
תדהר  ו  תאשור  ו  שומריה  ו  שובל  ו  נבטים  ו  הנגב  משמר  ו  להב  ו  כרמים  ו  חצרים  ו  דביר  ו  בר  גבעות  ו  ברוש  ו  קמה  בית 

www.bns.org.il עיתון המועצה האזורית בני שמעון ו גיליון מס' 256 ו אוגוסט 2018 ו

פגש ממקו

יוצאים לחופשה –  וחוזרים עם 16
עודף בארנק. אפשר? של מי הילדים האלו? – על הורות 17

מבחירה ועל בחירה באי הורות מתעמלות ביחד  - הן צעירות, 12
מוכשרות, מגיעות להישגים והן משלנו

  דודאים 2020
 מובילים במיחזור 

מפעל מיחזור ענק, ראשון מסוגו, יוקם באתר 
דודאים בעלות של 50 מיליון שקלים וישרת 

את כל אזור הדרום | עמוד 10



תושבים יקרים.

חודש יולי חלף, החופש הגדול בעיצומו, החום 
הגדול מתחבר להתחממות הביטחונית ומזכיר 
לנו שוב ושוב שחודשי הקיץ בדרום תמיד מועדים 

לחוסר שקט.

אצלנו, במועצה וביישובים, מנסים ליצור חוסר 
שקט במובן החיובי – עשייה מרובה מתוך יצירה 
היישובים  בכל  החברתי  החינוך  והתרגשות. 
יוצר פעילות מעניינת וחווייתית במהלך הקיץ. 
הרשמים המעולים שהגיעו ממחנות הקיץ של 
תנועות הנוער מעוררים גאווה בילדים ובני הנוער 
של המועצה ומוכיחים שוב את חשיבותה של 

מסגרת משמעותית וערכית. 

בכל בתי הספר ובמערכות החינוך החברתי 
ביישובים ובמועצה עובדים במרץ על תכנונה 
ובנייתה של שנת הלימודים המתחילה בספטמבר, 
בהתאם למודל של יום החינוך החדש. מרגש 
לראות את התהליכים המתקיימים אצל אלה 
הרואים במהלך הזדמנות אמיתית להתחדשות 

ושיפור.

החודש התקיים טקס הנחת אבן הפינה למפעל 
המיון והמחזור ב”דודאים”. מדובר במתקן ברמה 
 ,2019 טכנולוגית בינלאומית, שיקום עד סוף 
במטרה להפחית במידה משמעותית את כמויות 
הפסולת המוטמנות באדמה. המפעל החדש 
יקבל את כל הפסולת הביתית של אזור הנגב 
ויידע להפריד, במבנה סגור ומאוורר, את כל 
החומרים הניתנים למחזור – פסולת אורגנית, 
קרטון, פלסטיק, נייר, ברזל וזכוכית ולהעבירם 
למתקני המשך. בהקמת המפעל החדש אנו 
לוקחים אחריות על שני נושאים מרכזיים בחיינו, 
המשפיעים ישירות על כל אחד ואחת מאתנו – 
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 דבר ראשת המועצה

שמירה על הסביבה  והבטחת הכנסה עצמית 
למועצה. אני מבקשת להודות לצוות “דודאים”, 
בראשותו של ניר בר דוד על עבודה מאומצת 
ומסורה למען עתידנו ועתידם של הדורות הבאים.

באמצע יולי התקיים במועצה תרגיל מוכנות 
החירום  ורשות  העורף  פיקוד  של  לחירום 
הלאומית. התרגיל היה ייחודי ומורכב במיוחד 
וכלל תרגול של תפקוד המועצה בזמן מלחמה, 
מול 5 צוותים יישוביים. במהלך התרגיל התרחשו 
שני אירועי אמת – אירוע ביטחוני בסביבת חצרים 
מציאות  של  אלה  בימים  בתדהר.  ושריפה 
ביטחונית מורכבת, אנו מייחסים חשיבות רבה 
למוכנות המועצה לחירום ונמצאים בקשר רציף 
עם גורמי הביטחון ועם צוותי החירום ביישובים, 
במטרה לשמור על ערנות גבוהה, לצד שמירה 

על שגרת חיים שקטה ובטוחה.

ובמקביל לכל אלה, בימים שבהם המדינה מורידה 
ומתחממת מערכת הבחירות  הילוך, הולכת 
לרשויות המקומיות. אנו עסוקים גם בהכנת 
תוכנית עבודה מחוברת לתקציב לשנת 2019, 
במטרה להעביר את המקל לראש המועצה הבא 
בצורה מסודרת ובהתאם לשיטות העבודה ודרכי 
העבודה שהונהגו במועצה במשך שנים רבות. 
לראש המועצה שיבחר יידרש זמן למידה. ספר 
תוכניות העבודה של המועצה והתקציב יאפשרו 
לו להיכנס בצורה טובה לעניינים ולאחר שילמד, 
יוכל, כמובן, לקחת את הדברים, יחד עם המליאה 

שתיבחר, בדרך שלו.  

אני מאחלת לכולכם המשך חופש מהנה ובטוח.

שלכם,
סיגל

2 |  עיתון בני שמעון 



הרמת מסך /  יזהר בן נחום

פשרה זמנית. לאחת הכיתות בבית הספר "ניצני 
הנגב" יוכנס ארון קודש ובו ספר תורה. כך יכולה 
אותה כיתה לשמש כבית כנסת בשבתות וחגים.

כעבור שלוש שנים הובאה להצבעה בקלפי הצעה 
להקמת מבנה קבוע לבית כנסת בבית קמה ושוב 
סערו הרוחות, אם גם בווליום נמוך יותר. בנוסף 
להתנגדות מוחלטת ועקרונית להקמת בית כנסת, 
היו גם כאלה שהיו מוכנים להסכים שבית הכנסת 
אכן ייבנה, אך בתנאי שלא יהיה אורתודוקסי, כלומר 
ללא עזרת נשים. כמקובל בבית קמה, גם הפעם 
נמצאה פשרה שהתקבלה בקלפי ברוב מוחץ: יוקם 
מבנה קהילתי רב-תכליתי, שאחד השימושים בו 
יהיה בית כנסת אורתודוקסי. תנאי נוסף בנוסח 
ממקורות  ייבנה  הכנסת  שבית  היה  הפשרה 
חיצוניים בלבד ולא יוקצו למטרה זו כספים של 
והקמתו  חלפו  נוספות  שנים  חמש  הקהילה. 

"השומר הצעיר"  תנועת  ע"י  כקיבוץ שהוקם 
והשתייך לקיבוץ הארצי )כל עוד היה דבר כזה(, 
התגאינו תמיד בבית קמה בנאמנותנו הבלתי 
מסויגת לאידיאולוגיה של יהדות אתאיסטית. עד 
1972 היה אסור להכניס רב לקיבוץ לצורך עריכת 
חופה. יום הכיפורים היה יום עבודה רגיל ובערב 
יום הכיפורים תשמ"ב חילקה המזכירות בתאי 
הדואר דף המגנה את הצמים. כשתלמיד באולפן 
בשנות ה-90 העז לבוא לחדר האוכל בליל שבת 
חבוש כיפה, העירה לו אחת מחברות הקיבוץ 

שחבישת כיפות איננה מקובלת אצלנו.

השנים חלפו, יום הכיפורים הפך לשבתון באותה 
שנה שבה בוטל השבתון באחד במאי, האיסור על 
כניסת רב לקיבוץ בוטל מזמן ובבית הקברות שלנו 
כבר מותר להגיד קדיש, אבל בית כנסת על אדמת 
בית קמה – עד כאן! אלא שבשנת 2008 נפל דבר 
בבית קמה. ראשוני המשתכנים בשכונת ההרחבה 
נכנסו לבתיהם ומספרם הלך ועלה במהירות. 
מכיוון שלא כל המשתכנים בהרחבה למדו תורה 
בבית מדרשו של רבנו מאיר יערי זצ"ל, האדמו"ר 
ממרחביה, עלה הצורך בבית כנסת. המחלוקת 
בנושא זה הציפה גלים גבוהים וסוערים בקהילתנו 
השקטה, המתגאה ביכולתה ליישב מחלוקות 
בדרכי שלום. חשוב לציין שהמחלוקת לא חצתה 
בין הקיבוץ להרחבה ובשתי האוכלוסיות נשמעו 
דעות לכאן ולכאן. בשנת 2010 אושרה בקלפי 

בבית קמה בונים בית כנסת

המתעכבת של בית הכנסת שימשה כנושא קבוע 
במערכוני הלהקה הסאטירית הפופולארית ביותר 

בבית קמה – "המקהלה היוונית".

עור  החלום  קורם  ממש  אלה  בימים  והנה, 
 וגידים. הסכום הנדרש גויס כמעט כולו, למעט
100,000 ₪ שנדרש היישוב לאשר מתקציב 
הפיתוח, כלומר, תקציב שהמועצה האזורית 
משקיעה ביישוב. מכיוון שמדובר בשינוי של 
נוספת  הצבעה  נדרשה  הקודמת,  ההחלטה 
בקלפי וגם זו עברה בהצלחה. 80% מהמצביעים 
מתקציב  המבוקש  הסכום  בהקצאת  תמכו 
הפיתוח ובית הכנסת של בית קמה יוצא סוף 
סוף לדרך. השלב הראשון – סיור קבלנים – נקבע 
לסוף יוני. המיקום המיועד הוא בצמוד לבריכת 
השחייה וכך יוכלו המתפללים לשלב תפילה עם 

טבילה )מעורבת(.

 אליפות המועצה בכדורגל 
לזכרו של דן שניר

כולם מוזמנים

משחק על מקומות 3-4    18:00
טקס ודברי המשפחה   19:00
גמר אליפות המועצה    19:15

 יום שבת 18/08/18
מגרש הכדורגל בדביר
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חדשות / נועה זמסקי

מה קורה
 שינוי בייצוג היישובים 

במליאת המועצה
מליאת המועצה, שהתכנסה ביום ראשון, 15.7.18, 
החליטה לשנות את ההרכב הקיים של המליאה, 
שבו יש לכל יישוב נציג אחד. ההחלטה על השינוי 
התקבלה לאחר דיון ארוך בחלופות השונות. על פי 
החלופה שנבחרה, הרכב המליאה לאחר הבחירות 
לרשויות המקומיות ב-30 באוקטובר, יכלול שני 
נציגים לשני היישובים הגדולים במועצה, חצרים 
ומשמר הנגב, המונים מעל ל-750 בוחרים כל אחד.

על פי הנחיות משרד הפנים, לכל יישוב הגדול 
מ-750 תושבים הרשומים בפנקס הבוחרים צריכים 
להיות שני נציגים במליאת המועצה, אלא אם כן 
קובעת מליאת המועצה, עד 87 יום לפני הבחירות, 
לשנות את המודד הקובע את מספר הבוחרים 
לנציג. בעבר החליטה המליאה להתאים את המודד 

כך שלכל יישוב יהיה נציג אחד בלבד.

סיגל מורן, ראשת המועצה, הציגה בפני חברי 
המליאה את האפשרויות השונות לקביעת המודד 
ואמרה: "מכיוון שהמועצה הולכת וגדלה, יש לנו יותר 
חברות בת, עמותות, חברות כלכליות וועדות ואנחנו 
מתקשים באיוש נציגי המועצה, בייחוד בקדנציה 
האחרונה. לראש המועצה הבא יהיה קשה עד בלתי 
אפשרי לתפעל מליאה בת 13 חברים. אני מאחלת 
לו שהנציגים שייבחרו יהיו אנשים עסוקים, אבל אם 
אנחנו רוצים באנשים עסוקים, יש לחלק את הנטל 
בין רבים יותר. שוויון אינו מושג מכני, אלא מהותי. 
בין כרמים למשמר הנגב, נציג המליאה מייצג עדיין 
מספר מסוים של בוחרים ואני חושבת שיש גם 
לזה חשיבות. להוספה של שני חברי מליאה יש 
משמעות הן ברמת הפעילות והתרומה לעבודת 
המליאה והוועדות השונות והן ברמה ההצהרתית."

מכרז לגיוס שותף לחכ"ל "דודאים"
המכרז לגיוס שותף ב-49% ל"דודאים" מתנהל 
במשך מספר חודשים רב, בהתאם להחלטות 
ומליאת  הכלכלית  החברה  של  הדירקטוריון 
המועצה. בסוף חודש יולי אמור להיסגר המכרז 
ולאחר שני סבבים של שאלות מטעם המציעים, 
הביא הצוות המקצועי המטפל במכרז לאישור 
מליאת המועצה מספר שינויים מהותיים בתנאי 
המכרז. מכיוון שמדובר בדיון שיש  לו השלכות 
מסחריות ובהתאם לאפשרויות שמעמיד החוק 
במקרים מסוג זה, קיימה מליאת המועצה דיון חסוי  

בדלתיים סגורות וקיבלה את המלצות הצוות.
המועצה הוכרזה כרשות איתנה

המועצה הוכרזה כרשות 
איתנה על-ידי משרד הפנים

המועצה האזורית בני שמעון הוכרזה ביום רביעי, 
18.7.18 כרשות איתנה על ידי משרד הפנים

ההכרזה על רשות איתנה היא מתוקף חוק שחוקק 
בשנת 2014 וכוללת, לאחר העדכון האחרון, 29 
257 הרשויות המקומיות  רשויות מקומיות מבין 
בישראל. רשות איתנה מקבלת חופש פעולה רב 
יותר ונתונה לפחות רגולציה ובירוקרטיה. "ההכרזה 
מבטאת לא רק את חוסנה הכלכלי של המועצה 
אלא גם את ההתנהלות התקינה והמקצועית ותקל 
על ההתנהלות השוטפת בהיבטי ניהול כח אדם 

ותקציב" אומרת סיגל מורן, ראשת המועצה.
על פי המשרד הפנים: "רשות איתנה הינה רשות 
232א לפקודת העיריות,  העומדת בתנאי סעיף 
כלומר אינה מקבלת מענק איזון, נטולת גירעון 
שוטף, ועומדת במספר קריטריונים נוספים הנוגעים 

לאופן התנהלותה השוטף.
רשות שהוכרזה כרשות איתנה זכאית לשורה של 
הקלות מבחינת האסדרה של משרד הפנים, ובין 
היתר, פטור מקבלת אישור שר הפנים לביצוע 
עסקאות במקרקעין, פטור מקבלת אישור השר 
זיכיון או מונופולין, פטור  לעריכת חוזים למתן 
מקבלת אישור השר לנושאים הקשורים בתקציב 
העירייה )אישור התקציב, העברה בין סעיפים ועוד(, 

פטור מקבלת אישור שר למחיקת חובות.
אל מול ההקלות בפיקוח, קיימים בחוק מנגנוני 
בקרה שנועדו לוודא כי רשות שהוכרזה כאיתנה 
מממשיכה לתפקד כראוי גם ללא פיקוח הדוק של 

משרדי הממשלה הרלוונטים. במקרה שיתברר כי 
הרשות איננה ממשיכה להתנהל בצורה תקינה, 
רשאי שר הפנים להוציא את אותה הרשות מרשימת 

הרשויות האיתנות".

