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עוד חודש הסתיים ואתו עוד שלב בתהליך כניסתי
לתפקיד.
סיימנו סבב מפגשים עם כל הוועדים המקומיים
הנבחרים ביישובים .שמענו על אתגרי היישוב
וקיימנו תיאום ציפיות על קשרי העבודה עם
המועצה .אין ספק שהמועצה והיישובים ניצבים
בפני אתגרים רבים ומגוונים כפועל יוצא מגידול
מסיבי ושינויים בהרכב האוכלוסייה ונושא הקשר
בין המועצה ליישובים עולה שוב ושוב.
בנוסף לכך ,קיימת תחושה של חוסר הלימה
בין ההשקעה של המועצה לבין המענה המדויק
ושביעות הרצון.
בהמשך לכל אלה ,אנו ממשיכים לבנות את
המודל להקמת מחלקת יישובים במועצה.
בישיבת המליאה האחרונה הוצג המודל המוצע
להפעלת המחלקה ,שמטרתה לתכלל את צרכי
היישוב ,משלב המיפוי ,תכנון המענה והביצוע,
בשלושה תחומים עיקריים:
עשייה קהילתית ,תהליכים קהילתיים ,ארגוני-
כלכלי-פיזי.

עורכת :נועה זמסקי noaz@bns.org.il
משתתפים :שירלי חכם יפרח ,איריס אור ,זיוה נבון,
ענת הורביץ ,רונה פויירינג ,טל שם טוב ,יפית סביר,
חדוה גבריאל ,שרון שכטר ,תמר אליהו ,עו"ד ענבר
ברקוביץ אפרים ,גילה מנביץ מלול ,כפיר לוי ,אודי
נתן ,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
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המחלקה אינה באה להחליף את אנשי המקצוע,
אלא לוודא כל העת את ראיית הישוב בראיה
הוליסטית.
בנוסף לכך ,תשמש המחלקה כמרכז הכשרות
לבעלי תפקידים שונים ביישובים.
זהו תהליך מורכב ורגיש ,שמושתת על הרצון

להעמיק את הקשר ורמת השירותים הניתנים
ע"י המועצה ,אך יחד עם זאת להמשיך ולטפח
את עצמאותם של היישובים וייחודם.
בהמשך להחלטת המליאה ,הוקמה ועדת חינוך
של המועצה בהובלתה של חסיה ישראלי ,נציגת
שובל במליאה .חסיה ואמיר ברזילי ,מנהל אגף
החינוך ,הגדירו תוכנית עבודה ,שבמרכזה תהליך
חשיבה ויצירה של חזון חינוכי לבני שמעון .בימים
אלה הם פועלים לגיוס חברי הוועדה שיכללו נציג
מכל ישוב ואנשי חינוך.
נושא נוסף המעסיק אותנו הוא הגברת תחושת
הביטחון של התושבים .נפגשנו עם הרשות
הלאומית לביטחון קהילתי – רשות חדשה במשרד
לביטחון פנים ,שמטרתה להוביל ולתמוך ברשויות
בבנייה וביסוס תשתית להתמודדות עם תופעות
אלימות ,עבריינות ,התנהגות אנטי-חברתית
ושימוש בסמים ובאלכוהול .במסגרת פעילותה
של הרשות ובמימונה ,מגויסת במועצה משרה
שתפקידה ליזום ,לרכז ,לתאם ולהפעיל את
התוכניות הרבות והפעולות הניתנות במסגרת
הרשות .אני רואה בתפקיד זה חשיבות רבה
לקידום החוסן הקהילתי ויכולתם של היישובים
להתמודד עם תופעות אלה.
אני מודע לעבודה הרבה ורבת התחומים העומדת
בפנינו ומודה על שיתוף הפעולה שאני זוכה לו
לאורך כל הדרך.
שלכם,
ניר

מחלקת יישובים
בפתח הדיון על מחלקת היישובים אמר ניר זמיר,
ראש המועצה" :יישובי המועצה שונים מאוד זה
מזה .לכל יישוב דנ"א משלו ,צרכים והתמודדויות
משלו ועל המועצה לתפור חליפה מדויקת
לכל יישוב .התשובות שאנחנו נותנים ליישובים
אמורות להיות מותאמות יותר ליישוב ובו בזמן
גם מערכתיות יותר ,באופן המערב כמה אגפים
וכמה מחלקות .מטרת הדיון היא לשמוע מחברי
המליאה הערות לגבי השלד שאנחנו מציעים,
כאשר בסופו של דבר ,יובא המהלך להקמה של
מחלקת יישובים לאישור המליאה".

לילך קולומבוס ,עוזרת ראש המועצה ,הציגה את
המבנה המוצע :גוף ייעודי ,שתפקידו לראות את
היישוב במבט הוליסטי ,לראות את כל צרכיו ולעבוד
מול הגורמים במועצה בשלושה תחומי עבודה
עיקריים :תחום ארגוני-פיזי ,שיעסוק בשירותי
המועצה ,פיתוח היישוב וההתנהלות השוטפת;
תחום התהליכים הקהילתיים ,שיעסוק בבריאות,

עבודה סוציאלית ,מניעה ,צוות חירום יישובי וכדומה
ותחום העשייה הקהילתית ,שיעסוק בפרויקטים
קהילתיים בתחומים שונים ,כמו תרבות ,חוגים,
חינוך ,צעירים ,מעורבות חברתית וכו' .בנוסף
לכך ,תשמש מחלקת היישובים כמרכז הכשרה
להנהלות והמזכירויות של היישובים .מחלקת
היישובים ,הוסיפה לילך ,אינה אמורה להחליף
את אנשי המקצוע או להוסיף כוח-אדם למועצה,
אלא תיבנה במסגרת כוח-האדם הקיים ,תוך שינוי
בחלוקת התפקידים" .המטרה המרכזית היא לתת
שירות טוב ומדויק יותר ליישובים" ,סיכם ניר.
"שיהיה מקום אחד שייתן תשובות ליישובים ,ימנע
את הצורך לפנות לכמה גורמים שונים במועצה
וישפר בצורה דרמטית את עבודתה של המועצה".

ועדת חינוך מועצתית
נושא ועדת החינוך של המועצה הוצג על ידי אמיר
ברזילי ,מנהל אגף החינוך וחסיה ישראלי ,נציגת
שובל במליאה ויו"ר ועדת החינוך" .ועדת החינוך
של המועצה תעסוק ביצירת חזון חינוכי שיישען
על חזון המועצה" ,אמר אמיר וחסיה הוסיפה" :ב5-
השנים האחרונות גדולה כמות הילדים במועצה
ב 40%-ואופייה של האוכלוסייה השתנה .הגיעו
תושבים רבים ,עם 'אני מאמין' משלהם וערכים
אחרים .עלינו לשאול את עצמנו כל הזמן איפה ואיך
מתחברים חזון המועצה והחזון החינוכי לדברים
שקורים בשטח .זהו המשך של תהליך הקליטה".
חברי המליאה אישרו את ההצעה למבנה הוועדה,
שתכלול נציגי ציבור ואליהם יצטרפו שני מומחים
בתחום החינוך ,שני חברי מליאה ומנהל אגף
החינוך ,בכפוף לכך שלכל יישובי המועצה יהיה
ייצוג בוועדה.

ההנחה הניתנת למשלמים מראש ולמשלמים
בהוראת קבע מ 2%-ל ,1%-דבר שיקנה למועצה
הכנסה נוספת של כ 300-אלף שקלים .כמו כן,
אישרה המליאה את בקשת המועצה לאכוף את
ההחלטה להגביל את המועד להגשת בקשות
להנחה ל 30-ביוני .בקשות שיוגשו לאחר מועד זה
יאושרו באופן יחסי למועד ההגשה .בנוסף לכך,
אישרה המליאה העלאה של שיעורי הארנונה
בפארק חצרים וכן העלאה עבור סיווגי הארנונה
לתעשייה ,משרדים ,שירותים ומסחר .המליאה
אישרה גם בקשה של ועד תאשור להעלאת
הארנונה ביישוב ,כך שתשתווה לשיעור הארנונה
בברוש ובתדהר.
חלוקת תב"רים לשנת 2019
המליאה אישרה את הצעת המועצה לחלוקת
תקציבי פיתוח בסך  3.6מיליון ש"ח בשנת 2019
בשתי פעימות ,כאשר הפעימה השנייה תועבר
בתחילת חודש יולי .דורון יונאי ,נציג בית קמה
במליאה ,ביקש לנהל דיון מחודש בחלוקת תקציבי
הפיתוח במהלך השנה.

