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שנה חדשה בפתח .חגי תשרי ופתיחתה של שנת
הלימודים מביאים איתם תקופת התחדשות,
ציפיות ותקוות ,לצד תהיות וחששות מהבלתי
ידוע .זהו זמן המאותת שינוי  -עונות השנה ,הטבע
ומזג האוויר ,לצד שינוי בציר הזמן האישי של כל
אחד מאתנו.
עבורי זוהי תקופה מרגשת במיוחד .פתיחתה
של שנת הלימודים בבתי הספר מרגשת אותי
כל שנה מחדש ,אבל הפעם ,בפעם האחרונה
כראש מועצה ,מרגשת ומורכבת במיוחד.
מערכות החינוך במועצה פתחו את שנת תשע"ט
עם כ 4,200-ילדים ,מגיל לידה ועד סוף בית
הספר התיכון .ילדים מהווים כ 40%-מאוכלוסיית
המועצה ונתון זה מצביע יותר מכל על המהפכה
שעברה המועצה שלנו ועל השינויים והאתגרים
שעמדו ועומדים בפנינו.
הקיץ האחרון היה גדוש עשייה להכנתה של
שנת הלימודים בבתי הספר ,במועצה וביישובים:
הכנסת מודל יום החינוך ובנייה של מערך
החינוך החברתי בהתאם לכך ,התאמות לחוק
הצהרונים והקייטנות ,השלמת הכינוס של כלל
יישובי המועצה לבתי הספר של המועצה עם
כניסתם של התלמידים מחצרים ל"מבואות הנגב"
וכמובן ,עבודה קדחתנית של שיפוצים ,צביעה
והתחדשות בכל בתי הספר שלנו.
אני מבקשת לנצל את ההזדמנות כדי להודות,
גם בדרך זו ,לכל אלו שעשו במלאכה ובראשם,
כמובן ,אנשי החינוך בבתי הספר ,בגנים ,ביישובים
ובמועצה ,לצוות ההנדסה ,הצוות המוניציפאלי
וצוות האחזקה ,שהיו בכל מקום ,תקנו ,שיפצו,
ניקו ונתנו יד כדי שהכל יהיה מושלם לפתיחת

השנה ,לעובדי בית המועצה ולהנהלות היישובים,
שנותנות גב ותמיכה כדי שהכל יקרה ובזמן.
אני מבקשת לקבל בברכה למערכת החינוך של
בני שמעון גם שתי מנהלות חדשות :רמית דגני,
מנהלת "נווה במדבר" ועליזה אלבז ,מנהלת בית
הספר לבנות בשומריה .בהצלחה רבה לשתיכן.
בתקופה זו של השנה ,המשלבת מבחינתי חשבון
נפש וסיכומים אישיים ,אני חשה גאווה גדולה על
העשייה החינוכית בבני שמעון .האתגרים לא תמו
והמשימות רבות ודינמיות ,אך לתחושתי ,אני
מעבירה לראש המועצה הבא מערכת מפוארת
וצוות חינוכי שראוי לכל הערכה ומילה טובה.
מיד עם תום חגי תשרי אנו נכנסים לישורת
האחרונה של מערכת הבחירות למועצה .אני
מבקשת לחזור ולקרוא למועמדים ,לפעילים
ולכלל התושבים לשמור על מערכת בחירות
הוגנת והגונה ,התואמת את הערכים שלנו
ואת רוח קהילת המועצה .מערכת בחירות
טובה היא חגיגה לדמוקרטיה וכך יש להתייחס
אליה ובעיקר לזכור את "היום שאחרי" .באורח
בלתי אובייקטיבי אומר ,שהצלחנו ליצור כאן,
ב"חלקת האלוהים הקטנה שלנו" ,משהו אחר,
שונה מהשיח המפלג והאלים ,שמאפיין לצערנו
את האווירה הפוליטית במדינה שלנו ובחלק
מהרשויות המקומיות .לבנות נדרשות שנות עמל
רבות של אנשים רבים ,להרוס אפשר מהר מאוד.
לכן אנא מכם ,בואו נשמור על המועצה שלנו,
שתמשיך לשגשג ,להתפתח ולפרוח ברוח ה"בני
שמעונית" גם בשנים הבאות.
שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם.
שלכם ,סיגל

והאלופה היא ...דביר!
קבוצת הכדורגל של דביר היא אלופת המועצה
לשנת  .2018הקבוצה זכתה באליפות לאחר ניצחון
 0-1על שובל במשחק הגמר ,משער של עופר
פרוכטמן בן ה .14-כ 400-צופים נלהבים מכל
רחבי המועצה הגיעו למגרש בקיבוץ דביר .ראשת
המועצה ,סיגל מורן ,אמרה כי המתנה שלה לראש
המועצה שייבחר היא שהאליפות הבאה תתקיים
במגרש החדש בשובל ,שהעבודות להקמתו יחלו
בקרוב.
קבוצת נבטים זכתה במקום השלישי לאחר
ניצחון על חצרים בתוצאה  .2-5מלך השערים
של האליפות הוא אביב ירושלמי מחצרים ,שהבקיע
 7שערים.
לצפייה בסרטוןhttps://www.youtube.com/ :
watch?v=n0EljxV9U18&feature=share

המועצה הוכרזה כרשות
איתנה

שנת לימודים מוצלחת!
"אין סגירת מעגל משמעותית יותר עבורי מאשר
הצטרפותם של ילדי חצרים ובוגרי בית הספר 'נווה
במדבר' בחצרים ל'מבואות הנגב' .הגעתם הביתה",
אמרה סיגל מורן ,ראשת המועצה ,בטקס פתיחת
שנת הלימודים ב"מבואות הנגב".
כמעט  3,000תלמידים לומדים השנה בבתי הספר
השונים במועצה .ב"נווה במדבר" כ 350-תלמידים,
ב"יובלי הנגב" כ 520-תלמידים ,ב"ניצני הנגב"
כ 560-תלמידים וב"מבואות הנגב" ,אליו הצטרפו
השנה תלמידי חצרים ,לומדים כ 940-תלמידים.
בביה"ס "כוכבי המדבר" למנהיגות בדואית פתחו
את שנת הלימודים כ 220-תלמידים ותלמידות
מכיתות ט' עד יב' .ובבתי הספר בשומריה לומדים
 200בנים ו 150-בנות.

המועצה האזורית בני שמעון הוכרזה ביום רביעי,
 ,18.7.18כרשות איתנה על ידי משרד הפנים.
ההכרזה על רשות איתנה היא מתוקף חוק שחוקק
בשנת  2014וכוללת ,לאחר העדכון האחרון29 ,
רשויות מקומיות מבין  257הרשויות המקומיות
בישראל .רשות איתנה מקבלת חופש פעולה רב
יותר ונתונה לפחות רגולציה ובירוקרטיה" .ההכרזה
מבטאת לא רק את חוסנה הכלכלי של המועצה,
אלא גם התנהלות תקינה ומקצועית ותקל על
ההתנהלות השוטפת בהיבטים של ניהול כוח אדם
ותקציב" ,אומרת סיגל מורן ,ראשת המועצה.
על פי משרד הפנים" ,רשות איתנה הינה רשות
העומדת בתנאי סעיף 232א לפקודת העיריות,
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
לעריכת חוזים למתן זיכיון או מונופולין ,פטור
מקבלת אישור השר לנושאים הקשורים בתקציב
העירייה (אישור התקציב ,העברה בין סעיפים ועוד)

הצלחה גדולה לתלמידי "מבואות
הנגב" באוניברסיטת בן גוריון
 8מבין  60התלמידים שהתקבלו למחזור ו' של
תוכנית אודיסיאה במרכז חוסידמן לנוער שוחר
מדע באוניברסיטת בן גוריון ,הם תלמידי בית
הספר "מבואות הנגב" .בתוכנית לוקחים חלק
תלמידים מצטיינים מכל מרחב הדרום  -מגדרה,
אשדוד ,אשקלון ,באר שבע ועד אילת .במסגרת
התוכנית לומדים היום  4תלמידים מ"מבואות
הנגב" 5 . .תלמידים ילמדו במסלול המדעים של
התוכנית ו 3-תלמידים ילמדו במסלול הסייבר.
במסגרת התוכנית צוברים התלמידים נקודות זכות
אוניברסיטאיות בתחומי המדעים או הסייבר והם
יכולים להשתמש בהן במקום מבחן בגרות במקצוע
הרלוונטי.
השנה ,לראשונה ,מונתה בבית הספר מבואות
הנגב רכזת מצוינות  -דקלה יהב ,שסייעה בחשיפת
התוכניות לתלמידים ובהכנה למבחן המיון הראשון.
תפקידה של רכזת המצוינות כולל סיוע ותמיכה
לתלמידים מצטיינים בתחומים שונים כספורט,
אמנות ותחומים אקדמיים.

מחוללות בשווייץ/שני גלעוז
להקת "מחול מדברי" בני שמעון ביקרה בציריך
שבשווייץ .המשלחת מנתה  20רקדניות מיישובי
המועצה :שובל ,דביר ,בית קמה ,גבעות בר ומושבי
יחדיו ,אשר הכינו במהלך הקיץ מופע מחול ממיטב
המוזיקה הישראלית ,מהורה ועד מוזיקה עכשווית.
הרקדניות הוזמנו לארבעה מופעים בקהילה
היהודית ,בבית ספר יהודי ובבית אבות ובין הטיולים
ברחבי העיר השתעשעו גם בהופעות רחוב .את
הלהקה ליוו יוסי טוביאנה ,מנהל מחלקת התרבות,
החוגים והספורט במועצה וצוות "מחול מדברי":
חיים וקנין ,שני גלעוז ונגה קנולר.
גיליון מס 257 .ספטמבר 3 | 2018

איך נולד מרחב תחושות?
לפעמים חלומות מתגשמים .אחרי תקופה ארוכה של מחשבות ,חיפושים ועשיה מגוונת,
על מנת להרחיב את המענים לילדים ומשפחות עם צרכים מיוחדים מכל רחבי המועצה,
נולד בשעה טובה מרחב תחושות קהילתי .תהליך העבודה המיוחד בחודשים האחרונים
משקף את החשיבה על העמקת קשרים וחיבורים בין הקהילות השונות במועצה.

שירה גרנות  -עובדת סוציאלית ורכזת תחום
הצרכים המיוחדים באגף לשירותים חברתיים
ענבל זיידנברג  -מנהלת תחום הטיפול בפרט
ורכזת תחום החינוך המיוחד באגף החינוך

בדרך להגשמת החלום פנינו לעמותת my
 ,5שהעניקה לנו תרומה עבור פיתוח מענים
לתחום הצרכים המיוחדים בשגרה ובחירום.
יצרנו קשר עם עמותת "משאבים" ועם אדם
מיוחד בעל חזון  -איתן שקד ,יוצר מרחבי
תחושה ומשחקי אדמה בטבע ומחומרים
ממוחזרים .פנינו גם לאוסי מוריץ ,מנהלת בית
הספר "ניצני הנגב" ,אשר שמחה על ההזדמנות
ופתחה בפנינו את שערי בית הספר ואת ליבה
הרחב.
החלום המשיך להירקם והשותפויות העמיקו
בשתי סדנאות שקיימנו בחודשים מאי ויוני.
בסדנאות השתתפו נציגי הורים מיוחדים,
נציג מתנועת הנוער "כנפיים של קרמבו",
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צוות חינוכי מבית הספר ,מטפלים וצוות מקצועי כמו בשלבי התכנון ,גם בשלבי הבנייה רצינו תודה לכל מי שהגיע ונתן כתף

מאגפי החינוך והשירותים החברתיים במועצה.
הפלגנו יחד על כנפי הדמיון בחיפוש אחר מענים
התפתחותיים עבור ילדים בגילאים וצרכים שונים
וחשבנו יחד על משמעותו ומטרותיו של המרחב
החושי לעידוד ופיתוח של מיומנויות רגשיות,
תנועתיות ,תקשורתיות וקוגניטיביות .לבסוף בנינו
דגם המביא לידי ביטוי את החזון שלנו  -יצירת
מרחב שבו יצליחו ילדים במגוון גילאים ליהנות
וללמוד באמצעות משחק ותנועה ולהתנסות
במגוון של חוויות באמצעות מערכות החוש
השונות .מרחב שיאפשר לילדים לראות ,להרגיש,
להקשיב ,לדבר ,לנגן ,ללחוש ולצעוק .מקום שבו
אפשר לשמוע ולהשמיע ,לגעת במרקמים שונים,
ללכת יחפים ,להיות לבד וביחד ,לדמיין ,ליצור,
להציג הצגות ולחפש אוצרות .הזדמנות להתנסות
בדרכים לוויסות עצמי כדי לחזק חוסן ויכולות
להתמודד עם מגוון מצבים בשגרה ובחירום.

