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תושבים יקרים.

חודשיים עברו ממועד יציאתו של העיתון הקודם, 
חודשיים שבהם הגיע הקיץ במלוא כוחו, החיטה 
הצהיבה ועונת החגים הסתיימה. בין אלה לאלה 
הספקנו לחנוך באירוע מרגש, יחד עם המשפחות 
השכולות, את קיר הזיכרון לחללי המועצה, לחגוג 
את יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל במופע 
מרשים באמפיתיאטרון שלנו ולציין את חג השבועות, 
המאפיין כל כך את היישובים שלנו ואת המרחב 

הכפרי שאנו חיים בו. 

הבחירות כבר מורגשות היטב באוויר, המועמדים 
הגברנו  במועצה,  ואנחנו,  המרץ  במלוא  פועלים 
רוצים  שאנחנו  מה  כל  להספיק  במטרה  קצב 
כהונתי.  סיום  לפני  המסלול  על  לשים  או  לסיים 
בצורה  שלנו  המועצה  עובדת  רבות  שנים  מזה 
עבודה  תוכניות  באמצעות  ומסודרת  מאורגנת 
זמנים  לוחות  גם  הכוללות  לתקציב,  מחוברות 
ומדדי ביצוע. המסורת במועצה היא שאת תוכנית 
העבודה המחוברת לתקציב מאשרים בדרך כלל 
ב-31.12. מכיוון שהבחירות יתקיימו, כידוע, ב-30.10 
)"העברת המקל" אמורה להתבצע ב-21.11( ומכיוון 
בצורה  המועצה  את  להעביר  מעוניינים  שאנחנו 
מיטבית לראש המועצה החדש, החלטנו להקדים 
את התהליך של כתיבת תוכניות העבודה והכנת 
התקציב לשנת 2019. בימים אלה שוקדים כל מנהלי 
האגפים והתחומים על חשיבה והגדרה של תוכנית 
עבודה המקדמת נושאים העומדים על הפרק, לצד 
אפשרות לתת זמן למידה והתאקלמות למי שייבחר 
לעמוד בראש המערכת. ראש המועצה שייבחר יוכל, 
כמובן, להחליט להביא בפני המליאה  שינויים, אך 
נראה בעיני ראוי, נכון ומתאים לתרבות הניהולית 
שלנו להמשיך במסורת רבת השנים ולהעביר את 
הדברים בצורה מסודרת. מכיוון שכך, בכוונתנו לסיים 
את הוצאת הספר של תוכניות העבודה והתקציב עד 
למועד הבחירות, כך שישמש הן כ"תוכנית חפיפה" 

והן כעוגן כניסה לתפקיד. 

התייחסות  המצריכים  הבולטים  הנושאים  אחד 
בתוכנית העבודה הוא השינוי במודל יום החינוך 
לתלמידי בתי הספר היסודיים. בהמשך להחלטת 
המליאה עוסק אגף החינוך, בשיתוף עם בתי הספר 
ואנשי החינוך החברתי ביישובים, בלמידה, מיפוי 
והגדרת הצרכים של כל יישוב, על מנת ליצור מענה 
הפורמאלי  החינוך  את  המחבר  ושלם,  מערכתי 
והחברתי תחת ערכים מובילים משותפים. מדובר 
באתגר מורכב, שאני מאמינה בכל לבי שיביא עמו 
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 דבר ראשת המועצה

לשיפור  ויצירתית  חדשנית  לחשיבה  הזדמנויות 
מתמיד של חינוך ילדינו.

החודש נפתחה במוזיאון ג'ו אלון תערוכה ייחודית 
ומרגשת בשם "ַהִווָיה" هوية )זהות(. את התערוכה 
יצרו תלמידי בית הספר למנהיגות בדואית "כוכבי 
המדבר", הפועל אצלנו, במרכז ג'ו אלון והיא עוסקת 
בני  מתמודדים  שעמם  ובדילמות  בקונפליקטים 
הנוער הבדואים, המגיעים מיישובים ושבטים שונים 
זוהי תערוכה מעוררת השראה, מסקרנת  בנגב. 
ואפילו מטרידה, שמבחינתי, רק חיזקה את הצורך 
ולהבין את שכנינו במרחב שאנו  לפגוש  להכיר, 
חיים בו. אני ממליצה בחום לראות את התערוכה 

ולשמוע את יוצריה.

טכס  היה  השבוע  שהתקיים  מרגש  אירוע  עוד 
"שוקת',  התעסוקה  לאזור  הפינה  אבן  הנחת 
המשותף למיתר, לקיה, חורה ובני שמעון. לאחרונה, 
בתוקף החלטה של ועדת הגבולות ובהסכמת כל 
השותפים, נכנסה גם המועצה האזורית אל קסום 
כשותפה לחלוקת ההכנסות העתידיות, כך שכל 
אחת מהשותפות תקבל 20%, לצד, כמובן, מגוון 
האזור.  תושבי  לכלל  תעסוקה  אפשרויות  של 
אזור התעסוקה "שוקת" הוא מיזם נוסף, המסמל 
אמיצות  שותפויות  בדבר  עולמנו  תפיסת  את 
ומשמעותיות עם שכנינו היהודים והערבים כאחד, 
מתוך אמונה אמיתית שעל מנת להבטיח עתיד 
לילדינו נדרש שיפור משמעותי גם באיכות חייהם 
של שכנינו. בהקשר זה ראוי לציין, כי שבשעה טובה 
הוסרו החסמים וההתלבטויות בעניין קריית המודיעין 
והמכרז להקמתה יצא בשעה טובה לדרך. זהו עוד 
פרויקט חשוב, אסטרטגי ומשמעותי, אשר ישפיע 

ויחזק את האזור כולו. 

לצד העיסוק בשגרה המבורכת, אנו זוכרים כל העת 
להתייחס במלוא הרצינות למצב הבטחוני הרגיש, 
מוכנות המועצה  לבדוק את עצמנו, לשפר את 
לשעת חירום ויחד עם זאת, לקוות ולהתפלל לימים 

שקטים ורגועים.

שלכם, סיגל

הרמת מסך / יורם ענבר - מנהל האגודה  ותומר רכטמן רכז צמ"ד )צמיחה דמוגרפית(

״)גידול האוכלוסיה( מביא את משמר 
הנגב לנקודה שבה קיימים בקיבוץ 

מספר סטטוסים, רב-דוריות ושאיפה 
אחת משותפת ליצירת איכות חיים, 

סביבה וקהילה חסונה, המהווה מקור 
לשייכות וגאווה לכלל חבריה ולדורות 

הבאים.״

)אגודה  האגש"ח  של  חוסנו  לחיזוק  הן  תורם 
שיתופית חקלאית( מול מוסדות המדינה והן ליצירת 
המשכיות לדור המייסדים והדור השני בקרב חברי 
הקיבוץ. תהליך זה התאפשר באמצעות הירתמות 
ומעורבות של חברי הקיבוץ והמוסדות למהלך 
ביצירה של תשתית ארגונית, שתאפשר תהליך 
קליטה מיטבי, החל משלב ההזמנה למשפחות 
להיקלט, דרך הליווי בתהליכי הקליטה בפועל ועד 
הטמעה של הצרכים המוניציפליים והקהילתיים 
הנגזרים, שעליהם ממשיכים לעבוד גם בימים אלה.

מהלכים אלה, שאנו עדים להם במרחב המועצה 
ישירות בגרפים  בשנים האחרונות, מתבטאים 
של גידול האוכלוסייה ובו בזמן מביאים עמם שלל 
הזדמנויות, אתגרים ושאלות על "היום שאחרי". 
מבט זה מביא את משמר הנגב לנקודה שבה 
קיימים בקיבוץ מספר סטטוסים, רב-דוריות ושאיפה 
אחת משותפת ליצירת איכות חיים, סביבה וקהילה 
חסונה, המהווה מקור לשייכות וגאווה לכלל חבריה 

ולדורות הבאים.

לצד  ב-2012  שהוקמה  הקהילתית,  האגודה 
האגש"ח, סיימה את שלב ההתבססות ונדרשת 
כעת לאתגר הבא - פיתוח "קהילה בהתהוות". 
ערוצי הפעילות מכוונים כלפי: המרחב הציבורי 
חיזוק  ומעורבות,  אכפתיות  יצירת  המשותף, 

משמר  קיבוץ  קיים  ה-2000  שנות  בתחילת 
הנגב "מדורת ׳שבט" ובמוקדה נושא הצמיחה 
הדמוגרפית. מאז ועד היום הקים הקיבוץ שכונה 
קהילתית ובה 69 משפחות ולאחר מכן קלט 20 
משפחות במודל של עצמאות כלכלית. תנופת 
הקליטה, לצד תהליכי ההסדרה שכללו הסדר 
של החוב, שיוך דירות ושיוך של פירות הנכסים, 
הביאו את הקיבוץ למסלול של התחדשות וצמיחה 
וגם את צחוקם של הילדים למגרשי המשחקים. 
במקביל לכל אלה חל שיפור משמעותי בתוצאות 

העסקיות של הקיבוץ.

לפני כשלוש שנים הקים הקיבוץ מחדש את צוות 
הצמיחה הדמוגרפית, במטרה לבחון את ההמשך 
ולהצביע על הכיוון קדימה. יחד עם הנהלת הקיבוץ, 
הוביל הצוות מהלך להחזרת המסלול של קליטה 
לחברות מלאה והטמעתו בשלושה מסלולים: 
ג' בשכונה הקהילתית  - הסבת שלב  הראשון 
לקליטת חברים. במסגרת זו התקבלו 32 משפחות 
לחברות ועוד 9 משפחות נמצאות בתהליך מתקדם. 
בימים אלה החל שלב הפיתוח של השכונה במודל 
של בנייה מרוכזת. השני - קליטה למגרשים מבונים 
ובלתי מבונים בשטח המחנה והשלישי - לאחר תום 
ההסדרה של מודל השיוך, קליטה למגרשי יורשים.

תהליך המעבר חזרה למודל של חברות מלאה 

משמר הנגב – צמיחה דמוגרפית 

הקשרים החברתיים ולכידות. אנו מעצבים את 
הזהות הן בחיזוק והשקעה בתחומי הליבה - חינוך 
ותרבות - והן בקידום של תהליכים קהילתיים, כמו 
הטמעה של אמנה חברתית, אקדמיה המעבירה 
הרצאות ושיעורים במגוון נושאים על ידי תושבי 
המקום ובימים אלה – כניסה לתהליך של בינוי 

קהילתי, לחיבור הפאזל וראייה עתידית.

בתנודת  יבחין  הזמן,  ולאורך  פנימה  שיביט  מי 
המטוטלת שנעה חזרה וגם מביאה עמה שיח חדש, 
המאתגר מדי יום את המוכר והברור. אם תהליכי 
הצמיחה הדמוגרפית התאפיינו בלינאריות, אנו 
רואים כי הפיתוח הקהילתי מחייב אותנו למאמץ 
לרצונות  קשוב  מרחב  יצירת  לשיפור,  מתמיד 
יוזמות  המאפשרת  וזירה  המשתנים  ולצרכים 

ופעילות של התושבים בדרך לקהילה במיטבה. 

יורם ענבר - מנהל האגודה 

תומר רכטמן- רכז צמ"ד )צמיחה דמוגרפית(
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חדשות / נועה זמסקי

מה קורה
הונחה אבן הפינה לאזור 

התעסוקה שוקת, הגדול בנגב

"אזור התעשייה הזה, המשותף ל-5 רשויות, יהודיות 
ובדואיות, ייצור גם קשר כלכלי וחברתי בין תושבי 
המועצות", אמרה סיגל מורן, ראשת המועצה, בטקס 
הנחת אבן הפינה לאזור התעסוקה שוקת, שנערך 
ביום שלישי, 22.5.18. בטקס נכחו שר הכלכלה 
והתעשייה, ח"כ אלי כהן, ראשי הרשויות השותפות 
באזור התעסוקה וראשי רשויות שכנות. התכנון של 
אזור התעסוקה החדש, המשותף למועצות בני 
שמעון, מיתר, חורה, לקיה ואל קאסום, החל ב-2004. 
הוא ישתרע על כ-4,000 דונם, שיכללו תעשיה, 
מסחר ושירותים. "אני רוצה להודות לדרור קרוואני, 
מנכ"ל החברה הכלכלית בני שמעון, על התמדתו 

וסבלנותו הרבה בקידום הפרויקט", הוסיפה סיגל.
אבנר בן גרא, ראש המועצה המקומית מיתר, העומד 
בראש מינהלת אזור התעסוקה, הודה לסיגל מורן 
ודרור קרוואני על העבודה הרבה שהשקיעו. "את, 
סיגל, הדבק שהדביק את כל הפרויקט הזה ביחד. 
עם אנשים כמוך וכמו דרור יש עתיד לנגב," אמר 
בן גרא. שר הכלכלה והתעשייה הבטיח כי משרדו 
יעשה את כל המאמצים לסייע בקידום הפרויקט. 
"אני רואה הרבה כוח בנגב", אמר השר. "זהו אזור 
התעסוקה הגדול ביותר שעומד להיבנות בנגב בשנים 
הקרובות. אני מבטיח להיות זמין עבורכם 24 שעות 
ביממה וששה ימים בשבוע, כדי שעוד חודשיים יתחילו 

הטרקטורים בעבודה."

חגיגה בלבן בתאשור 

תושבי תאשור חגגו את חג השבועות באירוע שמשך 
אליו עשרות רבות מתושבי המושב, בני משפחותיהם 
ותושבי המושבים הסמוכים. האירוע, אותו ארגנה 
ועדת התרבות של המושב בשיתוף חברי הוועדים, 
התקיים ברחבת הדשא שליד בית העם, כלל ערמות 

ערבית ועברית התערבבו ביום שלישי, 20.3.2018, 
בקמפוס "מבואות הנגב" בשובל, ביום ספורט משותף 
לבתי הספר "מבואות הנגב" ו"כוכבי המדבר". במהלך 
היום התחלקו התלמידים משני בתי הספר לקבוצות 
מעורבות והתנסו במגוון של פעילויות ספורט שונות, 
בהובלתם של תלמידי המגמה לחינוך גופני ומורי 

החינוך הגופני. 
יום הספורט המשותף נתן לבני הנוער הזדמנות 
לגלות, להכיר, להתחבר זה עם זה וליצור חברויות 
חדשות. אלי פרץ, מנהל "מבואות הנגב" ואחלאם 
אלצאנע, מנהלת "כוכבי המדבר", הבטיחו לתלמידים 
כי יום הספורט הזה הוא סנונית ראשונה לפעילויות 

משותפות נוספות בהמשך הדרך.

שלנו  למתעמלות  מדליות 
באולימפיאדת הילדים

ביום חמישי, 3.5.2018, השתתפו המתעמלות מהחוג 
להתעמלות מכשירים בהדרכתה של מיכל קשנסקי 
באולימפיאדת הילדים במכון וינגייט. רבות מהן חזרו 
עם מדליות אישיות והקבוצה כולה זכתה במקום 

השני הקבוצתי.
"זו הפעם הראשונה שאנו משתתפים בתחרות זו. 
המתעמלות שלנו היו נפלאות, זכו במקומות ראשונים 
אישיים וגם סיימו במקום השני הקבוצתי", מתרגשת 
מיכל, המאמנת "הבנות היו נפלאות. זה באמת הישג 
יוצא דופן והרבה מעל המצופה". כל הכבוד לבנות 

נבחרת ההתעמלות!

