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עשור מיוחד ונמרץ עבר על
המועצה שלנו :מספר התושבים
הוכפל ,ההרכב הדמוגרפי
התהפך וכיום ילדים ובני נוער
רצים בשבילים 4 ,בתי ספר
יסודיים פועלים במועצה ,לעומת
אחד בתחילת העשור ,למבואות
הנגב ,שכמעט נסגר ,יש קמפוס
חדש המקבץ את כל תלמידי
המועצה ,אתר דודאים יותר
מהכפיל את הכנסותיו ואזורי
תעסוקה ותעשייה קורמים עור
וגידים.
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 | 2עיתון בני שמעון

בשנה האחרונה ,מאז שהחלטתי שלא להתמודד
לקדנציה נוספת ,חזר המוטיב של "הפעם
האחרונה" על עצמו פעמים רבות ,אבל הפעם ,זו
ממש ,אבל ממש הפעם האחרונה .בעוד שבועיים
מהיום שבו אני כותבת לכם שורות אלה יתקיימו
הבחירות וזהו ,יהיה ראש מועצה חדש .בעוד
חודש בערך (ההחלפה היא שלושה שבועות אחרי
מועד הבחירות) אפרד מהמועצה ,המקום שהיה
עבורי הבית השני (ולעיתים הראשון) בעשרים
השנים האחרונות.
מדי יום ,כל היום ,שואלים אותי" :איך התחושה?
“קשה לי לתאר את התחושה ,כי הכל מעורבב:
התרגשות ,חששות ,שמחה ועצב ,הכל מהכל
ולצד כל אלה  -תחושה שאני שלמה לגמרי עם
ההחלטה לסיים.
אמרתי אין ספור פעמים שהגעתי ל"שיא
הקריירה" בגיל צעיר מדי ,לא מכיוון שאני עדיין
צעירה כל כך ,אלא משום שבנקודת הזמן הזו
קשה לי לחשוב על תפקיד אחר ,רם ונישא
ככל שיהיה ,מספק ,מאתגר ,מורכב ומעניין כמו
ראשות המועצה.
מכיוון שבהמשך הגיליון תמצאו כתבה גדולה
שבה אני ,באמצעות נועה זמסקי שראיינה
אותי ,מסכמת את העשור ,אנצל את "דבר ראש
המועצה" בעיקר כדי להודות.
להודות לשמוליק קדמון ,ראש המועצה לשעבר,
שפתח לי את הדלת למועצה.
תודה ענקית למשה פאול ,שהיה במובנים רבים
מורי ורבי בשנים שבהן עבדתי תחתיו כמנהלת
היחידה האסטרטגית.
תודה לעובדי ועובדות המועצה בשני העשורים
האחרונים ,אנשים נפלאים ,שבאים כל יום
לעבודה מתוך תחושה אמיתית של שליחות,
מקדישים את כל זמנם ומרצם כדי לעשות טוב

ולא תמיד ,כגורלם של עובדי ציבור ,זוכים להכרת
תודה.
תודה לחבריי לצוות התיאום ,מנהלי המחלקות
בעשור הקודם ,שיחד איתם ,בהנהגתו של פאול,
יצרנו כמעט יש מאין.
תודה מעומק הלב לצוות המטה  -מנהלי האגפים
בעשור האחרון ,שעבדו לצדי ,איתי ותחתי לאורך
כל השנים .זו חבורה מופלאה של אנשים ,שכל
אחד ואחת מהם הפכו גם לחברי אמת .תמיד
אמרתי להם שאין להם צורך להביט לאחור ,כי
אני תמיד שם ,אבל גם ההיפך הוא נכון .גם אני
תמיד ,אבל תמיד ,ידעתי שהם כאן ויעשו הכול
כדי שהמועצה ואני נצליח.
ותודה אחרונה לכם ,תושבי ותושבות המועצה
האזורית בני שמעון  -קהילה של קהילות!
תודה על הזכות שנתתם לי להוביל את המועצה
הזו ,תודה על האמון ,על הפרגון ועל האהבה
הגדולה שבה עטפתם אותי במהלך השנים .אני
יודעת שלעיתים אכזבתי ,לפעמים פגעתי ולא
תמיד ריציתי את כולם .זה גורלו של מי שעומד
בראש ,אבל ארשה לעצמי לומר לאלה שזוכרים
את ההבטחה היחידה שנתתי במערכת הבחירות
ב :2009-קמתי כל בוקר במרץ רב ,במטרה לעבוד
קשה ולעשות את הדברים בדרך הטובה ביותר
שאני יודעת.
אסכם במילותיו של פרנק סינטרה I did it -
my way

תודה לכם ,אנשים .אני עוזבת את התפקיד ,אבל
כמובן נשארת כאן ,כחלק מהמועצה הנהדרת
שלנו ומקווה שנשכיל לשמור על הרוח והדרך
הנפלאה שלה גם בעתיד.
אז בפעם האחרונה אחתום  -שלכם ,סיגל
ראש המועצה שלכם
סיגל

לאחר שנתיים של המתנה ,הגיעה בימים אלה
למועצה מכונה לצביעת כבישים" .לפני כשנתיים
פנינו ,מחלקת הבטיחות ומחלקת האחזקה ,להדרה
גורפינקל ,מנכ"לית המועצה ,בהצעה לרכוש את
המכונה" ,מספר דוד פרייברג ,מנהלת מחלקת
הבטיחות" .המכונה תחליף את הצורך במכרזים
שנתיים ואת איכות העבודה הנמוכה של הקבלנים
הזוכים ותקטין במידה ניכרת את העלויות השנתיות
של עבודות צביעת הכבישים וחידוש התמרורים
ביישובים .בקרוב נתחיל בעבודות חידוש הצביעה
ושיפור פני היישובים בעזרתם של דוד אברג'יל
וצוותו".

נחנך פארק שעשועים
בהרחבה בנבטים
ביום חמישי ,6.9.18 ,נחנך פארק תהילה ,פארק
שעשועים בלב ההרחבה בנבטים ,בנוכחותם של
סיגל מורן ,ראשת המועצה ,נציגי הוועד המקומי
ותושבי המועצה.

דוד פרייברג ,מנהל מחלקת הבטיחות
גם בסוכות המשכנו בפעילויות הדרכה בנושא
זהירות בדרכים .ביום שלישי ,25.9.18 ,שמעו
כ 30-נהגים מכל חברות ההסעה המסיעות את
תלמידי המועצה הרצאה שעסקה במגוון נושאים
וביניהם :זמן תגובה ,גורמים מסיחי דעת ודרכים
למניעתם ,מערכות בטיחות חדשות ברכב המודרני,
שינויים בתקנות התעבורה וכללי בטיחות בהסעת
תלמידים.
מאוחר יותר באותו היום זכו ותיקי בית גיל-עד
למופע מוזיקלי והסברתי ,שכלל מסרים ייעודיים
לגיל השלישי בתחום הבטיחות ,דוגמאות מחיי
היום-יום וסיפורים אישיים ,בתוספת שירי ארץ
ישראל בהשתתפות הקהל.
למחרת ,ביום רביעי ,26.9.18 ,הקמנו מתחם זהירות
בדרכים במסגרת ההפנינג השנתי שהתקיים בבית
קמה .הפעלנו מספר תחנות :מתקן המדמה מה
קורה כשאין חוגרים חגורת בטיחות וסימולטורים
לנהיגה ברכב פרטי ובאופניים חשמליים.
זו הזדמנות לבקש מההורים והתלמידים להקפיד
על נהיגה בטוחה ,מי ברכב ומי באופניים .אני מזכיר
לכולם :אנא הקפידו על חבישת קסדות.

זוכרים את הקרב על סואץ

משיקים את הפארק המוטורי
בפסטיבל לכל המשפחה
כאלף מבקרים הגיעו ביום שלישי ,25.9.18 ,ליום
הראשון של הפסטיבל המוטורי הראשון בפארק
המוטורי  ,motorcityהמשותף למועצה האזורית
בני שמעון ולבאר שבע ,בסמוך לשדה תימן,
בהשתתפותם של סיגל מורן ,ראשת המועצה
ורוביק דנילוביץ ,ראש עיריית באר שבע .בפסטיבל,
שהיה אירוע ההשקה של  ,motorcityצפו המבקרים
במופעים מוטוריים ,סבבי מרוצים של מכוניות
ואופנועים ותצוגת מכוניות ונהנו מדוכני מזון ומתחם
של מתקני שעשועים מתנפחים גדולים במיוחד.
בתמונה המשותפת של רוביק וסיגל ,שני ראשי
הרשויות ,רוביק יושב ברכב של חברת griiip
הישראלית ,רכב הפורמולה העברי הראשון!
צילום :עמית אגרונוב

בבוקר יום שישי ,5.10.18 ,התמלא חדר האוכל של
משמר הנגב בלוחמים לשעבר ,בני משפחותיהם
ומתעניינים ,שבאו ליום עיון מיוחד לציון  45שנים
לכוח חסדאי בקרב על הסואץ ולציון  80שנה לאל"מ
(מיל') ד"ר יעקב חסדאי ,שהנהיג את הכוח בקרב.
ב 24-באוקטובר  ,1973היום האחרון במלחמה,
הגיעו יחידות שריון וצנחנים מאוגדת האלוף
אברהם אדן ("ברן") לפרברי סואץ .הכוח הישראלי,
שבתחילה לא נתקל בהתנגדות ,מצא את עצמו
לכוד מול אלפי רימוני-יד ,פצצות בזוקה וטילי נ"ט
שנורו לעברו .החיילים התפזרו לכל עבר בניסיון
להיחלץ מהתופת ,בקרב שנמשך שעות ארוכות.
אחרוני החיילים חולצו מהעיר רק למחרת לפנות
בוקר .בקרב נפלו כ 80-חיילים .על ההחלטה
להיכנס לעיר ,ההכנות לקרב והקרב עצמו ,נמתחה
אחרי המלחמה ביקורת קשה בצה"ל.

מתפנקים בנבטים
ביום חמישי ,11.10.18 ,לאחר תקופת חגים ארוכה
ומותשת ,התפנקו תושבי נבטים בערב שכולו ספא
ובריאות .תושבי המושב זכו למגוון עיסויים ,טיפולי
פנים ,מדיטציה ,קריאה בקלפים ,קריאה בכף יד
וארוחת ערב חלבית מפנקת .את האירוע יזמו תושבי
נבטים ובראשם אלינור פציניאש ומלי אפרים.
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מה קורה ותיקים

מה קורה חינוך חברתי

מה קורה ביובלי הנגב
חניכי מכינת "נחשון"
משתלבים בהדרכה בחינוך
החברתי

בזמן הקצר מתחילת שנת הלימודים כבר הספיקו
לקיים בבית הספר "יובלי הנגב" בגבעות בר
פעילויות חינוכיות ולימודיות רבות :יצירת חלזונות
מפלסטלינה ,תערוכת יצירות בעקבות הספר
"פצפונת ואנטון" מאת הסופר אריך קסטנר ומגוון
פעילויות לציון זכרו של יצחק רבין .כיתות ד' למדו
על מאפייני היצורים החיים ויצרו דגם של ריאות
וצוות המורים בבית הספר עבר סדנה מיוחדת
לעבודת צוות ושיתוף פעולה.

זה"ב לוותיקים/ענת הורוביץ,
מנהלת בית גיל-עד
ביום שלישי  ,25.9.18שמענו הרצאה בנושא זהירות
ובטיחות בדרכים ,באדיבותה של מחלקת הבטיחות
במועצה בראשותו של דוד פרייברג .ההרצאה לוותה
בשירים ונגינה של דורון אלפסי והיתה מעניינת
ושמחה .נזכרנו בחשיבותה של הזהירות בחציית
כבישים ,בנסיעה בטוחה על קולנועית ובבעיות
שאנחנו עלולים להיתקל בהן בכביש.

ביום רביעי ,17.10.18 ,החלו חניכי המכינה הקדם-
צבאית "נחשון" ,הפועלת בקיבוץ שובל ,להשתלב
בהדרכה במסגרת תוכנית החממה בחינוך החברתי
בגבעות בר ונבטים והחינוך החברתי בדביר .חניכי
המכינה מעבירים לחניכים תהליך חברתי וערכי
על פי מערכי הדרכה שהוכנו על ידי המחלקה
לחינוך חברתי במועצה" .היה מרגש להכיר אותם
ולעבור איתם פעילות" ,אומרת טל שם טוב ,רכזת
ההדרכה במועצה" .בהצלחה לכולנו והמון תודה
מכל הלב לנועה וטל ממכינת נחשון ,למדריכים
וליישובים המארחים!"

מה קורה חינוך

נפתחה תוכנית ההכשרה
השנתית למדריכי הילדים

"שביל הזהב" ,הפתוח לוותיקי המועצה עד גיל
 ,75פועל בימי שני בין השעות  .12:00-09:00כיום
רשומים למועדון כ 90-ותיקים .במסגרת המועדון
ניתן לוותיקים מבחר של  9חוגים ומתוכם בוחרים
זוכרים את רבין ב"ניצני הנגב" חברי המועדון שני חוגים במהלך היום .הפעילות
במועדון כוללת הסעות וארוחת בוקר עשירה.
 /זיוה נבון
בבית הספר "ניצני הנגב" בבית קמה התקיים ביום הקתדרה מציעה קורסים מרתקים בתחומי ידע
ראשון ,21.10.2018 ,טקס מרגש לציון  23שנים מגוונים .הקתדרה פועלת  4ימים בשבוע בין השעות
לרצח יצחק רבין .זה היה טקס מצמרר שנגע בפועלו  .17:00-18:30חלק מהקורסים הניתנים בקתדרה
של האיש והזכיר כי האלימות היא כרסום יסודות פתוחים גם לציבור הרחב .הפעילות כוללת הסעה
הדמוקרטיה .הטקס הסתיים באמירה שלכל אחד (לוותיקים בלבד) .לפרטים על קתדרת הוותיקים
מאתנו יש הזדמנות לשנות את העולם ולעשות ניתן לפנות לתרצה פלח בטלפון .052-8893964
מעשה קטן ,שיעשה לכולנו טוב יותר ויהפוך את
העולם ליפה יותר.