להמשיך ולהרחיב את התהליך הקהילתי .לבני הנוער של כרמים ,שובל ובית קמה ,משפחות
לשמחתנו הרבה ,הגיעו תושבים מרחבי המועצה עם ילדים ,תושבים יקרים שהיה להם חשוב לפנות
לתרום לחוסנה של הקהילה כולה .כך הצלחנו כמה שעות מזמנם כדי לעבוד וליצור יחד.
בשלושה ימים להפוך את הדגמים שתכננו
למרחב חושי נפלא .ביחד שרטטנו ,תקענו ,חפרנו ,כל תרומה של ידיים עובדות קידמה אותנו ,ריגשה
חיברנו צמיגים ,רשתות ,צינורות ,יתדות ובדים וחיזקה את הדרך והתהליך.
ישנים .מדדנו ,ערבבנו ויצקנו שכבות בטון ולבסוף תודה לכל השותפים
קישטנו בהטבעת חלוקי נחל וצבענו באדמת מהמחלקות השונות במועצה  -דוד פרייברג ,דודי
חמרה .כך נוצר מרחב תחושות מגוון וייחודי ליד אברג'יל ,ולדימיר פיצ'קר ,אביחי יוספי ,עידית
כיתת "ניצן" ,כיתת התקשורת בביה"ס "ניצני
אטינגר ואמיר ברזילי.
הנגב" .במהלך ימי הבניה הגיעו למקום מעל
למאה תושבים ממגוון יישובים ברחבי המועצה אנחנו מזמינים את כל תושבי המועצה להגיע,
ובגילאים שונים ותרמו מרוחם הטובה בהתנדבות להתנסות וליהנות ממרחב התחושות שיצרנו יחד.
מלאה על מנת לקדם את יצירת המרחב .כל
מרחב שכולו אהבה ,נתינה ,תרומה וחוסן של
מתנדב היה שותף לשלב אחר בבנייה ואנחנו
קהילה שלמה ומחבקת!
התרגשנו לראות את התהליך המתמשך בזכות
ההתגייסות הרחבה!
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קיץ של תרבות!

קרן סביון ונועה זמסקי
קיץ מלא בחוויות תרבות היה לנו השנה .את
אירועי הקיץ פתחנו במסגרת פרויקט "בימות
פיס" ,עם מופע של מוקי לכל המשפחה
באמפיתיאטרון הקסום בגבעות בר .למעלה
מ 1000 -איש הגיעו לחגוג את תחילתו של
החופש הגדול.
כמדי שנה ,עם כניסתו של החופש הגדול החלה
סדרת "שלישי על הדשא"  -מגוון של מופעי
קרקס לילדים ולכל המשפחה ביישובים ,על
הדשא הקרוב לבית .השנה השתתפו בפרויקט
חצרים ,נבטים ,מושבי יחדיו ,להב ,בית קמה,
כרמים ושומריה.
בסוף יולי התארח אצלנו אדיר מילר ,שבכשרונו
הרב הצחיק עד דמעות את כל באי האירוע .מילר
הוא סטנדאפיסט שנון ומצחיק ומביא לבמה
איכויות של וירטואוז אמיתי .אף עין לא נשארה
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יבשה והפעם במובן הטוב.
הזמר והיוצר ישי ריבו נמצא בעיצומו של סיבוב
הופעות נרחב ברחבי הארץ ולא פסח גם עלינו.
ריבו התארח בשומריה וביצע את כל השירים
המוכרים והאהובים ,כשקהל רב שר אתו ומוחא
לו כפיים.
לראשונה בבני שמעון ,התקיים פסטיבל מוסיקה
בן יומיים , Good vibes festival :שאירח
מופעים ואמנים מהשורה הראשונה :נורית גלרון,
אנסמבל ציפורלה ומארינה מקסימיליאן ,לצד
אמנים מקומיים :ירדן שדה ,אלין שכטמן ,עופר עין
גדי ועוד .הנוף הקסום והאוויר הטוב היוו תפאורה
מושלמת ליומיים של תרבות ,מוזיקה ותיאטרון.
איזו דרך נפלאה לסיום החופש הגדול!

קרן סביון ,מנהלת מחלקת
התרבות ,עונה על שאלותינו:
איך את מסכמת את הקיץ?
הקיץ הזה היה מטורף .היה בו הכל מהכל :מוקי,
אדיר מילר ,ישי ריבו ,נורית גלרון ,ציפורלה,
מארינה מקסימיליאן 7 ,מופעי קרקס ביישובים
במסגרת סדרת "שלישי על הדשא" והרצאות
של המרצים המבוקשים ביותר בארץ וביניהם
ד"ר אייל דורון וד"ר חיים שפירא.
השנה גם הפקנו לראשונה פסטיבל מוסיקה בבני
שמעון  -יומיים של הופעות חיות באמפיתיאטרון
בקיבוץ שובל .הפסטיבל נתמך ע"י משרד
התרבות ולכן היתה עלות הכרטיסים  10שקלים
בלבד לכל הופעה .כולי תקווה שהפסטיבל
יהפוך למסורת .לצד הופעות מצוינות של אמנים
מהשורה הראשונה ,אנחנו נותנים במה לאמנים

ויצירה מקומית ומאפשרים להם לחשוף את תרבותי אזורי ,שמושך אליו תושבים מעומר ,היכרות עם היישוב והאמנים המקומיים וצפייה
יצירותיהם לקהל הרחב .יש כאן יצירה מקורית להבים ,מיתר ,שער הנגב ,שדות נגב וגם באר משותפת במופע תרבות שבחר היישוב.
מקומית נפלאה ,שצריך וחשוב לתת לה ביטוי .שבע.
וכמובן ,ממשיכים בעשיה השגרתית :יש לנו

כמה אנשים הגיעו לאירועים?
אלפי תושבים לקחו חלק במגוון אירועי הקיץ
השונים  -ילדים ,נוער ,בוגרים וותיקים .התוכנית
התרבותית עשירה ופונה לקהלים מגוונים,
במטרה להגיע לכולם ,להנגיש כמה שיותר אירועי
תרבות ,ולאפשר לתושבינו ליהנות מתרבות
איכותית בקרבת הבית ,במחירים מסובסדים
ושווים לכל כיס.

מה הפתיע אותך?
בכל פעם אני מופתעת מחדש מכמות האנשים
שפוקדים את האירועים שלנו ,הן תושבי המועצה
והן תושבי חוץ .מסתבר שבני שמעון מהווה מוקד

סדרת תיאטרון מהטובות בארץ ,מועדון זמר
מה מתוכנן בתחום התרבות בשנה
אזורי ,סדרות מוזיקה קלאסית ,טיולים לחובבי
הקרובה?
טבע ,הרצאות ,מופעים קטנים וגדולים ,פסטיבלים
שנת הפעילות הנוכחית תהיה רצופה בקשת של
ואירועי חוץ המוניים .הנאה מובטחת!
אירועים הפונים אל חתך רחב של תושבים .כרגע
אנחנו עובדים במרץ על הפקת ההפנינג השנתי אלו חלומות היית רוצה להגשים
שיתקיים בסוכות  -הפנינג ענק ובו שלל פעילויות,
בתחום התרבות במועצה?
מופעים ואטרקציות לילדים ולכל המשפחה.
בראש ובראשונה אני חולמת על היכל תרבות
הכניסה חופשית וכולם מוזמנים!
מקומי ,שיהווה בית לכל אירועי התרבות שלנו
באוקטובר מתחילה במועצה סדרה חדשה ומקום מפגש ויצירה לאמנים המקומיים .וכמובן,
בשם "כאן גרים בכיף"  -סדרת מפגשי תרבות להמשיך ולפתח תרבות פנאי ענפה ואיכותית
בין יישוביים ,שנועדה ליצור חיבור ולהעמיק את אצלנו במועצה ,ולראות יותר ויותר משפחות ,נוער,
הקשר בין הקהילות .בכל פעם יזמין יישוב אחר צעירים ומבוגרים נהנים מחיי תרבות תוססים
אליו את תושבי המועצה למפגש תרבות ,שיכלול ומגוונים.
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סיפורו של בית ספר
עדינה אמיתי ניהלה במשך  35שנים את בית הספר "עצמונה" לבנות בשומריה .בית הספר ,שפתח את שעריו
ל 4-ילדות בחבל ימית ,עבר עם קהילת עצמונה לגוש קטיף עם פינוי החבל ,פונה וניפתח מחדש ב"עיר
האמונה" ולאחר מכן בשומריה .את הסיפור המיוחד של בית הספר הזה סיפרה לי עדינה ,ימים ספורים לפני
שפרשה לגמלאות ,בסוף שנת הלימודים שעברה .מסמך מרתק.

נועה זמסקי
בבית הספר לבנות "עצמונה" בשומריה נפתחה
שנת הלימודים ,כמו כל שנה .אבל השנה ,עדינה
אמיתי לא פתחה את בית הספר .לאחר  35שנים,
פרשה עדינה ,המנהלת הוותיקה של בית הספר,
לגמלאות .סיפורו של בית הספר המיוחד הזה הוא
גם סיפור חייה .או שמא להיפך? סיפור חייה הוא
סיפורו של בית הספר? כך או כך ,שני הסיפורים
שזורים זה בזה כבר עשרות בשנים .אמונה ותקווה,
התיישבות ועקירה .במשך ארבע שעות מרתקות
היא מספרת לי ברהיטות את סיפורו של בית הספר
הזה ,שבמידה רבה הוא גם סיפורה של קהילת
עצמונה בשומריה.
היישוב עצמונה החל את דרכו באדר תשל"ט,
 ,1979בחבל ימית שבסיני ,לאחר החתימה על
הסכמי קמפ דיוויד 3 ,שנים בלבד לפני פינויו של
החבל" .היישוב הוקם במטרה לחזק את הקשר
שלנו לחבל הארץ הזה ,למרות שבכנסת החליטו
למסור אותו למצרים" ,מספרת עדינה" .קיווינו
שאפשר יהיה לעורר גל ציבורי לעצירת הנסיגה
בסיני .היינו אז חלק מתנועה רחבה והקמת היישוב
היה אחד הביטויים המעשיים שלה .בעלי יצחק ואני
גדלנו בצפון תל אביב וספגנו חינוך התיישבותי
בבני עקיבא .יצחק למד בישיבת מרכז הרב ואחרי
שהתחתנו גרנו  4שנים בקריית ארבע ,שם הוא
למד בישיבת ההסדר ואז ירדנו לעצמונה שבסיני".
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 4תלמידות
בית הספר הוקם שם ,בחבל ימית ,על ידי רב היישוב,
הרב נחום רכל ,שעמד בראש תלמוד תורה לבנים.
אשתו ,שולה ,הקימה את בית הספר לבנות 5 .בנים
ו 4-בנות מכל הגילאים היו תלמידיו הראשונים של
בית הספר" .היתה כאן אמירה שהחינוך חשוב
ליישוב והוא צריך להיות בדרך תורנית מסוימת",
מספרת עדינה" .הוחלט להקים בית ספר ,גם אם
הוא קטן ,חסר משאבים ואינו מוכר על ידי מערכת
החינוך ,אבל מקיים תוכנית חינוכית שאינה כפופה
לתכתיבים ,שיכולים לפעמים לעמוד בסתירה
לאידיאלים החינוכיים שלנו".
שנה לאחר מכן פונה היישוב והועבר לגוש קטיף.
"העמידו את כל הקרוואנים שלנו בשורה במורג,
שהיתה היאחזות נח"ל והפכה למחנה מעבר .אחרי
שנה עברנו ליישוב זמני ,שבו שהינו  4שנים" ,היא
נזכרת" .בשלב הזה הצטרפתי לבית הספר .לאחר
שנה הודיעה לי שולה רכל ,המייסדת ,המנהלת
והמורה המרכזית ,שאני המנהלת .היינו יישוב
שיתופי .היא היתה מבוגרת יותר ורצתה לפרוש.
מה זה אומר להיות מנהלת? "שום דבר" ,אמרה
שולה" .רק אם יש למישהו טענות הוא יבוא אלייך".
הייתי חברה בוועדת החינוך ומורה בבית הספר
והסכמתי .לא היה לי ניסיון בניהול ,אבל בית הספר
מנה  6תלמידות .צמחתי עם בית הספר ,בהדרכתו
הצמודה של הרב רכל ,שהיה המלווה הרוחני של

בית הספר .התייעצנו אתו בכל דבר גדול וקטן.
ללא הגב והתמיכה של איש חינוך ותורה לא הייתי
לוקחת את התפקיד .אני חבה לו הרבה תודה ,גם
מבחינה אישית וגם מבחינת בית הספר .חותמו
מוטבע בבית הספר עד היום".
יש לנו משימה
"השליחות והאידיאלים ההתיישבותיים היו מרכיב
חזק מאד בחיים שלנו וזה שודר גם לילדים .אנחנו
פה .יש לנו משימה .גם אם היו הפסדים במרכאות,
בגלל החברה המצומצמת ,היה מאמץ גדול ביישוב
ליצור אווירה נכונה .החינוך היה הדבר החשוב ביותר
והשקיעו בו משאבים ואנרגיות .באותה תקופה היה
מקובל יותר מהיום שהמציאות מוכתבת על ידי
המבוגרים ומתקבלת על ידי הצעירים .השתדלנו
להפוך את בית הספר למקום נעים וטוב ,שהילדות
יאהבו אותו .הכנת האוכל ועריכת שולחן היו חלק
מהלימודים .היה שלב שבו  3מהתלמידות היו
בנותיה של המנהלת .היתה אווירה משפחתית
עם הרבה עשייה משותפת ,הווי סביב בית הספר
וחיבור גדול לקהילה .אנחנו משתדלים לשמר עד
היום את המשפחתיות הזו ואת הקשר לקהילה".
עם השנים הלכה קהילת עצמונה וגדלה ואיתה
גדל גם בית הספר .כבית ספר בלתי מוכר ,שלא
קיבל סיוע ממלכתי ,נדרשו אנשי עצמונה לפתרונות