גביע בבדמינטון! 

איתי אלבז מגבעות בר זכה במקום השלישי בזוגות 
בנים עד גיל 15, ביחד עם דוד פופקו ממועדון פתח 
תקווה, באליפות ישראל בבדמינטון לשנת 2018, 
 4-5.5.2018 שהתקיימה בסוף השבוע האחרון, 

בקיבוץ חצור.  זהו התואר הגבוה ביותר שבו זכה 

מועדון בני שמעון מאז שהחל לפעול לפני חמש 
שנים. צליל גומל מבית קמה הגיע לשלב רבע הגמר 
במשחקי היחידים, עידן סילבסטר ואיתי אלבז הגיעו 

לשלב שמינית הגמר במשחקי היחידים.
ויואב  סגל  ניר  חליוא,  נועם  אריה,  בן  ליאל  "גם 
עמית התמודדו במשחקים קשים והראו שיפור רב 
מהתחרות הקודמת", אומר גלעד סילבסטר, מאמן 
הנבחרת. "בנוסף לתחרות ולמשחק, מתמודדים 
יצירתיות  הנערים עם משמעת עצמית, אחריות, 
ואיש  וכבוד הדדי. מדובר בערכים שבתור הורה 
חינוך חשובים בעיני לא פחות. האליפות הזו הוכיחה 
לנו שאנחנו בכיוון הנכון ולימדה אותנו מה עוד צריך 

לשפר באימונים." 

יום "בנות בתנועה" בסימן 70 
למדינה

ביום שני, 7.5.2018, התקיים בפעם השנייה יום "בנות 
בתנועה" בביה"ס "ניצני הנגב" בהשתתפות  כל בתי 
הספר היסודיים במועצה. במפגש השתתפו בנות 
מכיתות ד'-ה' ומטרתו היתה העצמת הספורט הנשי, 
תוך שיתוף פעולה ברוח ספורטיבית וללא תחרות.  
המפגש עמד בסימן 70 שנה למדינה: הבנות רקדו 

כמו פעם ושיחקו במשחקי שכונה של פעם. 

מה קורה בחינוך
הוויה, שאלות של זהות

ביום שלישי, 8.5.2018, נפתחה במוזיאון לתרבות 
הבדואים שבמרכז ג'ו אלון תערוכה מיוחדת במינה. 
תלמידי בית הספר "כוכבי המדבר", בית ספר למנהיגות 
בדואית הפועל במתחם ג'ו אלון, יצרו תערוכת אמנות 

ייחודית העוסקת בשאלות על הזהות הבדואית.
מתוך ההזמנה לתערוכה: תלמידי תיכון בדואים 
י׳ בבית הספר ״כוכבי המדבר״  הלומדים בכיתה 

עוסקים בסיפור זהותם על רקע השתלבותם בחברה 
הישראלית. עבודות אמנות שיצרו בהנחייתו של 
רגב טובים בוחנות סוגיות של מגזר ומגדר ונקשרות 
לאתרים פיזיים קרובים ורחוקים, כמו גם למחוזות 

פוליטיים עולמיים עכשוויים. 
את התערוכה עיצבה ואוצרת ליאת יהודה והיא תוצג 
במוזיאון לתרבות הבדואים במרכז ג'ו אלון עד סוף 

ספטמבר. התערוכה מרתקת מאוד. לכו לראות!

ב"יובלי  וקהילה  משטרה  יום 
הנגב"

כ-500 תלמידים מבית הספר "יובלי הנגב", תלמידי 
כיתות א'-ו', השתתפו ביום שלישי, 8.5.2018, 
ביום קהילה ומשטרה בבית הספר.  הילדים זכו 
להדרכות בנושאים שונים ומגוונים וצפו בפעילות 
של כלבן משטרתי ויחידות משטרה שונות, כולל 
יס"מ  צוות  פלילי(,  לזיהוי  )מעבדה  מז"פ  צוות 
)יחידת סיור מיוחדת(, יחידת "יואב", הממונה על 
אכיפת חוקי התכנון והבנייה בנגב ו"קרקל" )רכב 
שטח ממוגן(. התלמידים למדו על הסוואה, ניידות 
שיטור שונות והאמצעים שבעזרתם הן פועלות וזכו 
להתנסות בפעילות פיינטבול. לסיום, קינחו הילדים 

בעמדת "שערות סבתא" ופופקורן.

ערב הוקרה למצטייני "מבואות 
הנגב"

ערב הוקרה למצטייני ביה"ס "מבואות הנגב" התקיים 
המשתתפים  המצטיינים,   .30.4.2018 שני,  ביום 
בתוכניות מחוננים  ותוכניות אקדמיות, או בעלי הישגים 
משמעותיים בספורט, קיבלו את הספר "הרשימה – 
חלומות צריך לצעוק" מאת יובל אברמוביץ' והאזינו 
להרצאה מעוררת השראה של אליס מילר, שעתרה 

לבג"ץ בדרישה לקבל נשים לקורס טיס בצה"ל.

חציר, כיאה לחג הקציר, תהלוכת טרקטורים מסוגים 
שונים נהוגים בידי חברי המושב, ילדים לבושים לבן 
ולראשם זר, מאכלים חלביים שהוכנו על ידי באי 
הטקס וריקודים. הרב אורן כהן, בן המושב, דימה 
את מעמד הר סיני, לבוש גלימה, ביד אחת אחז 
בשופר ובשנייה בספר תורה ולאחריו עלו לבמה 
עשרת התינוקות שנולדו השנה בתאשור, עם הוריהם.

חוגגים 70 בבני שמעון!

איזה ערב מדהים זה היה! מופע מרהיב של ילדי 
החוגים, ביצועים נהדרים של ההרכבים המוזיקליים, 
קרן פלס וסאבלימינל, שהעמיד את כל הקהל על 

הרגליים ולסיום - זיקוקים מרהיבים!

חנוכת קיר זכרון לחללי המועצה

בטקס מרגש ויפה נחנך ביום ראשון, 15.4.18, קיר 
הזיכרון של המועצה בקמפוס בית הספר "מבואות 
הנגב", בסמוך לאמפיתיאטרון החדש. על הקיר 
מונצחים 62 חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות 
האיבה מיישובי המועצה החל מקום המדינה. סיגל 
מורן, ראשת המועצה והרב גבי קדוש, רב המועצה, 
נשאו דברים. את המשפחות השכולות ייצגה רינת 
חכים. בסיום הטקס התקיים במקום ערב שירי 

לוחמים.

מה קורה בספורט
עושים ספורט ביחד

ספסלי ילדים / זיוה נבון

נבחרת האמנות של בית הספר "ניצני הנגב", בהובלתן 
של מריאנה לוי קריץ והילה פז, המורות המוכשרות 
לאמנות, צבעה את הספסלים מחוץ לבית הספר 
בהשראת ספרי ילדים. כמה כיף להיכנס לבית הספר 
ולזכות לקבלת פנים מרהיבה, ססגונית וצבעונית. 
המון תודה לנבחרת המובחרת ולמורות המוכשרות!

ביכורי לימודים ב"ניצני הנגב"

השבועות,  חג  לפני  ממש   ,18.5.18 שישי,  ביום 
התקיים  בבית הספר "ניצני הנגב" בבית קמה יום 
של חגיגה אמיתית, יום "ביכורי ארץ  ישראל".  בית 
הספר התקשט כולו בלבן והיום נפתח בטקס חגיגי, 
באחריותם של ילדי שכבה א' וצוות המורות. לאחר 
הטקס הצטרפו לחגיגה הורי הילדים, שבאו להתרשם 
ממבחר התוצרים, מיטב ביכורי ילדיהם, המסכמים 
את תהליך הלמידה שעברו הילדים לאורך שנת 
הלימודים, בסימן 70 שנה למדינה. התוצרים שהוצגו 
כללו עבודות על חגים ומאכלים, משחקי ילדות, 
המצאות ישראליות, דמויות מופת ועוד. ההורים נהנו 

מהתוצרים והילדים היו מלאי גאווה.

ביכורי לימודים ב"יובלי הנגב"

גם בבית הספר "יובלי הנגב" בגבעות בר נערכה 
חגיגת שבועות ססגונית ביום חמישי, 17.5.18. הטקס 
החגיגי כלל שירים וריקודים והצגת הטנא הכיתתי, 
הביכורים הלימודיים והחינוכיים של שנת הלימודים, 

שהתלמידים עמלו עליהם לאורך השנה.
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כסאות פלסטיק קטנים במועדון הוותיקים ביחדיו

כבר מספר חודשים יכולים התושבים במושבי יחדיו לצפות מדי יום שני, דקות ספורות 
לפני השעה 09:30, במחזה מיוחד: ילדי גן אורלי, גן חובה, יוצאים מגן הילדים כשבידיהם 
כסאות פלסטיק קטנים וצועדים לכיוון מועדון הוותיקים המקומי. הצעדה השבועית הזו 

היא תחילתה של פעילות שבועית משותפת לוותיקים ולילדי הגן.
"התחלנו בפרוייקט הזה לפני כמה חודשים", מספרת אנני ארז, מנהלת מועדון הוותיקים 
במושבי יחדיו. "נוצרה אינטראקציה מדהימה ומרגשת בין הוותיקים לילדים. פעם בשבועיים 
אנחנו מקיימים תפילה משותפת, שבה הילדים והוותיקים מתפללים ביחד בהמון התלהבות 
והתרגשות. בשבוע שלאחר מכן מתקיימת פעילות משותפת, כמו סיפור המתאים למועד 
או תיאטרון בובות. בסיומן של כל אחת מהפעילויות אנחנו עומדים ושרים את 'התקווה'."
"הוותיקים מחכים למפגש בכל שבוע", ממשיכה אנני. "בעת הביקור של הילדים נוצרת 
אווירה מיוחדת של אינטראקציה טבעית ומעין ברית בין הוותיקים לילדים, שחלקם גם 
קרובי משפחה. הפרויקט, שהחל כפיילוט, התגלה כהצלחה גדולה ולכן ביקשתי לרכוש 
כסאות קטנים למועדון הוותיקים, כי נראה שהפעילות הזו תהפוך לדבר קבוע. אורלי, 
הגננת, מביאה איתה משהו שמתחבר אלינו מאוד. הם הפכו להיות חלק מאתנו."

ביום שישי, 13.4.2018, יצאו בני הנוער של משמר 
הנגב ליום התנדבות בעמותת סל"ק )סטודנטים למען 
הקהילה(. יום זה הוא במסגרת פרויקט שהנערים 
יזמו במהלך סמינר לילה לבן בנושא יזמות חברתית, 
שנערך לפני מספר חודשים. עמותת סל"ק פועלת 
בבאר שבע מזה שלוש שנים  ומחלקת לכ-160 
משפחות ארגזי מזון הכוללים פירות, ירקות ולחם, 
הנאספים מדוכני השוק העירוני. "זו היתה פעילות 
מקסימה", מספרת טל שם טוב, רכזת ההדרכה 
במועצה. "מחלקת החינוך החברתי במועצה סייעה 
בהסעות לפעילות במסגרת רצוננו לקדם שיתוף 

פעולה בין היישובים ויציאה לפעולות התנדבות."
בני הנוער יצאו עם מתנדבי העמותה לשוק ואספו 
וירקות מבעלי דוכנים התומכים בפעילות  פירות 
העמותה. לאחר מיון הסחורה שנאספה וחלוקה 
לארגזים בהתאם לצרכי המשפחות השונות, הצטרפו 
בני הנוער למסלולי החלוקה השונים עם מתנדבי 
העמותה. בני הנוער התקשרו למשפחות, הציגו את 
עצמם כמתנדבי העמותה, תיאמו מועדי הגעה ובליווי 
המדריכים הגיעו למשפחות ומסרו את ארגזי המזון.

פארק קופים בדביר

במהלך חג השבועות בנו והפעילו חניכי השומר הצעיר 
בקיבוץ דביר והוריהם פארק קופים, שנבנה מחבלים 

וסנדות. איזה יופי!

יום כיף לתנועות הנוער!

ביום שלישי, 22.5.18, התקיים יום תנועות הנוער 
בקיבוץ בית קמה. טל שם טוב, רכזת ההדרכה 
במועצה: "יום תנועות הנוער התקיים השנה בפעם 
הרביעית והתארח ביישוב של השומר הצעיר, בית 
קמה. למרות החום, לקחו חלק ביום המשמעותי 
הזה כ-300 ילדים ונוער, נציגים של כל תנועות 
הנוער במועצה. הפעילות התחלקה למתחמים 
מותאמי גיל ובהם סדנאות יצירה,ג'אגלינג, אקרו 
ותחנות   ODT תחנת  בטאבון,  אפייה  באלנס, 

מקומיות של חלק מהתנועות".

מה קורה אצל הוותיקים
סיורי הוקרה למתנדבי בסיס שפיפון

ביום רביעי, 2.5.18, התקיים טיול לקבוצת מתנדבים 
ותיקים מהקיבוצים להב, דביר, בית קמה, שובל 
ומשמר הנגב, המתנדבים בבסיס "שפיפון" פעם 
בשבוע מזה שנים רבות, כהוקרה על התנדבות 
מסורה ורבת שנים. המתנדבים ביקרו תחילה בחוות 
האלפקות שליד מצפה רמון ובהמשך ערכו סיור 
במרכז רמון שבמצפה רמון, המציג בדרך חווייתית 
את סיפורו של אילן רמון ז"ל ואת סיפורו של מכתש 

רמון. הטיול היה מהנה ומעשיר. 
התקיים   ,30.4.2018 שני,  ביום  כן,  לפני  שבוע 
ותיקים מברוש, תדהר, תאשור  סיור למתנדבים 
ושומריה. המתנדבים הוותיקים סיירו במרכז למורשת 
בגין בירושלים וקנחו בארוחת צהריים במסעדה. 

המתנדבים ציינו כי הסיור היה מהנה ומעשיר.

"זיכרון בסלון" בבני שמעון

"זיכרון בסלון" הוא פרויקט ארצי, ששם לו מטרה לשמר 
את זיכרון השואה. מועדון "קפה אירופה" של עמותת 
ותיקי בני שמעון בשיתוף עם החינוך החברתי ויוזמות 
של היישובים השונים, מתאם בין ניצולי שואה המוכנים 
לספר על חוויותיהם לבין סלונים ומועדונים ביישובים.  
המפגשים מרגשים ומעוררים דיונים חשובים ומעניינים.
גם השנה התקיימו בסלונים שונים ברחבי המועצה 
מפגשים של תושבים, נוער ובוגרים, עם ניצולי שואה. 
ביום שלישי, 10.4, התקיימו במשמר הנגב שלושה 
מפגשים, שבהם התארחו יוסף ואסתר ארז אצל לילך 
וגיל טהר, דורית דקל התארחה בסלון של אורלי וסיני 
פסל ושמואל )"מומוס"( בונים התארח בסלון של דורית 
ואמנון גזית. ביום רביעי, 11.4, התארח שמעון גרונר 
משובל אצל ענת ואמיר הורביץ בניר עקיבא, פרדי 
ברקן ממשמר הנגב התארח במועדון של קיבוץ ארז 
ולובה גייר מגבעות בר פגשה את בני הנוער של היישוב 

במועדון המקומי

מה קורה בחינוך החברתי
והזוכה הוא: חייב תה!