נבחרת הרובוטיקה של "ניצני הנגב" יוצאת לדרך!
איריס אור ,סגנית מנהלת "ניצני הנגב"
נבחרת הרובוטיקה של בית הספר "ניצני הנגב",
שבה חברים תלמידים מכיתות ה'-ו' ,משתתפת זו
השנה הרביעית בתחרות הרובוטיקה מטעם ארגון
.)FIRST LEGO League) FLL
לקראת התחרות לומדים התלמידים לתכנת רובוט
המבצע פעולות לפי קריטריונים מונחים .כהכנה
לתחרות הם מבצעים עבודת חקר בשיטת PBL
 .))Problem Based Learningהשנה עוסקת
התחרות בנושא החלל .על התלמידים לזהות בעיה

חוג ציור
ורישום מקצועי

כווולם באים לשביל הזהב
ולקתדרת הוותיקים

רז נגב האמנית

לאחר החגים התחילה הפעילות השנתית של
מועדון "שביל הזהב" ,הפועל בקמפוס "מבואות
הנגב" בשובל ושל קתדרת הוותיקים הפועלת
בדביר ,במסגרת השירותים המוענקים לוותיקי
המועצה מטעם עמותת ותיקי בני שמעון.

תוכנית ההכשרה השנתית של מדריכי הילדים
בחינוך החברתי ביישובים נפתחה בפעילות
בלהב ביום רביעי 25 .17.10.18 ,משתתפי הסדנה
עסקו בתפיסת המדריך ובקשריו עם החניכים.
בחלקה השני של הסדנה ,שהתקיים ביום חמישי,
 ,18.10.18בבית קמה ,לקחו חלק  40מדריכים,
שעסקו במשמעות המשחק ומתודיקה בחינוך .יש
לנו צוותים מקסימים!
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אנושית ,פיזית או חברתית ,שעמה מתמודדים בני
אדם במהלך המסע הארוך לחקר החלל ולהציע
פתרון לבעיה .תהליך העבודה לאורך השנה כולה
וגם במהלך התחרות מלווה בערכים שהארגון
מקדם ,כמו עבודת צוות ,שיתוף ידע ,למידה והנאה
בדרך של חקר אירוע ומעגלי הקשבה.
בבית הספר פעילות שתי קבוצות תלמידים 20 -
תלמידים משכבות ה-ו ,שנבחרו על-פי קריטריונים
מנחים מטעם ה-FLL.את הקבוצה מובילות איריס
אור ,סגנית מנהלת בית הספר ,ועינב הלימי ,מורה

למדעים .את תחום אתגר הרובוט מובילים הורים
מתנדבים ,מנטורים ,המגיעים בכל יום שישי ללמד
את הילדים תכנות ומנחים אותם בתהליך פתרון
הבעיות באתגרי הרובוט לקראת התחרות.
אנו מודים מקרב לב להורים המנטורים שלנו :ניר
רכב ,עמי ברלר ,גיא שני ויריב שגב.
השנה קיבל הפרויקט תרומה של מחשבים
ניידים באדיבותן של שתי חברות" :סודהסטרים"
ו"נטפים" .אנו מבקשים להודות באופן אישי לניר
רכב (המשמש גם כמנטור של קבוצת רובוטיקה
בשכבה ו') ,על תרומה של שני מחשבים ניידים
מחברת "סודהסטרים" ולעופר רימון ,שעובד
בשיתוף פעולה עם קבוצת הרובוטיקה שלנו זו
השנה השנייה ודאג לנו לתרומה של שני מחשבים
נוספים מחברת "נטפים".
תודה לכל השותפים שלנו בקידום תחום המדע,
הטכנולוגיה והחקר בקרב דור העתיד שלנו ,על
ההשראה שנתתם לנו.

מועדון ערבה ,תדהר
חולמים לצייר? אוהבים אמנות? בחוג
שלי תלמדו לצייר ותקבלו המון השראה.
תלמדו כיצד לבטא את עצמכם ואת
הרעיונות שלכם ולפתח את כישוריכם.
לימוד ציור בדרך פשוטה והדרגתית ,גם
לחסרי ניסיון או רקע ,שחולמים לנסות
ההרשמה לחוג דרך האתר :מועצה אזורית בני שמעון
www.cmptweb.com/Ts_Fml_Login.aspx?cid=79
ימי החוג  -ילדים:
יום שישי ,בשעה 13:00-14:00
מבוגרים:
יום שלישי ,בשעה 19:30-20:30

לפרטים נוספים:
רז נגב 050-4375247
Facebook: Raz Negev Art
Instagram: raz_negev_art

ההרשמה גם דרך מספרי הטלפון :
08-9911736
08-9915889
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מסכמים
עשור בבני
שמעון

אהבה בת עשרים

סיגל מורן מסכמת עשרים שנה במועצה ,מהם עשור כראשת המועצה

נועה זמסקי
"אני רוצה להאמין שהצלחנו ליצור
קהילה שיש בה שיח אחר ,קהילה של
קהילות שבה הרוח ,השפה והפעילות
השולטות בה הן ערכים .קהילה שאכפת
לה וחשוב לה האחר בסביבה הקרובה
לה ,בקהילה שלה ,בקהילות האחרות
וגם בסביבה ובאזור .אני רוצה להאמין
שזה החותם שלי לאחר עשור בתפקיד
ראשת המועצה ,לפני כל הפרויקטים
הפיזיים והצמיחה הדמוגרפית" ,אומרת
סיגל מורן.

ללכת אל הלא נודע
"אחרי כ 20-שנה ,מהן עשור כראשת המועצה,
סוגרת סיגל את פרק הזה בחייה" .כולם שואלים
אותי איך אני מרגישה .התשובה היא 'רגשות
מעורבים' .אני שלמה לגמרי עם ההחלטה
ומאמינה בכל לבי שארגון צריך להתחדש
ולהתרענן .כל אדם ,גם אם אינו מודע לכך ואינו
מאמין בכך ,בסופו של דבר שבוי בפרדיגמות
של עצמו ולכן נכון להביא רוח חדשה ,שתדע
 | 6עיתון בני שמעון

לשמר את הדברים הטובים ,לתקן את הדברים
הרעים ולפתח את מה שיש לפתח .גם ברמה
האישית ,אמרתי אינספור פעמים שנדרתי נדר
להשתדל תמיד ללכת בשיא .כאן גם הקושי ,כי
אני הולכת ממקום שטוב לי בו .המרץ והעניין אינם
פחותים מאשר ביום הראשון בתפקיד .קשה לי
לחשוב בכלל על פרידה מאנשים רבים כל כך,
החל מצוות המטה והמשך בעובדי המועצה,
תושביה ועמיתים .לצד אלה יש גם חוסר ידיעה.
בניגוד למה שכולם חושבים ,אינני יודעת לאן אני
הולכת .יש כמה חלופות ואופציות ,אבל עדיין
לא החלטתי .מצב של חוסר מודעות הוא חוויה

חדשה מבחינתי .זה דבר קשה לרוב האנשים
וקשה מאוד גם לי".
סיגל החלה את עבודתה במועצה בינואר 2000
כראש היחידה לתכנון אסטרטגי לצדו של משה
פאול ,שנבחר חודש לפני כן לראשות המועצה.
"אינני יכולה לחשוב על נקודת דמיון אחת בין מה
שהיה במועצה בתחילת כהונתו של פאול ,לבין
מה שיש היום .המועצה כארגון נראתה אחרת
לגמרי ולא מכיוון שהיו פה אנשים פחות טובים,

בנינו את החזון ואת תהליכי הפיתוח והקליטה
הייחודיים לאותו יישוב .כשפאול סיים את תפקידו,
גלגלי הקליטה כבר נעו ,אבל מרבית התושבים
החדשים שחיים כאן היום לא נקלטו עדיין".
ההרחבה הראשונה של המועצה יצאה לפועל
בשנת  2006במושב ברוש ושנה לאחר מכן
החל האכלוס של שכונת ההרחבה בבית קמה.
"השיווק בברוש היה קשה מאד ולכן ההרחבה
המשמעותית הראשונה היתה בבית קמה .הבית
הראשון שאוכלס בהרחבת בית קמה ,באפריל
 ,2007היה הבית שלי".

אלא משום שהתקופה היתה אחרת .זה היה שלב
הדמדומים בין תפארתן של תנועות ההתיישבות,
שהיוו כתובת עבור הקיבוצים והמושבים ,לבין
השלב שבו החלו הרשויות המקומיות לתפוס
מקום .המועצה האזורית בני שמעון היתה
מאחור .היינו ארגון קטן וכמעט בלתי רלוונטי
עבור התושבים והיישובים .אילו היינו שואלים
תושב באותם ימים לאיזו מועצה הוא שייך ,אינני
בטוחה שהוא היה יודע מה לומר".
אירוע מכונן
חגיגות היובל ,שהתקיימו בשנת  2001בהובלתה
של סיגל ,היו האירוע המשמעותי הראשון של
המועצה הקטנה" .באותם ימים התגוררו ביישובי
המועצה בארבעת אלפים תושבים ב 12-יישובים
והמועצה לא היתה משמעותית עבורם .החלטנו
שאנחנו מרימים אירוע ברמה גבוהה בתוך מתחם
המועצה ולא באחד היישובים שיש בו כבר קהל
מקומי .זו היתה החלטה מטורפת לגמרי .אני
זוכרת שישבנו באותו יום בצהריים בחדר האוכל
שפעל אז באבשלו"ם ופאול אמר שלפי תחושתו
לא יבואו אנשים ואנחנו הולכים ליפול על הפנים.
הגיעו כאלפיים איש ,כמחצית מתושבי המועצה
באותו זמן .כל עובדי המועצה לבשו חולצות
לבנות ועליהן תג שם .במסדרונות של בניין
המועצה נתלתה תערוכת צילומים של אז ועכשיו.
זה היה אירוע מכונן ,נקודת ציון ראשונה בדרכה
החדשה של המועצה.
בשנים הראשונות של העשור הקודם עסקנו
במועצה בבניית תשתית ארגונית .לא היתה
מחלקה מוניציפאלית ולא היתה אפשרות של
תשלום באמצעות כרטיסי אשראי ,מכיוון שרוב
היישובים שילמו באמצעות גבייה מרוכזת.
מדובר בדברים שנראים היום אלמנטריים".
בשנת  2003התקיים אירוע שהיווה אבן דרך
נוספת בהפיכתה של המועצה לגוף רלוונטי
עבור תושביה" .ב 2003-קיימנו את התהליך
האסטרטגי הראשון במתודולוגיה של 'מרחב
פתוח' ,שבו מגדירים סוגייה לדיון וסדר היום
עצמו נקבע על ידי המשתתפים המגיעים אליו.
התחלנו לקבץ אנשים לוועדת היגוי ,שהגדירה
את האתגר :בונים עתיד לנו ולילדינו בבני שמעון.
האירוע התקיים באולם הספורט של בית הספר

"כשנכנסתי לעבודה במועצה ,לא חשבתי
להתמודד על תפקיד ראש המועצה" ,מספרת
סיגל" .במחצית הקדנציה השנייה של פאול,
כשהתברר שהוא איתן בדעתו לסיים את תפקידו
לאחר שתי קדנציות ,התחלתי לחשוב על כך וגם
אנשים אחרים החלו לדבר אתי על נושא זה .נראה
היה שאני צומחת לתפקיד ראשת המועצה במעין
תהליך טבעי ולא יתקיימו בחירות ,עד שיום אחד
בא אלי גילי מולכו ,שהיה מזכיר המועצה וחבר
טוב ,ואמר שהחליט להתמודד על התפקיד .כך
נולדה מערכת הבחירות".

"מבואות הנגב" בשובל ותוכנן להתפרס על פני
יומיים .גם הפעם פאול חשש שניכשל ,אבל הגיעו
 200תושבים .בעקבות ההתכנסות הוקמו 10
צוותי עבודה ,שפעלו במשך  8חודשים והציגו את
תוצרי עבודתם ביריד שהתקיים במשמר הנגב.
התהליך הזה הניח את התשתית למה שקרה
בעשור האחרון".
שני נתיבי עבודה
"היו שני נתיבי עבודה :איך מניעים את גלגלי
הצמיחה הדמוגרפית ואיך נותנים את המענים
הדרושים לתושבים החדשים שיגיעו .באותה
תקופה אפשר היה לחשב את התאריך שבו ייגמר
הסיפור של בני שמעון 40% .מהתושבים היו מעל
גיל הפנסיה ,תושבים חדשים לא הצטרפו והורים
המליצו לילדיהם לעבור למקומות אחרים .זה

מטוב למצוין
בינואר  2009נבחרה סיגל לתפקיד" .ניהלתי
מערכת בחירות במהלך מבצע 'עופרת יצוקה'.
המבצע היווה נקודת ציון משמעותית בתולדות
המועצה והאזור ,מכיוון שזו היתה הפעם
הראשונה שבה נפלו טילים באזור שלנו ולא
היינו ערוכים לכך .לא היה לנו צח"מ (צוות חירום
מועצתי) ולא מוקד .במהלך המבצע התחלנו
להקים את התשתיות ואני מצאתי את עצמי
בחוץ ,מכיוון שהתפטרתי מתפקידי במועצה
 3חודשים לפני הבחירות (למרות שלא הייתי
חייבת לעשות זאת) .התנדבתי לשבת במוקד
המאולתר ,הסתובבתי ביישובים וניסיתי לעזור
לאנשים להתמודד עם המצב .הדבר הראשון
שעשיתי כשנכנסתי לתפקיד ,היה לכנס את כל
הנוגעים בדבר במועצה ולהודיע להם שאנחנו
נהיה מוכנים לסבב הבא .מכאן התחלנו לבנות את
תפיסת הביטחון במועצה .כך נכנסתי לתפקיד.

היה האתגר הגדול – הפיכת הקערה על פיה
והפיכת היישובים לאטרקטיביים .במועצה פעלו
באותם ימים שני בתי ספר בלבד :בית ספר יסודי,
שבו למדו  10מתוך  12יישובי המועצה ו'מבואות
הנגב'  -בית ספר תיכון בבעלותם של מספר
קיבוצים ,שהשתייכו בעבר לתנועת הקיבוץ
הארצי .ב'מבואות הנגב' למדו  350תלמידים
בלבד ,שרובם באו מחוץ למועצה .מבין יישובי
המועצה ,רק קיבוצי הקיבוץ הארצי שלחו את
ילדיהם ל'מבואות הנגב' ובית הספר עמד בפני
סגירה .זו היתה מציאות שהיום קשה אפילו למתבונן מהצד נראה אולי שפשוט עברתי מכיסא
לדמיין".
לכיסא ,אבל עד שלא מתיישבים בכיסא אי אפשר
במסגרת תפקידה כראש היחידה לתכנון להבין את גודל התפקיד וגודל האחריות .יותר מכל
אסטרטגי ,ניהלה סיגל את תהליכי הצמיחה דבר אחר ,מבטא הכיסא הזה בדידות גדולה .בכל
הדמוגרפית" .לאט לאט התחלנו לבנות את
התשתיות .עברנו יישוב יישוב ובכל אחד מהם
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סיטואציה ,גם כשיישבו  20האנשים החכמים
והמנוסים ביותר ,בסוף ייגמר הדיון וכולם יישאו
עיניים ויחכו להכרעה של ראש המועצה .לקח לי
כמה חודשים טובים להיכנס לתפקיד .אני זוכרת
איך בשיחות עם פאול ,לאחר שנבחרתי ,אמרתי
לו שהחלק שלו היה קל  -להביא מ 0-ל ,1-כל

לצד חיבור במכנים המשותפים ברמת הקהילה
האזורית ,יוצרים שלם שהוא גדול מסך חלקיו.
זה נשמע כמו תיאוריה מופשטת ,אבל כרוכים
בכך היבטים פרקטיים רבים .בדיונים שערכנו
מאז עם יישובים במועצה בנושאים שונים ,עלה
הנושא הזה והצורך להבטיח את הייחודיות של
כל יישוב ויישוב .זה הפך להיות השיח המרכזי,
בעיקר בשיח בין היישובים".