הסתיימה ההכשרה של קבוצת 
מתנדבי סע"ר

השלישי  המפגש  נערך   ,19.6.18 שלישי.  ביום 
והאחרון בהכשרת קבוצת מתנדבים חדשה ליחידת 
סע"ר )סיוע עצמי ראשוני(, יחידת מתנדבים של 
המועצה שהוכשרה לפעולות חילוץ והצלה במצבי 
חירום. במפגש הסיום תרגלו המתנדבים חילוץ 
והצלה באתר הרס. מיכל עובדיה, רכזת ההתנדבות 
במועצה: "ברצוני להודות למתנדבים שמקדישים 
זו תצטרף לקבוצת מתנדבים  מזמנם. קבוצה 

קודמת שהוכשרה ליחידה."

חבר'ה משלנו הופיעו בפסטיבל 
סמילנסקי

גם החבר'ה שלנו הופיעו בפסטיבל סמילנסקי, 
שהתקיים בבאר שבע בתחילת חודש יולי.

בכל ערב מימי הפסטיבל, ליד הדשא של מרכז 
הצעירים, אפשר היה לצפות במופע הרחוב של 
קרקס נגב, בראשותו של תום אילון מקיבוץ להב. 
7 בני נוער תושבי המועצה, בוגרי כיתות ה'-ט', 
הופיעו בכל ערב לתשואות הקהל עם כדורים, 
קלאבים וחד-אופן באלתור חופשי ואפילו אספו 

קצת כסף בכובע. 
להקת המחול הבאר-שבעית SOY, בראשותה של 
שובל אלימלך, אשר בשורותיה רוקדות בנות מבני 
שמעון, נעלה את הפסטיבל במופע מרשים באורך 
מלא, שהציג את יכולותיה של הלהקה. במופע 
שהוצג בפסטיבל הופיעו רואי צוקרמן מדביר וגל 

לוי משובל
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התלמידים העניקו ברוחב לב פינוקים ומכתבים 
לחיילינו האהובים. ביום שלישי, 26.6.2018, הגיעו 
נציגי גדוד "צבר" של חטיבת "גבעתי", היושבים 
החייל  למען  האגודה  עם  בתיאום  בכיסופים, 
וקיבלו בהתרגשות רבה ובהוקרת תודה גדולה 
את החבילות. אנחנו אוהבים אתכם, חיילים שלנו. 

מי ייתן ותשובו הביתה בשלום!

חינוך חברתי
מחנה הקיץ של "השומר הצעיר" 
/ אלמוג מלכה, רכזת בני שמעון "בשומר 

הצעיר

ביום ראשון, 8.7.18, יצאו כ-120 חניכי כיתות ד'-ח' 
מבית קמה, דביר, להב ושובל ל-3 ימים של מחנה 
קיץ בכפר סאלד. תלמידי השכבה הבוגרת, כיתות 
י'-י"ב', הגיעו למחנה בסוף השבוע שקדם לו והכינו 

את המקום לקראת הגעתם של החניכים.

המחנה ייזכר כחוויה מעצימה ומגבשת לחניכים 
ולמדריכים כאחד. היה תענוג לראות את המדריכים 
מובילים את הקן שלהם במהלך שלושת ימי המחנה. 

מגיע להם פרגון ענק!

הצופים: מחנ"ק ועופרים

חניכי תנועת הצופים מכיתות ה' עד י"ב מחצרים, 
משמר הנגב, גבעות בר ומושבי יחדיו יצאו בשבוע 
האחרון של חודש יוני למחנה הקיץ השנתי ביער 

המגינים.

חודשים של תכנון ועבודה הגיעו לשיאם בבניית 
 70 מחנות השבטים. שבט חצרים בחר בנושא 
"איתן" ממשמר הנגב בחר  שנות מדינה, שבט 
בחר  בר  מגבעות  "נגב"  שבט  הפרוע,  במערב 
בנושא המיתולוגיה היוונית ואף זכה בפרס מיוחד 
על הקמת חדר כושר במתחם ושבט "אשל" ממושבי 
יחדיו בשנות ה-60. החניכים זכו לביקור של נציגי 

המועצה, שחילקו לכולם חבילות ממתקים.

3 ימים  השנה, לראשונה, התקיים גם מחנה בן 
לצעירים, בוגרי כיתות ד' - מחנה "עופרים" בפארק 

תל אפק. 

שבט "נגב" של צופי גבעות בר 
יצא לדרך עצמאית!

14.7.18, במעמד ראשת המועצה, סיגל  בשבת, 
מורן, נפרד שבט "נגב" של צופי גבעות בר משבט 
"נופר" של צופי להבים, שהקים את השבט ביישוב 
וליווה אותו במשך 7 שנים. שבט "נגב" יוצא לדרך 
עצמאית עם מנהיגות צעירה מתושבי היישוב. 

בהצלחה לשבט בדרכו החדשה!

חינוך
דמרי  לדורית  הצטיינות  פרס 

מ"ניצני הנגב" 

דורית דמרי, מורה לחינוך גופני בבית הספר "ניצני 
הנגב", זכתה בפרס ההצטיינות המחוזי בחינוך 

גופני לשנת הלימודים תשע"ח. כל הכבוד!
יוצרת הזדמנויות  "דורית  מתוך חוברת הפרס: 
ללמידה משמעותית. תלמידיה שותפים פעילים 
בתכנון הלמידה ובתהליכים בלמידה פעילה, בפן 
האישי ובפן הקבוצתי, בדרך מהנה ובמתן אפשרויות 
בחירה בשיעורי החינוך הגופני. דורית מובילה 
ומקדמת מיזמים ויוזמות חינוכיות בתרבות בית 
הספר והקהילה: ימי ספורט, מרוץ הלפיד, צעדות, 
הפסקות פעילות, ליגות, טורנירים ומיזם "בנות 
בתנועה" להעצמת הספורט הנשי, בשיתוף עם 
בתי-הספר היסודיים במועצה האזורית בני שמעון. 
בימים אלה שותפה דורית להקמת שביל ספורט 
בבית-הספר, הבנוי מתחנות המזמנות פעילות 
גופנית מגוונת, בשילוב ידע והבנה בחינוך הגופני. 
שביל זה זמין לתלמידים ולקהילה בכל שעות היום. 
דורית מובילה במסירות את תחום החינוך לבריאות 
בבית הספר, שהוכר כבית-ספר מקדם בריאות 
במדרג שלושה כוכבי בריאות. דמותה הקורנת 
ומלאת האנרגיה סוחפת את תלמידיה, את הצוות 

החינוכי ואת הקהילה.

בית הספר "ניצני הנגב"  לקח 
חלק בשבוע הוקרה לחיילי צה"ל 

/ זיוה נבון

תלמידי בית הספר "ניצני הנגב" תרמו ברוחב לב 
פינוקים לחיילי צה"ל. מועצת התלמידים, בהובלתה 
של הרכזת החברתית שרונה כהן, גייסו את תלמידי 
בית הספר במהלך חודש יוני למטרה נעלה זו. 

>>
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חדשות / נועה זמסקי

בוקר סבבא בבית קמה

בבית קמה שומרים על המסורת ומארחים, כמו בכל 
קיץ, את הסבים והסבתות. ביום חמישי, 12.7.18, 
אירחה חברת הילדים והנוער של הקיבוץ את הסבים 
והסבתות ליום של משחק, פעילות וסיפורי ילדות 

- הפעם  באמצעות משחק החבילה.

קרנבל הגמל/ הגר יד שלום, מנהלת 
המרכז החברתי

הגיעה  החברתי  המרכז  של  הפעילות  שנת 
לסיומה וצוינה בחגיגות "קרנבל הגמל", שהתקיימו 
נפרדנו  גם  שם   .22-23.6 שישי-שבת,  בימים 
מקבוצת "דקל" )שכבה י"ב( בערב מרגש ומצחיק. 
י'(  "דרור")שכבה  ארגנה קבוצת  הקרנבל  את 
המדהימה. הקבוצה השקיעה מעל חודש ימים 
בהכנת התפאורה לערב, בניית התוכן של ערב 
הפרידה, הכנת סרטונים ומתנות פרידה ל"דקל" 
והפקת פסטיבל, שנערך בשבת והיה מלא הפתעות. 

בנוסף לכך, יצאו חברי קבוצת "דקל" בסוף השבוע 
האחרון לטיול קבוצתי מסכם ברמת הגולן. במהלך 
הטיול הם נסעו למעיינות, התארחו בקיבוץ אורטל, 
עברו פעילות מסכמת וסיימו את הטיול בארוחה 

במסעדה.

שנה של חוויות בחוגי הסיור

טיילנו, ניווטנו, שחינו במעיינות, חצינו גבים, ירדנו 
וטיפסנו בשבילי יעלים, ישנו בשלג, חווינו זריחות 
ושקיעות, הלכנו, רצנו וגם תפסנו כמה שטפונות. 
המדינה הקטנה שלנו מצליחה להפתיע כל פעם 
מחדש ובדיוק אחרי שחשבת שכבר ראית כל שביל 
ושעל, היא חושפת בעצמה רובד נוסף. לפעמים זו 
פינת חמד שפספסת, לפעמים מספיק פשוט לבוא 
בעונה שונה ולפעמים אלה הם האנשים שסביבך, 

שגורמים לך לראות את הדברים אחרת.
מכתה ה' ועד י"ב, מהרי אילת ועד בולגריה, תרנו 
את הארץ )וגם קצת בחו"ל(. הכרנו אותה, זה את זו 
ואת עצמנו טוב יותר, תוך ההתמודדות עם השטח 
ופליאה מיופיו של הטבע. התמונות מדברות בעד 

עצמן. נתראה בקיץ ובשנה הבאה!

חגיגת סיום י"ב

ביום רביעי, 27.6.2018, הגיעו כ-80 מסיימי י"ב מכל 
רחבי המועצה לערב מפנק בבריכה בחצרים. 
במהלך הפעילות זכו בני הנוער באוכל טעים ומפנק, 
מופע של הסטנדאפיסט יוסי גבני ורחצה בבריכה. 
האירוע הופק בשיתוף פעולה בין המחלקה לחינוך 
חברתי למרכז הצעירים במועצה. "המסיבה היתה 
באחריותה של ברית אופיר, מנהלת מרכז הצעירים", 
מספרת טל שם טוב, רכזת ההדרכה במועצה. "זו 
היתה גם הזדמנות לבוגרים הטריים לעבור שלב 
רוצה  אני  הצעירים.  למרכז  ולהירשם  בחייהם 
צוות  ונאווה פרנס, חברי  מוריץ  להודות להדר 
הנעורים בחצרים, על כל העזרה ולקיבוץ חצרים 
על האירוח המקסים בבריכה ולאחל המון הצלחה 

בהמשך הדרך!"

מסיבת תחילת הקיץ לנוער

נוער בני שמעון פתח רשמית את הקיץ במסיבת קיץ 
בבריכת חצרים, שהתקיימה ביום חמישי, 21.6.18. 
בני הנוער נהנו ממוזיקה, שמש, מים, דוכנים, מתקני 
שעשועים מתנפחים, "על האש" והמון כיף. קיץ 

כייפי, פורה ובטוח לכולם!

שנת מצווה: שרשרת הדורות

המשימה השלישית והאחרונה של שנת המצווה בבני 
שמעון התקיימה ביום שלישי, 19.6.18. המשימה 
עסקה בשרשרת הדורות והעלייה לירושלים. 42 בני 
נוער מחצרים, כרמים, להב ודביר ניסו ליצור פסיפס 
קבוצתי בהר אדר, שמעו סיפורי לוחמים בקריית 
ענבים וסיימו את היום בארוחת ערב בכותל ושיח 

על החיבור לעם ולירושלים. 
"זו היתה פעילות משותפת בין מחלקת החינוך 
תורנית", מספרת  החברתי למחלקה לתרבות 
טל שם טוב, רכזת ההדרכה. "תודה לצפי פורת, 
רכזת התרבות התורנית במועצה, שהובילה אתי 
את הפעילות ודאגה לשי יוצא דופן עבור בני הנוער 

הצעירים."

>>
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ביום שלישי, 3.7.2018, התכנסנו נציגי הורים מיוחדים, הצוות 
החינוכי של בית הספר "ניצני הנגב", נציג תנועת הנוער "כנפיים 
של קרמבו" ונציגי המועצה, על מנת לחלום, לדמיין ולתכנן מרחב 
תמיכה ותחושות לילדים ולמשפחות. המרחב ייתן מענה תחושתי, 

התנסותי ומשחקי לחיזוק החוסן האישי והקהילתי.
המרחב יוקם מחומרים טבעיים בבית ספר "ניצני הנגב" על ידי כולנו 

יחד, תושבים מכלל רחבי המועצה בפרוייקט בנייה אשר יתקיים 
בימים ראשון-שלישי, 12-14.8.2018 בשעות 07:00-12:00 

ו-16:00-18:00.

 אנחנו מזמינות אתכם לקחת חלק בפרוייקט מיוחד זה
ולשריין זמן בו תבואו לבנות יחד איתנו! 

מוזמנים להירשם:
אצל שירה 052-2535657 או ענבל 054-6420145 

תחום צרכים מיוחדים, האגף לשירותים חברתיים ואגף החינוך

בואו לבנות איתנו 
מרחב מוגן לילדים 

מיוחדים!
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תיאטרון עדות - לספר כדי לחיות 
2018 / ענת הורוביץ, רכזת "קפה 

אירופה" ומנהלת בית גיל-עד

השואה הייתה תקופה אפלה וטראגית, שתישאר 
כאסון הגדול ביותר בתולדות האנושות. גרמניה 
הנאצית רצתה למחוק את העם היהודי מעל פני 
האדמה וכיום קמים ומתרבים ארגונים ומשטרים 
מכחישי שואה. תיאטרון "עדות", בהנהלתם של 
עזרא ועירית דגן, בשיתוף עם עמותת ותיקי בני 
שמעון ובית הספר "מבואות הנגב", חברו יחד כדי 
לשמר, לזכור ולהנחיל את זיכרון השואה לדורות 

הבאים.
זהו הפרויקט השני של תיאטרון "עדות" עם בני 
שמעון. השנה, בפעם הראשונה, השתתפו בו שני 
ניצולי שואה ממרוקו וחברה ותיקה שהיא בת הדור 
השני לשואה. לאורך השנה, אחת לשבוע, נפגשו 7 
ניצולי שואה עם 15 תלמידים מכיתות ח' ובהנחייתם 
של עזרא ועירית דגן יצאו למסע משותף, שבו סיפרו 
הוותיקים על חוויותיהם מאותה מלחמה נוראה. 
בסופו של המסע נוצרה הצגה מרגשת במיוחד, 
wwהניצולים. המסע המשותף יצר מערכת יחסים 
מרגשת ומיוחדת בין בני הנוער, הוותיקים, עזרא 
ועירית. השיר "דלת" משקף, לדעתי, את התהליך 

המדהים שנעשה.