 ,3.5.18 ערב חגיגי במיוחד התקיים ביום חמישי, 
במועדון הנוער בגבעות בר - חלוקת פרסי אוסקר 
גבעות בר. על השטיח האדום שנפרש בפתח מועדון 
הנוער צעדו כוכבי הקולנוע הצעירים של היישוב. אור 
צעד ושלי גינזבורג, שחקנים בסרט, ויובל צעד, הבמאי 

והעורך, התראיינו לאור הזרקורים לערוץ המקומי.
הערב נפתח בהקרנת הסרט "חייב תה", שעליו עבדו 
חניכי השכבה הבוגרת בחודשים האחרונים, בניצוחו 
של יובל צעד. "חייב תה", סרט אימה קומי, על פי 
הגדרתם, הוא פרי עבודתם של החניכים, החל משלב 

הכתיבה ועד להפקת הערב הנוצץ. 
בסיום ההקרנה, שאליה הוזמנו בני הנוער והורי 
פרסי  חלוקת  ערב  התקיים  ביישוב,  החניכים 
האוסקר המקומיים. כל הכבוד, חבר'ה! מחכים 

כבר לסרט המשך!

נוער גבעות בר עושה זאת בעצמו

בני הנוער של גבעות בר בנו לעצמם פינת ישיבה 
במסגרת סדנת נגרות, כחלק מתהליך שמטרתו 
להפוך את המועדון לבית. העבודה על פינת הישיבה 
נמשכה גם לאחר תום הסדנה. בני הנוער המשיכו 
בשיוף ובצביעה ימים נוספים ועכשיו יש להם פינת 

ישיבה מקסימה!

בני הנוער של משמר הנגב חילקו 
מזון למשפחות נזקקות 
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נועה זמסקי

מכלאת סוסים כמטאפורה של החיים - זה הבסיס, 
זהו העיקרון. כל כך פשוט, אבל גם כל כך מורכב. 
"אין הוראות הפעלה לעבודה עם הסוסים. כל מה 
שקורה במגרש קשור לחיים", מסבירה רותי זכריה 
ממושב תאשור על השיטה העומדת בבסיסה 
"דוהרים לחטיבה". מדובר בסדנה  של סדנת 
ייחודית וראשונית לילדים המתקשים להתמודד 
עם השינויים במעבר מבית הספר היסודי לחטיבת 
הביניים. בסדנה, שפעלה במהלך הקיץ בחוות 
ילדים,   6 במושב, השתתפו  רותי  הסוסים של 
בוגרי כיתות ו' מבתי הספר "ניצני הנגב" ו"יובלי 
הנגב". "התפקיד שלנו", מסבירה רותי, "הוא לעזור 
לילדים לראות את החיבור. הילדים מביאים איתם 
את הדפוסים האותנטיים ביותר שלהם, כי כשאין 
הוראות, אנשים עושים מה שהם יודעים לעשות 

והסוסים משמשים כמראה."
כדי להדגים בפני את השיטה, אני מחליפה את 
כפכפי הקיץ הנצחיים שלי בנעלי עבודה גבוהות 
שרותי מספקת לי ונכנסת לחצר הסוסים. סוסים 
הם חיות גדולות וחזקות, בעלות עוצמה ומשרות 
מורגל  שאינו  אדם  עבור  יראה.  של  תחושה 
בקרבתם של הסוסים, זו הרגשה מוזרה לעמוד 
כך לידם ואני, שכלבים וחתולים הם לחם חוקי, אבל 
סוסים תמיד היו עבורי דבר מרוחק וקצת מאיים, 
מתקרבת אליהם בחשש ובכבוד. אני מנסה ללטף 
את אחד הסוסים ואיני יודעת כיצד יקבל זאת. הסוס 
שאני מלטפת מתמסר לכמה דקות והולך, משאיר 

אותי לבדי בתחושת נטישה. 

התנהלות בעולם מטאפורי
 Equine Assisted( "לשיטה קוראים "איגאלה
 Growth And Learning Association -
EAGALA(.  במהלך הסדנה לומדים המשתתפים 
על עצמם בעקבות משימות שהם מתבקשים 
לבצע עם הסוסים, מבלי לקבל הנחייה או כלים 
כיצד לבצע אותן. "המשתתפים מתנהלים בעולם 
מדהים  "זה  רותי.  מספרת  הזה",  המטאפורי 
לאלו תובנות הם מגיעים. אנחנו רק מאפשרים 
את ההתרחשות ושומרים על מרחב בטוח, כדי 
לנו,  וללמוד.  להתנסות  יוכלו  שהמשתתפים 
המטפלים, אין יומרה לדעת מה טוב לאף אחד. 
בני אדם הם המומחים לעצמם. הם מכירים את 

עצמם בצורה הטובה ביותר.
במהלך הסדנה עמדו שני ילדים והסתכלו בסוסה. 
למרות הפחד והקושי הם לא ויתרו לעצמם. היית 

צריכה לשמוע את צהלות השמחה שלהם כשהם 
הצליחו להביא אותה. לי היה קשה מאוד לעמוד 
מהצד ולא לעזור להם. הלכתי ללמוד עבודה 
סוציאלית כדי לעזור לאנשים וכאן את רואה ילדים 
נאבקים ואינך עוזרת להם. עלייך להבין ולזכור 
שפעמים רבות הצורך לעזור להם הוא צורך שלך 
ומה שאת רוצה לעשות לא יעזור להם. רגע לפני 
שאני הולכת לשאול את הילדים דבר מה, על 
בן זוגי לעצור אותי ולשאול אם באמת יש צורך 

שאלך לשם." 

רותי בת 57, נשואה ואם ל-3 בנות בוגרות. הרומן 
שלה עם הסוסים החל כבר בילדותה ברחובות. 
"סבא שלי ברחובות היה עגלון. רחובות של פעם 
היתה כמעט כמו מושב ולאנשים היו בעלי חיים 
בחצרות האחוריות. היינו רוכבים בפרדסים אפילו 
26, הבנתי שעבודה  בלי אוכפים. כשהייתי בת 
עם סוסים זה מה שאני רוצה לעשות." זה התחיל 

בהתנדבות בחוות סוסים בקיסריה ולאחריה, בשנת 
1988, כשהיא כבר מדריכת רכיבה, הצטרפה רותי 
לקורס הראשון למדריכי רכיבה טיפולית שנפתח 
בישראל. בשנת 1995 הגיעה רותי עם משפחתה 
לתאשור. " מבחינתי זו היתה הגשמת חלומות", 
היא נזכרת. "השנה הראשונה היתה מדהימה. בני 
נוער מהמושב באו להתנדב בחווה במקום לשבת 
על הברזלים. זה היה פרויקט חברתי מקסים", אבל 
כשאהבתה לסוסים התנגשה באהבתה לבנותיה, 
החליטה רותי לסגור את החווה. היא סיימה לימודים 
לתואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני במינהל 
עסקים. "כשסיימתי את התואר השני, ניסיתי לראות 
איך אני מכניסה את הסוסים חזרה גם לעולם 

המקצועי שלי ולא רק לחצר הפרטית."

איש סוסים ואיש תוכן
ואז נתקלה רותי בפרסום על קורס פיתוח ארגוני 
באמצעות סוסים בשיטת "איגאלה". "זה היה הרגע 

שבו הבנתי, בגיל 50,  מה אני רוצה לעשות כשאהיה 
גדולה. כל הדרך שעשיתי עד לאותו רגע הובילה 
לנקודה הזו: גם טיפול, גם ייעוץ ארגוני וגם סוסים." 
"רכשתי כלי מדהים, שילמתי עבורו במיטב כספי 
ולא ידעתי מה לעשות אתו", היא נזכרת. לאחר 
מספר נסיונות יצרה רותי קשר עם מומחה לשיטה, 
עם  משותפת  בעבודה  שהחל  מארה"ב  יהודי 
פסיכותראפיסטית, מומחית לפוסט-טראומה. "זו 
שיטה שמתאימה לעבודה בפיתוח חוסן ופיתוח 
מנהיגות  מחפשים  שסוסים  מכיוון  מנהיגות, 
שמעבירה מסר ברור", מסבירה רותי. "שם, בחווה 
בלונג איילנד, המתמחה בעבודה עם נוער בסיכון, 

הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות."

"זו שיטה שמתאימה לעבודה 
בפיתוח חוסן ופיתוח מנהיגות, 

מכיוון שסוסים מחפשים מנהיגות 
שמעבירה מסר ברור." 

בזוג: מומחה  עובדים תמיד  "איגאלה"  בשיטת 
לסוסים ומומחה תוכן. תפקידו של איש הסוסים 
הוא לראות את שפת הגוף של הסוסים ולוודא 
שהמרחב בטוח פיזית והסוסים אינם במצב של 
סטרס. איש התוכן עוסק באנשים. אם מישהו 
סוחב אתו קושי כלשהו, טראומה או דבר מה 
שלא טופל, הסוסים יציפו את זה. תפקידו של 
איש התוכן הוא לשמור על הבריאות הנפשית ולא 
לתת למשתתפים להתפרק." השיטה אינה דורשת 
רכיבה או למידה כלשהי בנושא סוסים ומתבצעת 
כולה על הקרקע. "זה מאפשר לסוסים בחירה, 
להיות עם עצמם ולהתנהג בטבעיות", מסבירה 
רותי. "השיטה ממוקדת פתרון. איננו עוסקים בסיבות 
ובגורמים, אלא במציאת פתרונות. זו שיטה חזקה 
מאוד. מי שאינו מתנהל על פי הערכים האתיים 
עלול לפגוע במטופלים שלו ולכן יש לדעת להתנהל 
בזהירות ובאחריות. על המטפל   להחזיק בתעודה 
רשמית של מטפל, עובד סוציאלי או פסיכולוג קליני. 
רק אלה יכולים לקבל בישראל  תעודת מטפל." 

"טיפלתי בילד מעוטף עזה שנזקק לעזרה בבעיה 
של פחד קיומי", מספרת רותי. "יום אחד הוא הגיע 
ואף אחד מהסוסים לא התקרב אליו. הוא סיפר לי 
שבלילה היה 'צבע אדום' והוא עדיין פוחד. הסוסים 
הרגישו את הפחד שלו. מבחינתם זה משדר סכנה 

במהלך הקיץ התקיימה 
במושב תאשור סדנה 

בשיטת "איגאלה", 
שמטרתה לסייע לילדים 
המתקשים להתמודד עם 
השינויים במעבר מבית 
הספר היסודי לחטיבת 

הביניים. מגרש הסוסים 
כמטאפורה על החיים.

ולכן, כחיות נטרפות, הם מתרחקים. כדי שהסוסים 
יסכימו להתקרב אליו, הוא היה צריך לראות איך 
מרגיעים אותם וכך הוא למד גם על עצמו ועל 
הדרכים להרגיע את עצמו. טיפלתי בבחורה שהיתה 
צריכה ללמוד לשלוט בעצבים שלה. היא ביקשה 
להגיע למצב של יכולת לספור עד עשר לפני שהיא 
מתפוצצת. המשימה שלה היתה להביא את אחד 
הסוסים, על-פי בחירתה. לקראת סוף המפגש היא 
אמרה שהיא אינה מצליחה לבצע את המשימה ואז 
אמרתי לה: 'את זוכרת שביקשת שתצליחי לספור 
עד עשר? ותראי, כבר כמעט חצי שעה לא קורה 

כלום ולא התפוצצת." 

"הסוס אינו שופט אותנו. אם את 
נוכחת ורואה אותו, הוא רואה 

אותך. התפקיד שלנו הוא לעזור 
למטופלים לראות את החיבורים."

"ילדים היפר-אקטיביים אינם יודעים תמיד לשמור 
על המרחב של האחר והסוסים מגיבים לכך. במצב 
כזה, אני מציעה להם לנסות משהו אחר, לראות 
מה לעשות כדי שהסוס ירגיש בנוח. הסוס אינו 
שופט אותנו. אם את נוכחת ורואה אותו, הוא רואה 
אותך. התפקיד שלנו הוא לעזור למטופלים לראות 
את החיבורים. זו שיטה מדהימה. התוצאות מגיעות 
אחרי מספר מועט של מפגשים ולפעמים אפילו 

אחרי מפגש אחד בלבד."

הכל התחיל בארוחת בוקר
במהלך מבצע "צוק איתן" נסעה רותי לאנגליה, 
בשיטת  בפוסט-טראומה  המטפלת  לסדנה 
"איגאלה". "המצב כאן נגע לליבם וחברי ארגון 
'איגאלה' באנגליה החליטו לאסוף תרומות לקיום 
סדנה כזו לתושבי הדרום", מספרת רותי. הסדנה 
לא התקיימה בסופו של דבר והתרומה חיכתה 

להזדמנות המתאימה, שהגיעה הקיץ. 
"הכל התחיל מארוחת בוקר פשוטה עם רותי 
ומשפחתה", נזכר מיכה נוחם, קצין ביקור סדיר 
של המועצה. "רותי  היא שם נרדף לדוקטור דוליטל 
של הסוסים, הלוחשת לסוסים. במפגש לא מקרי 
לי על  שבו הוזמנו לארוחת בוקר, היא סיפרה 
השיטה שהיא מובילה כדרך טיפול. כדי שאוכל 
להתרשם, היא הציעה להדגים אותה על אחד 

            דוהרים לחטיבה 

" לנו, המטפלים, אין יומרה לדעת 
מה טוב לאף אחד. בני אדם הם 

המומחים לעצמם. הם מכירים את 
עצמם בצורה הטובה ביותר."
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סדנת מוכנות  
'לכתה א

דרך  ' שיפור הכישורים הדרושים לתפקוד בכתה א: מטרות הסדנה

עבודה חווייתית עם הגוף ושימוש במשחקים  , התנסויות רב חושיות

מפגש חשיפה להורים 

דקות כל מפגש60מפגשים חד שבועיים באורך 12

ילדים  5-4קבוצת קטנות של 

₪  120: מחיר למשתתף

,מוסמכת בשיטת אלבאוםמטפלת , אורבךיסמין 

לילדים ונוערמודרך   ודמיון  NLPומדריכת' מנחת מוכנות לכתה א
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שנות ה-60 
אם העשור הקודם היה שמרני וקפדני, עשור זה היה מלא בצבעוניות, הדפסים שונים ושינויים משמעותיים. 
בתקופה זו נולדו טרנדים עולמיים, שכבשו גם את ישראל. מעצבי אופנה החלו להשתמש בבדים רכים 

ונשפכים, בדים מצוירים וייחודיים.
בשנות ה-60 נולדו מהפכות אופנתיות:

* השמלות והחצאיות הארוכות התקצרו עד מעל הברך ונקראו חצאיות "מיני".
* שמלה ללא מותניים בצורת טרפז או אוהל היא שמלה משוחררת שיושבת על הגוף בגזרת A רחבה 

ומתנפנפת עד לקו הברכיים.
* נשים החלו להתהלך בחליפות מחויטות, הכוללות מכנסיים וז'קט - אופנה שנלקחה מהעולם הגברי.

* בעולם הגברים ניתן היה לראות שינוי בצבעי החליפות. לשחור ולאפור נוספו חליפות בגוונים של בורדו 
ותכלת וכך נולדה אופנה צבעונית גם אצל הגברים.

