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לתושבות ותושבי בני שמעון

עבר כחודש מאז כניסתי לתפקיד ראש המועצה. 
תקופת הבחירות היתה ארוכה ומורכבת וזמן 
החפיפה היה אינטנסיבי ומלמד. למרות שלאורך 
שנים רבות הייתי מעורב בנעשה במועצה, כחבר 
מליאה במשך 3 קדנציות וכפעיל ובעל תפקידים 
בלהב, הופתעתי לגלות את עומקם ורוחבם של 
הנושאים שבהם עוסקת המועצה ויחד עם זאת, 
שמחתי לפגוש ארגון מסודר ועובדים מסורים, 

הפועלים ללא לאות לטובת התושבים.

אני מייחס חשיבות רבה להיכרות ולמידה, מאמין 
שלמידה משמעותית מגיעה מתוך הקשבה - 
לעשייה, לצרכים ולאתגרים ומקדיש זמן רב 
למפגשים עם מעגלים שונים במועצה – עובדים, 
בעלי תפקידים ביישובים, חברי מליאה ותושבים. 
אחת המטרות המרכזיות ששמתי לעצמי היא 
להרחיב בהתמדה את מעגלי המפגש והשיח, 
על מנת ליצור מקום להקשבה הדדית ומעורבות 
ולהביא ליתר דיוק בדרך עבודתה של המועצה 

עם היישובים והשירותים הניתנים על ידיה. 

מפגשים  סבב  של  בעיצומו  אנו  אלה  בימים 
עם הוועדים המקומיים הנבחרים בכל יישוב. 
המפגשים האלה חשובים מאד עבורי ומהווים 
הזדמנות להיכרות ולתיאום ציפיות לגבי העבודה 
המשותפת בין היישובים למועצה. אני שמח 
לפגוש אנשים מחויבים, המעוניינים בשיתוף 
פעולה עם המועצה ובמעורבות שלה ומשתפים 
בפניהם  עומד  שהיישוב  באתגרים  אותנו 

ובתוכניות העבודה השנתיות. 

3 מה קורה 
5 מה קורה בחינוך 
6 מה קורה בחינוך החברתי  
7 מה קורה בספורט 
7 מה קורה ותיקים 
9 המשפחה המתוקה ביותר בסביבה 

10 נעים להכיר: ניר זמיר 
12 סנובים גודם 
14 שימוש בתנורי עץ ביתיים 
15 7 בום  
16 המיתוס ושברונו  
17 משפחת בני האדם 
18 מי ראתה סנדלי שורש אבודים? 
19 כך להישאר לעולם 
19 התחלה, אמצע וסוף 
21 החיים על פי מבנה גופנו – חלק 3 
22 מחפשים מעצבת?  
23 המלצות החודש בתרבות 

תוכן העניינים

noaz@bns.org.il עורכת: נועה זמסקי

משתתפים: מיכל עובדיה, מורן נחמיה, זיוה נבון, 
ענבל זיידנברג, נירית סימון, ענת הורוביץ, יובל מגן, 

אדי ז'נסקר, לימור קוטר, שרון שכטר, עו"ד ענבר 
ברקוביץ אפרים, גילה מנביץ-מלול, שניר פלג, 

כפיר לוי, הילה מלול יעקובי, שירלי רוט, קרן סביון 
כחילה

עריכה לשונית: יזהר בן נחום

מו”ל: מועצה אזורית “בני שמעון”

כתובת: צומת בית קמה ד.נ. נגב 85300

עיצוב ועריכה גרפית: סטודיו רווה-פלג

 דבר ראש המועצה

ניר זמיר
דצמבר 2018 

אחד הנושאים הראשונים שבהם החלטנו לעסוק 
הוא קשרי הגומלין בין המועצה ליישובים – ממיסוד 
שגרת הקשר, דרך דרכי עבודה משותפות ועד 
בחינה של סל השירותים הניתנים ליישוב על ידי 
המועצה. התחלנו בהגדרת תהליך של למידה 
להקמת "מחלקת יישובים" במועצה. במסגרת 
התהליך אנחנו מבצעים מיפוי צרכים, מסיירים 
במועצות אחרות ובוחנים מודל עבודה המתאים 
לבני שמעון. זהו מהלך מורכב שיביא שינוי מדרגה 

שנייה, הן בתוך עבודת המועצה והן ביישובים. 

במסגרת כינוס המליאה החדשה ובחירת חבריה 
לוועדות השונות במועצה, ברצוני לשים דגש 
ולהפעיל מחדש שלוש ועדות שלא פעלו, או 
פעלו בצורה מצומצמת: ועדת חינוך, ועדת סביבה 
והוועדה החקלאית. אני רואה את התחומים 
האלה כמרכזיים בחיינו כחברה כפרית ערכית 
ומייחס חשיבות רבה למעורבות הציבור בחשיבה 
האסטרטגית ובבניית מדיניות בנושא. מטרת 
הוועדות אינה להחליף את אנשי המקצוע במועצה 
ובוודאי שלא לנהל אותם, אלא להיפך - לכוון, 
לתמוך ולתת לפעילותם רוח גבית. לכל אחת 
מהוועדות הללו נבחר מוביל ממליאת המועצה 
ובימים אלה נעסוק בגיוס חברים, תושבים בעלי 
עניין מהיישובים השונים ועובדי מועצה ונתחיל 
בהגדרת מטרות ויעדים ויצירת תוכנית עבודה. 

אני מאחל לכולכם  שנה אזרחית טובה ולכולנו 
שנת אתגר, עניין ושיתוף פעולה.

שלכם,
ניר

חדשות / נועה זמסקי

מה קורה
ישיבת מליאה ראשונה בראשותו 

של ניר זמיר
ביום חמישי, 29.11.18, התכנסה לראשונה מליאת 
המועצה החדשה בראשותו של ניר זמיר, ראש 
15 חברים,  המועצה הנכנס. במליאה הנוכחית 
כאשר לשני היישובים הגדולים במועצה, חצרים 
ומשמר הנגב, יש לראשונה 2 נציגים. לשאר יישובי 

המועצה, כבעבר, יש נציג אחד.

חברי המליאה הנכנסים שמעו סקירה קצרה מפיהם 
של ניר והדרה גורפינקל, מנכ"לית המועצה, על 
עבודת המליאה והוועדות ונשבעו אמונים למועצה. 
בנוסף לכך, שמעו הנבחרים סקירות קצרות על 
מפיהן של נטע-לי אביטל, ממלאת מקום הגזבר 
ונירית  שרייבר שופר, מבקרת המועצה והממונה 

על תלונות הציבור, כל אחת בתחומה.

המליאה אישרה את ההרכב החדש של הוועדות, 
את נציגי המליאה בחברות הבנות של המועצה, 
את דורון יונאי מבית קמה כסגן וממלא מקום ראש 
המועצה ואת איציק אבוטבול מתדהר כסגן ראש 
המועצה. לילך קולומבוס, שהיתה עוזרתה של 
סיגל מורן, ראשת המועצה היוצאת, קיבלה את 
אישור המליאה להמשיך בתפקידה כעוזרתו של 
ניר. כמו כן, הוארכה כהונתה של סיגל מורן כנציגת 
המועצה באשכול נגב מערבי, לבקשתו של אורי 

פינטו, מנכ"ל האשכול.

לסיום הישיבה אישרה המליאה מענק השקעה 
של  ושורה  הנגב"  "עידן  התעסוקה  לפארק 
תב"רים )תקציבים בלתי רגילים( להקמת מט"ש 
)מכון לטיהור שפכים( במושבי יחדיו, הרחבה של 
תחנת הסעה בבית הספר "נווה במדבר" בחצרים, 
פיתוח שכונות בלהב, שיקום תשתיות במושבי 
יחדיו, הקמת גני משחקים בכרמים ובלהב והסדר 

המע"מ של "דודאים".

נפרדים מסיגל
בערב  מורן  מסיגל  נפרדו  המועצה  עובדי 
מרגש, שהתקיים ביום רביעי, 28.11.18, בפאב 
"המסגרייה" בחצרים. בין הנפרדים היו עובדי 
המועצה, מנהלות ומנהל בתי הספר, מנהלות 
מועדוני הוותיקים, ניר זמיר, ראש המועצה הנכנס 
ובני משפחתה של סיגל. לאחר עשרים שנות 
עבודה במועצה, מהם עשור כראשת המועצה, 

נפרדו עובדי המועצה מסיגל בערב שכלל נאומים, 
חיבוקים וגם דמעות התרגשות. באירוע שהתקיים 
בחוות שבדרון חודש לפני כן, ב-25.10.18, נפרדו 
חברי הנהגות היישובים ומליאת המועצה מסיגל 
ומנועה לוין ריצ'קר, שפרשה מתפקידה כגזברית 

המועצה. 

לסיגל, בהצלחה בהמשך דרכך מכולנו!

השתלמות חורף לנהגי האוטובוסים של המועצה
הבטיחות. ההשתלמות כללה פרק מעשי ובמסגרתו  
תרגלו הנהגים נהיגה בשבילים מפותלים, חניית 
אוטובוס במצבים של צפיפות ונסיעה על משטח 

רטוב ויבש במצבי קיצון.

השתלמות החורף השנתית התקיימה השנה ביום 
שלישי, 4.12.18, במתקן האימונים החדש בראשון 
לציון. והשתתפו בה 13 עובדי מועצה וביניהם משה 
אורה, מנהל מחלקת התחבורה ודוד פרייברג, קצין 
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נאבקים באלימות נגד נשים
יום המאבק באלימות נגד נשים צויין במועצה ביום 
שלישי, 27.11.18, בערב מרתק ומטלטל במועדון 
לחבר בבית קמה. את הערב פתחה קרן סביון, 
מנהלת מחלקת התרבות במועצה והממונה על 
מעמד האשה. החלק הראשון של הערב נפתח עם 
"חצאית כאן קודקוד", קברט מוסיקלי סאטירי, שנון, 
מהפכני ואקטואלי במיוחד, שניסה לבחון את האופן 
שבו עוסקים שירי הלהקות הצבאיות ופזמוני גיבוש 
להעלאת המורל בצה"ל בנושאי מגדר, במטרה 
להעלות שאלות על מקומן של הנשים ועל האופן 
וקובעו מערכות היחסים בין גברים  שבו עוצבו 
ונשים בישראל. בסיום המופע ענו שלוש היוצרות 
על שאלות מהקהל. לאחר מכן הרצתה העיתונאית 
הדס שטייף, ראש תא כתבי המשטרה בגלי צה"ל, 
על הפשיעה המינית בישראל. שטייף סקרה את 

מה קורה בחינוך<<

יום התלמיד בנושא זכויות הילד   
ניצני הנגב / זיוה נבון

3.12.18, התקיים בבית הספר "ניצני  ביום שני, 
הנגב" יום התלמיד בסימן זכויות הילד. בית הספר 
קיבל פנים חדשות, כאשר חברי מועצת התלמידים 
החליפו את בעלי התפקידים בבית הספר. את היום 
פתחנו בטקס חגיגי, שבו הוכרז על פתיחת חודש 
הזכויות. במהלך חודש זה ייחשפו תלמידי בית 
הספר למגוון רחב של פעילויות ותכנים העוסקים 

בזכות ובאחריות. 
את מקומה של אוסי מוריץ, מנהלת בית הספר, 
תפסה הראל אלימלך, יו"ר מועצת התלמידים ואת 
מקומה של איריס אור, סגנית המנהלת, תפס אלעד 
אלימלך, סגן היו"ר. גם לשומר, אב הבית, המזכירה, 
הספרנית והיועצת, התלוו והוצמדו מחליפים ליום 

אחד. 

 בחירות לא רק לרשויות!
ניצני הנגב / זיוה נבון

בבית ספרנו, "ניצני הנגב", נבחרה מועצת תלמידים. 
כהכנה לבחירות העבירו המחנכות שיעורים שעסקו 
בדמוקרטיה, בחירות, תעמולת בחירות, כתיבת 

מצע וכדומה. 
בשלב הראשון התקיימו בחירות פנימיות בכיתות 
ונבחרו נציגי הכיתות למועצת התלמידים. לאחר 
מכן הציגו נציגי כיתות ו' את מועמדותם לתפקיד 
יושב ראש מועצת התלמידים ונציגי כיתות ה' את 
מועמדותם לסגנות. המועמדים הכינו לכל כיתה 
פעילות התואמת את המצע שהציגו וכמובן, ערכו 

תעמולת בחירות בבית הספר. 

ההתרחשויות והסיפורים מאחורי פרשות גדולות 
של הטרדות מיניות בשנים האחרונות, הקשורות, 
בין השאר, בסילבן שלום, עמנואל רוזן, אופק בוכריס 

ואחרים.
ביום שביתת הנשים, יום שלישי, 4.12.18, השתתפו 
המחאה  בהפגנת  המועצה  מעובדות  חלק 
שהתקיימה ברחבת עיריית באר שבע. בהמשך 
היום השתתפו עובדי המועצה במפגשי הזדהות 

ותמיכה שהתקיימו במועצה.

ערב הוקרה למתנדבים 2018/
מיכל עובדיה, רכזת ההתנדבות

ערב  בלהב  התקיים   ,23.10.18 שלישי,  ביום 
הוקרה למתנדבי בני שמעון ביישובים ובפרויקטים 
התנדבותיים ברמת המועצה. במהלך הטקס ניתנו 
זרי פרחים כהוקרה לחווה יצקר, שזכתה בסוף 

חשוב לציין שהתלמידים שמרו על טוהר הבחירות 
וניהלו מסע בחירות מרשים, מעצים, מכבד ומלמד. 
ביום ראשון, 28.10.18, התקיים אירוע השיא ובסופו 
הוכרזו הנבחרים: שני האחים ממשפחת אלימלך. 
הראל מכיתה ו' נבחרה כיושבת הראש ואלעד, אחיה, 
תלמיד כתה ה', נבחר כסגנה. חברי המועצה ייקחו 
חלק בקבלת החלטות בבית הספר ובהעלאת יוזמות.

"נווה במדבר"
ההורים מפנקים את המורים ב"נווה במדבר" / 

יעל קורן
"נווה  הספר  בבית  ציינו   ,2.12.18 ראשון,  ביום 
במדבר" את יום המורה, המתקיים בכל שנה בכ"ג 
בכסלו. הורי התלמידים הרימו את הכפפה וחגגו 

ברוב פאר והדר.
 Jojoba בסיור במפעל  היום המיוחד התחיל  
Desert, מפעל ייחודי ומעניין. הסיור לווה בהסבר 
מאלף, שבסיומו קיבל כל אחד מאנשי הצוות שי: 
חמאת גוף משמן חוחובה. מיד לאחר מכן, כדי 
מפוארת,  בוקר  לארוחת  הוזמנו  נתעייף,  שלא 
ממיטב המטעמים שהכינו הורי בית הספר, במרכז 
המבקרים "יין בלול". בשעה שאנחנו התפנקנו, היו 
הילדים בידיים בטוחות והורים מילאו את מקום 

הצוות בכיתות.   