שיאפשרו לשמור על רמת השירותים ואיכותם",
מדגישה סיגל" .במהלך העשור האחרון גדל
תקציב המועצה מ 86-מיליון שקלים לשנה
ל 154-מיליון שקלים וזה נעשה בעבודה קשה.
המועצה השכילה לתכנן ולהוציא לפועל
מיזמים כלכליים ובראשם אתר 'דודאים' ולכן
אחוז ההכנסות העצמיות שלנו גבוה לאין שיעור
מהממוצע ברשויות אחרות .יחד עם זאת ,בשל
קצב הגידול המהיר של האוכלוסייה ,קטנה
ההכנסה לנפש וכך זה יימשך גם בעתיד .לכן
אחד האתגרים הוא פיתוח של מקורות הכנסה
נוספים למועצה".
לאורך השנים יזמה המועצה וקידמה מיזמים
כלכליים רבים" .ב'דודאים' עומדת להתרחש
מהפכה ,שתהפוך את המקום מאתר הטמנה
לאתר מיון וטיפול בפסולת" ,מספרת סיגל.
"הוקם אזור התעסוקה 'עידן הנגב' ,הונחה אבן
הפינה לאזור תעסוקה שיוקם בצומת שוקת,
'נגב פארק' ליד חצרים מתחיל לפעול ואנחנו
מקדמים אזור תעשייה לוגיסטי ליד שגב שלום,
אזור תעשיה חקלאי ליד אבשלו"ם ומיזמים
נוספים .העבודה על הפרויקטים הללו נמשכת
זמן רב ואני משוכנעת שהזרעים שנזרעו בעשור
האחרון יתנו פירות בעשור הקרוב ,כפי שאנחנו
נהנים עכשיו מהפרויקטים שנזרעו בימיו של
פאול.

מה שעשינו היה 'וואו' .להביא מטוב למצוין זה
אתגר גדול בהרבה ואני עסקתי לא מעט בשאלה
מה החותם שאשאיר אחרי".
קהילה של קהילות
התשובה לכך ,אומרת סיגל ,ניתנה בתהליך
האסטרטגי שהתקיים במהלך השנים 2010-
" .2009בתהליך הזה נולדו שני דברים מדהימים,
המהווים את הקו המנחה של המועצה :קהילה
של קהילות וערכי המועצה – אנחנו לא רק רשות
מקומית ,אלא קהילה אזורית ,שמוטל עליה לעמוד
באתגר מורכב .קהילה אזורית שמאגדת 13
קהילות 13 ,יישובים ,שכל אחד מהם יחיד ומיוחד,
בעל דנ"א ייחודי ואורחות חיים המאפיינים אותו.
החלטנו שמבחינתנו זה אינו קושי ,אלא מקור
כוחנו .השוני והייחודיות של כל אחד מהיישובים,
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הדבר השני שנולד באותו תהליך הוא ערכי
המועצה" .כששאלנו את עצמנו איך אנחנו
רואים את המועצה בעוד עשור ,הבנו שאנחנו
רוצים להיות מועצה ערכית .הגדרנו ארבעה
ערכים ,כאשר הראשון ,שהוגדר כערך ברזל,
הוא הכבוד לאחר ואליו הצטרפו מעורבות,
מצוינות וקהילתיות .קשה ליצור כלי מדידה
למידת ההטמעה של הערכים האלה .יש סימנים
שאפשר לראות בשטח ,אבל הדרך עוד ארוכה.
אני מקווה ומאחלת שהמועצה תלך איתם עוד
שנים ארוכות".
אתגרים כלכליים
"אחד האתגרים הגדולים שעמדו בפני המועצה
בשנים האחרונות ויעמדו לפתחה ביתר שאת
בשנים הקרובות ,הוא יצירת מקורות הכנסה

האתגר השני שיידרש מהמועצה בשנים הקרובות
הוא התאמה של שיטות העבודה ודרך חלוקת
התקציבים ליישובים .תקציב התמיכה של
המועצה ביישובים גבוה לאין שיעור ממה שקיים
במרבית המועצות האזוריות ,לצד מערך שירותים
רחב מאד .אם פעם יכולנו לאפשר לעצמנו גם
וגם ,גם לשמור על התמיכה הכספית וגם לספק
שירותים ,הפריבילגיה הזו הולכת ומצטמצמת
ונידרש לעשות סדרי עדיפויות .כשמתרגלים
לרמת חיים גבוהה ,כל קיצוץ נראה לנו בלתי
אפשרי ,בדיוק כמו בחיים האישיים.
שותפויות אזוריות
אחד הדגלים שהמועצה הניפה בשנים האחרונות
היה השותפויות האזוריות .אני מאמינה שכדי
להבטיח עתיד טוב לנו ולילדינו ,אין די בדאגה
לרמה ואיכות ביישובים שלנו .כדי שלנו יהיה
טוב ,חייב להיות טוב גם לשכנים שסובבים
אותנו .איננו יכולים להחליף את הממשלה
והמדינה ,אבל אנחנו יכולים לעשות לא מעט
ואנחנו עושים .החלטנו שמיזמים שקמים מחוץ
לגבולות היישובים יהיו בשותפות עם הרשויות
השכנות .אנחנו מתכננים ,יוזמים ומובילים,

פונים לרשויות השכנות ומציעים להן שותפות.
כך אנחנו משיגים שתי מטרות :השכנים שלנו
נהנים ומתחזקים מהפיתוח האזורי ואנחנו מונעים
מריבות וסכסוכים ,שבדרך כלל נמשכים שנים
ומונעים אפשרות להמשיך בפיתוח .כשאנחנו
מתחלקים ,בסופו של דבר אנחנו משיגים יותר
וכל השותפויות הללו מצטברות בסוף להרבה.
המועצה האזורית בני שמעון מוכרת כשיאנית
השותפויות האזוריות .אני גאה מאוד בכך ומקווה
מאוד שהמועצה תמשיך בקו הזה".
היום שאחרי
"אני אומרת לכולם שהגעתי לשיא הקריירה שלי
בגיל צעיר מדי .זו זכות ענקית למלא את התפקיד
של ראש רשות בכלל ובבני שמעון בפרט .אני
מרגישה שזכיתי להיות במקום שבו אפשר ליישם
בבוקר את מה שחלמתי עליו בלילה .תפקיד שבו
אפשר לגעת בשועי עולם ובילד ובתושב מהצד
השני ,תפקיד מרתק ,שמשלב את כל תחומי
החיים וכל סוגי האנשים" ,אומרת סיגל.
"אני מתקשה לחשוב על היום שאחרי התפקיד
האינטנסיבי הזה .לאורך העשור האחרון הטלפון
שלי מעולם לא כבה ,ביום או בלילה ,בארץ או
בחו"ל .בכל רגע נתון יכול סדר היום שלי להתהפך,
אם זה בגלל אירוע חירום ,אירוע בטחוני או דברים
אחרים שצצים .כשאני נוסעת ברחבי המועצה,
כמעט כל דבר הוא ענייני .כשאני רואה פסולת
מושלכת בצד  -זה ענייני .כשיש צומת מסוכן
שעדיין לא הוסדר ,למרות שהדבר אינו בתחום
אחריותי או סמכותי  -זה ענייני .כשאני יושבת עם
חברים בליל שבת ובשיחת חולין הם מקטרים על
בית הספר ,אני לא יכולה להשתתף בשיחה ויש
עוד אלפי דוגמאות.
האתגר הגדול של 'היום שאחרי' הוא לזוז הצידה.
אני אהיה לעזר לכל מי שיחליף אותי ,ככל שהוא
ירצה .יהיה לי קשה לשחרר ולראות איך הדברים
מתנהלים על ידי מישהו אחר .אני אשמח לראות
בהצלחתו של מי שיחליף אותי ואת המועצה
משגשגת ומתפתחת ,אבל זה יהיה קשה .זה
יהיה בלעדיי.
כרגע אני הולכת אל הלא נודע .למרות שכולם
משוכנעים שדרכי סלולה ובטוחה ,החלטתי
לפתוח את עצמי לעולם .הפוליטיקה והכנסת
זו אחת מהחלופות שעומדות בפני ואני בוחנת.
היום אני יודעת לומר בצורה ברורה שעלי להיות
במקום שבו אני מרגישה משמעות ,מקום שיאתגר
אותי ואני ארגיש שאני משפיעה בו ועושה למען
החברה והמדינה .לכן אני רואה את עצמי ממשיכה
במגזר הציבורי .איפה ואיך? ימים יגידו.

2018-2008
צמיחה ופיתוח:
•מ 4,000-תושבים ל 11-אלף תושבים.
•פיתוח ואכלוס של למעלה מ1,000-
מגרשים למגורים.
•מ 40%-מעל לגיל הפנסיה ל 42%-מתחת
לגיל .18
•הקמת אולמות ספורט ומגרשים משולבים.
פרויקטים מחוללי כלכלה
ותעסוקה:
•"דודאים" – גידול בהכנסות מ 8.8-מיליון
ש"ח בשנה ל 25-מיליון ש"ח.
•פתיחת אזור התעסוקה "עידן הנגב".
•פיתוח הפארק המוטורי "נגב פארק".
•הנחת אבן פינה לאזור תעסוקה בצומת
שוקת.
•קידום תוכניות לפארק לוגיסטי נבטים
ואזור תעשייתי חקלאי קמה.
•הסכמים אסטרטגיים עם באר שבע ורהט.

תלמידים .הקמת קמפוס חדש ,שבו
לומדים מרבית ילדי המועצה.
•תוכניות לעידוד מצוינות בבתי הספר.
•הקמת  4שבטים של תנועת "הצופים",
נפתח סניף "כנפיים של קרמבו" ובכל
היישובים פועלות תנועות נוער.
שירותי המועצה:
•הקמת ועדה לתכנון ובנייה ,מחלקה
מוניציפאלית ,מחלקה לשירותי דת ומרכז
צעירים.
•פיתוח והרחבה של השירותים לוותיקים.
•הקמת תחומי הבריאות והסביבה.
•פיתוח מענים לבעלי צרכים מיוחדים.
•הקמת מוקד לפניות הציבור בתחום
האזרחי ובתחום הביטחוני.
•יצירת תוכניות עבודה מחוברות לתקציב
ומדדי ביצוע.
•יצירת סל שירותים ואמנת שירות.

מעורבות בחברה:
חינוך:
•מיזמים חברתיים משותפים עם רשויות
•מ 18-ל 31-גני ילדים.
שכנות.
•מבית ספר יסודי אחד ל 4-בתי ספר
•שותפות ותמיכה ב"כוכבי המדבר"
יסודיים.
ובפנימיית "עדנים".
•"מבואות הנגב" – מ 350-תלמידים ל940-

תודות
לפני כולם ,אני רוצה להודות לעובדי ועובדות המועצה ,שהם כמו משפחה
עבורי ובראשם למנהלי האגפים  -חברי וחברות צוות המטה .התברכתי
בצוות מדהים ,שהלך אתי באש ובמים לאורך כל התקופה .כל אחד ואחת
מהם הם גם עובדים שלי וגם חברים שלי ואני גאה בכך מאוד .כמו מנצח
בתזמורת ,כדי להצליח בתפקיד הזה נדרשים כלי הנגינה הטובים ביותר
והנגנים הטובים ביותר .אנחנו לא מושלמים ועושים טעויות ,אבל אני
יודעת שיש במועצה חבורה משובחת של אנשים ,שקמים בבוקר בתחושה
של שליחות ומתוך רצון לעשות טוב.
אני רוצה להודות גם להנהגות היישובים לאורך התקופה וכמובן לתושבי
ותושבות המועצה ,שרבים מהם פגשתי והכרתי במהלך השנים .אני מודה
לכם על האמון ,על התמיכה ,על הפרגון ועל ים האהבה שעטפה אותי במהלך
כל שנות הכהונה .אני הולכת ,אבל נשארת חלק מהמועצה וחלק מהקהילה.

גיליון מס 258 .נובמבר 9 | 2018

10
מסכמים
עשור בבני
שמעון

אגף מנכ"לית  /הדרה גורפינקל ,מנכ"לית המועצה

ל

הביט לאחור ולנסות לסכם תקופה ארוכה כל
כך ,בפרט כשמדובר על עשור משמעותי כל
כך בחיי האישיים ,זו משימה מורכבת והיא הופכת
למורכבת יותר כשמוסיפים את השינויים מרחיקי
הלכת שעברה המועצה ויחד איתה היישובים.

לשירותי דת ,שחרטה על דגלה את קידום התרבות
היהודית במועצה .פעילויות חינוך המחברות בין
העולמות ושירותי דת מונגשים בבית המועצה
לכלל תושבי המועצה והסביבה (נישואין ,להבדיל
אלף אלפי הבדלות ,שירותי קבורה ,כשרות ועוד).
בזמן הקצר שבו עובדת המחלקה שיפצנו ושדרגנו
שלושה מקוואות ביישובי המועצה והתחלנו בבניית
מקווה נוסף .בימים אלה התחלנו בבנייה של שני
בתי כנסת חדשים.

הגעתי למועצה לפני כעשר שנים ,צעירה הן בגיל
והן בנוף ה"בני שמעוני" ,לתפקיד של מנהלת
היחידה האסטרטגית ,תפקיד שכולו חושב
וחולם גבוה ,צופה פני עתיד ועוסק בתכנון ארוך
טווח .תוך זמן קצר נוסף התפקיד הסטטוטורי
של "מזכיר המועצה" וכך הוקם אגף המנכל"ית,
שמבטא בעיני ,יותר מכל ,את השילוב העוצמתי
בין היום-יום לחלום.