* כולנו נחשפנו למכנסי ה"פדלפון" )פעמון(, מכנסיים שהולכים ומתרחבים בחלקם התחתון והיו נכונים 
לנשים וגברים כאחד. 

בשנת 1961 הוקם מפעל הטקסטיל "פולגת", שהוקם בקריית גת ועסק לרוב בייצור בגדים  מחויטים 
לגברים. במהלך השנים הצטרפו פריטים לנשים, מבדים שהם יצרו בעצמם ובאיכות גבוהה. כיום אנחנו 

מכירים את "פולגת" כחברת "גולף".
בסוף שנות השישים נולדה אופנה מופרעת ומטריפה, האופנה ההיפית של "ילדי הפרחים". את השפעתה 

של אופנה זו נראה בצורה דרמטית יותר בשנות השבעים.

 מקומפגש לסטיילשיק / הילה מלול יעקובי

 1948 - קום המדינה 
שנותיה הראשונות של מדינת ישראל אופיינו בבגדי עבודה וחלוציות: בגדים המוכרים 
לנו כבגדי חאקי וכחול. ביניהם התבלטו כובעי הטמבל וכובעי הגרב, מכנסיים קצרים, 

סנדלים תנ"כיים ונעלים גבוהות, סרבלי עבודה ועוד. 
בשנת 1946 הוקם המפעל "אתא". עוד אכתוב עליו יותר כשנגיע לשנות ה-50.

בשנת 1949 נוסדה "גוטקס", חברה ישראלית העוסקת בייצור בגדי ים, שזכתה להצלחה 
גדולה. בשנות ה-70 וה-80 זכתה גוטקס גם להצלחה עולמית משגשגת.

"אופנה מאז ועד היום" | 70 שנות אופנה ישראלית

שנות ה-50 
העשור הראשון למדינה לא עמד רק בצילה של אופנה מהעולם. בשנים אלה ניתן לראות את 
התפתחותה של האופנה הישראלית. נוסדו והוקמו מפעלי טקסטיל ובתי אופנה. מעצבי אופנה 
חדשים התפרסמו ועיצבו אופנה ישראלית. אייקוני אופנה ודוגמניות תפסו את מקומם בעולם 

העיתונות ואף יצגו אותנו בעולם.
באופנה הישראלית בעשור זה ניתן היה לראות אופנה צנועה יחסית. כמו בכל העולם, כללה 
האופנה שמלות ארוכות, כובעים ובגדים ללא מחשופים. גם אופנת הגברים היתה שמרנית מאוד 

והתבססה על חליפות ולבוש מוקפד )למעט חקלאים ופועלים(.
בתחילת העשור רוכש מפעל "אתא" מוניטין והופך ממפעל המייצר בגדי עבודה למפעל המייצר 

בגדי נשים, הלבשה תחתונה ובגדים בסגנונות שונים, באיכות גבוהה ובלתי מתפשרת.
בשנת 1956 מייסדת רות דיין את בית האופנה הראשון בארץ, "משכית" - בית אופנה שהביא 
עמו אופנה חדשה ומיוחדת במינה: סגנון אתני מסורתי. פריטים שנתפרו מעור, סריגה ורקמה 

בעבודת יד. במהרה הפכה "משכית" לבית האופנה המוביל בארץ. 

>>

מילדי. יצאנו אל מתחם הסוסים ואני השקפתי 
מהצד על המתרחש, בשעה שהבן שלי החל 
לתקשר עם הסוסים. נפעם מהמראה, ביקשתי 
ממנה להרחיב. אחד הפרמטרים בתהליך בניית 
החוסן קשור ליכולת של הילד להרגיש שיש לו 
שליטה על חייו ויכולת לפתור בעיות. הפעילות עם 
הסוסים מאפשרת למשתתפים להתאמן בפתרון 
בעיות, להיות יצירתיים ולמצוא דרך למילוי משימות. 
כל הצלחה מחזקת את תפיסת המסוגלות ותורמת 
לחוסנו הנפשי של הילד וליכולתו להתמודד עם 
מצבים של שינוי וחוסר וודאות. כאן נולד שיתוף 
הפעולה בינינו. לאחר חשיבה משותפת, הבנו 
שהנכון ביותר יהיה להעביר את הסדנה לילדים 
העולים לחטיבת הביניים. הקמנו קבוצה של בנים 
שהופנו על ידי יועצות בתי הספר ועברו את החוויה 
יחדיו. הילדים דיברו על מפגשים טובים וחיוביים. 
מכיוון שזה היה פיילוט בקטן, לא עירבנו בתי ספר 
נוספים, אבל בעתיד אנסה לגייס כספים דרך 

משרד החינוך לסדנאות נוספות".
בנים מדהימים, מלאי פתיחות   6 "הגיעו לכאן 
ומודעות. המפגש עם הסוסים התחיל בפחד, שהם 
היו צריכים להתגבר עליו, אבל בהמשך הם למדו 
לשתף פעולה ולהתגבר על מחלוקות. היה מקסים. 
אני מקווה שבחסות מחלקת החינוך נוכל לעשות 

עוד פרויקטים כאלה." 
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שנות ה-2000
בעשור זה ניתן לראות שינוים אופנתיים שהושפעו מהגלובליזציה. הכול הפך זמין יותר וקרוב יותר ורכישת 
מותגים מהעולם הפכה לנחלת הכלל. האופנה הישראלית הושפעה רבות מהאופנה העולמית. רשתות האופנה 
העולמיות, כמו gap ,H&M, Forever 21 , זארה ומנגו, נחתו בארץ והשתלבו היטב בעולם האופנה הישראלי. 
עם זאת, גם מעצבי אופנה ישראלים חדשניים ומוכשרים כמו אלון ליבנה, ענבל דרור ודורית בר אור, פורצים 

את גבולות המזרח התיכון וכובשים את בירות האופנה. 
עשור זה אופיין באסופת אופנה מכל העשורים, ללא אפיון מסוים. כמו טרנדים שכבשו את עשר השנים הראשונות 

של המאה ה-21 אך קיבלו שדרוג כזה או אחר:
שנות ה-50, ה-60 וה-70 חזרו כאופנת הוינטג' - חנויות היד השנייה, שהיו נחלתן של מכורות בלבד, הוצבו 	 

ברחוב הראשי והווינטג' על הטיותיו הישראליות הפך למושג שמשפיע על קולקציות ובעיקר לשם נרדף 
לטעם אישי. 

 הגי'נס הפך לסקיני בגזרה נמוכה -  פריט MUST בארון, שמספק תמיד תשובה לאין-לי-מה-ללבוש עבור 	 
נשים וגברים גם יחד הוא הג'ינס. אחרי שהמגזין "טיים" הכתיר אותו כ"המצאה הטובה ביותר בתחום האופנה 

של המאה ה-20", היה זה אך טבעי שבד הדנים המוכר ימשיך להמציא את עצמו מחדש.
מאופנת "ריטה" לאופנת "ללא כתפייה" - שמלות וחולצות חושפות כתף אחת, שרוולים באורך ונפח שונה, 	 

חולצות בגזרת העטלף ודומותיה מוסיפות צלליות חדשות של תלת-ממד לנוף אופנת הטופים.
הנקודות שהפכו להדפסים גאומטריים מרובים - הנקודות והפסים של שנות ה-80 עשו קאמבק וזכו 	 

לגרסה משודרגת. הדפסי נקודות, משבצות, כתמים ועיגולים גדולים ואמורפיים מתפשטים על ז'קטים, 
חולצות ושמלות, דרך תיקי יד ועד נעליים.

מאביזרים לאקססוריז -  בעשורים הקודמים ניתן היה לראות בכל עשור ועשור אביזר משלים שונה וטרנדי. 	 
בעשור הראשון של שנות ה-2000 הגיעו האביזרים יחד והפכו ל"אקססוריז": מטפחות וצעיפים, תיקים 
בגדלים וצבעים שונים, חגורות עבות ודקות, גרביונים, תכשיטים, נעליים ואף וסטים, שעד עשור זה נחשבו 

כפריט לבוש ולא כאביזר משלים.

הילה מלול יעקובי - מרצה וסטייליסטית אישית
תושבת קיבוץ דביר

052-5508580
shimuchic@gmail.com

 הילה סטיילשיק

שנות ה-70 
אופנת שנות השבעים השתנתה באופן דרסטי בין תחילת העשור לסופו. אפשר לומר שמהפכת האופנה התרחשה 
לתוך שנות השבעים. האופנה בסוף העשור לא היתה דומה כלל לאופנה בתחילתו. העשור החל עם המגמות 
ששלטו בעולם האופנה בשנות השישים, כמו חצאיות המיני, מכנסיים מתרחבים, המראה ההיפי והמראה האנדרוגיני 

ונמשכו לתוך העשור הבא במראה ראוותני יותר.
במהלך עשור זה החל שינוי נוסף. הפוקוס השתנה מהכלל לאינדיווידואל, ל"אני" בעולם האופנה. קשה היה לדעת 
מה "בסטייל" ומה לא. כל אחד התלבש כרצונו. החברה היתה סובלנית מאד כלפי האינדיווידואל והבגדים יכלו 

לרוב גם לצעוק ולזעזע את האדם הפשוט.
הגי'נס הפך להיות הבד המוביל בעשור זה והגיע בכל פריט לגברים ולנשים: מכנסיים, ז'קטים, וסטים, אוברולים ועוד.

בשנת 1973 נוסדה חברת "קסטרו", רשת אופנה ישראלית שעוסקת בייצור ושיווק של בגדים ואביזרי אופנה 	 
ופועלת עד ימינו.

בשנת 1975 הוקם בכרמיאל מפעל "דלתא", שייצר הלבשה תחתונה. דלתא זכתה להצלחה רבה בישראל 	 
ואף בעולם.

בשנת 1976 נוסדה חברת "ראש אינדיאני" והפכה להצלחה מסחררת בעולם האופנה. "ראש אינדיאני" ייצרה 	 
אופנה "משוגעת", שכללה הדפסים שונים, גזרות בלתי שגרתיות, תצוגות אופנה יוצאות דופן ובקיצור - אופנה 

נועזת וחדשנית.
בשנת 1977 נוסדה רשת "טופר" )TOPPER(,  שהתמחתה בבגדי טריקו, טרנינג, ג'ינס ומגוון פריטי יוניסקס 	 

ספורטיביים. זוכרים את הסלוגן שלהם? "טופר, בוא אל הקשת בענן"  ו"טופר - העולם שייך לצעירים".

שנות ה-90 
האופנה של שנות התשעים הומצאה מחדש. לא נמצאו שרידים מעשורי העבר ולא נעשו 
שימושים חוזרים בטרנדים ישנים )מלבד חצאית המיני(. אופנה שנולדה מחדש אך הושפעה 
מגזרים שונים –* גברים ונשים - כאן נולדה אופנת ה"יוניסקס" - בישום, ביגוד וסידורי שיער 

היו לא פעם זהים עבור נשים וגברים. 
 ז'אנר מוזיקת הרוק - איך לא? בשנות התשעים נולדו להקות רוק בארץ ובחו"ל והן הביאו 	 

עמן את האופנה השחורה והקודרת, כמו חולצת הפלנל המשובצת שהפכה להיות הדבר 
הנכון ללבוש ביום ובערב, עם נעלי עקב או סניקרס, עם חצאית או עם ג'ינס, עם טי שירט 

למטה או קשורה על המותניים. זוכרים? 
השפעת הרחוב - הרחוב הישראלי יצר את אופנת חולצות הבטן, פאוץ' קשור סביב 	 

המותניים או תלוי ברישול על הכתף ונעלי החובה של ד"ר מרטינס בשלל דגמים וצבעים.
בשנת 1992 נכנסה אלינו בסערה חברת האופנה "FOX" - למעשה, פתיחה מחודשת 	 

לחברה שהוקמה כבר בשנת 1942. פוקס החלה את פעילותה כחברה המייצרת טי-שירטס, 
אך מאוחר יותר החלה לייצר גם בגדי גברים, בגדי ילדים וטקסטיל.

שנות ה-80 
אוי, שנות השמונים... יש שיאמרו: "שנות השמונים המזעזעות".

עשור אקסטרווגנטי )מרשים באופן מוגזם, ראוותני במיוחד, יוצא דופן, מופרז(, שכלל 
המון פאייטים, חותלות, חולצות א-סימטריות, עגילי נוצה באוזן,  מכנסי באגי בצבע 
ורוד בזוקה, עגילי חישוק, איפור מוגזם ושיער נפוח, טייטס צבעוניים, בגדים זוהרים, 

שרשראות בולטות מפלסטיק ועוד הרבה.
נוסיף על כך את אופנת הכריות בכתפיים, חולצות העטלף, חצאיות בלון ותספורת 

"פוני שושנה", שגם עופרה חזה חטאה בה.

בעשור זה הושפעה האופנה הישראלית ממי שנקרא היום "סלב" )מפורסם(. 
המפורסמים של אז היו זמרים ושחקנים והם שהכתיבו את האופנה. כולנו זוכרים 
את אופנת הבנדנה שהביא עמו הזמר אדם, את החולצה ללא כתפיה שזכתה לכינוי 

"ריטה" וטרנדים אופנתיים נוספים.
בתוך הזוועות האלה, היה מותג בגדי הים של "גוטקס" בשיאו, שם נרדף להצלחה. 
בגדי הים והחוף במראה "הוט קוטור" כבשו את העולם והעניקו למותג חותמת של 
הצלחה וזוהר בינלאומיים. בארץ, אין מי שלא לבשה באותם ימים בגד ים של גוטקס, 

או לפחות חסכה כדי לקנות אחד.
 

שנות ה-2010 - העשור הנוכחי 
העשור שאנו חיים בו כעת אינו דומה בשום צורה לקודמיו. זהו עשור שבו אנחנו מתלבשים לפי טרנדים, 
אנחנו מקבלים השראה מכוכבי טלוויזיה, סלבס, דוגמניות ומכל מי שמצטלמים ברשתות החברתיות. 
הכול מהיר ומה שהיה טרנד בחודש שעבר כבר נחשב למיושן. זהו עשור ללא חוקים, שאין בו קו אחד 

מנחה, צבעוניות שולטת ללא קשר לעונות השנה והכל נראה אפשרי.
אז מה רואים בעשור הזה?

נעלי סניקרס - אנחנו כבר לא יכולים להתעלם מקיומן, הן מגיעות בכל הצבעים, עם הדפסים או 	 
רקמות, לגברים, נשים וילדים. הן שיקיות ומתאימות לכל לוק שנבחר.

הדפסים וטקסטורות - הכול כבר מותר - הדפסים מעניינים: פרחים, חיות, פירות, פסים, משבצות, 	 
טקסטורות בגוון מנומר, תחרה, פרווה, פייטים ועד לכל סוגי הבדים.

 צבעים - לא ניתן להצביע על צבעים מסוימים השולטים בעשור זה, פגשנו כבר את כל הצבעים 	 
ואף נכנענו לשילובים שונים ומיוחדים.

פלאס סייז - גם פלאסיות נהנות מאופנה יפה, במידה מתאימה, צבעונית ומגזרות נכונות. 	 

TIPשיק 
אחרי הכול, מה שנותר לנו הוא לעקוב ברשתות החברתיות ובאתרי האינטרנט אחרי יודעי דבר, ליהנות 

מאופנה שופעת, מיוחדת ומעזה ולקבל השראה... וזיכרו - קנו אופנה ישראלית!
מאחלת לנו עוד שנים רבות של אופנה ישראלית ובינלאומית מוצלחת ומלאה בשיק! 