חינוך מיוחד
ענבל זיידנברג, מנהלת תחום הטיפול בפרט 

ורכזת תחום החינוך המיוחד באגף החינוך

מטפלים במטפלים
ביום חמישי, 29.11.18, נפגשו המטפלים בתוכנית 
"צופית", תוכנית טיפולית שנותנת מענה בבתי הספר 
ובתוכנית "מעגן",  תוכנית איתור, מניעה והדרכה 
בגיל הרך ביישובים, ליום של למידה במועדון בקיבוץ 
להב. באמצעות התנסויות בחוץ ובפנים ואיזון אבנים 
שהונחו זו על זו, שוחחנו על האיזון וחוסר האיזון 
שלנו ובאמצעות בניית קשתות עסקנו בעבודת צוות. 
קיבלנו כלים נוספים להתבוננות בעצמנו ודרכים 
נוספות, מעניינות וייחודיות, לעבודה עם הילדים. 

עלה בקהילה
ביום חמישי, 22.11.18, התחלנו בפרויקט מרגש: 
"עלה בקהילה". ילדי כיתת "ניצן" בבית הספר "ניצני 
הנגב" וילדים נוספים, המשולבים בכיתת רגילות 
בבתי הספר "ניצני הנגב" ו"יובלי הנגב", יצאו ליום 
למידה אחר בכפר השיקומי "עלה נגב". הילדים 
זכו להכיר מקום מקסים וליהנות מטיפול בסוסים, 
שחייה בבריכה מחוממת, גינון והיכרות עם מגוון 
חיות. היה יום קסום ומיוחד. במהלך שנת הלימודים 
הקרובה ייהנו הילדים מיום מיוחד כזה בכל חודש.

תודה רבה לצוותים החינוכיים בבתי הספר, למורות 
ולסייעות האישיות המדהימות, שליוו את הילדים 

לאורך כל היום. 

חושבים ביחד במרחב 
התחושות

ביום ראשון, 25.11.18, נפגשו במרחב התחושות 
שנבנה בקיץ, בפרויקט קהילתי  של המועצה, ליד 
כיתת "ניצן", צוות המורים של בית הספר "ניצני 
הנגב", מטפלים מהמרכז הטיפולי  ונציגים מאגף 
החינוך ומהאגף לשירותים חברתיים. יחד חשבנו 
ולמדנו כיצד ניתן לאפשר לילדים למידה חושית 
ותנועתית מגוונת. עבדנו בבוץ, יצרנו בובות תיאטרון 
ללמידה  הזדמנויות  ועוד  עוד  וגילינו  מגרביים 
חווייתית ומשמעותית במרחב. תענוג ללמוד יחד. 

2017 באות המתנדב המצטיין מטעם שר העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים על התנדבותה 
המיוחדת, המגוונת ורבת השנים בעמותת ותיקי 
שזכתה  דרורי,  בתיה  ולמתנדבת  שמעון,  בני 
לאחרונה באות המתנדב הוותיק מטעם "ג'וינט 
ישראל אשל", על גיבוש, הקמה והפעלה של 
מועדון "שביל הזהב". זר הוקרה ניתן גם לאנני 
ארז, רכזת ההתנדבות הקודמת, על פיתוח תחום 

ההתנדבות במועצה. 

  

הכשרה טכנולוגית לצוותי 
החירום היישוביים/מורן נחמיה, 

רכזת צח"י במועצה
ביום ראשון, 28.10.18, התקיימה הכשרה לצוותי 
עם  יחד  נבנתה  ההכשרה  היישוביים.  החירום 
צוות מחלקת הביטחון של המועצה וכללה רענון 
וחידוד של נהלי העבודה עם מוקד המועצה בשעת 
חירום והיכרות עם מערכות המחשב שעמן עובדת 
המועצה בשגרה ובחירום. בהכשרה השתתפו ראשי 
הצח"י, סגניהם  וחברי צוותי החירום מכלל יישובי 
במועצה. זו היתה הכשרה ראשונה לצוותי החירום 
היישוביים בתחום הטכנולוגי והיכרות עם מערכת 
לדיווח על אירועים ביישובים, העברת מידע, שליטה 
ובקרה, כל זאת על מנת לחזק את ממשקי העבודה 

בין היישובים למועצה בשעת חירום.

חודש הבטיחות/דוד פרייברג, מנהל מחלקת הבטיחות
בתחילת חודש נובמבר צוין שבוע הבטיחות בדרכים 
במדינת ישראל. במוסדות החינוך של בני שמעון 
התקיימו פעילויות רבות ומגוונות. ב"נווה במדבר" 
עסקו הילדים בכיתות בפעילויות שונות הקשורות 
לבטיחות ואף נסעו למגרש הדרכה בבאר שבע. 
"יובלי הנגב" הפך ליום אחד לעיר  בית הספר 
בטוחה. הילדים עברו בין תחנות ולמדו על כללי 
הבטיחות ממדריכים מקצועיים. ב"ניצני הנגב" 

למדו על הסחת דעת בנהיגה והכינו כרזות בנושא. 
תלמידי "מבואות הנגב" צפו בהצגה "לאן", סיפור 
קשה המבוצע על-ידי 3 שחקנים בשיתוף הקהל, 
על אב המאבד את בתו בתאונה כתוצאה מנהיגה 
בלתי אחראית. תלמידי שכבה ט' זכו לפעילות 
ייחודית: שחקן שנכנס במהלך השיעורים לכיתות 
והציג בהפתעה הצגת יחיד שעסקה ברכיבה על 

אופניים חשמליים.

גיליון מס. 259 ינואר 2019  | 45 |  עיתון בני שמעון 



כיף
להיות
ידיד

זה הזמן שלך
לתרום לדור המחר

גימלאי/ת
בני שמעון

 זה הזמן לתרום מנסיונך לילדים בבתי ספר
היסודיים במועצה ולהצטרף למתנדבי ידיד לחינוך.

יחידת ההתנדבות בני שמעון ועמותת ידיד לחינוך מזמינות אותך להצטרף 
לאלפי גימלאים שכבר מתנדבים ברחבי הארץ ומעניקים באהבה עזרה לילדים. 

עמותת ידיד לחינוך, זוכת אות הנשיא להתנדבות, תכשיר ותלווה אותך 
 בכל צעד במגוון תחומי העשייה,

גם אם אין לך ידע קודם בהוראה. התקשר/י עוד היום, הילדים כבר מחכים לך.
רכזת מועצה אזורית בני שמעון: 

שולמית פלד, נייד  054-6614250,
shula50@gmail.com

 www.yadidla.org.il אות הנשיא למתנדבאו באתר

מה קורה בחינוך החברתי

מסע י"ב – מסע מעורר השראה
השבוע יצאו כ-25 נערים ונערות למסע י"ב של 
שבמסגרתו  שנתי  מפעל  הקיבוצית,  התנועה 
נפגשים נערי השכבה מרחבי הארץ למסע אופניים 
לאורך הערבה. השנה החל המסע במושב עידן 
ונמשך לאורך דרך השלום עד ליישוב ספיר. במהלך 
הרכיבה עצרו בני הנוער למפגשים מעוררי השראה 
שעסקו בנושאים חברתיים שונים ונפגשו עם חברי 
הכנסת תמר זנדברג ועמר בר-לב. ביום האחרון של 
המסע נסעו בני הנוער לבה"ד 1 ושוחחו עם מפקד 
ההכשרה הנכנס של הבסיס ועם עידו אמש ותומר 

זוהר, קצינים תושבי מהמועצה.
"מסע י"ב הוא חוויה מגבשת ומעצימה עבור נערי 
השכבה. במהלך המסע נחשפים הנערים לאתגרים 
אישיים, קבוצתיים וחברתיים ונאלצים להתמודד 
איתם יחד", אומרת טל שם טוב, רכזת ההדרכה 
במועצה. " זו הזדמנות להיחשף למגוון רחב של בני 
נוער מרחבי הארץ. היציאה כקבוצה של המועצה 
מאפשרת לבני הנוער חוויה משמעותית ומהנה. 
שיתוף הפעולה של בני הנוער במהלך המסע הוכיח 
את חשיבותו. תודה לצוות המדריכים: רז, אורי 

וענבר, על ההדרכה והליווי שהפכו את המסע לחוויה 
משמעותית עבור בני הנוער. תודה לצוות הלוגיסטי 
שיצא אתנו למסע, לכל העוזרים והתומכים ותודה 
לאלדד מאור, הפרויקטור של מסע י"א ומסע י"ב 

מטעם מחלקת החינוך החברתי במועצה.

פרלמנט הילדים פתח את השנה! 
מפגש ראשון של פרלמנט הילדים של בני שמעון 
לאחר הבחירות שנערכו בבתי הספר התקיים 
ביום שלישי, 27.11.18, בבית הספר "ניצני הנגב". 
מועצת התלמידים המקומית ערכה סיור בבית 
הספר והסבירה על מקומות מיוחדים, כמו כיתת 
"ניצן", כיתת חוץ של קק"ל ועוד. בפרלמנט חברים 
16 ילדים מבתי הספר "ניצני הנגב", "יובלי הנגב" 
ו"נווה במדבר". רוב חברי הפרלמנט הם משכבה ו,' 
במטרה ליצור מנהיגות של שכבה זו ברמת המועצה. 
הפרלמנט יתארח מדי חודש בבתי הספר, בכל 

פעם בבית ספר אחר.

חניכי השומר הצעיר טסו לריו!
ביום רביעי, 28.11.18, יצאה לדרך משלחת של 19 
חניכי שכבה י''א מקיני השומר הצעיר במועצה: בית 
קמה,  שובל,  דביר ולהב לריו דה ז'נרו! "אנחנו טסים 
לפגוש את השמו''צניקים בני גילנו בקן ריו,  להדריך 
יחד בקן ובקהילה היהודית וכמובן, להכיר את ריו 
המהממת", סיפרה אלמוג מלכה, רכזת מרחב 
בני שמעון בתנועת השומר הצעיר. המשלחת היא 
פרי של שיתוף פעולה בין המועצה, תנועת השומר 

הצעיר,  הקיבוצים ובית הספר "מבואות הנגב".

לומדים להדריך בתנועת הצופים
בתאריכים 23-24.11 התקיים טיול לפתיחת קורס 
ההדרכה לחניכי שכבה ט' משבטי הצופים בדרום. 
לטיול יצאו כ-50 חניכים ומדריכים משבטי המועצה. 
החניכים טיילו באתרים מרכזיים בירושלים, קיימו 
פעילויות בנושא מנהיגות, הכירו חברים חדשים 
בפעילות  שבת  בליל  והתנסו  הדרום  משבטי 
בני שמעון. הטיול פותח את  משותפת לשבטי 
שנת קורס ההדרכה, שבסופה יקבלו המשתתפים 
וידריכו את חניכי התנועה  את תעודת המדריך 

ביישוביהם.

גבולות מול מסוגלות בחינוך 
החברתי

ביום שלישי, 6.11.18, נערך מפגש נוסף בסדרת 
מפגשי ההכשרה למדריכים בחינוך החברתי. 
בחלקו הראשון של המפגש שמעו המדריכים 
הרצאה מפיה של ענת מישור דרעי על גבולות 
מול מסוגלות. בחלק השני עסקו המדריכים באופן 
ההתמודדות עם גבולות ומסוגלות, לאור ההרצאה 

ששמעו, בהתאם למאפייני הגיל השונים.

מה קורה בספורט

הישגים לספורטאי הג'ודו 
מיחדיו

ספורטאי הג'ודו מיחדיו הגיעו להישגים יפים בשתי 
אליפויות שהתקיימו במהלך חופשת החנוכה.

באליפות גביע איגוד הג'ודו שהתקיימה ברעננה ביום 
ראשון, 9.12.18 זכה אורי תורג'מן במדליית הארד 
לאחר כמה אייפונים מרשימים. ליאור ג'אמו הפסיד 

בקרב על הארד וזכה למקום החמישי.
ביום  באופקים  שהתקיימה  האזורית  באליפות 
שלישי, 4.12.18, בה השתתפו כ-200 ילדים ובני 
וליעד חדיד  נוער, זכו ליאור ג'אמו, נועם ארוש 
במקומות ראשונים. אורי תורג'מן, שירז כהן ואלעד 

כלפה זכו במקומות שניים.

מדליות לבני שמעון באליפות 
יהוד הפתוחה בבדמינטון

עומר אוסורוביץ' מבית קמה זכה במקום השני 
ועידן סילבסטר מלהב וצליל גומל מבית קמה זכו 
במקום השלישי באליפות יהוד הפתוחה בבדמינטון 
15 שהתקיימה ביום  בקטגוריית הזוגות עד גיל 
שבת, 8.12.18. בתחרות השתתפו גם שגיא סהר, 
בן 8 מגבעות בר שהתחרה בקטגורית גיל עד 13 
וניר סגל מבית קמה ויואב עמית ממסלול שהתחרו 
בקטגורית גיל עד גיל 19. בתחרות השתתפו כ-50 

שחקנים מכל רחבי הארץ.

לבנות  ריצה  בתחרות  הישגים 
"מבואות הנגב"

בנות שכבות ז'-ח' מ"מבואות הנגב" זכו במקום 

השני בתחרות אתלטיקה לבתי ספר תיכוניים במחוז 
הדרום, שנערכה בדימונה ביום חמישי, 15.11.18. 
בנות שכבה ט' זכו במקום השלישי ובנות שכבות י'-

י"א זכו במקום הרביעי, בפער של נקודה אחת בלבד 
מהמקום השלישי. בתחרות השתתפה גם נציגות 
של בנים משכבות ז'-י"א. הבנות הזוכות ישתתפו 

במרוץ הארצי, שיתקיים בבית שאן ב-15.1.19.

תלמידי "נווה במדבר" הם אלופי 
המועצה באתלטיקה קלה/נירית 

סימון, רכזת החינוך הגופני, 
"נווה במדבר"

ביום ראשון, 2.12.18, התקיימה במתקני הספורט 
של מכללת קיי אליפות האתלטיקה של בתי הספר 
היסודיים במועצה. את האליפות יזמו, ארגנו והפיקו 
המורים לחינוך גופני בביה"ס "נווה במדבר", אודי 
זיקרי ונירית סימון. התלמידים התחרו במספר 
מ',  ו-60  600 מטר  ריצה למרחקים  מקצועות: 
קפיצה למרחק, קפיצה לגובה, זריקת כדור כוח 
ולסיום – מרוץ שליחים 200X4. התחרות התקיימה 
באווירה ספורטיבית נעימה והוגנת, התלמידים נהנו 
וחזרו מלאי חוויות. היה כיף, מהנה ומגבש לכולם. 
בסיכומו של יום זכו קבוצות הבנות והבנים של "נווה 
במדבר" במקומות הראשונים באליפות. במקומות 
השניים זכו בנות "יובלי הנגב" ובני "ניצני הנגב". 
למקומות השלישיים הגיעו בנות "ניצני הנגב" ובני 

"יובלי הנגב".

