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תושבים יקרים.

עבר עלינו חודש יוני סוער ומתעתע: גשם טרופי 
לצד חמסין ארצישראלי, מצב בטחוני רגיש  לצד 
שמירה הדוקה על חיי שגרה, התרגשות ושמחה 
של סיום שנת לימודים לצד העומס בהכנת הקיץ 

וההתארגנות לשנה הבאה.

בכל מוסדות החינוך במועצה התקיימו מסיבות 
סיום יפות ומושקעות. מסיימי כתות י"ב נפרדו 
ממערכת החינוך בדרכם החדשה לקראת יציאה 
לשנת שירות ולצבא ובבתי הספר היסודיים נפרדו 
ממסיימי כתות ו', שעוברים לחטיבת הביניים. 
בשנת הלימודים הבאה, עם המעבר של ילדי 
חצרים, ילמדו כל תלמידי שכבה ז' במועצה 
ב"מבואות הנגב". אני רוצה לאחל לכל תלמידינו 
חופש נעים ובטוח, שיצליחו לשלב עשייה ועניין 
ללימודים  ולחזור  משפחתי  וזמן  מנוחה  עם 

בכוחות מחודשים.

בנוסף לכך, נערכו מופעי סיום באגף התרבות, 
הספורט והחוגים - להקות המחול, ההרכבים 
המוזיקליים, נבחרות הספורט והקרקס – כולם 
סיימו את השנה במופעים מרהיבים ומעוררי 

גאווה.

המועצה האזורית בני שמעון חרטה על דגלה 
לפעול ללא לאות כדי לאפשר לילדינו לזכות 
בחינוך מיטבי ולגדול בסביבה פתוחה, מקבלת, 
בטוחה ומאתגרת, בעולם שטוב לחיות בו וללמד 

אותם להאמין בעצמם ובסביבתם.

ועל  השינויים העוברים על קהילות המועצה 
מערכת החינוך משפיעים על כל תחומי חיינו 
ומחייבים אותנו לשינויים והתאמות גם בבית 
הספר ובחינוך החברתי. זו הזדמנות לעשות בדק 

בית, לשמר את הטוב, לרענן ולהתחדש. 
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 דבר ראשת המועצה

בהזדמנות זו של סיום שנת הלימודים אני רוצה 
על  שוקטים  שאיננו  ההורים,  לכם,  להבטיח 
השמרים. אנו עושים כל מה שנדרש כדי להבטיח 
את הצלחתו של מודל יום החינוך החדש ואת 
יכולתם  של בתי הספר לשמור על ייחודם, על 
המסורת ועל השורשים ויחד עם זאת, להתאים 

את עצמם למציאות המשתנה. 

בסוף  המתקיימת  הבחירות  מערכת  כידוע, 
אוקטובר כוללת גם בחירות לוועדים המקומיים 
ולנציגי היישובים במליאה. מדובר בתפקידים 
משמעותיים ביותר, המשפיעים ישירות על חיינו. 
זוהי הזדמנות של כל תושבת ותושב במועצה 
לנצל את הזכות לבחור ולהיבחר ולהיות שותף 

בעתיד היישוב, המועצה והסביבה.

בהזדמנות זו אני קוראת לנשים במועצה לקחת 
חלק ולהתמודד על תפקידים אלה. אין סיבה 
יהיה  לא  ובמליאה  בוועדים  הנשים  שמספר 
זהה לזה של הגברים, כפי שקיים בטבע. אני 
מזמינה כל אשה הרואה את עצמה כמתאימה 
לפנות, להתעניין, להכיר, להתלבט ולהתייעץ ואני 
מבטיחה למצוא את הזמן לתת את התשובות, 

ככל יכולתי.

ברכות לקבוצת הכדורסל הפועל באר שבע–
בני שמעון על העלייה לליגת העל. עוד דוגמה 
לבין  בינינו  מצוינת לשיתוף הפעולה הפורה 
שכנתנו הגדולה. זה הזמן לרכוש מנויים למשחקי 
ולתרום את חלקנו להצלחתה של  הקבוצה 

הקבוצה ולתחום הכדורסל בדרום.

בברכת חופש נעים לכולם

שלכם, סיגל

חדשות / נועה זמסקי

מה קורה
מופע מתוצרת מקומית

ערב מרגש במיוחד התקיים ביום שלישי, 5.6.18, 
באמפיתיאטרון החדש בקמפוס "מבואות הנגב" 
בקיבוץ שובל - ערב מתוצרת מקומית שהוקדש 
ליצירותיו של רמי קליינשטיין. במופע לקחו חלק 
חבורת הזמר "פפריקה", להקת המחול "הורה 
"יובלי  שמש", מקהלת הילדים של בית הספר 
הנגב", "הבנים של שמעון", הרכב מוזיקלי בוגר 
מבית היוצר של ההרכבים המוזיקליים של נוער 
נטע  ירדן שדה,  וסולנים מקומיים:  בני שמעון, 
עלימה, אלין ואילן שכטמן וכלנית רקובסקי. בחלקו 
האחרון של הערב התיישב רמי קליינשטיין עצמו 

ליד הפסנתר וביצע כמה משיריו. 
הערב שהנחה שדר הרדיו יואב קוטנר, נחתם בשיר 
"מתנות קטנות", בביצוע משותף של כל משתתפי 
המופע. ניהול מוזיקלי ועיבודים: שלום אוחיון. בימוי 
וניהול אמנותי: רועי מילגיר. איזה כיף היה לראות 

כל כך הרבה כשרונות מקומיים! 

מחזור הכשרה חדש למתנדבי 
יחידת סע"ר

נוסף  4.6.18, נפתח מחזור הכשרה  ביום שני, 
)סיוע עצמי  למתנדבים חדשים ביחידת סע"ר 
המועצה,  של  והצלה  חילוץ  יחידת  ראשוני(, 
שתפקידה לתת סיוע ראשוני בחילוץ במצבי אסון 
כמו רעידות אדמה. היחידה מורכבת ממתנדבים 
מיישובי המועצה וההכשרה מתפרסת על פני 
מספר מפגשים המתקיימים בשעות הערב. תודה 
למתנדבים הנוספים שהצטרפו ליחידה ומקדישים 

לה מזמנם. 

הדרכות נגישות שירות ומבנים 
לעובדי המועצה 

בעזרתה של אריאנה דוקרקר-בקר, יועצת נגישות, 
פועלת המועצה ליישם את תקנות נגישות שירות 
ומתו"ס )מבנים, תעשייה וסביבה(. המחזור הראשון 
של עובדי המועצה לשנת 2018 עבר בימים אלו 
השתלמות נגישות לאנשים עם מוגבלויות. מחזור 
זה מתווסף למחזורים קודמים, שהתקיימו בשנים 
2017 ו-2016. בנוסף להרצאה מרתקת, עברו 
העובדים תרגול חוויתי בעזרת משקפים אטומים 
מיוחדים,  אטמי אוזניים וכסאות גלגלים, שאפשרו 
לעובדים לחוות את התחושה שחווה אדם מוגבל. 

מה קורה בחינוך החברתי
המסע המופלא של "כנפיים של 

קרמבו" 2018

בני  בסניף  השנייה  הפעילות  שנת  סיום  לרגל 
שמעון של תנועת "כנפיים של קרמבו", תנוער נוער 
לילדים עם ובלי צרכים מיוחדים, יצאו ביום חמישי, 
31.5.2018, 19 ג'יפים מרחבת המועצה ושמו את 
פניהם לעין גדי, למסע המופלא של "כנפיים של 
קרמבו". בערב זכו המשתתפים להיות חלק ממעגל 
מתופפים ולמחרת יצאו לטיול בנחל מורג. לטיול 
הצטרפו הורי החניכים ונהגי ג'יפים מרחבי המועצה, 
שתרמו את זמנם ואת כלי רכבם לטיול המופלא.

"אין דבר מרגש יותר מאשר לראות ילדים ובני נוער 
עם ובלי צרכים מיוחדים רוקדים, שרים ונהנים 
יחד כשווים לכל דבר, כאשר זה הדבר הנורמלי 
ביותר עבורם ואינו מיוחד כלל", כך מתארת את 
הטיול מילכה כהן, הרכזת הבוגרת של הסניף. 
"כל מי שהצטרף לטיול מקבל אנרגיות מדהימות 
שמלוות אותו לזמן רב. הטיול הזה לא היה יוצא 
טובים  אנשים  הרבה  של  עזרתם  ללא  לפועל 
בדרך. ראשית, תודה גדולה לכל הנהגים שליוו 

אותנו בהתנדבות ובהרבה אהבה ושמחה. תודה 
לסיגל מורן, ראשת המועצה, שתמיד נותנת את 
ברכתה לפעילויות שלנו, תודה גדולה לכל צוות 
החינוך החברתי ובמיוחד לעופרה שיר לביא, מנהלת 
המחלקה ולטל שם טוב, רכזת ההדרכה ומציל"ה, 
שהיו אתנו לכל אורך הדרך. תודה לצוות המדהים 
של הסניף, שעובד כל השנה כדי שהסניף יגדל 
ויתפתח: חלמיש, הדר, יובל, מיכל, עטרת והלל 
ולבסוף, תודה לכל פעילי הסניף, חניכים, חונכים, 

ח"צניקים ומדריכים."

הרמדאן  לרגל  נוער  מפגש 
בלקיה/ גל דוד, מדריך נוער בלהב

ונערות  נערים  התארחו   ,29.5.18 שלישי,  ביום 
מקיבוץ להב בלקייה יחד עם תלמידי בית הספר 
יוסוף,  עם  נפגשו  הנוער  בני  המדבר".  "כוכבי 
מוותיקי שבט אלסאנע, שסיפר להם את סיפור 
הנדידה של השבט. הנערים והנערות התארחו 
בביתה של אחלאם אלסאנע, מנהלת בית הספר 
"כוכבי המדבר" ושמעו ממנה, בשיתוף עם  תלמידי 
"כוכבי המדבר", על הרמדאן, משמעותו של הצום 
והמנהגים הקשורים בו. לסיום, זכו הנערים לארוחה 
מפנקת כיד המלך והסכימו כי זוהי תחילתה של 
דרך חדשה, בתקווה לשיתופי פעולה נוספים לחיזוק 

הקשר בין האוכלוסיות והקהילות השונות.

מה קורה בחינוך
ב"ניצני  נגישות  על  לומדים 

הנגב"

4.6.18, הגיע תורם של תלמידי בית  ביום שני, 
הספר "ניצני הנגב" בבית קמה ללמוד על נגישות. 
התלמידים קיבלו הדרכה עיונית ומעשית בדרך 
חווייתית, שאפשרה להם להבין מקרוב ובאופן בלתי 
אמצעי את חייהם של ילדים ומבוגרים המוגבלים 
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תרצה פלח, מועדון הוותיקים

זו כבר מסורת של מספר שנים. קבוצת תוססת של 
ותיקים, השמחים לצאת לטיולים יחד עם חברים 
מוכרים, מתארגנת על מזוודותיה ומקלותיה ויוצאת 

לכבוש את העולם.
 מאז יולי 2014 ביקרנו כמעט בכל קצותיה של 
אירופה: החל ממונטנגרו, עבור לסיציליה, אירלנד, 
גיאורגיה וארמניה ובמאי האחרון שבנו מארץ מגלי 
העולם, פורטוגל, שבה טיילנו, 20 ותיקים, במשך 

שמונה ימים במזג אוויר קריר ונעים.
גימראייש,  קשקאיש,   סינטרה,  דרך  מליסבון 
ובלמונטה, שם ביקרנו בבית הכנסת  מונסנטו 
ושמענו את סיפורם של האנוסים – הקונברסוס, 
אשר שמרו על יהדותם בסתר במשך כ-500 שנה, 
עד לפורטו היפה, שבה שטנו על נהר הדואורו, 
כשהרוח הנעימה פורעת את שערותינו... ומשם 
לקוימברה, שבה ביקרנו באוניברסיטה העתיקה 
על ספרייתה המפוארת ולארמון בוסאקו, המוקף 

ביער ובגנים יפהפיים.
ועוד ערים, שבהן  לאורך כל הדרך עברנו עוד 
המדרכות והכבישים מרוצפים באבנים, עיירות 
קטנות וכפרים אקזוטיים וציוריים על שמותיהם 
המתנגנים בשפה הפורטוגזית, המתגלגלת על 
הלשון ועוד אתרים רבים וקסומים שיקצר המקום 

מלהכיל.
כל זאת בלוויית רן, המדריך שלנו, אדריכל במקצועו, 
שהרביץ בנו לאורך הטיול הסברים מרתקים אודות 
סגנונות הבנייה האופייניים לפורטוגל - הסגנון 
המצוירים  הקיר  אריחי  והאזולז'וש,  המנואלי 
היפהפיים המצויים בכל פינה, רחוב ובניין, הייחודיים 

כל כך לפורטוגל.
לטיול התלווה גם אודי, הרופא שלנו, המלווה אותנו 
זה הטיול השלישי ונשא על גבו את כל הציוד הרפואי 
המתאים ל"כל תרחיש". לשמחתנו, כמו שאמר אודי, 

"לא הייתי צריך להוציא אפילו פלסטר".
הוותיקים יספרו שלא היה קל לטפס על המדרגות 
אל רובע אלפמה בליסבון, או להתנהל בדרך לא 
דרך בקאבו-דה-רוקה, הנקודה המערבית ביותר 
ולטפס  האטלנטי  האוקיינוס  לחוף  באירופה 
בסמטאות המפותלות של מונסנטו, הכפר המיוחד 

שבתיו חצובים בתוך בולדרים ענקיים. 
אולם בסופו של הטיול המרתק חזרנו כולנו בריאים 
ושלמים, קצת עייפים ונוצרים בלבנו ובזכרוננו את 
חוויית פורטוגל המופלאה כל כך בפשטותה, אך 
גם ביופייה ובעברה ההיסטורי המפואר וגם את 

השמחה שלנו לטייל שוב ושוב יחד.
אנחנו כבר בדרך ליעד הבא.

ותיקי בני שמעון 
מגלים את פורטוגל 

בראייה, שמיעה או הליכה. הילדים למדו על קבלת 
השונה, התנסו באמצעי עזר שונים ואף למדו שיר 
בשפת הסימנים. את ההדרכה העבירה אריאנה 

דוקרקר-בקר, יועצת הנגישות של המועצה.
 

