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פגש ממקו

מציירים את בני שמעון

גן יער – 3 גני יער פועלים היום 12
במועצה. מה זה בכלל?  התחדשנו!16

 יש לנו החודש 3 מדורים חדשים!
כדאי לכם לבדוק אותם!

שווה לעשות – חוה יצקר לא 
מפסיקה להתנדב גם בגיל 85

עמוד8
 פרוייקט אומנות ייחודי לרגל 70 שנה למדינה

יתקיים במועצה בחודשים הקרובים. וכ-ו-ל-ם משתתפים!



שלום לתושבי ותושבות בני שמעון

של  ותחילתה  האזרחית  השנה  סוף  לפני  רגע 
שנה חדשה אנחנו עסוקים בסיכומים מחד גיסא 
ובתוכניות עתידיות מאידך גיסא, בשעה שלחיים, 
כמו תמיד, יש תוכניות משלהם - עוד ועוד רמזים 
להתחממות  וסימנים  באזורנו  רגיעה  לחוסר 
בטחונית. לצד המשך של שגרה מבורכת, אנחנו 
נמצאים כל העת עם היד על הדופק ומתכוננים גם 

לאפשרויות אחרות, בתקווה שלא יגיעו.

בעיקר  מוקדש  היה  במועצה  באחרון  החודש 
להכנת תקציב 2018, בהמשך לכתיבת תוכניות 
ומתבררת  הולכת  האחרונה  בשנה  העבודה. 
הכלכלית  והרווחה  חוסן  לעולם  לא  כי  ההכרה 
שידעה המועצה בעבר משתנה ונעשית מורכבת. 
“דודאים”  אתר  בפנינו  שמציב  הכלכלי  האתגר 
מחייב  המועצה,  של  המרכזי  ההכנסה  כמקור 
אותנו לחשיבה מתמדת על השילוב בין המשך 
הפיתוח והצמחת המועצה לניהול כלכלי אחראי 
ויעיל. כחלק מחשיבה זו, אנו יוצאים בימים אלה 
במכרז להכנסת שותף לדודאים ב-49%, במטרה 
להגיע לרגיעה ויציבות מחד גיסא ולאפשר פיתוח 
והתאמה לתהליכים הלאומיים בתחום האשפה 
מאידך גיסא. יותר ויותר מתחדדת ההבנה שבשנים 
הקרובות תיאלץ המועצה להתמודד באופן מעמיק 
ורחב עם  התאמת מודל העבודה בתחומים שונים 
ובעיקר בשאלות הקשורות בחלוקת התקציבים 
והאחריות בין המועצה ליישובים. הימים שבהם 
יכולנו להרשות לעצמנו “גם וגם” , להוסיף תקציבים 
ליישובים ובו בזמן להרחיב שירותים במועצה, עברו 
לצערנו. הכנו והתכוננו ליום הזה בשנים האחרונות 
והיתה התייחסות מעמיקה לנושאים אלה במסגרת 
התהליך האסטרטגי שערכנו בשנה האחרונה, אך 
היישום יוטל על כתפיו של מי שייבחר להחליף 

אותי בשנה הבאה.
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 דבר ראשת המועצה

בפנינו, המועצה האזורית בני שמעון היא גם היום 
עדים  אנו  שבהם  בימים  ויציבה.  איתנה  מועצה 
ועוד פרשיות מטרידות ברשויות מקומיות  לעוד 
המתנהלים  שאלה  תחושה   יש  הארץ,  ברחבי 
כמונו - ביושר, בשקיפות, בענייניות ובמקצועיות, 
הופכים להיות היוצאים מן הכלל. אנו עוסקים כל 
העת בבחינה ובהתייעלות  ואני גאה מאוד בעובדי 
המועצה, העושים במסירות ומחויבות למען המשך 

שגשוגה ושביעותה הרצון של תושביה.

בהמשך ישיר, גם השנה היינו בין הרשויות שזכו 
בפרס הניהול התקין מטעם משרד הפנים. מדובר 
בפרס המוענק לאחר בחינה האם הרשות עומדת 
בקריטריונים הכוללים סדרי עבודה ומנהל, יעילות 
כספית וביצוע תקציב, העסקת עובדים וניהול ההון 
האנושי, ניהול התאגידים העירוניים, היערכות למצבי 
חירום ורישוי עסקים. ישבתי בטכס המרשים שערך 
משרד הפנים, שבו זכו בפרס 107 רשויות מקומיות 
מתוך 257, ודנתי עם חברי ראשי המועצות בשאלה 
האם זה הרבה או מעט. האם ניהול תקין אינו אמור 

להיות מובן מאליו? 

החודש נחנך המפעל החדש של “חוחובה ישראל” 
החקלאות  את  המקשר  מפעל  חצרים,  בקיבוץ 
מתקדמת.  טכנולוגית  לתעשייה  המסורתית 
מבחינתי, זוהי גאווה ושמחה גדולה על ההתפתחות 
בתחום זה והצלחתו של קיבוץ חצרים, אך מעבר 
לשנות  כזה  למפעל  שיש  האפשרות  על  לכך, 
מציאות במרחב, כאשר עקב ההסכמים בין “חוחובה 
ישראל” למגדלים באזור, ניטעים שיחי חוחובה בכל 
הנגב ומייצרים מקורות תעסוקה ופרנסה נוספים 

והזדמנות לשיתוף פעולה בין היישובים.

בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לכולנו שנה אזרחית 
עניין  וצמיחה,  שגשוג  שנת  ומוצלחת.  טובה 

ומשמעות, חברות ושכנות טובה.

שלכם, סיגל

הרמת מסך

החל מהחודש בכל גיליון נרים את 
המסך מעל נושא מרכזי באחד 

היישובים. נושא המעסיק את היישוב, 
פרויקט מיוחד או תהליך מעניין 
שהיישוב בוחר להציג. זו תהיה 

הזדמנות נהדרת להכיר קצת יותר זה 
את זה, ללמוד איש מרעהו ואולי גם 
לגלות את המקומות שבהם אפשר 

לשתף פעולה.

למה  החינוך?  למערכת  הרישום  נדרש  למה 
ביישוב  הנוער  שמסגרת  כדי  עליו?  להתעקש 
תהיה משמעותית, היא חייבת להיות בתפוסה 
כמעט מלאה. מכאן ניתן יהיה להצמיח סוג של 

מעורבות קהילתית אחרת של הנוער ולקיים אותה 
תפעולית. כדי ליצור תהליך כזה נדרשים מספר 
תנאים: הדרכה מצוינת ומחויבת, מעורבות הורים 
בהובלת השינוי, הצבת החינוך הבלתי פורמאלי 
לנוער בראש סדר העדיפות הקהילתי ותמיכה 
של ההורים ברישום של ילדיהם למסגרת החינוך 

בגיל הנעורים..

נכון לדצמבר 2017 עומד הרישום למסגרת החינוך 
של גיל הנעורים בדביר כמעט על 100%. יש שני 
מדריכי נוער רציניים מאוד, שמובילים את הפעילות 
יחד עם ארין, רכזת החינוך הבלתי פורמאלי. השנה 
הכנסנו גם רכז לקן “השומר הצעיר”, כדי לחזק 
את העשייה בתחום הערכי לנוער ויצרנו שכבת 
הדרכה משמעותית בכיתה י’. כל הצעדים האלה 
נעשו כדי להמשיך ולבנות תשתית נוער קהילתית, 
שנוכל להשפיע על חינוכה וליהנות מפירותיה, מתוך 
אמונה שכבר בשנים הקרובות יחזרו בנינו ובנותינו 
אחרי שירות משמעותי בצבא וייקלטו באופן טבעי 
בעשייה בתוך היישוב - מערכות החינוך, החברה 
הקהילה - במעברים לפני הטיול ולאחריו ותוך כדי 
לימודים אקדמיים, בתקווה שימצאו בדביר בית 

מהותי לצמיחה והתפתחות עתידית.

תהליכים קהילתיים והנדסיים רבים ליוו את דביר 
בשנת 2017 בתחומי הבינוי הקהילתי, מוניציפאליה 
יישובית, החינוך והתרבות ועוד רבים מתוכננים 
2018. אחד הנושאים המרכזיים ששמנו  לשנת 

לעצמנו כמטרה הוא הנוער.

בשנים האחרונות חוותה פעילות הנוער בדביר 
טלטלות ושינויים משמעותיים עקב כניסתה של 
הקהילה המתחדשת ליישוב, שיצרה תלות בין אופיו 
של המדריך לאופייה של המסגרת. המסגרת אינה 
ברורה, כמו גם ייעודה, מטרותיה ותוכנית העבודה 
נמוכה,  בקהילה  הנוער  של  המעורבות  שלה. 
החיבורים בין חלק מהנוער לבין עצמו רופפים, חלק 
מהשכבות אינן מגובשות, אין רצף פעילות, מורגש 
חסרונם של ערך מוסף ומסרים חינוכיים וחסרות 
מאוד תחושת מיוחדות וגאוות יחידה של הנוער. 
אחוזי הרישום של הנוער למסגרת גיל הנעורים 
בדביר היו נמוכים מאוד, דבר שהקשה לגייס תקציב 

שיאפשר הפעלה אפקטיבית של המערכת.

בסוף 2016 הוחלט בוועד האגודה על יצירת תהליך 
שינוי בשלושה מישורים: הקהילה, הורי הנוער 
והנוער עצמו, וזאת כדי לייצר גאוות יחידה של “נוער 
דביר” ותחושת שייכות של הנוער לקהילה ולהיפך.

הקהילה אישרה מתווה שעומד על מספר יסודות 
מרכזיים, שמטרתו ליצור שכבת נעורים רחבה 

ופעילה בדביר.

של  לימודית  מחויבות   - חברתית  מעורבת 
היום  שעד  )בשנתיים(  שעות   90  - וי”א  י׳  כיתות 
לא  אך  שונים  במקומות  הנערים   ידי  על  בוצעו 

בדביר, יופנו לעשייה בדביר.

עבודה בדביר – סוכם עם הקיבוץ שכלל נערי 
הקיבוצי  המשק  בענפי  בעבודה  ישתלבו  היישוב 

בהתאם למקום ולצורך.

הנגב”  “יובלי  ביה”ס  ילדי  ליווי   - הסעות  ליווי 
מלגה  תמורת  בבקרים  הספר  לבית  בנסיעה 

למימון הנסיעה פולין.

רישום למערכת החינוך - כדי להיות חלק 
וליהנות מהיתרונות לעיל, יחויבו הנערות והנערים 

להיות רשומים במערכת החינוך.

דביר: משקיעים בנוער
אסף רוט – יו”ר ועד האגודה
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חדשות / נועה זמסקי

מה קורה

ואחריות  תקין  לניהול  פרס 
חברתית למועצה האזורית בני 

שמעון

ביום שני, 11.12, קיבלה סיגל מורן, ראשת המועצה, 
את הפרס לניהול תקין ואחריות חברתית ברשויות 
המקומיות לשנת 2016, בטקס חגיגי בבנייני האומה 
בירושלים מידי שר הפנים אריה דרעי. “אמנם זה 
אמור להיות מובן מאליו, אבל טוב להיות ב’מועדון’ 
הניהול התקין. תודה והערכה לעובדים ולעובדות 
הנפלאים של בני שמעון ותודה מיוחדת לנועה 
לוין ריצ’קר, גזברית המועצה, המנצחת על הניהול 

הכספי של המועצה”, אמרה סיגל.

חצינו את רף 10,000 התושבים!

על פי נתוני משרד הפנים לחודש נובמבר 2017, 
מספר תושבי המועצה הוא 10,244. היישוב הגדול 
היותר הוא בית קמה עם 1,126 תושבים והקטן 
ביותר הוא כרמים עם 395 תושבים. 3 ישובים חצו 
 1,126 1,000 התושבים: בית קמה עם  את קו 
תושבים, משמר הנגב עם 1,111 תושבים וחצרים 
1,074 תושבים. שלושת היישובים הקטנים  עם 
ביותר הם כרמים עם 395 תושבים, תאשור עם 
397 תושבים וברוש עם 487 תושבים. 3 יישובים 
מתקרבים לקו 1,000 התושבים: דביר, עם 977 
תושבים, נבטים, עם 957 תושבים וגבעות בר, עם 

926 תושבים.

נחנך מפעל “חוחובה ישראל” 
בחצרים, הראשון מסוגו בארץ

ד

ביום חמישי, 30.11, נחנך מפעל “חוחובה ישראל” 
בחצרים – מפעל ראשון בארץ לניקוי, סחיטה 
המשמש  חוחובה,  מגרעיני  שמן  של  והפקה 
לתעשיית הקוסמטיקה. המפעל, אשר בו ינקו, 
יסחטו ויפיקו שמן מגרעיני חוחובה לצורך ייצור של 
תכשירים קוסמטיים יוקרתיים, הוא הראשון מסוגו 
בארץ ונחשב לפריצת דרך בתעשייה החקלאית 
בישראל. הביקוש לחומר זה גבוה מאוד והמטרה 
היא לייצא ולמכור את התוצרת הישראלית בעולם. 
סיגל מורן, ראשת המועצה: “מייסדי ענף החוחובה 
השכילו, לפני למעלה מ-25 שנה, באומץ ובראיה 
חזונית, להפוך את אדמת המדבר המשוועת 
למים לקרקע פורייה ומקור צמיחה תעסוקתי, 
כלכלי וסביבתי. היום מתכסה הנגב כולו בשיחים 
הכסופים, שמהם מיוצר השמן המוזהב. מפעל 
החוחובה שאנו חונכים היום, פרויקט מרשים, 
יחיד וייחודי, המושתת על טכנולוגיה מתקדמת 
ואוטומציה ברמה הגבוהה ביותר, הוא נדבך נוסף 
וחיוני, המחבר את החקלאות המסורתית, לב ליבה 
של ההתיישבות בנגב ובארץ כולה, עם התגלמות 
הקדמה. אנשי חצרים, בדיוק כמו בהקמת ‘נטפים’ 
לפני 50 שנה, ידעתם לראות רחוק, לקחת סיכון, 

לאתגר את עצמכם ולהאמין ביכולותיכם”.
צילום: עמרי קרן

https://www.youtube.com/
watch?v=a5kjEAwkUfs

השתלמות סע”ר

ביום שלישי, 12.12.2018, נר ראשון של חנוכה, 
עצמי  לסיוע  יחידה  סע”ר,  הכשרת  הסתיימה 
ראשוני במצבי חירום ורעידות אדמה למתנדבים 
מהיישובים. תודה למתנדבים שהקדישו 3 ערבים 

מזמנם כדי שיוכלו לסייע במצבי חירום.

מה קורה בחינוך
ועדת ההיגוי לבחינת מודל יום 
חינוך ארוך – סיכום המפגש 

הראשון
ביום שני, 13.11.17, התכנסה לראשונה ועדת ההיגוי 
לבחינת המודל של יום חינוך ארוך. סיגל מורן, ראשת 
המועצה, פתחה את הישיבה בבקשה מוועדת ההיגוי 
לראות את טובתם של כלל ילדי המועצה לאור 
עקרונות עבודה שיוגדרו על ידי הוועדה לאורך 
התהליך. לאחריה הציג אמיר ברזילי, מנהל אגף 
החינוך, את ארבעת שלבי התהליך: שלב א’ – מפגשי 
למידה בבתי הספר וביישובים לבחינת ההצלחות 
והקשיים במודל הנוכחי. שלב ב’ - מפגשי הקשבה 
ביישובי המועצה, בהשתתפותם של נציגי היישוב 
וההורים. שלב ג’ - גיבוש חלופות ועיבודן על ידי ועדת 
ההיגוי. שלב ד’ - גיבוש המלצה למליאת המועצה, 

שתתכנס בתאריך 4.3.18. 
ברשות  החינוך  למודל  נחשפו  המשתתפים 
המקומית כאידיאל מחשבתי לקראת התחלת 
התהליך )מודל “אני בעצמי” – “אתה חשוב” – “אנחנו 
ביחד”( ולאחר מכן עסקו בעבודה בקבוצות כפעילות 
מגבשת ובחידוד עקרונות העבודה שילוו את הועדה 
ביצירת מודל העבודה עם התלמידים במועצה 

בשעות הצהריים.
עקרונות ראשוניים שעלו במפגש: טובת הילד 
בתוך המסגרות, הנגשת תכני העשרה לכל ילד, 
חופש בחירה, מימוש עצמי - הקשבה לצרכים 
אינדיבידואליים, חוויה משמעותית איכותית, גיבוש 
גרעין של קבוצת השתייכות יישובית, מענה ערכי 
ומתן שוויון הזדמנויות. המודל שיגובש בסיום התהליך 

ישאף לכלול מינון אידאלי של עקרונות אלה.