מה קורה ותיקים

הוותיקים מטיילים במרוקו
חברי קתדרת הוותיקים של בני שמעון יצאו ביום 
שישי, 30.11.18 לטיול במרוקו. צילום על רקע שער 

ארמונו של המלך מוחמד השישי בפס.

לומדים על החלל ביחד / ענת 
הורוביץ, מנהלת בית גיל-עד

04 - חברי חוג המדע של כיתות ה'-ו' בבית הספר 
"יובלי הנגב", העוסק בחקר החלל, באו לחלוק עם 
ותיקי בית גיל-עד את ידיעותיהם בביקור שערכו 
במקום ביום ראשון, 25.11.18. קבוצת התלמידים 
למדעים,  המורה  ניסים,  סילביה  של  בניצוחה 
העבירה פעילות לוותיקים. שניים מהתלמידים, 
בבגדי אסטרונאוטים, הסבירו על מערכת השמש 
ועל חקר החלל. לאחר מכן צפו כולם בסרטונים 
והסברים מעניינים בנושא והתחלקו לקבוצות שיצרו 
דגמים בנושא החלל. בסיום המפגש זכו הוותיקים 
לצפות ב-3 ניסויים: ריאקציה כימית שיצרה "לבה" 
שיצאה מדגם הר געש שנבנה עם הוותיקים, מצנח 
שעף באמצעות זיקוקים והעפת דמוי טיל באמצעות 

ריאקציה כימית.

חוויה של זהב / ענת הורוביץ, 
מנהלת בית גיל-עד

ביום רביעי, 24.10.18, יצאו 36 ותיקי בית גיל-עד 
למוזיאון ישראל בירושלים במסגרת "חוויה של 
זהב", יום של תרבות לאוכלוסייה הבוגרת במוזיאון 
ישראל. התקבלנו בקפה ועוגה, יצאנו לסיור מודרך 
בתערוכות המוזיאון ובצהריים נהנינו משעה של 
מופע מוזיקאלי בשם "תל אביב פוגשת את ברודווי", 

שירים ממחזות זמר. היה תרבותי ומהנה.
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יובל מגן, רכזת המפעלים בסניף 

לאחר שלושה חודשים של סמינרים, הכשרות 
"כנפיים  של  שמעון  בני  סניף  פותח  והכנות, 
של קרמבו" – תנועת הנוער המיוחדת, היחידה 
במינה בעולם, המשלבת בני נוער עם ובלי צרכים 

מיוחדים – את שעריו בפעם השלישית!

סניף בני שמעון, שהוקם ונפתח לפני כשנתיים, 
הוא משפחתם השנייה של 10 בוגרים, 15 חניכים 
ו-50 פעילים, המגיעים אליו בכל יום רביעי במהלך 
שנת הלימודים. הצוות המוביל של הסניף כולל 5 
תלמידות תיכון, האחראיות על פעילותו השוטפת. 
חברות הצוות מלוות על ידי רכזת בוגרת ובת 

שירות לאומי, שהיא בוגרת הסניף. 

החודש פתחו פעילי הסניף את השנה בבית 
הספר "ניצני הנגב", בפעולת פתיחה והיכרות 
מרגשת. הפעילות נפתחה במעגל מוראלים 
)שירי התנועה( מטורף, שהזכיר את געגועיהם 
של הפעילים לסניף במהלך הקיץ. לאחר מכן 
עברו הפעילים לכיתות ולקבוצות הפעילות, שם 
שוחחו  על החופשה והכירו לעומק את המדריכים 
ואת יתר חברי הקבוצה. לפני שהחניכים עלו על 
ההסעות לבתיהם, סיכמו הפעילים את ההרגשה: 
"אין מה להגיד, חוץ מזה שהתגעגענו. מי שנמצא 
פה, מבין מיד את סוד הקסם של התנועה. כל 

פעולה מסתיימת בטעם של עוד."

המשפחה המתוקה ביותר בסביבה

המועצה  ראש  מורן,  סיגל  התארחו  בפעולה 
היוצאת, שתרמה רבות להצלחת הקמתו של 
הסניף, אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך במועצה 
וניר זמיר, ראש המועצה הנכנס, שבא לשמוע 
ולהכיר את המשפחה המיוחדת ביותר במועצה. 
ניכר היה כי האווירה הקרמבואית שורה על כולם 

והחיוך מילא את פניהם. 

יובל מגן בת ה-16, רכזת המפעלים בסניף, 
מספרת לנו: "אם היו אומרים לי לפני שנתיים, 
כשפתחנו את הסניף, שכך הוא ייראה בשנת 
הייתי מאמינה.  הפעילות השלישית שלו, לא 

המציאות עולה על כל דמיון!"

הפעולה היתה אירוע מרגש שכולם חיכו לו - 
יריית פתיחה משמחת לקראת השנה המרגשת 

המצפה לנו.

"התפעלתי  אדיש:  נשאר  לא  זמיר  ניר  גם 
והתרגשתי לפגוש את פעילי 'כנפיים של קרמבו'. 
פגשתי חבורה מחויבת ומסורה למטרה ואיש 
לרעהו. קבוצה מגובשת ושמחה שעושה טוב. 
אני רואה בפעילות הסניף שילוב נפלא של עשייה 
ונתינה למען האחר, שבסופו של דבר, כמו תמיד, 

עושה טוב בעיקר למי שנותן.

סניף בני שמעון פועל בימי רביעי, בשעות 17:00 - 
20:00 בבית ספר "ניצני הנגב" בקיבוץ בית קמה. 

רוצים לקחת חלק בטירוף? אתם מוזמנים לפנות 
אלינו!

רוני, מרכזת הסניף – 053-3390948.

משפחת בני שמעון של תנועת 
הנוער "כנפיים של קרמבו" 

פותחת שנת פעילות שלישית 
ומזמינה אתכם להצטרף!
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נועה זמסקי

אחרי עשור יש לנו מנהיגות חדשה - ראש מועצה 
חדש. המועצה הכפילה את מספר תושביה 
בעשור האחרון ולכן עבור כמחצית מתושבי 
המועצה, המועצה ללא סיגל מורן בראשה היא 
ישות בלתי מוכרת שיש להתרגל אליה, כמו 
לנעליים חדשות. לכן, בשעה שסיגל מורן, ראשת 
המועצה היוצאת, מתרגלת "אזרחות", אנחנו, 

התושבים מתרגלים לראש החדש.

"התפקיד שלנו, של המועצה, של עובדיה ושל 
של  ובסופה  יום  של  בסופו  בראשה,  העומד 
מערכת הבחירות הארוכה שעברנו, הוא לשרת 
את התושבים. את כל התושבים, אלה שבחרו בי 
ואלו שלא", אומר ניר זמיר, ראש המועצה החדש 
שלנו. "אנחנו קמים בכל בוקר כדי לעבוד למענם. 
המחויבות שלי ושל עובדי המועצה היא כלפיהם."

סיגל, ראשת המועצה היוצאת, זו שמתרגלת היום 
אזרחות, הודיעה לפני כשנה שאינה מתכוננת 
להתמודד לקדנציה שלישית. התוצאה היתה 
מערכת בחירות ארוכה, שנפרשה על פני קרוב 
לשנה. "ההתמודדות במערכת הבחירות היתה 
ארוכה ולא פשוטה", מציין ניר. "מצד שני, זה גם 
היה מאתגר ומלמד מאוד. בעשרות חוגי בית 
זכיתי להכיר אנשים רבים וסוגיות מגוונות ופגשתי 
תושבים ויישובים מכל הסוגים - ותיקים וחדשים, 

קיבוצים ומושבים, הכל מכל וכל".

אנייה שצריך לנווט
"על ראש רשות לרקום תוכניות וחלומות, אבל 
אני החלטתי שלא לצאת בהצהרות", אומר ניר. 
"צריך לחלום ללא הפסקה, אבל אינני חושב 

שזה נכון לעשות שינוי רק לשם השינוי. יש לי 
לוקסוס ללמוד את הדברים לעומק. תפיסת 
הניהול שלי משתפת מאד. אני אעבוד עם מליאת 
המועצה ועם עובדי המועצה וביחד עם המנהלים 
והעובדים נבצע שינויים דרושים, כמו הגדלת 
המשאבים, בחינת סל השירותים לתושב וכדומה. 
זו אנייה שיש לנווט אותה לאט. לעבוד לרוחב, 

ללמוד ואז לפעול."

הדבר הראשון שעשה ניר היה לאסוף את עובדי 
המועצה לשיחה. "עובדי המועצה עברו תקופה 
לא קלה בזמן מערכת הבחירות ולכן היה לי 
חשוב מאוד לחזק ולהרגיע אותם, כדי שכולנו 
נוכל לחזור מהר לשגרת העבודה, לטובת כולם." 

חיידק של פעילות ציבורית
בעוד ניר לומד את הדברים לעומק, אנחנו יכולים 
לנצל את הזמן הזה כדי להכיר אותו קצת יותר. 
בן 61, יליד דצמבר 1957, מהבנים הראשונים של 
להב וחבר הקיבוץ עד היום. בעל תואר ראשון 
מאוניברסיטת בן גוריון בגיאוגרפיה ומדעי כדור 
הארץ ובוגר קורס ניהול דירקטוריונים בבית 
הספר לניהול באוניברסיטת תל אביב. בשנות 
ה-90, כשהיה בתחילת שנות ה-30 לחייו, כבר 
היה מזכ"ל תנועת השומר הצעיר בישראל ויו"ר 
מועצת תנועות הנוער. "ייצגתי את תנועות הנוער 
מול הממשלה", הוא מספר. "זה היה פרק ראשון, 
מאתגר ומוצלח, של פעילות ציבורית ושם, אולי, 
צמח החיידק של הפעילות הציבורית". את הפרק 
הציבורי החליף פרק כלכלי-עסקי ארוך, שנמשך 
עד לאחרונה ובמקביל לו עסק ניר גם בפעילות 
ציבורית בלהב ובאזור. הוא כיהן כמזכיר ומנהל 

קהילה בלהב, יו"ר מכון המחקר של להב ויו"ר 
הקיבוץ . "בכל השנים הללו מילאתי שורה של 
תפקידים ציבוריים וביניהם 15 שנה כנציג להב 
במליאת המועצה ו-7 שנים כיו"ר הנהלת בית 
ספר  בית  אז  שהיה  הנגב",  "מבואות  הספר 
בבעלותם של קיבוצי הקיבוץ הארצי.  הובלתי 
את המהלך של הפיכת בית הספר לבית ספר 
של המועצה", הוא מספר. "בימים אלה אני נפרד 
משורה של דירקטוריונים והנהלות שאני חבר 

בהם."

ניר נשוי לגלית, עובדת סוציאלית. עד שנת 2012 
עבדה גלית במועצה והיתה שותפה להקמת 
התוכניות לנוער בסיכון ועובדת סוציאלית בשובל 
וביישובי יחדיו. היום יש לה קליניקה טיפולית 
בלהב. לבני הזוג 4 ילדים: מורן, הבכור, בן 31, 
 ,19 והילה, בת   25 29, נעמה, בת  ענבל, בת 
העומדת לפני גיוס לאחר שנת שירות. ניר הוא 

גם סבא טרי למיה, בת חצי שנה.

פסיפס אנושי
ההחלטה להתמודד לתפקיד ראש המועצה 
עברה דרך המשפחה והקיבוץ. "נולדתי וגדלתי 
פה, בחרתי לחיות כאן, באזור הזה ותמיד היה לי 
חשוב מאוד להיות מעורב, גם בקיבוץ שבו אני חי 
וגם באזור. אני מאמין מאוד במעורבות אקטיבית, 
לא לשבת בצד ולבקר, אלא להיות מעורב. הייתי 
בעבר בתפקיד ציבורי וראיתי אתגר עצום בחזרה 
לתפקיד ציבורי, תפקיד שיש בו יכולת השפעה 
ויכולת לחלום ולבצע. אין הרבה תפקידים כמו 
ראש רשות, שעוסק בתחומים הקרובים ללבי, 
כמו הגדלת משאבים, חינוך, תיירות ותעשייה. 
בכל מהלך שאני עושה חשוב לי להתייעץ עם 

גלית והילדים. הם היו מעורבים מאוד בהחלטה 
ובמסע הבחירות. המשפחה משלמת מחיר בשנה 
כזו, ארוכה ומתישה, כשיוצאים כמעט כל ערב 
לחוגי בית ובבוקר יוצאים לעבודה כך שללא 
תמיכה מצד המשפחה אי אפשר לעשות את 
הדרך הזו ולהתמיד בה. גם ברכת הדרך של 
משפחת קיבוץ להב היתה חשובה לי במיוחד, 
מכיוון שלא הספקתי לסיים את הקדנציה כיו"ר 

הקיבוץ." 

מסע הבחירות, לדבריו, היה מסע לכל דבר, 
פחות גיאוגרפי ויותר אנושי. מפגש עם פסיפס 
התושבים המרכיב את המועצה. "מסע הבחירות 
חידד אצלי תובנות שונות. בני שמעון איננה מועצה 
גדולה, אבל יש בה הכל - בסך הכל 13 יישובים, 
קרוב ל-11 אלף תושבים ובאמת מיקרוקוסמוס 
של עם ישראל וארץ ישראל: דתיים, חילוניים, 
יישוב קהילתי. יש כאן  וגם  מושבים, קיבוצים 
גדול למצוא את המכנים המשותפים.  אתגר 
אני מאמין שיש כאלה וחשוב לי למצוא אותם. 
כמי שגדל וחי בקיבוץ שיש בו הרחבה קטנה, 
היה לי חשוב לפגוש ולהכיר אוכלוסיות אחרות 
וחדשות, המורכבות מתושבים שהגיעו למועצה 
בעשור האחרון - תושבי ההרחבות, גבעות בר 
ושומריה. הכרתי אנשים מרתקים ונהניתי מאוד 
מהמפגשים. אם אינך אוהב מפגשים כאלה, אם 
אינך אוהב אנשים ושיחות עם אנשים, אי אפשר 
ללכת למרוץ ארוך כל כך ולהתמיד בו לאורך זמן. 
לשמוע, לראות ולהכיר אנשים חדשים זה מרתק.