מה קורה בספורט
מקום ראשון בליגה למקומות 

עבודה! 

ארז שנקר, מאמן טניס בכיר, שמאמן שחקני טניס 
בבית קמה, שובל, משמר הנגב, להב וגבעות בר ב-4 
השנים האחרונות, הצליח להגשים חלום: להקים 
קבוצת טניס של המועצה האזורית בני שמעון 
בליגה למקומות עבודה. כבר בשנת ההשתתפות 
הראשונה זכתה הקבוצה במקום הראשון בדירוג 
הקבוצתי. חנה רוטבלט זכתה במקום הראשון 
בקטגוריית הנשים בתחרות היחידים וארז שנקר 

הגיע למקום השלישי.
כדי להשתתף בליגה למקומות עבודה יש צורך ב-4 
חברים בקבוצה והשנה סוף כל סוף הצלחנו לארגן 
קבוצה המורכבת מהשחקנים הבאים: ארז שנקר, 
יאיר מורנו, תושב דביר, חנה רוטבלט, מנהלת גני 
הילדים במועצה וקרלוס ברסלו, חבר משמר הנגב. 
בליגה משתתפות הקבוצות של בנק הפועלים, בית 
הלוחם, "טבע-טק", קמ"ג, "מכתשים", בית החולים 

"סורוקה" וחברת "בזק".
ארז שנקר, המאמן: "מאז שהתחלנו להשתתף 
בליגה, הפסדנו רק במשחק הראשון ולאחר מכן 
ניצחנו בכל המשחקים! אני שמח שהתעקשתי 
חלומות  לפעמים  ויתרתי.  ולא  קבוצה  לפתוח 
מתגשמים. אני פונה לכל הטניסאים עובדי המועצה 
או תושבי המועצה להצטרף לקבוצה המנצחת 

הזאת כבר בשנה הקרובה."

הגביע הוא שלנו בבדמינטון! 

נבחרת הבדמינטון של "מבואות הנגב", בניצוחו 
של המאמן גלעד סילבסטר, זכתה ביום רביעי, 
23.5.18, באליפות בתי הספר בבדמינטון שנערכה 
בבית הספר התיכון ביהוד, בקטגוריית התלמידים 
 6 השתתפו  בתחרות  התלמידות.  ובקטגוריית 
בתי ספר מכל הארץ; חטיבת הביניים "בן גוריון" 
בהרצליה, חטיבת הביניים "קלמן" ברמת השרון, 
בית הספר התיכון "מקווה ישראל", בית הספר 
התיכון המקיף א' בבאר שבע, בית הספר התיכון 

"טשרניחובסקי" בנתניה ו"מבואות הנגב".
הישגיה של הנבחרת בתחרות זו היו מרשימים. 
בקרב הבנים: במקום הראשון זכה צליל גומל 

מכיתה ח', במקום השני זכה איתי אלבז מכיתה 
ז' ובמקום השלישי זכה ניר סגל מכיתה ח'. בקרב 
הבנות: במקום הראשון זכתה תלמידה מבית הספר 
"טשרניחובסקי" בנתניה, במקום השני זכתה גלי 
מאיר מכיתה ח' ובמקום השלישי זכו יחדיו ליבי 

טרש ואלה מאיר מכיתה ח'.

הבהרה: בכתבה שהופיעה בגיליון מס' 254 ממאי 
2018, תחת הכותרת "דוהרים לחטיבה", נשמטה 
ההבהרה כי אין קשר בין התמונות בכתבה ובשער 

הגליון לבין המשתתפים בתוכנית.

 ניתן להירשם עד ה 5.7.18 ברשימה בלוח המודעות או אצל תרצה מנהלת המועדון

מיועד לכלל ותיקי המועצה מגיל 60 ומעלה!ֱֱֱֱֱ
 052-8893964 tirza53@gmail.comאו במייל

ההרצאה תתקיים ביום שלישי 10.7.18 בשעה 17:00 במועדון ותיקים בדביר.
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באירוע ססגוני וצבעוני חגגו תלמידי מחזור נ"ג של בית הספר "מבואות הנגב" את סיום לימודיהם. 
מסיבת הסיום התקיימה ביום חמישי, 7.6.2018, באמפיתיאטרון החדש שבבית הספר. את הבוגרים 
הטריים בירכו סיגל מורן, ראשת המועצה, אלי פרץ, מנהל מבואות הנגב ויפית סביר, מנהלת החטיבה 
העליונה, שציינה כי 40 מבוגרי מחזור נ"ג זכו לקבל תעודת בגרות חברתית. בהצלחה לבוגרים 

הטריים!! זה הזמן שלכם עכשיו!

 מבואות הנגב: מחזור נ"ג - זה הזמן שלנו עכשיו!                     

מחזור כ"ז בבית הספר "ניצני הנגב" שבבית קמה חגג את סיום לימודיו בבית הספר היסודי בחגיגה 
צבעונית ומלאת חן ביום רביעי, 13.6.18.  הנושא המרכזי של מסיבת הסיום, שהייתה בסימן 70 
שנים לישראל, עסקה בהבדלים שבין אז, לפני 70 שנים ובין ההווה. סיגל מורן, ראשת המועצה, 
אוסי מוריץ, מנהלת בית הספר, מורות השכבה ונציגת ההורים בירכו את הבוגרים הטריים ואיחלו 

להם המשך הצלחה בחטיבת הביניים.

 ניצני הנגב: מחזור כ"ז - מעז יצא מתוק!                                                                               

סיום שנת הלימודים תשע״ח
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סיום שנת הלימודים תשע״ח

מחזור ד' של בית הספר "יובלי הנגב" חגג את סיום לימודיו ביום שני, 25.6.2018 במסיבה צבעונית, 
שנחגגה ברוח שבעים שנה למדינת ישראל. בניצוחו של הרצל, חוזה המדינה, ילדי השכבה שרו 
ורקדו, הופיעו בקטעים משעשעים, וכיכבו בסרטוני וידאו מושקעים. ההופעה המושקעת, בניצוחן 
של מיריל לוי ונטלי פרץ-סיני, מחנכות כיתות ו', ובליווי צוות בית הספר הייתה מוצלחת ומרגשת. 

הנה הסתיים לו עוד ערב מרגש של סוף אחד והתרגשות לקראת התחלות חדשות.
צילום: קרן וזיו טורבוביץ

ביום שני, 25.6.2018, חגג מחזור נ"ג של בית הספר "נווה במדבר" בחצרים את סיום לימודיו בהצגה 
מקסימה כמיטב המסורת של בית הספר. בהצגה השתלבו סיפורן של שתי חבורות: חבורת חסמב“ה 
וחבורת ילדים מ“נווה במדבר“. שתי קבוצות בהפרש של 70 שנים, שחברו למשימה למציאת מפתח 
בית הספר שאבד. במהלך המשימה, בוגרי חסמב“ה ובוגרי “נווה במדבר“ התוודעו למשותף ולשונה 
ביניהם ולמדו להעריך זה את זה. הקשישים נוכחו לדעת כי בוגרי “נווה במדבר“ מצוידים בארגז 

כלים, שיעזור להם להתמודד עם כל אתגר.
צילום: נמרוד דרורי, כאן הפקות

 נווה במדבר: מחזור נ"ג - במסע למציאת המפתח                               יובלי הנגב: מחזור ד' - אם תירצו, אין זו אגדה                                       
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עדי מנדה-בלו
ההתרגשות ניכרת על פניהם וכמוה גם גודל 
האירוע. הם, ללא ספק, מבינים שהם עומדים 
לפגוש את אחד הזמרים הגדולים והמוערכים 

שיש לנו כאן.
נגה מילר )כיתה ט'( מקיבוץ להב, שמנגנת על 
גיטרה בס בהרכבים "רבע לחמש" ו"שבקסל", 
מספרת על העבודה המאומצת שקדמה לערב 
הזה: "אנחנו עובדים מהחופש הגדול על הערב 
הזה. בחודשים האחרונים אנחנו נפגשים לחזרות 

חמש פעמים בשבוע."
עמית רר )כיתה י"ב( מקיבוץ שובל, מנגן בגיטרה 
"הכיתה   ,"371" בהרכבים  וזמר  חשמלית 
"בחודשים  מוסיף:  ו"הבשורה",  הטיפולית" 
האחרונים ממש עברנו לגור בחדר החזרות. זה 

פשוט מטורף מה שקורה כאן היום."
וכשהדלת  לחנייה  מגיעה  מסחרית  מכונית 
נפתחת, יוצא ממנה ברי סחרוף. ההתרגשות 

עולה מדרגה והבאלאנס מתחיל. אני מביטה 
בהם מהצד בהתפעלות רבה - נערים בכיתות 
ח'-י"ב, שאכלו ונשמו את המופע הזה בחודשים 
האחרונים, עומדים כעת על הבמה לצדו של ברי 
ומבצעים את השירים כאילו היו אמנים מנוסים 

הרבה יותר. 
ברי יורד וממשיך לשבת מאחורי הבמה, מאזין 

להם ומשוחח בשמחה עם מי שפונה אליו.
על הדשא אני פוגשת את ינאי זמירי )כיתה י"ב( 
ממושב ניר משה, זמר בלהקת "הכיתה הטיפולית". 
זוהי עבורו ההופעה האחרונה במסגרת ההרכבים 
המוזיקליים. במופעי ההצדעה של ההרכבים 
השנייה  השנה  זו  משתתף  הוא  המוזיקליים 
וכבר הספיק להופיע לצדו של אהוד בנאי. ינאי 
מספר על המפגש שקדם למופע בחדר חזרות 
בתל אביב, שאליו נסעו הנערים יחד עם צוות 
המדריכים  המקצועי של ההרכבים המוזיקליים, 
הכולל את רועי מילגיר, המנהל והמפיק של 

מסגרת ההרכבים ואילן שכטמן ובארי בונים - 
המפיקים המוזיקליים.

"כשברי נכנס לחדר, זה היה כאילו אלוהים נכנס, 
אבל תוך רגע נוצרה אוירה טובה. הוא נתן לנו 
הרבה מאוד ביטחון שאפשר לדבר אתו ולפנות 
אליו, שאל שאלות רבות ונראה שהוא באמת 

מתעניין בנו ובמה שאנחנו עושים."
מלאת התרגשות בעצמי, אני נושמת נשימה 
עמוקה וניגשת לראיין את ברי. לרגע נדמה לי 
נינוח ליד הבמה  יושב  16. ברי  שחזרתי לגיל 
ומסתכל בסקרנות בנערים שעולים בזה אחר 
זה עם ההרכבים השונים ומכוונים את הכלים 

על הבמה.

איך אתה מרגיש בערב כזה?
" זה מרגש מאוד. אני רואה את עצמי כבר כאדם 
זקן וזה מרגש לראות שגם היום המוזיקה הזו 

מדברת לחבר'ה הצעירים."

ההרכבים המוזיקליים - נוער בני שמעון
ערב הצדעה 2018 לברי סחרוף

 אין קץ לילדות. 

על המפגש עם חברי ההרכבים בחדר החזרות 
כחודש לפני האירוע הוא מספר: "היה מאוד 
נחמד. החבר'ה האלה מוכשרים מאוד אחד-אחד. 
זה משמח שכולם מהדרום. בדרום יש משהו 

מיוחד, אנשים טובים."
שמונה וחצי בערב. קהל רב כבר ממלא את 
הדשא בקולות של שמחה והתרגשות. בקהל 
ניתן למצוא נערים רבים מ"מבואות הנגב" שהגיעו 
לראות את חבריהם על הבמה, הורים רבים ועוד 
קהל גדול מהיישובים השונים, שכבר יודע שצפוי 
לו ערב מוזיקלי איכותי, לאור המופעים שהתקיימו 

בשנים הקודמות.
בקהל אני פוגשת את אלדד ורחלי, הוריה של 
נגה מילר, שבקושי מצליחים להוציא מילה מרוב 
התרגשות. כשאני שואלת את אלדד מה הם 
ההרכבים המוזיקליים עבורו, הוא מחייך חיוך 
גדול ואומר: "זה עילוי... פשוט עילוי!". בחודשים 
האחרונים הם היו, כמו שאר ההורים של חברי 
ההרכבים, שותפים מלאים לתהליך - תמכו 
ועודדו, הסיעו לחזרות, שלחו חבילות של אוכל 
ועוגיות לחזרות, התרגשו ולא הפסיקו לפרגן 
לצוות המופלא הזה, ששוב הוכיח שבעבודה 

קשה והרבה מאמץ אפשר להגשים חלומות. 

והחלום אכן התגשם.

ההרכבים  עולים  ולבמה  מתחיל  המופע 
המוזיקליים - שבעה הרכבים שונים. הנערים 
מבצעים בכישרון רב את שיריו של ברי, ברובם 
)בביצוע להקת  "ניצוצות"   – להיטים מוכרים 
"אסטמה"(, "יומולדת" ו"חלליות" )בביצוע להקת 
"שבקסל"(, "חם על הירח" ו"מונסון" )בביצוע 
להקת "רבע לחמש"(, "ככה זה" )בביצוע להקת 

"7 בום"(, "עבדים" )בביצוע להקת "הדוד משה"( 
"כמה יוסי" ו"עיר של קיץ" )בביצוע להקת "הכיתה 
הטיפולית"( ועוד. פה ושם ניתן למצוא גם בחירות 
מפתיעות מעט  ומוכרות פחות, כמו השיר "נחמה" 

)בביצוע להקת "371"(.

בארבעה מהשירים עולה ברי סחרוף ושר לצד 
הנערים. מדובר במחזה לא פחות ממופלא - 
בצניעותו ורגישותו הוא מצליח לתת להם להיות 
שותפים מלאים ומביט בהם במהלך הנגינה. 
למרות  כל-כולם.  את  נותנים  הם  בתמורה 
שככל הנראה, ההתרגשות עולה עוד מדרגה, 
כל הביצועים מהודקים ומקצועיים. ניכר שבכולם 
הושקעו מחשבה רבה ועבודה מקצועית מאוד. 
כל שיר מקבל את הגיוון שלו וכלי נגינה רבים 

לוקחים בו חלק )כולל כפיות!(.

הקהל עומד על הרגליים, מתקרב בכל שיר 
עוד ועוד לכיוון הבמה ומפרגן לנגנים על הערב 

המקצועי והאיכותי שמוגש לו.