שונים ,לפעמים מקוריים במיוחד ,כדי להמשיך
ולהפעיל אותו" .באחד השלבים פעל בית הספר
במבנה שהיה בעבר מפעל לייצור משקפיים .את
הכיתות יצרנו מדפנות סוכה ,שנתרמו על ידי
המשפחות" ,נזכרת עדינה" .כל הזמן היינו צריכים
להמציא את עצמנו מחדש .בשלב כלשהו התפנתה
אשקובית של  3חדרים .זה היה בית הספר המפואר
ביותר שהיה לנו ביישוב הזמני .נדרשנו להרבה
יצירתיות ,אלתור ומסירות נפש".
חממה סגורה
בגוש קטיף פעל באותן שנים בית ספר ממלכתי
דתי ,אבל אנשי עצמונה העדיפו ,כמו היום ,את
מערכת החינוך שלהם" .הדרישות שלנו היו כאלה
שהמסגרת הקיימת לא יכלה להכיל והרגשנו שלמען
השלום יהיה נכון יותר שלכל אחד יהיה מסלול משלו.
חשבנו שאין זה נכון ואין זה צודק לדרוש מאחרים
לעמוד בדרישות שלנו ולהיכנס למתח הזה .האמנו
שזה אינו נכון לשלוח ילדים ל"חזית" ,שבה יהיה
עליהם להתווכח עם חבריהם לכתה .הסלט הזה
של כולם ביחד הוא חלום שקשה להגשים אותו
ולדעתנו ,הוא גורם ליותר מלחמה מאשר שלום.
ילדים צריכים להיות במקום בטוח ומוגן ,שמקבל
את הדרך החינוכית שהוריהם מאמינים בה .הדרך
הזו לא היתה מקובלת ומוערכת .לא אהבו אותנו.
משרד החינוך מאד לא אהב את הדרך הזו ולא
התאמץ לעזור לנו .גם בגוש התקשו בהתחלה
לקבל אותנו .לקח שנים עד שנמצא לנו שם מקום
לגיטימי ומוערך".
"בית הספר שלנו היה ועודנו בית ספר שרואה את
עצמו כחממה ,שבה הצמח גדל ומתחזק בתנאים
מבוקרים .שנות הלימוד בבית הספר הן שנים של
איסוף כוחות ,התחזקות ורכישת תובנות מי אנחנו

ומה אנחנו רוצים .הדרך לטעת את הכוחות האלה,
כדי שיוכלו אחר כך לפרוץ החוצה ,היא לעשות זאת
בדרך של חינוך סגור .היום אין חינוך סגור בשום
מקום ,אבל במידת האפשר אנחנו משתדלים ליצור
חשיפה מבוקרת ,תחת השגחה ,שממנה ,כך אנחנו
מאמינים ,הילדים יוצאים עם חוסן וממשיכים את
הדרך עם כוחות".
"במהלך השנים גדל בית הספר והחלו להצטרף אליו
משפחות מחוץ ליישוב .היינו פוגשים את המשפחות
שביקשו לרשום את ילדיהן לבית הספר ומסבירים
להן את הדרך והכיוון שלו .בשנים האחרונות היו רק
כשליש מתלמידי בית הספר תושבי גוש עצמונה.
הגדרנו הגדרות ברורות .למשל ,איסור הכנסת
טלוויזיה לבתים .היה חשוב לנו שגיבורי התרבות של
הילדים לא יהיו סופרמן ודמויות טלוויזיוניות ,אלא
אבותינו ודמויות מהתנ"ך ,חכמי התורה וגיבורים.
משפחות שבאו לרשום את ילדיהן לבית הספר
היו חייבות לקבל עליהן את הכלל הזה ".למרות
הכללים הנוקשים המשיך בית הספר לגדול ,עד
שהגיע לשיא של  300תלמידות.
מרכז חוסן קהילתי
המצב הבטחוני בגוש החל להתערער והדבר
השפיע גם על בית הספר .המציאות היומיומית
כללה פצמ"רים ביישובים ,אזעקות וחוסר בטחון
בכבישים" .הבנו שהתפקיד שלנו הוא לשמור על
אי של יציבות ,בטחון ,חוסן ,תמיכה וחיזוק" ,מספרת
עדינה" .היינו מחוברים מאוד .צוות בית הספר היה
מתייצב בכל מקרה של פגיעה .בתוך בית הספר
אמרנו לעצמנו שעלינו להיאחז בציפורניים בשגרה.
קיימנו פעילויות רבות של הפגה וחוסן ,אבל מסגרת
הלימודים נשמרה .היו ימים שבהם היה קשה לקיים
לימודים ונאחזנו בכל המסיבות והטקסים .לא רצינו

שילד יחשוב שהוא החמיץ דבר כלשהו ,מסיבת ספר
תורה או בת מצווה ,כי הוא חי בגוש קטיף .הצוות
הייעוצי והטיפולי עבד שעות נוספות ,גם כדי לחזק
את ההורים .הרגשנו שכולנו יחד חיילים בחזית .כל
אחד על פי יכולתו ותפקידו.
באותם ימים התחילו דיבורים על גירוש .בשלבים
הראשונים לא התייחסנו לעניין הזה .חלקנו היינו
למודי ניסיון עם ימית ועדיין לא האמנו שזה יקרה.
חבל ימית היה חבל ארץ מרוחק גיאוגרפית ומרוחק
מלב העם ורוב העם הסכים לפינוי .חשבנו שזה לא
יקרה שוב ,כי הרגשנו שהפעם יש בעם התנגדות
רחבה לפינוי .היתה תקווה שעוד יתעשתו שם ואם
זה עניין פוליטי – סיטואציות פוליטיות משתנות.
למרות המציאות הבטחונית הבלתי אפשרית,
המשיכו אנשים לחיות בגוש ,באומץ ובגבורה.
מספר התושבים אפילו גדל ,כי משפחות רבות
הגיעו לחזק ולהזדהות .אנשים עזבו לימודים
ועבודה ובאו להתיישב בגוש .בין  300התלמידות
שלנו היו גם בנות למשפחות שהצטרפו באותה
תקופה לקהילות .הערכנו זאת מאד וקיבלנו אותן
בשמחה .קראנו להן 'משפחות של שב"חים' ,אנשים
שגרו במחסנים ובעליות גג .היתה אווירה של 'אנחנו
נשארים פה' .אנחנו אנשי אמונה ואיננו מוותרים על
חבל ארץ בארץ ישראל .זה נראה לנו בלתי נתפס
שיישובים רבים כל כך יימחקו.
מאלתרים פתרונות
היינו אנשים מבוגרים ורציונליים ,אבל האמנו שזו
המשימה שלנו להאמין שנישאר שם ,שתפקידנו
הוא לגלות מסירות נפש על ארץ ישראל כלפי
שמיים .היתה תחושה חזקה של אחדות .זו היתה
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תקופה מיוחדת מאוד .היתה לנו זכות להיות חלק
ממהלך גדול ומשמעותי ואנחנו מודים לקדוש ברוך
הוא שיכולנו להיות שם ,להתחבר לאדמה ולגלות
את הנכונות שלנו .אלה היו גם ימים שמחים מאוד.
קיימנו חיים תוססים ומלאים ביצירה ובאחדות.
כולם היו באותה שורה ,מורות ותלמידות .אנשים
רבים היו שותפים לעשייה חיונית ,שנתנה כוח רב.
קצת לפני פסח תשס"א נפל פצמ"ר בשטח בית
הספר .באותה תקופה שכן בית הספר בקרוואנים
בלתי ממוגנים ,שלא התאימו למצב הבטחוני .היינו
כבר בחופשה ,למזלנו ואיש לא נפגע .במהלך פסח
התחלנו לחפש אפשרויות אחרות .שני דברים היו
ברורים :הלימודים מתחדשים אחרי הפסח והם
מתקיימים תחת גג בטון ולא בקרוואנים .ביישוב
בדולח ,סמוך לעצמונה ,היו בתים ריקים בפאתי
היישוב .במוצאי שביעי של פסח ,בלילה ,בשעות
המימונה ,יצאנו מצוידים בפנסים לבתים האלה
כדי לבדוק אותם .מצאנו בגגות הבתים עטלפים.
עבדנו כמו משוגעים כדי לנקות ולהביא את הציוד
ובתוך יום אחד העברנו את בית הספר לבדולח.
רוב הזמן לא היה חשמל .איש התחזוקה נסע
במכונית הלוך וחזור .הבנים בתלמוד תורה נכנסו
לבתים ומבנים בעצמונה עצמה .היו מורות שלימדו
בשני המוסדות והיו צריכות לנסוע ולחזור .הבנות
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קראו למקום "ארמונות הבדולח" .עשינו הרבה
פעילויות כייפיות וחילקנו הרבה ארטיקים כדי
לשמח את הבנות .מחסן בחצר שימש כמשרד
והנהלה .התנאים היו הזויים ,אבל השתדלנו שיהיה
שמח וכיף ככל שניתן .בסוף השנה הצטערו הבנות
להיפרד מהמקום".
במשך כשנתיים עברו בתי הספר של הבנים ושל
הבנות גלגולים שונים ,עד שבסופו של דבר נכנסו
הבנים למבנה חדש וממוגן ,שנבנה עבורם והבנות
לחדרים ממוגנים ,שהוצבו בשטח בית הספר.
"תמיד היה לנו ברור שהחינוך הוא הדבר החשוב
ביותר ושגרת בית הספר נמשכת .התלמידות
ומשפחותיהן ידעו שאפשר לסמוך על בית הספר
שיקיים מסגרת לימודית בכל מצב והוא שימש
כמקור חוסן לקהילה .ראינו בכך שליחות והשקענו
בה אנרגיה רבה ,מסירות נפש ועבודה קשה .כשיש
בית ספר מסודר ,זה מחזק גם את ההתיישבות".
בית ספר לפני מגורים
סוף שנת הלימודים תשס"ה .במהלך הקיץ היו
אמורים לפנות אותנו .סיימנו את השנה בחגיגות
ותרועות .השבוע שאחרי תשעה באב היה התאריך
הקובע .בעלי הודיע שנפתח את שנת הלימודים
בא' באלול ,כמו בכל שנה .איש מאתנו לא ידע מה
יהיה ,אבל היה ברור שבית הספר הוא הלב הפועם

של הקהילה וכך יהיה גם בעוד חודש".
לאחר הפינוי התמקמה קהילת עצמונה ב'עיר
האמונה' ,עיר אוהלים שהוקמה במבנה תעשייתי
נטוש סמוך לנתיבות ,שבו שוכנת כיום מחלבת
'טרה'" .היתה שם רצפה ענקית ומעט קירות ,אבל
לא היו מדרגות ולא גג" ,מספרת עדינה" .נשכרו
אוהלים גדולים עם מחיצות ושוכנו בהן משפחות.
התחלנו לחשוב איך אוספים את בית הספר ,כדי
שייפתח בא' באלול .יצרנו קשר עם הקהילות בבתי
המלון השונים בארץ והזמנו אותן .לבסוף הצלחנו
לפתוח את שנת הלימודים בח' באלול ,בקומה
השנייה של עיר האמונה ,עם הפרדה של קירות
גבס ,ללא גג ,כשהתושבים גרים למטה באוהלים.
בחמש בבוקר לפני פתיחת שנת הלימודים סיימו
לרתך מדרגות ברזל לקומת בית הספר ובשמונה
בבוקר החלו הלימודים.
תלמידים הוסעו לבית הספר מכל רחבי הארץ.
המנהלים עצמם ,בני הזוג אמיתי ,הגיעו בכל בוקר
מעפרה ,מהלך של כשעתיים נסיעה" .הלימודים
החלו בשמונה וחצי ונמשכו כל יום עד השעה אחת
וחצי" ,מספרת עדינה" .בלי ציוד ,בלי ספרים ובלי
מחברות .תוך כדי הלימודים הרימו שם גג ועשו
עבודות נוספות .היה רעש אימים .לא כל המורות
ולא כל התלמידות הגיעו ,אבל היתה שמחה עצומה
על ההתחברות מחדש .הרגשנו ,כמו בזמנים
קודמים ,את החשיבות של קיום המסגרת בכל
מצב .זו היתה תקופה עוצמתית' .אינני יודע כמה
נלמד פה' ,אמר בעלי' ,אבל קמנו ונתעודד וזה מה
שנלמד השנה .נפלנו ,אבל אנחנו קמים ומיד' .הציוד
בית הספר היה מפוזר ולקח זמן לאסוף את הכל,
אבל השתדלנו לשמור על שמחה ואופטימיות.
עמדנו על כך שיהיה בית ספר ,גם אם אנשים גרים
עדיין באוהלים".
חיים של משמעות
בשנת הלימודים תשס"ז ,2006/7 ,נפתח בית
הספר בשומריה ,בהתחלה בקרוואנים ובחדרי
ביטחון 3 .שנים מאוחר יותר נחנך מבנה הקבע.
"לראשונה קיבלנו בית ספר" ,אומרת עדינה" ,הודות
למועצה שנרתמה באופן מעורר השתאות .המועצה
התייחסה לפרויקט בכל הרצינות" .לפני  6שנים
הוכר בית הספר על ידי משרד החינוך.
השנה ילמדו בבית הספר  150בנות בכיתות א'
עד ח' ,אבל עדינה כבר תהיה במקום אחר" .אני
מסיימת  35שנים שבהן הייתי שאובה באופן טוטאלי
לעשייה של בית הספר .זו מציאות שוחקת .עכשיו
נכון שתהיה התחדשות והתרעננות .השקעתי
את חלבי ודמי ,הוני ואוני .הבית חי ונשם את בית
הספר שנים רבות .אני מקווה שהדרך המיוחדת
של בית הספר תישמר .אני שלמה עם עצמי ויש
לי סיפוק מהעשייה ,למרות שהיא תבעה את כל
כולי .אינני מצטערת על רגע אחד .תחיו חיים של
משמעות ,כל אחד בדרכו .להיות בחזית העשייה
זה מאתגר ומורכב ,אבל נותן כוח .הידיעה שאת
עושה מעשה משמעותי נותנת תחושה של סיפוק
וחיים של משמעות".