הילה סטיילשיק
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זרקור לחינוך בגיל הרך / חנה רוטבלט, מנהלת מחלקת הגיל הרך

צוותי הגיל הרך  במסגרת ההתמקצעות של 
אנשי  עם  פעולה  שיתוף  על  חשיבה  ומתוך 
מקצוע מהמערך הטיפולי במועצה, קיימנו השנה, 
ענבל - מנהלת התחום הטיפולי במועצה ואנוכי 
- השתלמות בנושא משחק לצוותי המטפלות 
מיישובי המועצה. המנחה של הסדנה היתה רעות 
אפרתי - מרפאה בעיסוק שעובדת כמדריכה 
התפתחותית בצוות "מעגן" וכמרפאה בעיסוק 

במסגרת תוכנית "צופית" והמרכז הטיפולי.

התכנים המרכזיים שהצוות העמיק בהם במהלך 
המשחק  חשיבות  על  התבססו  ההשתלמות 
להתפתחותם של הילדים, פיתוח מיומנויות של 
מוטוריקה גסה ועדינה באמצעות משחק  ותיווך 
ולהתאים מיומנויות  מותאם על מנת לשפר  

משחק לכל ילד בסביבות משתנות.       

כל מפגש כלל חלק עיוני וחלק של התנסות 

מעשית. התוכן הועבר באמצעות מצגות, שכללו 
תמונות וסרטונים להשלמת המסרים הנלמדים. 
בנוסף לכך, ממפגש למפגש התבקשו המטפלות 
לתרגל את התכנים שנלמדו באמצעות תצפיות 
ומשימות במהלך העבודה בגן. במפגש הסיום 
הציגה כל משתתפת משחק שפיתחה, המותאם 
לקבוצת הגיל שבה היא עובדת. כל המשתתפות 
ניתחו ביחד את תרומתו של המשחק והשינויים 
לצרכים  להתאימו  כדי  בו,  לעשות  שניתן 

התפתחותיים נוספים. 

מהמשובים שנערכו בסיום ההשתלמות, ניכר כי 
המטפלות הצליחו להגדיל את מאגר הרעיונות 
למשחקים מותאמים לגיל ולצורך ההתפתחותי. 
הן דיווחו על הבנה רחבה ומעמיקה יותר של 
חשיבות המשחק בגילאים הצעירים ועל הרחבת 

ארגז הכלים.   להלן כמה דוגמאות: 

השתלמות לצוותי המטפלות בגיל הרך

מבוך עם כדור:
משחק הגלילים הוא בעצם מבוך לכדור קטן. יש 
להעביר את הכדור במבוך  תוך הרמת המבוך 
בשתי ידיים מצד לצד, כדי לחשוף את הכדור 

ולהעבירו למנהרה הבאה.

הכנת רעשנים מחומרים ממוחזרים פיתוח של מוטוריקה עדינה באמצעות השחלה.

פיתוח מיומנויות של מוטוריקה גסה באמצעות מסלול בחצר גרוטאות

שונים  חומרים  ובהן  שונים  במשקלים  קוביות 
היוצרים רעש, כך שאפשר להשתמש בהן למגוון 
שימושים - לטפס, לבנות מגדל, להקשיב, לנגן ועוד.

מעברים בשטח /  הדס טרנטו, עובדת סוציאלית קהילתית, מעברים נגב צפוני

מתקרב בענק - תעסוקת בני נוער בקיץ 

וזה הזמן שלכם, נערים  חופשת הקיץ בפתח 
ונערות, לחסוך כסף, להכיר ולצבור ניסיון בעולם 
העבודה. לקראת הקיץ גדל היצע העבודה לנוער 
ומעסיקים רבים פותחים את דלתותיהם לבני 
הנוער. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי יש נהלים 
נוער בעבודה  זכויותיהם של בני  ברורים לגבי 

במסגרת "חוק עבודת הנוער". 

זו השנה השלישית שבה מוציאים החינוך החברתי 
במועצה ו"מעברים נגב צפוני" לפועל את הפרויקט 
בשיתוף עם רכזות החינוך ביישובים והמעסיקים 
ברחבי המועצה ומחוצה לה. במסגרת הפרויקט, 
אנו מסייעים לבני הנוער בהשתלבות במקומות 
תעסוקה ברחבי המועצה, החל מבחירה של מקום 
העבודה והמשך בליווי במהלכו ומספקים לבני 
הנוער ביישובים מידע באשר לזכויותיהם על-פי 

חוק עבודת הנוער.

לפני שאתם יוצאים לדרך, אנחנו מציידים אתכם 
ומרעננים את זכויותיכם בעבודה. להלן כל מה שיש 
לדעת על עולם העבודה במסגרת חוק עבודת 

הנוער. 

העסקת בני נוער מותרת רק מגיל חמש עשרה 
ובחופשת הקיץ בלבד מגיל ארבע עשרה. לפי 
החוק, מותר להעסיק אתכם לכל היותר 8 שעות 
ביום ולא יותר מ-40 שעות בשבוע. אחרי שש 

 45 שעות עבודה חובה לתת לכם הפסקה של 
דקות למנוחה ולארוחה, מתוכם לפחות חצי שעה 
רצופה. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבונכם 
ומותר למעסיק לנכות  את הזמן הזה מהשכר. 

חשוב לסכם הכל מראש ובכתב! 

עבודת לילה -  החוק קובע כי בין השעות 20.00 
בערב ל-08.00 בבוקר אין להעסיק בני נוער שגילם 
פחות מ-16. שעות נוספות אינן חוקיות! יום מנוחה 
שבועי - אסור להעסיק נוער ביום המנוחה השבועי, 
הכולל לפחות 36 שעות. בטיחות בעבודה - בכל 
עבודה יש סכנות שונות וחשוב להיערך אליהן 
בהתאם. אם תקנו לעצמכם הרגלי בטיחות נכונים, 
הם ישמרו עליכם ועל חבריכם לעבודה. זכותכם גם 
לקבל מהמעסיק הדרכה בנושא בטיחות במקום 

העבודה.

שכר, רבותי, שכר - גם אם הסכמתם או הכריחו 
אתכם לעבוד תמורת שכר נמוך משכר המינימום, 
עדיין המעסיק חייב לשלם לפחות את הסכומים 
 ,₪ 20.23 : 16-14 הבאים לשעת עבודה: בגיל 
17-16: 21.68 ₪,18-17: 23.99 ₪, חניך )בתקופת 
בנוסף    .₪  17.37 לשלם!(:  חובה  התלמדות 
למשכורת, יש להחזיר לכם הוצאות נסיעה, לכל 
היותר 22.60 ₪ ליום עבודה, אלא אם כן המעסיק 

מארגן הסעה.

קנסות ועונשים - בשום צורה או אופן אסור להטיל 
עליכם קנסות או עונשים כספיים, גם אם שברתם 

בטעות צלחת או כוס.

על המעסיק לבצע רישום מדויק של שעות העבודה 
שלכם. אם רישום השעות נעשה באמצעי שאינו 
מכאני או אלקטרוני )שעון נוכחות(, עליכם לוודא 
שהרישום מתבצע בסיום כל יום עבודה ונחתם 
על-ידיכם ועל-ידי המעסיק. כדי למנוע תקלות, 
מומלץ לערוך רישום פרטי של הימים והשעות 

שבהם אתם עובדים.

טפסים - יש אישורים שעליכם צריכים לדאוג להם 
לפני תחילת העבודה )כל עבודה(:

אישור מרופא משפחה, צילום ת"ז או צילום ספח 
ת"ז של ההורים )אם אין לכם עדיין תעודת זהות(. 

אין צורך בפנקס עבודה!

בני נוער יקרים, חוק עבודת הנוער נועד להבטיח 
את זכויותיכם. לצד זכותכם להתפרנס בכבוד, 
החוק קובע הוראות ברורות לגבי שעות העבודה 
המותרות ושעות המנוחה וכולל הוראות לשמירה 
על בריאותכם ובטיחותכם. זוהי חובתכם לדאוג 
לזכויותיכם. אנו מאחלים לכם הצלחה רבה וזכרו 
לאורך כל הדרך שפרויקט ענ"ק מהווה כתובת 

ובית לכלל בני הנוער במועצה. 
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קהילת העסקים של בני שמעון

bzb.org.il כנסו לאתר
 ותהנו מכל המבצעים וההנחות 

המיוחדות במגוון העסקים המקומיים

מועצה אזורית בני שמעון 
קונים קרוב לבית !

 חפשו אותנו
ב- 

ולפני שמתחיל תהליך הבנייה עצמו, אלמד 
אתכם את העקרונות המנחים של "בנה ביתך"  
ונבנה ביחד תקציב ריאלי ונכון עבורכם )מומלץ 

מאוד עוד לפני שמתכננים את הבית(.

"אני מאמין שבית צריך לבנות עם תוכנית מסודרת 
ותקציב ידוע מראש ולא להגיע לתהליך הזה מבלי 
להבין למה נכנסים. זה מה שיעשה את ההבדל 
בין בניית בית בלחצים מיותרים לבין האפשרות 

לעבור את הבנייה בהנאה ולישון בשקט."

מה אתה אוהב בעבודה שלך יותר 
מכל?

"אני אוהב מאוד את הקשר הבינאישי עם הלקוחות 
והאפשרות להגשים חלומות. 

בנייה של בית פרטי זהו פרויקט מורכב וארוך 
ולעיתים אף מתיש, ובנוסף לכך כרוך בהוצאה 
כספית גבוהה. הידיעה שאני יכול לסייע ולתת 
ללקוחות שירות בתחום שבו בדרך כלל אין להם 

ידע או ניסיון, מקנה לי סיפוק גדול."

החלק השני שאני אוהב מאוד בעבודתי הוא 
היצירה. ניתנת לי האפשרות ליצור יש מאין.

 יש לנו בסך הכל מגרש ריק, תוכניות על הנייר 
ואולי הדמיה ממוחשבת ומכאן מתחילה העשייה.                     
לראות את הבית הולך ונבנה שלב אחר שלב, 
מוכן  בית  לנו  יש  התהליך  של  בסופו  כאשר 
שאנשים מתגוררים בו, גורם לי להתרגשות כל 

פעם מחדש."

"מחיר הוא מה שאתה משלם, ערך 
הוא מה שאתה מקבל" )וורן באפט(.

אבנר מספר שיש לו משפט שמלווה אותו לאורך 
חייו המקצועיים וכך הוא גם פועל כבעל עסק 
עצמאי, שנותן שירות. "לאור המשפט הזה אני 
מעניק את השירות. לתת את השירות המקצועי 
והנכון בדרך ארץ ובחיוך, לעמוד בתקציב ולדאוג 
שלא יהיו הפתעות, לתת את ההרגשה שיש על 
מי לסמוך - זהו הערך המוסף שלי, מעבר למחיר. 
הדבר החשוב ביותר בעיני הוא שבבית תשרור 
אווירה של אהבה ושמחה. לכן כדאי שגם הדרך 

לבניית הבית תלווה ברגשות טובים וחיוביים."

:BZB להיות חבר במועדון העסקים
אני חבר במועדון העסקים של המועצה מיום 

הקמתו. זה בהחלט עזר לי בתהליך ההקמה 
של העסק ובחיי העצמאות, הבודדים לפרקים.

כיום, המועדון משרת אותי בשני דברים עיקריים 
– אני נחשף לעסקים אחרים של תושבים שגרים 
קרוב אלי והם נחשפים אלי ולעסק שלי. כבר 
ביצעתי פרויקטים שהגיעו דרך חברי המועדון 

ועבור חברת מועדון.

הדבר השני, שאינו חשוב פחות – המועדון תורם 
לי ביצירה של שיתוף פעולה עסקי. 

שייך לקבוצה חזקה  לחוש  לי  גורם  המועדון 
ולקהילה תומכת, שבה תמיד אפשר לחלוק, 
להתייעץ ולהתלבט במחשבות מתוך חיי העסק.

פרטי התקשרות:
אבנר מגן - ניהול ופיקוח פרויקטים בבנייה

טלפון: 058-4255511
avner.magen@gmail.com :דוא"ל
בפייסבוק: אבנר מגן - ניהול ופיקוח בניה

מעברים – מסע בין עסקים במועצה / חדוה גבריאל, מנהלת תחום היזמות במועצה

 ,BZB את אבנר מגן הכרתי לקראת הקמתו של
מועדון העסקים בבני שמעון. אבנר, תושב בית 
ילדים  ל-4  ואבא  לחניתה  נשוי   ,50 בן  קמה, 
)יובל, בת 16, עידו, בן 14, רועי, בן 12 ועילי, בן 9(, 
בעל עסק לניהול פרויקטים ופיקוח בנייה. בבית 
קמה הוא גר למעלה מ-9 שנים, לאחר שגר עם 
משפחתו בערבה ובבאר שבע, עיר הולדתו. חניתה 

היא בת קיבוץ רביבים.

עוברים לבית קמה
"גרנו במשך שנה בערבה, כאשר הילדים היו 
צעירים מאוד. כשחזרנו לבאר שבע והילדים הגיעו 
למוסדות החינוך בעיר. חניתה אמרה שהיא רוצה 
שהילדים יגדלו על בסיס העקרונות של חינוך 
קיבוצי. הכרנו משפחות שקנו מגרשים בהרחבה 
הקהילתית והרעיון מצא חן בעינינו. התארגנו יחד 

עם עוד כמה זוגות חברים והחלטנו להצטרף.

אנחנו שמחים מאוד שבחרנו לגור בקיבוץ הזה 

ובמועצה הזו, אוהבים מאוד את הקהילה, את 
האווירה הקיבוצית ואת האיזון בין ה'ביחדנס' לבין 

המקום הפרטי שלנו כמשפחה." 

משנה כיוון בחיים
אבנר מגן, בעל תואר ראשון בהיסטוריה ומדע 
המדינה ותואר שני במנהל ומדיניות ציבורית, 
עבד בחברות מובילות במשק בתחום השירותים 
והבנייה בתפקידי מכירות ושיווק, שירות לקוחות 
וניהול פרויקטים, עד שיום אחד, לאחר שקיבל 

קריאת השכמה, החליט לחולל שינוי בחייו.

9 שנים בחברה בינלאומית שמייצרת  "עבדתי 
ומשווקת רעפי חרס. במהלך עבודתי שם למדתי 
ונחשפתי לעומק לתחום הבנייה בכלל  רבות 
ולתחום הבנייה הירוקה בפרט. במקביל לכך 
השתלמתי גם בבנייה מתקדמת. בגיל 48 גיליתי 
שחליתי בסרטן. למזלי, גילו הרופאים את הסרטן 
כשהיה עדיין במצב ראשוני והוא הסתיים בצורה 

מהירה וקלה. בשלב זה החלטתי לחולל שינוי 
באורח החיים ומכאן גם במקום העבודה ולשלב 

את שני הדברים שאני אוהב - אנשים ובנייה.

את תחום הבניין הכרתי ואהבתי עוד כילד צעיר, 
כשהתלוויתי לאבי ז"ל, בעת שבנה במו ידיו את 
בית המשפחה בבאר שבע. "אבא שלי היה בעל 
ידי זהב ולימד אותי לעשות הכל: לעבוד, לבנות, 
לרצף ולטייח. אהבתי את זה מאוד. את ביתנו 
בבאר שבע בניתי בעצמי וגם את הבית שבו אנחנו 

מתגוררים היום בבית קמה."