רגע לפני סיום עולים גם בארי, אילן ורועי לבמה 
ומצטרפים לנערים לביצוע משותף של "לב שלם" 

והלב שלם ורחב עד מאוד.

בשלב התודות והברכות קלטה אוזני את ברכתה 
של אילת רר מקיבוץ שובל, אמו של עמית, שמנגן 
בהרכבים המוזיקליים בשש השנים האחרונות. 
אילת, שעלתה לברך בשם ההורים, תיארה 
הנערים  עבור  כבית  ההרכבים  את  בדבריה 
ומקום שבו לומדים לעבוד יחד בשיתוף פעולה, 
לדעת לפרגן זה לזה, להציב מטרות ולהתקדם 
המפיקים  ובארי,  לאילן  "תודה  ועוד.  לעברן 
ולרועי מילגיר, המנצח והמפיק,  המוזיקליים 
על כל התזמורת הקסומה הזו. אתם עושים 
את עבודתכם ברגישות, תוך מתן תשומת לב 
לכל אחד ואחת מהם ודוחפים אותם להתקדם 

ולהצליח במה שהם אוהבים."

חלום  הוא  סחרוף  לברי  ההצדעה  "ערב 
שמתגשם", הוסיפה אילת. "זה לא היה פשוט 
ולא מובן מאליו  שברי נמצא כאן הערב. נחישות, 

חמש אחר הצהריים ברחבה של אולם הספורט ב"מבואות הנגב". מסביב לבמה מתרוצצים אנשי 
הגברה ותאורה, סדרנים ועוברי אורח שונים. בצמוד לבמה עומדת חבורה נרגשת במיוחד של נערים, 

שבעוד שעתיים תעמוד על הבמה ותוציא לפועל חודשים רבים של עבודה מאומצת.

>>
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הפועל באר-שבע בני-שמעון / שחר ויוסי בהיר 

אין לאדם בחייו הזדמנויות רבות ללוות מהלך 
היסטורי עד להתגשמותו. זה מרגש עוד יותר 
כשחווים את זה ביחד, אב ובן בכור במהלך שנת 

הבר-מצווה שלו.

ביום שלישי, 22.5.2018, באולם הספורט "אלון" 
בקריית גת, זכינו, שחר ואני, לחוויה כזו וצפינו 
באירוע היסטורי. קבוצת הכדורסל הפועל באר 
שבע/בני שמעון זכתה באליפות הליגה הלאומית 

ועלתה לראשונה בתולדותיה לליגת העל.

אנחנו מלווים את הקבוצה האדומה מאז משחקי 
סיום העונה שבה עלתה לליגה הלאומית לפני 
יותר משלוש שנים, כששחר הוא המנוע המוביל 

בהתחברות שלנו לקבוצה.

העונה, כבר מראשיתה, העלינו הילוך ביחסינו עם 
הקבוצה והתמסרנו לה בגדול. בנוסף לדיווחים 
מהמשחקים במדור הכדורסל כאן, בעיתון ובאתר 
המועצה, נכחנו באימון הפתיחה של העונה, 
ההכנה  משחקי  בכל  השחקנים,  הוצגו  שבו 
במסגרת גביע הליגה ובכל משחקי הבית באולם 
"הקונכייה" ונסענו גם לחלק גדול ממשחקי החוץ 
בכפר בלום )גליל עליון(, קריית מוצקין, עפולה, 
רעננה, הוד השרון, רמת גן, רחובות, יבנה ועוד. 
בחלק מהפעמים הצטרפנו לאוטובוס השחקנים 

והרגשנו שייכים, חלק אינטגרלי מהכוח.

בנסיעות הארוכות למשחקי חוץ מרוחקים עמדנו 
יחדיו בתור לקופה ב"אלונית" ובתור לשירותים 
ובעת הצורך גם השתמשנו בשירותים בחדרי 
ההלבשה של השחקנים. באחת מהנסיעות חזרה 
ממשחק בעפולה שודרו בטלוויזיה משחקים 
מעניינים בליגת האלופות בכדורגל ואנחנו הפכנו 
את הלפטופ שלנו למסך לצפייה משותפת עם 
חלק מהשחקנים. הזדמן לנו גם להכיר את 
משפחותיהם של השחקנים, שליוו אף הן את 
נציגיהן על הפרקט ברחבי הארץ - משפחותיהם 
של הרכז עדי כהן-סבן והקלע עמית גרשון, 
הדוד הישראלי של הסנטר בן אייזנהרט, הנשים 
והילדים החמודים של המתאזרחים אנתוני פישר 
וטוני יאנגר ועוד. היינו שותפים איתם בשמחה 
ובתסכול, כשהשחקן ממשפחתם לא קיבל 

מספיק דקות מהמאמן, או תפס יום רע.

את אהבתנו לקבוצה לקחנו אתנו גם מעבר לים, 

לטיול הבר-מצווה של שחר ושלי בארצות הברית. 
טיול שייעודו המרכזי היה, כמובן, צפייה במשחקי 
NBA. ענדנו את הצעיף של הקבוצה בגאווה 
בהיכל "Quicken Loans Arena" בקליבלנד 
וגם ב"Madison Square Garden" במרכז 

ניו יורק.

השחקנים גמלו לשחר, שאותו הכתירו כ"אוהד 
הנאמן הצעיר ביותר של הקבוצה", על האהדה 
והתגייסו בשמחה להקליט לו ברכות מצולמות 
ומשעשעות לכבוד מסיבת בר-המצווה שלו, 

שנערכה בחודש אפריל.

העונה לא היתה קלה. היו רגעים של ספקות 
גדולים והפסדים כואבים, אבל הקבוצה הוכיחה 
וינריות big time  בזמן הנכון ועשתה היסטוריה. 

הרגעים הקסומים של סיום משחק ההכתרה 
בקריית גת, שאגות השמחה, החיבוקים, גשם 
השמפניה והנפת צלחת האליפות ילוו אותנו 

תמיד.

 תודה לשחקנים, לצוות המקצועי, להנהלה ולחוג 
האוהדים השרופים )שהפכו לחברים קרובים( 
על העונה הבלתי נשכחת. אנחנו כבר מחכים 
בשקיקה לעונה הבאה ולהתמודדויות מול אריות 
הכדורסל של ליגת העל מתל אביב, ירושלים, 
חולון, אילת, ראשון לציון ועוד. יש לנו תיאבון 

להישגים היסטוריים גם שם.  

בתמונות: אנחנו עם סטורם וורן ושלט "יאללה 
הפועל", שחר עם הצעיף בקליבלנד, עוצרים 

ב"אלונית" עם השחקנים הגבוהים.

השנה האדומה של שחר ויוסי

שותפים לחוויה

בתחילת העונה פנה אלי יוסי בהיר ושאל 
אם יעניין אותי לפרסם דיווחים ממשחקי 
הפועל באר שבע/בני שמעון. לומר את 
האמת, העניין שלי בספורט בכלל ובכדורסל 
בפרט הוא קלוש, אבל ידעתי שהם נמצאים 
בצמרת הליגה השנייה וחשבתי שמעקב 
אחרי הקבוצה האדומה עשוי לעניין מי מבין 
קוראי העיתון. מאותו רגע, שלחו לי מדי שבוע 
יוסי ושחר בהתמדה ובנחישות, בדייקנות 

שוטפים  רהוטים,  דיווחים  ובמסירות, 
ומקצועיים, שדרשו רק נגיעות של עריכה. 

אז נכון, הקבוצה עשתה היסטוריה ועלתה 
הבכירה,  לליגה  בתולדותיה  לראשונה 
האוהדים  שני  של  הגדולה  לשמחתם 
השרופים, יוסי ושחר, אב ובנו. אבל מעבר 
שנה  כאן  היתה  אוהדים,  של  לאושרם 
מרתקת וחיבור מיוחד בין אבא לבן. שנה, 
בזכרונם  לעד  תיחקק  כי  בטוחה  שאני 

ובנפשם.

רועי מילגיר, המנהל והמפיק של מסגרת 
ההרכבים המוזיקליים:

"אני גאה בנערים ובנערות המוכשרים שלנו, 
שעבדו ימים כלילות על המופע. לאורך תהליך 
שנתי ארוך, שכלל המון אתגרים, הם הפגינו 
כוח רצון, נחישות, התמדה, השקעה עצומה, 
מקצועיות גבוהה, נוכחות באין סוף חזרות 
והכנות, חברות טובה, מחויבות למסגרת 
ואהבה גדולה למוזיקה. המופע עבר בהצלחה 
ענקית! הנערים הופיעו בביטחון מלא והקפיצו 
את הקהל במופע רוק סוחף ומרגש במיוחד. 
זאת זכות גדולה להפגיש בני נוער עם אגדת 
מוזיקה כמו ברי סחרוף. נוצרה כימיה טובה 
הקלעים  ומאחורי  הבמה  על  לבינו  בינם 
ומבחינתי זה העיקר - ליצור אינטראקציה 
מקצועית ולימודית לבני הנוער עם אמנים 

גדולים ממקור ראשון.
בהזדמנות זו אני רוצה להיפרד ממסיימי 
י"ב: עמית רר, אוהד שביט, רון קליינהאוז, 
הילאל אבן בארי, ינאי זמירי וגל נחמני. אני 
מאחל להם הצלחה ענקית בהמשך הדרך 
במשך  מוזיקה  וליצור  לנגן  יפסיקו  ושלא 
כל חייהם. כמו כן, אני מבקש להודות מכל 
הלב לאילן שכטמן ובארי בונים, המפיקים 
המוזיקליים, לדרור גומל היקר, שמגיע בכל 
שנה בהתנדבות מלאה, לצוות אגף התרבות, 
הספורט והחוגים ובראשו יוסי טוביאנה וקרן 
סביון, להורים של חברי ההרכבים וכמובן 

לברי סחרוף."

עדי מנדה-בלו, חברת קיבוץ להב: כנערה 
הייתי חברה בלהקת המוסד )ככה קראו לנו 
אז(. הייתה להקה אחת והעבודה הייתה די 
פיראטית ביחס להיום. במקצועי אני עובדת-

סוציאלית ומנהלת שירות של שיקום בריאות 
הנפש בקהילה. למען בריאותי הנפשית מגיעה 
מדי רביעי בערב לחזרה של הרכב הבוגרים, 
הבנים של שמעון, יוזמה של רועי מילגיר 

ובליווי המוזיקלי של אילן שכטמן.

עמית רר, תלמיד י"ב, 6 שנים בהרכבים המוזיקליים:
"התכוננו לערב הזה מחודש ספטמבר. להביא את ברי לערב הצדעה היה החלום שלי מאז כיתה 
ז׳. כשדיברתי עם רועי מילגיר לאחר ערב ההצדעה לאהוד בנאי בשנה שעברה, מיד אמרנו שנינו: 
ברי! בתום עבודה מאומצת מאחורי הקלעים הצלחנו לשכנע אותו לבוא ואז החלה העבודה 

האמיתית: בניית השירים למופע. 
חודש לפני המופע הגענו לחדר החזרות המפורסם בארץ, אולפן ה"פאפאיתו" בתל אביב, שם 
פגשנו את ברי לחזרות משותפות. הרגשנו כמו המוזיקאים הטובים והמקצועיים ביותר בישראל. 
ברי התלהב מהעיבודים ומהפרשנות החדשה שיצרנו לשיריו, העריך את ההשקעה שלנו ופרגן 

מאד. זה היה מחזק ומרגש. 
השקעתי את כל חיי במופע הזה ואני מרגיש שכולנו הגענו יחד לתוצאה מדהימה, מקצועית, 

מרגשת ועוצמתית."

התמדה, מקצועיות ואמונה בדרך, הם שהביאו 
בסופו של דבר  להגשמת החלום."

את דבריה חתמה אילת בדברי תודה לנערים: 
"תודה שבחרתם בדרך המוזיקה להביא טוב ויופי 
לעולם. נדרשת מסירות רבה ועבודה יומיומית, 
לעיתים לא קלה, כדי להגיע להישגים כאלה 

שהפגנתם הערב."
הערב מגיע לסיומו,  אך האווירה המחשמלת 
מסרבת לדעוך. נראה כי מי שביקש לראות את 
הנערים מיישובי המועצה השונים פועלים יחד 
בפרויקט חינוכי, מקצועי וערכי - ראה אותם 
הערב על הבמה ליד אולם הספורט ב"מבואות 

הנגב".
להתראות בערב ההצדעה הבא!
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מעברים – מסע בין עסקים במועצה / חדוה גבריאל, מנהלת תחום היזמות במועצה

  פילאטיס נטו 
 נטו לגוף ולנפש   

.בכל גיל!

נואית עמרי-לוין

נואית עמרי-לוין, בת 39, תושבת קיבוץ דביר, 
נשואה לרן ואמא לשלושה -  מיכאל )בן 9(, אורי 
ואלונה )תאומות בנות 6( מזמינה אתכם להכיר 
את עולם הפילאטיס ולעשות מזה קריירה חדשה.

נואית היא מדריכת פילאטיס מכשירים ומזרון מעל 
15 שנה, מלווה התפתחותית לתינוקות ובעלת 

סטודיו "פילאטיס נטו" לפילאטיס מכשירים.

מזה חמש שנים היא בקיבוץ דביר, לאחר שגרה 
עם משפחתה בתל אביב במשך עשר שנים, 
אביב  תל  במרכז  שלה  הסטודיו  את  ניהלה 

והעסיקה עוד 8 מדריכות.

"כשהבנות שלי היו בנות 5 חודשים", היא מספרת, 
עברנו לקיבוץ וזה היה כמו אוויר לנשימה מבחינת 
כולנו - לצאת מהעומס והלחץ של המרכז ולהיות 
קרובים למשפחה. זו בהחלט היתה ההחלטה 

נהדרת עבורנו ועבור הילדים.

עולם הפילאטיס 
2001 טיילתי  בסין בטיול הגדול אחרי  בשנת 
לי שהוא התחיל להתאמן  הצבא. אבא כתב 
בפילאטיס באופן קבוע וזה מציל אותו מהכאבים 
בברך, שמהם הוא סובל לאורך השנים. התחום 
היה אז ממש בחיתוליו בארץ. לא הכרנו את השם 
המוזר ואמרנו בהתבדחות שזה ספורט שמיועד 

לפילים, אבל בזכות הפילאטיס אבא חיזק את 
שרירי היציבה והצליח לוותר על תמיכת מקל 

בהליכה.