נובמבר - חודש הבטיחות

נובמבר היה חודש השיא של פעילויות  חודש 
בתחום זהירות בדרכים בבתי הספר היסודיים 
במועצה. החודש ניפתח בחידון זה”ב בכל בתי 
הספר היסודיים במעצה. ההכנות לחידון הכניסו 
אווירה מיוחדת בקרב התלמידים, שהגיעה לשיאה 
באירוע הגמר. במהלך החודש יצאו תלמידי כיתות 
ו”נווה במדבר”  “יובלי הנגב”  ב”ניצני הנגב”,  ד’ 
למגרש האופניים בבאר שבע, כדי ללמוד במגרש 
סגור את כללי הנהיגה הנכונה באופניים ברחובות 
מרומזרים. תלמידי חטיבת הביניים ב”מבואות הנגב” 
צפו בהצגה “החבריה הטובעים”, העוסקת בשילוב 

הקטלני בין שתייה ונהיגה. 

בקשות  המועצה  הגישה   2017 שנת  במהלך 
למימון מספר פרויקטים לשיפור הבטיחות ביישובי 
והגידול  האוכלוסייה  גידול  בעקבות  המועצה 
במספר התלמידים המוסעים. דביר: הוגשה על 
ידי ההורים בקשה לשדרוג ושיפור הבטיחות במסוף 
האוטובוסים של תלמידי המועצה. משמר הנגב: 
הוגשה בקשה לשדרוג תחנת הסעה להורדת 
תלמידים. גבעות בר: הוגשה בקשה להוספת תחנה 
להורדת תלמידים בכניסה ליישוב. נבטים: מבוצע 
תכנון להוספה והגדלה של עמדות האוטובוסים 
בשכונת ההרחבה הצפונית. חצרים: מבוצע תכנון 

של מסוף חדש עבור תלמידי “נווה במדבר”. 

מה קורה ותיקים / בית גיל-
עד / ענת הורוביץ, מנהלת בית גיל-עד

מציגים זכרונות מהשואה

תוכנית תיאטרון “עדות” החלה את מפגשיה בבני 
שמעון ביום שני, 20.11.17. התוכנית יוצאת לפועל 
בשיתוף פעולה בין עמותת ותיקי בני שמעון ובית 
הספר “מבואות הנגב”. מפעילי התוכנית הם עזרא 
ועירית דגן, מקימי עמותת תיאטרון עדות - לספר 

כדי לחיות.
 16 השנה  לאורך  נפגשים  התוכנית  במסגרת 
תלמידי שכבה ח’ מ”מבואות הנגב” ו-8 ניצולי 
שואה ודור שני לניצולים מיישובי המועצה. במהלך 
המפגשים יספרו הניצולים את סיפורם ובני הדור 
השני את חוויותיהם מהוריהם. מתוך הסיפורים 
תיבנה הצגה, שבה ישחקו תלמידי ח’ את סיפוריהם 

של הניצולים.
זאת הפעם השנייה שתוכנית זו מתקיימת בבני 
שמעון ואין לנו ספק שתהיה מרגשת ומוצלחת 

כמו זו שלפני שנתיים. 

ותיקים מטיילים בסביבה 

ביום שני, 20.11.17, יצאו ותיקי בית גיל-עד ליום טיול 
באזור. הבוקר ניפתח בביקור בקמפוס החדש של 
בית הספר “מבואות הנגב”. אלי פרץ, מנהל בית 
הספר, קיבל אותנו בחום ובכבוד רב ולאחר דברי 

הסבר יצא אתנו לסיור ברחבי הקמפוס החדש.
ביקרנו בכיתה חכמה ושמענו על הערכים המובילים 
את החינוך בבית הספר, מהי החשיבה החדשנית 
העומדת בבסיס המבנה היפה ועד כמה מעורבת 
טכנולוגיה בלמידה ובהוראה. יצאנו נפעמים ואיחלנו 
למוזיאון  לאלי הנפלא הצלחה רבה. המשכנו 
הפתוח בעומר, שם שמענו על סטף ורטהיימר, חזונו 
ומעשיו. ביקרנו בתערוכת הפיסול היפה של עופרה 
צימבליסטה “המופע הגדול” ובתערוכת הצילום 
“זכרונות ממשלתיים” של משה מילנר, שעבד 
במשך עשרות שנים כצלם בלשכת העיתונות 

הממשלתית.

מה קורה חינוך חברתי
הנוער פוגש את ג'ורדי

ביום שלישי, 13.12, התקיימה לראשונה בקיבוץ 
להב כיתת אמן עם מפיק העל ג'ורדי )ירדן פלג(. 
בני הנוער זכו להצצה חד-פעמית לעולם שמאחורי 
תעשיית המוזיקה הישראלית במפגש פתוח בגובה 
העיניים. ג'ורדי, האיש שעומד מאחורי הצמד סטטיק 
ובן אל, עובד עם זמרים מהשורה הראשונה ומוביל 
את תעשיית המוזיקה בשנים האחרונות, שיתף 
את בני הנוער בגילוי לב בדרך הארוכה שעבר כדי 
להגיע למקום הזה, חשף את הסודות הקטנים 
מאחורי השירים הגדולים, סיפר איך נולד להיט 

ואפילו הלחין מנגינה חדשה על הבמה! 
לבסוף, רגע לפני הסלפי ההמוני ומענה על שאלות 
הקהל, גילה ג'ורדי לבני הנוער בני המזל פרטים 
ראשונים על הלהיט החדש מבית ססטיק ובן-אל, 

רגע לפני שהוא יוצא לאור. היה שווה!
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Coffee & 
Job

Coffee & 
Job מפגשים קבוצתיים בנושא

פיתוח וקידום קריירה

פיתוח וניהול קריירה נשית
הרצאתה של סיגל מורן, ראשת המועצה

מעברים נגב צפוני ומעמד 
האישה בני שמעון מזמינים 

אתכם למפגש נוסף מתוך סדרה:

לפרטים והרשמה: 
הדס טרנטו 050-5547444

מפגש

3

     על המסלול למצוינות 
אישית ומקצועית, הגשמת 

חלומות, קביעת מטרות 
והשגתן.

 
     המפגש יעסוק בהזדמנויות, 

אתגרים, תובנות, מסקנות 
וטיפים של נשים קרייריסטיות 

בתהליך פיתוח קריירה.

הגעה למפגש אינה עולה כסף, אך מותנת בהרשמה מראש! שריינו מקום בהקדם!

8.1
במועדון בבית קמה

20:00 יום ב‘

חוגי סיירות בנובמבר: חוויות 
ממרד בר כוכבא

יצאנו לטייל בין תל לכיש לבית גוברין, בין מערת 
אמציה לחירבת בורגין, במקומות שבהם שהו 
והסתתרו אנשי בר כוכבא מפני הרומאים בתקופת 
המרד. בסוף השבוע האחרון של נובמבר שוטט 
חוג הבוגרים )י”א-י”ב( של חוגי הסיירות של הקק”ל 

חדשות / נועה זמסקי

בבני שמעון בשפלת יהודה, לתור אחר מערות 
להצצה  החבר’ה  זכו  כך  בהן.  ולזחול  מסתור 
חווייתית אל תוך שגרת חיי המורדים, באווירה 

משוחררת מעט יותר.  
החוג של איתמר לוין )שכבה ח’ מבית קמה( יצא 
גם הוא לסייר בשיפולים המערביים של שפלת 
יהודה והפעם לקחו איתם החבר’ה אורחת: צ’רי, 
כלבת נחייה שאיתמר אימץ ואימן בשנה האחרונה, 
לקחה על עצמה קצת אוכל ומים והצטרפה לטייל 

בין גבעות לנרקיסים.
הסיירות  חוגי  של  הקבוצות  יוצאות  חודש  בכל 
להתחבר  הטבע,  את  לחוות  מהשטח,  לטעום 
להצטרף! מוזמנים  כולם  לזה.  וזה   אליו 
sayarutdarom@gmail.com 050-3170129

בזכות המועצה לא בוטל פסטיבל 
הגמל

בסוף השבוע של 1-2 בדצמבר קיימה תנועת 
“השומר הצעיר” בבני שמעון את “פסטיבל הגמל”, 
סמינר הכשרה לבעלי תפקידים בקינים. בית הספר 
“מבואות הנגב” אירח את 46 החניכים משכבות 
ט’-י’ מקיני המועצה בנוסף לכ-80 חניכים מבאר 
שבע, חוף אשקלון, אשקלון, אשכול וקרית גת. 
החניכים עברו הכשרה להובלת הקינים וקיבלו 
כלים להדרכה של מאות חניכים. בסיום הסמינר 
קיבלו כל המדריכים את סיכות האזור בטקס 

מרגש. 
הפסטיבל השנתי היה אמור להתקיים בקיבוץ יד 
מרדכי, אבל לאור המצב הביטחוני ששרר בסוף 
השבוע באזור, נאלצו מארגניו למצוא במהירות 
לעניין  נרתמו  המועצה  אנשי  חלופי.  מיקום 
והפסטיבל הועבר ברגע האחרון לבית הספר 

“מבואות הנגב”.
אייל כהן, רכז אזור דרום של “השומר הצעיר”: 
“רציתי להגיד תודה גדולה בשם כל אזור דרום, 
והחניכות,  החניכים  ובעיקר  המדריכים  צוות 
על שעזרתם ואפשרתם לנו לקיים את סמינר 
‘פסטיבל הגמל’, לאחר שהמצב הביטחוני אילץ 
אותנו להעביר את מיקום הסמינר ברגע האחרון 

מיד מרדכי”.
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גיבוש זהות קהילתית
כדי להיכנס לעניינים, ליצור זהות קהילתית ולסייע 
בהתנעת הפעילות, ייפתח ערוץ  אינסטגרם. במשך 
חודשיים נבקש מהמשתתפים ליצור מאגר צילומים 
המתייחס לחיי הקהילה שבה הם חיים לפי נושאים 
שונים, כמו מקומות אהובים ביישוב, אנשים מיוחדים, 

מבנים מיוחדים, ריטואלים קהילתיים וכדומה. 

ההתייחסות האמנותית לנושא הסביבה תודגם 
באמצעות שימוש בחומרי הפסולת של המפעלים 
השותפים למיזם, שבאמצעותם ניצור את התשתית 
יפורק,  האמנותית של המיצג. לאחר שהמיצג 
ישמשו חלקיו כיצירות אמנות בודדות שימוקמו 
הקהילתי,  הייחוד  במועצה.  נבחרים  באתרים 
הזהות החקלאית והזהות של כל אחד מהמפעלים 
שניצור  אמנותיים  באמצעים  יוצגו  השותפים, 

באמצעות חומרים מהמפעלים.

 החזון שלנו הוא למסד בבני שמעון  פסטיבל 
בינלאומי של סביבה ויצירה, שיעלה את המודעות 
הציבורית  לשמירה על הסביבה ויהווה אטרקציה 
תיירותית וחינוכית חדשה ומנוף לשיתוף פעולה 

אזורי." 

חוויות המפעילות קהילות
איריס אלחנני מתמחה מזה שנים רבות בפיתוח 
רעיונות ותוכן המחברים בין אנשים ויוצרים חוויות 
המפעילות קהילות בפעילות חברתית שיתופית, 
באמצעות תרבות, אמנות ויצירה. התמחותה זו 
נרכשה במהלך שנים של הפקת פרויקטים גדולים 
בתחומי התרבות, האמנות והחינוך. "הרעיון למיזם 
'מציירים את ישראל'", היא מספרת, "נולד אצלי 
לפני עשור, לאחר שהיה ממושכת בחו"ל. נוכחתי 
שם לדעת שהדימוי הוויזואלי של ישראל שיש 
לאנשים רבים בעולם מתחבר לשלושה נושאים 
עיקריים: חיילים, מדבר ודתיים. יצרתי תערוכה 

בואו תעצרו לרגע. תעצמו עיניים ותדמיינו. 

מציירים את בני שמעון

דמיינו לעצמכם אלפי חומרים ממוחזרים, שהופכים 
ביחד ליצירת אמנות אחת גדולה. דמיינו לעצמכם 
שהיצירה הגדולה הזו היא שילוב של הרבה יצירות 
קטנות, המורכבות מאלפי חלקים שונים שאותם 
יצרנו אנחנו, תושבי המועצה, הילדים והנוער בגנים, 
בבתי הספר ובחינוך החברתי, הוותיקים במועדונים, 
צעירי המועצה, משפחות, קבוצות יצירה מקומיות 
ואמני המועצה. דמיינו לעצמכם שלאחר שבועות 
של עבודת הכנה, בכמה ימים מרוכזים, ממש לפני 
יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, היצירה הזו 

קורמת עור וגידים.

ועכשיו תפקחו את העיניים, כי זה בדיוק מה 
שעומד להתרחש כאן, במועצה שלנו, בחודשים 

הקרובים.

המועצה האזורית בני שמעון  החליטה לציין את 
חגיגות ה-70 למדינת ישראל בהצטרפות למיזם 
הקהילתי-אמנותי "מציירים את ישראל". מדובר 
במיזם קהילתי המציע מודל יצירה ייחודי, המבוסס 
על תהליכי שיתוף. באמצעות המיזם יוצרות קהילות 
דיוקן אמנותי, המשקף את הקהילה ואת מרקם 

החיים בה.

"מציירים את ישראל" הוא מיזם פרי יוזמתה של 

איריס אלחנני, המתמחה ביזמות והפקת תוכן 
בתחומי האמנות והתרבות, היוצר חוויות קהילתיות 
שיתופיות. איריס והאמן עדי יקותיאלי, המנכ"ל 
והמייסד של העמותה לאמנות בקהילה, פיתחו 
מודל הפעלה קהילתי המבוסס על שיתוף פעולה 

בין כל המערכות בקהילה ותושביה.

יצירה שיתופית
אגפי התרבות והחינוך במועצה, שנרתמו להוביל 
את המיזם יחד עם איריס ועדי, בחרו בנושא הסביבה 
כנושא המרכזי של המיצג, שייווצר תוך התייחסות 
לזהות החקלאית של המועצה ולזהות התרבותית 

של כל אחד מיישוביה והמפעלים בשטחה. 

אגף החינוך בראשותו של אמיר ברזילי לקח על 
עצמו את ההפעלה בגנים, בבתי הספר היסודיים 
וב"מבואות הנגב". מועדוני הקשישים הצטרפו אף 
הם ובנוסף לכך יוזמנו גם רכזי התרבות ביישובים 
להקים קבוצות יצירה מקומיות. מפעלי התעשייה 
במועצה: קמהדע, נטפים, קרגל, סיל ג'ט, פוליביד, 
דולב, סודהסטרים, דודאים ומפעלי אבשלו"ם, 
נרתמו למיזם ויתרמו  חלק מחומרים הממוחזרים 

שישמשו ליצירת המיצג האמנותי.

התוצר הוא אנחנו
עכשיו תעצמו את העיניים שוב ותנסו לעוף על כנפי 
הדמיון. למיזם נבנתה מסגרת עבודה שתאפשר 
לקהילות השונות במועצה ולקהילה הגדולה, שהיא 
המועצה, לבצע את יצירת האמנות שהיא התוצר 
הסופי. מה יהיה התוצר הסופי הזה? זה תלוי רק 

בנו. ובדמיון שלנו.

בשלב הראשון יוכנו דיוקנאות היישובים על ידי 
תלמידי החינוך החברתי, גילאי ה'-ח' וותיקי המועצה 
על ידי שימוש בחומרי ממוחזרים ממפעלי המועצה 

ובהשראת מאגר הצילומים שייאסף. 

השלב השני יתרחש בהפנינג המשפחות המסורתי 
בסוכות במסגרתו יוקם מיצב סביבתי ענק, מוזיאון 
ללא קירות, מאלפי החלקים שייצרו הקהילות, 

מוסדות החינוך, ותיקי הקהילה ועוד.

כל היצירות יחוברו יחד למיצג ענק.  מתנדבים מכל 
הקהילה יוזמנו להשתתף בעבודת החיבור. הרעיון 
בפרויקט מבוסס על שיתופיות קהילתית ויהיה צורך 
במתנדבים לעזרה בלוגיסטיקה ובהקמה, במיוחד 
מצד תושבים בעלי ידע טכני. בסיום התערוכה 
יועברו  חלק מהיצירות חזרה לקהילה ויוצגו בבתי 

הספר, ביישובים ובמפעלים .
>>>>

פרויקט קהילתי - אמנותי שנעשה בשיתוף LEAD, המסלול לפיתוח מנהיגות וארגון של "צאלה" 
)צעירי אקים למען הקהילה(.