הקמנו מחדש את תחום רישוי העסקים .הרפורמה
בחוק הצריכה היערכות מחודשת ולכן התאמנו את
נהלי העבודה והגדרנו מדיניות ,שמטרתה לקדם
את תהליך הרישוי .הנגשנו את השירות לעסקים
בתוספת הסברים מלאים וסיוע באתר האינטרנט
של המועצה .אנו פועלים לסייע לעסקים מול
גורמי הרישוי השונים ,נמצאים איתם בתקשורת
טובה ומלווים את העסק כל הדרך עד לקבלת
הרישוי וגם לאחריו.

באותן שנים עמד בפנינו האתגר הגדול של
צמיחה דמוגרפית מואצת .המועצה ,כארגון,
נדרשה לשינוי "ממעלה שנייה" – הפיכת המועצה
מארגון קטן ו"משפחתי" לארגון גדול ,שיש בכוחו
לתת מענה מותאם לשינויים הרבים .המאמץ
העיקרי נבע מהרצון לשמר את הרוח והמחויבות
הגדולה של עובדי המועצה לעבודתם ,תוך שינוי
המבנה הארגוני והתאמתו למעבר .כמיטב
המסורת ,התחלנו את המסע בקידום של תוכנית

בתחום משאבי האנוש וכוח-אדם נדרשנו
למהפכה של ממש .הארגון גדל והתרחב ,דבר
שהעלה את הצורך בתכנון מערך משאבי אנוש
ומחשבה מעמיקה על אופן פעולתו .גייסנו מנהלת
משאבי אנוש וכוח-אדם ופעלנו למחשוב והסדרה
של כלל תיקי העובדים ולשדרוג של תוכנות השכר
השונות .מחלקת השכר גדלה אף היא .כיום אנו
נותנים מענה ושירות לכ 600-עובדים במועצה
ולכל העמותות והתאגידים שבשליטת המועצה.

גם המחלקות הוותיקות  -תחבורה ובטיחות ,בתשתיות הכבישים והמדרכות .כל אלה בהתאם
הרחיבו והגדילו את פעילותן כמעט ללא הכר.
לסל השירותים ולחלוקת תחומי האחריות בין
בהמשך ודרך שתי תוכניות אסטרטגיות נוספות ,המועצה ליישובים.
תחזיות אוכלוסייה שמתעדכנות אחת לשנה ,הקמנו מוקד אזרחי לפניות הציבור בשותפות
הגדרת סל שירותים ואמנת שירות כוללת ,עם מחלקת הביטחון .המוקד נותן מענה לפניות
המותאמת לחזון המועצה ולשלטון הדו-רובדי ,24/7 ,מבוסס על אמנת השירות ובשעת חירום
זכתה המחלקה המוניציפאלית למתיחת פנים הופך להיות מוקד בטחוני .הוא מצויד באמצעים
והפכה למחלקת שפ"ה וסביבה (שיפור פני היישוב הטכנולוגיים המתקדמים ביותר וכולל מערך
והמועצה) .במחלקה זו הטמענו את תחום איכות משוכלל של מצלמות ,הפרוסות בכל יישובי
הסביבה ,כחלק אינטגרלי מעבודתה .מערך פינוי המועצה.
הפסולת הוגדל בדגש על הפרדה מושכלת
מחשוב ודיגיטציה הוא תחום נוסף שחייב היערכות
במקור .הקמנו פינות מחזור לפינוי זרמים ייעודיים
מחודשת וקפיצת מדרגה .בשנים האחרונות
ולאחרונה אף נוסף "הפח הכתום" לריכוז פסולת
הושקעו בתחום זה מחשבה ומשאבים רבים
אריזות ,שהפך לכוכב החדש בכל יישובי המועצה.
וכתוצאה מכך כבר ניתן חלק גדול משירותי
לצד מחלקת השפ"ה הקמנו מחלקה חדשה  -המועצה באופן מקוון .בימים אלה אנו בעיצומו
מחלקת אחזקה ותשתיות .באחריותה נמצאים של פרויקט נרחב בתחום הדיגיטציה ,שיאפשר
הנושאים הבאים :אחזקת גני השעשועים הפזורים שימור ידע ,העברת מידע והאחדה של שגרות
בכל יישובי המועצה ,בדיקות תקינות בגנים וטיפול העבודה.
שוטף (המתקנים נצבעים ,מתבצע טיפול בחול
אגף המנכ"לית עוסק בנושאים רבים ,שחלקם
וכמובן ,מתוקנים ומוחלפים על בסיס יום-יומי
הגדול נמצאים בלב מתן השירות לתושב ,זאת
מתקנים שהתבלו או נשברו) ,כיבוי אש ואחזקת
בהתאמה לקידומה של המועצה כארגון בכל
המערכות .לאחרונה גייסנו שני צוותים חדשים –
הנוגע למנגנו,ן משאבי אנוש וכוח-אדם.
ניידת שירות ,העוסקת בטיפול ואחזקה של מבני
הציבור ,שכבר היום מאפשרת לישובים הרוצים גאוותי ותודתי העמוקה למנהלי המחלקות ועובדי
בכך סיוע וכן ניידת שירות לטיפול בכבישים האגף ,שותפי לדרך ,המשקיעים לילות כימים
ומדרכות ,שצוידה ממש לאחרונה במכונת צבע ומאפשרים לכל אחד את ההזדמנות לחלום בדרכו
לסימון כבישים ובכל הציוד הנדרש לטיפול המיוחדת על העשור הבא.

כווולם מגיעים לקתדרה!

מגוון רחב של נושאים | מיטב המרצים | מפגש חברתי הכולל קפה ומאפה
חלק מההרצאות פתוחות לציבור הרחב!!

בני ששים ומטה מוזמנים לבחור ולהירשם לסדרות הפתוחות  -הזדמנות נפלאה
לשמוע הרצאות במשותף וליהנות מכיבוד קל וחברה נעימה
המפגשים מתקיימים בדביר בין השעות 18:30 – 17:00
החל מה  14.10 -עד סוף יוני .2019

אסטרטגית רחבה ,בשיתוף פעולה עם הנהגות
היישובים .סקרנו ,חשבנו וחלמנו את הדרך שלפיה
על המועצה להתנהל בשנים הבאות.
בתום סדרת המפגשים ,שהתקיימו בכל היישובים,
נפגשנו כולנו לשיח משותף .במשך יומיים עמלו
הצוותים ומליאת המועצה ונולד חזון חדש
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למועצה – "קהילה של קהילות" .החזון תורגם
למטרות ,המטרות לתוכנית עבודה ויצאנו לדרך.
הקמנו מחלקה מוניציפאלית (כן ,מוזר לחשוב
שלפני כן לא היתה מחלקה כזו) .שירותי
התברואה ,הווטרינריה ומערך הטיפול בפסולת
רוכזו למחלקה זו ושודרגו .גייסנו צוות והקמנו

ניידת שירות ,שעובדת לפי תוכנית עבודה
מסודרת בכל יישובי המועצה – מנקה ,מתקנת
ומטפלת בעמדות המחזור .יצאנו למכרזים
מסודרים ,המאפשרים לכלל יישובי המועצה
לבחור ולהשוות את האופן שבו נותן היישוב
את המענה לשירותים השונים ,כדוגמת הגינון
והחשמל ובנינו ביחד עם בעלי התפקידים
ביישובים את האופן שבו נפקח על הקבלנים
השונים הפועלים ביישוב.

לוותיקים מעל גיל  60יישלחו הסעות הלוך וחזור.
לציבור הרחב ההגעה למקום באופן עצמאי (ללא הסעות).
ניתן להצטרף בכל שלב לאחר הרשמה בטלפון:
 052-8893964או במיילtirza53@gmail.com :
את הפרטים אודות תכני החוגים תוכלו למצוא באתר המועצה:
שירותים חברתיים > עמותת ותיקי בני שמעון
להתראות במועדון! תרצה פלח ,מנהלת קתדרת ותיקי בני שמעון

במאמץ גדול נפרדנו מהמועצה הדתית
המשותפת בני שמעון-מרחבים והקמנו מחלקה
גיליון מס 258 .נובמבר 11 | 2018
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מסכמים
עשור בבני
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10
אגף הכספים  -סיכום תקופה ,סיכום תפקיד ,סיכום אישי /
נועה לוין ריצ'קר ,גזברית המועצה בעשור האחרון

ההון האנושי קודם לכל.

בתעוזה ובאומץ שקיימות בעיקר אצל חסרי
המידע ,התיישבתי לפני כתשע שנים על הכיסא
של גזבר המועצה .לא הבנתי מימיני ומשמאלי
ברשות מקומית ,לא תיארתי לעצמי את גודל
המשימה ובוודאי לא את מה שאעבור במשך
שנים אלה ולכן ,בצעד נמרץ וחיוך ביישני ומלא
אנרגיות טובות – הגעתי.
צללתי לתוך התפקיד כאשה צעירה ,אם ל3-
ילדים קטנים .נעלמתי משבילי הקיבוץ ,מהוועדות
ומהפעילויות שהיו חלק בלתי נפרד ממני עד אותו
יום .יצאתי בבוקר משערי הקיבוץ וכשחזרתי,
על פי רוב כבר היה חושך (והילדים היו כבר
מקולחים .)...הבטחתי לעצמי שבשנה הראשונה
לא אקבל החלטות ,אלא אתמקד במטרה
המרכזית  -ללמוד ,לשרוד ולהשתלט על כל
הידע הנדרש.
היום נדמה כאילו אין כל קשר בין המקום שאליו
נכנסתי והמקום שממנו אני יוצאת .רק הגאוגרפיה
שרדה .הכביש השתנה ,נולד רמזור בצומת
דביר ולאחר מכן בבית קמה .בהמשך אף נבנו
גשרים ולסיום השתנה השם ל"כביש שש" ,אבל
הסיבובים בדרך הביתה ,לדביר ,נשארו כשהיו
וההתרגשות בלב ,כשרואים את העצים מבצבצים
בדרך ,נשארה אף היא .הבניין שונה ,הקירות
הוקמו מחדש ,חלונות הוחלפו ,אפילו גג חדש
שאינו אסבסט נבנה ,אבל לא זה השינוי הגדול.
זאת רק תפאורה לשינוי האמיתי.
נכנסתי למועצה עם תקציב של כ 85-מיליון
 ₪ואני יוצאת ממועצה החולשת על  6חברות
כלכליות ועירוניות ,במחזור כספי של כחצי
מיליארד  .₪ביני לבין עצמי אני קוראת לה
"מפלצת" ועדיין כסף הוא חשוב ,אך אינו העיקר.
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נכנסתי לאגף כספים הבנוי מארבע מחלקות:
הנהלת חשבונות ,גבייה ,תקציב ורכש ומכרזים,
כאשר רמת שיתוף הפעולה בין המחלקות נמוכה
מאוד ,לאחר שנה ללא ניהול ,הרבה משקעים
וחוסר מוטיבציה .ההתנגדויות לשינויים היו
גבוהות ,בוודאי כאשר השינויים מגיעים מילדונת
חדשה .אני יוצאת ממועצה שיש בה אגף כספים
שהוא חוד החנית של הארגון ובו  20עובדות
מסורות ,מחויבות ומקצועיות ,המשתפות פעולה
למען הצלחת הארגון והשירות לתושבים.

אז מה בעצם עשינו באגף?
תחום "דודאים" :עיקר עיסוקי היה בתחום ניהול
הכספים של "דודאים" .הקמנו מערך גבייה עצמאי
לאתר ,ליוויתי הליך משפטי מול המדינה בנושא
מע"מ (בבית המשפט המחוזי ובבית המשפט
העליון) ,נבנתה תוכנית עסקית למפעל למיון
והפרדה ,פורסם מכרז ראשון לשותף במפעל
המיון ולאחריו מכרז שני לשותף במפעל המיון
ומכרז שלישי לשותף בחברה הכלכלית .נושא
נוסף היה גיוס הון לצורך הקמתו של מפעל המיון.
העברת דודאים לחברה הכלכלית  -ארבע מילים
שתחתיהן מסתתרות אלפי שעות עבודה מול
יועצים כלכליים ,עורכי דין ,רואה חשבון ומוסדות
המדינה ,כשכל זה נעשה בחודשים ספורים ,כי
סיגל דרשה שזה יקרה ב 1.1.2015-ומה לעשות
שהיינו בחודש יולי כשהיא ביקשה? השמיים הם
הגבול.
ואופס  -חברה שכאשר הגעתי למועצה השפיעה
על מחזור המועצה בכ 40-מיליון  ,₪הופכת
להיות מפלצת עם מחזור של  170מיליון ש"ח
וכל האופרציה הכספית שלה מתנהלת תחת
אגף הכספים.

למוצר מדף ,המבטיח שירות זמין ונוח .הגדלנו
את מחלקת השכר ושיפרנו את המקצועיות.
עברנו בהצלחה אין ספור ביקורות בנושא ניהול
מערך הכספים של כל החברות הבנות והמועצה
עצמה  -מטעם משרד הפנים על כל שלוחותיו
השונות ,מטעם הממונה על התאגידים ומטעם
רשם העמותות.
מחלקת הרכש והמכרזים :בנינו את המחלקה
מחדש ,התאמנו אותה לדרישות החוק והפרדת
הרשויות ,העברנו למחלקה את הניהול של מכרזי
ההנדסה והסדרנו התקשרויות היסטוריות גדולות
במכרזים מסודרים  -גבייה ,שרותי הנהלת
חשבונות ,ביטוח .גיוס הון ,הסעות ועוד.
בתחום התקציב :הגדרנו מחדש את תוכנית
העבודה המחוברת לתקציב לתוך מערכת
התקציב ,על מנת לקבל פלטים למנהלים
בצורה המיטבית לצורך ניתוח ומעקב על תוצאות
הביצוע.

תחום חשוב נוסף הוא ההסברה.
כמות המצגות והניתוחים שהכנתי למליאה,
להנהלה ,לכנס ועדים ,לפגישות עם הנהלות
היישובים ,לפגישות ביישובים ,למנהלי קהילה
חדשים ומנהלי חשבונות חדשים ,מעידה
שעסקתי הרבה מאוד בהסברה .מכיוון שאני
מתעקשת לגרום לכך שהחומר יובן ,הרביתי
להטריד אתכם ,אך כולי תקווה שהכל לטובה.
אני יודעת שתמונתי עומדת מול המליאה
ומסבירה בעזרת הידיים" :לכו אתי לאט ונבין
הכל יחד .תסתכלו עלי ,"...יכולה לעורר חיוך
ואף צחוק קל .דעו שהדבר נבע מרצון ללמד
אתכם את החומר הנדרש לקבלת ההחלטות
ובא מהרבה אהבה והערכה כלפיכם.