דלת / עידית ברק
אדם זקוק לפחות לדלת אחת / לפתוח את מה 
שסגר / להיכנס כדי לגלות / לצאת בשביל לחפש 
/ לסגור על מנת להניח / אדם זקוק לדלת אחת

לתלות עליה שלט / לקרוא לה בשם / אדם זקוק 
לדלת / כדי שיוכל לנקוש עליה ביד רכה / לשמוע 

מישהו בצידה השני / עונה לו: יבוא

דלתות של הוותיקים, דור ראשון ושני לשואה, 
שפתחו דלת לעברם, לחוויותיהם מאותה מלחמה 
נוראה, דלתות שחלקן היו סגורות. "תודה שנתתם 
לנו הזדמנות לבטא את הכאב שעברנו בגיל צעיר 
ולהעלות את הזיכרונות", אמר מחלוף. לובה אמרה: 
"להוציא קצת מהנשמה את מה שקרה. כשאני 
חוזרת הביתה, אני נזכרת בדברים נוספים שעוד 

לא סיפרתי." 
נפתחו דלתות של הנוער הנפלא הזה - להקשבה, 
להכלה, לחיפוש וגילוי של חיי הוותיקים שפגשו, 
אולי של סבא או סבתא שלהם, של ההיסטוריה 
של העם שלנו ואני מאמינה שגם של נפשם. לובה: 
"הבנות נתנו לנו כבוד מיוחד אחרי ששמעו מה 
שסיפרנו." עמרם: "באמת אין לי מילים. ילדים כל 
כך טובים שהתייחסו נהדר." משה: "הילדים נתנו 
חום ואהבה. כולם הקשיבו בכבוד. אפשר לעשות 

סיבוב שני? חבל שזה נגמר."
תיאטרון "עדות" בהנחייתם של עזרא ועירית דגן 
מאפשר את פתיחת הדלתות האלה במינון הנכון, 
בדרך טובה לכל הצדדים. המפגשים אפשרו אותה 

נקישה בדלת החוויות האישיות ואת התחושה שיש 
בצידה השני מי שאומר "יבוא" ומוכן לשמוע. "אין 
לי מילים. ממש נהניתי, גם מעירית ועזרא", הוסיף 
משה. עמרם: "אני מעריך מאוד את הזוג עירית 

ועזרא. הם ניסו לעשות את כל המאמצים."
אנחנו, אנשי עמותת ותיקי בני שמעון, ליווינו את 
הוותיקים באהבה ובתמיכה לאורך כל התקופה. 
תודה לכל השותפים: בית הספר "מבואות הנגב", 
אלי פרץ, מנהל בית הספר, עידית גבע-רן, הרכזת 
החברתית של חטיבת הביניים, סיגל מורן, ראש 
המועצה, האגף לשירותים חברתיים במועצה 
ומנהלת האגף עידית אטינגר, אגף החינוך במועצה 

ויותר מכל - הוותיקים והתלמידים.

https://tinyurl.com/
yahqbq3m

מסע בזמן בבית גיל-עד / ענת 
הורוביץ, מנהלת בית גיל-עד

במסגרת פעילות החופש הגדול "המסע בזמן" 
הנגב, התארחו  ג'-ד' במשמר  ילדי מרחב  של 
ילדי המרחב ביום ראשון, 15.7.18, בבית גיל-עד 
ושמעו סיפורים מהעבר מפיהן של אזרה גולן, שולה 
וקסלר ועופרה אילת. הילדים ישבו מרותקים ושאלו 
שאלות. היה מעניין לראות את הדינמיקה והרצון 

לשמוע ולהשמיע. יש טעם לעוד... 

ותיקים

תמונות  גלריית 
וצפייה בהצגה
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משלבים צבעים במועדון מופ"ת 
יחדיו/ נועה זמסקי 

בשבועות האחרונים מתקשטים קירות מועדון 
יחדיו בתמונות צבעוניות, פרי  מופ"ת במושבי 
עבודתן של ותיקות המושבים המגיעות מדי בוקר 
למועדון המקומי. תערוכה קבוצתית המורכבת 
מעבודותיהן של כל אחת מהנשים. "שנים רבות 
ניסיתי להכניס צבע ויצירה למועדון" מספרת אנני 
ארז, מנהלת המועדון. "הנשים כאן יצירתיות מאד, 
יודעות לפסל עוגות מדהימות, אבל לא התחברו 

לעולם האומנות החזותית". 
קרמיקה, קצת דומה לפיסול עוגות, הייתה הדבר 
הראשון שהוותיקות התחברו אליו בחוג שבועי 
שהחל לפעול במועדון. מספרת אנני: "לפני כ-4 
חודשים החלטנו להכניס דפי עבודה ויצירה וצבעים 
ולאט לאט, למרות התנגדות ראשונית, הוותיקות 
החלו להתחבר לעניין, החלו דיונים על שילובי 
צבעים ומשפחות צבעים ועכשיו יש לנו תערוכה 
קבוצתית מקסימה העשויה מחיבור התערוכה 

האישית של כל משתתפת".
אנני מוסיפה כי היא מקווה להמשיך ולהרחיב 

את העניין שנוצר באומנות חזותית. "אני מקווה 
שבהמשך, אחרי שהתעורר התיאבון, הן יתחילו גם 
לצייר בעצמן ואולי גם הגברים יצטרפו לחגיגה, אבל 
אני אקשיב להם ולרצונות שלהם. הם יובילו אותי, 

וביחד נצעד לעולם האומנות והצבע". 

"שביל הזהב" - סיכום שנת 
פעילות / בר שניידר, מנכ"לית 

עמותת ותיקי בני שמעון
מועדון "שביל הזהב" לגמלאים הצעירים בבני 
שמעון מצא לו השנה בית השנה בקיבוץ שובל. 
השנה נהנו כ-80 ותיקים צעירים מחוגים ופעילות 
עשירה במסגרת המועדון. את שנת הלימודים  
המגוונת  סיימנו במסיבת סיום מרגשת במיוחד 
בקיבוץ להב. כבר עתה הוצגו החוגים המוצעים 
בשמחה  התקבל  הגדול  המגוון  הבאה.  לשנה 
נפרדנו בתוכנית  והשפע מקשה על הבחירה. 
אמנותית מרגשת וקבענו להוסיף ולהיפגש גם 
בחודשי הקיץ. אנחנו מזמינים את כל בני הגיל 
75-60 שעדיין אינם מכירים את המועדון להתקשר, 
לשמוע ולהתרשם ומבטיחים קבלת פנים שמחה, 

חברותא ולימוד גם יחד.  
על קצה המזלג, מה מחכה לנו בשנה הבאה: חוג 

יוגה, ידיעת הארץ, החברה הישראלית וישראל 
כקובעת גבולות, יפן ובודהיזם, נטורופתיה, תזונה 
וצמחי מרפא, שיאצו יפני, ציור אינטואיטיבי, מחשבת 
ישראל, ריקודי עם וביודנסה )במהלך השנה יפעלו 

כ- 8 חוגים מתוך הרשימה(. 
זה המקום להודות, בשם עמותת ותיקי בני שמעון, 
לבתיה דרורי, הלב של המועדון, שמפעילה את 
המועדון באהבה, מסירות ובהתנדבות מלאה. תודה 
למועצה ולסיגל מורן על התמיכה הרבה במועדון 
וכמובן, להנהלת "מבואות הנגב" על פתיחת שעריו 

של בית הספר עבורנו. 
נשמח לראותכם אתנו.

בר שניידר , מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון 

מוזמנים לפנות בשמחה:
drori@  – המועדון  מנהלת    – דרורי  בתיה 

 hatzeirim.org.il
בר שניידר – מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון 
vatikim@bns.org.il  או בפקס – 08-9915891

ביקשנו מיהודה תורג'מן לסכם את 
פעילותו של המועדון:

לפני 6 שנים פגשתי פרסום של המועצה המזמין 
אותנו, הפנסיונרים הצעירים של המועצה, לבוא 

ולהצטרף למועדון "שביל הזהב". 

במהלך השנים נבנתה מערכת חוגים ופעילות 
גופנית לחצי יום, שמחולקת לשניים ומאפשרת 
מפגש של כל המשתתפים בכל החוגים. כך מכירים, 

מחליפים חוויות ונהנים יחד. 
מערכת החוגים נחלקת לתחומי עניין מגוונים מאוד, 
המוגשים ע"י מיטב המרצים והמדריכים. יש חוגים 
להפעלת הגוף כמו יוגה, ריקודי עם וביודנסה וחוגים 
אחרים, המספקים את הסקרנות ומוסיפים לידע – 
הכרת הארץ, החברה הישראלית, מיעוטים ודתות, 

מחשבת ישראל וכו'. 
בתום כל שנת פעילות מתקיימת מסיבת סוף שנה, 
שבה מסכמים את שנת הפעילות ומוצגת התוכנית 
לשנה הבאה, המגובשת לאחר משוב, חשיבה וזיהוי 
צרכים של המשתתפים בצירוף רעיונות חדשים.  
הפעילות יצרה מרקם חברתי חדש בין המשתתפים, 
היכרויות וחברויות שמחוץ לחוגים. רבים מאתנו 

מצפים למפגשים הללו ומתכוננים לקראתם.
בתום פגרת הקיץ, באוקטובר, יפתח המועדון את 
שעריו )בתוך בית הספר "מבואות הנגב"( ונגיע 

אליו פעם נוספת.
אנו, המשתתפים הקבועים, פורשים אליכם זרועות 
פתוחות ומזמינים אתכם להצטרף אלינו להנאה 

ולחוויה.
גם לכם מגיע.. בברכה,

יהודה תורג'מן , מושב תדהר 
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מפעל מיחזור ענק, ראשון מסוגו, 
יוקם באתר דודאים בעלות של 50 
מיליון שקלים וישרת את כל אזור 

הדרום

זיו שמע
ביום חמישי, 5.7.18, התקיים טקס הנחת אבן פינה 
למפעל המיון והמיחזור בפארק "דודאים". באירוע 
נכחו ראשי רשויות מכל אזור הנגב, מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה ומכובדים נוספים. ישראל דנציגר, 
מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "זהו צעד גדול 
לתושבי הדרום וצעד גדול מאוד למדינת ישראל. 
בקרוב לא יהיה גרם אחד של פסולת במדינת 

ישראל שלא יעבור מיון טכנולוגי."
יוקם בפארק  אחרי עשרות שנים של הטמנה, 
שבנגב,  "דודאים"  הסביבתי  והחינוך  המיחזור 
בשטחה של המועצה האזורית בני שמעון, מפעל 
שיאובזר בטכנולוגיה בינלאומית חדישה, ימיין 
וישלח למיחזור אלפי טונות פסולת בכל יום ויצמצם 
משמעותית את אחוזי ההטמנה באזור. בחודשים 
הקרובים עתידים לעלות דחפורים לשטח ולהתחיל 
בבנייה של המתקן. הצפי להקמת המפעל הוא תוך 

שנה והוא עתיד לקלוט 1,200 טון פסולת ביום.

אמנת הסביבה
במהלך האירוע חתמו ראשי הרשויות בדרום ומנכ"ל 
המשרד להגנת הסביבה על "אמנת הסביבה" של 
הנגב, המבטאת  התחייבות אזורית לשמירה על 
הסביבה, פעילות מוגברת לשדרוג המערך של 
איכות הסביבה ברשויות ופעילות אזורית משותפת 
למימוש המטרות האסטרטגיות של מדינת ישראל 

בתחום זה.
מתוך האמנה: "אנו, ראשי הרשויות בנגב, מתחייבים 

לתמוך ביישום טכנולוגיות סביבתיות, להביא לשינוי 
באורח החיים של תושבי ישראל ולשפר את איכות 
החיים בישראל. אנו מתחייבים לשנות את המציאות 
הסביבתית, לשמור על כדור הארץ ועל ארץ ישראל, 
ולהשקיע  הירוקות, לפתח  לטפח את הריאות 
את   לצמצם  באזור,  המחזור  יכולות  בטיפוח 
הטמנת הפסולת ולהגביר את המודעות לסביבה. 
נפעל לחינוך ילדינו לחשיבה ירוקה, אשר בוחנת 
את יכולתו של האדם לסייע לסביבה. נרחיב את 
ידיעותיהם בנושאי ההגנה על הסביבה, נאפשר 
להם להביא עימם רעיונות וחידושים ונתמוך ביזמות 

ירוקה ובקיימות."

צמצום משמעותי בפגיעה בסביבה
ביתית,  בפסולת  מטפלים  "דודאים"  בפארק 
אורגנית, פסולת תעשייתית יבשה ופסולת גזם 
ובניין. כבר היום מבצעים בפארק פעולות מיחזור 
כמו ייצור קומפוסט, הפרדה ומיחזור של פסולת 
בניין, הפרדה, קיצוץ ושימוש חוזר בגזם, ייצור 
חשמל ירוק ועוד. מפעל המיחזור, שיתפרס על  
טכנולוגיה  עתיר  יהיה  וחצי,  דונם   6 של  שטח 
ואמצעים, יבצע הפרדה ברמה גבוהה של סוגי 
פסולת וימיין אותה למתקנים שונים, לצורך שימוש 
בצורה  לצמצם  עתיד  המפעל  ומיחזור.  חוזר 
דרסטית את הצורך בהטמנה ואת הפגיעה בסביבה 
ויבצע מיחזור מקסימלי של האשפה בכל יישובי 
הדרום. 45% מהמימון למפעל בא מהמשרד להגנת 
הסביבה ו-55% הנוספים הם השקעה של המועצה 

האזורית בני שמעון.
פארק המיחזור והחינוך הסביבתי "דודאים" הוא 
אתר אזורי של הנגב ומטפל בפסולת של האזור 
בלבד. בכך הוא תורם לצמצום התנועה בכבישים, 
צמצום שטחי הטמנה, חיסכון בדלק ומזעור של 
זיהום האוויר, כלומר, צמצום הנזקים הנגרמים 

מהובלה של פסולת במשאיות מאזור לאזור ברחבי 
הארץ. מדובר בשינוי ברמה הלאומית שמקווים 

להוביל ב"דודאים".