צו המיסים לשנת 2019
מליאת המועצה אישרה את צו המיסים לשנת
 ,2019במסגרתו תעלה הארנונה בשיעור של
 ,0.32%בהתאם לעדכון האוטומטי של משרד
הפנים .המליאה החליטה להקטין את שיעור
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מה קורה ותיקים

מה קורה

לומדים לתת שירות טוב לוותיקים מעודדים לאורח חיים בריא
תרבות ,מנהגים ושפה שונים וליצור תקשורת ויחסי
בעמותת הוותיקים/רונה פויירינג,
חברות ,המבוססים על אמון ומציאת המשותף

ערב חלוקת מלגות :תומכים
במצטיינים
בערב חגיגי ומרגש שהתקיים ביום ראשון,23.12.18 ,
במועדון בלהב ,הוענקו מלגות המועצה לבני נוער
ובוגרים מצטיינים בתחומי אמנות ויצירה ,לימודים,
ספורט ומעורבות חברתית .ניר זמיר ,ראש המועצה,
אמר בפתח הטקס כי המועצה שמחה לעודד
ולסייע למצטיינים בתחומים השונים.

להם כילדים.

מה קורה בחינוך
קהילה מלקטת  -סיור ליקוט יש לי חלום /איריס אור ,ניצני הנגב
צמוד לבית /שירלי חכם יפרח,
רכזת איכות הסביבה

בשבת ,22.12.18 ,יצאו כחמישים ילדים ובוגרים
ערב הוקרה לנהגי האמבולנסים לסיור ליקוט ,בצמוד לחצר קיבוץ שובל.
ביום חמישי ,27.12.18 ,התקיים במועצה טקס
אחרי הגשם ,סיפק לנו הטבע שפע צמחייה
הוקרה לנהגי האמבולנס של בני שמעון .במהלך
ירוקה ומתפרצת :גדילנים ,חוביזות ,זרעי ופרחי
הטקס הוענקו להם דרגות מטעם מגן דוד אדום,
שומר ,עשב חיטה שאפשר לשתות במקום,
בהתאם לוותק ההתנדבות ותעודות הערכה
אחרי שמועכים אותו ומוציאים ממנו את המיץ
והוקרה .כמו כן ניתן שי לכל נהגי האמבולנס מטעם
ועוד .אחרי סיור וקטיף ,הכינה קהילת הלקטים
יחידת ההתנדבות במועצה .בטקס השתתפו איציק
ארוחה לתפארת ,שבה שולבו הליקוטים למרק
אלפסי ,מנהל מרחב נגב במד"א ,רונן גריקשה,
ירוק משובח ,שהכיל חוביזות רבות ,סלט גדילנים
האחראי על המתנדבים במרחב נגב במד"א ,גיא
ודברים אחרים ,סלט ירקות ,אורז ומה לא.
שדה ,מנהל תחנת רהט ,שבה מתנדבים מרבית
המתנדבים מבני שמעון ,הפרמדיק תומר קפלן,
מדריך שהעביר הרצאה על חידושים בהחייאה
ומיכל עובדיה ,רכזת ההתנדבות בבני שמעון.

ביום חמישי ,20.12.18 ,נערך מפגש ראשון בין
תלמידי כיתות ג׳ משני בתי הספר .המפגש היה
מרגש מאוד .הילדים עבדו ושיחקו ביחד ויצרו
קשרים נהדרים .אין ספק שזוהי תחילתם של
ידידות מופלאה ויחסים של דו-קיום ואחווה.
מובילות הפרויקט הן בבית הספר צלאח א-דין,
הרכזת החברתית אינסאף ובניצני הנגב ,איריס ביום רביעי ,16.1.19 ,עברו עובדי מחלקות הגבייה,
השפ"ה (שיפור פני היישוב) והאחזקה הכשרה
אור.
מיוחדת למתן שירות לאוכלוסיית הוותיקים
עמותת ותיקי בני שמעון מקיימת פעילות ייחודית
ציורים של אז ועכשיו ב"ניצני במועצה .את ההדרכה ,שיזמה עמותת ותיקי בני
לשמירה על אורח חיים בריא ועידוד פעילות גופנית
שמעון במסגרת פרויקט של המשרד לשוויון חברתי,
הנגב"  /זיוה נבון ,ניצני הנגב
בקרב ותיקי המועצה .אורי אלבר ,פיזיותרפיסט
הנחה עידן שפירא ,מומחה למדעי הזקנה.
בכיר ,יקיים בשנה הקרובה בכל יישובי המועצה

אם תגיעו לבקר בבית הספר "ניצני הנגב" ,לא תוכלו
להתעלם משני ציורי הקיר החדשים המקשטים את
בית הספר – פרויקט שרקם עור וגידים כהמשך
להקמת חורשת ה 70-בט"ו בשבט שעבר .היצירה
משתרעת על שני קירות ,שיוצרים קו זמן של אז
ועכשיו :מההתיישבות החלוצית ועד לקהילה של
קהילות ,המרכיבה את בית ספרנו היום .צייר:
אליאסף מיארה משוקדה .בואו לבקר ולראות!
פרויקט ״יש לי חלום״ הוא יוזמה של שני בתי ספר
באזורנו :בית הספר "ניצני הנגב" בבני שמעון ובית
הספר "צלאח א-דין" ברהט .מטרת הפרויקט היא
לזמן עבור הילדים מפגשים עם השכנים ,להכיר

מפגשים ,הכוללים הרצאות תיאורטיות והתנסות
פתיחת השנה ה 15-של קהילה
מעשית בנושאים :פעילות כושר בחוץ ,שמירה
תלמידי "מבואות הנגב" רוצים לומדת/ענת הורביץ ,מנהלת בית על יציבות ושיווי משקל ,פעילות גופנית ,כאב
גיל-עד
להרחיב מעגלים
והתמודדות עמו ועוד .כל ותיקי המועצה מוזמנים
להצטרף למפגשים חשובים אלה .פרטים אצל
רכזות הרווחה והבתים החמים ביישובים .במושבי
יחדיו ניתן לפנות לאנני או שי.

ביום שלישי ,15.1.19 ,ביקר ניר זמיר ,ראש המועצה,
בבית הספר "מבואות הנגב" בשובל ונפגש עם מועצת
התלמידים .חברי המועצה באו לפגישה מוכנים
ומצוידים ברשימת נושאים שהם מבקשים לקדם.
התלמידים ציינו כי הם מרגישים שצוות המורים
והנהלת בית הספר קשובים ופתוחים לבקשותיהם
של התלמידים ולצרכיו האישיים של כל תלמיד ועם
זאת ,הם חשים צורך להגדיל את מעגלי ההיכרות
והקשר בתוך בית הספר ומחוצה לו.
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רכזת הבריאות

ביום חמישי ,3.1.19 ,פתחנו את השנה ה 15-של
מפגשי הוותיקים בבית גיל-עד במפגש היכרות
עם  20מתלמידי שכבה ט' בבית הספר "מבואות
הנגב" .במפגש למדנו להכיר זה את זה בעזרתם
של משחקי שפה והבהרת עמדות ,בניצוחה של
חוה קורסיה ממשמר הנגב ,מאסטרית בשפה
העברית .היה מעשיר ומלמד ואנחנו מחכים לששת
המפגשים הבאים.

>>
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מה קורה בחינוך חברתי

תחום התנדבות

אות יקיר הנוער לסיגל מורן

להשתלמות בנושא "חצר גרוטאות שהועברה על
ידי מנחה משולחן ההדרכה של התנועה הקיבוצית
לאנשי חינוך בגיל הרך .ביום חמישי,27.12.18 ,
פורום מנהלות הגיל הרך השתתפו בסדנה
בתקשורת אפקטיבית בהנחייתה של עינת מדמון,
מנהלת מחלקת פרט ב"מעברים נגב צפוני" .ביום
רביעי 26.12.19 ,השתתפו הסייעות והמטפלות
בהשתלמות מוזיקה בהנחייתה של אופיר בכר.