חינוך ושירותים
הנושאים המרכזיים שהעסיקו את התושבים 
במהלך מפגשי הבחירות היו החינוך והשירותים 
לתושב", מספר ניר. "נושא החינוך על כל גווניו 
- החינוך הפורמלי, הגיל הרך והחינוך החברתי 
- מרכזי וחשוב מאוד וניתן לו דגש על-ידי אנשים 
מכל היישובים ומכל המגזרים. מדובר בנושא 
טיפול, מחשבה  כל הזמן  משמעותי, שדורש 
והגדרת ראייה רחבה יותר בין הגורמים השונים: 
המועצה, היישובים, בתי הספר, תנועות הנוער 
וכמובן ההורים. יש גורמים רבים שעוסקים בחינוך 
ונדרשת ראייה כוללת. יש גם לחפש את הייחוד 
שלנו בבני שמעון. אנשים הגיעו לכאן כדי לקבל 
חינוך ערכי. יש לשלב בין חתירה למצוינות וממד 
ערכי שאין במקומות אחרים. לבנות את התמהיל 
הזה הוא האתגר הגדול ביותר. גם נושא השירותים 
הועלה הרבה ובאופן ייחודי לכל יישוב ויישוב, 
בהתאם לצרכיו והרכב האוכלוסייה. מדובר בנושא 

מורכב, שיש ללמוד אותו לעומק."

כדי לממן שירותים וחינוך יש צורך בכסף. "בשל 
הגידול באוכלוסייה, חייבת המועצה האזורית 
בני שמעון להשקיע הרבה ומהר בפיתוח של 
מקורות הכנסה נוספים", אומר ניר. "המקורות 
הכספיים שנבנה בעצמנו, בנוסף ליכולת לגייס 
כספים ממשרדי הממשלה, יאפשרו לנו לממש 
את החלומות, דבר שהופך לאתגר חשוב בתפקיד 
הזה. חשוב לי מאד גם ללמוד ממקומות אחרים 
כדי  בהם.  נפלו  שאחרים  לבורות  ליפול  ולא 
להתמודד עם האתגרים, יש לשתף פעולה עם 
רשויות ואוכלוסיות אחרות בנגב, הן על מנת 
לנצל את יתרון הגודל והן מתוך הבנה שאיננו 

לבד במרחב."

רגישות ואחריות
ברחבי  נשמעו  הבחירות,  תוצאות  כשנודעו 
המועצה קולות שטענו כי התוצאות משקפות 
פילוג בין הקיבוצים הוותיקים לשאר היישובים 
במועצה. ניר מציע לבחון את הדברים ולא לקפוץ 
למסקנות פשטניות. "תקופת בחירות היא תקופה 
לא פשוטה, שמחדדת דברים. יש ללמוד מה קרה 
כדי להבין איך לפעול ומה נדרש לעשות. אסור 
לעשות הכללות מהירות וללכת לדברים שנראים 
פשוטים, כי הדברים מורכבים יותר. הדרך הנכונה 
היא לתת לדברים לשקוע, לנתח אותם לעומק 
ברמת המועצה ובקונטקסט של תהליכים שקורים 
במדינה ואז להסיק את המסקנות הנכונות. הצגה 
פשטנית פוגעת בפתרונות שניתן לתת. ביחד 
עם מחלקות המועצה ואנשים נוספים מרחבי 
המועצה נעשה את הניתוח הזה בצורה מורכבת 
ומדויקת. ברור לי שיש לפעול ומרגע שנבחרתי, 
אני ראש המועצה של כולם ותפקידי לחבר בין 
כולם בלי לטאטא דברים. נתמודד עם דברים שיש 

להתמודד איתם ברגישות ובאחריות". 

תודה לסיגל ולפאול
"אני חושב שהצלחנו לשמור על כבודם של 
האנשים, גם של שגב כהן, שהתמודד מולי וגם 
של עובדי המועצה. אני חושב שזו הסיבה לכך 
שכניסתי לעבודה היתה רגועה מאד. אני רוצה 
להודות לסיגל, שפתחה בפני את כל הדלתות, 
עשתה חפיפה מסודרת ואני יודע שהיא תעמוד 
לרשותי גם בעתיד. אני מודה לסיגל ולמשה פאול, 
ראש המועצה שקדם לה, על שעשו כאן עשרים 

שנים מדהימות."

נעים להכיר: ניר זמיר, 
ראש המועצה החדש

"על ראש רשות לרקום 
תוכניות וחלומות, אבל 

אני החלטתי שלא לצאת 
בהצהרות", אומר ניר. 
"זו אנייה שיש לנווט 

אותה לאט. לעבוד לרוחב, 
ללמוד ואז לפעול. מרגע 

שנבחרתי, אני ראש 
המועצה של כולם ותפקידי 

הוא לחבר בין כולם בלי 
לטאטא דברים. נתמודד 

עם דברים שיש להתמודד 
איתם ברגישות ובאחריות." 
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אדי ז'נסקר

כמיליון דוברי רוסית הגיעו לישראל מאז החל גל 
העלייה הגדול של שנות ה-90 ומאז הם חלק בלתי 
נפרד מהחברה הישראלית. כולנו מכירים מישהו 
מהעלייה הזו, או לפחות מכירים חלק מהסיפורים 
עליהם, על רופאים שהפכו למנקי רחובות, או על 
חיילים עולים שנהרגו ונקברו מחוץ לגדר בית 
העלמין כי יהדותם מוטלת בספק, אך הכתבה 
הזו מדברת על תנועה של דוברי רוסית צעירים 
1.5", שהחליטו לנהל שיח אחר עם  בשם "דור 
החברה הישראלית, מתוך רצון לחזק ולהעשיר 
את התרבות הישראלית, תוך שמירה על הזהות 
הייחודית שאיתה באו לכאן כמיליון איש מברית 
המועצות ולהגיד שהמסורת שהביאו שייכת היום 

לחברה הישראלית כולה. 

בברית  שנולדו  לצעירים  מתייחס   "1.5 "דור 
חייהם  ורוב  כילדים  לישראל  עלו  המועצות, 
עברו בישראל, כולל השתלבות בכל הרבדים 
של החברה הישראלית. הם קודם כל ישראלים. 

*שתהיה שנה טובה
סנובים גודם* בני שמעון

אבל לא פחות חשוב, הם בחרו שלא לזנוח את 
הזהות הייחודית, המסורת והמנהגים שלהם ושל 
בית הוריהם. לא למחוק אותה ולא לתת לחברה 
הישראלית, הגזענית לעיתים, למחוק להם אותה. 
1.5 נהנים מהעושר התרבותי המגוון  בני דור 
של שני העולמות ומהמקום הזה הם בוחרים 
לספר לחברה הישראלית את סיפורים, החל 
מההיסטוריה של יהדות ברית המועצות, דרך 
מלחמת העולם השנייה וסיפורי הווטראנים )אנשי 
הצבא הוותיקים( ועד סיפורי העלייה ויש האומרים 

סיפורי ההגירה לישראל. 

וכך, מתוך מקום של עוצמה ושלמות עם הזהות 
הישראלית-סובייטית שלהם, יצאו צעירים דוברי 
רוסית למרחב הציבורי והכריזו בלי להתבייש: 
"אנחנו חוגגים את ה'נובי גוד', או בעברית 'שנה 
חדשה' ופשוט מציינים את כניסת השנה האזרחית 
החדשה ב-31.12." למה דווקא החג הזה? כי 
בברית המועצות הקומוניסטית, שאסרה כל סממן 
דתי,  היה ה"נובי גוד" החג הלא קומוניסטי היחיד 

שמותר היה לציין אותו. בהעדר סממנים לאומיים, 
הפכה המשפחה להיות העיקר. 

חשוב להבהיר: אין ולא היה שום קשר לקריסמס, 
לסילבסטר או לכל דבר אחר מהדת הנוצרית. אין 
ולא היה שום קשר לבילויים והשתכרות עד אובדן 
חושים. להיפך, בניגוד לחגים האחרים, שבהם דאג 
המשטר ברוסיה לציין את עוצמתו בציבור, ה"נובי 
גוד" הוא חג משפחתי צנוע הנחוג בבית, בחיק 

המשפחה.  

החג מאופיין במאכלים ייחודיים, כמו "דג במעיל 
פרווה", שהוא למעשה שכבות של סלק, גזר, תפוחי 
אדמה ודג מלוח, כאשר בין שכבה לשכבה מרוחה 
כמות נדיבה של מיונז. מאכלים אחרים הם רגל 
קרושה עמוסת שום או סלטים חגיגיים בשילוב 
שום, גבינה צהובה וביצים. לארוחת החג מתלווים 
סיפורים חגיגיים, פולקלור ייחודי, נאומים, שירים 
וכמובן הנאום לאומה של נשיא רוסיה דקה לפני 

חצות. אה, וכמובן הרבה וודקה.
לרכישת כרטיסים הכנסו לאתר המועצה

או לפייסבוק של מרכז הצעירים
brit@bns.org.il     052-3782263

יש פאב לצעירים

מחיר כרטיס
₪ 40

חגיגה מטורפת של מרכז הצעירים
לרגל פתיחת הפאב המועצתי

"המסגרייה"
27.12

פתיחת דלתות ב-20:30
מתחילים עם

אבי נוסבאום

חגיגה מטורפת של מרכז הצעירים
לרגל פתיחת הפאב המועצתי

"המסגרייה"
27.12

פתיחת דלתות ב-20:30
מתחילים עם

אבי נוסבאום

המבורגרים וצ'יפס

חופשי כל הבר ב-10 ₪

הפאב המועצתי בחצרים

ואחר כך מסיבה עםואחר כך מסיבה עם

ה
די

מ
ח 

 נ
ס

פו
ד

ליל ה"נובי גוד" הוא ערב חגיגי מהרבה בחינות, גם 
מבחינת הלבוש. הגברים מגיעים בחליפה המהודרת 
ביותר שלהם, כולל עניבה או פפיון והנשים בשמלת 
הערב הנוצצת ביותר. עבור הילדים מדובר בליל 
קרנבל. בברית המועצות נהגו הילדים להתחפש 
התחפושות  כאשר  מהאגדות,  ויצורים  לחיות 
המרכזיות הן של דמויות המזוהות עם החג. וכמובן 
אלכוהול, הרבה אלכוהול. כל סבב מילוי מחדש 
של כוסות מלווה בנאום של אחד הנוכחים, כאשר 
המוטיב החוזר הוא איחולים משפחתיים וחבריים. 
ובכל זאת, בברית המועצות הגדולה עסקינן ויש לתת 
מקום להלל את גדולת המולדת. לכן, בדקה לחצות, 
משודר בכל ערוצי הטלוויזיה הנאום לאומה של נשיא 
המדינה, שמטרתו לסרוק את הישגי השנה האחרונה 
בכל תחומי החיים ולאחל שנה טובה. גם בישראל 
ממשיכים חלק מדוברי הרוסית לצפות בנאומו של 

פוטין, חלקם כאנקדוטה וחלקם מתוך ההרגל.

לכן, אם בסוף החודש הקרוב, ב-31.12, אתם רואים 
משפחה של דוברי רוסית שמציבה בסלון עץ אשוח  
ובני הבית מאחלים זה  מקושט בצורה מוגזמת 
לזה "סנובים גודם" )שתהיה שנה טובה( ומכינים 
מאכלים מוזרים עתירי מיונז ודג מלוח ואם תראו 
שם פריטי לבוש שאולי מזכירים במקצת את סנטה 
קלאוס, אל תיבהלו. מדובר בסבא כפור ונכדתו, 
שהם דמויות סלאביות מהמאה ה-19. אין מדובר 
בסך  אלא  ראש,  שמרימה  חדשה  נוצרית  בכת 
הכל במשפחה בעלת שורשים סובייטיים, שקצת 
מתגעגעת לנוסטלגיה ורוצה לחוות את התרבות, 
המסורת, הקולינריה וההומור של ברית המועצות. 
בין אם מדובר בבית שבו גדלו לפני העלייה לארץ, 
או בסיפורי ההורים או הסבים, יש לזכור שריבוי 
תרבויות הוא נכס לחברה, שעושה אותה מגוונת, 

עשירה וחזקה יותר.

אדי ז'נסקר, תושב קיבוץ דביר, ממובילי תנועת "דור 
1.5" -  צעירים דוברי רוסית, עוסק רבות בסוגיות 
של זהות וסוגיות של מעורבות דוברי רוסית בחברה 
הישראלית, לצד עבודתו כמנהל פרויקטים בזירה 

בציבורית ובמגזר השלישי.

....לא פשוט–הורות וגיל ההתבגרות  

המרכז לטיפול משפחתי
האגף לשירותים חברתיים

?  מרגישים  באוויר את גיל ההתבגרות
מוזמנים לסדנה להורי מתבגרים

:מפגשים שבועיים בהם נלמד10סדנה בת 
..(ושלנו)המשימות והאתגרים של המתבגר , את מאפייני הגיל❖

.את מקום הסמכות ההורית ואופן הצגת הגבולות❖

את הכלים לשימור וחיזוק תקשורת טובה ואווירה נעימה במשפחה❖

את הדרכים לעבור את הגיל הזה בשלום–ובעיקר ❖

מוסמכת מכון אדלר ומשרד החינוך, ר ענת מישורי דרעי מנחת הורים ומשפחה"ד: המנחה

במרכז לטיפול משפחתי במועצה20:30-22:00בשעות 9.1.19-ימי רביעי מה: מתי ואיפה

anata@bns.org.il/ 08-9911712, האגף לשירותים חברתיים-ענת אמר :  פרטים והרשמה

:מחיר לתושבי המועצה
להורה יחיד₪ 500
לזוג₪ 650

:לנרשמים שאינם תושבי המועצה
להורה יחיד₪ 800
לזוג₪ 950

המרכז לטיפול משפחתי
האגף לשירותים חברתיים

הורות וגיל ההתבגרות  – לא פשוט....
מרגישים באוויר את גיל ההתבגרות?
מוזמנים לסדנה להורי מתבגרים

סדנה בת 10 מפגשים שבועיים בהם נלמד:
את מאפייני הגיל, המשימות והאתגרים של המתבגר )ושלנו..(	 
את מקום הסמכות ההורית ואופן הצגת הגבולות.	 
את הכלים לשימור וחיזוק תקשורת טובה ואווירה נעימה במשפחה	 
ובעיקר – את הדרכים לעבור את הגיל הזה בשלום	 

המנחה: ד"ר ענת מישורי דרעי מנחת הורים 
ומשפחה, מוסמכת מכון אדלר ומשרד החינוך

מתי ואיפה: ימי רביעי מה- 9.1.19  בשעות 
20:30-22:00 במרכז לטיפול משפחתי במועצה
פרטים והרשמה:  ענת אמר - האגף לשירותים 

anata@bns.org.il / 08-9911712 ,חברתיים

מחיר לתושבי המועצה:
500 ₪ להורה יחיד

650 ₪ לזוג

לנרשמים שאינם תושבי המועצה:
800 ₪ להורה יחיד

950 ₪ לזוג
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מקומפגש סביבתי / ועדת איכות סביבה - מועצה אזורית בני שמעון

בתנורים  השימוש  עולה  האחרונות  בשנים 
המוזנים בעץ )קמינים(, במקום באמצעי חימום 
חורף,  כל  כפריים.  בישובים  בעיקר  אחרים, 
מקבל המשרד להגנת הסביבה תלונות רבות 
על מטרדים הנגרמים מהפעלת תנורי הסקה 
דירתיים, בעיקר מהפעלת תנורי הסקה בעץ. על פי 
מדיניות המשרד להגנת הסביבה- עשן משריפת 
עץ מכיל חלקיקים נשימים ועלול לפגוע בבריאותו 

של מי שחשוף לו באופן קבוע. 