"היה לי קשה לעזוב את העולם של השכירים, 
שבו חייתי מאז ומתמיד", ממשיך אבנר ומספר. 
"נהניתי מעבודה טובה, רכב צמוד והערכה רבה, 
אבל הגעתי מוכן לצעד המשמעותי של פתיחת 

עסק כעצמאי.

לפני 6 שנים למדתי בקורס לניהול ופיקוח בנייה 
מטעם מרכז הבנייה הישראלי ובמקביל לכך 
מצאתי את עצמי מייעץ ומסייע לחברים ומכרים 
רבים במהלך בניית ביתם ובשיפוצים ואף בפתרון 
של ליקויי בנייה שהתגלו לאחר שהבתים אוכלסו. 
ומלווה  כמנהל  שימשתי  הלימודים  סיום  עם 
פרויקטים בבנייה פרטית ובשיפוץ של מספר 
מתקדם  קורס  סיימתי  שנתיים  לפני  דירות. 
בקריאת תוכניות בניין. אני מוסמך במתן שירותי 
גישור וזה בהחלט עזר ועוזר לי בתהליכי הבנייה 
מול הלקוחות, כך שביום שהחלטתי לעשות את 
השינוי הגדול, היו לי כלים מתאימים להקים עסק 

בתחום הבנייה."

לבנות בית ולישון בשקט
אצל אבנר תוכלו לקבל מספר שירותים בתהליך 

הבנייה ושיפוץ הבית.

 	 One stop -"ניהול וביצוע מלא "עד מפתח 
 shop

כאשר אני מבצע את הפרויקט, אני נוטל למעשה 
 אחריות כוללת על התהליך מראשיתו ועד לסיומו.

אני הוא איש הקשר היחיד של הלקוחות לכל 
דבר ועניין וכתוצאה מכך, הם מקבלים בית 

איכותי ושקט נפשי.

פיקוח בנייה - אני מלווה את הלקוחות ואחראי 	 
מטעמם לניהול הפרויקט משלב הייזום ועד 
האכלוס, כולל בחירת בעלי המקצוע, ליווי 
ובקרת איכות בשטח ומוודא עמידה בתקציב 

שסוכם.

 ייעוץ לפני בנייה – עוד בטרם צאתכם לדרך 	 

אבנר מגן - לבנות בית בראש שקט 

>>
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מקומפגש סביבתי / שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה

בבריאות  אותך  מלהיב  מה  יאיר, 
הסביבה?

לקחת  שנדרשת  עבודה  זו  הסביבה  בריאות 
בחשבון את כל הטבע הנמצא במרחב שלנו, 
החל מחיידקים, דרך חרקים, מכרסמים ויונקים 
אחרים ועד לפעילותם של בני האדם – איך מנטרים 
ומסדירים את כל אלה על מנת למנוע התפרצות 

של מחלות. 

בעבודה היומיומית אני עורך ביקורות בעסקים 
המייצרים מזון, כדי להבטיח שהמזון יהיה נקי ובריא, 
עורך ניטור וטיפול בבעלי חיים למניעת התפרצות 
של מחלות, כולל ניטורים בנחלים ובמקווי מים – 
המקומות שבהם נוצרים זחלי יתושים, כדי להדביר 

אותם לפני שהם הופכים ליתושים בוגרים. 

חומרי ההדברה אינם בריאים לסביבה ולאדם 
ולכן אני מוביל שני פרויקטים של הדברה ביולוגית, 
כדי להפחית את המפגעים ללא שימוש בחומרי 

הדברה. 

פרויקט אחד הוא הצבה של תיבות קינון לתנשמות, 
שתופסות מכרסמים. הפרויקט השני הוא "כאן גר 

בכיף עטלף " - תיבות קינון לעטלפים.

כאן נציין שיאיר הוא לא רק תברואן המועצה, אלא 
גם צפר ומאחוריו קורסים בתחום הצפרות. 

למה עטלפים?
עטלפים הם אשפים בציד של חרקים מעופפים. 
העטלפים צדים בלילה, בדיוק בשעות הפעילות של 
החרקים המעופפים הרצויים פחות, כמו יתושים. 

לעטלפים יש כושר ציד מפותח. עטלף אוכל בלילה 
חרקים במשקל של חצי ממשקל גופו. אם עטלף 
לבן שוליים שוקל 6 גרם, הוא יכול לאכול בלילה 
3 גרם ויותר. זה נשמע מעט בגרמים, אבל בלילה 
אחד עטלף תופס מעל לאלף חרקים מעופפים. 

למה צריך להציב תיבות לעטלפים?
בעבר היו בתים ישנים ובהם סדקים ורעפים. היום, 
עם הבניה המודרנית, נוצר מחסור במקומות קינון 

לעטלפים.  

 הרעיון הוא לתת להם תנאים נוחים לחיות, לישון 
ולהתרבות במקומות שבהם אנחנו רוצים להדביר 

חרקים מזיקים - בעיקר יתושים. 

אנחנו שואפים לפתור את בעיית היתושים ללא 
שימוש בחומרי הדברה, הפוגעים בטבע ובנו כחלק 
מן הטבע. בנוסף לכך, העטלף הוא מדביר ביולוגי 
חשוב וניזון גם מחרקים המזיקים לחקלאות, כמו 

עש הפרודניה ועוד רבים אחרים.

לתיבות  להגיע  אמור  בדיוק  מי 
הקינון?

התיבות ייחודיות לעטלפים לבני שוליים - עטלף 
קטן בגודל של אגודל. 

בישראל יש לעטלפים מוניטין שלילי בגלל פעילותם 
של עטלפי הפירות, שמלכלכים את הרחובות 
ופגעים בפירות שעל העצים, אבל יש לדעת שמתוך 
33 מיני עטלפים הקיימים בישראל, רק 3 מינים 

הם עטלפי חרקים. 

יותר מעטלפי  גדולים  מכיוון שעטלפי הפירות 
חרקים, נבנו התיבות כך שלא יתאימו לעטלפי 
פירות,  אלא לעטלפי חרקים, שהמין הנפוץ שלהם 

הוא עטלף לבן שוליים.  

האם העטלפים האלה חיו אצלנו בצורה 
טבעית, או יובאו ממקום אחר?

הם קיימים באזור שלנו ובכל הארץ. לא תמיד 
רואים אותם, כי ביום הם ישנים. בחורף, כשיש פחות 

חרקים, הם נכנסים לתרדמת חורף. 

מתי צפויים התושבים החדשים להגיע?
תהיה  זו  שלהם.  ובזמן  בעצמם  יגיעו  העטלפים 
החלטה שלהם אם לבוא לקנן בתיבה או לא ובאיזה 

אזור יתאים להם לקנן.  

לא נביא עטלפים במיוחד, אלא ניתן לתת לטבע 
לעשות את שלו. איננו  רוצים לשנות דרסטית את 

האיזון האקולוגי, אלא לסייע לעטלפים להתבסס. 

איפה אפשר למצוא את התיבות?
התיבות הראשונות נמצאות בכרמים וחצרים ויוצבו 

גם באזור מושב תדהר, לאורך נחל גרר. 

המסעדה":   מול  הבית  את  "להקים  הוא  הרעיון 
נוצרים  הוצבו במקומות שבהם  מקומות הלינה 
חרקים, לדוגמה - בקרבת נחלים ומקווי מים קבועים, 
כמו מכוני טיהור שפכים. התיבות יוצבו קרוב ליישובים, 

ראיון עם יאיר גולדין, תברואן המועצה ואחראי על בריאות הסביבה.
מחלקת שפ"ה )שיפור פני היישוב( במועצה האזורית בני שמעון. 

 להזמין את
הצייד השקט

כתבה: שירלי חכם יפרח, 
רכזת איכות הסביבה במועצה

הדברה ביולוגית -  ציפורים לטובת 
התושבים

תנשמות: הדברת מכרסמים  
עטלפים: הדברת חרקים מעופפים

כמה נקודות מעניינות...
להפרשות של העטלפים קוראים גואנו, שהוא   •

חומר דישון מעולה. 

במקומות שבהם אפשר לשמור עליהן ולא בשטחים 
פתוחים, שבהם יש חשש שיתחרו במינים נדירים 

של עטלפים. 

דרך אגב, לעטלפים יש אויבים טבעיים ,כמו חתולים 
ותנשמות. לכן אנחנו מציבים את התיבות במקומות 
שבהם התנשמות אינן מקננות וכן על עמודים או עצים 
גבוהים, בצורה שתקשה על חתולים להגיע אליהן. 

מה מתבקשים התושבים לעשות )או 
לא לעשות(?

בבקשה לא לטפס ולהפריע למנוחתם של העטלפים. 

רוב מיני העטלפים בישראל נמצאים בסכנת   •
הכחדה, למעט עטלף לבן שוליים ואשף מצוי.
לנווט  העטלפים משתמשים בקול על מנת   •
ולמצוא את החרקים. העטלף מפיק גלי קול 
בתדרים גבוהים על-קוליים וקולט מיקומים של 
מכשולים או טרף בעזרת הגלים המוחזרים 
לאוזניו. מחקרים על הסונאר של העטלפים 
– הניווט הקולי, שימושו לפיתוח ופתרון בעיות 

באמצעי ניווט כמו סונאר ורדאר. 

במכון ויצמן מתבצעים מחקרים על עטלפים   •
על מנת להבין את מח האדם. "הם חברתיים 
מאוד ועושים דברים מרשימים מאוד, שאנחנו 
תופסים כאנושיים, בפרט למידה מהתבוננות" 

)פרופ' נחום אולנובסקי(.

מתוך כתבה של מריאנה בננסון באתר "וואלה". 
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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

 ותודה שבחרתם אחר 

מקומפגש משפטי / עו"ד מיכאל בן ברוך

קטאר, המדינה שתארח את המונדיאל בשנת 
2022, נמצאת עמוק בהכנות לטורניר היוקרתי 
ביותר בעולם הספורט. כמה עמוק? לפי הערכות, 
דולר  קטאר צפויה להשקיע כ-150 מיליארד 
בבניית תשתיות, הכוללות אצטדיונים חדשים, 
כבישים, אוטוסטרדה המחברת בינה לבין בחריין, 

רכבות מהירות ו-55 אלף חדרי מלון חדשים.

חזית  להציג  מנת  על  פניה  את  משנה  קטאר 
נוצצת, אך לטירוף הזה יש מחיר כבד. עשרות 
ועל פי הערכות  עובדים מתים שם מדי שבוע 
האיגודים  של  הבינלאומית  הקונפדרציה  של 
המקצועיים, עד למשחקים עצמם ימותו בקטאר 
כ-4,000 פועלים זרים. נכון, בקטאר לא מאמינים 
בעובדים  מתעמרים  והקבלנים  אדם  בזכויות 
)הנפאלים לרוב(, שזקוקים לעבודה הזו כמו אוויר 
לנשימה, אבל קטאר אינה חריגה בהתנהגותה, 
אלא רק בקיצוניות של התנהגות זאת. קטאר מהווה 
את המופע הקיצוני ביותר למה שידוע מקדמת 
דנא - כשמדובר בעבודות בנייה, החומר )הכסף( 

חשוב מחיי אדם.

כמה מוקדמת התופעה הזו? עיון באחד החיבורים 
ְדַּרִבּי  )"ִפְּרֵקי  היהודי  האגדה  בעולם  הנפוצים 
ֱאִליֶעֶזר"( מלמד על היחס שניתן לחומר על פני 
חיי אדם, כפי שהוא בא לידי ביטוי במהלך בנייתו 
של מגדל בבל: "ר' פנחס אומר: לא היו שם אבנים 

יש לנו עניין עם פועלי בניין
לבנות את העיר ואת המגדל... ואם נפל אדם ומת 
לא היו שמים לבם עליו, ואם נפלה ְלֵבָנה היו יושבין 

ובוכין ואומרין מתי תעלה אחרת תחתיה".

דו"חות שהתפרסמו בשנה האחרונה מלמדים, 
כי במהלך שנת 2017 נהרגו בישראל 35 עובדים 
בענף הבנייה ו-228 עובדים נפצעו באופן בינוני-
קשה. חשוב לציין, שפציעה בענף הבנייה אינה 
דומה לפציעות בעבודה אחרת, שכן לרוב מדובר 
במזל גדול שהתאונה הסתיימה רק בפציעה ולא 
במוות. כך, למשל, במקרה שמשרדנו מטפל בו: 
תאונת עבודה של אדם שנפל מפיגומים בגובה 
של כ-7 מטרים ונחת בין שני עמודי תמך שמטר 
אחד מפריד ביניהם. כמה סנטימטרים ימינה או 
שמאלה ועדיף שלא לתאר כיצד זה היה מסתיים.

אם נבחן את תקנות הבטיחות בעבודה, נגלה כי 
המחוקק מנסה לדאוג לבטיחותו של העובד, כך 
שהרעה רובצת לפתחם של הפיקוח והאכיפה 
בשטח. כדי לפקח ולאכוף את התקנות, יש צורך 
במפקחים שיבקרו באתרי הבנייה ויוודאו עמידה 
בתקנות בטיחות העובדים. מינהל הבטיחות מעסיק 
כ-20 מפקחים בלבד, שאמורים לפקח על אלפי 
אתרים, כך שלכל אתר הם מגיעים אחת ל-3 
שנים. עם פיקוח כזה, קל להבין מדוע אין לתקנות 
הבטיחות כל משמעות. בנוסף לכך, גם לאחר 
שכבר התרחשה תאונה ומצופה שתתבצע חקירה, 

מסתבר כי ברוב המקרים כלל לא נפתחת חקירה 
של משרד העבודה והרווחה, כך שאין מסקנות 

להסיק, בוודאי לא ליישם.

לשם האופטימיות ההכרחית, נציין כי קיימת מגמה 
חיובית בפסיקה של בתי המשפט, המתייחסים 
ברצינות לטענות בדבר הפרה של תקנות הבטיחות. 
אם בעבר היו מחלקים את האחריות בין העובד 
למעביד, היום מתחדדת ההבנה שהמעביד הוא 
שיוצר את הסיכון ובכוחו למנוע אותו, כך שמירב, 
אם לא מלוא האחריות, רובצת לפתחו או לפתח 

מי מטעמו. 

החודש צוין יום הפועלים, שמקורו במאבק להגבלת 
יום העבודה ל-8 שעות. זכויות העובד עברו כברת 
דרך ממשית מאז ובסך הכל, אין ספק שתנאי 

העבודה טובים יותר מאשר בעבר.

עם זאת, נראה כי בענף הבנייה יש עדיין צורך 
במאבק על זכות בסיסית עוד יותר מאשר הגבלת 

שעות העבודה - הזכות להישאר בחיים.

הכותב הוא עורך דין במשרד עו"ד צילי עמיר, 
העוסק בדיני ביטוח, נזקי גוף ורשלנות רפואית. 
פרטים ליצירת קשר: טל'- 08-9949000 דוא"ל 

michael@amirlaw.co.il -

אחר=שמן  
בכל מקום מדברים על השמנה: בבית בין הורים 
וילדים, בבית הספר, במערכת החינוך, באופנה, 
בתקשורת בעולם העבודה ובתקשורת בין רופא 
וחולה. המילה "שמן" הפכה למילה נרדפת למילים 
רבות, שכולן שליליות: השמן הוא מפסידן, לוזר 

חסר שליטה ועצלן מבחירה. 