וותיקים ובני משפחה
רוצים להיות מעודכנים ולדעת מה קורה
בעמותת וותיקי בני שמעון ?
הצטרף/י למאגר וקבל/י עדכונים ,הודעות
ופרסומים על פעילויות העמותה מראש
ובזמן.
הפרסומים וההודעות ישלחו בהודעות סמס ובמייל.
יש להעביר את מס' הטלפון הנייד וכתובת המייל כולל שם ,תאריך לידה ושם היישוב ל-
בר שניידר  vatikim@bns.org.ilאו בהודעת סמס לנייד 050-7639424
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של תושבי האזור בתקופה ההיא .ביקור זה היווה
הזדמנות לסקירה היסטורית על תקופת השלטון
הנאצי והלקחים ניתן ללמוד ממנה.
ביקור במסגד הקהילה הטורקי ברבנסבורג :באחד
הימים זכינו לביקור במסגד טורקי בהדרכתו של
מהמט ,שאירח שני שחקנים בביתו .קיבלנו הסבר
קצר על אופיו של המסגד ומטרתו החברתית.
המסגד ברבנסבורג משמש לא רק כמקום תפילה,
אלא גם כמרכז חברתי ,המשרת את הקהילה
בנושאים מגוונים כספורט ,שמחות ,יצירה ועזרה

על בדמינטון
היסטוריה ודו קיום
נבחרות הבדמינטון של המועצות האזוריות בני שמעון ובאר טוביה חזרו בסוף יולי מביקור מרתק בן שבוע
ימים בגרמניה .מאמני הנבחרת ,ניר שדה מקיבוץ חצור וגלעד סילבסטר מלהב ,תיעדו את הביקור משלב
הרעיון ועד החזרה לארץ
גלעד סילבסטר וניר שדה
כך הכל התחיל
הרעיון להקים משלחת שתצא לגרמניה נולד בפסח
שעבר ,כשמשלחת של נציגים מהעיר רבנסבורג
שבגרמניה הגיעה לארץ במטרה לארגן חילופי
נוער בין ישראל לגרמניה .לאחר שלושה ימי אירוח
מרגשים בקיבוץ חצור ,התהדק הקשר עם ראשי
המשלחת ,שהתלהבו מהאירוח בפרט ומישראל
בכלל .חצי שנה לאחר מכן קיבלנו הזמנה ממרטין
וריינר ,המארגנים הראשיים ,לשגר לרבנסבורג
משלחת נוער ,לשבוע של תרבות וספורט.
מטרתה של המשלחת היתה לשלוח ספורטאים
בגילאי  15-12למחנה אימון ובנוסף לכך ,להכיר
תרבות אחרת .חשוב לציין שאופיו של מחנה אימון
הוא גיבוש ללא לחצים מיותרים ,לעומת תחרות,
שיוצרת סביבה מלחיצה ביותר ומשנה לחלוטין
את אופייה של הנסיעה .למשלחת יצאו  4שחקנים
מבאר טוביה ו 8-שחקנים מבני שמעון ,בליווי 4
מלווים .מבני שמעון השתתפו במשלחת ליאל
בן אריה ,איתי אלבז ,עידן סילבסטר ,נועם חליוא,
צליל גומל ,יואב עמית וניר סגל.
בגרמניה ענף הבדמינטון פופולרי בהרבה מאשר
בישראל וכולל  2577מועדונים ,שבהם רשומים
כמאתיים אלף שחקנים .בישראל ,לעומת זאת,
פועלים  18מועדונים ורשומים בהם  410שחקנים.
פערים אלה ממחישים את חשיבותו של הביקור
ושל הכרת המועדונים והמתקנים מקרוב.
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כללית לקהילה .הקהילה הטורקית ברבנסבורג
נחשבת למודרנית ולא מחמירה בענייני דת והלכות
האסלאם ואף מתירנית במספר נושאים .זו הדרך,
לדבריו של מהמט ,המאפשרת לקהילה התורכית
בעיר להשתלב בהצלחה במדינה מערבית כגרמניה.
הביקור במסגד איפשר לנו לדון עם השחקנים
בערכים חשובים ,כמו דו-קיום ,סובלנות וחופש דת.
מפלי הריין :בדרך חזרה לשדה התעופה בציריך
שבשוויץ ,לקחו אותנו המארחים לטיול במפלי הריין.
נהנינו מהטבע הפראי והעשיר ונדהמנו מכמות

המים הזורמת במפלים.
ללוות משלחת של נערים צעירים בחו"ל זו אינה
משימה פשוטה ,אך בזכות ההכנה הטובה בארץ
והתנהגותם המופתית של הנערים ,נהנינו מביקור
מוצלח ומחוויית בדמינטון בלתי נשכחת .הביקור
בגרמניה מהווה עוד שלב בהפיכתו של מועדון
הבדמינטון בבני שמעון למועדון איכותי ומוביל
ומצטרף להישגים שצבר המועדון השנה :מקום
שלישי באליפות ישראל לזוגות ומקום ראשון
באליפות בתי הספר.

על המועדון | גלעד סילבסטר
"המועדון הוקם לפני כחמש שנים לאחר שחיפשתי מקום לשחק בו בדמינטון .באותה עת פניתי ליוסי טוביאנה ,מנהל אגף התרבות ,הספורט והחוגים
במועצה ,שהציע לי לפתוח חוג לבדמינטון .חברתי לניר שדה ,מנכ"ל איגוד הבדמינטון הישראלי ,וביחד פתחנו את החוגים בבית קמה וגבעות בר,
חוגים לכל הגילאים שצמחו משנה לשנה .השנה אנו פותחים גם חוג לנשים .הבדמינטון הוא ספורט מהנה ,המשפר משמעותית את הכושר הגופני
וכולי תקווה שיותר ויותר נשים יצטרפו אלינו .בשנה החולפת הקמנו את הנבחרת ,שהתאמנה  3פעמים בשבוע .החל מהשנה הקרובה יעלה מספר
האימונים ל 4-אימונים בשבוע .כל זה לא יכול היה לקרות ללא תמיכתה של המועצה ,הדואגת גם לשיפור התנאים באולמות שבהם מתקיימים
האימונים ומאפשרת לנו להפוך למקצוענים יותר ויותר .עוד דרך ארוכה לפנינו ,אבל אנחנו בדרך הנכונה".

מלבד אימוני בדמינטון ,קיימנו גם אימוני כושר
אירוח חם ואוהב
עם הגעתנו לעיר רבנסבורג בגרמניה ,צוותו ביערות ובמתחמי אתלטיקה קלה .זו חוויה מיוחדת,
השחקנים והמאמנים למשפחות מארחות .כל בני שלא תמיד מתאפשרת בארץ.
הנוער והמאמנים המלווים מספרים על אירוח חם
ואוהב וכולם הרגישו בבית .המשפחות המארחות היסטוריה ,דו-קיום וטבע פראי
דאגו ללינה ,אוכל ,הסעות וכל שאר הפעילויות של התמזל מזלנו והביקור נערך במקביל לימי הפסטיבל
המקומי  -הרוטן-פסט ,פסטיבל הענפים ,שהוא
המשלחת בזמן החופשי שהוקצב.
העיר רבנסבורג ממוקמת בדרום גרמניה ,כ 40-חגיגה שנתית גדולה ברבנסבורג .העיר כולה חוגגת
ק"מ מאגם קונסטנץ ,על גבול שלוש המדינות את סיום שנת הלימודים ותחילתה של חופשת
גרמניה ,שוויץ ואוסטריה .העיר מונה  50,000הקיץ בתהלוכת תחפושות מרשימה ,לונה פארק,
תושבים ובעלת עבר היסטורי עשיר של סובלנות מסיבות וזיקוקין די-נור בשמי העיר.
כלפי דתות ומיעוטים.
קבלת פנים במועצת העיר רבנסבורג :ביום הרביעי
לביקורנו הוזמנו למועצת העיר רבנסבורג .בחדר
מתאמנים ביחד
הישיבות ההיסטורי של העירייה ,שנבנה במאה
מטרת
היתה
להן,
שזכינו
המרשימות
לצד הפעילויות
ה ,16-שמענו סקירה על הספורט בעיר ובאזור
הנסיעה לקיים אימונים יום-יומיים עם אביב שדה ,מיו"ר אגודת הספורט האזורית ,קארל היינץ .לדבריו,
המאמן של מועדון בדמינטון חצור ונבחרת הנוער קיימת באזור פעילות ספורט ענפה וכל תושב שני
של ישראל.
רשום לאחת מאגודות הספורט השונות .ממש
היה לנו חשוב גם להתרשם ממתקני הספורט אימפריית ספורט!
ששירתו אותנו בנסיעה ולתרגל את השחקנים
מתחם מנהרות הנאצים באוברלינגן :כחלק
בפעילות באולמות שונים ובתנאים שונים ,כאשר
מתוכנית חילופי המשלחות ביקרנו במתחם
הם אמורים להישאר ממוקדים בבדמינטון לצד
מנהרות ממלחמת העולם השנייה הממוקם בעיר
הפעילויות השונות .היה גם ערך מוסף רב לגיבוש
של שני המועדונים הישראליים והקשר עם שני אוברלינגן ,בחלקו המערבי של אגם קונסטנץ.
המועדונים הגרמניים  -מועדון פרידריכסהאפן ,המנהרות החצובות בסלע ,שאורכן  4קילומטרים,
בראשותו של איש בדמינטון יקר וותיק בשם רודי נחצבו במשך  7חודשים על ידי  800עובדי כפייה,
מאייר ,ומועדון באד-וואלסי .במהלך המפגשים שהובאו ממחנה הריכוז דכאו .השחקנים קיבלו
קיימנו אימונים משותפים ותחרויות באווירה טובה הסבר על מטרת המכרה ,האסירים שעבדו בו ,נציגי
עמים שונים שהיו תחת הכיבוש הנאצי והלך הרוח
ומהנה.
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מקומפגש סביבתי /

החיים בזבל

כלכלה מעגלית

האם ידעתם שאתם יושבים בפח ,לובשים אשפה ונועלים אשפה? הדברים שאתם קונים היום ,משתמשים בהם
היום וגאים בהם היום ,יהפכו בעוד מספר שנים ל ...אשפה .מרכז המבקרים המחודש של "דודאים" מאפשר
למבקרים בו להביט על עצמם ועל החפצים שלהם מזווית שונה וחד-פעמית ,זווית אחרת ,מעניינת ומרתקת.
מרכז המבקרים ב"דודאים" הוקם במטרה לחשוף את המציאות הסביבתית והפעילות בפארק "דודאים" למגוון
של אוכלוסיות בצורה ישירה ובלתי-אמצעית.
אביבית לב שריד ,מנהלת מרכז מבקרים דודאים
צילום :חזי נקאש ,מפקח באתר דודאים וצלם
הסיורים במרכז המבקרים מתקיימים כחלק
ממערך הסברה שמלווה את ההשקעה
הנרחבת ב"דודאים" בהקמת מפעל חדש
למיון ומיחזור .מערך ההסברה כולל השתתפות
בכנסים בנושאי סביבה ופסולת ,שיתוף פעולה
עם מוסדות אקדמיים (בקרוב  -קורס אקדמי
בנושא פסולת במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח
סביבתי באוניברסיטת בן גוריון) ,אירועים
לקהילה (בקרוב  -יום פתוח בעונת הנדידה
לצפרים וחובבי צילום) ,הידברות עם ארגוני
סביבה ,שדרוג אתר האינטרנט ,פעילות במדיה
דיגיטאלית ועוד.

של מרכז המבקרים באשפה שאספה  -נעליים,
משחקים ,מוצרי אלקטרוניקה ,מוצרים חד-
פעמיים ועוד .הכיסאות במרכז המבקרים
עשויים מפחי אשפה צבעוניים .באמצעות
תפאורה מאשפה אנחנו עוסקים בסוגיות
מורכבות הקשורות לכמות הפסולת שאנחנו
מייצרים וכיצד נוכל לצמצם אותה  -צמצום
הצריכה ,שימוש חוזר ,מיחזור ועוד.
החיים באמת בזבל
אנחנו מזמינים את המבקרים אצלנו להביט על
עצמם ועל החפצים שלהם .בעוד כמה שנים,
רוב החפצים שהם רואים ,עונדים ונועלים  -יגיעו
אלינו ,ל"דודאים" .זה אומר שהם יושבים בתוך
פח ,לובשים אשפה ונועלים אשפה.