ציור קיר ביפו - פרויקט קהילתי שנעשה בשיתוף בני נוער בסיכון וקהילה מקומית, המתאר את יפו 
בעבר, בהווה ובעתיד.

השמלה הגדולה 
לפני כעשור הוביל יקותיאלי את מיזם "אסורות", 

במטרה להעלות למודעות ציבורית את נושא 
המאבק למען נשים עגונות בישראל. במסגרת 

המיזם יצר את השמלה הגדולה )21 מ' גובה, 
50 מ' היקף(. הדימויים נוצרו בשיתוף  עם נשים 

מסורבות  גט מכל רחבי הארץ ומאות נשים 
מהאגודה הישראלית למעשה טלאים. 

השמלה ניתנה לתנועת "נשים עושות שלום" 
והוצבה באירוע השיא של מסע השלום בערבות 

ים המלח באוקטובר 2017.  

רוח ים - מושבת האמנים בבת ים - מיזם אמנות וקהילה חדשני. כפר אמנים שנבנה על חוף בת ים 
בהשתתפותם של למעלה מ-200 אמנים מהארץ ומחו"ל. 
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 מועדון
 לעסקים קטנים

 שחושבים
בגדול!

מועצה אזורית בני שמעון בשיתוף מעברים נגב צפוני ומעוף 
מזמינים אתכם להצטרף לקהילת העסקים של בני שמעון

המקום לקשירת קשרים עסקיים, להעצמה ולסיוע בפיתוח העסק שלך! 
 בואו להצטרף וליהנות משלל שירותים, מפגשים והנחות קבועות בעשרות 

בתי עסק מקומיים.

m.biz@sng.org.il  | 054-7917356 לפרטים נוספים והצטרפות למועדון  | חדוה גבריאל

BZB  V.I.P
המסלול שבו נהנים מכל העולמות

₪90 לחודש )₪1080 לשנה(

דף עסקי באתר המועדון  ‰
חשיפה בפייסבוק  ‰

השתתפות בכרטיס הנחות מקומי  ‰
השתתפות בירידי מכירות )בתוספת   ‰

תשלום(
2 קורסים מקצועיים   ‰ 

)בתוספת תשלום(
4 הרצאות )בתוספת תשלום(  ‰

תוכנית למידה משותפת "מקימים עסק"  ‰
פגישת מיקוד בתחילת התוכנית ובניית   ‰

מטרות לתוכנית
ליווי אישי למען עזרה וייעוץ  ‰

‰ קבוצת עמיתים עסקית
מפגשי נטוורקינג   ‰
הרצאות וסדנאות  ‰

דף עסקי באתר המועדון  ‰
השתתפות בירידי מכירה וחשיפה  ‰

השתתפות בכרטיס הנחות מקומי   ‰
2 קורסים מקצועיים )בתוספת תשלום(  ‰

הרצאות וסדנאות  ‰
רכישת כלים אפקטיביים לקידום העסק  ‰

ליווי אישי למען עזרה וייעוץ  ‰
מפגשי נטוורקינג  ‰

קבוצת עמיתים עסקית  ‰
דף עסקי באתר המועדון  ‰

השתתפות בירידי מכירה וחשיפה  ‰
השתתפות בכרטיס  ‰ 

הנחות מקומי
2 קורסים מקצועיים   ‰ 
  )בתוספת תשלום(

BZB Junior 
המסלול לעסקים בתחילת הדרך

₪90 לחודש )₪1080 לשנה(
BZB Marketing
המסלול לשיווק העסק 

₪35 לחודש )₪420 לשנה(

קהילת העסקים של בני שמעון

איריס אלחנני היא מפיקה ויזמית בתחום התרבות והאמנות ומנהלת המיזם "מציירים את ישראל". איריס מתמחה בפיתוח תוכן ויזמות 
של פרויקטים המבוססים על מודל שיתופי בתחומי האמנות, התרבות והחינוך, לצד פיתוח עסקי ושיווקי, הכולל גיוס משאבים ויצירת 

שותפויות מניבות. 

משנת 1985 הפיקה וניהלה מאות פרוייקטים ומיזמים שיתופיים. בתחילת הקריירה המקצועית הפיקה את אירועי "דרך החופש" 
)שהתחילו בצומת בית קמה( עם המועצה לפיתוח הנגב. כמו כן הפיקה את הפסטיבל הבינלאומי "קולות מהעולם השלישי" שהתקיים 

בפארק אשכול ואת משחק "אוצר הנגב" הראשון עם דן חמיצר. 

בשנת 2000 יזמה פרויקט אמנות בינלאומי בשם "יוצרים שלום", במטרה ליצור חיבורים בין אנשים ברחבי העולם להעלאת המודעות 
התקשורתית לבניית תרבות של שלום. יותר מ-500  אמנים מרחבי העולם נרתמו למיזם והוא קיבל את תמיכתם האישית של הדלאי 
לאמה, האפיפיור, ביל והילארי קלינטון, שמעון פרס, לאה רבין, סופיה לורן, ריצ'ארד גיר ורבים אחרים. הצלחתו הבינלאומית של מיזם 
האמנות  ומודל ההפעלה שהיה מבוסס על יצירת שותפויות בקהילה, הם ההשראה למודל ההפעלה של "מציירים את ישראל" 

שיתקיים בבני שמעון.

עדי יקותיאלי הוא אמן, אוצר ויזם חברתי, המנכ"ל והמייסד של העמותה לאמנות בקהילה, זוכה פרס זוסמן היוקרתי לשנת 2017 על 
פעילות חברתית בתחום איכות חייהם של קשישים. 

במהלך 20 השנים האחרונות הוביל כ-300 פרויקטים של אמנות בקהילה בארץ וב-30 מדינות נוספות, בהשתתפות למעלה מ-600,000 
אנשים. במהלך שנות עבודתו הרבות במערכות חינוך ובקהילות, פיתח מודל ליישום מיזמים חברתיים ואידיאולוגיה המבוססת על ערכי 

הקהילה ועל הבנת הכוחות הפועלים בה. 

עדי מנהל את החממה ליזמות חברתית ואת "אמנות בקהילה" - תוכנית הכשרה משותפת למחלקה ללימודי חוץ במכללת שנקר 
בשיתוף קרן רוטשילד. כמו כן הוא מנהל גלריה בדימונה ופועל  ביישובים רבים, בעיקר בפריפריה. עדי ניהל את פרויקט האמנות 

הציבורית בחגיגות המאה לתל אביב .

בשנים האחרונות מפתח עדי מול מערכות מוניציפליות פרויקטים רבים המתייחסים לאמנות במרחב הציבורי בשיתוף ציבור וקהילה, 
המשלבים אוכלוסיות מוחלשות בקהילה )קשישים, נוער בסיכון, חינוך מיוחד וכדומה(.

הפרוייקט בשיתוף משרד התרבות והספורט

>>>>

אמנות בקהילה בשנחאי - בקיץ 2016 התקיים פרויקט אמנות קהילה הראשון בסין. במסגרת 
הפרויקט הוקם מיצב אמנות ענק בפארק הפסלים בשנחאי, פרי יצירתם של 200 תלמידי בתי ספר 

בגילאים 20-7. זהו מיזם מיוחד, שמטרתו פיתוח יצירתיות וחדשנות במערכת החינוך. יושם בו מודל חדשני 
של אמנות בקהילה שפותח על ידי יקותיאלי בליווי צוות אמנים של העמותה לאמנות בקהילה מישראל.

צילומים: תמונות יח”צ באדיבות העמותה לאמנות בקהילה 

המפיקים

בהשתתפותם של מאה  צלמים, שהציגה את היופי 
והעושר השייך לכולנו. התערוכה הוצגה במשך 
כשנתיים ברחבי סין. בשנה האחרונה, לכבוד אירועי 
שנת ה-70, החלטתי להניע את המיזם בקהילות 
בישראל יחד עם עדי יקותיאלי, במטרה ליצור  
דיוקן ויזואלי של קהילות ישראל באמצעות הפעלה 
אמנותית חווייתית, המאפשרות למשתתף להתבונן 
על המקום שבו הוא חי ולהתחבר אליו ולתושבים 
האחרים. השפה הוויזואלית שבחרנו להשתמש 
בה היא השפה האוניברסלית המחברת בעידן 

הטכנולוגי בין בני אדם."
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נועה זמסקי

“כשיצאתי לפנסיה, החלטתי להיות עצמאית 
ועסוקה ולא אמא שתלויה בילדים שלה. זה היה 
אחד המניעים לפעילות ההתנדבותית שלי”, 
אומרת חוה יצקר בת ה-85, חברת קיבוץ דביר. 
בטקס מרגש שנערך ב-28 בנובמבר במשכן 
הכנסת, קיבלה חוה, יחד עם 11 מתנדבים נוספים 
מכל רחבי הארץ, את מגן שר העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים למתנדבים מצטיינים. 

15 שנים ברציפות, מאז  חוה מתנדבת כבר 
“כשיצאתי   .2002 בשנת  לגמלאות  פרשה 
לפנסיה, החלטתי לעשות שני דברים: לכתוב 
על המשפחה שלי ולהתנדב”, מספרת חוה. 
“נפגשתי עם אנני ארז, שהיתה רכזת המתנדבים 
של המועצה והיא הציעה לי להתנדב במועדון 
הוותיקים במושב ברוש.” מאז ועד היום מסיעה 
התעמלות  חוג  שמעבירה  מלכה,  את  חוה 
לוותיקים במועדון, למועדון ובחזרה לביתה. “בדרך 
כלל אני הולכת להתעמל עם הוותיקים”, מספרת 
חוה. “אני בגילם, אפילו מהמבוגרים שביניהם 
ובמהלך השנים נוצרו בינינו קשרים חמים. הם 

רואים בי אחת משלהם.”

התנדבות תחת אש
2007, כשנורו הקסאמים על שדרות,  בשנת 
חשה חוה צורך לסייע לתושבים בעיר סופגת 
בעוד  כאן,  יושבת  שאני  לי  “הפריע  הטילים. 
במרחק של חצי שעת נסיעה מאתנו אנשים 
סובלים ועולם כמנהגו נוהג.” חוה, ניצולת שואה 
שעברה הפצצות בבודפשט במלחמת העולם 
גוז-לוין,  קרן  את  “פגשתי  מסבירה.  השנייה, 
שהציעה לי לבוא ולהתנדב במועדון התעסוקה 
של עמותת ‘אנוש’ )העמותה הישראלית לבריאות 
הנפש(. מדובר במרכז יום שמספק תעסוקה 
באמנות. התפקיד העיקרי שלי היה להיות לצידה 
של חולה סכיזופרנית חולת סרטן. היא היתה 
בחורה מדהימה, אבל מאד לא רגועה והפריעה 
לאחרים במועדון. הנוכחות שלי הרגיעה אותה 
ואפשרה את העבודה במקום.” חוה התנדבה 
במקום במשך 7 שנים, עד שנת 2014. “אלה 
היו נסיעות לא פשוטות. גם כשהיו שם נפילות 
הייתי נוסעת. בחלק מהשנים התלוו אליי חברות 
שהחלו להתנדב במועדון בעקבותי.” בשנת 
2014, אחרי פטירתה של המטופלת, סיימה 

חוה את התנדבותה במועדון.

חוה יצקר בת ה-85 מקיבוץ דביר זכתה במגן שר  שווה לעשות 
העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למתנדבים 

מצטיינים. “אני ממליצה לכל אחד, ובמיוחד לאנשים 
שיוצאים לפנסיה, להתנדב. כל אחד במה שהוא יכול 

וכמה שהוא יכול. שווה לעשות.”

חוה התאלמנה פעמיים. בעלה הראשון, צבי, נהרג 
כשהיתה בת 23 ואם לפעוט בן שנה וחצי. “צבי 
נורה בטעות על ידי קבוצת חיילים שלנו, כשהיה 
במארב לתפיסת מבריחים שהיו חוצים את הגבול 
 28 מחברון בסמוך אלינו”, היא מספרת. בגיל 
התחתנה עם יהודה והביאה אתו לעולם שני ילדים 
נוספים. בגיל 60, לפני 25 שנה, התאלמנה בשנית. 
ילדיה נשארו בקרבתה, חלקם אפילו בדביר והיא 
מוקפת בבני משפחתה, שכוללת היום 11 נכדים 

ו-6 נינים.

בבתי  במטפלת  חוה  עבדה  שנה   20 במשך 
ילדים בדביר. בשנת 1983 יצאה ללימודי עבודה 
סוציאלית במכללת רופין. בשנת 2002 סיימה את 
עבודתה כעובדת סוציאלית בסניפי קופת חולים 

כללית בירוחם ובאר שבע ופרשה לגמלאות.

הרצאות, קונצרטים והצגות
חייה  את  מתארת  היא  חוה.  עם  לדבר  נעים 
בפשטות ובצניעות, בלי דרמות ורחמים עצמיים 
ועם שתי רגליים על הקרקע. “במשפחה שלי יש לי 
תפקיד ואני דואגת לעשות רק את התפקיד שלי. 
לא להיות אמא במקום אמא או סבתא במקום 
סבתא. על דברים כאלה יש לפעמים מתחים 
ואני עובדת על זה קשה.” כשאני  במשפחות 
אומרת לה שהיא מזכירה לי את סבתא שלי, היא 

מחייכת בשמחה. “עם כל הדברים שאני עושה, 
אני עדיין משמעותית למשפחה. אני לא מבשלת, 
אבל אופה עוגות ושולחת חבילות לחיילים. זה 
התפקיד שלי בתור סבתא רבתא. יש לי קשר 
חזק ומשמעותי מאוד עם כל בני המשפחה. אני 
אוהבת אותם והם אוהבים אותי. העובדה שאני 
עסוקה בדברים אחרים אינה מונעת ממני להיות 

בעלת משמעות גם בחיים שלהם.”.

חוה ממשיכה עדיין לנסוע מדי שבוע למועדון 
בברוש עם מדריכת החוג להתעמלות. פעם 
בשבועיים היא נוסעת לבקר שכנה בבית אבות. 
“כמעט כל יום אני שומעת הרצאות. יש הרצאות 
מעולות. אני אוהבת לקרוא ולנסוע לקונצרטים 
והצגות עם חברות”, היא מספרת. “השתתפתי 
בחוג כתיבה יוצרת וכתבתי ספרון קטן של סיפורים 
קצרים על החיים. לזקנה ולפנסיה צריך להתכונן 
היטב. חשוב מאוד שיש פה מועדונים ומפגשים 
חברתיים. הם משמעותיים מאוד בגיל הזה. לא 
הייתי בוחרת להיות זקנה. הייתי שמחה לחזור 
ולהיות צעירה, אבל גם בזקנה יש יתרונות. בפנסיה 
דברים משתחררים. אין לך  אותן ציפיות. אתה 
נמצא במקום חופשי יותר ולא מחייב ואתה יכול 

לקבל את האחר בקלות רבה יותר.” 

על הטקס שבו הוענק לה מגן השר היא מספרת: 

“זה היה טקס מחבק. לא בומבסטי, אלא נעים 
ומפרגן. זה היה מאורגן יפה מאוד והיתה אווירה 
טובה. הטקס נמשך שעה וחצי בדיוק, כמו שהיה 
כתוב בתוכנית. ליוו אותי בני משפחה ונציגים 
מהמועצה וזה היה נעים מאוד שהמשפחה היתה 

שם. 

בזה אני טובה
היא  מראה לי את הספר שליווה את הטקס. “חוה 
היא דוגמא ומופת להזדקנות מכובדת המלווה 
באמונה עמוקה בעשיית דברים משמעותיים 
וייחודיים, עם הרבה נשמה, רגישות לצרכי הזולת 
ומסירות אין סופית בכל מעגלי העשייה שלה. 
כל אלה נעשים בצניעות יוצאת דופן ודבקות 
בערך של ‘מתן בסתר’. לחוה חשוב לא להתבלט 
בעשייתה, אך כל מי שפוגש אותה אינו יכול שלא 
להתרשם מהשפעתה ותרומתה המשמעותית 
לאנשים שבהם היא תומכת ולסביבה שבה היא 

פועלת”, נכתב שם.