מחקרים שונים שנעשו בארץ ובעולם מצאו 
שהחלקיקים הקטנים שנפלטים יכולים לגרום 
לגירוי קנה הנשימה, לדלקות בקנה הנשימה 
ולהחמרת מצבם של חולי אסתמה וברונכיט, 
בעיקר בקרב ילדים, הרגישים יותר להשפעות 

מזהמים על מערכת הנשימה. 

עמדת וועדת איכות הסביבה היא כי יש להעדיף 
אמצעי חימום חלופיים: מזגן )בעל יעילות אנרגטית 
ביותר לסביבה, מאחר  גבוהה( הוא הידידותי 
והשימוש בו מונע פליטת מזהמים מקומית בישוב, 
ואילו זיהום האוויר הנוצר מייצור החשמל מטופל 
במקורו בתחנת הכוח. במידה ובכל זאת תרצו 
תנור הסקה אנו מפצירים בכם להעדיף קמין 
המופעל באמצעות גז שעדיף מבחינה סביבתית 
על פני מקורות אנרגטיים אחרים כגון עץ או סולר. 

במידה ואתם בכל זאת רוצים להתקין תנור 
עץ )קמין( להלן מספר הנחיות: 

היתר בניה: התקנת מתקן הסקה דורשת היתר   	
בניה מהוועדה המקומית לתכנון הבנייה בני 

שמעון, כפי שנקבע בחוק התכנון והבנייה. 

תקינה: מתקן ההסקה מחויב לעמוד בתקנים   	
הישראלים הרלוונטיים לפי מכון התקנים )מפורט 
בנוהל הגשת בקשה להיתר לתנור הסקה ביתי( 

עמידה בחוקים ותקנות: חוק העזר של מ.א.   	
בני שמעון שמירה על איכות הסביבה - 2010

ההנחיות בחוק העזר מורות כי לא יגרום אדם   
או בעל נכס למפגע סביבתי כגון ריח או זיהום 

אוויר בלתי סביר. 

נייר עמדה - שימוש בתנורי עץ ביתיים )קמין( 

שימוש בתנור תקני בלבד: רוב תנורי יציקת   	
המתכת תוצרת חוץ הם בעלי תו תקן. הסבת 
קמין להסקה בעץ תבוצע ע"י בעל מקצוע 

מוסמך ותקבל תו תקן רשמי.
מיקום התנור והארובה: בכדי למנוע מפגעי   	
עשן וריח לשכנים, יש למקם את התנור כך 
שהארובה תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים 

סמוכים. על פי התקן הישראלי : 

תנור המוסק בדלק מוצק )עץ, פחם וכו'(    .1  
לפי ת"י 1368 חלק 2:  

גובה הארובה: גובהה יהיה גבוה ב 1 מ' לפחות   
מגובה מבנים סמוכים הנמצאים ברדיוס של 
10 מ'. לפי סעיף 3.1.3: אם נמצאים מבנים 
סמוכים ברדיוס של 10 מ' ממוצא הארובה 
)טווח ההשפעה:( גובה נקודת הפליטה יהיה 
1 מ' לפחות מהקצה העליון של  גדול ב- 
חלונות החדרים העליונים המיועדים לשהייה 
קבועה של בני אדם בטווח ההשפעה שלעיל"

תנור המוסק בדלק נוזלי – לפי ת"י 838  .2  
חלק 3:    

גובה הארובה: הארובה תבלוט בגג שטוח   
פחות 2 מ' מעל הגג ובגג משופע הארובה 

תבלוט לפחות 0.5 מ' מעל לרכס הגג.
לפי סעיף 7.1.1: ארובה המותקנת בבניין   
נמוך מהבניינים האחרים שבסביבה תבלוט 
ב- 2מ' לפחות מעל לנקודת המפגש בין ציר 
הארובה לבין הקווים הדמיוניים הנטויים 
בזווית של 30 מעלות כלפי האופק והיוצאים 
מהקצה העליון של כל בניין שבאותו נכס, או 
בנכסים שכנים ברדיוס של 15 מ' מהארובה.

יש להשתמש בעץ יבש בלבד: עצים רטובים   	
רב  לעשן  גורמים  שרף  המכילים  ועצים 
ולמפגע ריח בסביבות הבית. בנוסף, יעילותם 

האנרגטית של עצים רטובים פחותה. 

שרפו עץ טבעי בלבד: אין לשרוף עצים צבועים   	
ומוצרי עץ מעובדים כגון MDF, סיבית, עצים 
מטופלים נגד חרקים וכדומה. מוצרים אלה 
מכילים דבקים, צבעים ותוספים ששרפתם 

עלולה לפלוט לאוויר מזהמים מזיקים מאוד 
)חלקם מסרטנים(. מסיבה זו מומלץ לא לשרוף 
ניירות מודפסים וכמובן שאין לשרוף מוצרי 

פלסטיק וחומרים אחרים.

מקור העץ: העלייה בשימוש בעץ להסקה   	
גורמת בצידה לעלייה בכריתה בלתי חוקית 
ובפגיעה חמורה ביערות ובשמורות הטבע. 
חשוב לדעת כי הובלת עץ מחויבת ברישיון 
מקק"ל. מומלץ לדרוש מספק העץ להציג 
בפניכם את רישיון ההובלה שלו, ולא להתפתות 

לעסקות זולות ממקור בלתי אמין.

לטמפרטורות  מגיעים  עץ  תנורי  בטיחות:   	
גבוהות במיוחד, ולכן יש להקפיד על בטיחות 
השימוש בהם. קנייה של תנור בעל תו תקן 
והתקנתו ע"י בעל מקצוע מיומן, והרחקת 
חפצים דליקים מהתנור והארובה. בבתים בהם 
יש ילדים מומלץ להתקין מחסום בטיחותי 
שימנע התקרבותם לתנור. כמו כן מומלץ, בכל 

בית, להחזיק באמצעי כיבוי אש כגון מטף.

התחשבות בשכנים: גם אם העשן והריח לא   	
מהווים  הם  רבים  לכם,במקרים  מפריעים 
מטרד לשכנים הקרובים. מומלץ לברר מידי 
פעם עם השכנים האם העשן אינו מפריע להם 
ובמידת הצורך לבחון את הדרכים להפחתת 
המפגע, לדוגמא הבנה הדדית בנוגע לזמני 

השימוש בקמין, איכות העץ המוסק וכו’. 

לשאלות נוספות ניתן לפנות ולהתייעץ עם 
צוות הועדה המקומית לתכנון הבנייה בני 

שמעון - בטלפון: 08-6257920

למידע נוסף ניתן לקרוא את מסמך המדיניות 
המפורט של המשרד להגנת הסביבה המסביר 
את התקנות המחייבות מבחינת הסקה ביתית 
בכלל והסקה באמצעות קמין עץ בפרט המצוי 
וועדת  באתר האינטרנט של המועצה )תחת 

איכות הסביבה(, לעיונכם.

ביחד נשמור על הבריאות ,איכות החיים והסביבה

נייר עמדה- שימוש בתנורי עץ ביתיים )קמין( 
לפני שאתם מתקינים תנור עצים )קמין( בבית, חשוב לנו שתדעו: 

שבע   -  777 הרבה  יש  אצלנו.  זה  ככה  כי 
ואפילו אצל  7 פלאי תבל  ברכות, שבע שנים, 
בעיקר  אבל  שביעיונים’  יש  האנתרופוסופים 
היה  זה  )נשבעת,  הראשון  ההיתר  על  כי 
שנים!  7 לפני  מורן  סיגל  חתמה  מרגש(   רגע 
ומאז?  מאז הוחלטו החלטות תכנוניות מכריעות 
ומשפיעות על בני שמעון ועל האזור כולו, נחתמו 
היתרים, אושרו טפסי 4 ולעיתים גם הופסקו עבודות.

והיום, כעבור 7 שנים, חתמה סיגל על היתר מס' 
.1622

27.11.2011, היום הרשמי   - ליום ההוא  נחזור 
להקמת הוועדה. אמנם הרעיון להקמתה נולד 
מספר שנים שנים קודם לכן, אולם החלום התממש 
עם חתימתו של השר על הצו להקמת הוועדה 
ובכך השתחררנו, התנתקנו ונפרדנו לאחר כבוד 
מהוועדה המרחבית “שמעונים" ויצאנו לדרכנו 

הייחודית והעצמאית.

מה 7? מה כמה? תשאלו: למה לא סיכום עשור, כמו כולם?

מה ייחודית? עצם העובדה שהיא בני שמעונית 
היא ייחודית, לא?

בין כוחותינו - הצוות המייסד: פרידה בן דוד - 
מנהלת הוועדה לשעבר, ולדימיר פיצ'קר - מהנדס 
הוועדה והמועצה וצוות העובדים המסור, אשר 
הניחו את היסודות והקימו ועדה לתפארת, שהפכה 
מהר מאוד למוקד עלייה לרגל עבור עמיתינו 

מהוועדות השכנות.

יש שיגידו: "שבע שנים טובות... שבע שנים רעו..." 
לא, לא! הפעם נברך ונאמר: "שבע שנים טובות 

ולשבע שנים טובות עוד יותר. אמן!"

נפרדים מסיגל ומסכמים תקופה. תקופה שבה 
החלה המהפכה המקוונת,"הרפורמה", עבודות 
הפטורות מהיתר. אפילו המושגים השתנו: היתר או 
גרמושקה חתומה הם היום “היתר מקוון” ,”טופס 4" 
הוא "תעודת גמר” ו"טופס 2” הוא "אישור להתחלת 

עבודות”.

7 בום
הוועדה לתכנון ובנייה חוגגת 7 שנים

על עצמי: אני עובדת בוועדה מיום 
הקמתה, אמא לשניים ונשואה 
לגיא. שנינו במקור מעמק יזרעאל, 
הגענו לנגב - לקיבוץ שובל לפני 
12 שנים. עולם התכנון מהווה 
חלק חשוב בחיי ואני גאה להיות 
חלק מהצוות המוביל של הוועדה לתכנון ובנייה 

במועצה האזורית בני שמעון.

השינויים עוד לפנינו ואנחנו כאן בכל הכוח. נעמוד 
בפני כל מה שיבוא. זוכרים? יש לנו בניין בעל יסודות 
חזקים. אנו מאחלים לניר זמיר, ראש המועצה 
הנכנס, הצלחה וחתימות טובות ורבות ושנבנה 
את ביתנו ביצירה ובאהבה רבה. אני מתנצלת 
אם שקעתי קצת בנוסטלגיה... בכל זאת 7 שנים!

באהבה

לימור קוטר, מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה
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"במקומות קטנים, קרובים לבית – כה קרובים וכה 
קטנים עד כי אין הם מופיעים על מפות העולם. הם 
עולמו של האדם היחיד; השכונה שבה הוא מתגורר; 
בית-הספר או המכללה שאליהם הוא הולך; המפעל, 
החווה או המשרד שבהם הוא עובד. אלה המקומות 
שבהם כל איש, אשה וילד מחפשים שוויון בצדק, שוויון 
בהזדמנויות ומעמד שווה ללא הפליה. אם לזכויות 
האלה אין משמעות שם, תהיה להן משמעות מועטה 
בכל מקום אחר. ללא פעילות אזרחית המכוונת לקיים 
אותן קרוב לבית, כל ציפייה להתקדמות בעולם הגדול 
תהיה לשווא”-  אלינור רוזוולט, יושבת הראש של ועדת 
האו"ם האמונה על כתיבת ההכרזה האוניברסלית 

בדבר זכויות האדם, 1948.
היום  בעולם  מצוין  שנה  בכל  בדצמבר  ב-10 
הבינלאומי לציון ההכרזה לכל באי עולם בדבר 
זכויות האדם, שנחתמה באו"ם בשנת 1948. השנה 
הנוכחית, 2018, היא שנתה ה-70 של ההצהרה, זמן 

חג לכל משפחתה - משפחת בני האדם. 
עולם זכויות האדם עשה צעדים גדולים ומשמעותיים 
ב-70 השנים האחרונות, אך הפרת זכויות אדם היא 

עדיין, לצערי, עניין שבשגרה. 
בסיס  הפכה  האדם  זכויות  בדבר  ההצהרה 
לחוקות רבות בעולם ומהווה בסיס חוקתי ומשפטי 
להתנהלות מדינית בעת שלום ובעת מלחמה. יום 
ההצהרה הוא היום שבו מחולקים באו"ם פרסי נובל 
לשלום, מתוך הבנה כי שלום הוא בסיס הכרחי לרוב 
זכויות האדם שההצהרה מבקשת עבורנו ובראשן 
הזכות לחיים וביטחון, הזכות לחירות, הזכות לשוויון 

והזכות לכבוד. 
נכון ליום כתיבתן של שורות אלה, חברות באו"ם 
193 מדינות. כולן, כולל מדינת ישראל, חתומות על 
ההצהרה ובכך מקבלות באופן מלא את ההסכמה 
כי הן מחויבות לספק לנו את הזכויות המצוינות בה. 
לנו, כלומר, לא רק לאזרחי המדינה הספציפית, 

אלא לכל בני האדם.
בהצהרה, שנכתבה בעוד מלחמת העולם השנייה 
ובתוצאותיהן  בכאבן  נוכחות  עדיין  והשואה 
המחרידות, נכתב כי הזלזול בזכויות אדם וביזוי 
בני האדם היו הקרקע המזינה למעשי זוועה שהסבו 
פגיעה מצפונית לאנושות כולה וכי עלינו, כמשפחת 

 משפחת בני האדם  –
יום הולדת 70 לזכויות האדם

בני האדם, לשאוף לכך, שמדינות יכירו בזכויותינו 
ויהיו מחויבות להן באופן מלא. כך החוק המדיני 
הוא זה שיגן עלינו, אבל לא יהיה בכוחו להפר את 

זכויותינו. 
חופש - כל בני האדם נולדו חופשיים ושווים, לכולם 

תבונה ומצפון, רצונות ורעיונות. 
הבדלים - הזכויות בהצהרה ניתנות לכולם, ללא 

קשר להבדלים מכל סוג שהוא. 
חיים - לכל אדם הזכות לחיים, לחירות ולביטחון 

אישי. 
עבדות - איסור עבדות: אין לקחת עבדים ושפחות. 