בטקס חגיגי ומרגש שנערך ביום שלישי,1.1.19 ,
קיבלה סיגל מורן ,ראשת המועצה לשעבר ,את
אות יקיר הנוער של מחוז דרום במשרד החינוך
על תמיכתה ופעילותה בקידום מחלקת הנוער
והחינוך החברתי במועצה

התנועות את פעילות התנועה ואת שיתופי הפעולה
עם המועצה וניהלו שיחה חינוכית על העמקת
השותפות ועל תוכניות העתיד.

לקראת גיוס בגבעות בר /טל שם
טוב ,מנהלת החינוך החברתי בגבעות
בר מטעם אגף החינוך

ביומיים הראשונים של חודש ינואר נפגשו לראשונה
נציגי תנועות הנוער הצופים והשומר הצעיר עם
ניר זמיר ,ראש המועצה ועם אנשי אגף החינוך
במועצה .בכל אחת מהפגישות הציגו נציגי

נזהרים כבר בגנים

ביום ראשון ,13.1.19 ,קיימו ילדי החממה (שכבות
ד'-ו') בגבעות בר ערב עדות ,שבו הוצגו תוצרי
אמנות שהכינו ילדי שכבה ד' במסגרת תהליך
יצירה של דיוקן אישי-משפחתי ,בהנחייתה של
עינב קוסטו ,מורה לאמנות .הערב נמשך במשחק
טריוויה בנושא עדות וארוחה משותפת של מאכלי
עדות שהביאו ההורים.

תפקיד הוועדה לבדוק את פעילות הוועד
המקומי ולפרסם לציבור דו"ח ביקורת

קול קורא
חברים בוועדת
ביקורת
ביישובים :תדהר ,ברוש,
תאשור ,נבטים דרושים
מתנדבים להקמת ועדות
ביקורת לוועד המקומי.
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דרושים מתנדבים

ערב עדות בחממה של גבעות בר

ניר זמיר נפגש עם נציגי תנועות
הנוער

אם אתם מאמינים במינהל
תקין יעיל ואמין אנחנו קוראים
לכם להתנדב ולפעול בוועדות
הביקורת ביישוב!

ביום חמישי ,10.1.19 ,התקיים במועדון הנוער
בגבעות בר מפגש ראשון בנושא שנת שירות
ושירות צבאי משמעותי .במפגש לקחו חלק 9
בני נוער ו 4-בני גבעות בר ,שדיברו על שירותם
הצבאי :אדר עמירן סיפר על שירותו במג"ב ,תאיר
חליווא סיפרה על שנת שירות מטעם הסוכנות
היהודית בקנדה ועל תפקידה היום בשירות קבע
ועידו סלע ,מדריך הנוער ביישוב ,סיפר על שנת
השירות שלו ושירותו הצבאי כשריונר .היה מדהים
לשמוע את התהליך שעברו הארבעה מאז היותם
בני נוער ועד היום .גאווה יישובית אמיתית! המפגש
היה מרגש ומשמעותי והוחלט להמשיך ולקיים
מפגשים נוספים בנושאים שונים ,כמו שירות
בשייטת ,תפקידי פיקוד ,צו ראשון ועוד.

כבר בגיל הגן חשוב להתחיל ללמוד כללי זהירות
בדרכים .לכן מתקיים שיתוף פעולה פורה בין
מחלקת הבטיחות במועצה ומחלקת הגיל הרך
באגף החינוך .במסגרת זו צפו ילדי הגנים במהלך
חופשת החנוכה בהצגה "רונצ'וק בדרכים".
ההצגה היא נדבך אחד במערך של פעילות
שהגננות מעבירות בגנים בעזרת ערכת פעילות
מעוררת שיח ומשחקים שונים ,כמו משחק רביעיות.
"המטרה של דוד פרייברג ,מנהל מחלקת הבטיחות,
ושלי ,היא שנושא הזהירות בדרכים יהיה חלק
אינטגרלי מתוכנית העבודה של הגננות" ,אומרת
חנה רוטבלט ,מנהלת מחלקת הגיל הרך במועצה.

יחידת ההתנדבות בני שמעון מזמינה אותך להצטרף לנבחרת
מתנדבי בני שמעון ולבחור את התחום האהוב עלייך:
פרויקטים ותכניות התנדבותיות קיימות:
מתנדבים/ות לפנימיית עדנים – חונכות אישית ומתן סדנאות וחוגי
העשרה.
מתנדבים/ות מיוחדים/דות לילדים ונוער בעלי צרכים מיוחדים בישובים.
מתנדבי/ות ידיד לחינוך בני שמעון –בבתי הספר היסודיים בהתאם
ליכולתך.
מתנדבים/ות במועדוני עמותת וותיקי בני שמעון השונים ברחבי המועצה
לסיוע והעשרה בתחומים שונים.
מתנדבים/ות ללווי וותיקים שאינם משולבים במועדונים בהפגת בדידות.
התנדבות של וותיקי/ות המועצה בבסיס צה”ל  -שפיפון.
פעמונים – מתנדבים ללווי הדרכה והכוונה כלכלית למשקי הבית.
עלם –לתכנית מ”חסות לעצמאות” ללווי בוגרי מעונות חסות הנוער.
יוזמי התנדבות חדשה – פנו אלינו בכל תחום אשר ברצונכם להוביל
ולסייע.
מתנדבים/ות למוקד המועצה

הגיל הרך
השתלמויות לצוותי הגיל הרך

יחידת סע”ר – יחידה מועצתית לסיוע עצמי ראשוני במצבי חרום.
נהגי/ות אמבולנסים מתנדבים בישובים.
מתנדבי ה”מתמיד”.
מתנדבי צח”י – צוותי חירום ישוביים
מתנדבים לשעת חירום בתחומים שונים ומגוונים – בתחום החינוך,
בתחום הטיפול הפסיכולוגי ,ללווי אוכלוסיות נזקקות ,בעלי מקצוע
בתחומים שונים ,מתנדבים לסיוע ליחידת ההתנדבות ועוד.

המעוניינים יפנו בצרוף קורות חיים
לנירית שרייבר-שופר ,מבקרת המועצה
במייל nirits@bns.org.il
ניר זמיר ,ראש המועצה
נירית שרייבר-שופר ,מבקרת המועצה

טוב היא משימתו המהוללת ביותר של

האדם [סופרקלס].

נשמח להצטרפותך אלינו
 3השתלמויות מרתקות ומעשירות לצוותי הגיל
הרך התקיימו בשבועות האחרונים במועצה .ביום
רביעי ,9.1.19 ,זכו צותי החינוך בגיל הרך במועצה