מחלקת הגבייה :העברנו את גביית התשלומים
לבתי הספר למחלקת הגבייה ,הקמנו מערך
תשלום מקוון לנוחותם של התושבים ,ערכנו
סקר נכסים לארנונה בכל יישובי המועצה
ומתקניה וכמו כן סגרנו ושיפרנו הסכמים מול
משרד הביטחון.

אני מסיימת קרוב לעשר שנים של גזברות בארגון
שבכל רגע הייתי גאה להיות חלק ממנו .צוות
המטה היווה עבורי בית ושותפים משמעותיים,
שהקלו על הדרך ועל כובד המשא .גם כשהיה
כבד מאוד ,כולם נעמדו זה לצד זה ומעבר לכך,
היתה שם תמיד סיגל שניצחה על הכל ,לחצה,
הרגיעה ,כעסה ,אהבה ,צעקה וצחקה .אילולי היא,
לא הייתי עוברת דקה אחת במסע זה.

מחלקת הנהלת חשבונות :החלפנו בהצלחה את
התוכנה של הנהלת החשבונות ,הגבייה והרכש

שוב שמחתי לגלות שהשלם גדול מסכום חלקיו.
ברכותי ובהצלחה לממשיכים.

גם במחלקות האגף חלו שינויים:

מסכמים
עשור בבני
שמעון

אגף ההנדסה  /ולדימיר פיצ'קר ,מהנדס המועצה והועדה המקומית
לתכנון ובניה

בית המועצה

בית קמה

הקמת מבנה הועדה המקומית לתכנון ובנייה
והנדסההקמת מבנה החברה הכלכלית והשירותים
המוניציפאליים
שיפוץ והרחבת מבנה מחלקת הרווחה
הקמת מחסן החירום
שיפוץ ושדרוג לשכת ראש המועצה ובית המועצה
הקמת מוקד חירום ממוגן

הקמת גני ילדים ומעון יום
סיום פיתוח תשתיות ונוף לשכונת ההרחבה ( 138יח"ד)
פיתוח תשתיות ונוף לשכונת הבנים ( 22יח"ד)

שומריה

פיתוח תשתיות ונוף לשכונת שלב א'
הקמת שלוש כיתות גן
עבודות פיתוח תשתיות ההרחבה
שדרוג מרכיבי הבטחון

שובל

פיתוח תשתיות ונוף בהרחבה ( 80יח"ד)
שדרוג תשתיות במתחם הקיבוץ
הקמת קמפוס מבואות הנגב
הקמת האמפיתיאטרון
הקמת מגרש אתלטיקה
שיפוץ והחלפת גג אולם ספורט

דביר

שדרוג תשתיות במתחם הקיבוץ
פיתוח תשתיות ונוף בהרחבה ( 138יח"ד)
פיתוח תשתיות ונוף לבתי האגודה
פיתוח פארק ושביל הצרצרים
הרחבת בית העלמין
הסבת הקומונה למועדון ותיקיםמיגון מבני חינוך

להב

פיתוח תשתיות לשכונות הקרן ( 33יח"ד)
פיתוח תשתיות לשכונות הסילו ( 21יח"ד)
הסבת המכבסה למועדון ותיקים
שדרוג תשתיות המים בקיבוץ
הרחבת מעון יום
הקמת מתחם הספורטמיגון מבני חינוך

משמר הנגב

ג׳ו אלון

הקמת ביה"ס למנהיגות בדואית
הקמת מערכת להגברת לחץ מים וכיבוי אש
ריצוף רחבת המאהל הבדואי
פיתוח מתחם מוזיאון המורשת הבדואים

פיתוח תשתיות ונוף בהרחבה (138
יח"ד)
שיפוץ מועדון ילדים ונוער
מיגון מבני חינוך

גבעות בר

פיתוח תשתיות ונוף לשכונת שלב ב'
הקמת גני ילדים ומעונות יום
הקמת ביה"ס יובלי הנגבפיתוח
הפארק המרכזי וחנייה
הקמת מועדון ילדים ונוער
הקמת האמפיתיאטרון

כרמים

פיתוח תשתיות ונוף ההרחבה ( 38יח"ד)
הקמת מערכת תאורה סולארית בהרחבה פיתוח
האקושביל
הקמת מקווה טהרה לנשים
מיגון מבני חינוך

נבטים

פיתוח תשתיות ונוף בהרחבה ( 77יח"ד)
פיתוח פארק מרכזי במגרש 507
הקמת מועדון פיס
הקמת מעון יום
הסבת מבנה למועדון

שדה תימן

הרחבת מנחת מטוסים
סלילת חניית מטוסים

תדהר

פיתוח תשתיות ונוף בהרחבה (12
יח"ד(פיתוח תשתיות ונוף בהרחבה
( 24יח"ד)

תאשור

פיתוח תשתיות ונוף בהרחבה ( 24יח"ד)

ברוש

הקמת מבנה רב תכליתי
שיפוץ מבנה הצופים
שיפוץ מעון יום
פיתוח תשתיות ונוף בהרחבה ( 22יח"ד)
שיקום כבישים ותשתיות
הקמת גן ילדים "תות"
מיגון מבני חינוך

חצרים

פיתוח תשתיות ונוף לשכונת הלול
( 40יח"ד)
הסבת מבנה לשימור למועדון
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אגף החינוך  /אמיר ברזילי ,מנהל האגף

להב ושובל .בכרמים הוקם סניף של תנועת
"צמרת" ,בשומריה פועלת תנועת "אריאל" וכמובן,
ביוזמתם הנפלאה של בני הנוער שלנו הוקם סניף
"כנפיים של קרמבו' ,תנועת נוער שבה פועלים
בה יחדיו ילדים עם ובלי צרכים מיוחדים ומובילים
אותה במשותף בני נוער דתיים וחילוניים מיישובי
המועצה .אחוז הבוגרים והבוגרות שלנו שבוחרים
לצאת לשנת שירות ולתרום שנה נוספת לפני
הצבא במקומות המאתגרים ביותר בחברה
הישראלית ,גדל מ 18%-ל .50%-המרכז החברתי
ב"מבואות הנגב" התבסס ,התחזק והתייצב על
כ 180-חניכים וגובשה מסורת של פעילויות
חברתיות רבות ומגוונות לכלל בני ובנות הנוער
ברמת המועצה.

א

ין תחום במועצה שחש את גידולה
והתפתחותה בעשור האחרון כפי שחש
אגף החינוך .ידוע שאוכלוסיית המועצה כמעט
והושלשה בעשור האחרון ,אבל נתון מעניין
לא פחות הוא שאם לפני עשור היו כ40%-
מאוכלוסיית המועצה מעל גיל הפנסיה ,הרי כיום
כ 42%-הם מתחת לגיל  18ונדמה לי שנתונים
אלה מסבירים הכל.

מאגף חינוך שהפעיל מערך של  15גני ילדים ובית
ספר יסודי אחד שבו  350תלמידים ,גדל האגף
לממדים משמעותיים ביותר .היום ,עם פתיחתה
של שנת הלימודים תשע"ט ,מונה מערך החינוך
במועצה  30גני ילדים 5 ,בתי ספר יסודיים ושני
בתי ספר תיכוניים " -מבואות הנגב" בשובל,
המונה כ 950-תלמידים ובית הספר "כוכבי
המדבר" ,שפועל בתחומי המועצה .בסה"כ נותן
אגף החינוך שירותי חינוך לכ 4,200-ילדים וילדות
מגיל לידה ועד כתה י"ב.

חינוך לשותפות :המרחק הגיאוגרפי ומטלות
היום-יום אינם מאפשרים פעמים רבות לראות
את הנעשה מעבר לגדר .בשנים האחרונות שם
לו אגף החינוך כיעד לסייע לבתי הספר ,הגנים
והחינוך החברתי לראות את הנעשה בבתי הספר
והיישובים השונים ולשתף פעולה עם אוכלוסיות
שונות בחברה הישראלית .כך נולדה פעילות
"בנות בתנועה" ,המשלבת את בנות שומריה ביום
פעילות עם בנות המועצה ,הוקם בית הספר "כוכבי
המדבר"  -בית ספר למנהיגות בחברה הבדואית
ואתו הולכות ומתפתחות פעילויות משותפות עם
הנוער שלנו ,קייטנות ותוכניות מסוגים שונים
עם ילדים ונוער מהיישובים הבדואיים ,תוכניות
מנהיגות עם באר שבע ומונטריאול בממסגרת
"שותפות  "2000ועוד.

התפתחויות ומגמות עיקריות:

חינוך פורמלי :לפני עשור ,החליטה המועצה ,
במסגרת תוכנית אסטרטגית שנעשתה בשותפות
עם תושבים רבים ,שהדרך הטובה ביותר לתת
לילדינו את המיטב היא באמצעות מוסדות חינוך
שלנו ולכן השאיפה היא שמרבית ילדינו ילמדו
בבתי ספר של המועצה .כחלק מתפיסה זו הוקמו
בתי ספר בשומריה (תלמוד תורה ובית הספר
לבנות) וביה"ס "יובלי הנגב" בגבעות בר .בית
הספר "נווה במדבר" עבר למועצה ,קלט את
ילדי נבטים ולאחרונה גם את ילדי כרמים .כל
יישובי המועצה התקבצו ב"מבואות הנגב" (החל
מהשנה גם ילדי חצרים) והקמתו של הקמפוס
החדש והחדיש מסתיימת בימים אלה ממש.
הוקמו גני ילדים ומוסדות החינוך שלנו הפכו
להיות אבן שואבת חינוכית לאזור כולו .משפחות
מכל רחבי הנגב עושות כל מאמץ כדי לאפשר
לילדיהן ללמוד במוסדות החינוך שלנו.
החינוך המיוחד :בעשור זה הוקם גן לחינוך מיוחד,
"גן ורד" במשמר הנגב ,הנותן מענה לילדים
מעוכבי התפתחות ,מתוך אמונה כי "אין כמו
בבית" וניסיון להשאיר מספר רב ככל הניתן של
ילדי חינוך מיוחד אצלנו ,בבני שמעון .מאותו הטעם
הוקמה כיתת "ניצן" ,כיתת תקשורת לילדים
על הרצף האוטיסטי ,בבית הספר "ניצני הנגב"
בבית קמה .לצידם הולך ומתפתח בשותפות
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לצד כל אלה ,הצטרפנו לרשת "ערי חינוך"
ובמסגרתה גיבשנו את תפיסת העולם והחזון
של מערכת החינוך במועצה ,שבמרכזה שלושה
מעגלים  -אני  ,אתה ,אנחנו .בכל מעגל נוצרים
מרחבי משמעות ,שבהם יוכלו כל ילדה וילד בבני
שמעון למצוא את מקומם ,וכל זה ,כמובן ,רק על
קצה המזלג.

עם האגף לשירותים חברתיים תחום הצרכים
המיוחדים ,אשר מלווה ,מייעץ ,תומך ומארגן
פעילויות לילדים המיוחדים ולבני משפחותיהם.
החינוך החברתי ,שאנו רואים לו חשיבות גדולה,
קיבל תנופה אדירה :מערכות החינוך החברתי
בגילאי בית הספר היסודי בכל היישובים קיבלו
השנה זריקת מרץ רצינית בדמות השתתפותה
של המועצה בכוח-האדם ובליווי פדגוגי לתכני
הפעילות .כ 90%-מתלמידי בתי הספר היסודיים

לוקחים חלק בחינוך החברתי ביישוביהם .בתחום
הנוער עוברת המועצה לעבודה על פי שכבות
גיל .מודל זה מאפשר למספר רב יותר של ילדים
ליהנות מפעילויות ערכיות ואיכותיות של המועצה.
מספר השבטים והקינים של תנועות הנוער גדל
ואתו גם מספר החניכים .בנוסף לשבט הצופים
בחצרים ,הוקמו שבטים במושבי יחדיו ,גבעות בר,
משמר הנגב ונבטים .תנועת "השומר הצעיר"
חיזקה וביססה את פעילותה בבית קמה ,דביר,

בחינוך כמו בחינוך ,העבודה אינה נגמרת לעולם.
קשה לרצות את כולם ,אבל אנו ערוכים ומלאי
מרץ לקראת יעדי העשור הבא ,שיוקדש לקפיצת
מדרגה נוספת בחינוך בבני שמעון .נשקיע בעידוד
הצטיינות ומצוינות ,חיזוק מערכות הגיל הרך,
למידה חדשנית טכנולוגית ולצד אלה ,המשך
חיזוקו ופיתוחו של החינוך החברתי .

הצטרפו אלינו לעשייה חברתית
שתשפיע על הבית של כולנו

₪
סטודנטים לתואר ראשון/שני/הנדסאים המוכרים
במל"ג תושבי בני שמעון
בגילאי 18-40
 140שעות לטובת פעילות במרכז הצעירים ופעילות
ישובית.
בוחרים מסלול ואנחנו כבר נחזור אליכם
גרפיקה ושיווק
תרבות ופנאי
צמיחה דמוגרפית
מעורבות חברתית
בניית הכשרות
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אגף תרבות ,חוגים וספורט  /יוסי טוביאנה ,מנהל האגף

א

ם רוצים לסכם במשפט אחד את העשור
החולף במחלקה לתרבות הפנאי ,ניתן
להגדיר אותו כך :פעם" :האם יגיע מספיק קהל?"
והיום – "למה זה  SOLD OUTמהר כל כך?"

לתפיסתנו ,אנחנו עוסקים בחינוך  -חינוך
באמצעות ריקוד ,שירה ,ספורט ובכלל זה
חינוך למצוינות .מטרתנו היא לאפשר לכל ילד
וילדה ,נער ונערה ,למצוא במגוון הפעילויות שאנו
מציעים את המקום שלו ,המקום שהוא אוהב
ומאפשר לו להצטיין .קבוצות הכדורעף שלנו
מצטיינות וזוכות באליפויות .מועדון הבדמינטון
הצעיר שלנו כבר קטף מדליות והצלחות.
בחמש השנים האחרונות אנחנו מארחים
בשובל כנסים ארציים של ג'אגלינג וחד-אופן.
ההרכבים המוזיקליים שלנו אירחו את האמנים
המובילים בארץ לערבי הצדעה וזכו לשבחים
רבים מהאמנים על הכשרונות של בני הנוער
ואיכות ההפקה.