“אני עושה מה שאני עושה כי זה חשוב לי”, אומרת 
חוה. אני טובה בזה ואני יודעת לעשות את זה. זה 
משהו פנימי. אינני זקוקה לטקסים ואינני מצפה 
טוב לקבל את  לי  עושה  שני,  לפרסים. מצד 
ההכרה, החיבוקים והפרגון מהקהילה שלי. זה 
גם עושה טוב לאנשים אחרים. פתאום אני רואה 
שבעקבות המגן שקיבלתי יש יותר מתנדבים. זו 

התרומה שלי וזה משמח אותי.

ההתנדבות עשתה אותי אדם טוב יותר. אני גם 
מקבלת המון בחזרה. אלה לא רק הפרסים. זו גם 
הרגשה טובה לדעת שאני יכולה לעשות דברים, 
שאנשים סומכים עלי ופונים אלי. אני ממליצה 
לכל אחד, ובמיוחד לאנשים שיוצאים לפנסיה 
להתנדב, כל אחד במה שהוא יכול וכמה שהוא 
יכול. זו לא הכמות. כמה שאתה עושה זה טוב. 

שווה לעשות.”

“באותה תקופה היה בדביר חבר קיבוץ ערירי, 
שהיה מעט יותר מבוגר ממני. הוא היה במצב 
סיעודי מורכב וגר בבית אבות בברור חיל”, מספרת 
חוה. במשך עשור, עד לפטירתו, נהגה חוה לנסוע 
אליו. “אני ביקרתי אצלו באופן קבוע ולפעמים 
הצטרפו אלי חברות נוספות”, היא מספרת. “ 
בהתחלה הייתי מגיעה כל שבוע ובהמשך פעם 
בשבועיים. הוא היה חולה אלצהיימר, מה שהפך 
את הביקור לחוויה קשה מאוד. אנשים רבים 
לא היו מוכנים לעשות זאת, כי לא היתה שום 
תגובה מצדו. התגובה היחידה שקיבלנו היתה חיוך 
לאחת החברות שחזרה לביקור לאחר תקופה 

של היעדרות.”

התאלמנה פעמיים
חוה, ניצולת שואה, נולדה לפני 85 שנה בבודפשט 
ועלתה לישראל בגיל 16, אחרי מלחמת העולם 
גרעין של השומר הצעיר.  השנייה, במסגרת 
“היינו גרעין מאד מגובש ונתנו לנו להקים פה 
את הקיבוץ”, היא מספרת. “כשהקמנו את הקיבוץ 
3. שני גברים  והיום נשארנו  64 חברים  היינו 
סיעודיים ואני. חברים עזבו לאורך השנים, אבל 
הקיבוץ הארצי דאג להביא לכאן גרעינים. בשלב 
הראשון הגיע גרעין מצ’ילה ומקובה ואחר כך גרעין 
ישראלי מחיפה. מכל גרעין תמיד היה אחוז גדול 
של חברים שעזבו. חיי קיבוץ זה משהו שלא כל 

אחד מסתגל אליו. זה נראה פשוט, אבל זה לא.”

כל השנים נחשבנו כקיבוץ זהיר. לא הצלחנו 
לגדול כמו שובל או בית קמה והיינו מכסימום 160 
חברים. יחד עם זאת היינו קיבוץ חזק ומתפקד 
היטב. תמיד הקפדנו שהצד הכלכלי יהיה מאוזן 
שעסקה  פיננסית  מנהיגות  לנו  היתה  ותמיד 
בהבטחת הקיום. הצד החברתי סבל מזה, אבל 
זה הבטיח כאן חיים. בשנים האחרונות הקיבוץ 
התבגר ובנים לא חזרו. זה אופייני לתנועה, אבל 
בקיבוץ קטן כמו שלנו זה משמעותי יותר ולכן פנינו 
להרחבה. היום חיים בדביר 700 נפש. לדעתי, 
בסך הכל זה מוצלח מאד, למרות שלפעמים יש 
בעיות. בלעדיהם היה נשאר פה מושב זקנים. כל 
גרעין שהגיע לכאן תמיד רצה לשנות דברים. זה 
לא חדש וכך עושים גם תושבי ההרחבה. הקיבוץ 
היום מלא במשפחות צעירות. יש חיים, יש תרבות 
ויש מתנדבים שמרימים כל חג וכל אירוע תרבותי. 
הפעילות מדהימה. יש בנייה קהילתית וחברתית 

והידברות דווקא מצד חברי ההרחבה.” 

“אני עושה מה שאני עושה כי זה 
חשוב לי, אני טובה בזה ואני יודעת 

לעשות את זה. זה משהו פנימי. 
אינני זקוקה לטקסים ואינני מצפה 

לפרסים.” 

“ההתנדבות עשתה אותי אדם טוב 
יותר. אני גם מקבלת המון בחזרה. 
אלה לא רק הפרסים. זו גם הרגשה 

טובה לדעת שאני יכולה לעשות 
דברים, שאנשים סומכים עלי 

ופונים אלי.”
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בשלב מתקדם שוחחה כל מחנכת עם הילדים 
על הבחירות, שנועדו להתקיים בכיתות ד’-ו’. 
בבחירות אמורה כל כיתה לבחור כשני נציגים 
יוכלו  הבחירות  ולאחר  התלמידים  למועצת 
הנבחרים מכיתות ה’-ו’ להציע את מועמדתם 
לתפקיד הסגנות )נציג שכבה ה’( ולתפקיד יושב 
ראש מועצת התלמידים )נציג שכבה ו’(. לקראת 
הבחירות בכיתות שוחחו המחנכות עם התלמידים 
על טוהר הבחירות ואפשרו לכל המעוניין לכתוב 
מצע, שבו יכתוב מה הוא מציע לעשות על מנת 
לשפר את בית הספר ולהפוך אותו למקום טוב 

יותר עבור כולם. 

ואכן, הילדים כתבו מצעים מקסימים ובהם התייחסו 
חימום  פינת  כמו  ומעניינים,  מגוונים  לנושאים 
לארוחות צהריים, הגדלת מספרן של ההפסקות 

הפעילות והקמת חדר מנוחה.

לאחר בחירת המועמדים, היו מי שרצו ללכת צעד 
אחד נוסף ולהתמודד על תפקיד יושב הראש והסגן.

את  שהציגו  מהתלמידים  אחד  מינדל,  יובל 
מועצת  ראש  יושב  סגן  לתפקיד  מועמדותם 
כייף”.  “שישי  שלו  במצע  הציע  התלמידים, 
המשמעות היא שפעם בחודש, בהפסקה הגדולה 
של יום ששי, תקיים מועצת התלמידים פעילות 
כיפית לילדים, כמו פעילות תופים, הישרדות ועוד.

יובל, הבחירות התנהלו ממש כמו  לדבריו של 
בחירות אמיתיות. היו ילדים שניסו קצת לקלקל, 

אבל המורות חזרו ורעננו את נהלי הבחירות ובסך 
הכל היתה אווירה טובה.

לאחר שבוע של תעמולת בחירות, הגיע רגע 
האמת. כל ילד הצטייד בתעודת זהות שהכין והגיע 
עם כל ילדי כיתתו לבחור במועמד העדיף עליו. 
הבחירות היו חשאיות ואפשרו לכל ילד לבחור 

על פי צו מצפונו. 

אופיר רוסו, תלמיד בכיתה ו’, מספר: “אני החלטתי 
במי לבחור לפי מי שחשבתי שהוא אחראי מספיק 
ומי שיש לו יכולת הקשבה ומנהיגות ולדעתי ינסה 

לפחות לקיים את הבטחותיו.

למרות שהצבעתי בעד מישהו מסוים ונבחרו ילדים 
אחרים, אני מכבד את הבחירה ומאחל לנבחרים 
שיעשו כל מאמץ לקיים את הבטחותיהם, שתהיה 
להם שנה טובה ומלאת שינויים, שתעשה כיף 

לילדים.

מאיה מילאני, תלמידת כיתה ה’: “ביום הבחירות 
היתה אווירה של התרגשות בבית הספר, הרגשתי 
שבית הספר הופך להיות כמו בחירות לכנסת. 
בין  גם  וכבוד  פרגון  של  יחסית  אווירה  היתה 

המועמדים וגם בין הילדים.

לאחר הבחירות וההכרזה על המנצחים נפגשנו 
עם הילדים שנבחרו לתפקידים יושב ראש וסגן.

הראשון שאתו נפגשנו הוא אורי שפיר, שנבחר 
לתפקיד הסגן.

האם חשבת שיבחרו בך? היתה לי הרגשה טובה, 
כי החברים שלי תמכו בי וידעתי שהם יסייעו לי 
ועשו הכל על מנת  להיבחר. הם באמת עזרו 

שאבחר.

מה כתבת במצע שלך? דיברתי על הליגות של 
הכדורגל, על הפחתת שיעורי הבית וכמובן על 
העלאת המודעות לנושא הבריאות והספורט בבית 

הספר.

האם אתה מאמין שאפשר לעשות שינוי בבית 
הספר? אני מאמין שאפשר לעשות שינוי, מה 
שיעזור לי זה למשל לקדם את תחום הספורט 

והבריאות, פעילויות, מצגות, הרצאות ועוד.

מה דעתך על אופן התנהלות הבחירות ועל 
בחירתך? הבחירות הזכירו לי בחירות אמיתיות. 
ראשות  על  מתמודד  אני  כאילו  הרגשתי 
הממשלה וזאת היתה הרגשה כיפית ומאוד 
טובה. כשהכריזו את שמי, לבי פעם בחוזקה. 
חשתי התרגשות אינסופית, ממש כאילו איבדתי 
את ההכרה. הייתי מאוד במתח וכשהכריזו שאני 
המנצח, זה הציף אותי ברגשות מעורבים של 
שמחה, הקלה וגם עצב על אותם חברים שלא 

נבחרו. 

מה אתה מאחל למועצת התלמידים? אני מאחל 
לחברי מועצת התלמידים המון הצלחה בתפקידם, 
שנצליח לשנות, לתרום וליצור אווירה של כיף 

בבית הספר.

מוכנים לעשייה / זיוה נבון
בבית הספר “ניצני הנגב” התקיימו בחירות למועצת התלמידים, על מנת להגיע לשלב הבחירות 
כשהם מוכנים, עברו הילדים תהליך משמעותי וארוך. התהליך כלל שיעורים שהתקיימו בכיתות 

בנושא הידברות, דמוקרטיה, סובלנות, תעמולת בחירות, מיהו מנהיג ראוי ועוד.

 הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט:
 www.bns.org.il אתר הרישום

הרישום לגני ילדים
כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים 1.1.2013 – 31.12.2015  

חייבים לרשום את ילדיהם לגני הילדים בישוב המגורים.
הרישום לבתי – הספר

כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים 1.1.2012 – 31.12.2012
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

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

וברכות לזוכה - אביעד בן חמו, נציג כיתה ו’. 
נפגשנו אתו לשמוע על ההכנות, על הבחירה 

ועל התוכניות העתידיות כיושב ראש.

איך היתה התחושה אחרי הניצחון? היתה תחושה 
כיפית. התרגשתי מאוד. לא ציפיתי שדווקא 
כל אחד מהמתמודדים  אזכה. הערכתי  אני 
והתחרות נראתה לי קשה מאוד. חשבתי שכו 

אחד מהמתמודדים ראוי.

מה למדת על עצמך מהתהליך? למדתי שגם 
אם אומרים עלי משהו לא נכון, אני צריך להאמין 
להגיע  יכולת  לי  ושיש  שלי  וביכולות  בעצמי 

להישגים.  

למה נבחרת, לדעתך? בחרו בי כי השקעתי בכל 
התהליך של תעמולת הבחירות. כל ערב בבית 
הייתי יושב ומכין חומרים ליום המחרת. הייתי עובר 
בין הילדים בהפסקות, מחלק מדבקות ופליירים 
ומספר להם מה אני אעשה למענם. במצע 
כתבתי שאפעל למען הפסקות פזיזות, לעודד 
ילדים ומורים לנצל את ההפסקה הראשונה 
לספורט מגוון ולא רק כדורגל. אחשוב ביחד עם 
מועצת התלמידים על  רעיונות לקידום הספורט 
בהפסקה הראשונה. אני רוצה לקדם את נושא 
הבריאות בבית הספר, להכניס למודעות אורח 
חיים בריא ולשנות את המחשבה ואת ההתנהלות.

מה הציפיות שלך מעצמך כיושב ראש? לנסות 
לקיים את כל הבטחותי. אנסה בכל כוחי לממש 
כל הבטחה שהבטחתי ולא משנה מה יעמוד 

בדרכי, להתנהג בבגרות, לשמש דוגמה לשאר 
תלמידי בית הספר, להקשיב לילדים ולצרכים 

שלהם ולנסות לשפר ולקדם.

מה אתה מאחל לעצמך? אני מאחל לעצמי 
ולמועצת התלמידים להצליח בכל מה שנעשה. 
שכל תלמיד ותלמידה יבואו אלינו ויחמיאו לנו על 
הפעילויות השונות ויגידו שכיף להם בבית הספר 
ושנצליח לממש את המטרות שהצבנו לעצמנו.

ועכשיו אחרי שעברנו תהליך כה ארוך, דמוקרטי 
ומשמעותי, נותר לאחל לכל אחד מחברי מועצת 
הפעילות  בשנת  הצלחה  הרבה  התלמידים 
החדשה. המשיכו להצעיד את בית הספר, לתרום 
ולהשקיע. תהיו הקול של התלמידים והכי חשוב 

- תיהנו מהתפקיד. 
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זרקור לחינוך בגיל הרך / חנה רוטבלט, מנהלת מחלקת הגיל הרך

גן יער

מזה כשנתיים משתלמות הגננות של משרד 
החינוך בנושא "קיימות". הגננות שומעות הרצאות 
העוסקות בשמירה על הסביבה, הקשר בין אדם 
הגננות  ביקרו  כן,  כמו  והצומח.  החי  לחברו, 
ב"דודאים",  האתר המרכזי של מחוז הדרום 
למחזור וטיפול בפסולת, הנמצא בתחום המועצה 
שלנו. במהלך ההשתלמות נפגשו הגננות עם רון 
מלצר, גנן בגן "קשת" - גן יער במצפה רמון המוכר 

על-ידי משרד החינוך. 

גן יער הוא גן שהפעילות בו מתנהלת בחוץ. סדר 
היום דומה לסדר היום של גן במבנה והתכנים 
בזיקה  מגיעים  הם  אך  זהים,  להיות  יכולים 
לעובדה שאנחנו נמצאים בטבע. המודל התחיל 
בסקנדינביה לפני כ-30 שנה ומאז נפוץ ברחבי 
העולם - באירופה, בארה"ב, באוסטרליה וכמובן 

-  גן היער המדברי במצפה רמון.

השנה, בשיתוף פעולה עם הפיקוח על הגנים 
במשרד החינוך, ארגנתי השתלמות המשך בנושא 
"קיימות" בדגש על למידה חוץ כיתתית. כיום יש 
בבני שמעון שלוש גננות שמקיימות בהשראת  "גן 
יער" "יום בחורשה", כלומר, יום אחד בשבוע שבו 
הילדים נמצאים בחורשה הסמוכה לגן ומקיימים 

פעילויות לאורך כל היום. 

תרזה ירושלמי - גננת בגן “שקד” 
במושב ברוש

השנה, כפי שציינתי בפני ההורים בשיחה בתחילת 
השנה, החלטתי לאמץ את הגישה הקרובה מאוד 
לליבי: “למידה משמעותית חוץ גנית”,  המתרחשת 

במרחב הטבעי.

אנו, ילדי הגן והצוות, משתדלים לצאת ליום פעילות 
ארוך מחוץ לגן אחת לשבועיים. יש מקום קבוע, שאליו 
אנחנו מגיעים בשעות הבוקר וחוזרים לגן בצהריים.

במתחם הגדרנו גבולות גזרה. יש לנו מקום שבו 
אנחנו אוכלים ארוחת בוקר. הילדים מכינים פיתות 
על סאג’ ועוסקים בפעילויות בשטח, כמו טיפוס על 
עצים, במטרה לשפר מיומנויות מוטוריות כגון שיווי 
משקל ולפתח יכולות חברתיות. התחלנו בקטן, 
היכרנו את המתחם ואת האפשרויות שהוא מזמן 
לנו ונשמח לארח בחלקה שלנו הורים, ילדים מגנים 

אחרים, בני נוער מתנועת “הצופים” ועוד.