מרכז המבקרים פועל ב"דודאים" כבר למעלה
מ 10-שנים והיו לו גלגולים שונים בעבר:
התארחו בו תלמידי בתי ספר יסודיים ותיכונים
לפעילויות שונות בנושאי קיימות ,הוקם שביל
סיור על המטמנה ובו יצירות אמנות מאשפה,
תלמידים יצרו תמונות מאשפה ועוד.

החיים שלנו מזווית חד-פעמית
מה זה אומר עליהם? מה זה אומר עלינו
כחברה? אנחנו מורגלים להחליף ישן בחדש
והכל בחיינו חד-פעמי.

בחופשת הקיץ חידשנו את המבנה של מרכז
המבקרים והפכנו אותו לפח אשפה! אמנית
הזבל בריג'יט קרטייה כיסתה את כל הקירות

תרבות של פרסום ומדיה גרמה לנו להאמין
ש"אני זה מה שאני קונה" ,או במילים אחרות
 -אנחנו זה מה שאנחנו זורקים.
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שירלי חכם יפרח ,רכזת איכות הסביבה

הזמנה לחוויה חד-פעמית
ביקור במרכז המקרים המחודש של "דודאים"
מעניק סקירה על הטכנולוגיות האקולוגיות
לטיפול באשפה ושמירה על הסביבה ובעיקר
 מבט מזווית ייחודית עלינו ועל עתידנו.אנחנו מזמינים את המבקרים לקבל נקודת
מבט על החיים מזווית המבט של הפח שלהם.
הסיור במרכז המבקרים כולל הרצאת פתיחה
וסרטון וכן סיור רכוב בנקודת תצפית על אתר
ההטמנה וסיור במפעל המיון והמיחזור ובאתר
הקומפוסט.
בעוד כשנה ניתן יהיה לבקר גם במפעל החדש
שיוקם בפארק למיון ומיחזור פסולת.
הסיור מיועד לקהל בוגר :תלמידי בית ספר
תיכון ,סטודנטים ,גמלאים ועוד.
הסיור הוא ללא תשלום ומתקיים בימים א-ה
בתיאום מראש.
במהלך השנה הקרובה אנחנו מקווים להרחיב
את השותפות עם בתי הספר במועצה באמצעות
סיורים ופרויקטים חינוכיים סביבתיים שונים,
לקיים אירועים פתוחים לקהילה בפארק ועוד.

לאחרונה למדתי מושג חדש  -כלכלה מעגלית.
כלכלה לינארית היא כלכלה בקו ישר ומשמעה,
למשל ,הוא שלפסולת שאנו משליכים אין שימוש.
כלכלה מעגלית משמעה שהפסולת שלנו ,של
יישוב או של מפעל ,משמשת בשנית לייצור של
דבר אחר ,הפסולת ממנו משמשת לייצור דבר
אחר וכן הלאה .רעיון השימוש
בקומפוסט ,לדוגמה ,הוא מעגלי.
שאריות אוכל עוברות תהליכים
והופכות לדשן ,שעוזר לגידול
צמחים והעשרת האדמה.
מודל הכלכלה הלינארי אינו
בר-קיימא .לאורך זמן יתכלו
המשאבים של כדור הארץ
ולא ניתן יהיה להמשיך לייצר
באותה הדרך .ניתן לראות זו
במשק המים בישראל ,כאשר
שאיבת יתר ממקורות המים
גרמה לדלדולם והביאה את
המדינה למצב שבו מפיקים
מים ממשאב עצום – מי הים -
ומנגד עושים שימוש בכלכלה
מעגלית :מטפלים במים ועושים
בהם שימוש להשקיה בחקלאות.
המושג "כלכלה מעגלית" מתייחס לתכנון
התעשייה כך שיהיה שימוש מרבי במשאבים.
חומרי הגלם של המוצר מתוכננים כך שניתן יהיה
למחזר אותם .רכיבים ביולוגיים (מים ,חלקים
אורגניים) יוחזרו לטבע ויחדשו את משאבי הטבע.
רכיבים "טכניים" ימוחזרו לשימוש נוסף בתעשייה.

כלכלה מעגלית דרושת שינוי מעמיק ,שמתחיל
בשינוי תפיסה :הסתכלות לא רק במוצר הסופי
שמגיע ללקוח ,אלא בחומרי הגלם ,שיטת
המכירה ,מחזור החיים של המוצר וסיום חייו –
מיחזור או השבה לטבע.
ייצור חשמל מפחם הוא דוגמה נוספת לכלכלה

מעגלית .ייצור חשמל מאנרגיית שמש ,רוח או
גלים ,הוא דוגמה לייצור ממשאב טבע שאינו
מתכלה .מיחזור של פאנלים סולאריים לאחר
עשורים של שימוש הוא דוגמה לכלכלה מעגלית.
כלכלה מעגלית מצריכה חשיבה החל מהשלב
של עיצוב המוצר ,כך שיתוכנן בצורה שממזערת
את הפסולת ומגדילה את החלק היחסי
מהמוצר שניתן למחזר .כשתהליך
המיחזור יהיה קל יותר .כלכלה בת-
קיימא תשאף לשמור על אורך החיים
של המוצר.
ולמה זה חשוב? כי המשאבים בכדור
הארץ מתכלים וייצור פסולת משמעו
איבוד של שטחי טבע והפיכתם להררי
אשפה באתרי הטמנה .חשיבה כלכלית
היא חלק מראייה סביבתית של הפעולות
שאנחנו עושים ,כיצרנים וכצרכנים.

כמה מושגים נוספים:

לינארית ברובה :הפחם חוצה אוקיינוסים באניות
עד הגעתו לתחנת הכוח הצמודה לים ושם הוא
נשרף לצורך הפקת חשמל .תוצרי הלוואי שלו,
מעבר לזיהום האוויר ,ממוחזרים רק בחלקם.
הפחם הוא משאב מתכלה וכך גם הגז.
ייצור חשמל מפסולת הוא דוגמה לכלכלה

לוגיסטיקה הפוכה – חשיבה לוגיסטית
על איסוף המוצר לאחר השימוש .אין די
בשינוע המוצר לצרכן .יש לאסוף אותו אל
היצרן או אל הלקוח שאחריו – למיחזור
או לשימוש חוזר.
מעריסה לעריסה  -רעיון שעיקרו הארכת חיי
המוצר באמצעות תיקון ,שחזור ,שימוש חוזר
ומחדוש.
האיור מתוך מסמך שנכתב לכנסת ישראל
לקראת יום הסביבה בכנסת "יום הסביבה :2018
נושאים 'חמים' על סדר היום הסביבתי העולמי".

מניעת הדבקות בליישמניאזיס*
כללים למניעת עקיצות של זבוב החול ,הגורמות
לפצע ממושך בעור
העקיצות מתרחשות בשעות אחה”צ ובערב,
בעיקר ממאי עד אוקטובר.
זבוב החול נמצא בדרך כלל סמוך לקרקע ,עד
גובה של מטר אחד .הזבוב מסוגל לעבור רשת
ביתית רגילה .במקרה של פצע ממושך בעור יש
לפנות למרפאה.
כיצד נגן על עצמנו מחוץ לבית
להקפיד על מריחת חלקי הגוף החשופים
בתכשירים דוחי יתושים**.
ללבוש בגדים ארוכים בעת יציאה מהבית
בשעות הערב.

כאשר יושבים בערב בחוץ ,ניתן להשתמש
במאווררים ,סלילים ,נרות ומקלות דוחי
יתושים ,טבליות ונוזלים דוחי יתושים.
יש להודיע לתברואן המועצה ולמוקד המועצה
על הימצאותן של מחילות מכרסמים בסביבת
הבית.
כללי התנהגות בתוך הבית
שימוש במאווררים בעת השינה.
שימוש ברשתות צפופות וריסוס הרשתות
בתכשירים ביתיים נגד חרקים מעופפים.
שימוש במכשירים חשמליים נגד יתושים:
מלכודות אור ,טבליות ,נוזלי ריח וכו’.

* ליישמניאזיס = שושנת יריחו
** יש להשתמש בתכשירים המאושרים לשימוש
על ידי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.
לפרטים :יאיר גולדין ,תברואן המועצה – בריאות
הסביבה  || 052-4269179מוקד המועצה*9967 :
גיליון מס 257 .ספטמבר 15 | 2018

מסע בין עסקים במועצה /

חדוה גבריאל ,מנהלת תחום יזמות ,מועצה אזורית בני שמעון

"עינות בר"  -עולם ומלואו בנגב
למי שעדיין אינו מכיר את המקום הקסום "עינות בר" ,שנמצא ממש
פה ,מתחת לאפכם ,ביישוב גבעות בר ,הגיע הזמן להכיר!
חדוה גבריאל ,מנהלת תחום היזמות במועצה
מטעם "מעברים נגב צפוני" ,מביאה לכם יזמות
מקומית
"עינות בר" הוא מקום בעל שם עולמי .המשלב
מלון משפחתי ואירוח בוטיק ,יחד עם מרכז
טיפולים וחוויות במים ברמה הגבוהה ביותר.
עינת צרפתי כהן וינון רמון מנהלים את כל
המתחם הקסום הזה משנת  ,2015אבל
כבר מזמן אינם מצליחים להתנתק אף פעם
מהעבודה .הם פשוט גרים בתוך המתחם יחד
עם ילדיהם ,חיים את החיים ,מאמינים שאפשר
לעשות טוב לאחרים ועל הדרך מגשימים את
החלום.
מתחם "עינות בר" – טיפולים
וחוויות במים
בריכה של טיפולים וחוויות במים שהגיעה
להישגים והכרה הן בישראל והן ע"י ארגון
 WABAהבינלאומי .הכרה זו מביאה אלינו,
לדרום ,את המורים הגדולים בעולם ושמה את
גבעות בר על המפה!
מתחם "עינות בר" הוא מקום להעצים כל אחד
ואחד מאתנו – את התינוק הרך בן החודש,
הילד ,הנער ועד למבוגרים בגיל השלישי.
הטיפולים נוגעים בכל תחומי החיים ומסייעים
בתחומי המוטוריקה ,הסנסומוטוריקה והתחום
הרגשי והחברתי.
במתחם "עינות בר" תוכלו ליהנות
מהפעילויות הבאות:
• שחיית תינוקות (מגיל חודש)
ופעוטות  -כבר מזמן הובן כי זוהי
הפעילות המומלצת ביותר לתינוקות
ופעוטות לחיזוק השרירים והתפתחות
התקינה המוטורית והסנסומוטורית
ולחיזוק הקשר בין התינוק להורה.
ב"עינות בר" השחייה ללא הורים במים
מתחילה כבר מגיל  .3מדהים לראות את
הפעוטות צולחים את הבריכה בשחייה
למלוא אורכה.
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הפעילות מתקיימת כל יום בבוקר
ואחה"צ וגם בסופי שבוע.
• טיפולי וואטסו – באווירה רגועה,
מול נוף הסוואנה שנראה מ"עינות בר",
מתבצע טיפול הוואטסו – שיאצו במים -
חוויה עמוקה ופינוק לגוף ולנפש.
במהלך טיפול הוואטסו תצופו ותשייטו על
גבי המים בנינוחות וברוגע.
לא תידרשו לעשות דבר ,אלא רק
להתמסר לתנועות העגולות והרכות
של המטפל או המטפלת .אם עדיין
לא התנסיתם ,צפו לחוויה רב-חושית
ומפנקת ,שמאפשרת לקחת פסק זמן
מכל הלחץ והאטרף של החיים ,לצלול
פנימה לתוך בריכה חמימה ( 35.5מעלות)
וליהנות מצלילי מוסיקה תת-ימית
מרגיעה.
הטיפול ניתן לבודדים ,זוגות וקבוצות
ומועיל לבעיות גב ,מתח וסטרס,
פיברומיאלגיה ,הריון ועוד רשימה ארוכה.
•טיפולי הידרותרפיה  -רפואת
המים :מטפלים ומסייעים במקרים רבים
הדורשים העצמה ,שיקום וטיפול רפואי,
רגשי ,חברתי ,מוטורי ,סנסומוטורי ועוד.
במתחם "עינות בר" פגשתי מקרים
מופלאים ,שעוזרים ומטפלים במשפחות
עם ילדים על הרצף האוטיסטי ,בעיות גב,
שיקום ספורטאים ,שיקום לאחר ניתוחים,
מתח נפשי וחרדה ,בעיות חברתיות,
אסטמה ובעיות נשימה ,פיברומיאלגיה
ועייפות כרונית ,טיפולים לנשים בהריון
ואחרי לידה ומחלות כגון פרקינסון ,טרשת
נפוצה ,סכרת ומה לא?
אף על פי שרבים טועים וחושבים
שהידרותרפיה היא טיפול השייך לתחום
הרפואה המשלימה ,מרבית טכניקות
הטיפול השונות זוכות להכרה מלאה של
הממסד הרפואי הקונבנציונלי ומתבצעות
בשיתוף פעולה עם תחומי הטיפול
השונים (ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת,
פיזיותרפיה ,רופאים ומרפאות).