סגור, מקורה, מסונן ומאוורר
במפעל תתקבל כלל הפסולת הביתית המעורבת 
של יישובי הדרום והנגב. ממנה ייאספו החומרים 
החומרים  כל  של  הפרדה  ותבוצע  האורגניים 
הניתנים למיחזור, כמו קרטון, פלסטיק, ברזל, 
נייר, זכוכית ועוד. כ-50% מהחומר האורגני ימשיך 
בתהליך פירוק וקומפוסטציה עד שיהפוך למתאים 
לשימוש בחקלאות, בעיקר לענף המטעים. מדובר 
לשמש  שיוכלו  חומר  של  גדולים  אחוזים  על 
כקומפוסט לשדות החקלאיים וסגירת מעגל - 

מהפקת האשפה ועד תרומתה לחקלאות. 
 המפעל ייבנה כמבנה סגור, מקורה, מסונן ומאוורר. 
המשאיות הרבות שעתידות לפרוק בו את האשפה 
יעשו זאת בתוך המבנה הסגור ובכך תימנע הפצת 
ריחות באזור. בתכנון המפעל נלקח בחשבון עניין 
הריח ופליטת האוויר. הוא תוכנן כך  שימזער את 
הריחות העולים ממנו. כמו כן, איסוף הזבל בתוך 
מפעל סגור מפחית את כמות הציפורים החונות 
באתר כיום וממזער את הסיכון שהן מהוות למטוסים 
וטייסים של חיל האוויר מהבסיסים הסמוכים - אחת 
הסכנות והבעיות המרכזיות שחיל האוויר סובל 
ממנה כיום בדרום. כל זה נעשה בשיתוף פעולה 
פורה והתייעצות עם הדרג המקצועי והפיקודי 

הבכיר בחיל האוויר.

50 מקומות תעסוקה נוספים 
המפעל עתיד ליצור 50 מקומות תעסוקה נוספים 
בתפקידים שונים וביניהם: מפעילים, אנשי אחזקה 
ושינוע, שוקלים, מנהלי עבודה ועוד. מכיוון ששוק 

 דודאים 2020
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המיחזור בארץ מורכב מאוד ואינו מאפשר פיתוח 
ראוי, גם עלויות הכניסה למפעל יהיו בהתאם לכך, 
וזאת כחלק מההבנה שכדי להגן על הסביבה יש 
לפעמים לעדכן מחירים. המשרד להגנת הסביבה 
באמצעות קרן הניקיון תומך בהקמת המפעל, 
משקיע בו ומעורב בתהליך, זאת גם כדי שניתן 
יהיה לקיימו מבלי להעמיס עלויות גבוהות ומיותרות 

על הרשויות המקומיות.

מספיק עם השיטות הישנות
ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "זה 
צעד גדול מאוד לתושבי הדרום, אבל גם צעד גדול 
לשינויים במדינת ישראל. הסיבה לכך שלא קמו 
מספיק מתקני קצה בישראל היא אי-שיתוף פעולה 
עם הרשויות. רק כך ניתן להבטיח שהמתקנים 
יקומו. לא נפרסו במדינת ישראל מספיק מתקני 
מיון ומתקני קצה של מיחזור ואנרגיה. הפסולת 
צריכה להיאסף ולהיות מטופלת כמו שצריך. היום 
זה קורה. בקרוב לא יהיה גרם אחד של פסולת 
במדינת ישראל שלא יעבור מיון טכנולוגי. מספיק עם 
השיטות הישנות, שמעמיסות טרדה על האזרחים. 
בסוף יש טכנולוגיה טובה שתקום כאן והכל יעבור 
מיון כמו שצריך. היום נעשה צעד חשוב למדינת 

ישראל. אתם מוכיחים שהמצגות והדיבורים בסוף 
הופכים לברזלים תכלס בשטח."

נקודת פתיחה לשינוי
ראש המועצה האזורית בני שמעון, סיגל מורן: 
"מפעל המחזור הוא עתיד חדש לדרום ולמדינת 
ישראל. בפעולה זו אנחנו מיישרים קו עם מדינות 
המערב ומשנים את המציאות בישראל. מדובר פה 
על בשורה שמביאה איתה את מהפכת המחזור 
לנגב. בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, החלטנו 
להשקיע מאמצים גדולים וכסף רב במהלך לטווח 
ארוך, כדי שנוכל לחיות עם עצמנו בשלום כשאנחנו 
יודעים שאנחנו מטפלים במחלה שאת גרורותיה 
אנחנו רואים כבר היום ברחבי העולם. המטרה היא 
שישראל תהפוך לאחת המדינות המובילות בעולם 
בתחום איכות הסביבה. מפעל המיון והמיחזור של 
הדרום בפארק 'דודאים' הוא רק נקודת פתיחה 
לשינוי חברתי-מדיני שישראל צריכה לעבור כדי 

להבטיח סביבה נקייה ועתיד  לילדינו ונכדינו."

פרויקט בסדר גודל חסר תקדים
ניר בר דוד, מנכ"ל "דודאים": "היום אנחנו מכריזים 
שהדרום מצטרף רשמית למהפכת איכות הסביבה. 

פארק דודאים
פארק "דודאים" הוא אתר טיפול ומיחזור פסולת, השוכן בתחומי המועצה 
ומהווה אתר פסולת מרכזי של מחוז הדרום. כל יום קולט האתר אלפי 

טון פסולת.

האתר נפתח בשנת 1990 כמזבלה בשירות עיריית באר שבע. בשנת 
2006 נפתח  2004 החלה הפקת אנרגיה בתחנת חשמל ירוק. בשנת 
מרכז המבקרים. בשנת 2008 הוקם תא הטמנה לפסולת יבשה ובוצעו 
מיון ומחזור של מספר סוגי פסולת. בשנת 2014  החלה פעילותו של 

המתקן לייצור קומפוסט.

סוגי הפסולת הנקלטת: 35% - פסולת ביתית מעורבת )הפח הירוק(, 
28%  - פסולת תעשייתית יבשה,  25% - פסולת בניין, 9% - עפר ואדמה 

מזוהמת ו-3% גזם.

חשמל ירוק
בתנאים  ותסיסה  פירוק  תהליכי  האשפה  עוברת  המטמנה  בתוך 
אנארוביים )ללא אוויר(. אחד מתוצרי התהליך הוא גז מתאן )נקרא גם 
גז מטמנות(. מתאן הוא גז דליק, נפיץ, חסר צבע וריח ובעל השפעה 

מזיקה, אבל ניתן לנצלו כמקור אנרגיה להפקת חשמל. 
בעבר היו שורפים את הגז בלפיד בשריפה מבוקרת, אבל משנת 2004 

נאסף גז המתאן ב"דודאים" ומשמש להפקת אנרגיה ירוקה. 
הגז שנאסף עובר תהליך של ייבוש, מוצת ומוזרם לאחד משני הגנרטורים 
המניעים טורבינה המייצרת חשמל. החשמל שמופק מועלה לרשת 
החשמל הארצית ונמכר בתעריף מוזל לשני קיבוצים במועצה, חצרים 
ומשמר הנגב. כיום מפיקים בתחנת הכוח עד שני מגוואט לשעה, על 
פי תנאי אספקת הגז מהמטמנה. בית ממוצע בישראל משתמש ב-1.8 
קילוואט בשעה. כלומר, אתר "דודאים" יכול לספק חשמל לכאלף בתי אב.

מדובר על פרויקט בסדר  גודל חסר תקדים באזור, 
שיהווה תרומה משמעותית למאבק למען איכות 
הסביבה ברמה העולמית ובפרט בישראל ובדרום. 
לצערי, מדינת ישראל נמצאת היום במצב שאינו 
אופטימלי מבחינת מיחזור. השוק הזה סובל מחוסר 
אפשרויות, חוסר צמיחה ואי-השקעה. לאחר שנים 
רבות של תכנון, גיוס כספים ופעולות מאומצות מול 
הממשלה והגורמים המקצועיים, הצלחנו להביא 
וליישובי הדרום. אחוזים  בשורה אמיתית לנגב 
גדולים של פסולת עתידים לעבור מיון ומיחזור, 
שיפחיתו בצורה משמעותית את הטמנת הפסולת 
בדרום. הנחת היסוד צריכה להיות שכל אזור בארץ 
מחויב לטפל בפסולת שלו ולא לשנע כמויות אשפה 
ממחוז אחד לאחר. אנחנו מתחילים היום תהליך 
שבשיאו פתיחת המפעל בעוד כשנה, תהליך שאני 

מאמין ומקווה שיביא לשינוי אמיתי."

https://www.youtube.com/
watch?v=UHDDhQpnrz4

סרטון הדמיה של מפעל 
המיחזור:
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נועה זמסקי
זה מתחיל בתמיכה ובהסעות, 4 פעמים בשבוע 
הספורט  באולם  לאימונים  יותר,  גם  ולפעמים 
במכללת קיי בבאר שבע ונמשך בהרכבה ופירוק 
של המתקנים באולם שבו מתקיימים האימונים, 
לפני כל אימון ולאחריו ובתשלום לאימונים ברמה 
יותר, מספר פעמים בשנה, במיתקנים  גבוהה 
המשוכללים בשער הנגב. להיות הורה לילדים 
מוכשרים ואמביציוזיים אינו דבר פשוט. זה מורכב 
עוד יותר כשמדובר ב- 7מתעמלות צעירות בגילאי 

11-9, הנחושות להצליח כנגד כל הסיכויים.
והן מצליחות. אפילו מצליחות מאד. אחרי חודשים 
ארוכים של אימונים מפרכים, הגיעו הבנות להישג 
ראוי לציון: מקום רביעי קבוצתי בארץ בהתעמלות 

מכשירים, בתחרות שהתקיימה ביום רביעי, 13.6.18, 
במרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף. גל גור וליבי 
גבאי מדביר, לייה אלמלם משובל, נעמה ועינב 
וענבר  מכרמים  נתן  נעמי  מחצרים,  קולומבוס 
אברהמי מנבטים הן  7 מבין 11 חברות בקבוצת 
מכבי באר שבע, שהגיעה להישג זה. בתחרות 
היוקרתית ביותר בתחום התעמלות המכשירים 
השתתפו נבחרות מכל הארץ, כולל הנבחרות 
המובילות בארץ, כמו רמת השרון, בני הרצליה, 
הפועל תל-אביב, מכבי צפון ועוד. הבנות מתאמנות 
במסגרת קבוצת ההתעמלות של מכבי באר שבע 
הפועלת במכללת קיי, תחת שרביטה של המאמנה 
טטיאנה אברמסון. כולן חברות בנבחרת הייצוגית של 
המועדון, המשתתפת בתחרויות אזוריות וארציות 
והן מהוות היום את הרוב בנבחרת ההתעמלות 

של המועדון. 

חוזרות בלילה מאושרות
"בימים של אימונים הן חוזרות הביתה מאושרות 
ב-9 בלילה", מספרת רוית גבאי, אמא של ליבי 
מקיבוץ דביר, המתעמלת מזה כשנתיים במועדון 
בבאר שבע. "יש שם משהו מאוד מפרגן וחזק. 
הבנות הפכו להיות חברות והן מפרגנות ושומרות 
וגאים בהן  זו. אנחנו כל הזמן מתרגשים  זו על 
מחדש. כל ילדה שמצטרפת לנבחרת, תהיה מי 
שתהיה, כולנו יחד איתה. מדובר בילדות טובות, 
מדהימות ובעלות יכולות גבוהות, שמגיעות להישגים 
קבוצתיים ואישיים ברמות הגבוהות ביותר. הן עולות 

באליפות הארץ ועומדות על משטח במעמד מכובד 
וגבוה מאוד. בשנה שעברה הן הגיעו למקום שלישי 
קבוצתי באליפות הארץ ושנה לפני כן זכו במקום 
השני הקבוצתי בגביע האיגוד של מכבי. זה מטורף."

"הבנות מסורות ואוהבות מאוד. הן לא מתעייפות", 
אומרת גם מיכל רום, אמא של לייה אלמלם מקיבוץ 
שובל. "הן מתאמנות 4-3 פעמים בשבוע ולעולם 
אינן מחמיצות אימון. אנחנו מלווים אותן לכל תחרות 
בכל מקום ומגיעים עם צידניות של אוכל", מספר 
איתמר קולומבוס, אבא של עינב, נעמה ויעל, אחותן 
הקטנה המתאמנת גם היא בקבוצה, מקיבוץ חצרים. 
"הן מוכנות לוותר אפילו על הצופים כשזה מתנגש 
באימונים". "אלה ילדות שההתעמלות היא החיים 
שלהן ואינן מוכנות לוותר גם במזג אוויר סוער. זה 
לא ייאמן. גם בשגרה זה לא פשוט. מדובר בנסיעה 
שנמשכת 40 דקות, 4 פעמים בשבוע. זו הירתמות 
ברמה של כל המשפחה", מוסיפה מיטל גור, אמא 
של גל מקיבוץ דביר. "אבל זה לא רק חוג, אלא 
הרבה מעבר לזה. אם ילדה חולה או נפצעה חלילה 
ולא יכולה להתאמן, כולם יודעים על זה. על פניו, 
זהו ספורט תחרותי מאוד, אבל כאן נוצרה חבילה 
שלמה, שמכילה הכל - שילוב של חברות שמצטרף 

לרצון ולאהבה שלהן לדבר וגם להישגים."

בובת קמע לילדות וצידניות 
להורים

ויש, כמובן גם הווי משותף. ההורים מספרים על 
בובת קמע העוברת בין הבנות המתחרות לחיזוק 

 מתעמלות ביחד   

קבוצה מבנות המועצה מהווה בשנים האחרונות את הגרעין המרכזי 
בחוג להתעמלות המתקיים במכללת קיי. הבנות הצעירות, המשקיעות 

שעות ארוכות באימונים, בניצוחה של המאמנת טטיאנה אברמסון, 
מצליחות להגיע להישגים מרשימים כנגד כל הסיכויים. 
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ולמזל. "בתחילת התחרות טטיאנה מכניסה לבובה 
פתק ועליו שמותיהן של המתחרות", מספרת מיכל. 
"הבובה כל הזמן עם טטיאנה ומי שמסיימת תרגיל 
מחבקת אותה", מוסיפה מיטל.  "בסוף השנה 
טטיאנה דואגת לצאת קצת מהשגרה הקפדנית 
ומעלה מופע ראווה, שכולל אקרובטיקה ותרגילים 
פנימית,  תחרות  מעין  גם  זו  לכולן.  במה  ונותן 
ידידותית ומפרגנת, שבסופה מציינת טטיאנה את 
ההתקדמות של כל אחת מהבנות ומחלקת לכל 

אחת מדליה ואנחנו, ההורים, דואגים לפריסה."
גם להורים יש כבר הווי משותף. "בתחרות בצמח", 
מספרת מיטל, "הבאנו צידניות וישבנו כל היום 
ביחד. גם ההורים הופכים לחברים. גם במכון 
ווינגייט חיכינו ביחד לבנות." "בזכרון יעקב", מוסיף 
איתמר, "יש אולם ישן נושן, אבל עם ציוד טוב וקבוע 
להתעמלות. זו היתה תחרות של מחוז הצפון, אבל 
טטיאנה הצליחה בעזרת הקשרים שלה להכניס 
אותנו לתחרות. אנחנו, ההורים, ישבנו בחוץ כל 

היום וחיכינו לבנות."

