את המיינסטרים,
רצה מזה  10שנים וקרוב ל 700-הופעות .מופע
הקאלט "מייקל" הוא סאטירה על טקסי זיכרון ועל
אירועים משפחתיים שאיבדו את הצפון.
תקציר :משפחתו של מייקל מארגנת לכבודו
טקס אזכרה מכובד וחגיגי.
על האירוע אחראים אמו רבקה ,דודו דובי ,אחותו
יסמיניש וחברו הטוב פלג.
שולחן הכיבוד עמוס בורקס ,פירות קטופים
ושטופים ,משקאות קלים ולידם אורגנית ופח .כדי
שלא יהיו טעויות ,לוח הזמנים כתוב שחור על גבי
לבן על גבי בריסטול ,אלא שלא מדובר באנשים
שבאמת מסוגלים לתפעל אירוע כזה ,בטח לא
יחד ועוד מול קהל האורחים .זהו למעשה טקס
זיכרון שמשתדל להיות נורמלי ,אך מאבד שליטה
והופך למגוחך ופרוע.
שחקנים :אבי דנגור ,הילה גולדנברג ,נדב הולנדר,
נטליה פאוסט ,מיטל רז .במאי :איתי ויזר
יום חמישי ,15.2 ,בשעה  20:30באולם בקיבוץ
להב .אל תחמיצו!

עוד בפסטיבל :צעדת הכלניות המסורתית של
קק"ל לזכרה של שושנה דמארי ,מרוץ הכלניות,
פעילויות מגוונות במוזיאונים ואתרי מורשת ,גלריות
אמנים ,מסעדות וארוחות שף .בקיצור -חגיגה אחת
גדולה ,פורחת ואדומה!
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שירלי רוט

הילה מלול יעקובי

שירלי רוט
052-8105513

צילום :מיכל לב

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

שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

קצת עלי:

על טבע והשראה

הילה מלול יעקובי  -מרצה וסטייליסטית אישית
תושבת קיבוץ דביר
052-5508580
בית בחצרים ,תכנון ועיצוב פנים :שירלי רוט

בעולם התוכן והמקצוע שלי  -תכנון ועיצוב פנים,
נקודת המוצא לכל פרויקט בניה היא השראה,
השראה שמאפשרת ללקוחות ולי להתחבר לבית
עוד לפני שהונחה הלבנה הראשונה.
אינני מרגישה שעלי לעשות מאמצים ייחודיים
כדי לקבל השראה .ההשראה נמצאת סביבי כל
העת ,מחכה שאקטוף ממנה את הפירות הבשלים
כשהיא נדרשת .את התחושה הזו ניתן לייחס
במידה רבה לכך שאני חיה בדביר ,למרגלות היער,
בנוף שפותח את הלב בכל פעם שאני נושאת
את מבטי.

לטעמי ,הרעיונות לחיבורים בעיצוב הבית יכולים
להגיע לא רק מדוגמה של בית מסודר ומוקפד
בצילומים של ירחוני עיצוב אלא מהטבע ,היודע
לתת לנו את שילובי הצבעים והרעיונות המקוריים
והאמיתיים ביותר.
הצבעים והמרקמים שבטבע יכולים להוות חומר
גלם נפלא לעיצוב הבית .מגוון הצבעים ועוצמתם
חייבים לשקף את אופייה של המשפחה ,על מנת
שבני המשפחה ירגישו בבית .חיבור ופיזור של
הצבעוניות במידה הרמונית זו מלאכת מחשבת.
לעיתים מתבקש חיבור לפריטים שכבר קיימים בבית

ולעיתים יש צורך לייצר פלטת צבעים חדשה לגמרי.
נפלה בחיקי הזכות לתכנן ולעצב מחדש בית
למשפחה מקסימה בחצרים .משפחה שאוהבת
צבע ואינה פוחדת להעז .שילוב של הצבעוניות
בבית ותמונות מהטבע עם הירוק המקיף את הבית
נתן ביטוי מושלם של הכנסת הטבע הביתה .הציצו
בתמונות ודמיינו את עצמכם נכנסים כל יום לבית
והטבע אתכם.
אני מאחלת לנו רוגע ופריחה כל השנה.
שלכם ,שירלי

shimuchic@gmail.com

הילה סטיילשיק

אדום

זה השחור החדש
פסטיבל דרום אדום כבר כאן!
זה הזמן שבו עובר הדרום כולו מצבעי הקיץ החומים
לצבעי החורף האדומים.
צילום :רונן וסקר

הכלניות פורחות ,כולם יורדים דרומה ,הפקקים
והעומסים הופכים ארוכים יותר והאווירה חגיגית,
שמחה ופורחת.
כל האדום הזה הפך לטרנד אופנתי במיוחד בסתיו
ובחורף של  2018ולא סתם אדום ,אלא אדום בוהק,
מה שנקרא "פאוור רד" .האדום כבש כל חנות וחנות
בחודשים האחרונים ולא ניתן להתעלם ממנו .נמצא
אותו במכנסיים ,חליפות ,חצאיות ,שמלות וכמובן
בחולצות ובטי-שירטס.
האדום נחשב כצבע נועז וכוחני ,דומיננטי וחזק מאוד
ויחד עם זאת מתקשר לאהבה ונשיות.
לא אוהבת ללבוש אדום?
הסתפקי בפריט אקססורי קטן ,כמו תיק ,נעליים,
שרשרת או צעיף.
אפשר להכריז :האדום זה השחור החדש!
 TIPשיק :אם בעולם האופנה הפך האדום לטרנדי
כל כך ,יש בכך אישור ליצירת שינוי בתפיסה
ובתודעה .לכן אל תחששי לקנות וללבוש אדום.
זה רק ייצור אצלך חדשנות ויצירתיות .לכי על זה!
שלכן באהבה מלאה אדום
בית בחצרים ,תכנון ועיצוב פנים :שירלי רוט
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