לא ניקח עבדים ולא נהיה כאלה. 
עינויים - ענישה בלתי אנושית, אכזרית ומשפילה, 

אסורה. עינויים כהגדרתם אסורים.  
העולם - אנו בעלי ובעלות זכויות אדם בכל מקום 

בעולם.
כולם - החוק חל על כולם באופן שווה. אין להסית 
נגד אדם או קבוצה ולומר כי החוק אינו חל לגביהם.
- כל אדם זכאי להגנת החוק ולהציג את  הגנה 

טענותיו בבתי דין, ככל שזכויותיו הופרו לדעתו.
תנועה - אין לעצור אדם ללא סיבה מוצדקת בחוק 
ואין לסלק אדם ממדינתו ללא סיבה מוצדקת בחוק.

משפט - לכל אדם הנאשם בעבירה עומדת הזכות 
למשפט פומבי, הוגן וחסר השפעה חיצונית. 

אדם חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו וניתנות 
לו כל האפשרויות להוכיח את חפותו. 

פרטיות - לכל אדם זכות לפרטיות בביתו, במשפחתו 
ובחפציו ולכל אדם זכות לשם טוב ולכבוד. 

לכל אדם זכות לנוע בחופשיות בתוך כל מדינה 
ולעזוב כל מדינה. לכל אדם זכות לשוב לארצו.

מקלט - לכל אדם זכות למצוא מקלט במדינות 
אחרות מרדיפות בארצו )כל עוד אין הוא נרדף 
בשל פשע פלילי בארצו, שהתבצע בשל נסיבות 

שאינן מדיניות או פוליטיות(. 
שייכות - כל אדם זכאי להשתייך למדינה באמצעות 
אזרחות וכל אדם יכול לבחור להפסיק להשתייך.

משפחה - כל אדם מבוגר זכאי להינשא מתוך 
הסכמה, ללא קשר להבדלים מכל סוג או מין.

רכוש - כל אדם זכאי להיות בעל רכוש: אין לקחת 
את רכושו של אדם בדרך שרירותית ללא הסכמתו. 

אמונה - לכל אדם זכות לחירות המחשבה: זכותנו 
להאמין במה שנבחר וגם לשנות את דעתנו על כך.

ביטוי - לכל אדם זכות להחזיק בדעה ולהביע דעה 
ללא סייגים או גבולות. 

התאגדות - לכל אדם זכות להתאגדות ולהתכנסות. 
לכל אדם זכות לסרב להתאגד. 

דמוקרטיה - לכל אדם זכות להשתתף בניהול 
ענייניה של ארצו: כל אדם בוגר זכאי להשפעה 

באמצעות בחירת מנהיגיו.

ביטוח לאומי - לכל אדם זכות לביטחון סוציאלי 
ולקבלת סיוע מהמדינה בהתאם לחוק, כך שיוכל 

להתקיים בכבוד. 

עבודה - כל אדם זכאי לעבוד מתוך בחירה חופשית 
ולקבל תנאי עבודה הוגנים ושכר שווה.

מנוחה - לכל אדם זכות לפנאי, להגבלת שעות 
עבודתו ולקבלת ימי חופשה.  

רווחה - לכל אדם זכות לחיים ברמה נאותה, בריאות 
ורווחה וליהנות מהגנה סוציאלית מותאמת. 

חינוך - לכל אדם זכות לחינוך יסודי ללא עלות. 
לחינוך  הדרך  לבחירת  ראשונים  זכות  להורים 

ילדיהם.

תרבות - לכל אדם זכות ליהנות מאמנות ומתרבות. 
כל אדם זכאי להגנה על זכויותיו ביצירות שיצר. 

מנגנון - כל אדם זכאי לכך שהעולם יתנהל בדרך 
שתאפשר לו קבלת זכויות בכל מקום בעולם. 

אחריות - על כל אדם האחריות להגן על זכויותיהם 
של אחרים ולפעול ככל יכולתו למען קיומן. 

שלילה - אלה הן זכויות האדם של כל אדם ואין מי 
או מה שרשאים לשלול זכויות אלה באופן שרירותי. 

ההצהרה בדבר זכויות האדם כוללת 30 סעיפים. 
הבה ניקח את הזמן לחגוג את זכויותינו כבני אדם 
וגם להתחייב לגביהן מחדש כאן, במקומות הקרובים 
לבית, במקומות שהם עולמו של היחיד, ומכאן, 

הלאה, לעולם הגדול.  
*הסעיפים המובאים כאן הם תרגום חופשי שלי, כותבת הטור, 

ומהווים תמצית בלבד של תוכנם המלא. 

אין זה סוד שרובנו לא ממש אוהבים שינויים. כדי 
צורך בשינוי כשזה  אין  להצדיק לעצמנו מדוע 
מגיע לארנק שלנו והדרך שבה אנחנו מתנהלים 
עם הכסף שיש בו, יש משפטים והצהרות שאני 
מרבה לשמוע מלקוחות. בדרך כלל הם נאמרים 
כהצדקה להתנהלות כלכלית שאינה בריאה ורובם 
אינם נכונים. לכן החלטתי לאסוף אותם, לבדוק 
אחת ולתמיד באילו מיתוסים יש אמת ולהפריך 

את האחרים:  
"ההוצאות וההכנסות שלנו קבועות. אין באמת מה 

לשנות בהתנהלות הכלכלית."  
זוגות רבים בטוחים שההכנסות וההוצאות שלהם 
קבועות ואין באמת מה ומאיפה לשנות. המשכורות 
אינן משתנות באופן משמעותי מחודש לחודש וכך 
גם ההוצאות: המשכנתא, התשלומים למסגרות 
הקניות  ותחבורה,  דלק  על  ההוצאות  החינוך, 
במרכול ועוד, אבל ברגע שאנחנו צוללים לעומקן של 
ההוצאות, אנחנו מבינים שיש דרכים שונות לחסוך 
ולהתייעל: המותרות, העמלות והביטוחים, הבילויים 
ועוד. פתאום נופל האסימון ומגלים שיש מאיפה 
לשנות ושינויים קטנים בהתנהלות יכולים להביא 

לחיסכון משמעותי ברמה החודשית והשנתית.
"יהיה בסדר, הכל יסתדר." 

יש משפט ישראלי יותר מ"יהיה בסדר"? אנחנו, 
הישראלים, משתמשים בו בתדירות גבוהה בכל 
תחומי החיים, כולל ההתנהלות הכלכלית. אנשים 

רבים משוכנעים שיהיה בסדר - המינוס שלהם 
העלאה  יקבלו  כסף,  לחסוך  יצליחו  הם  ייסגר, 
בעבודה ויבזבזו פחות, אבל הם אינם עושים דבר 
באופן אקטיבי כדי לגרום לכך. זה באמת נחמד 
לחשוב שהכל יסתדר באופן קוסמי, אבל אם נרצה 
להיות  פרקטיים יותר, יש דברים רבים שאתם 
יכולים לעשות כדי לגרום לכך שהדברים יקרו. די 

מקומפגש לכלכלת הבית / שרון שכטר

שרון שכטר
054-4710798

sshecht2@gmail.com
הכלכלה  עיצוב   - שכטר  שרון 

המשפחתית והאישית
המיתוס ושברונו

לטמון את הראש בחול, תתחילו לבדוק איך אתם 
מתנהלים מבחינה כלכלית, כמה אתם מכניסים 
וכמה מוציאים ובצעו שינויים כדי להפוך את המאזן 
לחיובי. במקום להגיד "יהיה בסדר" ולחשוב שמישהו 
אחר ידאג שיהיה בסדר, אני ממליץ לכם לעשות כל 

מה שאתם יכולים כדי לוודא שיהיה בסדר. 

"אני יודע כל מה שצריך לדעת. מה אתה, כיועץ 
לכלכלת הבית, כבר יכול לחדש לי?"

את המשפט הזה אני שומע בדרך כלל מזוגות 
שמגיעים אלי לייעוץ בפעם הראשונה כתוצאה 
מרצון של אחד מבני הזוג, כשבן הזוג השני לא ממש 
בעניין ואז, כדי להצדיק את חוסר העניין או הרצון 
שלו )או שלה( להתחיל בתהליך הבראה של כלכלת 
הבית, בדרך כלל הם ישדרו לי שבאמת אין צורך 
בשירותי, כי הם מכירים את ה"תורה" ויודעים הכל. 
האמת, אני ממש לא מתרגש לשמוע את זה. יש 
הבדל גדול מאוד בין ידיעה ליישום. עם יד על הלב, 
כמה מאתנו עוקבים באופן שוטף אחרי ההוצאות 
וההכנסות שלהם ברמה החודשית? מניסיוני, רוב 
האנשים אינם מתעסקים בנתונים האלה ברמה 

השוטפת. עיקר הערך המוסף של הליווי שלי הוא 
בכך שאני גורם בלתי תלוי )מהאו"ם(. כלומר, חוץ 
מהידע והכלים הרבים שאני מציע, אני מגיע מזווית 
חיצונית, שיכולה לתת הרבה רעיונות ודרכים מחוץ 
לקופסה )המשפחתית( להתייעלות וצמיחה כלכלית. 
"יש דברים שאנחנו לא יכולים לוותר עליהם )כדי 

להפחית בהוצאות(."  
כאשר מגיע הזמן להחלטה האם להתחיל בתהליך 
מודעות פיננסי, הדבר שאנשים חוששים ממנו 
יותר מכל הוא הצורך בוויתורים כואבים. לכל אחד 
מאתנו יש הוצאות שהוא חושב שאין סיכוי שיוותר 
עליהן: עוזרת בית פעם בשבוע, ארוחה במסעדה, 
חופשות משפחתית בחו"ל, טיפולי יופי ואסתטיקה 
ורשימת הדוגמאות עוד ארוכה. בנושא הזה יש לי 

שני דברים לומר: 
כמו בדיאטה - לא חייבים לוותר. אפשר פשוט 
להפחית במינונים. אולי לא תצאו כל חודשיים 
לנופש בצימר, אלא אחת לחצי שנה? אולי תחליטו 

שהעוזרת תגיע אחת לשבועיים ולא כל שבוע? 
דרגו את ההוצאות והחליטו מה הן המותרות שאתם 
פשוט אינכם מסוגלים לחיות בלעדיהן ועל אילו 

הוצאות כן ניתן לוותר. 
אל תתנו למיתוסים לנהל את חייכם. קחו את גורלכם 

ואת המושכות לעגלת כלכלת הבית בידיכם.
שלכם 

שרון שכטר

כל המיתוסים הגדולים בהתנהלות כלכלית משפחתית 

"אנשים רבים משוכנעים שיהיה בסדר - 
המינוס שלהם ייסגר, הם יצליחו לחסוך 

כסף, יקבלו העלאה בעבודה ויבזבזו 
פחות, אבל הם אינם עושים דבר באופן 

אקטיבי כדי לגרום לכך"

"כמו בדיאטה - לא חייבים לוותר. אפשר 
פשוט להפחית במינונים. אולי לא תצאו 
כל חודשיים לנופש בצימר, אלא אחת 

לחצי שנה?"
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מבט נשי /גילה מנביץ-מלול

מי ראתה 
סנדלי שורש 

אבודים?

על הווטסאפ הקסום של 
נשות כרמים

לפני מספר ימים פנתה אלי נועה, העורכת, לאמץ 
את המדור "מבט נשי". אחרי כמה היסוסים, חשבתי 
שאולי זו הזדמנות לשתף אתכן ואתכם בנקודת 
המבט שלי, החוקרת את עולמן של הנשים על 
מה שייחודי בו, לטוב ולרע. בספרה המפורסם 
"המין השני", כותבת סימון דה בובואר:  "זמן רב 
היססתי אם לכתוב ספר על האשה... האם יש בעיה? 
ומהי? והאם יש בכלל נשים?... מהו המקום שהן 
תופסות בעולם ואיזה מקום עליהן לתפוס בו... אך 
ראשית – מהי אשה?"" השאלות שלה מלוות אותי 
לא מעט. במהלך העשור האחרון, בשלב הלימודים 
המחקרי,   – הפמיניזם  את  גיליתי  האקדמיים, 
האקטיביסטי והחינוכי ובמקביל לכך גם התחתנתי 
והפכתי לאם. עברתי לחיות בקהילה שוקקת ואני 
על  הנשיות  את  ויום  יום  בכל  לחוות  ממשיכה 
משמעויותיה )במיוחד בימים אלה של חופשת 
לידה שנייה( ולתהות על קנקנה. מטרתו של המדור 
הזה היא, מבחינתי, לחלוק אתכם ואתכן קצת ממה 
שהמבט מוכוון המגדר שלי קולט ביומיום, כמו 
גם שאלות שממשיכות להעסיק אותי בתחום זה.

בקיבוץ  כאן  אותי,  שמעניינות  התופעות  אחת 

כרמים, הוא קבוצת הווטסאפ האהובה "נשות 
כרמים". זוהי קבוצה קסומה ומפרגנת, שתמיד, 
אבל תמיד, יימצא בה הפתרון לכל בעיה וצורך )נו, 
טוב, כמעט תמיד(. באחד מערבי התרבות שלנו, 
לפני כשנתיים, ניתחה חברת קיבוץ שנונה במיוחד 
את קבוצת הווטסאפ הקהילתית, שממנה  ניתן 
ללמוד המון על הקהילה. הרי אין ראי טוב יותר 
לחיינו מזה של קבוצת ווטסאפ משמעותית, לא? 
המהלך הגאוני הזה מלווה אותי מאז קצת אחרת, 
כי אותי מעניין במיוחד דווקא מה אנחנו כותבות 
בקבוצת הנשים, לעומת קבוצת הקהילה, ולמה? 
יסלחו לי נשות כרמים, חברותיי היקרות, אם אשתף 
קצת אתכם ואתכן, קוראות וקוראים יקרים, בניתוח 

של תכני הקבוצה מהשבוע האחרון: 

ארבעה חיפושי טרמפים )למרות שיש בקהילה גם 
קבוצה ייעודית לטרמפים(.

שלושה חיפושי בייביסיטר )למרות שגם לזה יש 
קבוצה ייעודית(. ניסיון נוסף לבייביסיטר? 

למי יש שקית פסטה? למי יש קילו קמח לבן וקילו 
מלח? )מה אתן עושות עם קילו מלח?( למי יש 
של  מפתח  ריקים?  אקטימל  בקבוקי  צ'ימיגג? 
הגנים? כיסא תינוק לשעתיים? מי מצאה ילד נעדר? 
וסנדלים שהלכו לאיבוד?? מי איבדה כיפה חמודה 
של ילד? ובובה שנמצאה על הכביש? מישהי זקוקה 

למנקה? מי רוצה שתגיע הספרית הטבעית? 