טטיאנה גם תופרת את התלבושות
כאמור, מאמנת את הקבוצה טטיאנה אברמסון 
מבאר שבע. "טטיאנה היא מאמנת בכירה, מקצועית 
מאוד ומבוקשת", אומרת מיכל. "אין בארץ רבים 
ברמתה והיא מחוזרת על ידי המועדונים הגדולים, 
אבל היא בחרה לגור בבאר שבע. היא מחויבת 
ומחוברת לבנות ולכן אמרה שהיא מוכנה להמשיך 
עם הקבוצה בכל מקום שבו תהיה." מיטל: "היא 
סופר מקצועית ומשקיעה בילדות שלנו הרבה 
מעבר לשעות המוגדרות. היא נשארת ותומכת בהן 
גם אחרי האימונים, בימי שישי ובחגים. בכל רגע פנוי 
שיש לה היא מזמינה את הבנות להתאמן. היא חיה 
את זה, טוטאלית לגמרי. היא סופר קשוחה באימון 
ובמשמעת, אבל יש לה לב גדול. לוקח זמן להבין את 
זה." "הבנות אוהבות אותה מאוד וזה חשוב כשהן 
צריכות להתמודד מול מועדונים ענקיים", מוסיפה 
ליז אברהמי, אמא של ענבר ממושב נבטים. "אנחנו 
אנדרדוג. קבוצה קטנה, אבל יש לנו אופי שאין לאף 
קבוצה אחרת. לכל קבוצה שמגיעה יש סוללה של 
מאמנים. אנחנו מגיעים עם טטיאנה אחת, שגם 

תופרת לבנות את התלבושות" מוסיפה מיטל.
אני נפגשת עם הורי הבנות באחד הלילות במהלך 
השנה. חשוב להם לספר על הישגיהן של הבנות 
ולזכות בהכרה ציבורית, שתסייע לבנות במשימה 
הלא פשוטה שלקחו על עצמן. ההורים מספרים על 
אולם מיושן ומתקנים שבורים. "כשנשברו גלגלים 
בחלק מהמתקנים, ההורים תיקנו. את מתקני הכוח 
מישהו מתקין ומביא לה. הכל מאולתר והציוד ישן", 
מספרת ליז ומיטל מוסיפה: "אחד האבות מתח את 

העור על הקורה."

אולם מיושן וציוד מקולקל
איתמר: "האולם שבו מתאמנות הבנות הוא אולם 

הספורט של מכללת קיי ומשמש למטרות רבות. 
לפני כל אימון צריך להוציא את הציוד ובסוף היום 
לקפל את הכל. זה בא על חשבון האימון עצמו 
וגם על חשבון העבודה שלנו. החלום  המשותף 
ייעודי להתעמלות קרקע  כולנו הוא אולם  של 
כמו שיש בשער הנגב, עם ציוד מקצועי ואיכותי, 
שיאפשר לבנות לבוא ולהתאמן נטו. הרמה הבאה 
היא אולימפית, אבל אנחנו לא מגיעים לשם, מכיוון 
שרמתם של האולם והמכשירים אינה מאפשרת 

זאת. בגילאי 15-13 זה כבר מאוחר מדי."

ובדרישות,  ברמות  מתקדמות  שהבנות  "ככל 
התנאים מתאימים פחות. ברמת התנאים הנוכחית, 

בעוד שנה הן כבר לא תוכלנה להגיע לתחרויות. 
מכיוון שאנחנו רואים את הרצון והמוטיבציה שלהן, 
אנחנו רוצים בפתרון", מוסיפה מיכל. "בתחרויות 
החוג  מתוקתקות.  אימפריות  רואים  הארציות 
בבית  קשנסקי  מיכל  של  להתעמלות  המצויין 
יש שם המון  ובגבעות בר פופולרי מאד.  קמה 
בנות שמתעמלות ושם צמחו חלק מהבנות שלנו. 
אם תהיה אפשרות למזג בין שני החוגים, יהיה 
גדלות  זו הדרך שבה הבנות  כוח.  בזה הרבה 
בהתעמלות: הן מתחילות בחוגים העממיים, משם 
פונות לחוגים התחרותיים ואז לנבחרת. זה יכול גם 
להזין את עצמו, כשהבנות שגדלו חוזרות להדריך 

את הקטנות וכך בונים מועדון גדול." 
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מקומפגש סביבתי / שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה

לאחרונה הגיעו אלינו תלונות על תנים ולעיתים 
גם שועלים, שנראים משוטטים בתוך היישובים 

ולפעמים אף חודרים לחצרות הבתים. 

התן והשועל שייכים למשפחת הכלביים. הם בעלי 
חיים אופורטוניסטים )מנצלים הזדמנויות למציאת 
מזונם( ומשום כך אינם חוששים להתקרב למגורי 
האדם. פעמים רבות מוצאים התנים והשועלים 
ביישובים את ארוחת הלילה שלהם, בדרך כלל 
באמצעות חיטוט בפחי האשפה, אכילת מזון 
המיועד לכלבים וחתולים הנמצא בחצר או ציד 
עכברים בחצרות היישוב. כמות המזון בשטח 
מושפעת במידה משמעותית מהתנהגותו של 

האדם

למרות ששני המינים שייכים לאותה משפחה, ניתן 
להבדיל ביניהם בקלות. התן גבוה וגדול מהשועל, 
צבע פרוותו אפור אדמדם, אוזניו וזנבו קצרים. 
השועל, לעומתו, קטן יותר, צבע פרוותו אדמדם 
והוא ניכר למרחוק בזנבו הארוך, בעל הקצה הלבן.

בשנות השישים בוצעה הרעלה המונית של תנים, 
מחשש שהם מפיצים כלבת. התאוששותה של 
אוכלוסיית התנים נמשכה זמן רב וכיום ידוע שהם 
אינם בין הנשאים העיקריים של המחלה. בעבר 

אודות הופעת שועלים / שני בקשי, אחראית בעלי חיים
עמד ממוצע ההמלטות לשנה על המלטה אחת 
בלבד. לאור הגידול במקורות המזון הזמינים, עלה 
מספר ההמלטות לשתיים בשנה בממוצע וחלה 

עלייה בגודל השגר )מספר הגורים בהמלטה(.

למרות היותם נפוצים בכל ימות השנה, בעונה זו 
רואים אותם יותר מהסיבות הבאות:

הגורים בגרו מעט והם מרחיבים את טווח   
השיטוט שלהם.

במיוחד  סקרנים  הגורים  הצעירים,  ככל   
ובודקים את סביבתם.

בעונה זו של השנה אין כמעט מזון זמין בטבע.   
בחצרות הבתים וסביבתם קיימים מקורות מזון 

זמינים וחיות הבר נמשכות אליהם.

לידיעתכם, שועלים ותנים אינם מתקרבים לבני 
אדם. הם אינם מתקיפים ואינם נושכים אלא 
אם כן התקיפו אותם ואין כל סיבה לפחד מהם. 
לכשיתבגרו, יפסיקו הגורים לבקר אתכם, אלא 
אם כן האשפה או מקורות מזון אחרים ימשיכו 

להיות זמינים עבורם. אי לכך:
דאגו לסגור היטב את פחי האשפה בחצרות   
ואל תשליכו בשר בחצרות הבתים. כשלא 

ימצאו מזון, השועלים יתרחקו.

הקפידו למנוע השארת מזון לכלבים וחתולים   
בחצרות ואם הדבר אינו אפשרי, יש לפעול 

לגידור החצר.

התנים והשועלים מביאים תועלת לאדם בכך 
חולדות  עכברים,  ומרחיקים  טורפים  שהם 
ונברנים מסביבת המגורים ומקטינים את כמות 

המכרסמים בשטחים החקלאיים.
תנים ושועלים הם חיות בר מוגנות והפגיעה בהם 

אסורה עפ"י החוק.
- שימרו על  אם נתקלתם בהם בשיטוטיכם 
מרחק. אל תנסו ללטף אותם או לפתותם במזון, 
כי ההתנהגות שלנו )בני האדם( אינה תמיד מובנת 
לחיית הבר. צפו בתנים ושועלים ממרחק וללא 
תנועות פתאומיות העלולות להבריחם ותיהנו 

מ”הספארי” ביישובכם.

בכתב  לפנות  ניתן  ומענה  נוספים  לפרטים 
shanib@bns.org.il למחלקה הווטרינרית במועצה

חברי ועדת איכות הסביבה של המועצה  סיירו 
בחודש יולי ביישובי עוטף עזה להכרת הבעיות 

הסביבתיות הייחודיות של האזור. 

בהדרכתו של רמי חרובי מקיבוץ בארי, התחלנו 
את הסיור במצפור אסף סיבוני ממנו השקפנו 
על האזור  והמים שבו.  עמדנו סמוך למאגר 
המים בניר עם, מאגר מי גשמים שהוקם ע"י 
קק"ל.  ראינו מדוע, למרות השריפות, נראה 
אקוויפר  על  יושב  הוא  ופורה.  ירוק  האזור 
וכמה עשרות מטרים מהקרקע נמצאים מי 
תהום רבים. שאיבת המים בשנות הארבעים 
אפשרה את הקמת  היישובים באזור. מהתצפית 
השקפנו בבירור על  בית חאנון ומצפון לה - מושב 
נתיב העשרה ואשקלון, עם הארובות ומתקני 
התפלת המים.  מהמצפור יכולנו לראות גם 
שניים-שלושה מוקדי עשן מדרום לנו, אם כי 

עפיפונים לא ראינו.  

לאחר מכן סיירנו באזור שמורת בארי, שנשרפה 
כמעט כולה וסביבה יערות קק"ל, שאף הם 
נשרפו בחלקם. ראינו עשן שהגיע מהר פסולת 
שנמצא ברצועת עזה, סמוך לגדר. הפסולת 

ועדת איכות הסביבה סיירה בעוטף עזה
שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה

ברצועת עזה מצטברת ללא טיפול של ממש 
הרוח  עם  נישאים  הפסולת  שריפת  ותוצרי 
לעבר ישראל. באזור בארי נעשו מאמצים רבים 
לשמירת הטבע ולאיזון נופי ואיזון שימושים בין 
שטחי חקלאות שכמעט לא השאירו אזורי טבע 
פראי, יערות הקק"ל והצורך ביצירת שמורת 

טבע ובהרחבתה.  

היחידה  מנהל  יסינובסקי,  שחר  בהובלת 
הסביבתית נגב מערבי, ראינו מאחורי קיבוץ 
כיסופים ראינו את עבודות הבנייה של המכשול 

והגדר, כולל מפעלי הבטון.  צמוד לגדר הרצועה, 
מהצד העזתי ראינו את  הר הפסולת, שממוקם 
חוויה  עוד  כיסופים.  מול  הגדר,  על  ממש 

מתסכלת.  

את הסיור סיימנו בשיחה במועדון כיסופים. אנו 
מודים לקיבוץ כיסופים על האירוח, לרמי חרובי 
ולשחר יסינובסקי על ההדרכה ולחברי ועדת 
איכות הסביבה של המועצה, שכולם פועלים 

בהתנדבות.  
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שינוי מבורך: הכרה בנפגעי פוסט טראומה 
כתוצאה מפעולות איבה

רוב האנשים שיתקלו בכותרת "רקטה נפלה ב... 
נפגעי חרדה במקום" )בווריאציות שונות( יחושו 
הקלה, משום שאין נפגעים בגוף. הרוב תופש 
את המונח "נפגעי חרדה" כאזרחים מבוהלים, 
ימים ישובו לשגרה והחרדה  שבעוד מספר 
הזמנית תחלוף כשם שבאה. לצערנו, מדובר 
בטעות חמורה. המציאות באזורים החשופים 
לאזרחים  גורמת  ירי  של  מתמשך  למצב 
רבים לפתח חרדות ותסמיני פוסט טראומה, 
המותירים בהם נכות צמיתה ופוגעים באופן 
ממשי בחייהם. פגיעה נפשית כתוצאה מאירוע 
איבה משתנה מאדם לרעהו. קשת התסמינים 
רחבה מאוד ומתאפיינת בחרדות, דיכאון, חוסר 
אונים, חששות, כעס, בושה, הדחקה, קשיי ריכוז 

וזיכרון. 

כמדינה למודת מצב בטחוני מאיים, הסדירה 
המדינה, באמצעות המוסד לביטוח לאומי, מערך 
כתוצאה  שנפגע  למי  ופיצויים  זכויות  סל  של 
מפעולות איבה )כגון ירי הקסאמים מכיוון עזה(, 
אך התנאים לכך שאדם יוכר כנפגע נפש כתוצאה 
מפעולת איבה היו  קשים. רבים שנפגעו בנפשם 
והגישו תביעה למוסד לביטוח לאומי, מצאו את 
עצמם בפני שוקת שבורה, כאשר תביעתם נדחתה. 

תנאי מזג האוויר לא יעצרו בעדנו, גם לא השריפות 
באזור כולו, גם לא העייפות והכאב של אנשי 
קק"ל לנוכח ההרס הרב ביערות..בסוף האור 
יגבר על החושך.  ביום חמישי האחרון, 28.6.2018, 
כשנדמה היה שהטירוף סביבנו לא יוכל לאפשר 
לקיים את המסורת, התקשרתי לאלי מיארה, יערן 
קק"ל, "אני לא אאכזב אותך", אמר לי, "שלחתי 
אלייך אנשי צוות, עם הציוד הרלוונטי, שאו ברכה, 

ושלחו לי תמונה, כדי שאתרגש איתכם.." 

עדנים  פנימיית  שחניכי  השנייה  השנה  זו 
מעורבות  )שבוע  מיקי"  "שבוע  את  מקנחים 
חברתית בקהילה(, ביום ניקיון באנדרטת יפתח, 
הממוקמת בסמוך לפנימייה. גם הפעם ניכר כי 
שיתוף הפעולה קק"ל, מחלקת השפ"ה והסביבה 
בבני שמעון והנהלת הפנימייה הביא לתוצאות 
מדהימות. החניכים סרקו את האזור כולו, ניקו, 

התנאי שהוגדר היה שעל הנפגע להצביע על אירוע 
ספציפי שגרם למצבו וכן שהיה נוכח בזירת האירוע 
עצמו. כך, למשל, היה על התובע להוכיח שהרקטה 

התפוצצה לידו, ביום זה ובשעה זו.

פעמים רבות היו נפגעי חרדה מציינים בתביעתם 
להכרה כנפגעי פעולות איבה כי "האזעקות הרסו 
לי את הבריאות", "אני סובל כתוצאה מהמצב של 
ירי הקסאמים" וכדומה. הנפגעים היו בטוחים כי 
לאור המספר הרב של פעמים שבהן היו חשופים 
לאזעקות ורעשי פיצוץ מרחבי העיר, יכיר המוסד 
לביטוח לאומי בפגיעתם, אך התוצאה בפועל 
היתה הפוכה. המוסד לביטוח לאומי דחה את 
תביעתם, משום שלא ציינו אירוע ספציפי שגרם 

לפוסט טראומה שממנה הם סובלים.