“חצב”  בגן  גננת   - אלבז  רוחמה 
בקיבוץ כרמים

יום חמישי בחורשת האקליפטוס

הכל התחיל באסיפת ההורים הראשונה בתחילת 
השנה, שבה הודעתי להורים על הרצון לקיים יום 
מלא בחורשת האקליפטוס. לא קראתי לכך "גן 
יער", מכיוון שזה רק יום בשבוע. ההורים הראו 

התעניינות רבה ומיד מצאתי שותפים לרעיון. 

אנחנו יוצאים אחת לשבוע לחורשת האקליפטוס 
ונהנים משיתוף פעולה מלא של הקהילה והורי 
הגן. בכל בוקר כזה יש הורה מתנדב שלוקח את 
כל הציוד לחורשה ומחזיר אותו בסיום הפעילות. 

הקהילה  להרכב  מותאם  בחורשה  היום  סדר 
וסדר היום בגן. אנחנו פותחים את הבוקר בתפילה 
בטבע ובזמן הזה הקבוצה נהנית הקבוצה שאינה 
מתפללת מהכנת פיתות. לאחר התפילה אנחנו 
מתחלפים והקבוצה שהכינה פיתות נהנית ממפגש 
חווייתי. בזמן שנדרש עד שהפיתות יהיו מוכנות, 
הילדים מקבלים זמן חופשי ונהנים מהטבע. לאחר 
מכן יושבים לאכול ולאחר האוכל אנחנו שוטפים 

כלים בתורנות.

בכל יום חמישי יש פעילות שונה ומהנה בהתאם 
לתוכנית הגן או לרעיונות שעולים מהילדים.

"אלומה"  בגן  גננת   - גליק  מעין 
בקיבוץ בית קמה גן חורש

בחורשת האקליפטוסים החביבה שבקיבוץ בית 
קמה מתקיים גן חורשה יום אחד בשבוע.

זהו יום שלם של נשימת הטבע והחוץ על כל 
פלאיהם. בשעה 8:00 מגיע הטרקטור של נועם 
  9:00 ומעמיס את הציוד הדרוש. בשעה  הגנן 

צועדים ילדי הגן בשמחה לעבר החורשה.

ומה בחורשה? תורני האוכל אחראים להכין עבור 
כלל הילדים את ארוחת הבוקר. בזמן זה עמלים 
יתר ילדי הגן בליקוט ענפים למדורה, מילוי דליי 
מים לשטיפת ידיים ומילוי הסיר להכנת תה צמחים 
)מצמחי הגן(.  עם סיום הארוחה יש זמן חופשי של 

חיבור לסביבה, כל ילד בדרכו.

אחר כך מתאספים למפגש סביב המדורה. הישיבה 
סביב המדורה נתנה לי תחושה של מדורת שבט 
ומשם נולד הרעיון לקיים שם את תוכנית "חוסן" 
שמטרתה חיבור והכרת הרגשות ודרכי התמודדות 
איתם. לתיבת דואר בחורשה מקבלים ילדי הגן, 
בכל שבוע, מכתב מילד בן גילם, שמשתף אותם 
בסיטואציות שקורות בחייו. השיתוף מוביל לשיחה 
משמעותית, שבה משתפים הילדים זה את זה 
בחוויותיהם וברגשותיהם ומציעים דרכי פעולה 
ופתרון. בשעת המפגש מתחמם התה שבסיר 
ובסיומו אנחנו יוצאים לחקור את הטבע ולהתחבר 
לעצמנו, משחקים משחקי חברה וחוזרים לגן 

שמחים ומאושרים. 

יום נפלא כזה יכול להתקיים רק כאשר יש שיתוף 
פעולה וחשיבה של צוות הגן ושל ההורים, שסומכים 
עלינו ומאפשרים חופש כזה. זו ההזדמנות לומר 
תודה לגנן נועם גולן, שמשתף אתנו פעולה ברוחב 
לב, לנמרוד פינאלי ,שדואג לנו למים שבלעדיהם 
לא היינו יכולים להסתדר ולשרה'לה קוטנובסקי, 

שמביאה לנו את ארוחת הצהריים לחורשה.

בפנינו  יציב  המתחלף  האוויר  שמזג  ספק  אין 
התמודדויות, שאלות ושינויים בתוכניות, אך  דיה 

לצרה בשעתה.

מורי החינוך הגופני מבתי הספר: “ניצני הנגב”, 
“יובלי הנגב” ו”נווה במדבר” הצליחו שוב להרים 
את הכפפה ולקיים מפגש תחרותי נוסף בענף 
האתלטיקה הקלה, שיצטרף למסורת של שיתוף 

פעולה בתחום החינוך הגופני.

ביום שני, 4.12, נפגשו בבית הספר “נווה במדבר” 
בקיבוץ חצרים נבחרות אתלטיקה קלה מכיתות 

ה’-ו’ בבתי הספר היסודיים של המועצה. 

גופני  לחינוך  המורים  הכינו  כחודשיים  במשך 
במסגרת השיעורים בבתי הספר את התלמידים 
נבחרו  ולבסוף  השונים  במקצועות  לתחרות 
המשתתפים בנבחרות. בכל מקצוע נבחרו ארבעה 
בנים וארבע בנות. המקצועות היו: ריצת 600 מ’, 
ריצת 60 מ’, קפיצה למרחק, קפיצה לגובה, זריקת 

כדור כוח ולבסוף מרוץ שליחים.

נירית סימון הכינה תקנון מסודר ומאורגן, שכלל 
את כל הפרטים, החוקים והזמנים. עובדה זו עזרה 

מאוד להצלחת היום.

האירוע נפתח בשעה 9:00 בבוקר, בהסברים 
וברכת הצלחה. היה חשוב לכל המורים לחינוך 
גופני לציין את חשיבותן של ההגינות הספורטיבית 

והאווירה החיובית שמצפים לה.

בתחילה נערך חימום מסביב למגרש הכדורגל, 
כשכל נבחרת רצה אחרי המורה לחינוך גופני 
מבית הספר שלה. את המשך החימום העבירה 

דורית דמרי.

המקצוע הראשון היה ריצת 600 מי ולאחר מכן 
נערכו במקביל התחרויות במקצועות השונים.

 והמנצחים הם... 

גופני,  לחינוך  המורים  היו  בתחרות  השופטים 
שהקפידו על שיפוט הוגן. אודי זיקרי היה אחראי 
על תחרויות הריצה, אייל פולק על הקפיצה למרחק, 
ימית כליף על המדידות בזריקת כדור כוח ודורית 

דמרי על הקפיצה לגובה.

לכל שופט היו דפים שהוכנו מראש על ידי נירית 
ובהם שמות התלמידים המתחרים בכל מקצוע 

ומקום לכתיבת התוצאות ולסיכומים.

התעודות הוכנו במהלך יום התחרות.

לפני הטקס של חלוקת התעודות והמדליות, סיימו 
התלמידים המתחרים את היום במשחקי ידידות 

במחניים. 

במהלך היום כיבדו אותנו בביקורם ברוך שפירא, מאמן 
בכיר במכבי באר שבע, לשעבר רכז הספורט של בני 
שמעון, המוביל את תחום האתלטיקה הקלה באזור 
הדרום, דודו חמו, מנהל מתקני הספורט בבני שמעון 
ויוסי טוביאנה, מנהל אגף התרבות, הספורט והחוגים.

יפות  לתוצאות  הגיעו  שהתלמידים  לציין  יש 
ומכובדות מאוד.

בסיכומו של יום:
בנות:

מקום ראשון: בנות “נווה במדבר”.
מקום שני: בנות “יובלי הנגב”.

מקום שלישי: בנות “ניצני הנגב”.

בנים:
מקום ראשון: “ניצני הנגב”.
מקום שני: “נווה במדבר”.

מקום שלישי: “יובלי הנגב”.

תודות:
ראשית, לכל המורים לחינוך גופני, שהכינו את 

התלמידים ושפטו בתחרות בהגינות רבה.
לנירית סימון ואודי זיקרי, שאירחו את התחרות 

ודאגו לכל ההכנות.
והתמיכה  העזרה  הפרגון,  על  טוביאנה,  ליוסי 

הכספית.
לאתי מאיר – מנהלת בית ספר “נווה במדבר”, על 

האירוח בבית הספר.
לכל מנהלות בתי הספר, שמאפשרות לקיים 

מפגשי ספורט.
לדודו חמו, על הזמנת המדליות והגביעים.

למור אפריים, על הנפקת התעודות.

 /  נירית סימון, רכזת החינוך הגופני “נווה במדבר”
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עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

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

 נקודת שוויון - בית לכל מה 
ששווה

השבת

נקודת שוויון / עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

“בצד ההגנה על צביונה הייחודי של השבת, יש 
לאפשר לכל פרט ופרט לעצב את השבת שלו 
על פי דרכו ועל פי אמונותיו ולצקת בה תוכן על 
פי ראות עיניו”. כך סיכמה השופטת מרים נאור, 
נשיאת בית המשפט העליון, את פסק הדין בדבר 
פתיחת מרכולים בשבת שניתן ממש לאחרונה, 

לקראת סופה של שנת 2017. 

אבל אם המרכולים ייפתחו בשבת או לא, זאת אינה 
השאלה הגדולה. מדובר כאן בקרב אחד מני רבים 
במערכה סבוכה וגדולה הרבה יותר - המערכה על 

צביונה הדתי והחברתי של מדינת ישראל.

היהודי  העם  היה  לא  המדינה,  קום  לפני  עוד 
שהתכנס בארץ ישראל גוש אחד, בעל דרך אחת 
וצורת אמונה אחת. לא בדרך התמודדותו עם תושבי 
הארץ האחרים, אלה שאינם יהודים, לא בדרך 
ההתיישבות וגם לא בדרך האמונה הדתית. מתוך 
הבנה ברורה שכאן הכל מתחיל ומתוך ראיה ברורה 
של קביעת נורמות, ניסו הקבוצות השונות להטיל את 
כובד משקלן בכל סוגיה דתית, חברתית ופוליטית. 
בכל מה שקשור בענייני דת ומדינה, כיכבה השבת 

כמוקד תבערה מפלג.

כמעט מאה של מתח סביב סוגיית השבת. בדיון על 
השבת נכנסים עניינים שונים הקשורים בכל תחומי 
החיים: עבודה, תחבורה, זכויות מיעוטים, מסחר, 

בילוי וחלוקה בין הציבורי והפרטי.

אם נתחיל מזה האחרון, נראה כי טענה זו נשמעת 
שוב ושוב מפיהם של אנשי המגזר החרדי: אין אנו 
יודעים מה נעשה אצלכם בבית, בחדרי חדרים, אבל 
על כל מה שקשור לספירה הציבורית, לגלוי לעין 
ולכל מה שמוגדר כפומבי - יש להגן ולשמור את 
הסממנים היהודים במלואם, ודאי וודאי על השבת.

הבעיה הגדולה היא, שעצם ההפרדה בין הספירה 
הציבורית לפרטית נתפסת בעין חילונית לא רק 
כהצרת צעדים, אלא אף כבקשה לשקר ולרמות. 
הרעיון לנהוג באופן אחד בבית פנימה ובאופן אחר 
בחוץ - רעיון שהחברה החרדית מקבלת באופן 

טבעי ומאמצת אל חיקה מכיוון שהוא מאפשר 
חיים מלאים תוך שמירה על צניעות - הרעיון הזה 
כשלעצמו נתפס בעין החילונית לא כפתרון, אלא 

כשורש הבעיה. 

ונותרו חמים בכל הקשור  אחד הנושאים שהיו 
לשמירה על צביון השבת היה ועודנו אפשרויות 
הבילוי בשבת, כשהבולטים בהם היו תמיד הקרנת 
סרטים בבתי הקולנוע ומשחקי כדורגל. הקרב 
הראשון בתחום זה נרשם כבר בשנת 1931, כאשר 
קבוצת “מכבי ירושלים”, שנקראה גם “ירושלים 
חשמונאי”, התכוננה למשחק בשבת מול קבוצת 
העדה הארמנית. המשחק שוחק בקושי עקב הפגנה 
גדולה של אלפי חרדים, שפרצו שוב ושוב לתוך 
המגרש על מנת להפסיקו. לפני תחילת המשחק 
הגיעה משלחת חרדית לשוחח עם השחקנים, לדבר 
על ליבם ולשכנע אותם לוותר על המשחק בשבת, 
אך ללא הועיל. המשחק נערך תחת אבטחה של 
שוטרים בריטיים רכובים וסוקר בתקשורת המקומית 
והעולמית כ”מלחמות היהודים” ו”מלחמות אחים 

שכמוהם נראו ערב חורבן בית שני.” 

השבר העמוק וחוסר האמון מצאו באופן מפתיע 
יותר  את דרכם להסכם הסטטוס-קוו הראשון: 
לשחק כדורגל בשבת, כל עוד המשחק לא יחרוג 
משעתיים ותוך איסור על מכירת כרטיסים וכיבוד. 
היה גם תנאי נוסף - שהשבת תישמר במלואה 

בכל הרמות האחרות. 

מאז ועד היום עלו משחקי הכדורגל בשבת לדיון 
כמעט בכל שנה. האם כן או לא לשחק? ההחלטות 
שנקבעו אז, במשחק של מכבי ירושלים מול העדה 
הארמנית, נפרצו והושבו - בלי מכירת ממתקים, 
עם מכירת כרטיסים. ומה עם הנסיעה למשחק? 
והאור שהודלק? ברור לכולם כי קיומו של משחק 
כדורגל בשבת מהווה חילול שבת, אך האם חובה 
על כל תושבי המדינה לשמור את השבת בחוץ, 

גם אם בבתיהם נוהגים אחרת?

ומה על עבודה בשבת? חוק שעות עבודה ומנוחה 
קובע, כי לכל עובד ועובדת מגיעות שלושים ושש 
שעות רצופות של מנוחה במהלך השבוע, כאשר 
לגבי עובדים יהודים מנוחה זו כוללת את יום השבת. 
לגבי עובדים שאינם יהודים, על המנוחה השבועית 
לכלול את אחד מימי סוף השבוע: שישי, שבת או 

ראשון, בהתאם לדתם ולאמונתם.

המנוחה  בשעות  עובד  העסקת  החוק,  פי  על 
השבועיות אסורה, אלא אם ניתן לכך היתר מיוחד 
משר התעשייה והמסחר. השר ייתן את ההיתר רק 
אם ישתכנע שהפסקת העבודה תפגע ברכוש, 

בגוף, בסיפוק צרכים מסוימים או בביטחון המדינה. 

חשוב לציין, כי הזכות שלא לעבוד בשבת היא גם 
זכות סוציאלית בסיסית: זכותם של עובדים יהודים 
ליהנות מיום המנוחה שלהם יחד עם משפחתם, גם 
אם אינם מקיימים אורח חיים דתי ואינם שומרים את 
השבת כהלכתה. מכיוון שכך, סביר שיבקשו לנצל 
את יום המנוחה השבועי היחיד שלהם לפעילויות 

תרבותיות ופעילויות בידור.

כאן נכנס עניין התחבורה הציבורית. כבר אמרנו 
שמדובר בקרבות שונים שהם חלק ממערכה 
רחבה יותר.  הצורך בתחבורה ציבורית בשבת 
קיים. הפסקת התחבורה הציבורית בשבת יוצרת 
אפליה בין אנשים שיש להם מכונית פרטית, הנהנים 
מחופש תנועה בשבת, ובין אלה שאין ברשותם 
מכונית פרטית, בדרך כלל אנשים ממעמדות סוציו-

אקונומיים נמוכים. תנועתם של האחרונים מוגבלת 
ובכך מופרות זכויותיהם כתושבי המדינה. 

כתבתי בטור הזה רבות על כל הנושאים הקשים 
בחברה  והעמדות  הדעות  מפולגות  שסביבם 
הישראלית, על הנושאים שלגביהם מופרות זכויותינו 
ועל דרכים לנסות ולהסתכל בעולם אחרת, בעיניים 

מפויסות יותר. 

את השנה החדשה אפתח בציטוט מתוך פסק הדין 
האחרון של השופטת מרים נאור לפני פרישתה 
מכהונתה כנשיאת בית המשפט העליון, אותו פסק 
דין בעניין המרכולים. אני מקווה שדבריה היפים 
והחשובים יתקיימו בנו בשנה האזרחית הבאה עלינו: 

“חיים משותפים אינם ‘הכל או לא כלום’, אלא 
מבוססים על סובלנות לדעה שונה. חיים משותפים 
אינם שחור ולבן אלא ספקטרום. הם שעונים על 
ההכרה שהאדם הוא יצור חופשי המעצב את 
סיפור חייו, אך גם על ההכרה כי הוא עושה זאת 
במסגרת חברה ולא על אי בודד. יסודם בהבנה 
שכל אחת ואחד מאתנו נושא באחריות לחברה 
כולה, אולם אין בכך משום ויתור על מרכיבי יסוד 

בזהותנו, או על ייחודו של כל אחד מאתנו.”