מיכל עובדיה רכזת ההתנדבות במועצה
ניתן לפנות באמצעות מייל michalo@bns.org.il :או טלפון .050-6223580
או למובילי ההתנדבות בישובים.
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דור שני במסע לפולין עם בני נוער מ"מבואות הנגב"
את התמונה של ניר ונבו אוגוסט ,אב ובנו ,נכנסים
לביתן  13באושוויץ ,לא נשכח לעולם .זה היה אחד
הרגעים המרגשים ביותר במסע שערכנו השנה
לפולין .עמדנו כולנו  -בני נוער ,הורים ,אנשי הצוות
החינוכי ומלוות המסע ואפילו סבתא אחת ,למול
ביתן  ,13שבו שהה סבו של נבו ,חניך בכיתה
י"ב  .6כשניר ,אביו של נבו סיפר שם ,למול ביתן
 ,13את סיפורו של האב שהצליח ברגע האחרון
לחמוק מתאי הגזים ,לא היתה עין שנותרה יבשה.
שיעורי היסטוריה ,דיונים בשיעורי אזרחות,
נסיעות ל"יד ושם" ,לניר גלים וליד מרדכי ,איסוף
סיפורים אישיים ,הכנת טקסים ,חולצות ושאר
הפתעות ,סדנאות ,הרהורים וכמה תובנות ,הם
חלק מההכנה של תלמידי שכבה י"ב ב"מבואות
הנגב" לקראת הנסיעה לפולין .רבות נאמר ומדובר
על המסעות לפולין :האם הנערים בשלים לעבור
מסע כזה בגיל צעיר וללמוד ממנו? האם ההשקעה
הכספית ,משאבי בית הספר והזמן הרב המוקדש
למסע ,אכן מוצדקים? ואולי כדאי להשקיע במסע
משמעותי בארץ? אלה הן רק חלק מהדילמות
המלוות את הצוות החינוכי ואת אנשי משרד
החינוך העוסקים במסעות לפולין.
בנובמבר השנה יצאה לפולין משלחת מיוחדת
במינה ,שכללה  95תלמידים 7 ,אנשי צוות ו9-
הורים שביקשו להצטרף .זאת הפעם הראשונה
שפנה אלינו מספר רב של הורים ואף שתי סבתות,
שביקשו להצטרף ולחוות יחד את המסע .למען
הגילוי הנאות ,בתחילה היו לנו חששות :איך ישתלבו
ההורים? האם לנערים יהיה נוח? האם ההורים יהיו
מעורבים ויתמכו? ואולי יתערבו ויבקרו? שאלות
רבות הציפו אותנו ,שאלות לגיטימיות של צוות
חינוכי ,העובד מול הורים יום יום .במהרה הבנו
שזכינו בקבוצת הורים מלווים מיוחדת ואיכותית,
כמו תלמידינו .הורים רבים הביאו איתם למסע
סיפורים אישיים מבית אבא ואמא ואט אט נרקם
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מסע מרגש ,נוגע ומלמד ,שקשה לתאר במילים.
ב 12-בנובמבר טסנו לכיוון ורשה .אחרי לילה לבן
התחלנו את המסע מבית הקברות "אוקופובה"
בורשה ,ללמוד על חייהם של היהודים לפני
השואה .משם המשכנו לקיר הגטו ובית הכנסת
"נוז'יק" ולקראת הערב הגענו למלון .תדרוך של
הקב"ט ,התארגנות בחדרים ,הכנת טקסים ליום
הבא וכמובן ,כיבוי אורות .השכמנו מוקדם ליום
נוסף בורשה ,דרך ה"אומשלאגפלאץ" (תשאלו כל
נער שחווה את המסע מהו השם והמקום) ,מסלול
הגבורה ,טקס ראשון באנדרטת רפפורט וכך

זכיתי וזכינו כולם ,ההורים,
המחנכים ,תושבי המועצה
האזורית בני שמעון ומדינת ישראל
עוזי שפירא ,הורה
המשכנו בהתרגשות רבה ,כשהלב פועם ,הקור
חודר והמחשבות מתחילות להדהד .חזרנו למלון
לאחר יום משמעותי ,מנסים להבין מה עברנו עד
כה .התלמידים נפגשו עם המחנכות לשיחות ערב,
כדי לנסות להכיל ולברר ,וההורים התחילו ליצור
קשרים ולשתף בסיפורים האישיים .היום השלישי
למסע הגיע  -אורזים מזוודות ויוצאים לכיוון לובלין.
התחלנו במחנה ההשמדה מידאנק והמשכנו
לגטו לובלין ולישיבת חכמי לובלין ,שם שיתף
אותנו קב"ט המשלחת בסיפורו האישי .בערב
נפגשנו עם חסידת אומות העולם ואת סיפורה
תרגמה לנו סבתא שרה ,שהצטרפה אלינו למסע.
במהלך שיחות הערב הקפידו ההורים להתכנס
יחד ,לחוות ולשתף גם אותנו בסיפורים ,הרהורים
ושיחות על חינוך ,דת וכל מה שעולה.
במהלך המסע הקפידו המדריכות לשלב סיפורים
אישיים של התלמידים וכשהגענו למקומות שהיה

להם קשר לבן משפחה ,התלמידים סיפרו ושיתפו.
אחד מהשיתופים המרגשים היה במהלך ביקור
באושוויץ ,שם שיתף אותנו ניר אוגוסט ,אביו של
נבו מכיתה י"ב  ,6בסיפור על אביו שהצליח ברגע
האחרון לצאת מהשילוח לתאי הגזים וניצל .אנו
עומדים כולנו מול ביתן  ,13כשניר מספר את סיפורו
ונבו בנו עומד לידו ואין עין אחת שנשארת יבשה.
התמונה של ניר ונבו נכנסים לראות את ביתן 13
נצרבה בזכרוננו .הנערים נגשו לניר וחזקו אותו
וכך הלכו הקשרים והתהדקו .באושוויץ קיימנו
את הטקס "לכל איש יש שם" ,שבמהלכו קוראים
התלמידים את שמות יקיריהם שנספו בשואה.
נדהמנו לראות כמה קרובי משפחה שנספו בשואה
יש לתלמידינו וכמה רבים הסיפורים שעדיין לא
נחשפו .כשיצאנו מהטקס ,ניצב לפנינו ספר השמות
הגדול ,המכיל את שמות הנספים .עזרנו זה לזה
למצוא את שמות הקרובים ,חיבקנו את כל מי
שמצא שם וההתרגשות היתה בשיאה .בערב הגענו
למלון לליל שבת משמעותי במיוחד .על אדמת
פולין שרים שירי שבת בחולצות לבנות ,מקדשים
את השבת ומתכנסים לארוחה משותפת .הרגשנו
את ניצחון החיים" .אנחנו כאן ,חיים למרות הכל!"
שיא הערב היה בקבלת מכתבים מהבית .איש
איש התכנס לקרוא מה שכתבו לו הוריו .הרגעים
שבהם היו כולם חשופים ורגישים חברו והדקו
את הקשרים בין כולם .לרגע הוסרו הסטיגמות,
התיוגים והשיפוטיות וכולם ניצבו כאדם אל אדם,
להכיל ,לשמוע ,לחבק ופשוט להיות שם איש
לרעהו .המשכנו במסע דרך קראקוב ופלאשוב,
שם שמענו את סיפורה המיוחד של המדריכה
כלילה מרגלית ,בליווי נגינתה היצירתית .ביום
המחרת נסענו לבירקנאו  -מראות קשים שלא
ניתן לעכל ולהבין .בכל מקום מרכזי קיימנו טקס
משמעותי ,שחדר לכל נים בגופנו .ביקרנו בבתי
כנסת ,בעיר קראקוב וראינו גם את פולין החדשה,
לצד השרידים והסיפורים הקשים.

אחד הבקרים במסע הוקדש לסיפוריהם של
ההורים :סיפורים על אהבה ,גבורה ,פחד ונחישות.
כל סיפור חיבר את הנערים יותר ויותר לעברם.
אין מדובר רק בספר היסטוריה קר ,אלא בנו
ובמשפחותינו וכך ,מרגע לרגע ,הפך המסע
יותר ויותר מהודק ,קרוב ונוגע .המראות במחנה
ההשמדה מידאנק הותירו אותנו פעורי פה ,המומים
וכואבים על מה שעברו שם היהודים .איך אפשר
לעכל מעשים כאלה ,שנעשו על-ידי בני אדם כמונו,
בשר ודם? סיומו של הביקור במחנה ,בטקס מרגש,
הותיר רבים מאתנו בוכים וכואבים .היה לנו חשוב
להדגיש לתלמידים שמותר גם לבכות וזה בסדר
להמשיך הלאה ,לצחוק וליהנות עם החברים.
במהלך המסע חווינו ערב פולקלור פולני שמח
ומלא אנרגיות והיו גם רגעים רבים שבהם העמיקו
התלמידים את הקשרים החברתיים באמצעות
משחקים ,שיתופים ומפגשים חווייתיים.
לאחרונה נערך בבית הספר מפגש סיכום עם
ההורים המלווים .ביקשנו ללמוד מהם לאחר
המסע .ענבר פרימן ,אמא של רון מכיתה י"ב ,1
סיפרה שהמסע היה עבורה ועבור רון חוויה חזקה
ומחברת .הבחירה לנסוע עם בני נוער היתה מצוינת
ועוצמתית ,למרות שהיו לה גם הזדמנויות אחרות.