מנהלת אגף נפגעי פעולות איבה במוסד לביטוח 
לאומי תיארה את האבסורד המתבטא במצב 
החקיקתי, כאשר סיפרה על מקרה של אשה 
המתגוררת בשדרות: "היתה נפילה ליד הסופר 
בעיר שלה, שבו בנה עובד. נשמתה פרחה מרוב 
דאגה. היא הגישה תביעה ודחינו אותה משום 
שלא היתה חלק מהאירוע. איתרע מזלה והיתה 
נפילה נוספת בסמוך למקום שבו בתה עובדת. 
גם תביעה זו נדחתה מאותה הסיבה. בפעם 

השלישית נפלה רקטה במרפסת ביתה וכשהיא 
הגישה תביעה, נדחתה תביעתה משום שמצבה 
מאירועים  כתוצאה  נגרם  טראומתי  הפוסט 

קודמים."

עתה, לאחר זמן רב של מאבק שהוביל המרכז 
בשיתוף  בשדרות,  )מז"ח(  חברתיות  לזכויות 
פעולה עם חבר הכנסת חיים ילין, שונו, בשעה 
טובה, הנהלים של המוסד לביטוח לאומי. אזרחים 
הסובלים מפוסט טראומה כתוצאה ממצב בטחוני 
מתמשך יוכרו כנפגעי פעולות איבה, גם במקרה 
שבו לא יצליחו להצביע על מקרה ספציפי שהוביל 

למצבם. 

יוכרו  אכפתיים,  אנשים  של  מאבק  בעזרת 
מעכשיו גם מקרים של אזרחים הסובלים מפוסט 
טראומה עקב חשיפה לאזעקות, למראות העשן 
ולקולות הפיצוץ, כנפגעי פעולות איבה במוסד 
לביטוח לאומי ויזכו לקבל הטבות שיסייעו להם 

בהתמודדותם הקשה. 

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

michael@amirlaw.co.il -דוא"ל

חניכי עדנים ניקו את אנדרטת יפתח / תמר אליהו, מנהלת מחלקת השפ"ה

ניכשו עשבייה, צבעו ספסלים ופחי עץ, המדריכים 
עבדו עם החרמש ותוך שעות ספורות המקום 

שינה את פניו. 

אז תודה מיוחדת לכל מי שלקח חלק ביום הזה, 

לאנשי קק"ל, שבייחוד בימים אלו כל כך חשוב 
להעריך ולהוקיר את תרומתם, לצוות המדריכים 
והנהלת פנימיית עדנים, על היוזמה המבורכת, 
לחניכי הפנימייה, שנרתמו לעשייה, וכמובן, לעובדי 
מחלקת השפ"ה והסביבה, שנענים לכל קריאה. 
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מקומפגש לכלכלת הבית / שרון שכטר

החופשה המשפחתית בפתח, אבל אל תהיו 
במתח. כמו כל אירוע כלכלי, באמצעות תכנון 
מוקדם, שאילת שאלות והגדרה של גבולות גזרה, 
ניתן ליהנות בחופשה וגם להישאר במסגרת 
תקציבית בלי הפתעות בסוף החודש. אספתי 
עבורכם כמה טיפים חשובים, שעובדים בצורה 
נהדרת עבור המשפחה שלי ומשפחות שאני 

מלווה. 

דבר ראשון שנעשה הוא להגדיר מסגרת תקציבית 
כוללת לחופשה ולא פחות חשוב - להגדיר גם מה 
יהיה אופייה של החופשה: קמפינג תחת כיפת 
השמיים או מלון 5 כוכבים? ארוחות במסעדות 
כל היום או גם ארוחות שתכינו בעצמכם? בילויים 
חינמיים או אטרקציות שעולות כסף? זה לא שחור 
ולבן, כמובן, אבל חשוב מאוד להחליט מראש 
ולשתף בהחלטות את כלל בני הבית, כדי למנוע 
אכזבות והחלטות של הרגע האחרון, שעלולות 
להגדיל את ההוצאה. את המסגרת הכוללת 
נחלק לסוגי ההוצאות שיהיו לנו בחופשה: טיסות 
ונסיעות, אוכל, לינה, בילויים וקניות. על מנת 
להקל על המעקב, נחסיר את ההוצאות הגדולות 
)טיסות, מלונות( מהתקציב הכולל וכך נדע כמה 

תקציב נשאר לנו להוצאות היומיות. הביאו עמכם 
את טבלת התכנון המקדים ובצעו מעקב יומי שוטף 

)אפילו על פתק או בטלפון הנייד(. 

ידע זה כוח ובמקרה של חופשה משפחתית, בארץ 
או בחו"ל, ידע ותכנון מוקדם יכולים לחסוך לכם 
הרבה כסף. בעידן הדיגיטלי ניתן להשוות את 
מחירי הטיסות והמלונות בלחיצת כפתור ולהגיע 
להצעות הזולות ביותר. ההפרש יכול להתבטא 
במאות שקלים. מעבר לכך, ניתן לתכנן את כל 
מהלך הטיול והמקומות שתבקרו בהם על בסיס 
מידע והמלצות בקבוצות ואתרים של אנשים שכבר 
היו באותו מקום ולקנות מבעוד מועד כרטיסים 

וקופונים לאטרקציות, מוזיאונים, פארקים ועוד. 

ומה לגבי ההתנהלות הכלכלית של ילדיכם בזמן 
החופשה? אני מאמין שעל כל בני הבית להיות 
שותפים ומודעים להתנהלות בתוך המסגרת 
הכלכלית של החופשה. כל אחד, כמובן, בהתאם 
לגילו, אבל אין סיבה שבחופשה המשפחתית יראו 
בכם ילדיכם צ'ק פתוח. בהתאם לאופי החופשה 
שתכננתם הגדירו איתם גם את כמות הבילויים, 
הממתקים והקניות לכל אחד. אם אתם נותנים 
להם דמי כיס, החופשה המשפחתית היא זמן 
מעולה עבורם לקנות גם מהכסף שלהם, על מנת 
שיקבלו פרופורציות ויבינו את ערכו של הכסף 

שאתם עובדים בשבילו קשה כל כך. 

בואו נדבר על שופינג. אין ספק ש עבור רובנו, קניות 
הן חלק חשוב מהחופשה, אבל על מנת שלא נסיים 
את הנופש במינוס גדול בהרבה ממה שתכננו, יש 

להתייחס גם להוצאה הזו. עוד בבית כדאי לשאול 
את עצמנו כמה שאלות הכוונה: אלו דברים אתם 
באמת צריכים לקנות? מה כדאי לקנות באזור 
שאתם נוסעים אליו )מוצרים שמאפיינים את 
האזור, או ידועים כזולים שם(? למי אתם צריכים 
לקנות מתנות? בשלב שני נגדיר תקציב לשופינג, 
מתוך מסגרת התקציב הכוללת של החופשה. 
אפשר לחלק את התקציב הזה באופן יומי, או 

עבור כל אחד מבני הבית בנפרד. 

ואחרי כל התכנון הקפדני – בחיים, כמו בחיים, 
יש גם הפתעות. לכן, ההצעה האחרונה שלי היא 
להשאיר אחוז מסוים של תקציב להוצאות בלתי 
צפויות שיתגלו לאורך הדרך. כדאי להקצות לכך 
לפחות 10% מהתקציב הכולל ולא להרגיש רע 

כשתבזבזו אותם.  

אז זכרו )צ'ק ליסט(: 
הגדירו מסגרת תקציבית כוללת לחופשה.  ג 

בחרו את אופי החופשה.  ג 
הפחיתו את ההוצאות הגדולות והקבועות  ג 

והגדירו תקציב בזבוזים יומי. 
תכננו מראש ובצעו השוואות מחירים  ג 

קנו מבעוד מועד כרטיסים לאטרקציות.  ג 
שתפו את הילדים בתכנון והגדירו להם מסגרת  ג 

תקציבית אישית. 
לתכנון  השופינג  את  להכניס  תשכחו  אל  ג 

התקציב.
ג השאירו מקום להוצאות בלתי צפויות. 
בצעו מעקב בזמן אמת על ההוצאות.  ג 

שרון שכטר
054-4710798

sshecht2@gmail.com
הכלכלה  עיצוב   - שכטר  שרון 

המשפחתית והאישית

אוגוסט בפתח. הדבר ההגיוני ביותר שניתן 
לעשות כשהטמפרטורות עולות ומסגרות 
החינוך סגורות )לפחות בחלק מהחודש(, 
הוא לארוז את בני המשפחה והפקלאות 
זה  מה  כהלכתה.  משפחתית  לחופשה 
אומר מבחינת התנהלות כלכלית? איך 
לא מסיימים את החופשה עם חור בכיס? 

כל זאת ועוד בכתבה שלפניכם. 

יוצאים לחופשה 
המשפחתית 

וחוזרים עם עודף 
)בארנק(
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נקודת שוויון / עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

קיץ, חופש, אבטיח, גלידה, ילדים בבריכה, ילדים 
ברחוב, ילדים בקניון, ילדים בפארק, ילדים בבתי 
קפה. ילדים בבתי מלון, ילדים בחוף הים. ילדים 
מול הטלויזיה, ילדים מול המחשב, ילדים מול 
הטלפון. ילדים קטנים ערים מוקדם בבוקר, ילדים 
גדולים ערים מאוחר בלילה. כמה שמחה, כמה 

ילדים!

אם נראה את עצמנו כחלק מאירופה )הי, אירוויזיון 
2019 בישראל, לא?(, ניתן לומר שמדינת ישראל 
היא המדינה בעלת שיעור ההורות הגבוה ביותר 

ביבשת. 

 ממוצע הילדים למשפחה
בישראל לשנת 2018 עומד 

על 3.1. באירופה - 1.2 ילדים 
למשפחה.

והנה נתון מדהים עוד יותר: לפי סקר שנערך 
באירופה  מהמשפחות   23% השנה,  בתחילת 
בוחרות שלא להביא ילדים לעולם. כמעט רבע 
מהזוגות ביבשת. לא כי הם אינם מצליחים להרות, 
לא בגלל בעיות פוריות ולא כי מצבם הכלכלי קשה. 
לא. פשוט, כי הם בחנו את חייהם, את עצמם, את 
אופיים ואישיותם והגיעו למסקנה שאינם רוצים 

להיות הורים. פשוט. 

אנשים  שנשאלים  הנפוצות  השאלות  אחת 
הבוחרים שלא להביא לעולם ילדים היא: ולא 
תתחרטו? מעבר לעובדה שאין לאדם יכולת לנבא 
את החרטה שתתרחש בעוד שנים, האם אתם 
מצליחים לדמיין שאלה דומה הנשאלת כאשר זוג 

מבקש להביא ילד לעולם: ולא תתחרטו?

אן לנדרס )שם עט של אסתר פאולין פרידמן 
לדרר(, עיתונאית בעלת טור יומי בעיתון "שיקגו 
טריביון", שנפטרה בשנת 2002 בגיל 84, אחרי 
שכתבה את הטור היומי שלה במשך 47 שנים,  
העלתה שאלה בטור שלה, אי שם בשנות ה-70: 
"לו יכולת לבחור מחדש, האם היית בוחר שוב 

)טור לכבוד  היום הבינלאומי לבחירה באי-הורות(

להיות הורה?" השאלה עוררה סערה גדולה וכעס 
גדול בקרב חוגים דתיים. מערכת העיתון הוצפה 
במכתבי ביקורת וכעס, אך למעלה מ-10,000 
איש השיבו על השאלה. 70% מהם השיבו במילה 

אחת פשוטה: לא. 

אינה  כמעט  הזאת  השאלה  ישראל  במדינת 
נתפסת. ההחלטה שלא להביא ילדים לעולם 
טבעית,  בלתי  כאנטי-חברתית,  נתפסת 
אגואיסטית, קשה ובלתי-הפיכה. קשה לנו לתפוס 
ילדים גם  דרך מחשבה אחרת, שלפיה לידת 
היא בחירה קשה ובלתי הפיכה ואולי היא בחירה 

לגיטימית באותה המידה. 

חדשים,  מחקרים  צצו  האחרונות  בשנים 
שמתחילים לשאול שאלות על הורות ולנסות להבין 
את העניין הזה, כאילו אין חרטה על הורות.  מאותם 
רבים אחרים  נושאים  כמו  כי  עולה,  מחקרים 
הקשורים בהורות, גם הנושא הזה הוא טאבו. 
הורה המעז להעלות בקול רם תחושה של צער 
או חרטה על לידת ילדיו זוכה לשלל אבחונים 
מנטליים, עד כדי ביטול מוחלט. אמהות החוות 
תחושת צער או חרטה לאחר הלידה מסווגות 
כלוקות בדיכאון לאחר לידה - תופעה נפשית 
חולפת. אנשים המבטאים תחושת חרטה על לידת 
ילדיהם זוכים לתגובות כמו "שטויות. אתם עייפים. 
 קשה לכם עכשיו. הם יגדלו קצת וזה יעבור." 
אז הם שותקים וככה אנו חיים בתוך בועה נעימה, 

שבה כולם, אבל כולם, רוצים להיות הורים. 

למה כל כך קשה לנו עם הרצון שלא להיות הורים?  
ובתמים בתחושת  אצל חלקנו מדובר באמת 
השמחה והסיפוק שההורות שלנו נושאת עמה. 
איננו יכולים באמת ובתמים לתפוס שיש אפשרות 
אחרת. אצל אחרים מדובר בפחד מתחילתו של 
של  סופה  אל  שיוביל  תהליך  מפחיד,  תהליך 

החברה. הרי ללא ילדים אין אנושות. 

יש שיאמרו כי אצל כל הורה קיים הרגע הזה, 
שבו הוא מרגיש שהילדים מפריעים לו, מונעים 

ממנו משהו אחר שהיה רוצה לעשות, גורמים 
לו להתמודד עם קשיים שונים שלא ציפה להם 
ולא היה מעוניין להתמודד איתם. הוא מאוכזב 
מכך, מאוכזב מהורותו ומעצמו. לעיתים זה עובר, 
לעיתים אנחנו כועסים על הילדים ולעיתים אנחנו 
שונאים אותם באותו רגע או שונאים את הורותנו. 

אצל חלקנו זה עובר ואצל אחרים – לא. 

אנחנו מסתכלים במשפחות חריגות ובהורים מכים 
ומזניחים וקל לנו לומר: "לא כל אחד צריך להיות 
הורה", אבל כשאנשים סביבנו מקבלים החלטה 
מודעת שהורות היא דבר שאינו נכון עבורם, זה 

כבר קשה לנו לעיכול. 

האחד באוגוסט הוא היום הבינלאומי לציון הבחירה 
באי-הורות. אולי לא בכדי נבחר אמצע הקיץ, 
אמצע החופשה, כיום הזה. כמו כל דבר, גם הורות 
צריכה לבוא מבחירה. לא כי ככה זה, לא כי כולם 
עושים. אלא מתוך רצון אמיתי להיות הורה, עם 
הרע והטוב שבכך  ואם כבר אנחנו כאן והילדים 

שלנו כאן, לפחות נהנה. 

של מי הילדים האלה? איפה מחזירים אותם? 