כשחזרתי לארץ, הציע לי אבא לבדוק את השיטה 
וכשניסיתי, הבנתי ומיד התאהבתי בתחום.

בשנת 2003 נרשמתי לקורס הכשרת מדריכים, 
בתקופה שבה הפילאטיס היה עדיין מוכר פחות 
במיוחד  הגעתי  הלימודים  במהלך  בישראל. 
לירושלים, כדי ללמוד את השיטה מהמורים 
הידועים - מאיה בן יעקב והמאסטר מארה"ב 

רייל איזקוביץ'.

כשסיימתי את הקורס באותה שנה, התחלתי 
להדריך בסטודיואים שונים בירושלים ובתל אביב.

ואז הגיע החלום - להקים מקום משלי!

אחרי שנה כשכירה, כבר רציתי לצמוח ולגדול 
ולהקים מקום משלי, שיפעל על-פי השקפת 
עולמי. חיפשתי בתל אביב דירה, שהסלון שלה 
יתאים להעברת שיעורי פילאטיס מזרון. כך הגענו 
לגור במרכז תל אביב, מעל דיזנגוף סנטר ולהקים 
את העסק שחלמתי עליו. הסטודיו בסלון פעל 
כארבע שנים וכשהמקום כבר לא התאים לכמות 
הלקוחות שזרמו לבית, הקמתי את הסטודיו 
במרכז תל אביב, בשדרות בן גוריון. שם כבר 
היה חלל עם מכשירי פילאטיס ואולם לפילאטיס 
מזרון. המקום פעל עד שעזבנו את תל אביב 

והמשיך לפעול בבעלות אחרת גם אחרי שעברנו 
לדרום.

מבחינתי, הדבר המדהים ביותר הוא לראות 
לאורך השנים עד כמה חדר תחום הפילאטיס 

למודעות ולא היה לאופנה חולפת.

לאורך השנים צברתי ידע וניסיון וכעת אני שמחה 
להעביר את הידע הלאה ולהכשיר מדריכים 
ומקצוע מרתק  זו שליחות  עבורי  ומדריכות. 

ומספק, שמטרתו להפיץ את הטוב.

אני רואה כיצד הפילאטיס משפיע על חייהם של 
אלה שמתאמנים אצלי, כאבים כרוניים שנעלמים 

והשיפור באיכות החיים.

כמה  כולל  הגילאים,  בכל  מתאמנים  לנו  יש 
70, שמתמידות ומגיעות  מתאמנות מעל גיל 
לשיעורים ופיתחו יכולות גופניות  גבוהות מאוד 
יחסית לגילן. אפשר לראות את הערך המוסף 
הגוף,  של  הגמישות  מבחינת  מקבלות  שהן 
היציבה הזקופה, פתרון לכאבי גב והקלה על 

הלחצים במפרקים."

המתאמנת שהפכה למאמנת
הגר שני, בת 61, היא חברת קיבוץ דביר ובעלת 
ותק של מעל 35 שנים בעולם החינוך, במגוון 

רחב של גילאים. 

הגיעה  המכשירים,  פילאטיס  על  כששמעה 

להתנסות ונשבתה בקסם. לאחר שנים רבות כל 
כך בחינוך, חשה תחושת מיצוי וחיפשה כיוון חדש, 
שגם ימלא את נפשה. באותו זמן נפתח הקורס 
הראשון להכשרת מדריכי פילאטיס במועצה 
האזורית בני שמעון. בצעד אמיץ ובלתי שגרתי, 
החליטה הגר לעשות הסבה מקצועית וללמוד 

תחום חדש לקראת גיל 60.

"למדתי את כל מגוון התרגילים", היא מספרת. 
"על האנטומיה של הגוף והשלד ועל הקשר החזק 
בין גוף ונפש. רכשתי שתי הכשרות כמאמנת - 
לפילאטיס מזרון ולפילאטיס מכשירים. בקורס היו 
בנות צעירות ממני בהרבה, אבל זה לא הפחיד 

אותי.

הקורס היה מאתגר מאוד עבורי. הוא פתח לי ידע 
עצום ובמהלכו הגעתי ליכולות גופניות ואישיות 

הרבה יותר גבוהות.

הבנתי מהי, בעצם, ההתפתחות הטבעית שיש 
ועד לתקופת הזקנה  ילדות  לגוף שלנו מגיל 
ורכשתי ידע רב על חיזוק המערכות שמשאירות 
אותנו בריאים. כמתעמלת אצלל נואית, זיהיתי 
שמדובר בספורט שמקיף הכל - בונה ומעצב את 

הגוף ותומך בכל המערך של גוף ונפש. 

לעיתים הגעתי לשיעורים כשאני עייפה ומוטרדת 
מאוד וכשסיימתי את השיעור, חשתי כאילו יש 
לי כוחות על." לאחרונה חזרה הגר משבועיים 
בהודו והיא מספרת שהשתתפה שם בשיעורי יוגה 
וזכתה למחמאות על ביצוע התרגילים, למרות 

שהיתה המשתתפת המבוגרת ביותר.

מדריכה נוספת שסיימה את הקורס והשתלבה 
ג'סיקה  היא  נטו",  ב"פילאטיס  בעבודה  מייד 
פלדפבר. בת 34, בת קיבוץ משמר הנגב וכיום 
העבודה  השתלבה  ג'סיקה  אצל  מתאשור. 
פילאטיס בשלל הדברים האחרים  בהדרכת 
שבהם היא עוסקת, כמו גננת בשובל ומדריכת 
זומבה. "כשהתחלתי את הקורס", מספרת ג'סיקה, 
"נפתחה לי דלת לדרך מלאה באתגרים ולמידה 
עצמית. בהמשך, בעקבות הקורס וההדרכה, 
גיליתי והבנתי שפילאטיס זו דרך חיים שמחברת 
בין כל הנקודות המשמעותיות בחיי ואני שמחה 

להעביר את הבשורה הלאה."

הזדמנות ללמוד תחום חדש במקצוע 
מבוקש

נואית מזמינה את מי שתחום הפילאטיס מדבר 
אליו ליצור קשר ולהתנסות כמתאמן ואולי אף 

ללמוד הדרכת פילאטיס.

הקורס מקיף ומקצועי ובו תרכשו תעודת מדריך 
בפילאטיס מזרון ומכשירים עם אפשרות לעבודה 

מהיום הראשון לאחר הקורס!

"מתחיל  נואית,  מספרת  הדרום",  "באזור   
הפילאטיס רק עכשיו להיכנס ולתפוס תאוצה. 

זה זמן מצוין להצטרף לתחום.

מדריכי מזרון יש לרוב, אבל מדריכים לפילאטיס 
מכשירים אין כמעט בכלל בדרום ולכן זהו מקצוע 
מבוקש, שמבטיח שכר התחלתי נאה. אני מקבלת 
פניות רבות מבעלות מכוני פילאטיס מכשירים 

בדרום, שמבקשות שאפנה אליהן מדריכות.

אני באמת מאמינה שזוהי הזדמנות טובה למי 
נהדרת  דוגמה  היא  הגר  לו.  שהדבר מתאים 
עבור  משמעותי  שינוי  שעברה  למתעמלת 
עצמה ואני רואה אותה מאושרת, מגשימה את 
עצמה ועובדת מכל הנשמה. אני זכיתי במדריכה 
מדהימה ואכפתית עבור הסטודיו והמתעמלים 

שלנו."

סגנון העבודה בהדרכת פילאטיס הוא דינאמי 
ומשתנה בכל יום. המתאמנים עוברים שינויים 
גופניים שדורשים התייחסות  והווריאציות נבנות 
במהלך השיעור. זו עבודה שיש בה אחריות רבה, 
אבל עם תמיכה והשגחה צמודה שלי במהלך 
הסטאז' וגם לאחריו. הליווי שלי למסיימי הקורס 
נמשך ותמיד יש עם מי להתייעץ וממי לקבל 

תמיכה מקצועית."

הקורס הבא נפתח בנובמבר 2018
קורס להכשרת מדריכי פילאטיס מכשירים ומזרון 

מתחיל בחודש נובמבר הקרוב.

הקורס נמשך 7 חודשים וכולל מפגש של 4.5 
שעות, פעם בשבוע, בימי חמישי בבוקר.

הקורס. 	  לפני  גבוהות  ביכולות  צורך  אין 
המיומנויות נרכשות במהלך הקורס והיכולות 

האישיות משתכללות מאוד. 

הקורס מתאים למי שמתחבר לעבודה עם 	 
גוף ותנועה ולעבודה עם אנשים. 

הקורס מוגבל ל-8 משתתפים - כל הקודם 	 
זוכה!

מידע נוסף והרשמה
נואית 054-5306945

מבצע מיוחד
 
 לקוראי העיתון

 הנחה של 500 ₪
בדמי ההרשמה לנרשמים 

לקורס הקרוב.

* ההנחה תינתן אצל נואית 

בהצגת כתבה זו עד תאריך 

31.7.18
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המדינה,  להקמת  השבעים  שנת  לכבוד 
למדו ילדי הגנים במועצה שירי ארץ ישראל 
מתקופות שונות, הכינו חוברות המלצה לביקור 
באתרים שונים וערכו ימי שיא שנתיים: טקס יום 
העצמאות, יום המעשים הטובים וסיור בכנסת 

בירושלים.

לקראת הביקור בכנסת, הכירו הילדים ולמדו 
את משמעותם של הסמלים: הדגל, המנורה 
הכנסת  על  הילדים  למדו  כן,  כמו  וההמנון. 
ומשמעותה, כיצד נחקקים חוקים, למי ולמה 
הם חשובים ומהי חשיבותה של הדמוקרטיה.  
כמובן, עברנו שוב ושוב על כללי ההתנהגות 

במקום ומה צפוי לנו בביקור.

לילך דנדקר, גננת בקיבוץ דביר: "ביום הביקור 
זכינו ליום שמשי, חמים ונעים וליווינו את הנסיעה 

בשירי ירושלים במלוא גרון. לאחר בידוק ושיחות 
של הילדים עם השומרים והשוטרים, זכינו לסיור 
מרתק ומשמעותי, שעסק במנהיגי  ישראל 
לאורך הדורות: משה רבנו, דוד המלך,  בנימין 
זאב הרצל, דוד בן-גוריון וגולדה מאיר. הילדים 
התחפשו לדמויות השונות, שמעו עליהן סיפורים 
והתבוננו בדיוקנאות של המנהיגים. כשהגענו 
בבחירות  הילדים  התנסו  המליאה,  לאולם 
דמוקרטיות, קיימו הצבעה, ספרו קולות ואף 
נבחר יו"ר הכנסת ובידיו הפטיש. הילדים זכו 
לחוויה לימודית ומשמעותית ואנו ממשיכים 

לעסוק בגן בתכונותיו של מנהיג."

בגן דרור בדביר הכינו הילדים דפי טיול. "בימי 
ראשון הילדים אוהבים מאוד לספר על טיולי 
השבת המשפחתיים. ההורים שולחים לי תמונות 
יושבת  מטיולים כאלה ואני מדפיסה אותם, 

חוגגים 70 למדינה
עם כל ילד ורושמת את חוויותיו והמלצותיו", 
מספרת לילך, הגננת. "הילד מקשט ומאייר 
את הדף ומראה אותו לכלל הילדים במפגש, 
לאחר שסימן על מפת ישראל את מיקומו של 
האתר המומלץ. מטרת הפרויקט היא לפתח 
גישה חיובית לסביבה והיכרות עם אתרים שונים 
בארץ. בסוף השנה יהיה לנו קלסר מלא רעיונות 

וחוויות של כל ילדי הגן."

פעילות שיא נוספת שבה השתתפו ילדי הגנים 
במועצה היא סיור במוזיאון חיל האוויר בחצרים. 
הילדים סיירו במתקנים השונים של המוזיאון, 
עלו למטוס, צפו במסוקים שבמנחת המסוקים 
וצפו בסרט. בסיום היום, השתתפו הילדים בטקס 
לכבוד יום העצמאות, שרו שירים ורקדו וצעדו 
כמו חיילים. "הילדים חזרו מרוגשים, עייפים 

ומרוצים."

מעברים בשטח /  עינת מדמון וטלי לוין-כהן, "מעברים נגב צפוני", תחום הפרט

איך שומרים על מוטיבציה גבוהה 
בתהליך מציאת עבודה?

ומציאת עבודה  היציאה לתהליך של חיפוש 
נתפסת על-ידי חלק מהאנשים כמעמסה או 
נקודת משבר ועל-ידי אחרים כהזדמנות לשינוי 

וחישוב מסלול מחדש.

אין זה משנה באיזו מהתפיסות אתם מחזיקים, 
התהליך עצמו אינו תמיד סוג בשושנים. לעיתים 
הוא נמשך זמן רב יותר מכפי שתכננתם, אין 
מענה לקורות החיים ששלחתם, אתם מקבלים 
תשובות שליליות ואתגרים נוספים בדרך עלולים 

להפוך את התהליך לקשה ומייגע.

לכן החלטנו ב"מעברים" לבוא לעזרתכם ולתת 
לכם כמה טיפים חשובים לשמירה על מוטיבציה 
גבוהה וגישה חיובית בתהליך של מציאת העבודה 

הבאה שלכם.

 חלוקה נכונה של משאבי הזמן 
 אל תגזימו! קיבעו לעצמכם מספר שעות קבוע 
בכל יום להשקעה בחיפוש עבודה. השקיעו עד 
4-3 שעות ביום ודעו לעצור בזמן. במקביל לכך, 
מלאו את היום בעיסוקים נוספים )במיוחד אם 

אינכם עובדים(, כדי לאזן את סדר היום.

חשבו מסלול מחדש 
 אם אתם ממשיכים לבצע שוב ושוב אותן פעולות 
שאינן מניבות פירות, עצרו לרגע ונתחו את המצב. 
יש היום דרכים רבות לחפש עבודה. אם אתם 
משתמשים בדרך שאינה נושאת פרי, הפסיקו 

ונסו לשנות את האסטרטגיה.