מחזור 6: הפסד למכבי רחובות
הפועל באר שבע/בני שמעון רשמה הפסד שלישי 
העונה, 84:78 למכבי רחובות המושלמת )שישה 
ניצחונות בשישה משחקים( במשחק צמוד והפכפך, 

שהתקיים בהיכל הקונכייה ב-21.11.17.

הרבע הראשון נפתח טוב עבור הקבוצה מרחובות, 
שעלתה ליתרון 15:10, אך מנגד אנדל קומברבאץ' 
דאג לשמור את המקומיים במשחק עם 3 שלשות 
ברבע הראשון, שהסתיים בתוצאה 21:18 לאורחים.

הרבע השני התאפיין בנדנדת סלים בשני הצדדים 
עד למחצית, שהסתיימה בהפרש קטן לאורחים 

.43:38 –

הרבע השלישי נפתח בבליץ של רחובות, שכבר 
פתחה פער מאיים של 14 נקודות. אך באר שבע/

בני שמעון התאוששה והגיבה בבליץ נגדי בהובלת 
וורן. הרבע השלישי הסתיים במהפך -   סטורם 

56:58 לאדומים.

ביכולת טובה של  )שוב(  הרבע האחרון נפתח 
רחובות ובמיוחד של אלונזו קולמן, שהחזירה את 
הרחובותים להובלה 72:66. קבוצת באר שבע/בני 
שמעון עוד ניסתה לחזור למשחק, אך ללא הצלחה. 
המשחק המרכזי של המחזור ה-6 ששודר בשידור 
ישיר בערוץ הספורט הסתיים ב-84:78 לאורחים.

קלעים מובילים: בבאר שבע - סטורם וורן 21, אנדל 
קומברבאץ' 21. ברחובות - אלונזו קולמן 23, מרכוס 

רלפורד 21.

מחזור 7: הפסד נוסף לבני שמעון 
הפועל באר שבע/בני שמעון לא מצליחה לצאת 
ממומנטום הפתיחה הצולעת של עונה זו. הקבוצה, 
שסומנה כמועמדת אפשרית לעלייה לליגת העל, 
רשמה הפסד רביעי העונה - הפסד חוץ 94:87 
למכבי הוד השרון, במשחק שהתקיים באולם 

“עתידים” בהוד השרון ב-28.11.17.

קבוצת באר שבע/בני שמעון פתחה בצורה טובה 
יחסית את הרבע הראשון, שהסתיים בתוצאה 21:26 
לאורחים מהנגב, אך מאותו רגע התהפך הגלגל 
והמחצית הסתיימה בתוצאה 54:47 לטובת הוד 
השרון. הרבע השלישי היה קטסטרופלי מבחינת 
האדומים והמארחים ניצלו זאת וכבר פתחו פער 
שמעון  שבע/בני  באר  קבוצת  נקודות.   17 של 
צמצמה מעט את הפער והרבע הסתיים בתוצאה 
76:64 להוד השרון, כשכוכב האדומים סטורם וורן, 
היחיד ש”בא לעבוד” מבאר שבע/בני שמעון, ספג 4 
עבירות. ברבע האחרון היו רגעים קצרים של תקווה 

הפועל באר-שבע בני-שמעון / שחר ויוסי בהיר 

להגיע לשוויון, אך אלה היו רק רגעים.

קלעים מובילים: בבאר שבע סטורם וורן 27, בהוד 
השרון ורנון טיל 25, ג’ורדן וושינגטון 24.

מחזור 8: נצחון מורט עצבים על מכבי 
קריית מוצקין

הפועל באר שבע/בני שמעון לא גילתה התחשבות 
בשלוות הנפש של אוהדיה בדרכה לניצחון החשוב 
)103:97( על מכבי קריית מוצקין העיקשת, במשחק 
שנערך ב-5.12.17  בקונכייה. המשחק הסתיים 

לאחר הארכה מורטת עצבים.

ההתחלה היתה מעודדת והרבע הראשון הסתיים 
 ,30:23   - הדרומיים  לטובת  גבוהה  בתוצאה 
כששחקני הפועל באר שבע/בני שמעון מתחלקים 
ביניהם באופן יפה וקבוצתי בכמות הנקודות. המחצית 
הסתיימה רק ב-54:50 לאדומים, לאחר שהקבוצה 
מקריית מוצקין הצליחה לצמצם את הפער ולקלוע 
 6  נקודות ברצף ממש לפני השריקה למחצית.

הרבע השלישי התאפיין בניסיונות בריחה של באר 
שבע/בני שמעון, אך אלה לא צלחו והרבע הסתיים 
בתוצאה 77:74 למארחים. סיום הרבע הרביעי 
הביא את המתח לשיאו, כשלוח התוצאות הראה 
שוויון 90:90, 43 שניות לסיום. למזלה של קבוצת 
באר שבע/בני שמעון, האורחים לא השכילו לקלוע 
סל ניצחון בהתקפה האחרונה והמשחק נכנס 
להארכה, שהיתה צמודה ברוב שלביה. קבוצת 
באר שבע/בני שמעון איבדה את סטורם וורן, שיצא 
בחמש עבירות, אבל למזלה אנדל קומברבאץ' 
)27( ועמית גרשון )18( נהנו מיום מוצלח והביאו 
את הניצחון. בקבוצת מכבי קריית מוצקין בלט הזר 

פלורין קמפבל )23(. 

מחזור 9: נס חנוכה במגדל העמק!
מהפך ענק )בהארכה( של הפועל באר שבע/בני 
שמעון מול הפועל מגדל העמק, העניק לדרומיים 
ניצחון )97:90( במשחק שנערך ב-12.12.2017, 

נר ראשון של חנוכה.

הרבע הראשון היה בשליטה של מגדל העמק, 
כשהיחיד שתפקד בקבוצת באר שבע/בני שמעון 
היה אנדל קומברבאץ'. הרבע הסתיים בתוצאה 
מומנטום  באותו  המשיך  השני  הרבע   .16:23
שלילי וקצב המשחק בשני הצדדים ירד. תוצאת 
המחצית: 30:36 למקומיים. הרבע השלישי נפתח 
בשליטה של הצפוניים באזור הצבע. ההפרש צמח 
ל-40:51 ונשמר עד לסיום הרבע בתוצאה 62:73. 
גם הרבע האחרון נפתח בבליץ של המקומיים, 
שבשיאו הגיע ל-19 הפרש, 7 דקות לסיום. ואז 

החל הנס.

קבוצת באר שבע/בני שמעון התעוררה לחיים 
והחלה לצמצם את הפער עד לשוויון, ממש על 
הבאזר, עם סל של סטורם וורן -  84:84 בסיום 

הזמן החוקי.

בהארכה כבר היתה רק קבוצה אחת על המגרש, 
שפתחה ריצה של 8:0 ולא הותירה למקומיים סיכוי 
לחזור. קבוצת באר שבע/בני שמעון רשמה ניצחון 
 חוץ חשוב והדרך הארוכה חזרה לדרום היתה שמחה.

קלעים בולטים אצל האדומים: אנדל קומברבאץ' 
37, סטורם וורן 33.

המשחק, הבא שיתקיים באולם הקונכייה ביום 
שלישי, 19.12, יפגיש את קבוצת באר שבע/בני 
שמעון עם אליצור יבנה, שרשמה עד כה מאזן 

של 6 הפסדים מול 3 ניצחונות.

צילום: חן אזרן
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בתנורים  השימוש  עולה  האחרונות  בשנים 
המוזנים בעץ )קמינים(, במקום באמצעי חימום 
אחרים, בעיקר בישובים כפריים. כל חורף, מקבל 
המשרד להגנת הסביבה תלונות רבות על מטרדים 
הנגרמים מהפעלת תנורי הסקה דירתיים, בעיקר 
מהפעלת תנורי הסקה בעץ. על פי מדיניות המשרד 
להגנת הסביבה- עשן משריפת עץ מכיל חלקיקים 
נשימים ועלול לפגוע בבריאותו של מי שחשוף לו 

באופן קבוע. 

מצאו  ובעולם  בארץ  שנעשו  שונים  מחקרים 
שהחלקיקים הקטנים שנפלטים יכולים לגרום 
לגירוי קנה הנשימה, לדלקות בקנה הנשימה 
ולהחמרת מצבם של חולי אסתמה וברונכיט, 
בעיקר בקרב ילדים, הרגישים יותר להשפעות 

מזהמים על מערכת הנשימה. 

עמדת וועדת איכות הסביבה היא כי יש להעדיף 
אמצעי חימום חלופיים: מזגן )בעל יעילות אנרגטית 
מאחר  לסביבה,  ביותר  הידידותי  הוא  גבוהה( 
והשימוש בו מונע פליטת מזהמים מקומית בישוב, 
ואילו זיהום האוויר הנוצר מייצור החשמל מטופל 
במקורו בתחנת הכוח. במידה ובכל זאת תרצו תנור 
הסקה אנו מפצירים בכם להעדיף קמין המופעל 
באמצעות גז שעדיף מבחינה סביבתית על פני 

מקורות אנרגטיים אחרים כגון עץ או סולר. 

במידה ואתם בכל זאת רוצים להתקין תנור עץ 
)קמין( להלן מספר הנחיות: 

היתר בניה: התקנת מתקן הסקה דורשת היתר   •
בניה מהוועדה המקומית לתכנון הבנייה בני 

שמעון, כפי שנקבע בחוק התכנון והבנייה. 

תקינה: מתקן ההסקה מחויב לעמוד בתקנים   •
הישראלים הרלוונטיים לפי מכון התקנים )מפורט 
בנוהל הגשת בקשה להיתר לתנור הסקה ביתי( 

עמידה בחוקים ותקנות: חוק העזר של מ.א. בני   •
שמעון שמירה על איכות הסביבה - 2010

ההנחיות בחוק העזר מורות כי לא יגרום אדם   
או בעל נכס למפגע סביבתי כגון ריח או זיהום 

אוויר בלתי סביר. 

נייר עמדה - שימוש בתנורי עץ ביתיים )קמין( 

שימוש בתנור תקני בלבד: רוב תנורי יציקת   •
המתכת תוצרת חוץ הם בעלי תו תקן. הסבת 
קמין להסקה בעץ תבוצע ע"י בעל מקצוע 

מוסמך ותקבל תו תקן רשמי.
מיקום התנור והארובה: בכדי למנוע מפגעי   •
עשן וריח לשכנים, יש למקם את התנור כך 
שהארובה תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים 

סמוכים. על פי התקן הישראלי : 

תנור המוסק בדלק מוצק )עץ, פחם וכו'(    .1  
לפי ת"י 1368 חלק 2:  

גובה הארובה: גובהה יהיה גבוה ב 1 מ' לפחות   
מגובה מבנים סמוכים הנמצאים ברדיוס של 
10 מ'. לפי סעיף 3.1.3: אם נמצאים מבנים 
סמוכים ברדיוס של 10 מ' ממוצא הארובה 
)טווח ההשפעה:( גובה נקודת הפליטה יהיה 
1 מ' לפחות מהקצה העליון של  גדול ב- 
חלונות החדרים העליונים המיועדים לשהייה 
קבועה של בני אדם בטווח ההשפעה שלעיל"

תנור המוסק בדלק נוזלי – לפי ת"י 838  .2  
חלק 3:    

גובה הארובה: הארובה תבלוט בגג שטוח   
פחות 2 מ' מעל הגג ובגג משופע הארובה 

תבלוט לפחות 0.5 מ' מעל לרכס הגג.
7.1.1: ארובה המותקנת בבניין  לפי סעיף   
נמוך מהבניינים האחרים שבסביבה תבלוט 
2מ' לפחות מעל לנקודת המפגש בין  ב- 
ציר הארובה לבין הקווים הדמיוניים הנטויים 
בזווית של 30 מעלות כלפי האופק והיוצאים 
מהקצה העליון של כל בניין שבאותו נכס, או 
בנכסים שכנים ברדיוס של 15 מ' מהארובה.

יש להשתמש בעץ יבש בלבד: עצים רטובים   •
ועצים המכילים שרף גורמים לעשן רב ולמפגע 
ריח בסביבות הבית. בנוסף, יעילותם האנרגטית 

של עצים רטובים פחותה. 

שרפו עץ טבעי בלבד: אין לשרוף עצים צבועים   •
ומוצרי עץ מעובדים כגון MDF, סיבית, עצים 
מטופלים נגד חרקים וכדומה. מוצרים אלה 
מכילים דבקים, צבעים ותוספים ששרפתם 

עלולה לפלוט לאוויר מזהמים מזיקים מאוד 
)חלקם מסרטנים(. מסיבה זו מומלץ לא לשרוף 
ניירות מודפסים וכמובן שאין לשרוף מוצרי 

פלסטיק וחומרים אחרים.

מקור העץ: העלייה בשימוש בעץ להסקה   •
גורמת בצידה לעלייה בכריתה בלתי חוקית 
ובפגיעה חמורה ביערות ובשמורות הטבע. 
חשוב לדעת כי הובלת עץ מחויבת ברישיון 
מקק"ל. מומלץ לדרוש מספק העץ להציג 
בפניכם את רישיון ההובלה שלו, ולא להתפתות 

לעסקות זולות ממקור בלתי אמין.

בטיחות: תנורי עץ מגיעים לטמפרטורות גבוהות   •
במיוחד, ולכן יש להקפיד על בטיחות השימוש 
בהם. קנייה של תנור בעל תו תקן והתקנתו 
חפצים  והרחקת  מיומן,  מקצוע  בעל  ע"י 
דליקים מהתנור והארובה. בבתים בהם יש 
ילדים מומלץ להתקין מחסום בטיחותי שימנע 
התקרבותם לתנור. כמו כן מומלץ, בכל בית, 

להחזיק באמצעי כיבוי אש כגון מטף.

התחשבות בשכנים: גם אם העשן והריח לא   •
מפריעים לכם,במקרים רבים הם מהווים מטרד 
לשכנים הקרובים. מומלץ לברר מידי פעם עם 
השכנים האם העשן אינו מפריע להם ובמידת 
הצורך לבחון את הדרכים להפחתת המפגע, 
לדוגמא הבנה הדדית בנוגע לזמני השימוש 

בקמין, איכות העץ המוסק וכו’. 

לשאלות נוספות ניתן לפנות ולהתייעץ עם 
צוות הועדה המקומית לתכנון הבנייה בני 

שמעון - בטלפון: 08-6257920

למידע נוסף ניתן לקרוא את מסמך המדיניות 
המפורט של המשרד להגנת הסביבה המסביר 
את התקנות המחייבות מבחינת הסקה ביתית 
בכלל והסקה באמצעות קמין עץ בפרט המצוי 
באתר האינטרנט של המועצה )תחת וועדת איכות 

הסביבה(, לעיונכם.

ביחד נשמור על הבריאות ,איכות החיים והסביבה

שימוש בתנורי עץ ביתיים )קמין( 
לפני שאתם מתקינים תנור עצים )קמין( בבית, חשוב לנו שתדעו: 

אובדן כושר עבודה הוא כיסוי ביטוחי חשוב מאוד. 
בחודשים האחרונים הקפיא המפקח על הביטוח את 
היכולת לשווק ומכאן גם לרכוש כיסוי זה. לאחרונה, 
ממש בשבועיים האחרונים, קיבלו חברות הביטוח 

אישור לשווקו שוב עם דגשים ושינויים.