• התעמלות במים  -להתעמלות במים
יש יתרונות בריאותיים רבים .נשים רבות
מכל יישובי המועצה מגיעות לבריכה
במשך כל השנה (אין צורך לדעת
לשחות) .מלבד שיפור הכושר הגופני,
המים נותנים לגוף הרגשה מחודשת,
מרץ ואנרגיה ומשפרים את כל היכולות
החשובות ,בעיקר לגיל השלישי.
• חוגי שחייה לילדים ומבוגרים –
בקבוצות קטנות או במפגשים פרטניים.
טיפול בהידרופוביה ואימון שחיה.
• קורס הכנה ללידה במים
וביבשה  -קורס הוליסטי בן  3מפגשים
של הכנה ללידה ,המכין את הגוף האישה
ללידה פעילה בשילוב של יוגה ,הדרכת
מיילדת וטיפולים במים ואת הזוג להריון,
ללידה וגם לרגע שאחריה.
• סדנאות פיתוח למנהלים
ועובדים במים  -ב"עינות בר" פותח
תחום מופלא נוסף ,המשלב סדנאות
 OUTDOORייחודיות ואת הערך
המוסף העצום שלהן להתפתחות ואיזון
בעידן תובעני .לסדנאות מגיעים ארגונים
וחברות ,מפעלים ,עמותות ,מוסדות
חינוך ועוד מכל רחבי הארץ .בנוסף לכך,
מתקיימים ימי וערבי גיבוש ופעילויות
חברתיות ,בדגש על איזון ,יצירתיות,
עבודת צוות ומנהיגות.
ב"עינות בר" תמצאו גם חדרי ישיבות
והדרכה ,אירועי חברה ואירועים עסקיים,
הרצאות וסדנאות במנעד רחב של
נושאים מקצועיים.
להתפנק ב"עינות בר"  -אירוח
בוטיק מפנק:
"עינות בר" הוא מתחם אירוח בוטיק לאנשי
עסקים ,לזוגות ומשפחות .בלב הנגב ,מול
הסוואנה תיהנו מסוויטות בוטיק ,בריכת שכשוך,

וילת אירוח מדהימה ,בריכה חמה ,ארוחות במהלך השנה מתקיימות הכשרות למטפלי
אותנטיות ,עשירות וטריות ממיטב מטעמי הנגב וואטסו ,מדריכי שחייה לתינוקות ,מטפלי שיאצו
וטיפולים וסדנאות במים ,שהופכים את האירוח ( WATAוואטר דאנס) ,הילינג דאנס ,מדריכי
שחייה ועוד
למשמעותי וחווייתי.
מתחם האירוח נמצא בלב הנגב ,כ 10-דקות ההכשרות ב"עינות בר" משלבות ,לראשונה
צפונית לבאר שבע והוא בסיס יציאה לטיולים ,בארץ ,לימודים עיוניים ומעשיים.
מסלולים ואטרקציות שהנגב מציע.
בנוסף לכך ,יש אפשרות ללינה וכלכלה מלאה

* בשנתיים האחרונות זכה מתחם האירוח לאורך כל הקורס ,שהופכת את הלמידה למסע
"עינות בר" לתואר 'נבחר  "Bookingכמקום מעמיק ומרתק.
האירוח הטוב בישראל באתר Bookingל"עינות בר" מגיעים המורים הגדולים בעולם.
העולמי.
זוהי בשורה ענקית למטפלים במים ולתחום

מגדלים את הדור הבא של מטפלי
המים!
עינות בר פותחת את השנה השלישית בהכשרות
מקצועיות למטפלים במים וביבשה.
הצוות המוביל את תחום ההכשרות במתחם
עובד קשה כדי להביא את כל הקדמה והידע
הקיימים ולבנות תוכנית לימודית שמגדלת את
הדור הבא של מטפלים בארץ ובחו"ל.

המקצועי בישראל ,ששמה את גבעות בר על
המפה העולמית.

מסלול מלא להכשרת מטפלים במקצועות
המים יציע לימודים שנתיים ,יכלול מגוון של
הכשרות מלאות בתחומי המים והיבשה
ויעניק לסטודנט מגוון כלים עשיר ,מלא
ובינלאומי לטיפול והדרכה במרכזי המים.
ההכשרה כוללת לימודים עיוניים ומעשיים.
הלימודים יועברו ע"י מגוון רחב של המורים
והמרצים הבכירים בישראל ובעולם.
תתכוננו!
אתם מוזמנים להגיע ולהכיר ,לחוות,
להתנסות ולהתפנק קרוב לבית!
פרטי התקשרות
עינות בר ,רח' ורד  2גבעות בר

•לחלום להיות מטפל במים!
מסלול חדש למטפלים במים
טלפונים08-6431619 | 052-5553808 :
השנה ייפתח ב"עינות בר" מסלול חדש,
שיכשיר ,לראשונה בישראל ,את המדריכים חפשו אותנו בפייסבוק " -עינות בר" /
והמטפלים ויגדל את הדור הבא של מטפלים באינסטגרם einot_bar
במים לעבודה במרכזי המים בארץ ובעולם.
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נקודת שוויון

 /עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

מקומפגש לכלכלת הבית /
צילום :עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים

ההיפך מהחיים
אינו המוות
עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

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

נקודת שוויון  -בית לכל מה
ששווה

ניו דלהי  .2018אוהלים זהים ,אפורים ומרופטים,
ניצבים בשורות באמצע העיר ,60 ,אולי יותר .איך
לא ראיתי אותם קודם? ילדים וילדות ,נערים ונערות,
נתלים על החומה השבורה .בגדיהם צבעוניים והם
קוראים קריאות ,מציקים לעוברים ושבים .בפתח
החומה שלט גדול" :אזור סכנה בטיחותית .הכניסה
על אחריותו של הנכנס בלבד" .נערה אחת ,בחולצה
שהיתה פעם סגולה ומכנסיים שהיום הם חומים,
נתלית בצעיפה הוורוד על השלט הגדול .האם היא
יודעת מה כתוב עליו?

המחכים בתחנת הרכבת של דלהי ומנסים לזהות
את הילדים כאשר הם יורדים מהרכבת ,לקבל
את פניהם ולספר להם שאם וכאשר ירצו ,יש מי
שמחכה להם.

ילדי הרחוב בדלהי אינם רעבים .הם אמנם מקבצים
נדבות תוך שהם מסמנים על פיהם ומבקשים מעט
רופי כדי לקנות אוכל ,אך למעשה ,אין שם רעב
ללחם .מערכות הדת השונות בהודו אינן מאפשרות
זאת .מקדשים רבים ,כמעט של כל הדתות וכמעט
בכל רחוב ,מקיימים ארוחות מצווה ומחלקים אוכל
אין זו הפעם הראשונה שאני כאן ,אבל את האוהלים מזין בצלחות לאורך היום  -תבשיל דאל (קטניות,
האלה לא ראיתי עד היום .יכול להיות שהם חדשים שעועית או אפונה) ,אורז ,רוטי (פיתה דקה) ולפעמים
כאן? אני מבררת ומגלה שמחנה האוהלים הזה ,בית דייסה חמה.
לחסרי הבית שנבנה ע"י הממשלה ,היה כאן בכל אין רעב פיזי ,אבל יש רעב נפשי .ילדים שנמלטו
אחת מהפעמים הקודמות שהייתי כאן וגם לפני כן .מעתיד חסר סיכוי מגיעים לעיר מלאה עורבים.
הוא בית לילדים חסרי הבית של ניו דלהי ,תושביה כנופיות של מקבצי נדבות מחכות להם ,במקרה
השקופים של העיר.
הטוב הם יאלצו להעביר את השלל לכנופיה תמורת

לפי הנתונים שמפרסמת ממשלת הודו אחת למספר חסות .במקרה הרע ,ולא הרע ביותר -יאלצו לעשות
שנים ,מדובר בכ 50,000-ילדים החיים ברחובותיה עבודות אחרות עבור הכנופיה  -יעבירו סמים ,יקבלו
של העיר .הם מקבצים נדבות בכל מקום אפשרי על עצמם פשעים שלא ביצעו או יעבדו בזנות.
ונמלטים מכל אחד .לפי אותם נתונים ,בכל יום הפחד הגדול ביותר של ילדי הרחוב הוא מחטיפה
מגיעים אל העיר הזאת כ 50-ילדים נוספים ,בדרך והטלת מומים לצורך קיבוץ נדבות ולכן הם עובדים
כלל ברכבות.
לבד .הם מוצאים זה בזה נחמה ומשפחה.
ילדים וילדות מכל רחבי המדינה הענקית הזאת
בורחים ממשפחות מכות ,מעוני ,מחיים ללא עתיד
ומנישואים שאינם רצויים .הדרך הקלה ביותר להגיע
אל העיר הגדולה היא ברכבת .חלקם מטפסים
עליה אחרי שהחלה לנסוע ,או כשהיא מאיטה את
מהירות נסיעתה בשעת המעבר בתחנה .אחרים
מצטרפים למשפחה עם ילדים ,מנצלים את העובדה
שהשוטרים אינם מבחינים בהם ונעלמים בהמון
שברכבת .הם מקווים להגיע אל העיר הגדולה,
לעתיד טוב יותר.
בניו דלהי יש מספר ארגונים ועמותות ,המנסים לטפל
בילדים חסרי הבית .יש אפילו עובדים סוציאליים
 | 18עיתון בני שמעון

ילדים יכולים לאסוף  100רופי ויותר ביום .מדובר
בסכום לא מבוטל ,הקרוב להכנסתן של משפחות
רבות בהודו ,אך על פי רוב ,הכסף הזה אינו נחסך
ואינו משמש לבניית עתיד ויציאה מהרחוב .אי אפשר
לשמור כסף למחר .כל מה שנאסף היום ,יבוזבז
היום .על מה? כמעט אף פעם לא על אוכל .בעיקר על
סרטים (בתי קולנוע הם מקום טוב לישון בו ולהעביר
בו שעות ללא חשש מפני שוטרים או עורבים) ,על
משחקי מחשב (בכל פינה בעיר יש חנויות עם
משחקי מחשב ואפשר לבלות שם שעות מוגנות
ומשמחות ,כמו ילדים אחרים) ועל סמים (דבק ,חומרי
צבע ודילול ושאר חומרים המכילים רכיבים ממכרים

שרון שכטר

שנה חדשה בפלוס+
השנה החדשה הבאה עלינו לטובה
היא הזדמנות מצוינת לפתוח דף חדש
בהתנהלות הכלכלית של המשפחה
ולעשות שינויים שיכולים לחסוך לנו
הרבה בטווח הארוך.

וניתנים לקניה בכל חנות לחומרי בניין ללא חשש).
את החומרים הללו שופכים הילדים על מטפחות,
שומרים בכיסיהם ושואפים מהן לאורך היום .הילדות
והנערות מספיגות את צעיפיהן הצבעוניים ושואפות
מהם ללא חשש.
אם אינם שייכים לכנופיה ,הם אינם מסוכנים .הם
יודעים שאם יתפסו בגניבה ,ילכו לכלא והכלא ההודי
אינו מקום סלחני .לכן הם מסתפקים באיסוף נדבות
וממשיכים בדרכם.
שכונות האוהלים שהקימה הממשלה ריכזו את
הילדים וכך קל יותר להעלים אותם מהעין .פחות
ילדים ישנים ברחובות .בנו להם מחנה ,אך אין בו
תחזוקה ,חינוך ,שירותים או עתיד .יש רק עוד ילדים
כמוך ,שהרחוב הוא עבורם בית והצורך בחום ואהבה
מביא אותם להפוך להורים-ילדים ולגדל דור חדש
של ילדי רחוב.
כל מטייל בדלהי יודע שאין להישיר מבט אל הילדים
מקבצי הנדבות .אם נביט בפניו של אחד מהם וניתן
לו מטבע ,מיד יגיעו ילדים וילדות אחרים ,גם אם
לא ראינו אותם קודם לכן .להיות מוקף בילדי רחוב
המצביעים באצבעותיהם על פיהם זו אינה תחושה
נעימה .לכן אנו מסיטים את המבט וממשיכים
בדרכנו.
ההפך מחיים אינו המוות ,היטיב אלי ויזל לומר
במילותיו .ההפך מחיים אינו המוות ,אלא אדישות
ליופי שבחיים ולכיעור שבמוות .הנערה הזאת,
התלויה על שלט הסכנה בכניסה למחנה חסרי
הבית ,האם היא כבר אדישה ליופי שבחיים? האם
היא עדיין יכולה לראות את הכיעור שבמוות?
אני מביטה בילדי ,שמטיילים אתי ומביטים על העולם
בעיניים פעורות ומקבלות ומנסה לענות להם על
השאלה היכן הוריה של הנערה ,בשלווה ,שמחה על
כל התפעלות שלהם מיופי .הם חיים.
נכתב בעת טיול בהודו ,אוגוסט .2018
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שרון שכטר  -עיצוב הכלכלה
המשפחתית והאישית

בשגרת החיים העמוסה שכולנו חיים בה ,קשה
לקחת פסק זמן כדי לבצע תכנון כלכלי משפחתי,
אבל תחילתה של שנה חדשה היא הזדמנות
מצוינת לשבת ולהבין מה צפוי לנו השנה בתחום
זה.
איך נדע? קודם כל ,עלינו לבדוק מה היה לנו
בשנה הקודמת .לא מעט מהנתונים בתכנון השנתי
הם קבועים :גובה המשכורות ,התשלום החודשי
למשכנתא או שכר הדירה ,עלויות החינוך ועוד.
לניתוח כזה יש גם תוצר נוסף ,שנותן לנו מדד
מדויק מאוד על מצבם הכלכלי :האם אנחנו
מרוויחים יותר או פחות ממה שאנחנו מוציאים?
אחרי שחישבתם את המאזן שלכם לשנה
הקודמת ,תוכלו לדעת באופן ריאלי כמה כסף יהיה
עליכם להקצות לכל אחד מסוגי ההוצאות (מזון,
נסיעות ,קניות ,בילויים וכו') ואם המאזן שלכם
שלילי ,באיזה תחום כדאי וצריך לקצץ ולחסוך.
איך תוכלו לחסוך ולהתייעל כלכלית
ברמה השנתית?
גתחילת שנה היא זמן מצוין לבדוק ולהשוות
מחירים של כל ההוצאות החודשיות הקבועות

שלנו :ביטוח ,הוצאות תקשורת ,עמלות לבנקים
ומנויים שונים (לעיתון ,לחדר כושר ועוד).