 BI - Business Intelligence
 איספו מידע והפיקו לקחים. בצעו מעקב אחר 
הכלים ואמצעי החיפוש שבהם אתם עושים 
שימוש. נתחו אחת לתקופה את הנתונים: איזו 
חיפוש משיגה את התוצאות הטובות  שיטת 
ביותר? איזה כלי יוצר יותר ראיונות עבודה? שם 

אתם צריכים להשקיע  זמן רב יותר

לא תמיד כדאי לחכות לאביר על 
הסוס הלבן 

 אם אתם מחכים ומחכים ומשרת החלומות 
שלכם ממאנת להגיע, אולי כדאי להרחיב מעט 
את גזרת החיפוש ולבחון גם משרות מתאימות, 
אף אם אינן פסגת החלומות. אם תחכו למשרה 

המושלמת, יתכן שתמשיכו לחכות לנצח.

פול גז בניוטרל 
 חלק ממחפשי העבודה מאמינים, כי אם הם 
שולחים קורות חיים ואינם מקבלים תגובה, הדבר 
הנכון לעשותו הוא לשלוח שוב ושוב קורות חיים 

לעוד ועוד משרות, עד ש.... לא יקרה דבר.

במקרה כזה, עצתנו היא להימנע מכניסה למעגל 
הקסמים הזה ולהגיש  מלכתחילה מועמדות 
למשרות שיש לכם אחוז התאמה גבוה לדרישות 

שלהן.

שקורות  ודאו  כאלה,  כמה  מצאתם  כבר  אם 
החיים מנוסחות בצורה כזו, שהן מדגישות את 
הניסיון הרלוונטי עבור המעסיק הספציפי - אם 
זה מבחינת הניסיון, הכישורים, תחומי העיסוק, 

היכרות עם תוכנות מחשב ספציפיות ועוד.

סמנו מטרות מאתגרות וישימות 
 כדי שחיפוש העבודה יהיה יעיל יותר, ודאו בראש 
ובראשונה שאתם יודעים לאן אתם מכוונים. קיבעו 
חיפוש  את  שינחו  ריאליות  מטרות  לעצמכם 
העבודה. עליכם לשאוף גבוה, אבל לבדוק תמיד 
שאכן תוכלו להתמיד לאורך זמן במשרה שבה 
מדובר.  לדוגמה: המשרה דורשת נסיעות מרובות 
מדי, שעות העבודה הן בעיקר אחר הצהריים, 
בחברה המעסיקה יש תרבות ארגונית של שעות 

עבודה מרובות וכו'.

צאו מאזור הנוחות 
 כן. לפעמים, כדי להשיג מטרה יש לעשות דברים 
שלא ממש אוהבים, או שאינם נוחים. זה נכון גם 
בנוגע לשיטות שמשתמשים בהן למציאת עבודה, 
אז יאללה, בלי תירוצים! שום דבר לא יקרה אם 

לא תתאמצו ולא תקחו את העניינים לידיים.

בניצול  די  אין   – פרואקטיבית  גישה  אמצו 
הזדמנויות שנקרות בדרככם. קחו אחריות וצרו 

לכם הזדמנויות. 

יישום אפקטיבי ביותר של גישה זו הוא פנייה 
יזומה לאנשים שהם "פותחי דלתות" עבורכם – 
אנשים שיכולים לספק לכם הזדמנות למשרה, 
מידע, רעיון, עצה וחיבור לאנשים או ארגונים 

שהם מכירים.

קחו אחריות על שמירת הקשר עם אותם אנשים, 
על מנת שתוכלו  להיות עם היד על הדופק, 
לברר אם יש חדש, לרענן כיווני מחשבה חדשים 

ולעקוב אחר הדברים.

עוד טיפים וכלים אתם יכולים למצוא אצלנו 
ב"מעברים". אנחנו מזמינים אתכם להגיע אלינו 
לפגישת היכרות, ייעוץ וליווי תעסוקתי, הכוללים 

הכוונה אישית ופיתוח קריירה. 

עלות.  וללא  התושבים  לכלל  מוצע  השירות 
הפגישות מתקיימות בבית המועצה האזורית 

בני שמעון בתיאום מראש.

 לתיאום פגישה
יש ליצור קשר בטל' 077-9802271/2 או 

m.misrad@sng.org.il דוא"ל

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר האינטרנט 
www.mnz.org.il  ובדף הפייסבוק ולהישאר 

מעודכנים! להתראות 

"מעברים נגב צפוני" באים לעזרה! 
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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

ג'ירף, או ג'ירפה, כמו שכולנו קוראים לה, הוא חיה 
מרתקת. אם אפשר להשתמש בסטריאוטיפים 
עלי  ביותר  הטרנדי  היצור  הוא  ג'ירף  לרגע, 
אדמות: טבעוני, רץ למרחקים קצרים, ג'נדר 
קוויר )כלומר בעל זהות מינית מתחלפת לפי 
בחירה(, חי בחבורות ובאופן כללי מסתכל על 
כולם מלמעלה. שפת הג'ירף מבטאת בדיוק 
את התכונות הללו, אבל היא כבר משהו אחר 
לגמרי והיא השפה העומדת בבסיס המיזם שלי 

"נקודת שוויון".
 NVC-(Non  שפת הג'ירף, הידועה בעולם כ 
גם  מכונה   ,)Violent Communication
תקשורת מקרבת והיא פותחה בשנות ה-60 
העליזות ע"י ד"ר מרשל רוזנברג. השפה פותחה 
וסכסוכים  קונפליקטים  של  לפתרון  כדרך 

ומאפשרת שינוי במערכות יחסים. 

משווה, לא שווה – שפת התן. 
שהיא  התן,  שפת  עומדת  הג'ירף  שפת  מול 
תקשורת אלימה - שפה הניזונה משיפוטיות 
והשוואה, זריעת פחד, בושה או אשמה. זוהי שפה 
המביאה בסופו של דבר לאי-לקיחת אחריות על 
תהליך ומכאן, לתקשורת כוחנית, שלפיה קיימים 
"טוב מוחלט" ו"רע מוחלט", "נכון" מוחלט ו"לא 
נכון" מוחלט. בעולם ה"תני" יש אנשים שהם "טוב 
מוחלט", או "נורמלי מוחלט" ו"צודק מוחלט" והם 
אלה שאמורים לשלוט בכוח באחרים ולהיטיב את 
דרכיהם השגויות )שמעתם את הציניות בקולי, 
נכון?(. בתקשורת התנית האדם מצוי בהשוואה 
תמידית והיא הופכת להיות נקודת המוצא לכל 

עניין. 
כך אנחנו מכירים לראשונה אנשים חדשים: עוד 
לפני שנאמרה המילה הראשונה, אנחנו בוחנים 
ומשווים את עצמנו למי שעומד מולנו. אנחנו 
ממצבים את עצמנו מולו ובוחרים נקודת כוח 
שבה אנחנו טובים יותר, חזקים יותר, צודקים 
)צעירים, בעלי ניסיון, יפים, מגניבים וכו'( יותר 
ומתחילים בשיח כשידנו על העליונה, גם אם 

בפועל אין מלחמה בשטח. 
שפת התן מגדילה את הסיכוי לאלימות, מונעת 
תקשורת ישירה ומנציחה באופן גורף את אי-

השוויון בחברה על צורותיו השונות. 
מהי, אם כך, שפת הג'ירף? שפת הג'ירף מניחה 
כי לכל בני האדם אותם צרכים אוניברסליים 
וניתנים למילוי. התגובות  השווים בחשיבותם 
הרגשיות שלנו, כבני אדם, נובעות ממילוי או 
אי-מילוי הצרכים הללו. כאשר צרכיו של האדם 
אינם מתמלאים, התגובה הרגשית היא אלימות. 
שפת הג'ירף מניחה שלכל אדם יש יכולת לחמלה 

ובסופו של יום, כל בני האדם נהנים לתת. 

שווה, לא משווה – שפת הג'ירף.
שפת הג'ירף נחלקת לשני מרכיבים: ביטוי עצמי 

מקרב והקשבה פעילה. 
הביטוי העצמי המקרב בנוי מארבעה חלקים 

בלבד:
 1( תצפית נקייה מפרשנות )תיאור מצב(.

 2( רגש.
 3( ביטוי הצורך שחסרונו יצר את הרגש.

 4( בקשה מהצד השני )בלשון פשוטה, בזמן הווה(.
ההקשבה הפעילה כוללת שלושה שלבים בלבד:

 1( נקודת מוצא שעל-פיה האדם העומד מולך 
הוא אדם ולכן מופעל ע"י רגשות וצרכים

 2( התייחסות לרגשות ולצרכים וניסיון להבין 
אותם.

 3( תיקוף הרגשות והצרכים של האדם, כלומר 
- ביטוי של הבנת ההיגיון בבסיס הצורך והרגש. 
שפת הג'ירף תורמת להנעת אנשים לפעולה 
מתוך רצון ואחריות. היא מנקה את השיפוטיות 
וההשוואה ממערכות היחסים ובכך מקדמת את 

השוויון כערך. 

איך כל זה קשור לכאן?
לפני שנים למדתי על שפת השוויון מד"ר מרשל 
רוזנברג עצמו, בסמינרים שערך על שפת הג'ירף. 
תחילה הייתי סקפטית והכל נראה לי טכני מאוד, 
אבל התרגול הפך למציאות ושפת השוויון הפכה 

לחלק מחיי. 
כשנולדו ילדי, הבנתי שהג'ירף הזה לא צחק 
בכלל. אם תקשיבו לילדיכם כשהם מתקשרים עם 
סביבתם, תראו שהם כבר הפנימו את שפת התן: 
השוואות, הפחדה והאשמה הם חלק אינטגרלי 
משיח בין ילדים. אנחנו, כחברה מעודדים זאת 

ובדרך עקיפה מעודדים חשיבה בלתי-שוויונית 
בקרב ילדינו במערכת החינוך ודרכה בחברה 

כולה. 
ילדה שחוזרת הביתה עם ציון מסוים נשאלת איזה 
ציון קיבלו אחרים. כאילו זה המדד להצלחתה או 
כשלונה. ילד שמפתח תחביב מסוים נבחן לאור 
תחביביהם של הסובבים אותו - מה נחשב יותר 

ומה פחות. 
מהירים,  רבים:  מסרים  מכיל  שלנו  העולם 
תחרותיים והישגיים. אין רע בתחרותיות והישגיות, 
אבל כאשר ההשוואה הופכת לחזות הכל, הופכת 
השפה ל"שפת התן" ואנו איננו מצליחים לראות 
את האדם מולנו, לזהות את צרכיו ולראות בו 
שווה בין שווים. לכן איננו מצליחים לאפשר לו 
להגשים את עצמו ובכך למלא גם את צרכינו, 

מתוך בחירה ואחריות. 
"נקודת שוויון" הוא מיזם שמטרתו קידום של 
שפת השוויון על בסיס הכלים הפרקטיים של 
והקשבה  מקרב  עצמי  ביטוי   – הג'ירף  שפת 
פעילה באמצעות סדנאות לנוער ולמבוגרים. 
אחד הדברים המעניינים שקורים בסדנאות של 
"נקודת שוויון" הוא המעבר המהיר יחסית של 
מסקפטיות  לפתיחות,  מציניות  המשתתפים 

ל...ג'ירפיות. 
הטור שאני כותבת כאן גם הוא חלק מהמיזם. 
מטרתו היא לפתוח צוהר אל עולם חוסר השוויון 
על מגוון צורותיו המפחידות, הקשות, ה"תניות". 
עצם העלאת המודעות גם היא חלק מהגישה 
הג'ירפית, הרואה הכל מלמעלה - נקי משיפוטיות 

ולא חף מפחדים.  
רץ  כבר  שוויון"  "נקודת  מיזם  לג'ירף,  בניגוד 
דוגמה לביטוי עצמי  למרחקים ארוכים. הנה 

מקרב:
המאמרים,  על  רבות  תגובות  מקבלת  אני 
תגובות של הסכמה וגם של התנגדות. שני סוגי 
התגובות משמחים ומרגשים אותי. אני חוששת 
מכך שהחברה שלנו הולכת ונעשית מפולגת 
יותר, שחוסר שוויון הופך להיות מקובל וברור 
ואני מבקשת שתמשיכו להגיב, גם אם אינכם 

מסכימים אתי. 
בסוף נצא כולנו לריצה קצרה בחבורות, נלחך 
ברוגע  העולם  על  ונביט  העץ  מגובה  עלים 

מלמעלה. לא בהתנשאות. פשוט מגבוה.  

על ג'ירפות, תנים וג'ונגל אי-השוויון
למעלה משנה אני מעלה כאן מחשבות, בכל פעם בנושא אחר. אם רציתם לדעת את הקשר בין טור לטור 
ובין חודש לחודש, כדאי שתדעו: כשמדברים על שוויון לא מדברים רק על מגדר, לא רק על שחור-לבן.  

לדבר על שוויון זה לדבר על... ג'ירף.

צפי פורת, רכזת תרבות יהודית

אני מבקשת לשתף אתכם בחוויות מסדרת 
הסיורים שארגנה המחלקה לתרבות יהודית 
סיורים,  שלושה  המדינה.  שנות   70 לרגל 
רגב,  עופר  והסופר  החוקר  של  בהדרכתו 
מאחורינו ונותר סיור אחרון לסדרה זו - "בונים 
מדינה", בהדרכתו של החוקר אלידע בר שאול.

רגב התמקד באירועים ותהליכים היסטוריים, 
תוך בחינת השפעתם החברתית הפוליטית 

והתרבותית על אירועי זמננו. 

הסיור הראשון, "פרחים בקנה", עסק בקרבות 
ביקור  וכלל  הדרומי  החוף  במישור  תש''ח 
בשלושה יישובים שנאלצו להילחם על קיומם 
שנכבש  ניצנים,  קיבוץ  מול הפולש המצרי. 
לאחר קרב גבורה ומגיניו נפלו בשבי, קיבוץ יד 
מרדכי, שמגיניו הצליחו לעכב את התקדמותם 
של המצרים במשך חמישה ימים וקיבוץ בארות 
יצחק, שהחזיק מעמד במשך כל ימות המלחמה 
תוך אבדות קשות ובתום המלחמה עבר לשפלת 

לוד.

הסיור השני, "יפו - חלון לים התיכון", נערך ביפו, 
עיר החוף הססגונית שבה התחוללו אירועים 
מטלטלים שראשיתם בפוגרום שנערך ביהודי 
1921, המשכם בעימות החריף  העיר במאי 
שהתחולל משך חודשים ארוכים בין יפו ובין 
תל אביב ושיאם בבריחת רבבות מתושביה 
הערבים של יפו והפיכתה לעיר מקלט לעולים 
החדשים ואף לפליטי מלחמה ובהם יתומי כפר 
עציון, שאבותיהם נהרגו במלחמה וביתם חרב.