סרטון של רביטל ויטלזון יעקבס So low mama )עוד 
לא ראיתם וראיתן? חפשו אותו מיד!( פרסום אירוע 
חנוכה, פרסום הצגה, פרסום מחזמר, ספינג'ים 

ופריקסה לחג ומשק פרידמן האורגני.

המלצות על מעבד מזון? על מגשי סושי פירות? 
מועדון  יש  למי  שורש!  סנדלי  על  מבצע  יש 

?WeShoes-ב

מישהי בסופר או במאפייה? מי מגיעה לסופרפארם 
ביג? 

מוסרת מגפי ילדים... מוסרת חולצות נשים ממש 
טובות...

אצל מי המיחם שלנו? דחוף! למי יש טלפון של 
המטפלת מהגן? אוספות כסף לגננות.

למי יש מפתח לכל-בו? רוצים לשאול ספר )כך 
זה אצלנו בכרמים - ספרים, פסנתר וארטיקים 

הולכים טוב ביחד(

ופרגון חם לחברה שלנו, שהתראיינה ברדיו בנושא 
פגיעות מיניות.

 - נשים  של  כזאת  קבוצה  לנו  שיש  כיף  איזה 
מפרגנת, חמה, כל יודעת, שמוצאת פתרון לכל 
בעיה! נשים חזקות, חכמות ונדיבות, אבל למה, 
ולמשפחה,  לבית  נוגעת  כשהשאלה  בעצם, 
אנו בוחרות כמעט תמיד לפרסם ב"נשות" ולא 
ב"קהילה" )אני מודה, זו אני שחיפשה מעבד מזון!(?  
כי לטוב ולרע, זו סוג של מלכודת דבש. הכי נוח 
ונעים כאן ועם זאת, מתגנבת אלי מחשבה: כשאת 
כל חיפושי המנקות, האוכל, הבייביסיטר, הילדים 
והנעליים האבודות, אנחנו לוקחות בעיקר על עצמנו 
ומחפשות כמעט תמיד בתוך עצמנו, האם אנחנו 
לא יורות לעצמנו ברגל? מקבעות ומשעתקות את 
אחריותנו המרכזית על הבית והילדים ואת מעמדנו 
כמומחיות לענייני פנים? ואולי זו בכלל לא בעיה? 

נו טוב, נדסקס על כך בווטסאפ.

מבט גברי / כפיר לוי

התחלה, 
אמצע 

וסוף

בהתחלה עוד בטרם היה הבדל בין מים לשמיים, 
הסתובב במרום אלוהים  ואתו קבוצת מלאכים

לבני כנפיים. ואולי, מתוך שעמום מחשבתי 
או פרי רעיון, ניצוץ גאוני,  הוחלט במרומים לצאת במיזם, 
משהו ענק, מגלומניושם המיזם, כך נכתב בכתב עברי,

הוא - העולם. משך הפרויקט: ימים שישה. כך הקציבה 
מנהלת הבנייה 

וכך החלו במלאכה, נקבעו תוכניה ולוחות זמנים, הופרדו 
שמיים מימים, אך לא היה ניתן דבר לראות, אז בהנף 

שרביט נבראו המאורות.
האל המנהל ראה כי טוב והודיע למלאך המקורב, אבל 

הכי קרוב:
“גש לעבודות עפר, צור לי עמק וגם הר”. וכך בוצע 
ומאז נהוג לומר כי על פי רוב, האל היה גם מאושר 

וגם ראה כי טוב.
מה  פה,  “שקט  למלאכים:  האלוהים  אמר  פתאום 

אתם אומרים?” וכך, כהרף עין, משום מקום, נוצרו 
ועייפים החלו  זיעה  נוטפי  הציפוריםוכמה מלאכים 
מרננים: “אנחנו עובדים מאוד קשה ומה עם אוכל ומה 

עם משקה?”
והאל עמד, הסתכל והתייעץ עם ההוא וגם עם זה:

“אכן, צריך לתת לעובדים גם מזון ומחסה.” וכך, בהבל 
פה, נוצרו גם יער, גם שדה, נקבעו שעות עבודה וגם 

שעות המנוחה והופ! חזרו כולם להמשיך במלאכה.
אחרי איזה זמן התכנסו כולם להפסקה, אלוהים בראש 
השולחן ומסביבו כל מלאכיו, יושבים ומחכים לארוחה. 
מגישים את התקרובת, מיטב הירק והפרי ושוב עולה 

לה התרעומת מהספסל האחורי:
“אפשר גיוון קטן במזונות? מה עם משהו בשרי”?

והאל רחום, חנון ורב קשב. הן אוזניו תמיד כרויות. מיד 
נתן פקודה לברוא כמה חיות.   ומלאכיו שמחים - הבוס 
הגדול משאלות מגשים והם, בתמורה, מבצעים את 

המלאכה.
וכך חלפו עברו ימים והפרויקט לקראת סיום וכבר 
אומרים המלאכים: “עולם קטן עלינו, הרי בראנו פה 
יקום.”והאל מסתובב בעולם אשר ברא ומשהו חסר לו, 
בדמותו המשתקפת במראה. הוא עומד מול מלאכיו 
באחת האסיפות ומודיע: “לא תמה המלאכה. יש עוד 

משהו לעשות.”
יושבים המלאכים ומנסים לחשוב: “מה חסר לו, לאלוהים 

הטוב?
יש עצים ושדות, רמשים וחיות. מדוע אין הוא מרוצה?, 
מה חסר לאל הזה? עוד רגע מסיימים את הפרויקט. מה 
דוחף הוא הגשעפט?” והאל עומד מול מלאכיו ומרעים 
אז בקולו: “חסר עוד משהו בתוכנית. הבו קצת עפר, 
ניצור תבנית. משהו ראוותני וגדול, משהו בדמותי, דמות 

הכל יכול.”
רצו מלאכים להביא עפר במשאית ופיסלו פסלים לפי 
תבנית והאל עובר ובודק: זה אולי וזה כמעט וגם ההוא 
אינו מושלם. אין אף מלאך פסל אחד מוכשר בכל 
העולם?ובקצה, קצה קצהו של המתחם, עומד מלאך 

אחד מול תבנית.
קצת מלוכלך הוא המלאך, אך הוא עומד דומם וכשהאל 
מגיע לראות את המשכית, הוא זז הצידה, קצת בוש 

וקצת נכלם, 
עומד ונדהם כשהאל קורא פתאום לכולם:

“בואו הנה, גשו מיד וראו: זה פסל מיוחד!” ניגש למלאך 
ואומר: “היטבת לתאר. הרי בדיוק כך אני נראה.”“ואיך 
נקרא לו לחבר? מה שם ייטיב אותו להדר? ממה יצרת 

את זו היצירה?”
עונה המלאך: “ממים וקצת אדמה.”“פששש...”, אומר 
האל בתדהמה. “ראו איך בימים שישה נשלמה היצירה. 
נברא עולם והנה בדקה האחרונה, גם יצרנו לנו כלי 

משחק.יצרנו בן-אדם.”

טרמפים

אצל מי 
המיחם שלנו?

למי יש מועדון 
?WeShoes-ב

מחפשת 
בייביסיטר? 

למי יש מפתח 
לכל-בו?

 מקומפגש ספרותי /  שניר פלג

כך להישאר לעולם / יונה אלון
הוצאת תשע נשמות / 176 עמודים

זהו ספר המקור הראשון בתולדות חייו של אוריאל 
קון כמוציא לאור ולא יכולתי לחשוב על ספר 
מתאים יותר מזה. אני יכול גם להבין למה לקח לו 
זמן רב כל כך לבחור את ספר המקור המתאים 
לו, כי נראה שיונה אלון וכתיבתו תפורים על קון 

ועל בחירותיו מה להוציא לאור.

אם להיות כן עד הסוף, הלוואי שאני הייתי כותב 
כמו יונה אלון, כי כשאני כותב ואני כותב כבר 
שנה ספר שבו אני מנסה להיות  אותנטי, אני 
מחפש את מקורות ההשראה שלי. אני חושב 
שמצאתי את מקור ההשראה שלי ביונה אלון 
ואני חושב שאין מחמאה גדולה מזו. הספר הזה 
נגע בי מאוד. הוא אינו מתקדם לשום מקום, אין 
בו עלילה ואין רצף אירועים, אבל יש בו המון. 
המון רגש, חמלה ואותנטיות של תיעוד ברמות 

העמוקות ביותר.

יונה אלון תיעד את חייו כמעט באובססיביות ומילא 
מחברות על מחברות, אוצרות של מילים. הספר 
הזה מוכיח שאולי גם חיים  סטנדרטיים ושבלוניים 
למדי יכולים להפוך לאוצר של ממש. יונה אלון 
כתב לפני כמה עשורים מספר ספרי הגות, שלא 
הותירו רושם. הוא פרש בשנת 1987 ומאז רק 

כתב ותיעד את חייו עד מותו.

הספר הזה, שהוא מילים על מילים של אדם שנע 
אחורה בזמן ואז חוזר לחייו כאן, שנע בין המשורר 
הפורטוגזי פרננדו פסואה לסופרמרקט המקומי, 
שמצליח לשלב בין תפיסת עולמו והגותו לבין חייו 
כאדם מזדקן ובודד כאן ועכשיו, יוצר פסיפס של 
טקסט אותנטי, אינטואיטיבי ועמוק, שמחלחל 

לכל נים של הקורא.
אל תחמיצו את הספר העדין והנפלא הזה. מיוחד 

כל כך.
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החיים על פי מבנה גופנו – חלק 3 ואחרון

 מקומפגש לסטיילשיק / הילה מלול יעקובי

הילה מלול יעקובי - מרצה וסטייליסטית אישית
תושבת קיבוץ דביר

052-5508580
shimuchic@gmail.com

 הילה סטיילשיק

בהמשך לשני המדורים הקודמים, הנה החלק 
האחרון.

אחת מאבני הדרך בסטיילינג היא מבנה הגוף.
כדי להתלבש באופן נכון ומחמיא, למדי מהו מבנה 

הגוף שלך.
מרגע שעשית זאת, את יודעת טוב יותר מה הם 
הדברים הנכונים לך ולמבנה גופך ומכאן, הדרך 
להתלבש בצורה מחמיאה קצרה מאוד. כשאת 
יודעת איזה בגד מחמיא יותר למבנה גופך, זה 
הופך להיות סנן טבעי לרכישת בגדים נכונים 

לארון שלך.

חשוב לדעת:
1. קיימים 6 מבני גוף ולכל אשה מבנה גוף אחד: 
שעון חול, יהלום, משולש, משולש הפוך, מלבני ועגול.
2. מבנה גופך הוא המבנה שנולדת אתו ואינו 
משתנה גם אם עלית או ירדת במשקל. כמו כן, 

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

38 ובמידה 48. 
4. בסטיילינג יש כמה הגדרות ציוריות למבנה גוף, 

כגון כלי נגינה, אותיות באנגלית ופירות.  

בצורות  הגוף  למבני  להתייחס  אוהבת  אני 

גיאומטריות. כך, בעיני, ברור וקל יותר להבין את 
מבנה הגוף. 

זהו החלק האחרון בסדרת מבנה הגוף. בשני 
המדורים הקודמים התמקדתי במבני הגוף: שעון 

החול, עגול, משולש ומשולש הפוך.

במדור החודש אתמקד במבני הגוף הבאים:
מלבני ויהלום.

מלבני - רוחב הכתפיים דומה לרוחב האגן ועובר 
בקו ישר דרך המותן. לכן אין קו מובהק של מותן 

במתאר הגוף.

אז מה ללבוש?

לחלק העליון: 
ז'קטים קצרים באורך המותניים, שיצרו וידגישו   •

את המותניים.      
נשי  בסגנון  ומחויטות  מכופתרות  חולצות   •

קלאסי, עם כינוס במותניים.
חולצות מבד נשפך, שיש להכניס למכנסיים או   •
לחצאית. כך תחלקי את גופך ותיווצר תחושה 

של מותניים צרים. 
טוניקות מבד נשפך, שמעליהן נכרוך חגורה   •

וניצור מותניים גבוהים וצרים.
חולצות ושמלות בעלות מפתחים רחבים ואף   •
חשופי כתפיים, שייצרו אשליה של כתפיים 

רחבות ומותניים צרים.
את  המדגישה  מעטפת,  בגזרת  שמלות   •

ההפרדה בין החלק העליון לחלק התחתון, 
או שמלות עם חיתוך באזור המותניים )גומי, 

או אפשרות לחגור חגורה(.
מעיל בגזרת שמלה, בעל מראה צר במותניים.  •

לחלק התחתון:
נחפש מכנסיים וחצאיות שירחיבו את האגן לעומת 

המותניים.
• מכנסיים ישרים, או מתרחבים מעט בגזרה 

גבוהה. 
)"קופיקו"(  מלפנים  כיסים  בעלי  מכנסיים   •

ומאחור, לתוספת נפח.
• חצאיות בגזרת פעמון, קלוש או A רחב, שייצרו 

אשליה של נפח באגן ומותניים צרים.

יהלום
רוב משקל הגוף מתרכז בחלק התחתון של 
הבטן והגב. רוחב האגן גדול יותר מרוחב הירכיים. 
החלק העליון והחלק התחתון צרים יותר מאזור 

המותניים.

אז מה ללבוש?

לחלק העליון: 
חולצות ושמלות בעלות מחשופים רחבים,   •
כגון V ו- U, על מנת ליצור אשליה של רוחב 

בחלק העליון.
שמלות מבד נשפך קליל, שאינו נצמד לגוף  •
• חולצות רצוי להכניס למכנסיים או לחצאית.

• ז'קטים מחויטים קלאסיים בגזרה ישרה באורך 
הירכיים.

לחלק התחתון:
וחצאיות  מכנסיים  נחפש  זה  גוף  למבנה  גם 

שירחיבו את האגן לעומת המותניים.
• מכנסיים בגזרה גבוהה, שתאסוף טוב יותר את 

אזור הירכיים. 
• מכנסיים בגזרה ישרה או מתרחבת.

• חצאיות בגזרת פעמון, קלוש או A רחב, שייצרו 
אשליה של נפח באגן ומותניים צרים.