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

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

 נקודת שוויון - בית לכל מה 
ששווה

אומרים שלהיות הורים זה:
50% "כמה אהבה יש לי לילדים האלה".

50% "מי אלה הילדים האלה? איפה מחזירים אותם?"
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מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / תמר אליהו

אני מודה שבדרך כלל, כדורגל לא ממש מטריד 
את מנוחתי. באופן כללי, אני מעדיף מנוחה על 
פני כדורגל ולא משנה איזה כוכב תורן נמצא 
על המגרש. לכן היססתי כשחבר טוב שלי הזמין 
אותי לצפות באחד ממשחקי המונדיאל האחרון. 
להפתעתי, היתה זו זוגתי שעודדה אותי לעזוב את 
קיפול הסדינים וללכת לצפות באיראן נגד דרום 

קוריאה, או משהו כזה.

נכנסתי לסלון ומצאתי את חברי פלוס עוד חצי 
מהגברים בדרום הארץ נועצים עיניים במסך 700 
אינץ'. זוגתו הביטה בי וסיננה: "הגם אתה, ברוטוס?" 
במין זלזול. הנהנתי במבוכה ולחשתי: "מונדיאל, 
את יודעת." התיישבתי ליד החבר שלי, שנראה היה 
כאילו הוא השופט במשחק ומדי פעם זעק לשמיים: 
"זה פנדל!" לך לווידאו!" או "זה אדום ברור!!!" ואני, 
בדיוק כשהיה נדמה לי שהצלחתי להבין מי נגד מי 
ואיפה הכדור, חטפתי מרפק לצלעות וחברי לחש 
לי: "היא עוד במטבח? תציץ רגע." הצצתי ועניתי 
שלא ופתאום קרה דבר מוזר: חברי, שעד לאותו 
הרגע היה אוהד מושבע של דרום קוריאה, נשען 
אחורה, פתח בירה ועוד אחת בשבילי. "יניב", הוא 

קרא לבחור שישב בקצה הספה. "אתה מתצפת? 
חבר'ה, אפשר להירגע." מיד החלו שיחות ערות 
על נושאים שממש לא היו קשורים למשחק, החל 
מפוליטיקה, המשך בשער האחרון של בלייזר וכלה 
באפליקציה חדשה שמורידה שערות מהגב. מדי 
חמש דקות צעקו כולם, כמו במקהלה: "יואו!" או 

"איך?" והמשיכו בקשקשת. 

פתאום צעק יניב: "וואי! כמעט גול!" הקשקשת 
נפסקה וכולם, כולל אני, חזרנו להיות מרותקים 
למסך. בזווית העין ראיתי את זוגתו של חברי עוברת 
במטבח. "חזל"ש" העביר יניב את ההודעה בשקט, 
כאשר זוגתו של חברי נעלמה שוב "מהעין לרוסיה 
צופיה" שלו. הבטתי בחברי והוא חייך. "מונדיאל?" 
שאלתי בחיוך. "בטח", הוא צחק וצעק "לא! איזה 
שופט טמבל!" מיותר לציין שהוא לא הביט במסך, 
נכון? פתאום, בערך בדקה ה-40, צעק יניב "נבדל!" 
וטקס הצפייה המרוכזת חזר על עצמו. במחצית 
שאלתי את חברי מה פשר הקשקוש הזה. "חודש 

של חופש, אחינו. משעה חמש אני במונדיאל. לא 
ילדים, לא כביסה, לא תלך תבוא ולא קוראים לי 

כל חמש דקות." 

כשהתחילה המחצית השנייה הלכתי לנוחיות. 
וטלוויזיה,  פינת משחקים עם ספה  לידה  יש 
55. על הספה  700 אינץ', אלא רק  אומנם לא 
הזו ראיתי פתאום את זוגתו של חברי רובצת 
עם בירה ופופקורן וצופה לה להנאתה באיראן 
נגד דרום קוריאה. "הגם את, ברוטוס?" שאלתי 
בקול רם, שהקפיץ אותה מהספה. "זה לא מה 
שאתה חושב", החלה להצטדק למראה מבטי 
הלא מאמין בעליל. "הוא חושב שהוא עובד עלי, 
אבל אני יודעת הכל." "מה"? שאלתי מופתע. "אני 
יודעת שבדקה ה-40 לא היה נבדל." מצאתי את 
עצמי מחייך: "ומה עכשיו"? היא חייכה: "היד פתוח 
והפנקס רושמת. לכל מונדיאל יש סוף והטרור 
האיראני זה כלום לעומת מה שמחכה לו בארבע 

השנים הקרובות." 

מה בין חופש 
גדול למלחמה? 

מונדיאל

מבצע מסיבות הסיום לסוגיהן על נושאיהן הסתיים 
בהצלחה ורגע לפני שהספקתי להסדיר נשימה, 

חופשת הקיץ כבר כאן. 
בחלוקת הגילאים בבית האסימון נופל בהדרגה: 
שתי בוגרות בחטיבת הביניים, אחת בבית ספר 
יסודי והזאטוט בשירות מלא עד אוגוסט. מי שמכיר 
יודע עד כמה אני מתוכננת, אבל בכל  אותי, 
הקשור לחופשים מבית הספר, אני די בהדחקה 
בבית.  הן  מחר   - קולטת  אני  שבו  הרגע   עד 
להדחקה,  בנוסף  שהשנה,  חושבת  אני 
שאומרת  בלב,  קטנה  שלווה  מין  הצטרפה 

היום,  עד  הסתדרתי  אם  בסדר.  שיהיה  לי 
 כשכולם היו קטנים יותר, יהיה בסדר גם השנה. 
אני נשבעת לכם, שבעוונותיי אפילו הצלחתי 
לדמיין את עצמי נהנית מזה. אין לחץ של השכמה 
בבוקר. נשב יחד לתכנן לו"ז שבועי, הם יבחרו את 
האטרקציות שירצו להצטרף אליהן ובהמשך, 

כמובן, חופשה משפחתית. 
הפלגתי עם המחשבות, רואה את עצמי יושבת על 
שפת הבריכה, נחה עם ספר לקריאה ובחצי עין 
מביטה עליהם כשהם משתוללים במים. תכננתי 
איך אדאג להשאיר את הטלפון הנייד סגור בתיק, 

על מנת שלא אתפתה "להתחבר לעולם". 
התנתקות מושלמת - זמן משפחה, גיבוש ומלא 
צחוק, חוויות שננצור ונתעד. אני והקרמבו שלי 
נמצא זמן לבד ונחשוב על זה שתיכף הוא חוגג 
40 )איך זה קרה?( ועל החופשה הזוגית שאנחנו 

מתכננים אחרי כל הקיץ הזה.
נתחיל להתרגש מהשנה האחרונה של אור בבית 
הספר היסודי ושל אביתר בגן. ירדן מתחילה 

ממשיכה  ואריאל  העליונה  בחטיבה  ללמוד 
בחטיבת הביניים. נסדר את חדרי הילדים, כי אין 
רגע דל בבית שלנו. כל הזמן יש חידושים ושינויים 
ונבלה במרפסת עד השעות המאוחרות, כי זה 

חופש וזה הזמן של המחשבות לנדוד. 
נחשוב על כל הדברים שיקרו מיד אחרי החופש, 
השמחות.  כל  ועל  ההולדת  וימי  החגים   על 
והיום  שמחשיך מאוחר  זה  כיף  איזה  נחשוב 
כל כך ארוך ואני אחשוב על התענוג שבקיץ, 
כשהכול קליל ואין הרבה בגדים - כלומר פחות 
כביסות. נאכל הרבה גלידות, ענבים, אבטיח ומלון. 
כי  ומשפחה,  חברים  במרפסת  נארח 
קיץ.  של  בריזה  עם  בחוץ  לאכול  כיף   הכי 
ונבקש  תאילנד  קצת  נדמיין  לים,  נלך 
הזה,  הרגע  כמו  ככה,  בדיוק  שיהיה   בלב 

בלי דאגות וטרדות. 
וממש ברגע הזה, כשעצמתי עיניים לשאוף אוויר 
הרים צלול, היה זה ריח שריפת השדות, בלונים 

מעופפים וצבע אדום. 
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מקומפגש לבריאות / רונה פויירינג, רכזת בריאות

אמנת אוטווה לקידום הבריאות משנת 1986 
כוללת כעיקרון יסודי יצירת סביבה תומכת.  
הכוונה ליצירת אקלים בטוח, המעודד התנהגות 
בריאה ומונע התנהגות שאינה בריאה או בטוחה. 
שבוע ההנקה 2018 יעסוק בסביבה מאפשרת 

הנקה, במטרה ליישם את עיקרון האמנה. 

הגברת שיעורי ההנקה הבלעדית הוא אחד 
הנושאים שמשרד הבריאות שם בראש סדרי 
העדיפויות שלו. המלצת המשרד היא הנקה 
הנקה  והמשך  חודשים   6 גיל  עד  בלעדית 
בתוספת מזון משלים עד גיל שנה ואף יותר. 
נמוכים.  שיעורי ההנקה הבלעדית בישראל 
58% מהנשים מניקות עד גיל חודשיים ורק 

20% מניקות עד גיל 6 חודשים.

מטרת שבוע ההנקה היא הגברת הלגיטימציה 
החברתית להנקה במרחב הציבורי, כהתנהגות 

בריאותית נורמטיבית.

הנקה מושפעת מגורמים רבים, ביניהם ידע 
ועמדות בנושא הנקה ותמיכה חברתית וציבורית, 
אשר כשלעצמה משפיעה על  ידע ועמדות. 
ההנקה היא הדרך הטבעית להאכלת תינוקות. 
מצבים  או  פעולות  למנוע  ברצוננו  לפיכך, 
העלולים לגרום לאימהות מיניקות לחוש חוסר 

נוחות או מבוכה להניק.

נתונים מאנגליה מראים שהסיבות הגורמות 
לאימהות לא להניק הן קושי בהנקה, תחושה 
שההנקה אינה מקובלת בציבור וקושי לשלב 
הנקה באורח החיים המודרני, בעיקר בעת 

החזרה לעבודה.

נתונים מישראל מראים כי הציבור בישראל 
אולם   ההנקה,  של  בחשיבותה  מכיר  אמנם 
הדעות והעמדות בנוגע להנקה במרחב הציבורי 
מגלות  פער בין ההסכמה לגבי חשיבותה של 
ההנקה לבין מידת המוכנות של החברה לראות 
מהתנהגות  חלק  הציבורי  במרחב  בהנקה 
חשות  רבות  אימהות  נורמאלית.  בריאותית 

שההנקה מקשה על יציאה מן הבית.

מן הנתונים הנ”ל עולה כי יש לפעול לנרמול 
חברתית  וקבלה  הציבורי  במרחב  ההנקה 
של ההנקה, כצעד להעלאת שיעורי ההנקה 

בישראל.

מהי סביבה מאפשרת הנקה? 
זוהי סביבה שבה קיימת לגיטימציה לאם להניק 
היכן ומתי שהדבר מתאים לה, בהתאם לצורך של 
התינוק לאכול ושל האם לניהול נכון של ההנקה. 

האם בישראל יש מניעה להניק בציבור?  
במדינה דמוקרטית, כל מה שאינו אסור הוא 

מותר. בישראל אין כל איסור המונע הנקה במקום 
כלשהו ולפיכך ההנקה מותרת בכל מקום.

האם במקום ציבורי ניתן לחייב אותי להניק רק 
בחדר שהוא ייעודי להנקה? לא. חדרי ההנקה 
נועדו לנשים המעוניינות בכך, אולם את יכולה 

להניק בכל מקום שמתאים לך.

האם הנקה בציבור היא פרובוקציה?
איננה  היא  התינוק.  של  האכלה  היא  הנקה 

פרובוקציה. 

האם הנקה בציבור בהכרח כרוכה בחשיפת 
הגוף ואינה צנועה? הנקה איננה מחייבת חשיפה 

של הגוף וניתן להניק בצנעה.

להאכיל  ולא  לבית  מחוץ  להניק  בכלל  למה 
מבקבוק? הנקה חשובה לבריאותם של האם 
יכולה  והתינוק. אחד מיתרונותיה הוא שהיא 
להיעשות בכל מקום. חשוב לתינוקות צעירים 
על  לשמור  מנת  על  קרובות,  לעיתים  לינוק 
אספקת החלב של האם, שאם לא כן, כמות החלב 
מתמעטת. הנקה שנעשית הן בבית והן מחוץ 
לבית מאפשרת רצף הנקה ושמירה על שגרה 
יומית ומגבירה את  הסיכוי שההנקה תתקיים 
לאורך זמן. זה אומר שמקומות ציבוריים ואנשים 
התומכים באימהות מיניקות גם מחוץ לבית, 

תומכים בקידום בריאותם של האם והתינוק.

 שבוע ההנקה 2018
 להניק היכן ומתי שמתאים לך 
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 מקומפגש ספרותי /  שניר פלג

כל מה שקרה שם באמת / ברין גרינווד
הוצאת עם עובד. 422  עמודים / מאנגלית: מרב זקס פורטל

ספרות, מבחינתי, היא פתח לעולם, עולם שלא 
תמיד הוא נעים או נוח לקריאה ולא תמיד גורם 
לנו עונג, אלא חושף אותנו לאנושיות. עבורנו, 
כחברה, יש דברים שהם לפעמים בגדר ייהרג 
ואל יעבור, כמו יחסים בין אדם מבוגר לילדה. 
התאהבות כזו היא אסורה וגורמת לנו להרגיש 
שלא בנוח, אבל בעוד אנחנו רואים זאת כטאבו, 
המציאות וגם הספרות מכות בנו ומראות לנו 
שלא כל חיבור בין בני אדם בגילאים כאלה הוא 

בהכרח סטייה.

הספר "לוליטה" עורר ועדיין מעורר רעש גדול ודיון 
לא פשוט על מוסריות וניצול קטינים, אבל ספרות, 
בדיוק מהמקום הזה, אינה אמורה להתייפייף. 
נדרש אומץ כדי לפתח נושא מורכב כל כך. ברין 
גרינווד כותבת בספר זה מעין אוטוביוגרפיה 
סמויה, כי בראיון איתה שניתן למצוא ברשת 
היא מספרת שהתאהבה בגבר מבוגר ממנה 

בהיותה ילדה.

וייבי, גיבורת הסיפור, היא בת שמונה וחייה קשים 
מנשוא. היא בת לסוחר סמים  אלים, שכמעט אינו 
נמצא בבית ואם מסוממת וחולת נפש. היא זאת 
שמטפלת באחיה הקטן, שותקת רוב הזמן ונותנת 
אמון מועט בבני אדם. קלן הוא גבר חסון בתחילת 
שנות העשרים לחייו וגם הוא נמצא במצב קיומי 
מורכב וקשה. תאונת אופנוע שעבר חיברה בינו 

לפגיעה בקטינים והדבר מובן, אבל השאלה 
היא האם אהבה כזו אפשרית. האם ניתן למנוע 
מאנשים להתחבר וליצור קשר של אמון ואהבה 

ואיפה הקו והגבול.