הסיור השלישי, "האש והעצים" עסק במאורעות 
תרפ''ט והתמקד בעיר חברון ובאתר המורשת 
"עוז וגאו''ן", הסמוך למקום שבו היה  הכפר 
מגדל עדר – היישוב היהודי הראשון שהוקם 
בגוש עציון בעת החדשה ונחרב במאורעות 
תרפ"ט. אתר המורשת נקרא על שמם של 
שלושת הנערים שנרצחו – גיל-עד שער, אייל 

יפרח ונפתלי פרנקל.

להלן קטע ממכתב שקיבלנו מאחת ממשתתפות 
הסיור: "הנסיעה לחברון היתה מרגשת מאוד! 
גיליתי שאין גבול בינינו לבין הפלסטינאים. הכרם 
הוא המפריד. ראינו נשים פלסטינאיות עובדות 
ומכוניות פלסטינאיות לצד מכוניות ישראליות. 
היה  המכפלה.  למערת  בהתרגשות  הגענו 
מפעים לראות את מתחמי הקבר של אברהם 
ושרה, יעקוב ולאה. עלינו לחלקת הרוגי תרפ''ט 
בבית העלמין בחברון. הסיור הזה היה מבחינתי 
גולת הכותרת של כל הסיורים. עופר, המדריך, 
בקי בחומר, מרתק ונוגע בלבבות. הוא התייחס 

בנעימות וענה על כל שאלה בחיוך ובסבלנות. 
היה מרגש לקחת חלק בסיורים ואנו מחכים 
לסיור הבא ולסדרה נוספת. תודה למחלקה 

לתרבות יהודית." שולי נחמיה 

והנה מכתב נוסף: "סיור ביפו לאורך קו החוף 
אל מול שקיעה מדהימה, שהשתלבה במרקם 
של סיפורים מרתקים אודות מנהיגים ואתרים 
הקשורים למקום. רגב המופלא והצנוע הצליח 
להפיח בנו את ההרגשה כאילו חלפנו במנהרת 

הזמן וחיינו את הרגעים הבלתי נשכחים שנצרבו 
בתודעה הלאומית. חברים יקרים, אני ממליץ 

בחום להירשם לסיורים הבאים!" אלי סהר

כל אחד מהסיורים ושלושתם כאחד ביקשו 
המציאות  על  רחבה  מבט  נקודת  להעניק 

בשבעים שנות עצמאות.

אנו מחכים לכם בסיור הבא, שיתקיים בכ"ו 
בתמוז, 9.7.18! 

קום והתהלך בארץ
מסיירים בארץ לכבוד 70 שנים למדינה 
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מקומפגש סביבתי / שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה

להלן כמה נתונים:
המועצה האזורית ותאגיד "תמיר" הציבו ביישובי 
המועצה כ-500 פחים כתומים. הפחים הכתומים 
מפונים אחת לשבועיים, בימים שלישי ורביעי. 
המשאית שמפנה אותם מפנה באותו יום אך 

ורק אריזות ולא  אשפה רטובה. 

 איך אנחנו יודעים?
כל פסולת האריזות שמפונה מהפחים 

הכתומים נשקלת בתחנת המיון בראשון לציון 
ומשם מועברת לתהליך מיון. 

המועצה ותאגיד "תמיר" ביצעו  פעולות הסברה 
ביישובים: בני הנוער חילקו שקים כתומים וביצעו 
הסברה בבתים.  ביישובי המועצה חולקו מגנטים 
וגם בגנים ובבתי הספר היסודיים נערכו פעילויות 
חינוכיות, הכוללות הסברה בנושא מיחזור אריזות.    

כמה מתוך האריזות מגיעות לפחים 
הכתומים?

לשמחתנו, כל חודש הנתונים עולים. בחודש 
מרץ הגענו כבר ליותר מ-5 טון אריזות מיישובי 
המועצה. יש יישובים שמפרידים יותר ואחרים 
שמפרידים פחות. יש, כמובן, עוד לאן לשאוף 
חלק  בפרט.  שלנו  ובמועצה  בכלל  בישראל 
גדול מפסולת האריזות עדיין אינו מגיע לפחים 

הכתומים וזו האחריות שלנו, תושבי המועצה, 
לעשות את השינוי. 

אם ניקח דוגמה מבלגיה, למשל, שם דיווח תאגיד 
המיחזור כי הוא מיחזר 89% מסך האריזות שהגיעו 
לשוק הבלגי. זהו נתון גבוה במיוחד. בארץ, על-פי 
הערכה, רק 20% מהפסולת )קרטון, נייר, פיקדון, 

אריזות וכו'( מועברת למיחזור. 

ומה הן התוצאות בתוך הפחים 
הכתומים עצמם?

התוצאות בבני שמעון בסך הכל טובות מאוד. 
4.5% מהפסולת אינה פסולת למיחזור )תושבים 

- שימו לב: הפח הכתום אינו פח רגיל!(
ומעל 85% מהפסולת בפח הכתום היא פסולת 

אריזות כהלכתה. 
המפתח למיחזור טוב הוא הפרדה טובה. ככל 
שנקפיד להשליך  לפחים הכתומים רק אריזות, 
ללא שאריות מזון, כך גם המיחזור יהיה טוב יותר. 

אחריות של מי 
כשאנחנו צופים בפרסומת, מפתים אותנו לרכוש 
מוצר כלשהו ומראים לנו את השימוש בו אך האם 
אי פעם טרח מישהו בפרסומת להראות גם מה 
קורה בתום השימוש? מה לעשות בבקבוק הבירה, 

פחיות השימורים או מיכל הבושם? ומה יש לעשות 
באריזות של התנור החדש? את העבודה הזו 
עושה תאגיד "תמיר" – חברה הנמצאת בבעלותן 
של חברות ענק, כמו "תנובה", "שטראוס", יצרני 

משקאות קלים ועוד. 

ולמה הם עושים את זה? בגלל חוק האריזות 
המטיל על היצרנים והיבואנים אחריות לטפל 
אריזות  פסולת  לצמצם  במטרה  באריזות 
המגיעה להטמנה ולעשות שימוש חוזר באריזות 

המועברות להטמנה. 

בתחום הקיימות משתמשים במושג "אחריות 
יצרן מורחבת". חוקים כמו חוק האריזות או החוק 
לפיקדון על בקבוקי משקה מטילים על היצרנים 
או היבואנים אחריות לטפל באריזות גם לאחר 
מכירתם. זו אחריות הרואה את המוצר בצורה 
רחבה יותר, הכוללת את האריזה והטיפול בה 

לאחר השימוש.

וזאת למה?
יש להביט באריזה בראיית העתיד. נצטרך להטמין 
את המוצר בשטחים הפתוחים שלנו. לצערנו, 
אריזות רבות אינן ממוחזרות או מוטמנות, אלא 
מגיעות לשטחים פתוחים, לחופים ולים. איים 
של פלסטיק ופסולת צפים באוקיינוסים, חלקיקי 
מיקרופלסטיק נמצאים בים, בשלג ובקרח – אפילו 

באנטרקטיקה! 

 חוק האריזות מטיל גם עלינו, האזרחים חובה – 
להשליך את פסולת האריזות והבקבוקים. 

מה מכניסים לפחים הכתומים?
 ,catomolo  תאגיד "תמיר" השיק את אפליקציית
משחק כייפי של דדי החתול בדיבוב של ציון ברוך. 

שאלות?
או  ר  למיחזו בנוגע  נות  שו קשות  ב
למייל: אלינו  שלחו  הכתומים?  פחים   ל

Shirli.h@bns.org.il

לפני כחצי שנה נפרסו בבני שמעון 
הפחים הכתומים. זה הזמן לספר מעט 

על מה שקורה בנושא זה.

הכתום חוגג 
חצי שנה

הפרדת האריזות: דו"ח מצב

מקומפגש לבריאות / רונה פויירינג, רכזת בריאות

 . בריא  קיץ   

הילד שלכם סובל מנזלת שלא נגמרת, מתקשה 
בנשימה או נוחר בכל לילה? השקדים הם זוג 
רקמות לימפטיות, המהוות חלק מהמערכת 
החיסונית של הגוף. הם ממוקמים משני צידי 
הלוע ומסייעים בהגנה מפני נגיפים החודרים 
לגוף דרך האף והפה. אדנואיד, או שקד שלישי, 
הוא רקמה לימפטית נוספת הממוקמת בלוע, 
מתחת לאף. השקד השלישי מסייע לגוף להילחם 
בזיהומים באמצעות לכידת גורמי מחלה שונים 
ילדים  אצל  הנשימה.  בדרכי  מעברם  עת  ב
יותר בהשוואה למבוגרים.  גדולים  השקדים 
הגדלת השקדים והשקד השלישי מעל למידתם 
הרגילה עשויה להביא לקשיי נשימה, בעיקר 
בלילות, לנחירות ואף להפסקת נשימה במהלך 

השינה. 

ֿשקדים מוגדלים אצל ילדים?

 אצל תינוקות וילדים קיים ייצור מוגבר של ליחה, 
הנובע לרוב מקושי בעיכול מזונות כמו מוצרי 
חלב, פירות וירקות חיים )הידועים גם על-פי 
הרפואה הסינית  כמזונות בעלי איכות מקררת(, 
בוטנים )כולל חטיף במבה או חמאת בוטנים(, 
העיכול  מערכת  ועוד.  איכותיים  לא  ומנים  ש
של ילדים ותינוקות אינה בשלה וחסר לה חום 
שהכרחי לעיכול וזיקוק של התמציות המזינות 
הנמצאות במזון. כתוצאה מכך, במקרים רבים לא 
מתקבלת האיכות המזינה של המזון, המספקת 
לילדים צ'י טהור )אנרגיה(. במקומו נוצר צ'י עכור, 
המתבטא בגוף כליחה שמביאה להתפתחות 
של נזלת ושיעול ליחתי ואף להצטברות נוזלים 
באוזניים ודלקות אוזניים. בנוסף לכך, תינוקות 
וילדים קטנים פגיעים יותר לשינויים באקלים 
ולהשפעות חיצוניות, כמו רוח, קור, לחות ויובש. 

רעות פז-ילנד

הקיץ הגיע ועימו הרבה שמחה, 
בילוי ושחייה בבריכה ובשפת הים. 

בקיצור – כיף חיים! 
אך לפעמים, למרות שכבר לא קר 
בחוץ ואפילו חם מאוד, עלולים 
אלרגית,  מנזלת  לסבול  לדינו  י
הצטננויות תכופות אחרי בילוי 
בבריכה או בים וגם דלקות אוזניים, 

כתוצאה מחדירת מים לאוזניים.

בקיץ מביא אותנו החום לבלות זמן ניכר במקורות 
מים. הבילוי בבריכה ובים יכול להכניס הרבה קור 
למערכת הרגישה של  הילדים ולהגביר את ייצור 
הליחה, שיבוא לידי ביטוי בנזלת ושיעול, דלקות 
אוזניים ועוד. ריבוי הנזלת והליחה מביא לגירוי 
מתמיד של השקדים וכתוצאה מכך גם להגדלה 
שלהם, עד לחסימה של מעברי האוויר באף. 
כתוצאה מכך תורגש נשימה כבדה )נשימת פה).

כיצד ניתן לטפל בשקדים מוגדלים 
ובשקד שלישי?

הפתרון הקונבנציונלי לבעיות הנפוצות הוא ניתוח 
להסרת השקדים. במצבים שבהם הבעיה מביאה 
לפגיעה באוזניים ואף לירידה בשמיעה, ניתן 
להמליץ גם על ניתוח כפתורים. למרות זאת, 
במקרים מסוימים ההליך הכירורגי אינו פותר 
את הבעיה באופן מוחלט והיא עשויה לחזור גם 

לאחר הניתוח. 

הרפואה הסינית עוסקת באבחנה אישית, תוך 
התייחסות להיסטוריה הרפואית של הילד, המבנה 
המולד שבו הגיע לעולם ויכולתו להתמודד עם 
גורמי מחלה שונים. טיפול משולב, הכולל חיזוק 
של מערכת החיסון ומערכת העיכול, עיסויים 
מתאימים שניתן לבצע בבית, שינוי תזונתי התומך 
בטיפול ומתן צמחי מרפא לסילוק הליחה והחום, 
מסייע לגוף בסילוק הליחה ובעצירת הייצור 
המוגבר שלה. כך ניתן במקרים רבים להביא 
להקטנת השקדים ולמנוע את הצורך בניתוח. 

מהו מהלך הטיפול?
בעזרת תשאול  של ההורים ואבחנת התבוננות 
בדופק ובלשון, ניתן לתכנן את מהלך הטיפול 

יש להתמקד:  ולקבוע באלו מערכות פיזיות 
האם מומלץ לחזק את מערכת החיסון, לתמוך 
במערכת העיכול, להוריד את טמפרטורת הגוף, 
לייבש את הליחה, לבחור בטיפול לשיכוך הכאב 
ועוד. לאחר יצירת הקשר וביצוע אבחנה, תוך 
ליווי צמוד להורים ולילד, מתבצע דיקור. הדיקור 
עדין מאוד, מותאם לילדים צעירים ונמשך מספר 
שניות. לאחריו יינתנו הנחיות מפורטות להמשך 
הטיפול בבית לצורך שיפור ותמיכה בטיפולי 
הדיקור, לרבות עיסויים קצרים שניתן לבצע 
ייצור  בבית, שיטות תזונה שונות למיתון של 
הליחה, תמציות של צמחי מרפא שניתן ליטול 

במקרה הצורך ועוד. 

כמה מפגשים דרושים עד להשגת שינוי? ברוב 
המקרים ידרשו בין חמישה לעשרה מפגשים, זאת 
בהתאם לחומרת המחלה, כמות האנטיביוטיקה 

שנלקחה על ידי הפעוט והמבנה המולד שלו. 