שקלים .דרך נוספת להגיע להנחה משמעותית
היא לחכות למבצעים .במוצרי חשמל ,למשל,
יש בחודש דצמבר הרבה מבצעים לדגמים
של השנה הנוכחית לפני שיוצאים הדגמים
החדשים.

בצעו השוואת מחירים! התחרות בין החברות
גדולה ויש סיכוי טוב שאם תבקשו הצעות
מחיר נוספות ,תוכלו להוזיל את העלויות .גם
אם מדובר בכמה שקלים בודדים של חסכון גטיפ חשוב לפני רכישה גדולה  -התחילו
לחסוך לרכישה מבעוד מועד מתוך ההוצאות
הם מצטברים ואם תבצעו את הבדיקה עבור
השוטפות ,במקום לחלק תשלומים במעמד
כל ההוצאות מהסוג הזה ,יכול להיות שתגיעו
הקניה.
לחיסכון חודשי מכובד .מעבר לכך ,יכול
להיות שתגיעו למסקנה שחלק מההוצאות גאירועים משפחתיים  -לא בכדי יש אנשים
אינן הכרחיות .תוכלו לבטל חלק מהמנויים
שמתייחסים להשתתפות באירועים ושמחות
והוראות הקבע הכרוכות בהם וכך לחסוך
כקנס .יש תקופות בחיים שבהן נדרשת
אפילו עוד.
משכורת נוספת רק למימון ההוצאה הזו.
גהחליטו על מגבלת תקציב לכל אחד מסוגי
כשאתם מתכוננים לאירוע משפחתי ,חשוב
ההוצאות .אם תמצאו שחלק ניכר מהתקציב
מאוד להבין מהי היכולת הכלכלית שלכם
שלכם מוקדש לבילויים או קניות למשל ,תוכלו
ולא להיכנס להוצאות כבדות .שקללו את כל
להחליט על סכום חודשי קבוע למטרות אלה
העלויות (כולל האיפור ,סידור השיער ,הבגדים
ולא לחרוג ממנו .מובן שיש יוצאי דופן ,אבל אם
וכו') וזכרו  -זהו רק ערב אחד בחיים .לא כדאי
חרגתם בחודש מסוים ,ניתן לאזן זאת בחודש
להסתבך בגללו במשיכת יתר.
הבא ,כך שברמה השנתית יישארו ההוצאות
אם צפויה לכם שנה רוויית אירועים בתור
בכל תחום בשליטה.
אורחים ,אני ממליץ להכניס את ההוצאה
גרכישות עתידיות גדולות  -חשוב להתכונן מראש
למאזן השוטף ,כדי למנוע הפתעות ומשיכת
על
לרכישות גדולות ,שיכולות להכביד מאוד
יתר .זכרו שלא לכל אירוע אתם חייבים להגיע.
התקציב החודשי שלנו .קניה של רכב ,ריהוט
תנו מתנות מכובדות ,אבל כאלה שתואמות
לבית או מכשירי חשמל ,יש לבצע בהחלטה
את מצבכם הכלכלי.
מודעת ושקולה .עשו לעצמכם סדר עדיפויות
לגבי רכישות גדולות והחליטו מתי תבצעו אותן.
מומלץ לערוך סקר שוק מקיף ,כי ההפרש בין
חנויות שונות יכול להגיע למאות ואף אלפי
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תמר אליהו

מה בין חופש
גדול למלחמה?

כל התחלה של דבר חדש היא כמו יציאה למסע.
כל מסע הוא תהליך מסעיר של למידה ,של
רכישה ויצירה של ידע חדש .התרגשתי מהקמפיין
האחרון של מהפכת אוקטובר  ,2018המעודד
נשים להתמודד ברשימות לרשויות המקומיות.
הרי אין זה סוד שהעשייה הציבורית ובתוכה
קידום נשים כמנהיגות וכסוכנות שינוי ,מעניינות
אותי ואני בטוחה שגם היום הדרך לחולל שינוי
משמעותי ארוכה ומפותלת.
פתגם אהוב ומוכר אומר" :אם רוצים ורוצות להגיע
מהר ,לכו לבד .אם רוצות ורוצים להגיע רחוק ,לכו
ביחד" .למעלה מ 7-שנים חלפו מאז סיימתי את
המחזור הראשון של "רוצה להיות ח"כית" מבית
המדרש של עמותת כ"ן (כוח נשים) 9 .חודשים
של מסע משותף ,כולנו יחד וכל אחת אל תוך
עצמה .יצאנו לדרך ולרגע לא הלכנו לבד .לאורך
הדרך פגשנו הרבה נשים מעוררות השראה,

מבט גברי /

נשים שהפכו את הזעם מול חוסר צדק לאומץ
לפעול ולשנות.
לא היינו לבד ,כי לאורך כל הדרך היו לנו שותפות,
שחלקו אתנו את הניסיון והידע שצברו ,את
ההצלחות והחסמים .לא היינו לבד ,כי את הדרך
מאירים לנו ערכי הליבה שלנו ,בניית שותפויות
ארוכות טווח ,כינון יחסי מנטורינג הדדיים ומיטיבים
בין נשים וגברים ,יצירה של רשתות ומרחבים
להשפעה והוקרת הערך שבמגוון זהויות ,קולות
ותרבויות .וכמובן ,האור הגדול של האמונה
העמוקה בכוחן של נשים נחושות להשיג שינוי.
 7שנים חלפו מאז ולכל אורך התקופה הזו ,אף
אחת מאתנו לא התמודדה .כל אחת בתחומה
המשיכה בעשייה הציבורית ,אם בתפקיד ואם
בהתנדבות .כל אחת הפכה לסוכנת שינוי בשיח,
בקידום פרויקטים ובהובלה .כולנו יחד הפכנו
לשותפות בהתייעצויות ,בלמידה ,בשיתוף ידע
ובמקצוענות .היינו שם ,האחת עבור חברתה,
כדי לעצור ולהתבונן באתגרים שלפתחנו .תמכנו
מרחוק ומקרוב ,חלקנו הצלחות ,תסכולים ורגעים
של אי נחת ,כי הרי אי אפשר לקחת סיכונים מבלי
לחוות גם כישלון מפואר.
ואם אני שואלת את עצמי ,אז למה לא? אני נזכרת
במשורר הספרדי הנפלא אנטוניו מצ'אדו ,שכתב
בשיר" :בצאתך למסע ,אין דרך .ההליכה סוללת

את הדרך" .השליחות מחייבת אותנו ללכת לא
פעם בדרכים שאינן סלולות ,לעודד חדשנות
ותעוזה וגם לשמור על עצמנו ועל ההולכות עמנו,
לשמור על כוחותיהן של הפוסעות למרחקים
ארוכים.
אינני חושבת שצריך להצביע לנשים רק בשל
היותן נשים ,אבל אני בטוחה שהצטרפותן של
יותר נשים לשיח הציבורי ,למען פיתוח של
מנהיגות נשית רב-דורית ,מגוונת ומכילה ,תוך
יצירת מרחבים לשיח ,ללמידה הדדית ולשיתוף
פעולה ,תביא לשינוי.
כששואלים אותי על התחלות חדשות ,אני חולמת
על חברה טובה וצודקת יותר ,על קמפיין של
גברים שקורא לנשים להצטרף לשולחן קבלת
ההחלטות ,על הכשרות משותפות לגברים
ולנשים ,על צמצום סוגיית המגדר והעצמת
"האני".
אני חולמת עליכן ,חברות בוועדות תרבות ,חינוך
והיגוי ,יזמיות ,מנהלות ומובילות דעת קהל ,עושות
צעד נוסף לעבר הזירה הציבורית-פוליטית,
האקדמית ,הכלכלית והתעסוקתית.
נשים יוצרות חיים ,כל כך פשוט ,כה מהותי.
נשים בוראות חיים ,אני יולדת אותיות.
היו אתן השינוי שתרצו לראות בעולם.

כפיר לוי

התחלה,
אמצע
וסוף
לא מזמן חגגנו ,זוגתי ואני ,יום נישואין וכמיטב
המסורת ,הגיע תורה של זוגתי לבחור מה נעשה
באותו היום .היא שאלה אם יש משהו שאני מעדיף,
אבל אני ,מתחשב שכמותי ,הודעתי לה באופן
הבטוח ביותר שהצלחתי לגייס שאני סומך עליה
ונעשה כל מה שהיא תבחר .זוגתי חייכה ושמה
את פעמיה לארון הספרים .היא שלפה מפה,
עשתה מספר טלפונים וכעבור יומיים הודיעה לי
קבל עם ,שני ילדים ,כלבה וחביתה ,שאנחנו ,ז"א
היא ואני לבד ,יוצאים ללילה במידבר" .ומה עם
הילדים"? שאלתי תוך היחנקות קלה" .סבתא תבוא
לשמור" ,ענתה זוגתי בחיוך .בתי שמחה ונראתה
להוטה שנצא כבר לדרך .שלחתי לעברה מבט
מאיים ,שמשום מה פורש על ידה כמבט עצוב.
"אל תדאג ,אבא .יהיה לך כיף במידבר ".גם זוגתי
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ליטפה את גבי והוסיפה" :אל תדאג ,יהיה כיף".
את ריח הקנוניה שעלה באפי איש לא יכול היה
לפספס .רק בני הפעוט חייך אליי ואמר לי במבט:
"תהיה חזק ,אבא".
יצאנו לדרך ,היעד  -ברכת צפירה" .רק קילומטר
וחצי הליכה מחניון הלילה" ,הבטיחה זוגתי" .א.
גורפינקל אמר" ,חייכה אלי .בחשבון פשוט ושלא
תטעו ,זה  3ק"מ ,כי מי שהולך אמור בשאיפה
גם לחזור.
לקחתי תיק גב ויצאנו לדרך ,זוגתי בראש ואני
אחריה .הדרך נראתה די נוחה וחוץ מכאב קל
בברך ימין ,לא נרשמו אירועים דרמטיים .שוחחנו
לנו על הא ועל דא .זוגתי נזכרה שקראה משהו
על ליישמניאזיס ,שזה בגלל שפני סלע" .אלתוש
אמור למנוע עקיצות" ,הרגעתי אותה" ,וחוץ מזה,
איזה שפן סלע יסתובב פה בחום הזה?" הגענו
לעלייה ואני ,לתומי ,חשבתי שיש רכבל או דרגנוע.
לא היה .מדרגות בירידה דווקא היו .ירדנו אחרי
שהנשמתי את עצמי" .מקום יפה" ,אמרתי לזוגתי
שקפצה למים .היה נדמה לי שראיתי שפן סלע,
אבל לא אמרתי כלום.
חזרנו ,הקמנו אוהל ,הדלקנו מדורה והלילה ירד

לאט .רק אשתי ,אני והמדבר .לילה של ירח מלא.
פתחנו בקבוק יין ו"...שועל!!!" צרחה אשתי .קמתי
כנשוך נחש" .איפה?" שאלתי" .שם" ענתה והצביעה
עם הפנס לאלף כיוונים שונים .נרגענו ,שתינו יין
והרומנטיקה החלה לפעול" ...שועל!" שוב קמתי
ושוב לא ראיתי כלום .נכנסנו לישון .ריח האלתוש
היה כמו קטורת ריחנית בספא .נרדמתי" .קום ,יש
שועלים בחוץ!" קמתי ומתוך שינה ניסיתי לגרשם.
נרגענו ונרדמתי שוב .בבוקר גילינו עקבות של
שלושה שיחים ,שחמדו לצון והתחפשו לשועלים.
חזרנו לבריכה .הכנו שם קפה לקול קריאות
ציפורים ויסלח לי הקורא א .גורפינקל ,אך את שמן
אינני זוכר .מה שבטוח ,הן בהחלט רצו לחלוק אתנו
את הרגע ולהשתתף בארוחת הבוקר ,שכללה
מאפה שוקולד .לא ויתרנו ,אבל גם הן לא ויתרו ,אז
ברחנו משם .אחרי הכל ,להן יש מקור .במנוסתנו
הספקנו לפגוש שפן סלע והמחשבות על האלתוש
עלו מיד בראשה של זוגתי.
כשחזרנו ,פגשתי את מר א .גורפינקל" .איך היה"?
שאל אותי" .צפירה ,אתה יודע .מים ,מלא מים וטבע,
מלא טבע" ,נאנחתי" .כן ,אני יודע" ,הוא השיב בחיוך.
"מזל שאשתי היא טיפוס של בתי מלון וצימרים".