מתוך דף הפייסבוק של ענבר" :וואו .מאיפה
בכלל אפשר להתחיל?
כל כך קשה לסכם בכמה מילים שבוע עוצמתי
כזה .ראשית ,החוויה לנסוע עם הנוער .לא מובן
מאליו בכלל .הצצה נדירה לעולמם המיוחד.
זכיתי להכיר נוער איכותי ומרגש .בכינו ביחד וגם
צחקנו ,התחבקנו המון ונדדנו בדמיוננו על גלי
ההיסטוריה ,כדי לנסות להבין את גודל הזוועות .זה
היה מסע התבגרות עבורם ,לצד רגעי השבירה
שלנו ,המבוגרים ונפגשנו באמצע ,כשהם תומכים
בנו ואנחנו בהם .זכיתי לראות את הקשר המיוחד
שלהם לצוות ולמחנכות שליוו אותם .כהורים,

כתבה :יפית סביר ,מנהלת החטיבה העליונה במבואות הנגב

זכינו בצוות הוראה איכותי ,משכמו ומעלה ,שידע
להכיל בהמון רגישות ואהבה כל אחד ואחת מהם.
החוויה היא עוצמתית ,מטלטלת וייחודית כאחד.
בני הנוער וההורים שהתלוו אליהם הביאו את
הסיפורים מהבית ומהמשפחות ,מה שהפך את
המסע הזה למיוחד כל כך .אני מודה על הזכות
ללוות אותם במסע.
באחד מרגעי השבירה במסע ,באושוויץ בירקנאו,
רון ניגש לחבק אותי ואמר' :אמא ,כמה טוב שיש
לנו אותנו' .זה משפט שגיסתי נוהגת לומר לנו
בכל הזדמנות והפעם הוא תפס עוצמות נוספות".

מרגיש שהפכתי לשגריר של בית הספר .בעקבות
המסע אני מעלה את הסיפור שלי והוא מהדהד.
נבו בני חווה המון והתחבר לסיפור המשפחתי
ואני מצאתי את עצמי מקבל חיזוקים ותגובות
מנערים רבים .יש אומנם מחלוקות בשאלה אם
לקיים מסעות לפולין ,אך ממה שראיתי ,אם עושים
הכנה טובה ,המסע הוא הרבה יותר מטיול .חשוב
להמשיך ולחבר את התלמידים לסיפורים האישיים
שלהם ".ואיילה ,סבתא של נירי מכיתה י"ב ,5
מסכמת" :הזיכרון המשותף הולך ונעלם .חייבים
להמשיך את המסעות ולחבר את בני הנוער".

גם לנו ,לצוות החינוכי ,התחדדה העובדה כי
תלמידינו עוברים מסע משמעותי בפולין ויש
באחד מרגעי השבירה במסע,
לחזק מסעות אלה .את המסע הובילה ביד רמה,
באושוויץ בירקנאו ,רון ניגש
ברגישות רבה ובאהבה גדולה ,ראש המשלחת,
רינת מוסקוביץ ,רכזת חברתית ומורה לאזרחות.
לחבק אותי ואמר' :אמא ,כמה
לצידה לקחו חלק במסע המחנכות :הדר ארנון,
טוב שיש לנו אותנו'
רומה סנבטו ,קליאו סינקו ,שרון שדה ודקלה יהב,
שהשקיעו שעות רבה בהכנות וליוו את התלמידים
שרה ,סבתא של ירדן מכיתה י"ב  4וזוהר מכיתה במסירות יוצאת דופן ואנוכי ,יפית סביר ,מנהלת
י"ב ,מתרגשת מביקורה השמיני בפולין" :זאת החטיבה העליונה.
הזדמנות מיוחדת ומרגשת עבורי להיות עם
מדריכות המסע כלילה מרגלית ,גלית ברגמן
הנכדים .הרגשתי שהייתי סבתא של כולם ".נטע
ואסתר בבלסקי ,הובילו את המסע במקצועיות
לבנטל ,רופאת המשלחת ואמא של אלון מכיתה
ובהקשבה רבה לתלמידים ולצרכים שעלו לפני
י"ב  ,4הדגישה את הדינמיקה שנוצרה בין ההורים
המסע ובמהלכו.
והרעיונות שצמחו מכך במהלך המסע .לדבריה,
חשוב מאוד לשלב סיפורים מהדור השני .תמי אנו מודים ,מעריכים ובעיקר גאים בתלמידינו,
כהנא ,אמא של נמרוד מכיתה י"ב  ,4דיברה על המוכיחים לנו הלכה למעשה את הערכים
הצוות והחיבור המיוחד שנרקם בין כולם וממליצה החשובים באמת! תודה ענקית להורים המלווים,
לאתר הורים בני הדור השני באופן יזום ולצרפם שתמכו ,סייעו בכל עת והעשירו אותנו במידע רב:
למסע .ניר אוגוסט סיפר שכאשר היה תלמיד לא תמי כהנא ,עוזי שפירא ,קרולין אך ,ניר אוגוסט,
היו מסעות לפולין והוא אינו מבין איך לא יצא למסע ענבר פרימן ,נטע ואורי לבנטל ,שרה צרפתי ואיילה
ראובני.
כזה קודם לכן" .בעקבות המסע יש לנו דיונים
רבים במשפחה ומתוכננים מפגשים .החוויה היתה תודה לאלי פרץ ,מנהל בית הספר ,שמאפשר לנו
חזקה מאוד עבורי .הופתעתי מהמשמעת של לחלום ,לפתח תכניות ולהתפתח ,מייעץ ותומך
התלמידים והורגש שנעשתה הכנה טובה .אני לאורך כל הדרך!
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נגישה לכולם
על פי חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,ביוני 2020
אמורים כל מבני הציבור במדינת ישראל להיות נגישים.
במועצה עובדים במרץ כדי לעמוד ביעד" :אנחנו מתחילים
להרגיש את האנשים עם המוגבלויות במועצה ולראות אותם
מגיעים לאירועים המונגשים" ,אומרת אריאנה דוקרקר בקר,
יועצת הנגישות של המועצה  /נועה זמסקי
בחודשים האחרונים אפשר לראות את עובדי
המועצה מסתובבים בין משרדי המועצה שעונים
על קביים או בכסאות גלגלים .חלקם עוטים
כיסויי עיניים ואחרים  -אטמי אוזניים .המחזה
המוזר הזה הוא חלק מסדרה של ימי הדרכה
שעוברים עובדי המועצה בנושאי נגישות,
במטרה להפוך את המועצה ואת השירותים
הניתנים על ידה לנגישים עבור אנשים עם
מוגבלויות.
כשאנחנו מדברים על אנשים עם מוגבלויות,
אנחנו בדרך כלל מדמיינים בעיני רוחנו כסא
גלגלים ,עיוור ,איש מבוגר בדרך כלל ,שנעזר
במקל ואולי בכלב נחייה .לפעמים נחשוב גם
על קביים ואולי נזכור שיש גם חירשות וגם זו
מוגבלות ,אבל עולם המוגבלויות הוא עולם רחב
הרבה יותר מכך .לצד המוגבלויות הפיזיות,
שאותן בדרך כלל קל לראות ,קיימות גם
מוגבלויות שקופות  -מחלות כרוניות ומוגבלויות
קוגניטיביות או נפשיות .מוגבלות יכולה להתקיים
לאורך כל החיים או להיות זמנית .נגישות פיזית
של מדרכות ובניינים יכולה לסייע גם להורים
שבינינו ,למשל ,בשלב העגלות.

על-פי חוק זה ,על כל מקום ציבורי הנותן שירות
לציבור להיות נגיש ,הן מהבחינה הפיזית והן
מבחינת השירות ,כך שאנשים עם מוגבלות
יוכלו לקבל שירות מבלי להזדקק לסיוע .על
כל מבנה ,ממסעדה ,אולמות אירועים ,עסקים
וחנויות ועד המדרכות ביישובים – להיות נגיש
עבור אנשים המתניידים בכסאות גלגלים,
עיוורים וחירשים ועבור אנשים עם מוגבלויות
שקופות ,קוגניטיביות או נפשיות ,אבל בישראל,
כמו בישראל ,החוק עבר ,אבל הביצוע נדחה
שוב ושוב .נכון להיום ,אמורים כל מבני הציבור
להיות נגישים עד יוני .2020

"אנשים עם מוגבלות ממעטים לצאת מהבית ,אם
זה למסעדה ,או לתשלום ארנונה .הם מעדיפים
לשלוח אחרים במקומם בגלל הקשיים שהם
חווים בעולם בחוץ .המטרה שלנו היא לראות את
האנשים האלה ,לומר להם שהם חלק מהחברה,
שהם יכולים לצרוך את כל השירותים בדיוק כמו
כל אחד אחד .להורה היושב בכסא גלגלים יש
זכות להגיע ליום ההורים כמו לכל הורה אחר
ואדם עם הנמכה קוגניטיבית יוכל להגיע לאירועי
המועצה כמו כל תושב" ,אומרת אריאנה דוקרקר
בקר ,יועצת הנגישות של המועצה.