טיפול בשקדים מוגדלים בעזרת הרפואה הסינית 
מוצלח מאוד ולמעשה, בכ-80% מהמקרים מונע 
את הצורך בניתוח להסרת השקדים. חשוב לציין, 
כי הצלחת הטיפול תלויה בהיענות של ההורים, 
בשמירה על רצף הטיפול וביישום של ההמלצות 

לגבי תזונה ועיסויים. 
רעות פז-ילנד ממשמר הנגב,  הכותבת היא 
20 שנה. במשך  מטפלת ברפואה סינית מזה 
סינית  בתזונה  רעות  התמחתה  שנים  ה
ומקרוביוטית, טיפול בתינוקות וילדים, שיאצו, 
רפואה יפנית וצמחי מרפא. לייעוץ ויצירת קשר: 

054-6659669

* המידע בכתבה מתבסס על הידע והנסיון של הכותבת. 
אין לראות בדברים אלו המלצה רפואית.
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מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / תמר אליהו

לא מזמן ארזה זוגתי אותי ועוד מזוודה והמראנו 
לחופשה באחד מאיי יוון שטופי השמש והאוזו. 
את הזאטוטים השארנו תחת השגחה נאותה 
של סבא וסבתא, כי כלל ידוע הוא שמי שרוצה 
לנפוש יוצא נטול ילדים ומי שרוצה רק לחפוש 
מעט, נוסע עם כל ילדיו על ציודם, כולל תרופות 

ושאר מרעין בישין.
זוגתי יצאה לחופשה כשהיא מאורגנת כיאות, 
כולל נקודות ציון של עיירות וכפרים שממש, 
אבל ממש חייבים לראות. אני, לעומתה, יצאתי 
לחופשה עם כאב ראש, בגלל הניסיון לבטא את 
השמות המוזרים של אותן עיירות וכאב בחולייה 

25 בגלל המזוודה.
החופשה היתה נהדרת, האוכל היה מצוין ואפילו 

לנסוע בטרקטורון מכפר נידח למשנהו היה כיף. 
החופים מהממים והברכיים, אוי, הברכיים! כמה 
שהן כאבו כשהיינו צריכים לטפס לאיזו מצודה 
נטושה, אנחנו ושני מיליון תיירים נוספים וכל זה 
כי כתוב במדריך התיירים ששם אפשר לראות 
את השקיעה היפה ביותר באי. אשתי טוענת 
שהשקיעה אכן היתה מהממת. אני ראיתי שחור 

מהכאבים.
באחד הימים, בעודנו צועדים באיזו עיירה, כשזוגתי 
בראש ואני סרוח מאחור, חושב על בירה קרה 
מלווה בארוחת צהריים אותנטית ולא מבין מה היה 
רע בלנוח עוד קצת ליד הבריכה, תוך כדי ביצוע 
של עצירות מתודיות כל חמש דקות לצילום או 
להתבוננות בחפצי נוי ומזכרות במבט סתום ועניין 
מעושה, הבחנתי לפתע בתייר קוריאני שנראה 
בדיוק כמוני - משועמם עד עמקי נשמתו. בעצירה 
הבאה לסלפי עמד לידינו זוג צרפתי והגבר גם 
הוא נראה תלוש. זוגתו דיברה אליו והוא עשה 
פרצופים והנהן, כשמבטו נעוץ בטברנה יוונית 
שמכרה בירה ב-4 יורו. כשהתיישבתי באותה 
טברנה, הצרפתי התעלף. מצאתי עניין, התחלתי 
להתבונן בגברים המטיילים באי וערכתי סקר 
קטן. הוצאתי מהסקר את אלה שהסתובבו עם 

ילדים ואת אלה שנראו בירח דבש. האחרונים - כי 
אצלם עוד הכל ורוד והראשונים... נו טוב... כמאמר 

השיר: "השחור היום שחור מאוד". 
מסקנות:

 גברים ונשים נופשים בצורה שונה. גבר נופש 	 
לא יזכור אחר כך אפילו איפה היה. אולי בגדול, 
כן, אם היה שם פאב נחמד או מסעדה טובה. 
זוגתו, לעומת זאת, תזכור כל חנות בכל מקום 
ואפילו את המחירים שבהם קנתה או לא קנתה 
ואת המזכרות מהטיול, שאגב אורחא, הגבר 
לא יזכור מאיפה הן ולמה הן תקועות לו בסלון.

 תמיד יש לי תחושה שאני הגבר הגרוע בעולם 	 
או הפרטנר הכי מעאפן שזוגתי יכלה למצוא 
ובכן, התחושה אולי נותרה דומה, אבל היי, 
גיליתי שאני לגמרי לא לבד וכמוני יש בעולם 
עוד מיליונים שלא מבינים מדוע הם מתבוננים 

בשמש שוקעת במקום לאכול ארוחת ערב.
 צאו מדי פעם לחופשה. זה בריא לזוגיות 	 

לזוגתך  להראות  כמו  אין  העצמי.  ולדימוי 
שגם צרפתי שרמנטי מעוניין לחלוטין בישיבה 
בטברנה ולא בקניית מזכרות, אפילו אם זה 

בצרפתית.  

את הכי יפה 
כשנוח לך 

חופשה 
זוגית

מקומפגש לכלכלת הבית / שרון שכטר

ההוצאות  הלכו  הורים,  להיות  שהפכנו  מאז 
החודשיות שלנו וגדלו. אנחנו מוציאים כסף על 
מסגרות חינוך, חוגים, אוכל, ביגוד, הנעלה ועוד 
וכל זאת על מנת שלילדינו יהיה הטוב ביותר ולא 
יחסר להם דבר. יש תקופה אחת בשנה שבה 
ההוצאות החודשיות שלנו גדלות אף יותר - החופש 
הגדול! יולי ואוגוסט נמצאים ממש מעבר לפינה 
וצופים לנו הוצאות גדולות מאוד, הרבה מעבר 
ליכולתנו והתחייבויות גדולות שנתקשה להחזירן. 
אז למה אנחנו מגיעים למצב של חוסר שליטה 
בכסף? איך נעבור את הקיץ בשלום כלכלי וכיצד 
נתכונן לחופש הגדול בשנה הבאה? כל זאת ועוד 

במאמר שלפניכם. 

ההוצאות  ואתו  מגיע  הגדול  החופש  כאמור, 
הגדולות. הילדים כבר אינם במסגרות הלימוד 
וכדי שלא ישתעממו בבית, אנחנו אמורים לשעשע 
אותם בכל מיני דרכים, כמו קייטנות, בילויים, 
ימי כיף, חופשות ופעילויות משפחתיות, אוכל 
מחוץ לבית וקניות למיניהן. ההוצאות גדולות 
ומגוונות וגורמות לנו להגיע לעתים למצב של 
בלתי  בצורה  מתנהלים  אנחנו  שליטה.  חוסר 
מחושבת, בספונטניות, ללא כל הכנה כלכלית 
מראש ומרגישים שאולי כדאי קצת להשתחרר. 

חיים רק פעם אחת, לא?

אז אולי התשובה לשאלה הזו היא: כן, חיים רק פעם 
אחת, אבל יחד עם זאת, עלינו להבין שהכסף אינו 
גדל על העצים ואנחנו עובדים קשה מאוד בשביל 
הכסף שיש לנו. אם לא נהיה מחושבים לאורך כל 
השנה ולא נתכונן כנדרש לתקופה יוצאת דופן 
זו ואף לתקופות קשות יותר בעתיד הלא רחוק, 
נמצא את עצמנו בחובות גדולים, ללא כל יכולת 
לעמוד בהתחייבויותינו ובוודאי ללא יכולת לדאוג 

לעתידנו ולעתידם של ילדינו.

כיצד, אם כן, מתכוננים ומתמודדים עם ההוצאות 
האינסופיות בחופש הגדול הקרוב?

ראשית, מבצעים ספירת מלאי לבדיקת היכולות 
שלנו ומגדירים תקציב, המבוסס על ההכנסות 
הנוספות הצפויות לנו )תוספות הבראה, בונוסים 
לבילויים  ועל  ההוצאות השוטפות שלנו  וכו'( 

ופעילויות פנאי. 

לעשות  שתרצו  פעילויות  לתכנן  כדאי  שנית, 
בחופש. ערכו  סקר שוק ובדקו מה הן הפעילויות 
המשתלמות ביותר עבורכם בהתאם לתקציב 
שקבעתם. בדקו הנחות, פעילויות חינם וכניסות 

חופשיות לאתרים. 

ולבסוף, לגבי התשלום לקייטנות, אם לא נשארו 
עודפים בספירת המלאי, בקשו פריסה לתשלומים 
וצרפו כל תשלום לתקציב השוטף שלכם, כך 
שבכל חודש תגדל ההוצאה השוטפת רק במעט 

ולא תגיעו למצב של חריגה מהתקציב החודשי.

ההכנות השנה הן אומנם קצרות מועד ולא בטוח 
שיהיו מספקות, אך לשנה הבאה נגיע מוכנים יותר:

 נתכנן מראש את התקציב לקייטנות, לבילויים 	 

ולנופש על בסיס:

 "תקציב המגירה" - סכום שניתן לצבור במשך 	 
המשפחתי  מהתקציב  כחלק  חודשים   12

השוטף. 

 ההכנסות הנוספות הצפויות לנו )תוספות 	 
הבראה, בונוסים וכו'(. 

 נחסוך את תקציב מגירה כסכום חודשי )מומלץ 	 
לעשות זאת בפיקדון שנתי צובר(.

 נתכנן ונסקור את אפשרויות הבילוי המתאימות 	 
לתקציב המתוכנן, כולל חיפוש אחר הנחות 

ומבצעים מתוכננים.

 נשתף את הילדים ונאפשר בחירה במסגרת 	 
התקציב.

 בהגיע המועד שבו מופיע התקציב בחשבון 	 
העובר ושב, ניתן לשלם בתשלום אחד ואפילו 

לקבל הנחה.

 הסכום השוטף לבילויים של חודשי הקיץ 	 
ישמש כגיבוי למקרה הצורך.

הנה לכם דרך נכונה לעבור את הקיץ בשלום 
כלכלי. התחילו כבר עכשיו והתוצאות מובטחות. 
כעת, כל מה שנותר לכם הוא ליהנות בחופשה עם 
הילדים ולהגיע מוכנים לחופש הגדול בשנה הבאה. 

בטורים הבאים שלי תקבלו עוד טיפים ודרכים 
להתנהלות כלכלית נבונה, הדרך לנצח את המינוס 
והדרך לצמוח כלכלית ולממש את הפוטנציאל 

שלכם.

בהצלחה!  שרון שכטר

שרון שכטר
054-4710798

sshecht2@gmail.com
הכלכלה  עיצוב   - שכטר  שרון   

המשפחתית והאישית

איך נעבור את החופש הגדול בלי חור בכיס?

הזיעה  כשאגלי  בשנה,  הזו  העונה  הגיע,  זה 
המרצדים על המצח הם לא היחידים שגורמים 
לי לנוע באי נוחות. אני מרשה לעצמי להיחשף 
ולומר שבגד הים אף פעם לא היה מחברי הטובים. 
הוא צמוד וחושפני ולא תמיד מאפשר את הדיוק 
בהסתרת פגמי הגוף, לצד הדגשת החלקים 

המוצלחים יותר. 
תמיד הרגשתי שאין זה משנה כמה השקעתי 
במציאת בגד הים "הנכון". בסוף תמיד מצאתי 
את עצמי נועצת עיניים בזו שהופיעה על שפת 
הבריכה בגוף מושלם, עם חתיכות בד קטנטנות 
שכל כך מחמיאות לה. אחרי שנים של שיימינג 
עצמי מטורף, ייאוש ותסכול מול טרנד החוטיני, 
מחשוף עמוק והרבה פחות בד, נשארתי עם שתי 

אפשרויות - בודי בילדינג או בודי שיימינג. 
בחרתי באופציה שלישית - מנטל בודי. בימים 

שבהם לחשתי באוזניה של בכורתי על אהבה 
שלה  המופלאה  והיכולת  העצמה  עצמית, 
להתעלות מעל הקושי ולהכיר בעוצמות שלה, 
גיליתי כמה אנרגיה בזבזתי בירידה על עצמי ועל 
הגוף שלי. "נמש", "כבשה כתומה", לא גבוהה 
מספיק, לא רזה מספיק. כמה אנרגיה השקעתי 
כדי להוכיח שדי ביכולות שלי כדי להצליח, שזו 
רק עטיפה שאינה מעידה עלי ועל התוכן שאני 
נושאת. די הצלחתי. צברתי הישגים ותעודות, 
הביטחון העצמי שלי מלוטש, מצאתי זוגיות, בניתי 
משפחה ויש לי לא מעט דברים להתגאות בהם. 
ועדיין החוויה הזו טלטלה אותי. פתאום הבנתי 
שהמאבק הזה, שמלווה אותי כבר שנים, הולך 
כרעה  מתגלה  האחרונות  ובשנים  ומתעצם 
חולה בנפשם של נערות ונערים רבים כל כך. 
הקולות שאני שומעת סביבי על העיסוק המטורף 
הטלויזיה,  בתוכניות  בפרסומות,   - בנראות 
בעבודה,  במסדרונות  החברתיות,  ברשתות 
בקבוצות הוואטסאפ, חדר כושר, עיצוב וחיטוב, 
חיטוב ומיצוק, מיצוק והרמה, החלקה אורגנית, 
החלקה יפנית, דיאטת 17 הימים, בלי מתוקים, 
בלי פחמימות, עם ריח, בלי חיים. ואני תוהה: בין 

בודי בילדינג לבודי שיימינג, מה יישאר להם? 
אז אם יום אחד, בעוד כמה עשורים, יהיה מי 

שיפתח ויקרא את הטור הזה, אני מבקשת שאת 
הפסקה הזו תקראו שוב ושוב: אני, תמר אליהו, 
בת 37, 1.57 מ' )ביום מוצלח(, ג'ינג'ית למות. אני 
אוכלת כשאני רעבה ולפעמים גם כשאני לא. 
אני מופתעת בכל פעם מחדש מהיכולת של 
המצח שלי להגיע לגוונים חדשים של אדום. אני 
פורשת כנפיים כדי לעוף, אבל לא שוכחת להפנות 
מבט זהיר למצב הנורא תחת הזרועות המונפות 
לרווחה )וואחד כנפיים(. אני טועה, נופלת וקמה. 
אני פוגעת לעיתים, אבל תמיד לוקחת אחריות. 

אני מבקשת שיכירו אותי בזכות מעשי ותרומתי 
לסביבה. שיראו ושיקבלו אותי, לטוב ולרע, עם 
הפגמים שבי. אני לא במרכז העניינים, אבל 
סביבי.  יתכנסו  העניינים  בי,  בוער  כשמשהו 
אוהבת למצוא אנשים שבטוחים שהם שקופים. 
הם מסקרנים. יש בהם את הדבר הזה שאיש עוד 
לא חיפש. יש לי ימים מחורבנים, אבל הכי קשים 
הם הימים שבהם מבקשים ממני לפגוש נערה 

ששכחה את עצמה בחושך הזה. 