תשאלו את הילדים שלכם: רזה זה מצב פיזי, 
שמן זו קללה. 

העולם המערבי וישראל בתוכו סוגד לרזון, ליופי 
ולנעורים ובז ואפילו שונא את כל מה שהפוך - 
זקנה, כיעור ושומן. מחקרים מצביעים על כך 
שהיחס שזוכים לו אנשים שמנים ברחבי העולם 
המערבי מזכיר את כל תופעות הגזענות המוכרות 

לחברה האנושית. 

"שמנופוביה" היא חרדה בלתי הגיונית מאנשים 
בעלי משקל יתר, המובילה לפיתוח של סטיגמות 

שליליות כלפיהם ולפגיעה בהם. 

כיצד מתבטאת הפגיעה? בואו ניתן דוגמה מעולם 
הרפואה והמשפט: שחף קישניה היתה בת 22 
בלבד, כאשר הבינה שמערכת הבריאות בישראל 
אינה רואה בה חולה רגילה. היא פנתה לטיפול 
רפואי וזכתה לשמוע רופאים מתלוצצים מעל 
מיטתה, לועגים לגופה השמן ומתעלמים מנוכחותה 
בחדר, כאילו היותה שמנה הופכת אותה בלתי 

נראית בעיניהם ובעיקר בלתי ראויה לטיפול. 

שחף, היתה הראשונה בישראל לפתוח הליך 
משפטי נגד בית חולים ונגד צוות רפואי, תוך טענה 
בדבר טיפול לקוי על רקע משקלה העודף. הספרות 
הרפואית המקצועית מעידה אף היא כי לטיפול 
באנשים שמנים מתלווה אלמנט נוסף: רופאים 
ומטפלים מעידים כי הם מפתחים יחס שלילי כלפי 
מטופלים שמנים – חוסר סבלנות, חוסר אמון ואף 
דחייה פיזית. חמלה מתחלפת בתחושת גועל - 
רגשות שליליים שמלווים את המטפלים והופכים 

את יחסם הכללי למטופל השמן ללקוי ורשלני. 

נשים, דרך אגב, סובלות מאפליה כפולה. היחס 
לסבל ולכאב הנשי סלחני יותר )כמה מכם שמעו 
יותר לגברים?(, כאב  שאבנים בכליות כואבות 
נתפס כחלק מהשמחה של להיות אשה וממילא 
ניתן לחיות אתו. מחלות רבות הנתפסות כנשיות 
את  ניקח  רק  אם  מהירה.  להכרה  זוכות  אינן 
הפיברומיאלגיה כדוגמה, נוכל לראות איך מחלה 
שרוב החולים בה הן חולות אינה זוכה לתשומת 

לב רפואית רצינית. 

אם זכינו לטיפול רשלני מעצם היותנו נשים, אשה 
שהיא גם שמנה נותרת מחוץ לעולם שבו טיפול 
רפואי הוא רק טיפול רפואי. היא מצויה בעולם שבו 
כל מחלה או מצב רפואי שלה, קטן כגדול, מלווה 
בהערה לגבי משקלה והצעות למתווה טיפולי 
הכולל בראש ובראשונה דיאטה: מפוריות ועד 

מיגרנה, מכאב בטן ועד חור בשן. 

אנשים שמנים הם אחר. אחר שנתפס בעינינו 
כעצלן, לא ראוי, תבוסתן וחלש. 

אנשים שמנים זוכים למבטי לגלוג בעודם קונים 
מזון ברשתות הסופרמרקט: "את באמת צריכה את 
כל זה?" "אולי לא כדאי לקנות את כל זה?" "ניסית 

לקנות מזון בריא? זה היה יכול היה לעזור לך..." 

לאנשים שמנים קשה יותר להתקבל לעבודה. 
הם זוכים להערכות גרועות במבחני מיון, כאשר 
הבוחנים מציינים שחור על גבי לבן, כי "המועמד 

אינו מסוגל לשלוט על עצמו. ודאי שלא יוכל לשלוט 
על צוות עובדים", או "המועמד אינו אסתטי", או "לא 

ישתלב חברתית". 

בחברה המערבית יכולים אנשים שמנים לזכות 
או לנצח רק כאשר הם מתמודדים מול שמנים 
אחרים. יש אפילו תחרות יופי נפרדת לשמנות, 
כי אשה שמנה יפה רק מול שמנות אחרות והיא 

תמיד, אבל תמיד, קודם כל שמנה. 

אין כאן אמירה ששמן זה בריא, אבל גם לא אמירה 
ששמן זה חולה. שמן הוא שמן. שמנה היא שמנה. 
הבעיה מתחילה כאשר כל מה שהחברה רואה 
באדם זה רק את השמן או השמנה שבהם וזהו. 

כל השאר זה רק שומן. 

עומדת זמרת א-ד-י-ר-ה על הבמה ומנצחת את 
כ-ו-ל-ם. היא יודעת לומר בקול שהגוף שלה הוא 
שלה ואם תבחר להיות בו רזה או שמנה, זה עניינה 
שלה ושלה בלבד, אבל בסוף היום, כשכל האורות 
עליה ועשרות אלפי עיניים מסתכלות רק בה, היא 
עדיין מרגישה "אחר". היא יודעת שלמרות הקול 
האדיר וההופעה הבלתי נשכחת, השאלה אם 
ניצחה למרות שהיא אחרת או מפני שהיא אחרת 

לא תאחר לבוא. 

ואגב, המילה "שמנה" לא נכתבה או נאמרה כמעט 
בשום מקום. כמו "זקן" או "שחור", שמן זו קללה 
ובעולם הפוליטיקלי קורקט – היכן שמצוי "אחר", 

שם נמצאת אפליה. 

על הבמה עומדת זמרת, אחת שרק לפני רגע הקפיצה יבשת שלמה בקולות תרנגולת וצלילים מוזרים, 
במראה שזורק אותך ישר לרחובות טוקיו. עומדת על הבמה ואומרת תודה לאירופה - תודה שבחרתם 
Thank you for choosing difference, thank you for choosing( אחרת, תודה שבחרתם מגוון
diversity( ואיש אינו חושב לרגע שהיא מתכוונת למוצאה, לדתה, למינה ואפילו לא לבחירת השיר 

הייחודי והשונה, או לבחירת הלבוש הבלתי קונבנציונלי. כולם יודעים למה הכוונה: יש בחדר פיל וכולם 
רואים אותו, אבל איש אינו קורא לו בשמו. 
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מקומפגש לתרבות / קרן סביון כחילה, מנהלת מחלקת תרבות

פסטיבל ישראל  2018 
פסטיבל ישראל מתקיים בירושלים מדי שנה ומהווה 
נקודת מפגש בינלאומית וישראלית בין התחומים 
השונים של אמנויות הבמה ובין אמנים ויוצרים 
מהארץ ומחו”ל. הפסטיבל הוא אירוע רב-תחומי 
ותיק ובעל מוניטין, המציג הפקות איכות בתחומי 
המחול, המוזיקה, התיאטרון והפרפורמנס מרחבי 
העולם, וכן הפקות מקור מישראל ומופעי חוצות 
פתוחים לקהל הרחב. לצד המופעים בפסטיבל 
נערכים כנסים מקצועיים, כיתות אמן וסדנאות עם 

היוצרים האורחים מחו”ל . 
הפסטיבל מתקיים בירושלים בין התאריכים -23.5

.11.6.2018
https:// :פרטים נוספים ותוכניה באתר הפסטיבל

www.israel-festival.org | אל תחמיצו!

המלצות החודש

הבלט הישראלי מציג: פיטר פן בבכורה 
עולמית 

עולמית  בכורה  להציג:  גאה  הישראלי  הבלט 
לכול המשפחה! 20 רקדנים ורקדניות, תפאורה 
מרהיבה, תלבושות ססגוניות וסיפור ילדים המבוסס 
על אגדת פיטר פן. הילד הנצחי שלא גדל לעולם 
לוקח אותנו ואת הילדים האבודים לעולם מופלא 
או לארץ לעולם לא, מקום שבו אי אפשר לאמוד 

את הזמן. 

2.6.18, בשעה 17:30, המשכן לאמנויות הבמה   
בבאר שבע. 

עידן רייכל בסיבוב הופעות חדש

אירועי שבוע הספר / חודש הקריאה 
במהלך חודש יוני יתקיימו ברחבי הארץ אירועי 

שבוע הספר / חודש הקריאה

הזדמנות נהדרת לכל חובבי הקריאה להיחשף 
לספרים חדשים וישנים מהארץ ומהעולם. אלפי 
דוכני ספרים ברחבי הארץ במחירים אטרקטיביים  

לצד מגוון תוכניות ואירועי תרבות לקהל הרחב.

אצלנו נציין את שבוע הספר בשני אירועים:

מפגש מרתק עם הסופר   - 10.6.18
מאיר שלו,  מהסופרים המוכרים והנקראים 
בספרות הישראלית. שלו יספר על התהליך שעובר 
סופר בעת הכתיבה, מרגע ההחלטה לקחת את 

פעילויות ופסטיבלים מומלצים לכל 
המשפחה ברחבי הארץ 

 מקומפגש ספרותי /  שניר פלג

1977, לאחר שנים של שליטה מוחלטת  בשנת 
של מפלגה אחת וצד פוליטי אחד, ניצח הליכוד 
בראשותו של בגין את הבחירות וחולל מהפך גדול 
בפוליטיקה הישראלית. המהפך שינה את יחסי 
הכוחות הפוליטיים במדינה. היו לכך לא מעט סיבות, 

שאותן מונה ערן אלדר בספר זה.

הספר סוקר את 12 השנים שלפני המהפך, 12 
שנים סוערות, שבהן עברה מדינת ישראל שתי 
מלחמות קשות, פרישה של בן גוריון ושינויים רבים 
בתוך מפא"י ולאחר מכן במפלגת העבודה. תהליך 
ההיחלשות של מפא"י לאורך השנים מרתק ומובא 
בצורה מרתקת בספר, שהוא מעניין לכל אורכו. 
למרות הניצחונות במלחמות, ההצלחה באנטבה 
והישגים רבים, נמאס לציבור מהשחיתות, מחוסר 
אפשר  נוספים.  דברים  של  ומשורה  היציבות 
להניח שגם הנושא העדתי שיחק תפקיד לא קטן.  
כלפי  העולים מארצות ערב  ההתקוממות של 
היחס שקיבלו, שליחתם למעברות והזנחתם בהן 
והתחושה שנוצרו בארץ פערי מעמדות ברורים, 

הן בין הגורמים להעברת ההגמוניה.

אלדר מנתח את מנהיגי ישראל ואת הדינמיקה 
ביניהם, את החלל שהותיר בן גוריון עם פרישתו 
והשפעתה של הפרישה על הציבור. באחרית הדבר 
של הספר מוזכר ראיון שנתנה גולדה מאיר ליעקב 
אגמון בגלי צה"ל. אגמון ביקש ממנה לדבר על 
תחושותיה לנוכח המפלה . "ניקיון הכפיים היה נושא 
מרכזי במערכת הבחירות", קבע אגמון ושאל: "האם 
היה אפשר לבלום את התהליך הזה של חוסר ניקיון 

הדרך ל-77  /  מאת: ערן אלדר
הוצאת עם עובד - ספריית אופקים / 245 עמודים

כפיים?".  תשובתה של גולדה הפתיעה: "אני לא 
יודעת על מה בדיוק מדובר כאשר מדברים על 
חוסר ניקיון כפיים, שכאילו הביא למפלה הזאת. אני 
לא מושחתת וכל החברים שעבדו איתי בממשלה 
ובממשלתו של אשכול לא מושחתים" )עמ' 243(. 
בביתה, כפי שמסופר באחרית הדבר, אמרה גולדה 

דברים אחרים. היא דיברה על אשמה קולקטיבית, 
כולל שלה עצמה, בירידת מעמדה של המפלגה, על 
הניתוק מהעם שהלך והתרחב ועל עצימת העיניים.

ערן אלדר מתאר את תהליך הקריסה בצורה 
מרתקת והתוצאה היא ספר מעניין מאוד ומומלץ 

בחום רב, בוודאי בתקופתנו.

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:  
 rinatg@bns.org.il :089911712 או במייל

עידן רייכל בסיבוב הופעות חדש 
עידן רייכל יוצא לסיבוב הופעות חדש ביוני 2018, 

במסגרת פסטיבל של זאפה שנקרא

 Live Festival ב"לייב פארק" בראשון לציון. 

במסגרת סבב ההופעות החדש, חוזר עידן רייכל 
במתכונת חדשה ומשודרגת, בפסטיבל ססגוני 
שלא נראה כמוהו אצל זמרים ישראלים בישראל. 

על עידן רייכל כבר נאמר הכל. בשנה האחרונה הוא 
החליט לקחת הפסקה מהופעות, אולי כדי לחדש 
ואולי כדי לתת לקהל להתגעגע, אבל עכשיו הוא 
חוזר אלינו במופע חדש ומרהיב, שיכלול חגיגה 

של מוסיקה, קולינריה ואמנות בקונספט חדש. 

הפסטיבל יתקיים בתאריכים:

1-2.6.2018, 4-5.6.18 ו-8-9.6.18.

כל המופעים יתקיימו בלייב פארק ראשון לציון.

העט ועד לרגע הסיום, שלעיתים אינו ידוע כמעט עד 
הסוף. השלבים בכתיבת ספר, התחקיר, הכתיבה 

והעריכה, יצירת הדמויות וההשראה.

המפגש יתקיים בחדר האוכל של קיבוץ שובל 
באתר  לרכוש  ניתן  כרטיסים   .20:30 בשעה 
20 ₪ )כולל  ובפייסבוק המועצה. מחיר כרטיס: 

קפה וכיבוד קל(.

12.6.18 – הפנינג מהספרים - מחלקת תרבות 
להפנינג  אתכם  מזמינים  החינוך  ואגף  הפנאי 

מהספרים בסימן 70 שנה למדינה.

ההפנינג מיועד לילדים ולכל המשפחה וכולל מפגש 
עם דמויות מוכרות ואהובות מספרי הילדים, יריד 
למכירת ספרים מיד שניה, תחנות משחק, סדנאות 

יצירה ומופע מרכזי: 
יום הולדת למולדת עם סבא טוביה 

חגיגה מוזיקלית עם שירי הילדים האהובים של 
כל הזמנים.

משתתפים: טוביה צפיר, בר גרינזייד, ספיר דרמון, 
אסף נימני, דוריס נימני.

הצגה מוזיקלית חדשה וסוחפת לכל המשפחה 
לכבוד חגיגות השבעים למדינה, בכיכובו של הסבא 

של כולם - סבא טוביה. 

הארצישראלי,  ההווי  בעקבות  מרתק  מסע 
המתרחש כולו בחצר של סבא טוביה. בחצר גדל 
צבר, קקטוס מיוחד שאוהב לדבר, אוהב חברים 

ובעיקר את הסיפורים והשירים של סבא טוביה. 

יום שלישי, 12.6.18, בשעה 16:00. אולם הספורט 
בגבעות בר. 