את נושא הנגישות במועצה מנהל דוד פרייברג,
מנהל מחלקת הבטיחות ורכז הנגישות של
המועצה .דוד מונה לתפקיד בשנת  2007על
ידי מזכיר המועצה דאז ,גילי מולכו ,בעקבות
הוראה של משרד המשפטים ,שחייבה כל
רשות שלטונית למנות רכז נגישות ,אבל עבודת
ההנגשה החלה רק בשנים האחרונות ,אחרי
שדוד יצא לסדרה של השתלמויות בנושא
במטרה להתמקצע בתחום .בשנה האחרונה,
מתוך רצון לעמוד ביעדים שדרשה המדינה,
הצטרפה אריאנה דוקרקר בקר כיועצת
חיצונית ,המתמחה בנגישות" .משרד הפנים
ערך סקר נגישות בכל הרשויות והוציא דו"ח
מפורט" ,מספר דוד" .אריאנה ואני הכנו תוכנית
עבודה ,כולל תאריכי יעד ,בכל תחומי הנגישות.
התחלנו להכניס את הפרויקט למסלול של
עשייה ,תוך התקדמות שלב אחרי שלב ,הן
במועצה עצמה והן ביישובים .בשנה הנוכחית
אנחנו רוצים להיכנס לכל היישובים ולהקים
בהם ועדות נגישות .הוועדות תקבלנה הדרכה
והנחייה מקצועית ,שתאפשרנה להן לבחון את
היישוב שלהן ולבצע את ההתאמות הנדרשות,
מבלי להזדקק לספק חיצוני לביצוע הנגישות".

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נחקק
כבר באוגוסט  ,1998לפני יותר מעשרים שנה.

אריאנה ,מקיבוץ דורות ,היא עובדת סוציאלית
ומורשת נגישות בהכשרתה ,שעסקה בעשור

ממעטים לצאת מהבית
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האחרון בנושאי נגישות .כיום היא בעלת עסק
פרטי בשם "בשביל הנגישות" ,המספק ייעוץ
וליווי לעסקים ,ארגונים ורשויות מקומיות בנושאי
נגישות .בין הגופים הנעזרים בשירותיה :המועצה
האזורית שער הנגב ,אוניברסיטאות בן גוריון
ובר-אילן" ,טמבור" ו"נביעות"" .כעובדת סוציאלית
קהילתית ,עסקתי במיצוי זכויות" ,מספרת
אריאנה" .אני מאמינה גדולה בשונות ובהכלת
השונות ,במיצוי זכויות אדם ועבודה קהילתית
מתוך אמונה בשילוב של אנשים עם מוגבלות".

מוגבלות ולא מוגבלים
עולם הנגישות מתחיל בטרמינולוגיה הנכונה.
"אנחנו לא מדברים על מוגבלים או על נכים,
אלא על אנשים עם מוגבלות .אנחנו קודם כל
אנשים ורק אחר כך קיימת המגבלה" ,מדגישה
אריאנה .בנוסף להתאמות שיש לבצע כדי להפוך
את העולם הפיזי שלנו לנגיש יותר עבור אלה
המתמודדים עם מוגבלות ,נדרשות רשויות
המדינה גם להפוך את השירות שהן נותנות לנגיש
עבור כל מגבלה .לא רק חניות נגישות או שירותים
נגישים ,אלא גם שירות מונגש לעיוורים ,חירשים
ואנשים עם מגבלות קוגניטיביות" .נגישות השירות
היא ההתמחות העיקרית שלי" ,אומרת אריאנה.
"מדובר בהנגשת האינטראקציה בין מקבל
השירות לנותן השירות  -באינטרנט ,בטלפון
ובמפגש פרונטלי בין התושב לעובד המועצה.
המטרה שלנו היא שאנשים עם מוגבלות יוכלו
להשתתף באירועים של המועצה ,לגלוש באתר
המועצה ולקבל שירות בכל תחומי החיים בדיוק
כמו כל תושב אחר ,ללא מגבלות כלשהן .תושב
עיוור יוכל לקבל מסמכים בכתב ברייל ותושב
חירש יוכל לקבל מענה באמצעות מדיה כתובה,
כמו אימיילים או אפליקציות מסרים".
"עולם מעניין שעוד לא התחלנו לעסוק בו בבני
שמעון הוא הנגשת נהלים" ,מוסיפה אריאנה.
"החוק מבקש להנגיש נהלים ומחייב הנגשה

כל מחלקות המועצה היא ברמה שלא רואים
במועצות אחרות .מעבר למה שהרשות חייבת
לספק על פי החוק ,יש גם תוספות .המועצה
האזורית בני שמעון היא אחת המועצות הבודדות
שבחרו לספק את התוספות ,כשיש לכך דרישה".

של כל נוהל ונוהג הקיימים במועצה .לנוהל
פינוי אנשים בשעת חירום ,למשל ,יש להוסיף
נוהל פינוי אנשים עם מוגבלות בשעת חירום.
גם לנוהל התשלום לחוגים יש להוסיף נוהל
תשלום המותאם לאנשים עם מוגבלויות שונות
וכן הלאה .מכל נוהל יש לגזור נוהל שירות
לאנשים עם מוגבלות .זה מקדם שירות טוב אדיר מילר עם תמלול
והמועצה האזורית בני שמעון נותנת שירות טוב ".בשנה האחרונה החלה המועצה בפרויקט
של הנגשת אירועים" .יוסי טוביאנה ,מנהל
עיצוב אוניברסלי
האגף לתרבות ,חוגים וספורט ,וקרן סביון,
זה נקרא "עיצוב אוניברסלי" .הנגשה עבור מנהלת מחלקת תרבות הפנאי ,נכנסו בתנופה
אנשים עם מוגבלויות עוזרת גם לתושבים לעניין" ,מספר דוד" .השנה ,לראשונה ,לווה
אחרים ,שאינם מוגדרים כאנשים עם מוגבלות ,המופע של אדיר מילר בתמלול .באותו אירוע
או שהם עם מוגבלות זמנית" .הנגשת השירות רכשנו גם מערכת להגברת שמיעה .עדיין אין
האינטרנטי לעיוורים וכבדי ראיה ,למשל ,פותחת לאנשים מספיק מודעות .יש רתיעה לשאול
עולם שלם לאנשים בעלי קשיים קוגניטיביים ,את מכשירי השמיעה ,אבל אני מאמין שלאט
אלה שעברית אינה שפת אמם ואנשים מבוגרים" ,לאט אנשים יתחילו להשתמש בהם .בסופו
מסבירה אריאנה" .הוספת רמפה למבנה ציבור של דבר ,לאוכלוסייה גדולה מאד בישראל יש
מסייעת גם לנשים עם עגלות וגם לילדים עם פגיעה בשמיעה והמכשירים הללו מסייעים גם
אופניים .הנגשה אקוסטית של מבנים מסייעת גם למבוגרים בעלי מכשירי שמיעה".
לאנשים הסובלים מהפרעות קשב וריכוז .בכל "לאחרונה פגשתי באירועי המועצה מישהי
פרסום של המועצה ,אם זה תשלום ארנונה או מהמועצה האזורית מרחבים וזוג מעומר,
הופעה ,המועצה מחויבת לכתוב שניתן לפנות שבוחרים להגיע לאירועים שלנו מכיוון שהם
להתאמות נגישות עד לתאריך מסוים .הכוונה ,נגישים" ,מספרת אריאנה" .אנחנו מתחילים
למשל ,לטופס הרשמה לבית הספר בכתב להרגיש את האנשים עם המוגבלויות במועצה.
ברייל ,או אמצעי הנגשה באירועים .אנחנו כבר הם מגיעים לאירועים .הורים לילדים אוטיסטים
לא מדברים על הנגשה לאנשים עם מוגבלויות ,מקבלים פטור מתור .בכל אירוע של המועצה יש
אלא פשוט על שירות טוב .כשנותנים שירות חנייה נגישה ושירותים נגישים .פתאום מגיעים
טוב ,זה פותח אפשרויות לאנשים נוספים ומכיל גם אנשים מבוגרים ונשים בהריון .אני כבר לא
שונות".
מחפשת תעודת נכה או מוגבלות ,אלא איך לתת
המועצה האזורית בני שמעון ,לדבריה של שירות טוב יותר לתושבים".
אריאנה ,מובילה גם בנושא הנגישות" .מצבה
של המועצה מצוין מבחינת הכוונה ,המודעות
והעשייה" ,היא אומרת" .מה שיפה בתפיסה של
המועצה הוא שהנושא חשוב לה מעבר לצורך
לעמוד בדרישות הרגולציה והיא מאמינה בערכים
של שוויון והכלה .המעורבות והגיוס של כמעט