זה היה עשור שתחילתו יצירה של יש מאין
והמשכו הפקות בכל תחומי האמנות והיצירה.
היום מציעה המועצה עושר רב של פעילויות
תרבות :סדרות מנויי תיאטרון למבוגרים ולילדים,
סדרות מוזיקה של הסינפונייטה ושל התזמורת
הקאמרית הקיבוצית ,הרצאות על בריאות
ותרבות בשיתוף עם מחלקת הבריאות ,חובבי
הטבע יוצאים לטיולים ומועדון הזמר התחיל
את שנתו ה.35-
בכל שנה אנחנו מפיקים את אירוע מוצאי יום
העצמאות ,מופעי קיץ של זמרים וזמרות מובילים,
ערבי הצדעה לאמנים בהשתתפותם ,פסטיבלים
גדולים ואירועים קטנים יותר ולאחרונה את
פרויקט "כאן גרים בכיף"  -קהילות פוגשות
קהילות למפגשי תרבות.
מחלקת הספורט והחוגים שילשה את מספר
לקוחותיה בשמונה השנים האחרונות וכוללת
היום כ 3,000-משתתפים פעילים מדי שנה.
בין המשפחות החדשות והרבות שהגיעו אלינו
בעשור האחרון ,יש משפחות צעירות עם ילדים,
שהוריהם אינם חוסכים דבר על מנת להקנות
לילדיהם את הטוב ביותר – חוגים ,אימונים
ושיעורים שהמחלקה מציעה.
לפני חמש שנים ,עם תחילת הקדנציה השנייה
שלה כראש המועצה ,קראה לי סיגל מורן והטילה
עלי לאחד את מחלקות התרבות ,הספורט
והחוגים לאגף אחד ,המקביל למתנ"ס ברשויות
אחרות .החלטה זו ,שנתנה לי את ההזדמנות
להפוך למנהל של ממש ,היתה ללא ספק החלטה
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בתחילת העשור ,זמן קצר לאחר כניסתה
לתפקיד ,קראה לי סיגל וביקשה שנקדם את
תחום המוזיקה במועצה .אנחנו ,שאוהבים
משימות כאלה ,הפשלנו שרוולים והתוצאה:
הרכבים מוזיקליים שהולכים ומשתבחים כל
שנה ,חוגי נגינה מגוונים בכל יישובי המועצה
ועשרות רבות של ילדים ,בני נוער ומבוגרים
שלומדים ומנגנים.

נכונה ובזכותה הפכנו לצוות גדול ,שיכול לשתף
פעולה ולגבות איש את רעהו בתחומים השונים.
מחלקת הספורט והחוגים בניהולי (כמי שעובד
במועצה  32שנים 18 ,מתוכן כמנהל המחלקה),
הציבה לעצמה מטרה להנגיש לכמה שיותר
תושבים  -ילדים ,בני נוער ,בוגרים ובוגרים,+
את החוגים והפעילויות ממש עד לפתח הבית.

המועצה שלנו פרוסה על שטח נרחב ,המרחקים
בין היישובים גדולים ואנו שואפים ,ככל הניתן,
לפתוח כמה שיותר חוגים ופעילויות ביישובים
עצמם .אני שמח לומר שהצלחנו .בכל היישובים
פועל מגוון של חוגי ספורט ,אמנות ,אימון גופני
ומוזיקה .אין זה אתגר פשוט ,אך בתמיכתם
ובעידודם של ראשת המועצה ומליאת המועצה,
אנחנו מנסים ללא הרף למצוא פתרונות יצירתיים
ולתת תמיכה נוספת ליישובים המרוחקים ,כדי
לאפשר להם מענים איכותיים .נכון ,לא תמיד
הצלחנו ,אבל עשינו ונעשה כמיטב יכולתנו
במסגרת המגבלות .זו גם ההזדמנות להזכיר
את המתנדבים ,או מדויק יותר לומר המתנדבות.
בדרך כלל אלה האמהות ,שבמרבית היישובים
לוקחות על עצמן להגדיל את מגוון החוגים ביישוב
ו"משגעות" אותנו ,אבל אנחנו נהנים ושמחים על
העבודה המשותפת ,שיוצרת מדי שנה אפשרויות
נוספות.

אפילו הורדוס לא היה מתבייש בתנופת הבנייה
שלנו .בעשור האחרון התחוללה מהפכה
באיכותם ומספרם של מתקני הספורט
שהוקמו ,שופצו ושודרגו ביישובי המועצה:
אולמות ספורט חדישים בגבעות בר ובמושבי
יחדיו ,ארבעה מגרשי ספורט משולבים ,אולם
הספורט ב"מבואות הנגב" שופץ וחודש ובימים
אלה מותקנים בו גם מזגנים ,שיפוץ וחידוש של
אולם הספורט ב"ניצני הנגב" ועוד .בימים אלה
מסתיימת הקמתו של מגרש שחב"ק (מגרש
כדורגל הכולל דשא סינטטי ,תאורה וגדר) בלהב
ובקרוב ייבנו ארבעה מגרשים נוספים ביישובי
המועצה ומגרש אתלטיקה וכדורגל ב"מבואות
הנגב" וכמובן ,האמפיתיאטרון המדהים שנבנה
ב"מבואות הנגב"/שובל והפך למרכז התרבות
של המועצה.
ולסיום ,משהו אישי :זכינו לכך שתפקידנו באגף
הוא לעשות טוב לאנשים .לא תמיד אנו מצליחים
להשביע את רצון כולם .גם לנו יש מגבלות ,אבל
אנחנו משתדלים ככל הניתן .בהזדמנות זו אני
מבקש להודות לצוות האגף ,האנשים שאתי
ולומר שאני שמח שמזלי הביא אותי במקרה
לפני  32שנים לעבוד במועצה תחת ראשי מועצה
שלמדתי מהם המון ונהניתי לשרת יחד איתם.

סדנת תפירה וריקמה
בבית גיל-עד
רוצה ללמוד תפירה ורקמה קרוב
לבית באווירה נעימה ומקצועית?
זאת ההזדמנות!!!
החלה ההרשמה לסדנת תפירה ורקמה
בבית גיל–עד (משמר הנגב).
מספר המקומות מוגבל .כל הקודם זוכה!
(מיועד לוותיקי המועצה)

כל מפגש שעתיים | ימי א׳ בשעה 16:30
בהנחיית דפנה דגן וסילביה בלושטיין
לפרטים באתר המועצה – אגף החוגים
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האגף לפיתוח כלכלי  /דרור קראווני ,מנכ"ל החברה הכלכלית
לייזום ופיתוח בני שמעון

א

ם בעשור שקדם לו החלה הנחת התשתית
התכנונית הבסיסית שתאפשר יצירת
הכנסות למועצה ,אזי בעשור האחרון ,בין השנים
 ,2018-2008תחת ניהולו של דרור קרוואני,
מנהל האגף לפיתוח כלכלי למעלה מעשור
וכיום מנכ"ל החברה הכלכלית החדשה של
בני שמעון ,התמקדה העשייה בתכנון מפורט
ויציאה לביצוע בחלק ניכר מהפרויקטים הגדולים
ובהמשך  -הנחת תשתיות לפיתוח כלכלי אזורי.

בשנת  2009נחתם הסכם ייחודי עם עיריית
באר שבע ,שכלל הסכמות לגבי אתר "דודאים"
ופרויקטים שונים בבני שמעון ,בכלל זה אזורי
תעסוקה ותיירות הנושקים לעיר .במקביל
לכך ,החל הפיתוח של אתר "דודאים" לצבור
תאוצה ,הן בצד העסקי– עם הגדלת הכנסות
משמעותית משנה לשנה והן בצד התכנוני – עם
סיום הכנתה של תב"ע חדשה לאתר ,המאפשרת
פיתוח אזור של מפעלי מיחזור והפעלת אתר
לפסולת יבשה .בנוסף לכך ,פותח הצד הטכני
עם שיפורים בטכנולוגיות ההטמנה ,המיחזור,
ייצור החשמל ועוד.

בשנת  2011החל שיווקו של אזור התעשייה
"עידן הנגב" – הראשון מבין מספר אזורי תעסוקה
מסוגים שונים ,הנבנים או מתוכננים להיבנות
ברחבי המועצה .בתוך זמן קצר שווקו כל
המגרשים באזור התעסוקה וביניהם מפעלי עוגן
כמו "סודה סטרים" ו"קרגל" ,הפועלים כבר היום
ב"עידן הנגב" ומספקים פרנסה לאלפי עובדות
ועובדים.
בשנת  ,2012לאחר עבודה תכנונית ארוכת
שנים ,הצלחנו לגייס חמישה משרדי ממשלה
ולהעביר החלטת ממשלה לגבי פרויקט "פארק
חצרים" – פרויקט התיירות הגדול בישראל.
ההחלטה הקצתה משאבים לפיתוח תשתיות
לפארק המוטורי (שפתח את שעריו לאחרונה)
ומגרשים לשיווק בפארק האטרקציות "נגב
פארק" ,ששיווקם יחל בתחילת .2019
בתקופה זו החל גם הביצוע של שבילי האופניים
הראשונים ביער להב ,על-פי תוכנית אב שיזם
האגף הכלכלי ואומצה על ידי הקק"ל .מרחב
יערות להב הפך לאזור רכיבה מועדף ובשנים
הקרובות צפויים להיסלל סינגלים רבים נוספים

(סינגל – מסלול רכיבה שרוחבו מיועד לרוכב
אופניים יחיד).
ההחלטה על מעבר כוחות צה"ל לנגב לא פסחה
גם על בני שמעון .לאחר שנים של עבודה על אזור
תעסוקה בצומת שוקת ,שצפוי להיות הגדול מבין
כל אזורי התעסוקה בנגב ,הצלחנו בשנת 2014
להעביר החלטת ממשלה המקצה  40מיליון ש"ח
לתחילת הפיתוח .אזור התעסוקה הזה אמור
לשרת ,בין היתר ,גם את בסיס המודיעין העצום
שיוקם בשנים הקרובות בקרבת צומת שוקת.
בשנת  2015הסתיימה הכנתה של תכנית
סטטוטורית לשמירה על השטחים הפתוחים
– תוכנית שבני שמעון היתה החלוצה במדינה
בהכנתה ובעקבותיה באו מועצות רבות אחרות.
התוכנית הכינה את התשתית לפיתוח עתידי
של היישובים והחקלאות בבני שמעון ובו בזמן
מבטיחה את שמירתם של מרחבי המועצה
פתוחים וירוקים לדורות.
בשנת  2016החל האגף לפיתוח כלכלי בטיפול
בתחום העסקים הקטנים .בשנתיים האחרונות
נמצא תחת ניהולו הפרויקט המצליח "מועדון
העסקים" ,שמטרתו פיתוח של כלכלה מקומית.
עשרות בעלי עסקים קטנים מרחבי המועצה
הצטרפו למועדון ,המעניק להם מגוון רחב של
שירותים ,כלים וידע.
בשנת  2017הסתיימה הכנתה של תב"ע חדשה
לאתר "דודאים" ,המבטיחה את המשך צמיחתו
ופיתוחו .בעקבות סיום התב"ע ,הוחלט על
הכנת מכרז להכנסת שותף אסטרטגי לחברה
הכלכלית הקיימת – מכרז שהתקיים השנה.
במקביל לכל אלה עוסק האגף בשנתיים
האחרונות בקידומם של מספר פרויקטים
גדולים חדשים .בין השאר ,גויסו משאבים
לתכנון של אזור תעסוקה לוגיסטי באזור מושב
נבטים ממזרח לבאר שבע וכיום נמצא התכנון
בשלבים מתקדמים .כמו כן ,גויסו משאבים והחל
תכנון להקמת אזור תעסוקה חקלאי חדשני
בתוך אזור התעסוקה "אבשלו"ם" בצומת בית
קמה ,אזור תעסוקה לתחום האנרגיה החליפית
בצמוד לאתר "דודאים" ועוד .מדובר בפרויקטים
שצפויים להעסיק את האגף בעשור הבא ויקפיצו
את כלכלת האזור מדרגה נוספת קדימה.
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האגף לשירותים חברתיים  /עידית אטינגר ,מנהלת האגף

ה

אגף לשירותים חברתיים בבני שמעון
מבוסס על תפיסת עבודה רבת שנים של
יצירת מענים רחבים לכלל האוכלוסייה במגוון
תחומים .בעשור האחרון עברה המועצה מהפכה,
הכפילה את גודלה וכך גיוונה את המאפיינים
של אוכלוסייתה .מצב זה חייב מחשבה תמידית
ועבודה רבה על דיוק והתאמה של עקרונות
פעילותו של האגף לגידול האוכלוסייה ,מאפייניה
החדשים והצרכים המשתנים.

עם הזמן ,אנו רואים יותר ויותר במושג "קהילה
של קהילות" מגדלור המכתיב כיוון ודרך ,במובן
המהותי והעמוק של הדברים .מבחינתנו ,הכוונה
להתייחסות בשלוש רמות:

קהילה אזורית

ישוב

פרט

בכל תחום שבו עוסק האגף אנחנו שואפים
להתייחס לרצף ,לפתח ולחזק את הקהילה
האזורית באמצעות מעני רוחב ברמת המועצה
וזאת במקביל ליצירת שירותים ותשתיות ברמת
היישוב והפרט.
בשנים האחרונות הקמנו ,פיתחנו ושיפרנו את
השירותים הניתנים לתושב ,על בסיס תפיסה זו.
מספר דוגמאות:
גישור :פתיחת סדנאות רוחב לבעלי תפקידים
ביישובים ובמועצה להטמעת השפה הגישורית,

במקביל להרחבה של שירותי הגישור לפרט.
צח"י (צוות חירום יישובי) :שיפור תמידי של
מוכנות המועצה לשעת חירום באמצעות הכשרות
צרכים מיוחדים :הקמת קבוצת הורים ,פורום
ותרגולים משותפים ,במקביל לבניית מודל עבודה
אנשי מקצוע ופעילות למשפחות ברמת המועצה,
מותאם לכל יישוב והתמקצעות של הצוותים.
במקביל ליצירת מענים מותאמים אישית ,בהתאם
התנדבות :ראייה מערכתית של התחום באמצעות
לצורך.
פיתוח של פורום רכזי התנדבות ויצירת מיזמים
בריאות :פתיחת סדנאות ,קורסים ,הרצאות
ברמת המועצה ,במקביל לליווי של היישובים
ופורומים ברמת המועצה ,הכנסת תחום הבריאות
והגדלת מערך המתנדבים .
למערכות החינוך ,במקביל לליווי של תחום
האגף לשירותים חברתיים משקיע שעות רבות
הבריאות בכל יישוב.
בחשיבה יצירתית כיצד "לעשות יותר בפחות",
עמותת ותיקי בני שמעון :הקמת מעני רוחב כגון כלומר ,להרחיב כל העת את שירותיו תוך עמידה
"שביל הזהב" ,מועדון הוותיקים ,פעילות ברמת במגבלות התקציביות ,אך כוחו האמיתי של האגף
המועצה ,במקביל לפתיחת "בית חם" בכל יישוב נמצא בהון האנושי .זכיתי לעבוד עם צוות עובדות
ופיתוח של תחום "שלום הוותיק" ,הנותן מענים איכותי ,מסור ,מחויב ומקצועי ,ברמה הגבוהה
אישיים.
ביותר .האתגר הגדול ביותר של כולנו בעשור
בינוי קהילתי :הפעלת פורום ברמת כלל המועצה הקרוב הוא להצליח להתאים את עצמנו למציאות
לחשיבה ולמידה ,במקביל לפיתוח של תהליכים המשתנה ולהישאר רלוונטיים ומשמעותיים בכל
קהילתיים ,בהתאם לצורך הייחודי של כל יישוב .אחת מן הרמות.
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נקודת שוויון

 /עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

law.ibe.office@gmail.com
אתרbercovitz-law.com :

ענבר ברקוביץ אפרים ,עורכת דין

תתמודדי
הרשות לקידום מעמד האשה הובילה קמפיין
שמטרתו הגדלת מספר הנשים המתמודדות
בבחירות לרשויות המקומיות .ליטל שוורץ המצחיקה
נבחרה לשחק בתפקיד "היועצת" ,העונה לשיחות
התייעצות מהצופות במילה אחת" :תתמודדי".
"מתוך כל עשרה נבחרים יש אשה אחת" ,אומרת
ה"יועצת" בקמפיין "רוצה שזה ישתנה? תתמודדי!".
"תתמודדי" .נשמע לך מוכר ,נכון? אז הנה כמה
מקומות נוספים שבהם שמענו זאת.
אם זה לא היה מצחיק...