TIPשיק 
זכרי להיות מיוחדת ולהוסיף אקססוריז לאאוטפיט 
היומי שלך - שרשרת צבעונית, תיק מעניין, או 

סתם סרט קשור בשיער.
גם אאוטפיט כהה )שלא לומר שחור( ייראה תמיד 

מואר עם אקססורי צבעוני.
שלכן,

הילה סטיילשיק

    נרשמו לנישואין במחלקת נישואין כדלקמן: חשון תשע”ט / נובמבר 2018
עיר חתןארץ לידת חתןסטטוס חתןשם אב חתןשם חתןמשפחת חתן   שנה

עיר כלהארץ לידת כלהסטטוס כלהשם אב כלהשם כלהמשפחת כלה

קוטנובסקיתשע”ט
פרץ

פלג
נופר

אוסקר
דוד

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

בית קמה
באר שבע

תשע”ט
 

שטווי
סויסה

אחיה שמעון
יערה

יוסף
אברהם

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

שילה
דימונה

ויסבלוםתשע”ט
משה

יצחק מאיר
חיה שלומית

יששכר
מנחם

רווק
גרושה

ישראל
ישראל

יד בנימין
פתח תקווה

ידלרתשע”ט
בריד

דוב אוראל
נחלה

שמואל
שמשון

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

נווה
שומריה

ליאורתשע”ט
אנטמן

דניאל אהרון
שבות

יאיר
אריה

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

בית חג”י
שומריה

    נרשמו לנישואין במחלקת נישואין כדלקמן:  תשרי תשע”ט / ספטמבר 2018
עיר חתןארץ לידת חתןסטטוס חתן שם אב חתןשם  חתןמשפחת חתן   שנה

עיר כלהארץ לידת כלהסטטוס כלהשם אב כלהשם  כלהמשפחת  כלה

פרלתשע”ח
דגורקר

יוסף
אוריה

בצלאל
ניסים

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

פסגות
שומריה

תשע”ח
 

דומניץ
בירנבוים

רון
יעל

איאן
יואל

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

רחובות
יד בנימין

אידןתשע”ח
אלדבח

איון
הדס

מוריס
דוד

רווק
רווקה

ישראל
ישראל

באר שבע
קרית גת

תשע”ח
פורמנוב

סבטון
איליה )אלי(

חן
-----
אהרון

רווק
רווקה

אוקראינה
ישראל

גילת
ארז

בברכה,  מחלקת נישואין בני שמעון 

 הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט:
 www.bns.org.il אתר הרישום

הרישום לגני ילדים
כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים 1.1.2014 – 31.12.2016  

נדרשים לרשום את ילדיהם לגני הילדים בישוב המגורים.
הרישום לבתי – הספר

כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים 1.1.2013 – 31.12.2013
נדרשים לרשום את ילדיהם לבית –הספר.

תושבים זמניים או תושבים שכתובתם עוד לא עודכנה במרשם התושבים 
ירשמו באופן ידני, לגני הילדים ולכיתות א' אצל רכזת החינוך בישוב.

 בכל שאלה או פניה בנושא הרישום ניתן לפנות לעליזה – 08-9911707
בהצלחה ושנת לימודים פוריה,

אמיר ברזילי
מנהל  אגף החינוך

רישום לגני ילדים 
ולבתי ספר 

לקראת שנת 
הלימודים תש"פ

בהתאם לחוק חינוך חובה הרישום 
לגני הילדים ולכיתות א' 

יחל ביום ראשון  21.1.19  
ויסתיים ביום חמישי  28.2.19

נרשמו לנישואין
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מקומפגש לתרבות / קרן סביון כחילה, מנהלת מחלקת תרבות

המלצות החודש
שיגעון המוזיקה – ההפקה הגדולה 

של התיאטרון הקאמרי 
את המחזמר המפורסם "שגעון המוסיקה" אין 
רוב הקהל. מדובר באחד  צורך להציג עבור 
ממחזות הזמר המפורסמים והמצליחים ביותר 
בעולם, המבוסס על הסרט המצליח בכיכובו של 
ג'ון טרבולטה Saturday night fever , עם שירי 

הדיסקו הקלאסיים והנצחיים של הבי ג'יז. 
במרכז המחזמר בחור צעיר, טוני בן ה-19, בן 
למשפחת מהגרים ממעמד סוציואקונומי נמוך. 
טוני עובד ביום כמוכר בחנות חומרי בניין ובסופי 
שבוע יוצא לבלות עם חבריו בדיסקוטק המקומי. 
הריקודים,  רחבת  כמלך  להערצה  זוכה  הוא 
שמאפשרת לו לשכוח את עבודתו המשעממת 
ואת החיים האפורים בשכונתו. הסיפור עובר 
ומדלג בין שני עולמות אלה במהלך העלילה כולה.

את כל זה תוכלו לראות בקרוב מאוד, החל מ-20 
בדצמבר, לייב על הבמה בגרסה הישראלית. 

דנה פרידר, הזמרת קרולינה, גל פופולר, אסף 
הרץ ואלי דנקר הם רק חלק מהשחקנים שיככבו 
במחזמר הנוצץ והחדש של התיאטרון הקאמרי

בימוי: גלעד קמחי  תרגום: אלי ביז'אווי
רוצו לראות!

מיכה שטרית ב"עשן הזמן" 
המופע של מיכה שטרית, מהאמנים המשפיעים 
מאפשר  בישראל,  המוזיקה  בתרבות  ביותר 
הסיפורים  ועם  שיריו  עם  אינטימית  היכרות 
שמאחורי השירים. המופע מורכב משירים שכתב 
והפכו לאבני דרך במוזיקה הישראלית, שירי 
"החברים של נטאשה", להיטים שכתב לאמנים 
אחרים ושירים מתוך אלבומי הסולו "מסמרים 

ונוצות", "קובה", "שלהי קיץ" ועוד.
יום חמישי, 27.12.18 | 21:00

היכן: עשן הזמן, באר שבע.

פרופ׳ דן אריאלי וליאור סושרד - 
המופע המשותף

דן אריאלי, פרופ' לכלכלה התנהגותית וליאור 
עולמיים  מובילים  שני  חושים,  אמן  סושרד, 
בתחומם, נפגשים על במה אחת לערב שכולו 
סיעור מוחות על האופן בו אנו חושבים, מרגישים 
ומקבלים החלטות. אריאלי וסושרד, כל אחד 
בדרכו, מציגים נושאים מחיי היום-יום שלנו באופן 

שונה ומפתיע.
עד כמה אנחנו לא רציונליים בהחלטות שלנו?

האם באמצעות התנהגותנו ניתן לגלות על מה 
אנחנו חושבים?

מה משפיע על יחסנו לכסף? האם כולם משקרים? 
עד כמה יכול שכנוע עצמי להיות חזק?

שילוב מעניין.
מוצ"ש, 29.12.18 | בשעה 20:00
היכן: המשכן לאמנויות הבמה, באר שבע. 

“אני לא נוהגת להמליץ על סדרות טלוויזיה, אבל 
כש"החברה הגאונה" מגיעה לטלוויזיה זה כבר 

איוונט אחר ...
הסדרה המבוססת על הספר הראשון )מתוך 
ארבעה( בסדרת "הרומנים הנפוליטניים" מאת 
אלנה פרנטה, שלה מיליוני מעריצים ברחבי 

העולם 
פרנטה,  שכתבה  בסדרה  הספרים  ארבעת 
מהסופרות הפופולריות בעולם, תורגמו ל-42 
שפות )בהן עברית( ונמכרו בעולם ביותר מ-5.5 
מיליון עותקים. העלילה מתמקדת בדמותן של 
לילה ואלנה, שתי חברות נפש ותיקות שגדלו 
66, נעלמת לילה יחד עם  יחד. יום אחד, בגיל 
כל חפציה ומסמכיה. היא אפילו דואגת לגזור 
את עצמה מהתמונות המשותפות שלה עם בנה. 
כך היא מגשימה את חלומה להתנדף ולמחוק 
חברתה  את  מרגיז  המעשה  אך  עברה,  את 
הטובה, שמתיישבת לכתוב כל פרט מסיפור 

חייהן המשותף.
הפקת העיבוד הטלוויזיוני לרב המכר "החברה 

הגאונה" היא עבודה משותפת של HBO ורשת 
צולמה  הסדרה   .RAI האיטלקית  הטלוויזיה 
בקיץ שעבר בנאפולי בניצוחו של הבמאי סבריו 
קוסטנצו. היא תשודר בארץ במהלך דצמבר 
)אין עדיין תאריך מדויק( ובינתיים רק מנויי "הוט" 

ו"סלקום טי.וי." יוכלו ליהנות ממנה
עד כמה תישמר רמת הנאמנות לספר המקורי 

והמוערך מאוד? בקרוב נוכל לשפוט בעצמנו.

ואצלנו במועצה:
האחים גיא ורועי זו-ארץ - פיוטים 

ולדינו מבית אבא
גיא ורועי זו-ארץ במופע מקסים. רומנסות ופיוטים 
משתלבים בסיפורה של משפחת זו-ארץ מימי 
גירוש ספרד עד עלייתם של בני המשפחה לארץ 
והיום הופכים ליצירה אישית, ישראלית–לאומית. 
המופע כולל גם שירים אהובים ומוכרים מהמחזה 
המוזיקלי "בוסתן ספרדי", שגיא זו-ארץ משתתף בו.

מתי: 10.1.19, בשעה 20:30
היכן: "המועדון" בקיבוץ להב

כרצונו",  "עושה   – מנויים  הצגת 
תיאטרון הבימה

עיבוד בימתי לספרה של אסתי ויינשטיין, בת 
למשפחה של חסידי גור, שעזבה את העולם 
שנאלצה  אשה  ילדיה.  מרוב  ונותקה  החרדי 
לשתוק ולעשות כרצונם של אחרים – עד שלא 
יכלה עוד. כאשר החליטה למות, שברה גם את 
שתיקתה ופרסמה את ספרה המרגש. זהו סיפור 
קורע לב על דסי, על בעלה יעקב ועל העולם 
החסידי אפוף הסודות. "תעשו הכל! שאנשים 
ישמעו על הספר ויקראו אותו!", כתבה במכתב 
מסכת  נחשפה  מותה  לאחר  שלה.  הפרידה 
ייסוריה וחייה הסוערים והטרגיים בפני כל. עתה 

עולה סיפור זה על הבמה.
מחזה: מוטי לרנר.     בימוי: איה קפלן.
מתי: 23.1.19, בשעה 20:30.

היכן: המשכן לאמנויות הבמה, באר שבע.

1.2019-2.2019
*החל מ-22.1 )ימי שלישי(

אירופה | בין האיחוד האירופי לרוסיה של פוטין, 
אייל אופנבך

 *החל מ-23.1 )ימי רביעי (
מסע מרתק אל נפש ומוח האדם, עמית אברון

 החל מ 27.1 )ימי ראשון(
סוגיות בתקשורת ובמינהל ציבורי, ארז סוצקוורין

 החל מ 28.1 )ימי שני(
בעין המצלמה | תיעוד וזיכרון, נעמה גליל

חוגים חדשים 
בקתדרת 
הותיקים 

אודות תכני ההרצאות תוכלו למצוא בחוברת הפנאי 
לותיקים החל מעמ' 14, ובאתר המועצה. 

*הסדרות המסומנות בכוכבית פתוחות גם לכלל תושבי המועצה.

 מוזמנים להירשם אצל תרצה בכתובת
tirza53@gmail.com | או לטלפון מס. 052-8893964

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

שירלי רוט
052-8105513

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

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

 מחפשים מעצבת? קיבלתם המון המלצות?
איך תדעו מי היא האחת בשבילכם?

   הגעתם למסקנה שאתם זקוקים למעצבת פנים. 
חיפשתם המלצות מחברים ומשפחה ואפילו 
בפייסבוק ויש כמה שמות על הפרק. הגיע השלב 
שבו אתם ניגשים לאינטרנט ומחפשים מידע 
אודות המעצבת המומלצת. מה אפשר ללמוד 

מהפרויקטים המוצגים באתר?

הדמיה או בית אמיתי? בחרו במעצבת שמציגה 
רבים  באתרים  הדמיות.  ולא  אמיתיים  בתים 
בתים  ולא  בתלת-ממד  הדמיות  מופיעות 
לדעת,  עליכם  וזאת  מצולמים.  אמיתיים 
במעצבת: מהבחירה  נפרד  בלתי   כחלק 

כדי להגיע לבית מצולם, נדרשת מהמעצבת עבודת 
עיצוב מלאה, שיש בה הקפדה על כל פרט ובעיקר 
 - נדרשת מערכת יחסים נפלאה עם הלקוחות.
אין זה פשוט עבור הלקוח לתת את ביתו ליום 
צילום. מעבר לניקיון, על הלקוח לתת למעצבת 

יד חופשית לסדר את כל הבית מחדש, להעיף 
למגירות פריטים מיותרים, לסדר את המיטה, את 
המטבח ואת האמבטיה... זו הקרבה לא קטנה 
מצדו של הלקוח. לכן, אם יש למעצבת אתר 
שמציג מספר רב של בתים מצולמים, זה אומר 
רבות על ההשקעה שלה בפרטים ובעיקר - על 

מערכת היחסים הטובה שלה עם לקוחותיה.

הדמיות, לעומת זאת, כל אחת יכולה לעשות. לשם 
כך, אין צורך אפילו בלקוחות. זה פשוט מאוד - 
לוקחים תוכנית בנייה ומעלים אותה לתלת-ממד, 
לבד או בעזרת גרפיקאי. בדרך כזו, יתכן שיהיה פער 
 גדול בין הניסיון המוצג באתר לבין הניסיון בפועל.

לעיתים רבות, קשה למי שאינו מעצב להבחין בין 

הדמיות לצילומי בית אמיתי. ראו את התמונות 
המצורפות לכתבה. האם הייתם מבחינים איזו 
 מהן היא הדמיה, לולא היתה עובדה זו כתובה? 
לכן, בשיחה עם המעצבת, בדקו איתה האם 
הפרויקטים המוצגים הם הדמיה או צילום של 

בית  ואפילו בקשו לראות את הבית האמיתי.

אתם מחפשים מעצבת שמציגה באתר את הסגנון 
שאתם אוהבים? 

כן, אבל לא רק. קחו מעצבת שיש באתר שלה 
מספר סגנונות. אתר כזה יכול להעיד על מעצבת 
בעלת ראש פתוח, קשובה ללקוחותיה ולטעמם 
האישי, שיודעת להמציא עצמה מחדש בכל 

פרויקט. 

להגשת מועמדות לתפקיד 
יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני 
ארנונה כללית שליד המועצה 
המועצה האזורית בני שמעון

את הצעת המועמדות, אליה יש 
לצרף קורות חיים, ועבור מועמדים 
ליו"ר ועדת הערר - רישיון עו"ד 

 בתוקף, יש להגיש למועצה
עד ליום 30/1/19

במשרדי המועצה בצומת בית קמה, 
 אצל הגב' זהבה כהן.

טל' לבירורים: 08-9915801

הפרטים המלאים באתר המועצה
https://tinyurl.com/ybxuq

קול קורא
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תרבות יהודית

ד‘ שבט | 10/1  | 20:30 תחילת מופע
מועדון קיבוץ להב

30
ש“ח כרטיסים ניתן לרכוש באתר ובפייסבוק המועצה

לפרטים צפי- תרבות יהודית 0526656581

האחים גיא ורועי זוארץ
לדינו ופיוטים מבית אבא