מה זה כיסוי של אובדן כושר עבודה  ומדוע הוא חשוב 
כל כך? כאשר שכיר או עצמאי מאבד את יכולת 
העבודה שלו כתוצאה ממחלה או תאונה, חברת 
הביטוח או קרן הפנסיה יפצו אותו בסכום חודשי עד 
75% מהשכר )בהתאם לשכר המבוטח(, עד הרגע 
שבו חוזר המבוטח לעבודה או עד גיל הפרישה, לפי 
המוקדם מביניהם. חשוב לומר, כי מעבר לאותו 
תחליף לשכר החודשי, נכנסת חברת הביטוח או 
קרן הפנסיה לנעליו של המעסיק והעובד ובמקרה 
שמדובר בעצמאי, נכנסת לנעליו וממשיכה את 
ההפקדות החודשיות לחיסכון כפי שהיו  עד לתום 
התביעה או עד גיל פרישה, לפי המוקדם מביניהם, 
כך שאם אדם באמת הפסיק לעבוד לאורך זמן, 
החיסכון שלו אינו נפגע וממשיך להתקיים. בנקודה זו 
חשוב לומר כי יש לכיסוי תקופת המתנה - התקופה 
שבה נכנסנו למצב של אי-יכולת לעבוד, אך נוכל 
לתבוע את הכיסוי רק לאחר תקופת ההמתנה. 
בדרך כלל, מדובר על תקופת המתנה של חודש 

עד 3 חודשים.

במסגרת חוק פנסיה חובה, מחויב כל מעסיק לרכוש 
לעובד כיסוי לאובדן כושר עבודה. אם מדובר בקרן 
פנסיה, הכיסוי הוא חלק מתנאי קרן הפנסיה וגם אם 
מדובר בביטוח מנהלים,   מחויב המעביד לרכוש 
את הכיסוי, כאשר ההוצאה היא עד 2.5% משכרו 

של העובד.

כאשר אנו מדברים על עצמאי, האחריות לרכישת 
כיסוי ביטוחי לאובדן כושר עבודה היא של העצמאי 
בלבד. אין חובה לרכוש כיסוי ביטוחי, אך הרוכש 
זכאי להטבת מס. מדובר בהוצאה מוכרת עד 3.5% 

מהכנסתו של העצמאי )מוגבלת בתקרה(.

כשאנחנו מבוטחים בקרן פנסיה, יש לוודא שאנחנו 
אכן מבוטחים על 75% מהשכר שלנו )הכיסוי לאובדן 

 מקומפגש לביטוח / עמליה פולק דגן

כושר עבודה תלוי במסלול הביטוח שבחרנו בקרן 
הפנסיה(. יש לציין, כי בקרן הפנסיה הקריטריון 
לאישור תביעה במקרה של אובדן כושר עבודה 
הוא אי-יכולת לעבוד בעיסוק סביר אחר ולא בהכרח 
בעיסוק הספציפי שבו עסקנו כאשר קרה המקרה 
המחייב ביטוח. אי-היכולת לעבוד תיבחן לפי היכולת 
להשכלה,  בהתאם  אחר  סביר  בעיסוק  לעסוק 

הכשרה וניסיון.

כאשר רוכשים ביטוח עבור אובדן כושר עבודה 
בחברת ביטוח, לגבי מקצועות מסוימים ניתן לרכוש 
כיסוי של אובדן כושר עבודה שבו הקריטריון לאישור 
התביעה נקבע בהתאם לעיסוק ספציפי. כלומר, 
יכולתו של אדם לעבוד תיבחן בהתאם לעיסוק שבו 

עבד כאשר אירע המקרה המצדיק ביטוח.

לסיכום - כיסוי לאובדן כושר עבודה הוא כיסוי חשוב 
ומשמעותי ביותר כאשר אנחנו מתכננים את החיסכון 
לגיל הפרישה, כי יש לקחת בחשבון שאם חלילה 
יקרה לנו מקרה שבעטיו לא נוכל לעבוד, יהיה מי 
שידאג להמשך ההפקדות לחיסכון גם אם אנו 
לא נוכל לעשות זאת. יש לבחון את ההגדרה של 
אובדן כושר העבודה בהתאם לעיסוק שלנו ולבחור 
את תקופת ההמתנה. כשמדובר בעצמאיים, אני 
ממליצה לקצר את תקופת ההמתנה לחודש )אם 
הדבר ניתן ע”פ הגדרות העיסוק(, מכיוון שלעצמאיים, 
שלא כמו שכירים, אין צבירת ימי מחלה שמהווה 

תחליף לתקופת המתנה.

אובדן כושר עבודה
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 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

בניתם בית במשך חודשים ארוכים. ציפיתם, חיכיתם 
וסוף סוף היום המיוחל הגיע. עוברים לבית החדש! 
כל המשפחה שותפה להתרגשות האדירה וענן של 
אושר מציף אתכם. לאט לאט, כשענן ההתרגשות 
הראשוני מתפוגג, אתם שמים פתאום לב לדברים 
שמפריעים לכם ומצטערים שלא עשיתם אחרת. 
הבית חדש, מריח מצבע טרי, אבל פתאום אתם 
מבינים שהשקעתם המון כסף ולמרות זאת, זה 
לא בדיוק מה שרציתם. איך זה קרה? הרי הייתם 
בטוחים שלמדתם מכל הטעויות האפשריות של 
חברים שבנו לפניכם, עברתם בדקדקנות על 
כל תוכניות הבניה והחשמל והן מתאימות לכם, 

השקעתם באריחים איכותיים ונגר תותח. 

אמרתם לעצמכם – לי זה לא יקרה! 
לצערי, זה קורה ולא מעט. כדי להימנע לפחות 
מחלק מהותי של הטעויות, אסביר כאן לגבי שלוש 

טעויות נפוצות בתכנון ועיצוב של בית.

איך דואגים שהבית יהיה מבודד – על 
פתחי אור ותכנונם

בצורה  משפיע  האור  פתחי  של  התכנון  אופי 
חשוב  שלא  מכיוון  הבידוד,  על  משמעותית 
מבודד,  באופן  הקירות  את  תבנו  כמה  עד 
קיר. משטח  חלונות  יותר  יהיו  הציבורי   בחלל 

 עובדה זו הופכת את החלון לגורם חשוב בנושא 
הבידוד וחשוב לתת על כך את הדעת עוד בשלבי 
התכנון הראשונים. כמעט כל החלונות המבודדים 
באמת דורשים תכנון מיוחד עוד בשלב השלד. 
לדוגמה, יש חלונות בעלי פרופיל מבודד מעץ בפנים 
ואלומיניום בחוץ, זכוכית כפולה וגז הממלא את 
המרווח בין הזגוגיות. אין מדובר בחלונות של חברת 
“קליל” ודומיהם, שמתאימים את עצמם לפתחי 
הבניה בשלב השלד, אלא חלונות שיש להתאים את 
תכנון השלד אליהם. חלונות אלה קיימים בגדלים 
סטנדרטיים, בעלויות שניתן לעמוד בהן ובגדלים 
מותאמים אישית, בעלויות גבוהות מאד. כדי להוזיל 

לי זה לא יקרה

שירלי רוט
052-8105513

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

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

את העלויות ולאפשר לכם חלונות מבודדים באמת, 
יש לבחור את הספק עוד לפני הגשת ההיתר, כדי 

להטמיע בהיתר את הגדלים הסטנדרטיים.

המדרגות  את  בדיוק  שתקבלו  דואגים  איך 
שחלמתם - תכנון של סוג המדרגות משולב 

בתכנון הראשוני של הבית

אם יש לכם חלום על מדרגות מרחפות, או מדרגות 
בטון מדורגות, תכנון כזה חייב להיכלל בתכנון 
הראשוני של הבית, על מנת שהמהנדס החתום 
על ההגשה יתכנן לכך קונסטרוקציה מתאימה. לכל 

סוג מדרגות יש הכנת קונסטרוקציה ייחודית לו.

איך דואגים שהתאורה תהיה נעימה ופונקציונאלית 
בו בזמן, שהשידה לא תסתיר את השקעים ושיהיה 

מקום לראוטר?
הישיבה מול הטלוויזיה אינה נוחה לכם? השידות 
לצד המיטה מסתירות את השקעים? אין לכם לאן 

לחבר את שואב האבק?

מתכננים רבים שוגים ומתכננים בית מבלי להתייחס 
לפנים, או שההתייחסות היא כללית וגנרית ואינה 
עומדת במבחן המציאות. הספות ושולחן האוכל 
המופיעים בתוכנית קטנים ממה שיהיו בפועל 
והחלל אמנם נראה מרווח, אך לאו דווקא מתאים 
למה שאמור להיכנס לתוכו. אתם נכנסים לבית 
החדש עם ריהוט שהשקעתם בו ממיטב כספכם 

והוא אינו נכנס, או מסתיר איזה שקע או מפסק.

שימו לב! את התוכנית האדריכלית הראשונית 
אתם אמורים לקבל עם העמדת ריהוט ומדובר 

בריהוט בגודל סביר, לדוגמה:
*ספה בעומק מטר ואורך של 2.5 מ’ לפחות, עם 
כורסה או שתיים לידה. פחות מזה לא ייחשב כסלון 

סביר. *מיטה ברוחב של 1.80 מ’ בחדר ההורים. גם 
אם אין לכם כזו כרגע, רוב הסיכויים שתהיה לכם 
בעתיד. *תכנון של מיקום הגיוני לארון, לשולחן כתיבה 
ולמיטה בכל חדר ילדים, כדי שההכנות לחשמל 
 ותאורה לשולחן עם מחשב יהיו ממוקמות נכון.

*למקם מראש את מזגן המיני המרכזי ולכלול את 
תכנון הנמכות הגבס עוד בתוכניות הראשוניות. 
במקומות שיש בהם הנמכות גבס, אין צורך בנקודות 
תאורה מרובות. ניתן עשות פחות נקודות ולחבר 
ביניהן. כשכל נקודה כזו עולה כמה מאות שקלים, 

מדובר בחיסכון ניכר.

בתכנון של בית יש אלפי פרטים ופריטים שיש 
לשזור אלה באלה. ככל שהפרטים הללו נכנסים 
לתכנון בשלבים מוקדמים יותר, תפחת עלות הבניה 

והתוצאה הסופית תהיה הקרובה ביותר לחלום.

שלכם, 
שירלי

מקומפגש לבריאות / רונה פויירינג, רכזת קידום הבריאות, האגף לשירותים חברתיים

מה שווה יותר? 
מנה סטנדרטית של משקה אלכוהולי מכילה 

כ-10 גרם אלכוהול.

הידעת? 
בקבוק בירה )330 מ”ל( מכיל כ-150 קלוריות, 

ממש כמו שתי פרוסות לחם.

כוס יין אדום או לבן )125 מ”ל( תורמת כ-125 
קלוריות

ושוט של משקה חריף )40 מ”ל( כ-100 קלוריות.

למי מגיע יותר?
בגלל הבדלים ביכולת הפירוק של האלכוהול 

ובמשקל הגוף הממוצע בין גברים לנשים, קיים 
שוני בין המינים בעניין זה: צריכה מתונה לאשה 
היא עד מנה אחת של אלכוהול ליום ואילו לגבר 

עד שתי מנות של אלכוהול ליום.

למה להגזים?
מצב שבו שותים כמות גדולה של אלכוהול 
בזמן קצר ורמת האלכוהול בדם עולה מעל 
רמה קריטית, נקרא שתיה בולמוסית. לגבי 

נשים מדובר על 4 מנות משקה תוך שעתיים 
ולגבי גברים 5 מנות משקה תוך שעתיים. שתיה 
בולמוסית מסכנת את השותה וסביבתו ושכיחה 

במסיבות ויציאות לבילוי.

איפה אנחנו יחסית לעולם?
הצריכה הממוצעת של אלכוהול לאדם בישראל 

היא 2.5 ליטר לשנה. יחסית למדינות החברות 
ב-OECD כמות השתייה הממוצעת נמוכה 

יחסית. ב-2013 דורגה ישראל רביעית מהסוף. 
מנגד, ישראל היא בין המדינות המובילות 

בעלייה בצריכת האלכוהול — בשני העשורים 
האחרונים חלה בה עלייה של 25% בצריכת 

המשקאות החריפים.

אופירה כ״ץ שופן דיאטנית קלינית 
M.Med.Sc, דוקטורנטית במחלקה 

לאפידמיולוגיה באוניברסיטת בן גוריון 10 עובדות על אלכוהול

מה בין בני נוער ואלכוהול?
50% מבני הנוער בארץ שותים אלכוהול ברמה 

זו או אחרת. 12.5% מהתלמידים דיווחו כי לפחות 
פעם אחת בחודש האחרון שתו 5 משקאות או 

יותר תוך כמה שעות. 

לשתות בשביל שניים?
ארגון הבריאות העולמי ממליץ שלא לצרוך 

אלכוהול כלל במהלך ההריון וההנקה מחשש 
לפגיעה בעובר ובתינוק.

יש לך גם משהו חיובי להגיד?
שתיה מתונה של אלכוהול עשויה להועיל 

לבריאות הלב, אך יש הבדל בין משקאות שונים 
והשפעה שונה על אנשים שונים.

סכנה!
שתיה מרובה של אלכוהול עלולה להזיק לכבד 

ולהוביל להתנהגות אלימה והחמרת דיכאון ומעלה 
את הסיכון לפתח סוגי סרטן שונים )שד, גרון, ושט(.

למי מומלץ להימנע משתיית אלכוהול?
שתיית אלכוהול אינה מומלצת למי שעומד לנהוג 

במכונית או להפעיל מכונות, לנשים הרות או נשים 
המנסות להיכנס להריון ולמי שלוקח תרופות שיש 
להן קשר עם אלכוהול )יש להתייעץ עם הרופא או 
הרוקח(. בנוסף לכך, יש בעיות רפואיות שעלולות 

להחמיר עקב שתיית אלכוהול, למשל: מחלות לב, 
מחלות כבד, רמות גבוהות של טריגליצרידים ועוד.

ולסיכום: בכמויות קטנות, שתיית אלכוהול יכולה 
בהחלט לתרום להנאה, אך מכיוון שמדובר בחומר 

ממכר, אין המלצה לשתייה קבועה של אלכוהול 
ויש להיזהר מפני צריכה מוגזמת!

שנה אזרחית חדשה שמחה ובריאה! לחיים!

מנה
ליום

עד 2 מנות 
ליום

מנות תוך 
שעתיים

מנות 
תוך 

שעתיים

45

2.5
ליטר לשנה

12
+

+
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מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / תמר אליהו

ללימודים  יוצאת  קילו,   10 יורדת  אני  "השנה 
ומשתדרגת במקום עבודה חדש... " במפגש בנות 
טיפוסי בפתחו של חודש דצמבר את מרגישה 
לעיתים כמו ישיבה שמוקדשת לתוכניות עבודה. 
את קבצי האקסל ומצגות הפאוור פוינט מחליפות 
כמה מנות פתיחה )רק עד שנחליט מה להזמין(. 
הבנות עטות על התפריט, אך לא מפספסות 
שניה מהשיחה. מסכמים שנה חולפת ומפליגים 
בחלומות עם הבטחות לשנה החדשה. מי היה 
מאמין? רק מצמצנו והנה עוד פעם דוהרת לכיווננו 

שנה חדשה במלוא הדרה ותפארתה. 

כבר  השנה  של  תחילתה  את  חגגתי  בגדול, 
חגי תשרי,  מצוין עם  זה השתלב  בספטמבר. 
חשבון נפש ואיך לא? פתיחתה של שנת הלימודים 
והכנסת הילדים למסגרות החינוך. ובכל זאת, 
לאחור,  מבט  מחייב  דצמבר  באווירת  משהו 
סיכום שנה והגיגים לקראת השנה החדשה. לכן, 

זו התחלה מסובכת מאוד, אפילו קשה. תחשבו על 
זה: פתאום באמצע החיים לעזוב הכל ולהתחיל 
מהתחלה. ניסיתי לחשוב על גברים שמתגרשים, 
להתחתן  ליצלן,  רחמנא  שהחליטו,  רווקים  או 
וויתרו על כיבוש פסגות אלפיניות בבר אפל למען 
השגת שיאים בהחלפת חיתולים, חילוץ גרעפסים 

מעוללים מתעללים ואפס כוח גברא.
כך, בעודי מתחבט בשאלות מוסר וניסוח, נקרה על 
דרכי ערב שנערך בקיבוץ בנושא חג הסיגד. מעבר 
לאוכל מעולה, קפה משובח מתוצרת המטבח 
האתיופי וסדנת ריקוד שוברת כתפיים וגב תחתון, 
היה גם סיפור - סיפורה של משפחה, זוג הורים 

להתחיל 
מהאמצע

כשהבנות הציעו מפגש בטענה ש”אם לא השבוע, 
אז רק בשנה הבאה”, לא יכולתי לסרב להצעה. 

אנחנו לא נפגשות הרבה, אבל כשזה קורה, אני 
מרגישה כאילו הן תמיד שם. הזמן מאבד משמעות. 
אנחנו משלימות פערים בקצב מסחרר ואם אני 
עומדת בפני דילמה, הן הפרלמנט הפרטי שלי. איתן 
אפשר לומר הכול, לשאול, להתייעץ, להתחבט 

ולהרגיש בטוחה. 