טיפולי פוריות

זאת "עובדה ידועה" :בעיית פוריות היא בעיה נשית.
כבר בתנ"ך תוארו שרה ורבקה ,רחל וחנה כעקרות.
נשים רבות לאורך ההיסטוריה גורשו מכיוון שלא
הצליחו להרות ,או ילדו בנות בלבד .העקרות היא
בעיה המיוחסת לנשים ,אז והיום.

נתמודד

ת
ת
מ
ו
דדי
תתמודדי
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כל אשה שעברה את גיל  30יודעת לספר ,כי כולם
מזכירים לה זאת ,שהשעון הביולוגי מתקתק,
הביציות הנשיות מזדקנות ואילו הזרע צעיר לנצח.
כל זוג שהגיע למחלקות הפוריות יודע שלגבר
יגיעו ,אם בכלל ,אחרון .תחילה יבדקו את האשה
ואם תימצא אצלה בעיה ,שם ,על פי רוב ,ייפסקו
החיפושים .אולי זה נראה לכם סביר ,אך המחקרים
מראים אחרת :רק  30%מבעיות הפוריות מיוחסים
לאשה באופן בלעדי 30% .מהמקרים מקורם בגבר
באופן בלעדי ו 18%-מהמקרים מקורם בשילוב
בין הגבר והאשה .ביתר המקרים אין מוצאים את
הסיבה לבעיית הפוריות.
אל תטעו ,זה עמוק יותר מאשר טעות תפיסתית
בלבד .אם חלקם של הגבר והאשה בפוריות שווה,
יש אפשרות שהטיפולים יבוצעו גם על הגבר -
אם הבעיה מצויה אצלו ,אך עולם כמנהגו נוהג .יש
בעיית פוריות? האשה עוברת את מרבית הבדיקות
והמניפולציות הרפואיות והיא זו שמתמודדת עם
לחץ נפשי ,כמו גם עם רגשות אשמה.
ובקיצור,
את רוצה ילד? תתמודדי.

אמצעי מניעה

מאז שנכנסו לעולמנו מושגים כמו "תכנון המשפחה"
בשנות ה 60-של המאה העשרים ,קיים קשר
ברור בין השימוש באמצעי מניעה ליחסי הכוחות
בין המינים .אמצעי המניעה הנפוץ ביותר בקרב
גברים הוא הקונדום ,הזוכה למעמדו עקב שימוש
במערכות יחסים קצרות ומזדמנות ונועד בראש
ובראשונה למנוע העברת מחלות .על פי רוב ,כאשר
הקשר המיני הופך לקבוע ,הקונדום נזנח.
בכל הקשור למניעת הריון בלתי רצוי ,נראה כי
האחריות מונחת על כתפיה של האשה .אשה שאינה
מעוניינת להרות תקח על פי רוב גלולות ,שיעילותן
לצורך מניעת הריון גבוהה ,אך אינה מלאה ויש לה
השפעות שליליות וקשות רבות על גופן של נשים,
מעלייה במשקל ,דרך שינויים הורמונליים ארוכי
טווח ועד השפעה על הפוריות.
מדובר בעניין חברתי-תרבותי :גבר שאינו מעוניין
להפוך לאב סומך על בת-זוגו במקום לקחת אחריות
בעצמו .נשים רבות בגיל הפוריות שאינן בזוגיות,
נוטלות גלולות "על כל מקרה " .הגברים בסיטואציות
מזדמנות ,על פי רוב ,יבקשו להסיר מעל עצמם את
האחריות ואף להימנע משימוש בקונדום מטעמי
נוחות והנאה.
חלפו כמעט  60שנה מאז נכנסה לחיינו הגלולה
הנשית ,שנחשבה כבשורה הפמיניסטית לשליטת
האשה על גופה והפכה עם השנים לסמל להיעדר
אותה שליטה.

מקומפגש סביבתי /
כמעט  60שנה ורק בפברואר השנה הכריז ארגון
הבריאות האמריקאי על הצלחת המחקר בגלולה
למניעת הריון לגבר .הדרך מכאן ועד ליציאת
הגלולות החדשות לשוק ארוכה וכוללת שינוי
בדפוסי חשיבה וחלוקת אחריות על יחסי המין
ותוצאותיהם.
ובינתיים- .
את לא רוצה ילד? תתמודדי.

הטרדות מיניות

אנחנו חוות את זה בכל מקום .אם הוטרדת מינית
ברחוב (הלכו אחרייך באופן צמוד ,נכנסו למרחב
הפרטי שלך וכולם חשבו שאת צריכה לשכוח את
זה ולהמשיך ללכת בצורה חופשית ,אולי קצת
פחות חושפנית) ,בעבודה (הציעו לך הצעות חוזרות
ונשנות ,יצרו אווירה מינית ,התייחסו אלייך באופן
שאינו מקצועי וקשור למינך או מינם וכולם חשבו
שאת מפריעה לאווירה החברתית הזורמת בעבודה),
באוטובוס (הנהג אמר לך משהו שהחריד אותך
ועשה זאת בחיוך ,כאילו הכל טוב וכולם מסביבך
שמעו ולא הגיבו) ובכל מקום ,בעצם.
הוטרדת? החברה מעבירה לך מסר קשה :תתעשתי,
תבחרי דרך ,תשקלי מילים ,שכן הסיכוי להכפשת
שמך ,למחיר חברתי ,לנידוי ולהשפלה הוא גדול.
המסר עובר גם לגברים ,נערים ובנים ,שמבינים
את יחסי הכוחות מעיניהם של "החזקים" ,אלה
שכותבים את דפי ההיסטוריה ויושבים על הכיסאות
של מקבלי ההחלטות.
ועד שלא נבין שהאשמה בהטרדה המינית היא של
המטריד ולא של הקורבן ,עד שלא נפסיק להוציא
נשים מוכות מבתיהן לבתי מחסה במקום את
בן הזוג האלים ,עד שלא נפסיק להרחיק חיילות
שהוטרדו במקום את מפקדיהן המטרידים ,עד אז...
הוטרדת? תתמודדי.

בחירות לרשויות המקומיות

הרשות למעמד האשה קוראת לנשים לקחת יוזמה
ולהתמודד .בישראל יש רק  6נשים העומדות בראש
רשויות מקומיות ואזוריות .זה כל כך מעט וכל כך
אינו משקף את חלקן של הנשים באוכלוסייה.
למה איננו מתמודדות לרשויות המקומיות? בגלל
פחד מהפסד? בגלל המחירים המשפחתיים
והאישיים? בגלל החשש שהחברה הגברית שבה
אנו חיים לא תקבל את המועמדות ,תשים אותה
ללעג או תציג אותה במונחים סקסיסטיים?
עד שלא נשנה דפוסי תרבות וחברה ,לא נצליח
להתקדם ,לקחת חלק ולתפוס מנהיגות כדבר
שבשגרה.
ועד אז? נתמודד.

שירלי חכם יפרח ,רכזת איכות הסביבה

שטח מעשן
חודש החגים שעבר הביא אתו גם ריחות לא נעימים,
שהיכו לא רק ביישובי המועצה ,אלא גם בתושבי
שכונות בבאר שבע.
מפגעי עשן משריפת פסולת הם נושא כאוב
ומוכר בכל הארץ .התושבים באזור השרון סובלים
משריפות מעבר לקו הירוק וגם בגליל פוגעות
שריפות של פסולת מקומית בבריאותם של
התושבים .גם אצלנו מגיעות תלונות על ריחות של
עשן מיישובים סמוכים למועצה ,שאין בהם פינוי
פסולת בתדירות המתבקשת.
לאלה התווספה תופעה חמורה נוספת – ייבוא של
פסולת מצפון הארץ מרכזה והשלכתה ברחבי
הדרום.
התופעה העבריינית של השלכת פסולת בשטחים
פתוחים אינה נראית על-ידי תושבי היישובים .רק
כאשר העבריינים מבעירים את ערימות הפסולת,
מגיע ריח השריפות ליישובי המועצה ואפילו עד
לשכונות בבאר שבע.
לדוגמה ,לפני הקיץ נמצאה ערימה אדירה של
פסולת ביתית .כעשר משאיות שהגיעו מצפון הארץ
פרקו ללא בושה פסולת מסריחה במיוחד ,הכוללת
פגרי בעלי חיים ועוד רעות חולות ,מעורבבים עם
פסולת ביתית .על ערימת פסולת זו למדנו מתושב
חצרים שטייל במקום.
ומדוע המשאיות מגיעות דווקא לאזור שלנו? בנגב

יש שטחים נרחבים ומבודדים יחסית לצפון הארץ.
שטחים אלה מרושתים בדרכי עפר ,המאפשרות
גישה נוחה למשאיות .נהג משאית ,או קבלן פינוי
אשפה של רשויות או תחנות מעבר ,שפורק פסולת
באמצע שומקום במקום באתר מוסדר ,חוסך לעצמו
את העלות של הטמנת פסולת באתר הטמנה
מוסדר ,בסך של אלפי שקלים למשאית.
לעיתים קרובות קוברים העבריינים את האשפה
בבורות ,או מבעירים את הפסולת ,על מנת לטשטש
ראיות .בחול המועד סוכות נמצאו ערימות אשפה
בוערות :פסולת שהגיעה במשאיות מאזור הצפון או
המרכז והושלכה ליד צומת אשל הנשיא.
הנזק מהפסולת המושלכת ברור .לא רק ריח עשן
וחומרים לא בריאים ,המשוחררים לאוויר בעת
השריפה ,אלא גם זיהום השטח ברדיוס של עשרות
ומאות מטרים בפסולת מתעופפת של שקיות ,ניירות
ובקבוקי פלסטיק.
גופים רבים מעורבים ,אבל משאבי האכיפה אינם

מספקים .בשטחי המועצה שלנו יש מאות אלפי
דונמים של שטחים פתוחים שאינם מיושבים
או מעובדים ,רובם בבעלותן של רשות מקרקעי
ישראל או קרן קיימת לישראל .המועצה האזורית
מפעילה פיקוח ,בשיתוף עם היחידה הסביבתית
נגב מערבי ,וזאת במקביל לפעילות הפיקוח של
המשטרה הירוקה של המשרד להגנת הסביבה
וגופים אחרים .עם זאת ,המשאבים עדיין מוגבלים
ביחס לשטחים העצומים ואין כוח אכיפה מספיק
שמופעל ע"י המדינה.
בשל המצב ,נפתח לאחרונה שולחן עגול אזורי,
הכולל את המועצה האזורית בני שמעון ועיריית באר
שבע ,על מנת להפעיל לחץ על הגופים המוסמכים
ובעלי האמצעים במטרה לבער את הנגע של שפיכת
אשפה פיראטית ושריפתה .בדיונים בין הרשויות,
המשרד להגנת הסביבה ומשטרת ישראל ,סוכם כי
יופעל כוח מיוחד של משטרת ישראל ,מג"ב בסיוע
המשטרה הירוקה ,על מנת להגביר את האכיפה
על העבריינים.

מועצה אזורית בני שמעון בתמיכת המשרד להגנת הסביבה מזמינה
אתכם להגיש בקשות לתמיכה בפרויקטים של

פעילות בקהילה לקידום השמירה על הסביבה
רוצים להקים גינה קהילתית
או לאמץ אתר טבע?
יש לכם רעיון למיזם סביבתי
שצריך מימון?

קבוצה המבקשת תמיכה ליזמות חדשה כמו
חנות יד שניה /שיתופיית חפצים /יער מאכל/
שביל אופניים /פיתוח מרחב ציבורי מזמין
( )placemakingאו כל נושא אחר שעוסק
בהיבטים של איכות סביבה וקיימות
מוזמנות להגיש בקשה לתמיכה של עד ₪ 20,000
למיזם חדש שטרם החל לפעול.

לפרטים וקבלת טפסים להגשת הקול קורא :יש לשלוח מייל לshirli.h@bns.org.il-
המועד אחרון להגשת הצעות הוא31.12.2018 :
למידע נוסףhttps://tinyurl.com/y7bb2ewe :
גיליון מס 258 .נובמבר 21 | 2018

מבט נשי /

מקומפגש לתרבות

תמר אליהו

עֲ שִ ׂי ז ֹאת
ְּבכָל מִקְ רֶ ה
מה כותבים בטור נשי בעלון המועצה שיוקדש
ברובו לסיכום עשור? מאיפה מתחילים ואיך
מכווצים את כל מה שיש לי לומר לאסופת מילים
שתעביר את המסר?
וואו! איזו דרך עברה המועצה הזו ואיזו זכות יש
לי לקחת פסק זמן ולהוקיר תודה.
בחרתי לכתוב לך ,סיגל ,והפעם ממקום אישי
ועמוק.
באחד הראיונות האחרונים אתך (נדמה לי
שבמפגש הנשים של עמותת כ"ן – כוח נשים
בבית קמה) ,נשאלת על הקשיים בתפקיד.התשובה היתה מפורטת ועניינית ,אבל מה שנגע
בי היתה הכנות בתיאור קצר על תחושת הבדידות
שמנהיג חש לעיתים.
זו היתה הפעם הראשונה שבה נחשפתי לפן
באישיותך שרציתי כל כך לפגוש .אנחנו מכירות
כבר לא מעט שנים ,בכובעים שונים ומגוונים ,אבל
הרגע הזה הוא כזה שלא אשכח לעולם .עבורי,
זה היה החלק החסר בפאזל.