פעילויות ההנגשה במועצה עברו בשנה
האחרונה לפסים מואצים .בעקבות הסקר
של משרד הפנים וסקר נוסף מטעם נציבות
שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,הפועלת
במסגרת משרד המשפטים ומפקחת על יישום
החוק ,החלו שיפוצים והתאמות בכל מבני

הציבור במועצה .החל ממבנה המועצה עצמו,
שבו הותקנה מעלית לקומה השנייה והוסדרו
שירותים נגישים והמשך בהכנת תוכניות
מפורטות ,שייכנסו לעבודה השנה ,להתאמת
אולמות הספורט ובתי הספר" .לצערנו ,מדינת
ישראל אינה מתקצבת את כל הדרישות שהיא
מציבה" ,אומר דוד" .לכן ,אין זה פלא שרשויות
רבות מאוד עושות מעט או אינן עושות דבר .גם
אנחנו לא נהנינו משום תקציב ממשלתי וכל
ההוצאה הכספית הכרוכה בהתאמות הנגישות
יוצאת מקופת המועצה .אפשר לברך על כך
שאנחנו מועצה חזקה ,ניהולית וכלכלית".

עובדים בכסאות גלגלים
בנוסף לעבודה הפיזית שנעשתה ותיעשה
השנה ,עוברים עובדי המועצה הדרכה בנושא
נגישות" .כל גוף המעסיק יותר מ 25-עובדים
מחויב להעביר לעובדים הדרכה למתן שירות
נגיש" ,מספרת אריאנה" .אני מסבירה לעובדים
על שלושת ערוצי התקשורת :אינטרנט ,טלפון
ומפגש פרונטלי ,ועל ההבדלים ביניהם .במהלך
ההדרכה ,שנמשכת  3שעות ,מתנסים העובדים
בשימוש בכסאות גלגלים ,משקפיים אטומים
ואטמי אוזניים ועורכים הדמיה קצרה של תושב
המגיע לקבל שירות .לאחר ההדרכה הראשונית,
יקבלו העובדים בכל שנה הדרכות רענון".
השנה החלו דוד ואריאנה לעבור בין בתי הספר
להגברת המודעות" .עשינו פיילוט בבית הספר
'ניצני הנגב' בבית קמה" ,מספר דוד" .עברנו
בכל הכיתות והעברנו סדנת חשיפה ,שהחלה
בשיחה על האחר ומשם עברנו למוגבלות .הבאנו
לכיתות כסאות גלגלים וכיסויי עיניים והכנסנו
מונחים מעולם הנגישות .מחר ,כשהם יסתובבו
ביישוב שלהם ויראו מישהו שונה מהם ,אני רוצה
להאמין שהם יחששו קצת פחות .זו המטרה
המרכזית של ההדרכה  -לחנך את הדור הצעיר
לא להירתע מאנשים עם מוגבלות".
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חדוה גבריאל ,מנהלת תחום יזמות ,מועצה אזורית בני שמעון

 - BZBמועדון העסקים בני שמעון פותח את שנת 2019
מועדון העסקים של המועצה האזורית בני שמעון כבר מעורר הדים במרחבי הדרום ואינו מפסיק לנוע
ולגדול

ביום רביעי ,26.12.18 ,רגע לפני תחילתה של
השנה האזרחית החדשה ,נפגשנו לפתוח שנה
שלישית של פעילות במועדון העסקים BZB
באירוע חגיגי בקיבוץ להב .לאירוע הוזמנו עשרות
בעלי עסקים מהמועצה ומהדרום כולו.
ציון הדרך היה מרגש עבור כולנו .בשנת 2018
גדל המועדון ויצר קהילה חזקה ומשמעותית,
הפועלת מתוך תפיסה של "כלכלה מקומית
מקיימת" ,על מנת להתחיל ליצור שינוי ותרבות
רכישה מקומית.
המועדון הוקם ביוני  2017ע"י "מעברים נגב
צפוני" ,בשיתוף עם המועצה האזורית בני שמעון
והחברה הכלכלית "בני שמעון ייזום ופיתוח" ,על
מנת לתת את מעטפת התמיכה הטובה ביותר
שאפשר לתת לבעלי עסקים ובאמונה מלאה
שיש לחזק ,לעודד ולתמוך בעסקים הקטנים,
שנותנים למועצה שלנו כל כך הרבה צבע ,אופי
וסיבות טובות לעצור ולרכוש את הדרוש לנו
כאן ,קרוב לבית.
מי היה מאמין שנצליח לעשות כל כך הרבה
בשנה אחת?
לאורך השנה נפגשנו ,כל החברים ,למפגשי
נטוורקינג ,כדי ללמוד איך להציג את עצמנו
ואת העסק שלנו ב 60-שניות ולהבין איך יוצרים
קשרים עסקיים .הכרנו לעומק את החברים ,כדי
שנוכל לשווק ולייצג אותם כלפי חוץ ובעיקר -
יצרנו משפחה שתמיד כיף לחזור אליה.
אחת לשלושה שבועות נפגשנו בקבוצות עמיתים.
קבוצות קטנות ,אינטימיות יותר ,שבהן הכרנו זה
את זה כעמיתים .כל חבר בקבוצה תרם מניסיונו
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ויחד חשבנו איך יוכלו כל אחד ואחת מאתנו להיות
טובים יותר בעסק שבבעלותם.
לאורך השנה הבאנו לכאן מבחר גדול של
סדנאות ,קורסים והרצאות מקצועיות ,על מנת
לתת לכם את הכלים הפרקטיים ביותר לניהול
ושיווק של העסק שלכם .כשזיהינו צורך של
חברי המועדון בתמונות באיכות גבוהה במסגרת
השיווק ,קיימנו יום צילומי תדמית ,עם צלמת,
מאפרות וסטייליסטית ,כדי לתת לכם את
התמונות שיוכלו לייצג אתכם ואת העסק שלכם
בצורה הטובה ביותר.
הקמנו אתר אינטרנט לעסקים המקומיים
במועצה  ,bzb.org.ilכדי לתת לכל אחד
אפשרות לנהל מיני אתר משלו וליצור פלטפורמה
עסקית לגולשים המקומיים.

 BZBג'וניור
לעסקים בתחילת הדרך
השנה קיימנו גם מסלול מיוחד לעסקים בתחילת
הדרך בשיתוף מרכז הצעירים של בני שמעון,
שכלל מפגשים קבוצתיים לאורך כל השנה,
על מנת לתת לכם את כל הכלים והטיפים כדי
להימנע מטעויות בתחילת הדרך ,להבין מה צריך
כדי להיות בעל עסק ולפתח את המיומנויות ואת
הידע הנדרשים לניהול ומימוש של מטרות העסק
ואיך ליצור יתרון יחסי על המתחרים ולדברר את
העסק מול הלקוחות.
חגית טולדנו ,בעלת עסק לאורח חיים בריא,
תזונה וספורט מגבעות בר ואחת המשתתפות
בתוכנית ,אומרת" :הייתי יוצאת כל פעם מפגישה
בתוכנית ולא מבינה איך מישהו יוצא לדרך

עצמאית ולא עובר קורס כזה .מהיכן אמור
אדם שאינו עוסק במכירות או שיווק לדעת את
כל הדברים האלה? עבור כל עסק מתחיל אין
מעטפת טובה ונכונה מזו .זה בסיס הכרחי ,כמו
שלא ניתן לדלג על כיתה א'".
שרון שכטר ,בעל עסק לייעוץ וליווי משפחות
בכלכלת הבית מקיבוץ שובל ,משתתף נוסף
בתוכנית" :תוכנית הליווי ומפגשי התוכן סיפקו
כלים ותובנות להתנהלות עסקית ,מיקוד ,אמצעי
שיווק והתמודדות עם לקוחות .המפגשים עם
בעלי עסקים נוספים בתוכנית חיזקו את הקשרים,
סיפקו השראה לרעיונות עסקיים ואפשרו מקום
לשתף בהתמודדויות ובאתגרים".