זו היתה שנה מאתגרת במיוחד בכל החזיתות. שנה 
שבה כל החלטה שלי קיבלה משמעות נוספת. 
שנה שבה כל תוכנית היתה בסיס לשינוי, שבה 
גיליתי עוצמות שלא הכרתי בי ובסובבים אותי. 
שנה שאני שמחה לסכם ולהשאיר מאחורי ובכל 

זאת לוקחת אתי כל כך הרבה ממנה. 

וכשהערב מגיע לסיומו, המלצר מגיש חשבון וכל 
אחת יוצאת לדרכה, אני מתעכבת שעה ארוכה 
במכונית ומנצלת עוד כמה רגעים של הרהור. “גם 
חלום גדול מתחיל בצעד אחד קדימה. איך? לאט, 
אבל בטוח”. חלומות גדולים זקוקים להצלחות 
קטנות - עזרה פרקטית ודרכים ריאליות שניתן 

לממש, גם אם זה נראה כצעדי תינוק. 

לכאורה, מפגש בנות טיפוסי - אווירה מצוינת, 
צחוק מתגלגל ומשפט אחד שנאמר בהקשר אחר. 

השנה אולי ארד 10 קילו, אבל אם השבוע אצליח 
לצאת להליכה בימי שני וחמישי ולהקפיד על שלוש 
ארוחות מסודרות, סביר יותר שנסיים את השבוע 
בירידה. “גם חלום גדול מתחיל בצעד אחד קדימה. 
איך? לאט, אבל בטוח”. הבטחות לשנה החדשה 
אינן חייבות להיות גרנדיוזיות ומשמעותיות. הן יכולות 
גם להיות קטנות ובעלות משמעות לא פחות. אל 
יעדים קטנים שנראים לך שוליים.  תוותרי על 
הם עשויים להפוך את חייך ולו בזכות העובדה 

שתעריכי את עצמך יותר על משהו שעשית. 

ושלא תטעי, אין לי שום כוונה לקצץ לך כנפיים. 
חלומות גדולים הם דבר נפלא ומבורך. האמיני 
שאת יכולה להיות כל מה שתרצי והרבה יותר, 
מאחורי  לעמוד  לבחור,  אותך  מחייב  זה  אבל 
הבחירות שלך, לקחת אחריות, להיות נאמנה 
לעצמך ולהתמודד עם המציאות ועם כל האתגרים 

שמזדמנים בדרכך. 

תחלמי, תדברי ו...תכתבי. כשההבטחות מתחילות 
יכול להשאיר אותך  להתמסמס, משהו כתוב 
בפוקוס. “אבני דרך” אני קוראת להן והמפגש בערב 
גשום של תחילת דצמבר הזכיר לי שעם כל הרצון 
שלי להזיז הרים, בסוף אלה האבנים הקטנות בחיי 

שמקבלות משמעות מיוחדת.

ו-6 ילדים, שעשתה את הדרך מאתיופיה לסודן 
ברגל. ככה, באמצע החיים, הם עזבו בית, משפחה 
ורכוש וחצו מדבר בלי אוכל ומים, לא כי היה להם 
רע, אלא כי היה להם חלום להגיע לארץ ישראל. 
חשבתי לעצמי: “איזה חלום! אצלי לנסוע ברכב 
ממוזג עד רמת גן עם שני ילדים זה חלום בלהות ולא 
באמצע החיים, אלא באמצע היום ואלה מספרים 
בחיוך מבויש על המסע הזה, הרה הסכנות, במדבר 
אכזרי שאלפים מתו בניסיונות לחצות אותו. אב 
המשפחה עבר את המסע הזה 12 פעמים והוא 
מספר עליו כאילו מדובר בטיול בפארק הירקון. הוא 
מספר ואני חושב על סיפורי הגבורה הפרטיים שלי 
ומחליט בשנייה ורבע שאין סיכוי שמשהו מארסנל 
הסיפורים שלי מגיע לקרסוליים של האיש הזה. 
מי יכול להשוות מסע כומתה עם אלונקות ותיזוז 
של רס”פ חולה רוח על מצדה לתריסר חציות 
המדבר בין אתיופיה לסודן? יסלח לי משה רבנו, 
אבל אפילו חציית ים סוף לא נשמעת קשה כל כך 
לעומת הסיפור הזה וזה למרות שבינינו, להעביר 
יהודים בתוך ים ועוד ברגל, זה לא דבר של מה בכך. 
המיקרופון עובר לאשתו והיא מספרת בשקט על 

ההליכה - 6 ילדים והיא, בלי אוכל ומים, בלי לדעת 
מה הכיוון, בלי בעלה, שחזר לאתיופיה להביא עוד 
משפחות, אבל עם המון שודדים וחיילים סודנים, 
שהיו שמחים לירות בהם. הסיפור מזכיר נסיעה 
לצפון בחגים: מיליון נהגים שהיו שמחים לירות 

אחד בשני וכולם נוסעים בלי לדעת לאן.
חשבתי על זה ואני מודה: אני הייתי מוותר, בטח על 
מסע כזה. לא היה אכפת לי לבוא לארץ בטיסת 
אל-על ישירה, אבל ברגל, עפעס... לא יקום ולא 

ישב - זה לא!  
למסקנה  והגעתי  נוספת  פעם  זה  על  חשבתי 
שלמעט במקרי קיצון כמו הנ”ל, עדיף להתחיל 
מהתחלה. להתחיל מהאמצע זה כמו לקפוץ בין 

עבודות - קצת מראה על חוסר יציבות, לא?
 מצד שני, לא יכולתי שלא לחשוב על האומץ 
שנדרש כדי לבצע החלטה כזו ועוד בשם החלום, 
בתקווה שלא יתנפץ לרסיסים. הרי כולנו, בסופו של 
דבר, מתחילים כל יום מהאמצע, גם אם נדמה לנו 
שלא, כי לכולנו יש חלום שבזמן הנכון נהיה מוכנים 
לעזוב למענו הכל ולצאת למסע, אז בהצלחה.   

צעד אחד 
קטן

מקומפגש לתרבות / קרן סביון כחילה, מנהלת מחלקת תרבות

המלצות החודש

“פסטיבל בסוודר״ ה-8
מידי שנה, לקראת סוף דצמבר מגיעים למועדון 
הבארבי בתל אביב המוני אנשים לאירוע חברתי 
מקסים  ומרגש - “פסטיבל בסוודר” המבוסס על 
רעיון המיחזור האורבני בו הקהל הוא שותף מלא 

לעשייה החברתית.

“פסטיבל בסוודר” הוא אירוע התרמה מוזיקלי, 
שמטרתו איסוף בגדים חמים למען חסרי בית 

ונזקקים אחרים. 

כרטיס הכניסה לפסטיבל הוא ביגוד חם, שמיכה, 
נעליים או כל אביזר אחר שיחמם את החורף עבור 

הנזקקים. 

כל שנה נרתמים לפסטיבל מיטב האמנים. השנה 
השתתפו בין היתר שלומי שבן, ירמי קפלן, אסתר 
ראדה, חמי רודנר, יהודה קיסר, דן תורן, ערן צור, 
איה כורם, רוני סומק, הרכבים צעירים ועוד רבים 
וטובים ... כולם עושים זאת בהתנדבות מלאה, למען 

חסרי הבית  והנזקקים. 

הפסטיבל התקיים לראשונה ב-2009 במועדון 
לבוטין 7 ובשנים האחרונות עבר למועדון הבארבי 
בתל אביב. השנה התקיים הפסטיבל ה-8 בצהרי 
יום שישי ה-22.12 ומשך אליו מאות רבים שנהנו 
מהידיעה  ובעיקר  איכותי  מוסיקה  מפסטיבל 
שבזכותם, עבור הנזקקים,  החורף הזה יהיה חם!

ערב מחווה לזמר והיוצר מאיר בנאי
החלוץ 33  מקיים ערב מחווה לזמר והיוצר מאיר בנאי במלאת שנה 

למותו. 
מאיר נתן לנו בשירים ובטקסטים שכתב הזדמנות להתחבר לרגע 
לעולמו - עולם מלא, תוהה, כואב וחושב. היה בו מעין שילוב של רוחניות 
וארציות, שמאפשר כמעט לכל אחד להתחבר למילותיו. מאיר היה 
קול מיוחד במוזיקה הישראלית, קול שלא ניתן לשכוח, החודר הישר 

אל הלב והנשמה.    
בערב נהנה משיריו ונדבר על משמעותם.

סוליקא - מחזמר ישראלי מקורי
תיאטרון באר שבע מעלה בימים אלה מחזמר ישראלי 
מקורי בהשראת סיפורה האמיתי של סוליקא, הנערה 
היהודייה מטנג’יר, שנקרעה בין אהבתה ליורש העצר 
המוסלמי לבין אמונתה ונאלצה להיאבק על עקרונותיה, 
על אמונתה ועל כבודה דווקא בימיו המפוארים של 

הדו־קיום היהודי-ערבי במרוקו.

הפקה רבת משתתפים בליווי תזמורת, שנולדה בחג 
המחזמר בבת־ים בשנת 2016.

מאת: מאור סבג ותאיר סיבוני 
משתתפים: נסרין קדרי, רעות אלוש,  עלאא דקה /

גיל כהן, יקיר וקנין, אורי זגורי, עדי זורע, יגאל מזרחי, 
אסתי אסרף, תום חודורוב, אליה לסרי / ספיר מנור, 

לירן מזרחי, ענבל מילוא, כרמל קנדל, אלעד סננס.

תאריכים: 30.12.17-4.1.18 המשכן לאמנויות הבמה 
באר שבע 

17.1.18, בשעה 20:00, החלוץ 33 באר שבע

7.1.18 בשעה 19:00, בית נעמת באר שבע 

כותבת ומוחקת אהבה – הרצאה מעוררת השראה של הסופרת ענת לב-אדלר 
אז מה קורה לנו שם, באמצע החיים? מדוע אנחנו מקבלים פתאום אומץ לחשב מסלול מחדש?

האם יש לנו סיכוי לשמור על הזוגיות שלנו לאורך זמן, או שהתאווה תנצח בסוף? ואיך מצליחים 
לעבור את המשבר בלי לפרק את החיים?

בהרצאה חושפנית ומרגשת, משתפת הסופרת ענת לב-אדלר את הקהל במשבר האישי והזוגי 
שחוותה ומעמיקה בשאלה: איך שומרים על אהבה ארוכת שנים בעידן של ריבוי פיתויים ושינויים.
הספר “כותבת ומוחקת אהבה” מכר עד כה למעלה מ-50,000 עותקים ונגע במאות אלפי קוראים.
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מאוזן:
3. ראש המועצה מס’ 10.

4. מפעל שנסגר באחד מיישובי המועצה.
5. צייר תושב המועצה )ש”מ(.

6. הקימה מקהלות ילדים במועצה )ש”מ(.
7. בשיר של הזמר הזה מופיע שם של אחד 

מיישובי המועצה )ש”מ(.

תשבץ מקומי / יזהר בן נחום
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ליהדות פנים רבות, כמו לאנשים. לעיתים אנחנו 
מכירים רק את מה שמולנו, מה שמוכר וידוע לנו 
וקשה לנו מאוד להתחבר לאנשים שונים מאתנו 
בתכלית, אבל משהו בכל זאת מחבר. לכל בני 
האדם יש מכנה משותף מסוים, שיכול לחבר אפילו 

קצוות.

כך גם בסיפור הנפלא הזה של החברות רבת השנים 
בין ראובן מלטר, יהודי אורתודוכסי מודרני, כפי 
שמכנים אותו בכריכה האחורית, לבין דני סונדרס, 
נער חרדי, בנו של מנהיג קהילה גדולה בברוקלין 
ומי שמיועד להיות האדמו”ר הבא, היורש של אביו.

ההכרות בין מלטר לסונדרס לא היתה אמורה 
להתרחש, אבל התרחשה בכל זאת. מקרה מצער 
מאירוע  השניים.  את  הפגיש  בייסבול  במשחק 
נוצרת חברות בלתי  דווקא באיבה,   שתחילתו 
צפויה בין יהודי מודרני לבין חרדי מקהילה קנאית, 

שמתקשה לקבל זרים.

של  במרכזו  העומד  הנערים,  שני  בין  החיבור 
הסיפור המרתק הזה, מביא אותנו לחוות גם את 

 מקומפגש ספרותי / שניר פלג

התקופה הסוערת שבה הסיפור מתרחש - אמצע 
מלחמת העולם השנייה, היטלר במסע כיבושים, 
ממדי השואה אינם ידועים עדיין ואמריקה סוערת. 
יהדות  האירועים ההיסטוריים החשובים בקרב 
ארצות הברית, זוועות השואה שהתגלו והותירו 
את כולם בהלם וכמובן, תהליך ההכרה בצורך 

במדינה יהודית, הם ליבת הסיפור.

בין כל אלה מדובר בשני נערים סקרנים ובעיקר 
בחיפוש העצמי של דני סונדרס - הנער המיועד.

מה הוא בעצם רוצה מעצמו? סקרנותו אינה יודעת 
גבולות. בניגוד לרצון אביו, הוא מוצא את עצמו מבלה 
שעות בספריה, קורא על אבולוציה ופרויד ומחפש 
את עצמו. האם הוא רוצה בכלל להיות אדמו”ר? 

הרי זו חובתו.

החברות נמשכת גם באקדמיה, שם עוברים שני 
הנערים שינויים רבים. כשם שבנו של הרב מתעניין 
בפסיכולוגיה ובפרויד, כך מתעניין ראובן מלטר 
בגמרא. העולמות מתחברים, כמו גם החברות 

האמיצה והמיוחדת.

הספר מעניין מאוד וכתוב היטב. יש בו עומק רב ואין 
ספק שלמחבר היתה היכרות עם העולם החרדי 
באותה התקופה, כפי שאנו יכולים ללמוד מהטקסט.

אהבתי מאוד את החלק הראשון של הספר, שמתאר 
את משחק הבייסבול כמעט לאורך חמישים עמודים 

ואת ההיכרות בין שני הנערים.

זהו לא רק ספר אמיץ ומרגש, אלא גם חשוב לטעמי. 
ספר שונה במקצת ועם זאת מצוין ומהנה.

הוצאת תמיר//סנדיק ממשיכה בבחירות המיוחדות 
שלה והפעם חידשה קלאסיקה. גם לבחור את 
הקלאסיקה הנכונה לחידוש ותרגום חדש צריך 

לדעת.

מומלץ בחום רב.
שניר פלג

המיועד\חיים פוטוק. 
מאנגלית: שי סנדיק. תמיר \\ 

סנדיק, 2017. 358 עמ'.
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סוף שנה נוצץ
בשעה שכולם מסכמים את שנת 2017, בעולם 
על  מדברים  וכבר  קדימה  מסתכלים  האופנה 

הטרנדים החמים לשנה החדשה.

סוף שנה מאופיין בחגיגות מסורתיות כאלה ואחרות. 
כולם מוקפים בחברה טובה, מוזיקה אהובה והמון 

glam ונצנצים.

.GLAM-שנת 2018 תתאפיין כולה ב

קצת עלי:
הילה מלול יעקובי - סטייליסטית אישית. 

מתגוררת בקיבוץ דביר
052-5508580

shimuchic@gmail.com
 הילה סטיילשיק

 מקומפגש לסטיילשיק / הילה מלול יעקובי

מהו glam לשנת 2018? אני שמחה ששאלתם. 
הטרנד  את  פינה  בכל  נפגוש  הקרוב  בחורף 
״המטאלי״ הטרנד שהגיע לכל פריט ופריט בלבוש 

שלנו: בגדים, נעליים, תיקים ואקססוריז.
המטאלי מקפיץ כל לוק ומצליח ליצור מראה מיוחד 

ושיקי.
טיפ: את הפריט המטאלי נשלב בזהירות וברוך 

בלוק שלנו. די בפריט נוצץ אחד לשילוב. 

ברוכה הבאה 
שנת 2018!

מאונך:
ארכיאולוגית שניהלה חפירות בשטח   .1

המועצה )ש”מ(.
מנהל “מבואות הנגב” לשעבר )ש”מ(.  .2

מייסדת האולפן למחול )ש”מ(.  .3
עורך “מקומפגש” לשעבר )ש”מ(.  .4

1

2

34

5

6

7

פתרון התשבץ

 
בגיליון הבא
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