מבט גברי /

כי כשמדברים על  20שנות עשייה ציבורית,
לצד רגעי האושר והנחת ,ודאי היו רגעים שבהם
החסרת פעימה ,או אולי אפילו שתיים .רגעים
של אחריות כבדה מנשוא ,היעדר פרטיות ,חוסר
פופולריות ,חשיפה ולעיתים גם סכנה.
ולכן ,הפעם ,אני בוחרת לפרגן לך .דווקא על
הרגעים הללו ,האפורים ,על לילות ללא שינה,
על דאגה אינסופית ,על תחושת מחויבות ,על
הדילמות שנדרשת להן ועל הצורך לכבוש את
היצר ולהיאחז בשליחות.
אולי זה מצטלם פחות טוב מההישגים שכבר
הספקת לשכוח ,אבל זהו האומץ הנדרש כדי
להמשיך ולהשיט את הספינה הבנישמעונית
קדימה.
וכן ,זה בדיוק מה שאני מאחלת לך בהמשך
דרכך  -שלא תאבדי את התשוקה לעשייה ולצד
הכרת הטוב ,תמשיכי להתרגש מהשפע סביבך,
מהאנשים ומהאתגרים שעוד צפויים לך.
ֲאנָ ִׁשים ֵהם לְ ִע ִּתים ְקרֹובֹות ִּבלְ ִּתי ֶהגְ יֹונִ ּיִים,
ּפ ֲֹועלִ ים ְּבא ֶֹפן ִּבלְ ִּתי ָס ִביר ְּומ ֻרּכָ זִ ים ְּב ַע ְצ ָמם.
ְסלַ ח לָ ֶהם ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרה.
ִאם ַא ָּתה טֹוב לֵ בֲ ,אנָ ִׁשים ֲעלּולִ ים לְ ַה ֲא ִׁשים א ְֹותָך
ִּב ְמנִ ִיעים ָאנֹוכִ ּיִים.
ֳהיֵה טֹוב לֵ ב ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרה.
ִאם ַא ָּתה ַמ ְצלִ ַיחִּ ,תזְ ּכֶ ה ְּבכַ ָּמה ֲח ֵב ִרים ְמזֻ ּי ִָפים

ְּובכַ ָּמה אֹוי ְִבים ֲא ִמ ִּתּיִים.
ַה ְצלַ ח ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרה.
ִאם ַא ָּתה ֲא ִמ ִּתי ְוהֹוגֵ ןֲ ,אנָ ִׁשים ֲעלּולִ ים לְ ַאכְ זֵ ב א ְֹותָך.
ֳהיֵה ֲא ִמ ִּתי ְוהֹוגֵ ן ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרה.
ֶאת ָמה ֶׁש ַא ָּתה י ַָצ ְר ָּת ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים,
ֲאנָ ִׁשים ְיכֹולִ ים לַ ֲהרֹס ִּבן לַ יְלָ ה.
צֹר ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרה.
ִאם ַא ָּתה מ ֵֹוצא א ֶֹׁשר ו ְַׁשלְ וָה ,יֵׁש ֶׁשּי ְַקּנְ אּו ְּבָך.
ֳהיֵה ְמ ֻא ָׁשר ו ְָׁשלֵ ו ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרה.
ַהּטֹוב ֶׁש ַא ָּתה ע ֶֹוׂשה ַהּיֹום ,לְ ִע ִּתים ְקרֹובֹות י ִָׁשּכַ ח.
ֲע ֵׂשה טֹוב ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרה.
ֵּתן לְ עֹולָ ם ֶאת ַהּטֹוב ְּבי ֵֹותר ֶׁשּיֵׁש לְ ָך
וְזֶ ה אּולַ י ַאף ַּפ ַעם ֹלא י ְַס ִּפיק.
ֵּתן לְ עֹולָ ם ֶאת ַהּטֹוב ְּבי ֵֹותר ֶׁשּיֵׁש לְ ָך ְּבכָ ל ִמ ְק ֶרה.
ַא ָּתה ֵמ ִביןַּ ,ב ִּמ ְב ָחן ַהּס ִֹופי,
ֹלהים.
זֶ ה ֵּבינְ ָך לְ ֵבין ֱא ִ
זֶ ה ֵמעֹולָ ם ֹלא ָהיָה ֵּבינְ ָך לְ ֵבינָ םְּ ,בכָ ל ִמ ְק ֶרה.

 /קרן סביון כחילה ,מנהלת מחלקת תרבות

המלצות החודש
רמי פורטיס וההרכב
חגיגות  30שנה לאלבום המופת ״סיפורים
מהקופסא״!
ב 1988-הופיע אלבומו השני של רמי פורטיס
– “סיפורים מהקופסא” ,אלבום שתואר פעמים
רבות כיצירת מופת ברוק הישראלי וכאחד
האלבומים המשפיעים והמעצבים בתולדות
המוזיקה המקומית .לציון  30שנה לאלבום
עמוס הלהיטים ,יקיימו פורטיס וההרכב ,בחיזוק
של נגנים מתקופת האלבום ,מופע חגיגי ,שבו
יבוצעו שירי “סיפורים מהקופסא” לצד שירים
רבים ואהובים אחרים מבית פורטיס ואף חומרים
חדשים מאלבומו האחרון.
.20:30 | 10.11.2018
איפה? מועדון הברקה בבאר שבע

(אמא תרזה ,שיר המופיע על קיר מנזר בכלכותה שבהודו)

המשיכי לחגוג את החיים לשמם ,העזי לחלום
חלומות גדולים ולראות בעיני רוחך עתיד מרומם
יותר .השפיעי בקיומך ועשי בכל מקרה.

כפיר לוי

על בחירה,
זרמים ובגין
בחירות זה עניין רציני .האזרח הקטן מקבל
הזדמנות אדירה לקבוע את עתידו ,לפחות כך
אנו רוצים להאמין ,ברמה האזורית והארצית,
אולם בפועל ,עפעס ,בדרך כלל מה שהיה הוא
שיהיה .פוליטיקאי שמבטיח היום הרים וגבעות,
נעלם ביום שאחרי הבחירות מאחורי אותם
ההרים בדיוק .כפועל יוצא מכך ומכיוון שאנחנו
לא מאמינים לאף אחד ,אנחנו תמיד ,אבל תמיד,
נצביע בעד הסדר הישן .קחו לדוגמה את אמא
שלי :היא תצביע ליכוד בזכות בגין וזה חרף
העובדה המרה שהאיש מת כבר לפני  26שנים.
אך לא בבחירות אלה עסקינן בטור הזה ,אני
בחרתי לכתוב הפעם על הבחירות שאנו
עושים יום יום ,אלה שמגדירות אותנו כבני אדם
ומבדילות אותנו משכנינו ,או לחילופין משייכות

אותנו לקבוצה כזו או אחרת וזאת למרות
נטייתנו הבלתי-מתפשרת לראות את עצמנו
כאינדיבידואלים וככאלה ששוחים נגד הזרם.
תחשבו על זה :כמה פעמים לאורך החיים
נאלצתם לחשוב ולהתעמק בבחירה כלשהי?
עד גיל  16בחרו בשבילכם .אחר כך ,כשמרדתם
במוסכמות ,הסתכלו עליכם הוריכם וחייכו ,כי
גם הם לפניכם עשו אותם הדברים בדיוק .אחר
כך הגיע הצבא ושם אין זכות בחירה ,או לפחות
לא משהו מורגש .אחר כך עבודה וטיול  -האם
באמת בחרתם ,או שכולם טסו להודו ,אז זרמתם?
טוב ,אתם צודקים  -גם לדרום אמריקה ,ממש
בחירה בכובד ראש ...ואחר כך לימודים באקדמיה,
במקצועות המקוריים ,המשלבים עסקים עם
מחשבים ,רפואה ועריכת דין ,חלום של כל אמא
יהודייה ,שעוד כשיצאנו מרחמה כבר ידעה בדיוק
מה נבחר ומה שחשוב זה שנרגיש שאנחנו בחרנו.
אנחנו בוחרים עם מי להתחתן? כן ,בדרך כלל.
זה תלוי ,כמובן ,במגזר שאליו אתה משתייך,
אבל ברוב המקרים הבחירה היא פרטית ותלויה
רק בהסכמת הצד שכנגד ,קרי ,בן או בת הזוג.
אחר כך הבחירה תלויה בצד שכנגד .בואו נודה

על האמת ,גברים יקרים .זה נכון שב20%-
מהמקרים מתייעצים אתנו ,אבל ב 99%-מאותם
מקרים ההחלטה כבר נפלה באופן דמוקרטי
ובהתייעצות בינה לבינה ואנחנו זורמים .למה
רק  99%אחוז? ככה ,כי מי אמר שאין בחירה
חופשית? לך למכולת ,ילד ותקנה איזה קרטיב
לימון שאתה רוצה.
מסקנות:
בחירה חופשית היא מנטרה נהדרת וכולנו שבויים
בתחושה שאנחנו קובעים את גורלנו ,אבל בפועל
אנחנו מקסימום קובעים כמה סוכר נשים בקפה
וגם זה אם החבר'ה לא חושבים שסוכר זה נורא
ואיום.
חלקנו חושבים שהם שוחים נגד הזרם ,שהם לא
כמו כולם .אני דווקא בעד לשחות עם הזרם כמו
כולם ולמה? כי נראה לי מעייף מאוד לשחות כל
הזמן נגדו וחוץ מזה ,עלולים לטבוע.
כולנו רוצים שינוי ,אבל רובנו מפחדים לעשות
אותו ,מה גם שלא ברור מה טיבו של אותו שינוי
ולכן ,כמעט תמיד נלך עם מה שכבר נוסה בעבר,
או כדבריה של אמי שתחייה" :בגין זה בגין".

ילדים סורגים  – 2גרייניק ואלתרמן
החלוץ  ,33בית להופעות חיות בבאר שבע ,חוזר
לפעילות עם מגוון מופעים ואירועים.
אחד הטובים שביניהם:
אבי גרייניק ועידן אלתרמן  -הצמד המיתולוגי
שהביא לנו את המופע ״ילדים סורגים״ ,אחד
ממופעי הבידור המצליחים בישראל ,חוזר לאחר
עשר שנים במופע חדש עם מערכונים חדשים
ודמויות חדשות ולא פחות חשוב  -עם הדמויות
המוכרות והאהובות מנווה חמציצים ופלטפוס .הם
צוחקים על עצמם כהורים ועל ההורים שלהם
שעדיין מביכים אותם בגיל  ,40על התלות שלהם
בסמארטפונים ,על ילדים (וכלבים) שזקוקים
לריטלין ,חרמנות של נשואים ובעיקר ,צוחקים על
עצמם כצמד .הכל מבוצע בווירטואוזיות המוכרת
של גרייניק ואלתרמן  -החלפת דמויות תזזיתית,
שירי נונסנס שהם מנגנים ואפילו אקרובטיקה!
20:00 | 1.11.18
איפה? החלוץ  ,33באר שבע
ואצלנו במועצה –

אגם הברבורים – בכיכובה של אירינה
קולסניקובהבלט סנט פטרסבורג בכיכובה של
הפרימה בלרינה אירינה קולסניקובה ,הוא אחד
מבתי הבלט המובילים בעולם .הפקה מרשימה
של היצירה העל-זמנית "אגם הברבורים",
בביצוע  40רקדנים וירטואוזים בעלי טכניקה
מושלמת ,למוסיקה של פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי
וכוריאוגרפיה של מריוס פטיפה ולב איבנוב – שתי
יצירות מיתולוגיות הסובבות סביב אהבה ,בגידה,
מוות וגאולה.
20:30 ,20.11.18
איפה? המשכן לאמנויות הבמה בבאר שבע.

נציין את יום המאבק הבינלאומי
באלימות נגד נשים
ב | 27.11.18 -בשעה 20:00
בתוכנית:
חצאית כאן קודקוד  -קברט מוסיקלי ,סאטירי,
אקטואלי במיוחד.
המופע ,שיוצא מתוך שירי הלהקות הצבאיות ומיני
פזמוני גיבוש להעלאת המורל  ,עובר דרך מסננת
אישית של שלוש יוצרות צעירות המבקשות
לחשוף את האופן בו עוצבו והתקבעו מערכות
היחסים בין גברים לנשים,
להעלות שאלות על מקומן של נשים בשורות
הצבא הליברלי ולבחון את כוחן של המילים
והמנגינות להשפיע על התודעה ולברוא מציאות.

מן הביקורת:

“מצחיקות  ,חדות  ,שנונות ,שרות נפלא משחקות
מצוין מסר סופר חשוב שעובר בדרך סופר מיוחדת”
“איזה מופע מדהים ,חזק  ,חשוב ישיר ,מהפכני “
(צופה)

לאחר המופע הרצאתה הסוחפת של הדס
שטייף ראש תא כתבי המשטרה של גלי צה"ל,
 “הפשיעה המינית בישראל  -האמת מאחוריהפרשיות הגדולות”  -ההתרחשויות והסיפורים
מאחורי הפרשות הגדולות ,ההטרדות המיניות
של קציני המשטרה,
פרשת עמנואל רוזן ,פרשת אופק בוכריס ,פרשת
רוני ריטמן  -ראש להב  ,433סילבן שלום ,ועוד.
המהפך בתפיסה החברתית בעקבות המאבקים
להטמעת חוק ההטרדות המיניות ,וניצול מרות
והמעבר של המאבק בפשיעה המינית לעולם
הווירטואלי.
“כאן גרים בכיף"  -קהילות פוגשות
קהילות למפגשי תרבות.
מגוון מופעי תרבות ביישובים ב 10-ש"ח בלבד!
הבוזוקי גרוב ,המג'יקל בנד ,סבבה והקול ,אמירם
טובים ,שלומי קוריאט ,בן ארצי ,גלעד שגב ,יעל
קפיטולניק והצגת הילדים "האוצר שאינו נגמר"
מבית אורנה פורת.
עקבו אחר הפרסומים .שווה להגיע!
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