הילה מלול יעקובי

החיים על פי מבנה גופנו – חלק 2
* לחובבות ה"סקיני"  -קחו בחשבון שמכנסיים
אלה מדגישים את האגן ,אבל עם החולצה
המתאימה הם יוכלו להיראות נפלא.
משולש הפוך
רוחב הכתפיים עולה על רוחב האגן .המבנה
מתאפיין באגן וירכיים צרים ביחס לכתפיים רחבות
יחסית ,כאשר רוב המשקל מתרכז בחלק העליון
של הגוף – החזה ,הזרועות והכתפיים.

הילה מלול יעקובי  -מרצה וסטייליסטית אישית
תושבת קיבוץ דביר
052-5508580
shimuchic@gmail.com

הילה סטיילשיק

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!

משולש
רוחב הכתפיים צר יותר ביחס לרוחב האגן .המבנה
מתאפיין במותן צר וחלק עליון צר ,כאשר רוב
המשקל מתרכז בחלק התחתון של הגוף – באזור
האגן ,הישבן והירכיים.

חשוב לדעת:
 .1קיימים  6מבני גוף :שעון חול ,יהלום ,משולש,
משולש הפוך ,מלבני ועגול.
 .2מבנה גופך הוא מבנה שאת נולדת אתו ואינו
משתנה ,גם אם עלית או ירדת במשקל .כמו
כן ,אין זה משנה כמה הריונות נשא גופך.
 .3מבנה הגוף אינו קשור למידת הבגד ולכן אין
“מבנה גוף שמן” או “מבנה גוף רזה” .מבנה
הגוף קשור למבנה העצמות ולפרופורציה
שבגופך .לכן אותו מבנה גוף יכול להיות במידה
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 .4בסטיילינג יש כמה הגדרות ציוריות למבנה
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.

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.

במדור החודש אתמקד במבני הגוף הבאים:

בחלק העליון:
• חולצות בעלות מחשוף בגזרת סירה ,שיוצרות
איזון באמצעות הרחבת הכתפיים והדגשת
המותניים.
• חולצות בעלות צווארוני רבידה (עודף בד באזור
החזה) ,או עיטורים באזור החזה והכתפיים.
• חולצות בעלות שרוולים בעלי נפח או שרוולים
מתנפנפים –שרוולי עטלף ,למשל.
• ז'קטים בעלי כתפיים מודגשות ,המצוידים
בכריות פנימיות נסתרות.
• חולצות וז'קטים שמסתיימים מעל האגן ובגובה
המותן.
• שרשראות גדולות בעלות מראה מעוגל ,שימשכו
את תשומת הלב לאזור החזה והכתפיים.
בחלק התחתון נחפש פריטי לבוש בגזרה ישרה
• חצאיות בגזרה צרה אידיאליות למבנה גוף זה
• חצאיות בגזרת פעמון ,מבדים המרפרפים על
הגוף ואינם נצמדים אליו.
• מכנסיים בגזרה ישרה ,ללא כיסים ,או עם כיסים
קטנים ,ללא נפח.

אז מה ללבוש?
בחלק העליון:
• חולצות בעלות מחשוף עמוק בצורת  Uאו ,V
שיוצרות אשליה של כתפיים צרות יותר.
• חולצות ושמלות שהולכות ונהיות צרות באזור
המותניים ומתרחבות אחריהן ,כדוגמת גזרת
פאפלום.
• בדים נשפכים וגזרות נשיות רכות.
• שרשראות ארוכות.
בחלק התחתון:
• חצאיות בגזרת  ,Aמבדים כבדים ויציבים
שיוצרים נפח ,אפשר עם כיסי צד.
• חצאיות קפלים ,שכבות ובלון.
• מכנסיים עם קפלים או עודפי בד ומכנסיים עם
כיסים צדדיים ,כדוגמת "קופיקו".
• מכנסי סקיני או מכנסיים שהולכים ונעשים צרים
לאורך הרגל.
• מכנסיים וחצאיות בעלי הדפסים גדולים או פסים.
בחלק התחתון:
• חצאיות בגזרת  ,Aמבדים כבדים ויציבים
שיוצרים נפח ,אפשר עם כיסי צד.
• חצאיות קפלים ,שכבות ובלון.
• מכנסיים עם קפלים או עודפי בד ומכנסיים עם
כיסים צדדיים ,כדוגמת "קופיקו".
• מכנסי סקיני או מכנסיים שהולכים ונעשים צרים
לאורך הרגל.
• מכנסיים וחצאיות בעלי הדפסים גדולים או פסים.

TIPשיק

"כשאת משנה את הדרך שבה את מסתכלת
על דברים ,גם הדברים שאת מסתכלת עליהם
משתנים".
שנה טובה מלאה בסטייל ושיק
באהבה ,הילה סטיילשיק
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מקומפגש ספרותי /

מקומפגש לתרבות

שניר פלג

המלצות החודש

הקרטוגרף של שטח ההפקר  /פ"ס דאפי
הוצאת תמיר  /סנדיק 468 ,עמודים  /מאנגלית :עפרה אביגד
הוצאת "תמיר סנדיק" ,האהובה עלי מאוד,
בוחרת בקפידה את הספרים שהיא מוציאה
לאור וממעטת לאכזב אותי כקורא .במיוחד
מעניינים ספרי הביכורים שהיא בוחרת להוציא
לאור .ספרי ביכורים הם הימור ,שהרי מדובר
בסופרים שאינם מוכרים לקוראים והצלחתם
בחנויות אינה מובטחת ,אבל דווקא כאן טמונה
הצלחתה של ההוצאה ,כי החוש של דורית
תמיר ושי סנדיק לבחור את הנושאים המעניינים
ואת הספרים המוצלחים הוכח כבר בספרים
קודמים שהוציאו ומוכח פעם נוספת בספר
המרתק הזה.
אנגוס מקגארת' ,אמן ,מלח ונווט ,עוזב את חייו,
את הכפר שבו גדל ואת עיסוקיו כדי להתגייס
למלחמת העולם הראשונה ,כשמטרתו המוצהרת
היא לחפש אחר גיסו שהתגייס למלחמה.
מקגארת' קיווה לעבוד במהלך המלחמה
כקרטוגרף ,אבל בשל עודף של חיילים במקצוע

 /קרן סביון כחילה ,מנהלת מחלקת תרבות

עונת הפסטיבלים מגיעה לשיאה בחג הסוכות ,שבו צצים פסטיבלים מכל סוג וצבע
בכל רחבי הארץ .אז אם אתם בקטע של רוק ישראלי בועט ,גרוב מקפיץ או שלמה
ארצי אחד  -הטור הזה בשבילכם.
שירעידו את הבמה בחג.
 29בספטמבר
יום שבת | ,איפה :גני יהושע ,תל אביב.

זה נשלח לשדות הקרב ושם הוא מתמודד עם
אתגרים רבים – כאב ,מוות ואימת המלחמה על
כל היבטיה.
בבית ,מתמודד בנו של אנגוס עם המלחמה
ואתגריה לא כחייל ,אלא כמתבגר ,המחפש את
דרכו בעולם ואת זהותו ,בשעה שבבית ספרו
נחשד מורהו כמשתף פעולה .הספר נע בין שתי
זירות  -המלחמה מצד אחד והבית והילד מצד
שני.
בעיני ,החלק המתאר את התמודדותו של הילד
מעניין יותר .הספר עומד בציפיות מספרי מלחמה
ותיאורי מלחמה ,אבל בשלב מסוים החל להתיש
אותי .לעומת זאת ,ההתמודדות של סיימון ,הילד,
מעניינת יותר ,כי היא מביאה נקודת מבט אחרת.
הספר ארוך מדי ואולי כאן טמונה הנקודה החלשה
שלו ,אבל בסך הכל זהו ספר מוצלח ומעניין ,ודאי
כספר ביכורים ועם עריכה מהודקת יותר ,אף היה
יכול להיות טוב יותר .כדאי לקרוא.

ואצלנו במועצה ממשיכים במסורת:

פסטיבל התמר
פסטיבל התמר יתקיים בארבעה מוקדים שונים
באזור ים המלח ויציע למבקרים מגוון של מופעים
מוזיקליים על רקע מדברי קסום ובהם גם מופעי
זריחה למשכימי קום .המופע המרכזי יהיה של
המוזיקאית הבינלאומית סוזן וגה ,בערב משותף
עם מארינה מקסימיליאן וריטה .בנוסף לה ,תוכלו
ליהנות גם מערב משותף של רותם כהן ,שרית
חדד ,אברהם טל ויהודה פוליקר ,ערב "מרעידים
את המדבר" עם מגוון אמני הגרוב המקומיים
(פול טראנק ,התקווה  ,6ברי סחרוף ובלקן ביט
בוקס ועוד) ומופעים נוספים ,שלחלקם תהיה
כניסה חופשית.
 28-25בספטמבר
ימים שלישי-שישי | ,איפה :היכל מצדה ,פסגת
מצדה ,קיבוץ עין גדי ונאות הכיכר.

החלה ההרשמה לחוגי תשע"ט

מ.א בני שמעון

בקישור המצורף תוכלו למצוא את
כל הפרטים אודות החוגים ופעילויות
הספורט במועצה האזורית בני שמעון
לפעוטות ,ילדים ,נוער ובוגרים לשנת
תשע"ט  2018-2019כולל מיקום,
מועדים ומחירים.
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות
אתם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון
את נהלי הרישום והתשלום!
שימו לב! מרבית החוגים ייפתחו לאחר
החגים ב3/10/18-

שלמה ארצי יודע שכל הופעה שונה מקודמתה
וגם בסיבוב קיץ  2018צפויים רגעים מיוחדים
ועיבודים חדשים סוחפים.
 18.10.2018שעה21:00 :
איפה :אמפיפארק באר שבע

פסטיבל אבו גוש למוזיקה ווקאלית
פסטיבל אבו גוש מתקיים מזה  53שנים ומתמקד
במוזיקה ווקאלית  -קונצרטים בהשתתפות
מקהלות ,אנסמבלים קוליים ותזמורתיים
וקונצרטיים קאמריים שיתקיימו בתוך המבנים
המיוחדים של הכנסיות באזור .יצירות אופרה
קלאסיות ,שירי עם ברוסית ,שיריהם של סטינג,
הביטלס ומיקי גבריאלוב בעיבודים חדשים
וקלאסיקות מוזיקליות מפורסמות  -הפסטיבל
הזה נועד לאוהבי הז'אנר הנצחי.
 28בספטמבר עד  1באוקטובר.
איפה :אבו גוש.
וגם פסטיבל המוסיקה בראשון לציון
ב ,24-29.9-פסטיבל בום בוקס
החמישי ב 22.9 -בפארק נחל חדרה
ופסטיבל הקצב בתמנע ב.28-30.9-

סיור סליחות לילי לירושלים
סיור חוויתי בשכונות ירושלים ,שוק מחנה יהודה,
קבר דוד ,החומה והרובע היהודי.
מופע פיוטי חג עתיקים וסיפורים ירושלמיים
עטופים בתוכנית מוזיקלית ייחודית קסומה ,כולל
תצפית מהממת על הכותל המערבי ממצפור אש
התורה ,סליחות ומחילות ברחבת הכותל בחצות
ולקינוח ,ביקור לילי במאפיית נחמה בית ישראל
במאה שערים ,חלות ומאפים לשבת.
 13.9.18,בשעה .16:00
יום חמישי | איפה :יציאה מהמועצה

כל המידע ,דרכי התקשרות והרשמה
באתר המועצה!
רישום מהיר ניתן לבצע
בקישורhttp://www. :
_cmptweb.com/Ts_Fml
Login.aspx?cid=79
* ההרשמה איננה מחייבת
בתשלום או בהשתתפות

פסטיבל DGTL
פסטיבל המוזיקה והאמנות הבינלאומי DGTL
הוא חגיגה אמיתית לאוהבי מוזיקה אלקטרונית -
מיטב הדיג'ייז מהארץ ומהעולם יגיעו לתת סטים
מגוונים החל משעות הצהריים ועד הלילה .הדיג'יי
סטפן בודזן ,שיחזור לארץ חמש שנים לאחר
ביקורו האחרון שהיה מוצלח במיוחד ,אנה הלטה
המקומית והאהובה ,פגי גו מדרום קוריאה ,טום
טראגו ההולנדי ורד אקסס ,הישראלים שעושים
חיל מעבר לים ,הם רק חלק מהשמות הגדולים

ולקינוח  -שלמה ארצי  -סיבוב קיץ
 2018באמפיפארק באר שבע!
ההופעות של שלמה ארצי הן שם דבר וחובה לכל
חובב מוסיקה ואולי בעצם לכל ישראלי .ארצי
הוא האמן המצליח והאהוב ביותר בישראל מזה
כחמישה עשורים .כל מי שכבר היה בהופעה של

ההפנינג השנתי של סוכות
הפנינג סוכות לכל המשפחה  -כמדי שנה ,גם
השנה ניפגש בחול המועד סוכות בהפנינג מושקע
במיוחד לילדים ולכל המשפחה :מתקני לונה
פארק ,מתנפחים ענקיים ,מתקני אקסטרים,
פינות יצירה ,ליצנים ,קרקס ועוד המון הפתעות.
מתי ,26.9.18 :קיבוץ דביר ,החל מהשעה .16:00
איפה :קיבוץ דביר | הכניסה חופשית!
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