זהו ספר מורכב וקשה לעיכול ועם זאת מעניין 
מאוד וכתוב היטב, אבל זהו בדיוק מקומה של 
הספרות שאינה מבקשת רק להתחנף וליצור 
מציאות יפה וקיטשית, אלא להעמיד את הקורא 
עולמנו  כמו  ומורכבות  קשות  שאלות  בפני 

המורכב, כמו נפש האדם, כמו התאהבות.

ספר מרתק וסיפור נוגע ללב.

לבין וייבי. היא באה לעזרתו ונוצר ביניהם חיבור.

וייבי מהקיום הבלתי  קלן מחליט להציל את 
אפשרי שלה. הוא דואג לה, מסיע אותה לבית 
הספר והקשר המורכב מתפתח אט-אט לחברות 
ולאהבה. קלן שומר מרחק מוייבי, משתדל שלא 
ליצור שום מגע מיני ובעיקר נמצא שם עבורה. 
ככל שהזמן עובר ווייבי מתפתחת, היא זו שמנסה 
להגיע לקלן מהמקום המיני וקלן שומר עליה, עד 

לרגע מפתח בספר.

גרינווד מנסה להביא את הקורא למחשבות על 
מותר ואסור והאם אהבה היא אהבה בכל תנאי. 
אלה שאלות מוסריות בחברה שרגישה מאוד 
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מקומפגש לתרבות / קרן סביון כחילה, מנהלת מחלקת תרבות

 זוהר דרומי
פסטיבל האור של באר שבע

מופעי אור, מוסיקה ואמנות  במרחב הקסום של 
העיר העתיקה

פסטיבל "זוהר דרומי" בבאר שבע חוזר ובגדול. 
במשך שני לילות, החל מהשעה שמונה בערב, 
יוצגו במרחב הציבורי ברחובות העיר העתיקה  
עשרות מיצגי אמנות ייחודיים, כאשר הנושא 
המרכזי של כולם הוא האור. המבקרים בפסטיבל 
יתהלכו בין עבודות אמנות ותאורה ויצפו בעבודות 
וידיאו-ארט ותלת-ממד שיוקרנו על קירות מבנים 
בעיר העתיקה, בפסלי אור ובמשחקי תאורה 
אמנים  ישתתפו  בפסטיבל  אינטראקטיביים. 
מהארץ ומהעולם. רוב המיצגים עוצבו במיוחד 
עבור הפסטיבל והותאמו לאופי ולאווירה של 

מטרופולין באר שבע.
מומלץ בחום - חוויה מרהיבה ובלתי נשכחת.

מתי? 8-9.8.18, החל מהשעה 20:00.

הקיץ כבר כאן ועמו מגוון פסטיבלים ואירועי תרבות שמומלץ מאוד לבקר בהם: המלצות החודש

ואצלנו במועצה:
ישי ריבו יתארח בשומריה במופע מלא, הכולל את 
שיריו הישנים והמוכרים ושירים מאלבומו החדש. 

מתי?23.8.18, בשעה 20:00.
כרטיסים ניתן לרכוש באתר ובפייסבוק המועצה.

עלות כרטיס: 40 ₪. 

Goog vibes festival
פסטיבל שכולו מופעי מוסיקה, תיאטרון וסרטים 
מרינה  המופיעים:  בין  טובות.  אנרגיות  והמון 
מקסימיליאן בלומין, אנסמבל ציפורלה, נורית 

גלרון במופע שקיעה ועוד.
מתי? 29-30.8.18 )תוכניה מפורטת 

תתפרסם בהמשך(. 
איפה? אמפי קמפוס מבואות הנגב, 

קיבוץ שובל
מחיר כרטיס: 10 ₪ למופע. 

כרטיסים ניתן לרכוש באתר ובפייסבוק המועצה.
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פסטיבל ערד 
זו השנה ה-36 של פסטיבל המוסיקה המפורסם 

ביותר במדינה. 
 20-23.8.18

שלושה ימים מלאים, שבהם ערד כולה חוגגת 
ומארחת אלפי חובבי תרבות ומוסיקה מרחבי 

הארץ. 
חוה  נחש,  הדג  וביניהם:  חיים  מופעים  מגוון 
אלברשטיין, מוש בן ארי, גלי עטרי, שירי מימון 

ועוד רבים וטובים. 
לתוכנית הפסטיבל ורכישת כרטיסים: 

adar.smarticket.co.il

פסטיבל אופקים – תיאטרוני רחוב 
מהעולם בנגב

השלישית.  השנה  זו  חוזר  אופקים  פסטיבל 
למשך יומיים יצבעו את רחובות העיר עשרות 
ומהעולם, שלל  אמני תיאטרון רחוב מהארץ 
מתחמי מופעים מקוריים, הרכבי מוזיקה מיוחדים, 
תהלוכות תיאטרליות, דמויות רחוב ססגוניות 
לכל  מיוחדות  אינטראקטיביות  ואטרקציות 

המשפחה!
הכניסה חופשית.

השעות  בין   ,22-23.8.18 מתי? 
 .22:30-18:30
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 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

שירלי רוט
052-8105513

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

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

מערכת מיזוג אוויר לבית היא המערכת הקריטית 
ביותר לתכנון. מומלץ לתכנן מזגן עילי נפרד 

לכל חדר.

לגבי האזור הציבורי, מעברים ואזורים נוספים, יש 
לשקול מה נכון יותר, תכנונית, תקציבית ועיצובית 
- מזגן עילי בודד,  שני מזגנים או מזגן מיני מרכזי.

“שחקן" מומלץ נוסף בתחום זה ומוכר פחות הוא 
המזגן הנסתר. זהו מזגן שמתפקד כמו מזגן עילי, 
אך נראה כמו מזגן מיני מרכזי, אלא שהוא קטן 
ומקומי. יתרונו האסתטי מתבטא בכך שאין צורך 
במערכת הנמכות גבס לאורך מטרים רבים בבית. 

השימוש בגבס הוא נקודתי  בלבד. 

בתמונה שצירפתי, מפרויקט של דירת קבלן 
בבאר שבע, עשיתי שימוש במזגן נסתר בחדר 
השינה של ההורים. ניתן לראות את יציאת המיזוג 
שלו בפס שמעל המראה. בדירה זו פתר המזגן 
 הנסתר בעיית מקום של אחסון יחידתו החיצונית.

או  בית משלב המגרש,  אני מתכננת  כאשר 
בשיפוץ משמעותי, מתחבר תכנון המיקום של 

דברים שלא חשבתם שצריך לדעת על... מיזוג אוויר
יחידות מיזוג האוויר לשלבים הראשונים ביותר 
של התכנון. תכנון המיזוג נכנס לפעולה יד ביד 
עם חלוקת החלל על ידי קירות או מחיצות שונות 
ועם מיקומן של הפונקציות השונות בבית, כגון 

מטבח, סלון וחדרים, הפתחים והחלונות.

למה זה קורה בשלבים מוקדמים כל כך? מכיוון 
שתכנון המיזוג:

משפיע על עלויות.	 
משפיע על הנמכות גבס שצריכות להשתלב 	 

בבית. אמנם הן מבוצעות בשלב מאוחר יותר, 
אך לצורך תכנון נכון וחסכון כספי, יש לתכנן 

אותן בד בבד עם תכנון הבית. 
משפיע על תכנון אסתטי של פתח אוויר חוזר.	 
מיקום המיזוג משפיע על תוכניות משלימות, 	 

כגון חשמל ותאורה.
יש לבחור ספק מיזוג. ספק המיזוג הוא אחד 	 

הספקים הראשונים שנכניס לבית, בייחוד 
כשמדובר בבניה חדשה. בעת יציקת התקרה 
מועברת בה, בין השאר, צנרת המיזוג, שאותה 
מניח ספק המיזוג רגע לפני היציקה. מצנרת 
זו מתבצע חיבור היחידה הפנימית של המזגן, 
בין אם הוא עילי או מיני-מרכזי והגמישות 
 להזזתו ממיקום זה קטנה מאד, אם בכלל.

אם חשבתם שתכנון מיזוג בבניה חדשה הוא 
מסובך, הרי בשיפוץ או בבניה רוויה )דירות 

קבלן( זה מורכב עוד יותר.

בפרויקטים מהסוג הזה, פעמים רבות מיקומה 
גם  ולעיתים  מרכזי  המיני  המזגן  יחידת  של 
המיזוג בחדרים הוא נתון קבוע. למעשה, מדובר 

באילוץ תכנוני, שיש להתמודד עימו ולעשות את 
המקסימום מבחינת התכנון של יציאות המיזוג 
הנמשכות ממנו, כך שיהיו אפקטיביות ועטופות 
בהנמכות גבס אסתטיות, שישתלבו בבית בצורה 

הרמונית.

כאשר משלבים נכון את תכנון המיזוג מהרגע 
בייחוד בבניה  ניתן לחסוך כסף רב,  הראשון 
קבלנית, שבה כל שדרוג עולה ממון רב, כמו, 
למשל, בתכנון דגמים בהרחבות של קיבוצים.  
ונקודות תאורה  גבס  תוכלו לחסוך הנמכות 
מיותרות. תחת גבס ניתן לבצע נקודת מאור אחת 
ולשרשר אותה לכמה נקודות שרוצים. באופן זה 
ניתן לחסוך מאות ואלפי שקלים בעלויות של 

קבלן החשמל.

לצורך  קירות  שבירת  לחסוך  תוכלו  כן,  כמו 
העברת צינורות שרשוריים לאחר שכבר נכנסתם 

לביתכם החדש והצבוע.

אם הצלחתם לזכור את כמויות המידע שהרעפתי 
 עליכם עד כה, יש נושא קריטי אחד שלא נגעתי בו. 
בונים בית חדש? יש אפשרות לשדרוג? דרשו 
מהאדריכל להכניס להיתר התקן "עומר" לממ”ד. 
זהו היתר תקני לחיבור מזגן עילי בממ"ד. התקן 
זה החליף את הצורך בחיבור הממ"ד למזגן מיני 
מרכזי, או גרוע מכך, בביצוע אלתורים שונים 

שאינם תקניים.

שיהיה לכולנו קיץ שקט ונעים.
שלכם,
שירלי
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החיים על פי מבנה גופנו – חלק 1

 מקומפגש לסטיילשיק / הילה מלול יעקובי

אחד מאבני הדרך בסטיילינג הוא מבנה הגוף. 
כדי להתלבש נכון ומחמיא, למדי מהו מבנה גופך.

מרגע זה, את יודעת טוב יותר מה הם הדברים 
הנכונים לך ולמבנה גופך ומכאן קצרה הדרך 
להתלבש בצורה מחמיאה. כשאת יודעת איזה 
בגד מחמיא יותר למבנה גופך, זה הופך להיות 

סנן טבעי לרכישת בגדים נכונים לארון שלך!

חשוב לדעת:
קיימים 6 מבני גוף: שעון חול, יהלום, משולש,   .1

משולש הפוך, מלבני ועגול.
מבנה גופך הוא מבנה שאת נולדת אתו ואינו   .2
משתנה, גם אם עלית או ירדת במשקל. כמו 

כן, אין זה משנה כמה הריונות נשא גופך. 
מבנה הגוף אינו קשור למידת הבגד ולכן אין   .3
“מבנה גוף שמן” או “מבנה גוף רזה”. מבנה 
הגוף קשור למבנה העצמות ולפרופורציה 
שבגופך. לכן אותו מבנה גוף יכול להיות במידה 

38 ובמידה 48. 
בסטיילינג יש כמה הגדרות ציוריות למבנה   .4
גוף, כגון כלי נגינה, אותיות באנגלית ופירות.                    
אני אוהבת להתייחס למבני הגוף בצורות 
גיאומטריות. כך, בעיני, ברור וקל יותר להבין 

את מבנה הגוף.
במדור זה ובשניים הנוספים אכתוב בכל פעם 

על שני מבני גוף.

במדור החודש אתמקד במבני הגוף הבאים:

שעון החול
רוחב הכתפיים דומה לרוחב האגן, כאשר נוצרת 
כניסה פנימה באזור המותן ביחס לקו המתאר 
של הגוף. זהו מבנה הגוף הפרופורציונלי ביותר 

ולכן הוא "האידיאלי".

אז מה ללבוש?
בגדול, את יכולה ללבוש הכל, אך חשוב ביותר 
ליצור חלוקה נכונה של גופך באזור המותן. כך 

תשמרי היטב על מבנה גופך והקימורים שלך.

בחלק העליון:
חולצות עם מחשופים עגולים ונדיבים.  •

באזור  צרות  חול,  שעון  בגזרת  שמלות   •
המותניים.

שמלות סריג העוטפות את הגוף.  •
גזרות שמתכתבות עם קימורי הגוף.  •

בחלק התחתון:
מכנסיים וחצאיות בגזרה גבוהה. ניתן להוסיף   •

חגורה רחבה.
מכנסי סקיני או גזרה ישרה )סיגר(.  •

עגול 
רוחב הכתפיים דומה לרוחב האגן, כאשר רוב 
משקל הגוף נוטה להתרכז באזור הבטן, כלומר 
– קו המתאר של הגוף בולט מעט החוצה באזור 
המותן ויוצר מראה עגלגל. במבנה זה אין מותן 
וכדאי להדגיש אותו. באמצעות הבגדים ניתן ליצור 
אשליה אופטית של צורת גוף מאוזנת בחלק 

העליון והתחתון.

אז מה ללבוש?
בחלק העליון:

 ,V, U חולצה בעלת מחשוף עמוק בצורת   •
מעטפת או מרובע.

רפויים,  מבדים  ושמלות  טוניקות  חולצות,   •
הנופלים על הגוף ברכות ואינם נצמדים אליו.
גזרות הנחתכות מתחת לקו החזה ויוצרות   •
אשליה של מותניים גבוהים. שימי לב שהחולצה 

אינה יוצרת מראה הריוני.
את  המדגישים  נשית,  גזרה  בעלי  ז'קטים   •

הכתפיים ויוצרים כינוס במותניים.
שרשראות ארוכות שאינן מאסיביות מדי.  •

 בחלק התחתון:
•   בגזרה מתרחבת עם כיסים קדמיים, כגון 

מכנסי "קופיקו".
חצאיות מתנפנפות ומתרחבות מאזור המותן   •

ומטה.
• במקרים רבים, נהנות נשים בעלות מבנה גוף 
עגול מרגליים רזות וחטובות. אל תהססי לחשוף 
אותן בחצאיות ושמלות באורך מידי )עד הברך(.

TIPשיק 
למדי מה נכון למבנה גופך ורכשי בגדים מחמיאים. 
ברגע שתקבלי את המחמאה הראשונה, תביני 

כמה קל לעשות את זה שוב וטוב יותר.

בהצלחה
ובאהבה

הילה סטיילשיק

הילה מלול יעקובי - מרצה וסטייליסטית אישית
תושבת קיבוץ דביר

052-5508580
shimuchic@gmail.com

 הילה סטיילשיק
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