כרטיסים ניתן לרכוש באתר ובפייסבוק המועצה. 
מחיר כרטיס: 20 ₪ 

מאיר שלו, צילום נדיה לנדאו
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מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / תמר אליהו

"אני באמת לא מצליח להבין איך את מוצאת את 
הזמן. איך יש לך אנרגיות להכיל ולחלק את היום 
שלך בין כל כך הרבה משימות, פגישות, אנשים, 
משפחה וחברים?" חייכתי, התחבקנו ולחשתי: "זה 

רק בגלל שחשוב לי". 

הוא המשיך לעוד אחר צהריים שגרתי בבית ואני... 
לי היו דרושות כמה דקות לעצמי. בארגז הכלים שלי 
יש משפטי מפתח, סיפורי השראה וכמה סרטונים 
שמטעינים בי אנרגיות. ידעתי שאחרי היום המטורף 
הזה, במצב העייפות ולנוכח המשימה שעדיין מחכה 

לי, דרוש לי מסר חזק במיוחד. 

"חכמת האווזים" הוא סרטון מופלא על להקת אווזים 
שעפה בצורת "חץ מושלם". כל אווז פושט את כנפיו 
ונוצרת זרימה חזקה של אוויר, שעולה ותופסת 

בארוחת ערב שבת אצל אמי, לפני מספר שבועות, 
סיפרה זוגתי בהתלהבות שבבאר שבע נפתח סניף 
חדש של הקונגלומרט השוודי הנ"ל לריהוט הבית. 
גם אני חייכתי, בעיקר באופן מנומס וזאת למראה 
אושרה של אשתי. חייכתי עד שהבחנתי באחי הגדול 
נחנק בשקט, כשהוא מאדים ומכחיל חליפות. רצתי 
מייד להביא מים וכבר הייתי בדרך לביצוע היימליך. 
המים עזרו ואחי מלמל: "בוא נצא ונשאף אוויר". 
נשות המשפחה לא הבחינו בנו, כי היו עסוקות 
בצפייה בטלפון הסלולארי תוך כדי אכילה ומדי פעם 
פרצו בקריאות ביניים: "וואו!" "זה יפה!" ו"זה יתאים 
לשולחן בסלון". "אכלת אותה", הודיע לי אחי בקול. 
"מה?" שאלתי בפליאה והמשכתי: "אתה נחנקת 
מחתיכת עוף. איך זה קשור אליי?" הוא הביט בי 

את הציפורים שעפות מאחור. העבודה הקבוצתית 
הזאת מאפשרת ללהקה לעוף למרחק גדול ב-70% 
מזה שיכול לעוף אווז בודד. אף פעם אני לא לבד. 
יש לי שותפים לדרך. הם מחזקים אותי ואני אותם. 

יחד הסיכוי שלנו טוב יותר. 

את  פתאום  חש  הוא  מהשורה,  סוטה  כשאווז 
התנגדות האוויר וכוח המשיכה. הלהקה מכריחה 
אותו לשוב לשורה ולהצטרף לכולם. שומרת שורות, 
נקייה מאגו, מחזיקה בכל הכוח בקבוצה טובה, 
חיזוק הדדי ועבודה משותפת. מוכנה לשלם את 
המחיר הנדרש למען הרווח שיש בעבודה משותפת. 

ועובר לסוף השורה, כדי לנוח  המוביל מתעייף 
ולחדש את הכוחות ואווז אחר תופס את מקומו. 
הם יראו אותי ואני אותם. יש חלוקת עומס ביני לבין 
הסובבים אותי ויכולת לבקש עזרה או להציע אותה, 

לא על חשבון האחר, אלא למענו. 

האווזים צועקים כדי לעורר זה את זה, לעודד, לתמוך 
ולהודיע על בעיות. תקשורת משמעה לעבור בין כל 
החדרים כדי לומר "בוקר טוב", לבדוק איך עבר היום, 
לחייך, לחבק, לתת סטירה מצלצלת, להתקשר 
סתם באמצע היום, לבדוק מתי "נראה לאחרונה" 

ולהתנצל אם כל זה לא קרה. 

כשאחד מהאווזים אינו יכול לעוף יותר, עוזבים שני 
אווזים אחרים את הלהקה ונשארים עם החבר 
שנחלש, עד שיתחזק או ימות. אף אחד אינו נשאר 
לבד. ערבות הדדית, סימפתיה אמיתית ואכפתיות 
הם בסיס יציב לקבוצה מנצחת. החלש יכול לדאוג 
רק לעצמו, החזק יותר יוכל לדאוג למשפחה, מי 
שחזק עוד יותר יוכל לדאוג לחברים ולקבוצה ומי 

שחזק מאד מאד יכול לדאוג לכל העולם. 

חיים מלאים. אני 1.56 מטר על עקבים. הגובה שלי, 
גדלות הנפש והנשמה, הם בסביבת החיים שאני 
יוצרת בעמל רב. כשיש מי שמבקש ממני לעצור 
רגע ולנסות להבין איך, זו עלייה נוספת במדרגות 
ההתחדשות. אינני חיה חיים של  אדם אחד. אני 
ילדיי,  מתעוררת לחיבוק של אהובי, לחיוך של 
לשיחה היומית עם אמא, לאתגרים בעבודה, לצחוק 
של חברה. אני שומעת, רואה ומרגישה את האנשים 

סביבי. אני נוגעת בהם והם בי. 

אני חיה אלפי חיים, מלאים ועשירים. 

במבט מלא רחמים ואמר: "איקאה בבאר שבע, אח 
שלי. מהיום אתה הופך לעובדיה הנגר, ציון הובלות 
ורמי מהתריסים." לא הבנתי כלום, בטח לא את 
הקשר לרמי מהתריסים ושאלתי אותו מאיפה לו 
הידע המופלג הנ"ל. "מהסניף של איקאה בראשון", 
הוא קטע את שאלתי. "זה מה שקרה לי כשפתחו 
שם את הסניף." "שטויות", חשבתי. "אשתי לא כזאת 
וחוץ מזה, אנחנו חיים בבית קטן. מה אפשר כבר 

להכניס לשם?" ופה נפלתי.
באחד הערבים שאלה זוגתי לדעתי לגבי כוורת 
"כן, לספרים  "צריך?" שאלתי.  לילדים.  חדשה 
ולא  ולמשחקים. השידה החומה כבר מגעילה 
ואקנה."  לאיקאה מחר  אני אקפוץ  בטיחותית. 
רעד קל עבר בי והיה נדמה לי שראיתי את רמי 
מהתריסים, אבל התעלמתי ממנו ואמרתי: "אם 
צריך אז צריך, אבל רק כוורת אחת, נכון?" זוגתי 
נשקה לי על ראשי ואמרה לי "כמובן" ו"לילה טוב". 
כשחזרתי מהעבודה, ראיתי במכונית שלה קרטון 
אחד. "יפה", חשבתי לעצמי. "אמרה כוורת אחת 
וזה מה שהיא קנתה. לא עובדיה ולא ציון, לא נגר 
ולא בטיח." כמעט חייגתי לאחי, עד שעיני פגשו את 

העגלול של בני מלא בעוד שני קרטונים ובכניסה 
לבית מין קרטון תינוק, שרק מחכה שירכיבו את מה 
שבתוכו. ציון הופיע מימיני: "צריך עזרה? זה נראה 
כבד." מאחוריו ראיתי את עובדיה. בלילה התעוררתי 
שטוף זיעה. כנראה מלמלתי בשוודית. אשתי גם 
היא התעוררה ושאלה למה אני קורא לעובדיה. "לא 
חשוב", עניתי. "נגרים וכאלה." בהמשך הסיוט אני 
מזיע, מרכיב שידות ואשתי עומדת עם התוכניות 
ביד ועפרון מאחורי האוזן וצועקת עלי: "לא ככה!" 
את הקללות העסיסיות בשפה הסקנדינבית הלא 
ברורה שהיא שפכה על ראשי אשמור במערכת.

במציאות, למזלי, היא לא עמדה עם עיפרון מאחורי 
האוזן ומי שקילל הייתי אני. ולמה?

כי תוכנית של הרכבת שידה דומה ללוח שרטוט 	 
של מאמן כדורסל בפסק זמן - מלא קווים שאף 

אחד לא באמת מבין מה לעשות איתם.
אם הרכבת הפוך, תדע רק בסוף ואז באמת 	 

צריך את עובדיה הנגר.
מישהו לעזאזל יודע איך אומרים מפתח אלן 	 

בשוודית? 

חוכמת 
האווזים

איקאה, 
איקאה, 

יקירתי
אני כותבת לכם מהמטוס בדרך ארצה. מבושמת 
עדיין מניחוחות העיר האהובה עלי בעולם. זו הפעם 
העשירית שאני מבקרת בה ולא נמאס לי. לעולם. 

אין לי שורשים צרפתיים מלידה. שורשיה של 
האהבה לצרפת, לפאריז ולשפה, נטועים אי שם 
בכיתה ז', כשהתחלתי ללמוד בחטיבת הביניים של 
בית הספר "אליאנס" בתל אביב. התחלנו בשבע 
שעות שבועיות של לימודי צרפתית בכיתה ז', 
מספר שעלה משנה לשנה, בבית ספר המוקדש 
לתרבות צרפת. 6 שנים, אלפי שעות לימוד עד 
י"ב, וחובת להיבחן ב-5 יחידות צרפתית בבחינות 
הבגרות. לאלה נוספו שאנסונים, ערבי תרבות, 
סרטים וטיול לצרפת  במהלך הלימודים בבית 
הספר התיכון. ומאז, בכל הזדמנות, אני חוזרת 
לאהבה הזו - לדבר את השפה, לשמוע את הניגון, 

להריח, להרגיש אותה שוב מקרוב.

הפעם  נסעתי עם חמש חברות טובות, כאלה 

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

שירלי רוט
052-8105513

Shirley@shirleydesign.co.il
ShirleyDesign.co.il

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

פאריז. ללכת עד הסוף.

שהכי כיף בעולם להתפקע איתן מצחוק על כוס 
רוזה ולחלוק מקרון בפטיסרי מושלם. גם המלון 
היה מושלם. עיצוב נכון בעיני הוא עיצוב טוטאלי. 
אם כבר נבחר מוטיב ויש השראה, אין טעם לגעת 
בה. זה תמיד יראה כטעות. יש ללכת עד הסוף. 
כזה היה העיצוב במלון. ההשראה היתה הקולנוע 
הצרפתי. קיר שלם של מסכים, שעליו הוקרנו תדיר 
קטעים מסרטים מפורסמים, כסאות שרקומים 
עליהם שמותיהם של במאים וכל קומה הוקדשה 

לשחקנית ידועה או לבמאי ידוע.

שימו לב בתמונה לגרם המדרגות. מוטיב השטיח 
האדום, הכוכבים ואפילו המעקה, הבנוי מחבל.

בתמונה השנייה מוגדר גם אזור ארוחת הבוקר 
באמצעות שטיח אדום ומופרד באלגנטיות משאר 
האזורים על ידי וילון תיאטרלי, המציג מאחוריו כסאות 
קולנוע ושולחנות שרגליהם הן חצובות של מצלמה. 
ברקע נראים גלילי נירוסטה ענקיים, שפעם אחסנו 

פילמים של סרטים וכעת משמשים כשולחנות צד 
והדומים. התאורה מעוצבת כפרוז'קטורים ומעל 

.Action הכל מתנוסס, כמובן, השלט

כל אלה הן דוגמאות לחשיבה טוטאלית, שבה 
תורגם כל פרט ופרט, החל מפרטים עיצוביים 
נטו לקירות וכלה בפרטי ריהוט שימושיים, לשפת 
הנושא - הקולנוע הצרפתי. אני ממליצה בחום 
 Sebastopol Astotel להיכנס לאתר המלון 
123 ולראות דוגמאות נוספות. שאפו גדול למעצב.

יודעת  אני  שעה אחרונה לטיסה, עדיין באוויר. 
שלחוויה  כיף  איזה  מהירה.  תהיה  שהנחיתה 
המדהימה היו שותפות חברותי האהובות ובכל 
רגע נוכל להיזכר יחד בחוויות, כך שטעמן יישאר 
תמיד. פאריז mon amour,  בקרוב אחזור שוב. 

אני מבטיחה.

שלכם,
שירלי
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שנה משפחת חתן שם  חתן סטטוס חתן שם  אב חתן ארץ לידת חתן עיר חתן

משפחת כלה שם  כלה שם אב כלה סטטוס כלה ארץ לידת כלה עיר כלה

תשע"ח בן סירא
גיבר

אבירן
ריבה

יהודה
יוסף

רווק
רווקה

ישראל
בריה"מ

אשדוד
אשדוד

תשע"ח
 

סלנט
משה

שלומי חי
לירז שירה

ישעיהו
רון

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

פרדס חנה
פתח תקוה

תשע"ח חלמיש
אנטמן

אוריה
רוני

יעקב
אריה

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

שומריה
שומריה

תשע"ח אליה
פנחסי

רווה
דוריס

אברהם
יונתן

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

נבטים
להבים

תשע"ח שמלה
גבאי

שי
הודיה

ציון
יהודה

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

באר שבע
עומר

תשע"ח חורין
רחמים

גלעד
ספיר

אלברטו
ירון

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

ק.דביר
באר שבע

תשע"ח    ברגר
 אסרף

חיים
טל

מאיר צבי
מאיר שלמה

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

באר שבע
יקנעם

תשע"ח רווה
פנחסי

אליה
דוריס

אברהם
יונתן

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

נבטים
להבים

תשע"ח פרץ
פיטרו

דניאל
נואי

אריה
דוד

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

ראש העין
ק.דביר

תשע"ח  אברהם
ספטניצקי

רועי
אינה

אשר יוחאי
שאול סבלי

רווק
רווקה

ישראל
בריה"מ

נבטים
נבטים

תשע"ח מרציאנו
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מחלקת נישואין

 לביה״ס הניסויי ״מבואות הנגב״ בקיבוץ שובל
 דרוש/ה מורה לערבית בחט״ב

לשנת הלימודים תשע״ט
לפרטים ניתן ליצור קשר:

הילה לפיד: 052-8616699

החיים בזבל
מסע מרתק בעקבות

הפסולת שכולנו מייצרים

סיור בדודאים - הפארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב

בסיור נעקוב אחר שקית הפסולת שאנחנו משליכים לפח.
לאן היא מגיעה ומה קורה לפסולת שלנו?

הסיור כולל הרצאה וסיור רכוב באתר

אורך הסיור כשעה וחצי
הסיור ללא תשלום בתיאום מראש

אביבית לב שריד
dudaim@bns.org.il

052-4331473
 דודאים הפארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב 

החיים בזבלהחיים בזבלהחיים בזבל

דודאיםדודאיםדודאים
הפארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב

נפרדים מג'קלין
11 שנים נהנינו מהחיוך, שמחת החיים 

 והנתינה האין סופית של ג'קלין כהן
כאם הבית של מועדון הותיקים ביחדיו.

בדאגה אישית לכל אחד ואחת, מכילה, 
אוהבת, שואלת ומתעניינת נתת מעצמך כמו 

שרק את יודעת.

עם יציאתך לפנסיה, מאחלים לך הצלחה, 
נחת, הנאות ושתמשיכי לחייך לעולם בחיוך 

גדול ולשמור על כל הטוב שבך.

 את חלק מאתנו, לבנו ובית יחדיו
תמיד פתוחים עבורך.

בהערכה רבה,
צוות עמותת ותיקי בני שמעון וותיקי יחדיו

 עמותת
ותיקי בני שמעון
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