"את הכי יפה כשנוח לך" כתבו באחת הפרסומות 
ולא העלו על דעתם כמה מאמץ דרוש היום, יותר 

מתמיד, למצוא את המקום הזה. 
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מקומפגש לתרבות / קרן סביון כחילה, מנהלת מחלקת תרבות

אירועי לילות קיץ בצפון הנגב מופקים ע"י עמותת 
התיירות  עמותת   – בשור"  "שקמה  התיירות 
האזורית שלנו, בשיתוף עם אנשי חברת ההפקות

 IndiGigs, שעומדים מאחורי "פסטיבל אינדינגב". 
האירועים יתקיימו לאורך הקיץ הקרוב ויכללו שני 
מופעי ענק של מוזיקה מקומית ואירוע רגאיי 

בינלאומי. 

19 ביולי 2018 
DESERT ROOTS – חגיגת רגאיי בינלאומית 

Alborosie ענק הרגאיי האיטלקי/ג'מייקני 
DON CARLOS מהקולות החשובים והייחודיים 

שיצאו מג'מייקה 
את  מארחים   Kalbata & Mixmonster
CHUKKI STAR (UK) TRILION   ספוטניק 
  ONE A WAY HIFI DUB SESSION  היי פיי

KORE DADA  ,Jahrkon - עמית ירקוני

המלצות החודש

ביטוח נסיעות לחו"ל: חשוב ולא מיותר

הקיץ בפתח והוא גדוש באירועים ובפסטיבלים. לפניכם מעט ממה שעומד 
לקרות באזורנו:

פסטיבל לילות קיץ בצפון הנגב חוזר ובענק!!!
שלוש מגה-הופעות בשלושה סופי שבוע בפארק הבשור )פארק אשכול(. 

31.7.18 אדיר מילר במופע סטנדאפ 
באמפיתיאטרון בקמפוס "מבואות הנגב" בקיבוץ 

שובל 

20:00 פתיחת שערים

21:00 תחילת המופע

ניתן לרכוש באתר  כרטיסים לשני המופעים 
ובפייסבוק המועצה 

26 ביולי 2018
יפתח  נצ'  נצ'י  בוקס,  ביט  בלקן  סחרוף,  ברי 
את הערב נ'צי נצ', אחד הראפרים העסוקים 
את  לאחרונה  שהוציא  בישראל,  והמוערכים 
אלבומו והרביעי "שפל וגאות". מיד לאחריו יעלה 
מפגש הפסגה המוזיקלי בין ברי סחרוף ובלקן 
ביט בוקס - מופע משותף שבו יופיע כל הרכב 
לחוד ובשיאו יעלו יחד וירימו את הלילה בביצועים 

משותפים.

ואצלנו במועצה ...

9.7.18 - מוקי 
פותחים את הקיץ עם מוקי במופע שקיעה לכל 

המשפחה
החל מהשעה 19:00 באמפיתיאטרון בגבעות בר

 מקומפגש ספרותי /  שניר פלג

 מקומפגש לביטוח /  עמליה פולק דגן

החיים הנסתרים של העצים  /  פטר וולבן
הוצאת אסיה / 265 עמודים, מגרמנית: ניב סבריאגו

גילוי נאות: הדבר הראשון שעשיתי לאחר קריאת 
הספר היה ללכת חמש דקות מביתי ליער מיתר 
ולהתבונן בעצים. פתאום אתה לומד להיות קשוב 
יותר, להבין יותר ולהעריך יותר. זה נשמע מוזר, 
אבל הספר הזה עוזר לנו להתחבר יותר לעצים.

בתחילת הספר כותב וולבן כך: "אך מדוע עצים 
הם יצורים חברתיים כאלה, מדוע הם חולקים 
את מזונם עם בני מינם, ולעיתים אף מזינים את 
המתחרים שלהם? הסיבות לכך זהות לקהילות 

האדם: יש יתרונות לפעולה משותפת.

עץ אינו יער, הוא אינו יכול ליצור בכוחות עצמו 
אקלים מקומי יציב, הוא נתון לחסדי הרוחות 
ומזג האויר, אבל ביחד, עצים רבים יכולים ליצור 
וקור  מערכת אקולוגית, הממתנת מצבי חום 
קיצוניים, אוגרת כמות גדולה של מים ויוצרת 

לחות רבה באויר.

בסביבה כזאת עצים יכולים לחיות בצורה מוגנת 
ולהגיע לגיל מופלג. על מנת להשיג זאת, הקהילה 

מוכרחה לשמור על קיומה בכל מחיר."

יתכן שהטענה כי לעצים יש יכולת ליצור מערכת 
נשמעת  ביניהם  מתקשרים  ועצים  חברתית 
מופרכת וספקולטיבית,  אבל תוציאו מהראש 
כפי שאתם מכירים  את הפנטזיות על עצים 
מספרי פנטזיה ואגדות. לא בכך מדובר. וולבן 
מסביר בצורה נפלאה את כל התהליכים שעוברים 
על עצים ביערות ואת יכולתם לתמוך זה בזה 
באמצעות השורשים. הוא מחבר אותנו לעולם 
שלא הכרנו, עולמם של העצים. התוצאה היא 
ספר מרתק ומעניין, שחובבי טבע חייבים לקרוא. 
הוא יפתח לכם את המחשבה ואין זה משנה אם 
תקבלו את התובנות של וולבן או תראו בהן סוג 

של פנטזיה או מחקר שאינם מבוססים.

כותב הספר ללא ספק אוהב את עבודתו כיערן 
ומחובר לעצים, לחיות היער, לפטריות ולכל מה 
שמסביב. את אהבתו הוא מעביר בספר המרתק 

והשונה הזה.

מומלץ בחום ועכשיו סלחו לי. הלכתי לחבק עץ.

לחופשות  הטיסות  עונת  לפני  רגע  אנחנו 
משפחתיות לחו"ל. הטיול לחו"ל הוא החופשה 
שכולנו מייחלים לה כדי לנוח קצת משגרת 
היומום והעבודה. ישראלים רבים נוטים להתמקד 
רק בצד הכייפי והטוב של הטיול ולהתעלם 
מצדדים נוספים, שיכולים להיות נעימים פחות.

חופשה בחו"ל נוטה לרוב להיות עניין בטוח, אך 
כמו בארץ, גם בחו"ל אנחנו חשופים לתאונות 

ומצבי בריאות שונים, המחייבים הגעה לרופא, 
יכולת  ואף לאשפוז.  חולים  בבית  מיון  לחדר 
ההתמודדות שלנו עם תאונה או אירוע פתאומי 
מזו  משמעותית  בצורה  קטנה  בחו"ל  וחריג 

שבארץ.

ביטוח נסיעות לחו"ל מעניק את כל הפתרונות 
הרפואיים וההכרחיים במקרה של פציעה, תאונה 
או כל מקרה אחר הדורש עזרה רפואית או אשפוז 
בבית חולים ובמקרים חריגים גם הטסה חזרה 

לישראל והמשך אשפוז בארץ.

יש לציין, כי נוכל לקבל אותה עזרה רפואית גם 
ללא ביטוח נסיעות, אך העלויות יכולות להסתכם 
בעשרות אם לא מאות אלפי דולרים. לכן חשוב 
לזכור, כי גם אם ההסתברות לאירוע חריג אינה 
גבוהה, מקרים כאלה קורים וחשוב שבמקרה כזה 

תהיה לנו כתובת שנוכל לפנות אליה לקבלת סיוע, 
על מנת שהחופשה הנהדרת שעליה חלמנו לא 
תהפוך לחלום רע שנדחיק ולא נרצה לזכור כלל.

יש, כמובן, לבדוק ולוודא שהפוליסה מתאימה 
לצרכים שלנו. כלומר, אם אנחנו יוצאים לחופשת 
סקי או מתכוונים לעסוק בספורט אתגרי אחר, 
טיול ג'יפים וכדומה, חייב להיות כיסוי מתאים 
לכך בפוליסה. אציין, כמובן, כי אם מישהו מבני 
המשפחה סובל מבעיה רפואית או מחלה כרונית, 
יש בהחלט לדווח על כך ובמקרה הצורך גם 
לשלם תוספת, על מנת שיהיה לנו כיסוי מתאים 
גם במקרה שבו נזדקק לעזרה רפואית הקשורה 

למחלה קיימת.

חופשה מהנה!

2 באוגוסט 2018 
DESERT MOVE – חגיגת גרוב ישראלית הדג 
נחש  |  דודו טסה  |  רד בנד  |   מרסדס בנד  
|  ערוץ הכיבוד  |  פול טראנק  |   לוסיל קרו  |   

לירון עמרם

https:// לפרטים נוספים ורכישת כרטיסים: 
summer.habsor.co.il

ארועי שלישי על הדשא
אירועי שלישי על הדשא יתקיימו ביישובי 

המועצה במהלך החודשים יולי אוגוסט - עקבו 
אחר הפרסומים

עמליה פולק דגן
פולק דגן ביטוח ותכנון פיננסי

טלפון: 054-2902262
דוא"ל:

Amalia@polackdagan.co.il
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כל שנה, בתחילת יולי, מתחילה מכירת הקיץ 
המטורפת של איקאה. רגע לפני כן, ניתן כבוד 
ונערוך פתיחה חגיגית להגעתה של המלכה 

השוודית למחוזות הנגב.

כראוי לנציגת העיצוב הסקנדינבי, איקאה חזקה 
מאד בפריטי סטיילינג. מעצבי הבית דואגים 
להתעדכן בכל הטרנדים החזקים ולהביא אותם 

לרשת במינון ובמחיר הראויים.

רגע לפני שלל הפריטים המהממים שאציג לכם 
כאן, אני רוצה לשתף אתכם בטיפ מהמם לא 

פחות -

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

שירלי רוט
052-8105513

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

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

איקאה סייל!
ומעודכן  מצוין  אינטרנט  אתר  יש  לאיקאה 
אונליין במלאי קיים. עשו עבודת הכנה יום לפני 
המוצר  שם  את  הקלידו  המתוכננת.  הנסיעה 
שאהבתם בשורת החיפוש באתר ובדקו אם הוא 

במלאי. 

כך תוכלו להתמקד ולתכנן את הנסיעה בהתאם.

קבלו אותם - שילוב מנצח של פריטי סטיילינג 
שעובדים יחד ואם זה צבעוני לכם מדי, פשוט 

תוציאו גוון אחד מהתמונה!

שלכם,
שירלי

KOPENHAMN TVILLING

FEJKA

FEJKAFEJKA

SJALSLIGT

GILLHOV

SANJDARE

GRADIS

HJARTELIG

VITFJARIL

NISKORDAD

LIVSLANG

LIVSLANG

SOMMAR
GRADIS

 מקומפגש לסטיילשיק / הילה מלול יעקובי

את הקיץ אני מתחילה להרגיש כבר מחודש מרץ. 
זה החודש שבו עוברים לשעון קיץ, השעון הזה 
שמכניס חיים ואור ליומיום שלנו. כבר אז אני 
חוזרת לחייך, הצבע והאור חוזרים לפנים ואנרגיות 

חדשות מציפות אותי.

בדיוק אז אני מתחילה לחשוב על עונה הרחצה. 
כן, גם לי, כמו לרובנו, היה תמיד אישיו עם בגד 
הים. עוד בימי נערותי לא הסכמתי ללבוש בגד ים 
ללא מכנסיים, טייטס או חצאית שמכסה, אף על 

פי שתמיד הרגשתי טוב עם הגוף שלי.

על מנת לדעת איזה בגד ים יחמיא לך, אני ממליצה 
לך ללמוד מהו מבנה גופך ולאיזו קבוצת צבעים 
את שייכת )חמים או קרים( ולקרוא אלו גזרות 

של בגד ים נכונות למבנה גופך.

בתקופה שבה אנחנו מוצפות בכל מיני סוגים 
וסגנונות של בגדי ים, מה שנותר לך הוא לבחור 
בבגד הים שמתאים לך ביותר ואת מרגישה בו 

הכי טוב, לבחור צבע וליהנות מקיץ רטוב!

טיפים לשימור בגד הים שלך:
למרות שהבד מיועד לשימוש בים או בבריכה, הוא 
רגיש בגלל סיבי הלייקרה ופגיע במיוחד בחשיפה 

ומגע עם חום, שמש, שמן וכלור ולכן יש לנהוג בו 
בעדינות ובזהירות.

 על מנת להישמר משפשוף הבד, רצוי לשבת 	 
על  מגבת ולא ישירות על חול, דשא או אבנים.

 יש להקפיד שבגד הים לא יבוא במגע עם שמן 	 
או תחליב שיזוף. השמן הורס את האלסטיות 
של הספנדקס ולא ניתן להחזירו לגודל המקורי.

 בגד ים בצבע לבן שלג מצהיב עם הזמן במגע 	 
עם כלור ומי ים וחשיפה לשמש  .

מיד כשחוזרים מהים או מהבריכה, יש לשטוף 	 
ביד את בגד הים בשמפו או ג'ל כביסה. רצוי 
לא לשפשף ולא לסחוט בסיבוב. מומלץ פחות 

להכניס את בגד הים למכונת כביסה.

 יש לתלות  את בגד הים בצל ולא בשמש. כמו 	 
כן, רצוי להניח אותו על מתלה הכביסה ולא 
להשתמש באטבים )כובדו של בגד ים ספוג 
מים מושך כלפי מטה והבגד עלול להימתח(.

היזהרו והישמרו מקרני השמש!

TIPשיק 
שימי לב: המקום שאת מנסה להסתיר הוא זה 

שאליו העיניים הולכות! 

כלומר, כל תוספת של פרנזים, מלמלות תחרה 
וכו' תהפוך את האזור הזה לבולט יותר.

שיהיה לכולנו קיץ בריא ובטוח.

באהבה , הילה סטיילשיק

עיצוב בגדי הים תמר פרידנזון ובעלת האתר Tamara Swimwear  | צלם  עידן כנפי 

עונת הרחצה החלה!

הילה מלול יעקובי - מרצה וסטייליסטית אישית
תושבת קיבוץ דביר

052-5508580
shimuchic@gmail.com

 הילה סטיילשיק
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