מסלול חדש BZB TOUR -
לעסקים תיירותיים
לקראת  2019פתחנו מסלול חדש לעסקים
התיירותיים במועצה.
החברה הכלכלית "בני שמעון ייזום ופיתוח"
והמועצה מבינים שתיירות היא אחד הדברים
החשובים שעלינו להשקיע בו ולשפרו באזור
שלנו ,על מנת לקדם פריחה כלכלית בכל סוגי
העסקים האחרים.
לכן אנחנו נותנים השנה לעסקים בתחום התיירות
במועצה את המעטפת השיווקית הטובה ביותר:
שיווק על ידי משווק תיירות מקצועי ,ייעוץ וליווי,
שיווק דיגיטלי ,הרצאות מקצועיות ומפגשי פורום,
על מנת ליצור קבוצת עמיתים תומכת ומניעה
קדימה.
השנה פתחנו גם לעסקים מחוץ לתחום המועצה

את האפשרות להצטרף אלינו ,על מנת להגדיל
את שיתופי הפעולה העסקיים עם המרחב
הדרומי .כך גם הכרנו את התיירניות של רהט,
בעלות עסקים תיירותיים המפעילות אירוח בדואי
בביתן .יחד איתן ועם עסקים נוספים באזור נוכל
לבנות סיורים וחבילות משותפות.

מועדון
לעסקים קטנים
שחושבים
בגדול!

המועדון מזמין אתכם להצטרף
הנה אנו פותחים את השנה השלישית של המועדון
ואתם מוזמנים להצטרף!
בתחילת ינואר  2018פתח מועדון העסקים BZB
שנת חברות חדשה ומלאה בפעילויות ,מפגשים
ועשייה לקידום הכלכלה המקומית שלנו ,לחיזוק
העסקים הקיימים ולעידוד הקמה של עסקים
חדשים ביישובי המועצה.

מועצה אזורית בני שמעון בשיתוף החברה הכלכלית,
מעברים נגב צפוני ומרכז הצעירים מזמינים אתכם להצטרף
לקהילת העסקים של בני שמעון
המקום לקשירת קשרים עסקיים ,להעצמה ולסיוע בפיתוח העסק שלך!
בואו להצטרף וליהנות משלל שירותים ,מפגשים והנחות קבועות בעשרות בתי עסק מקומיים.

איזה מסלול מתאים לך?

השנה יש  3מסלולים להצטרפות למועדון
העסקים :BZB
 .1מסלול חבר מועדון  -BZBלעסקים הפעילים
מעל שנתיים.
 .2מסלול  BZBג'וניור  -לעסקים בתחילת דרכם.
 .3מסלול  – BZB TOURלעסקים בתחום
התיירות.
אתם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום כדי להצטרף
כחברי הקהילה וליהנות משלל שירותים,
מפגשים והנחות קבועות בעשרות בתי עסק
מקומיים ,כחלק מהחברות במועדון.
למידע נוסף והרשמה:
חדוה גבריאל  -מנהלת המועדון
m.biz@sng.org.il | 054-7917356
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הרצאות וסדנאות
מפגשי נטוורקינג
קבוצת עמיתים עסקית
רכישת כלים אפקטיביים
לקידום העסק
ליווי אישי למען עזרה וייעוץ
דף עסקי באתר המועדון
חשיפה ללקוחות מקומיים
באינטרנט ובאירועים
השתתפות בכרטיס הנחות מקומי

BZB Junior
.
.
.
.
.
.
.
.
.

BZB Tour +

תוכנית למידה משותפת
"מקימים עסק"
פגישת מיקוד בתחילת התוכנית
ובניית מטרות לתוכנית
ליווי אישי למען עזרה וייעוץ
קבוצת עמיתים עסקית
מפגשי נטוורקינג
הרצאות וסדנאות
דף עסקי באתר המועדון
חשיפה ללקוחות מקומיים
באינטרנט ובאירועים ובפייסבוק
השתתפות בכרטיס הנחות מקומי

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

שיווק תיירותי ע"י משווק
מיתוג ושיווק דיגיטלי
סיורי סוכנים ומחליטנים בבני שמעון
בניית חבילות משותפות בין העסקים
ושיווקן
סיורים והכרות אצל סוכני תיירות
הרצאות בתחום התיירות
רכישת כלים אפקטיביים לקידום העסק
מפגשי נטוורקינג
פורום תיירנים
דף עסקי באתר המועדון
השתתפות בכרטיס הנחות מקומי

לפרטים נוספים והצטרפות למועדון

חדוה גבריאל  -מנהלת תחום היזמות במועצה
אזורית בני שמעון מטעם מעברים נגב צפוני

054-7917356

m.biz@sng.org.il .
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מקומפגש לכלכלת הבית /
שרון שכטר
054-4710798

sshecht2@gmail.com

שרון שכטר  -עיצוב הכלכלה
המשפחתית והאישית

בשנתיים האחרונות התמכרתי לתחביב
הריצה .אני מתאמן כמה פעמים בשבוע
ומשתתף בתחרויות ומרתונים במקומות שונים
בארץ .החודש סימנתי "וי" על יעד אישי גדול,
כשהשתתפתי במרתון טבריה והשלמתי ריצת
מרתון מלאה ( 42.2ק"מ!).
זה כיף גדול ואני ממליץ לכולם ,אבל למה אני
מספר לכם את זה? כי הזדמן לי לחשוב שבעצם
יש לא מעט קווי דמיון בין עולם הריצה התחרותית
לעולם שלי – העולם של ההתנהלות הכלכלית
המשפחתית .לכן אביא לכם בטור הפעם את
כל קווי הדמיון והדרכים להצליח בכל אחד
מהתחומים:
צעד צעד  -אתה לא קם בבוקר מרתוניסט
ורץ במשך שעות ברצף .מדובר ביכולת שנבנית
בתוכנית אימונים רצופה והדרגתית .בהתחלה
תרוץ רק  5ק"מ ,אחר כך  10וכך הלאה .אותו
הדבר נכון גם בתחום המודעות הפיננסית:
אתם לא קמים בבוקר ויודעים את כל התורה.
מדובר בתהליך הדרגתי ,הכולל מטרות משנה
לאורך הדרך לעבר היעד של התנהלות שקולה
ומתוכננת.
המפתח הוא התמדה  -שינוי אמיתי בדפוסי
התנהלות כלכלית ברמה המשפחתית (או
היכולת לרוץ למרחקים ארוכים) אינו מתרחש

מקומפגש סביבתי /

שרון שכטר

מה הקשר בין ריצת מרתון
לכלכלת המשפחה?
ברגע אחד ,או במפגש ייעוץ בן שעתיים .נכון,
ברגע שיש לנו נכונות לשינוי והידע הנדרש כדי
לבצע אותו ,כבר עשינו חצי מהעבודה ,אבל,
וזה אבל גדול ,הקושי העיקרי הוא ליישם את
ההרגלים החדשים לאורך זמן .בשני התחומים
– ריצה למרחקים ארוכים והתנהלות כלכלית
נבונה  -המפתח הוא התמדה .על-פי מחקר
שקראתי פעם ,כל פעולה שתבצעו באופן קבוע
במשך  21יום יכולה להפוך להרגל .אמנו את
עצמכם לרוץ או להתנהל באופן כלכלי שקול
ומתוכנן .מה שחשוב הוא לא איזו פעולה אתם
עושים ,אלא כמה תתמידו בביצועה.
לא קלה דרכנו – כשרצים למרחקים ארוכים
וגם כשמנסים לשפר את צורת ההתנהלות
הכלכלית בבית ,הדרך אינה תמיד קלה .יש בה
עליות וירידות .גם אם הצלחתם כבר להקנות
לעצמכם הרגלים נכונים :תכנון מקדים ,בחינת
צרכים הכרחיים לעומת מותרות וכו' ,עדיין יכולה
להגיע נפילה – למשל ,קנייה גדולה שבוצעה
באופן אימפולסיבי .מה שחשוב הוא לא לשבור
את הכלים .מכל טעות לומדים וממשיכים הלאה,
כשהכיוון הכללי הוא בדרך הנכונה.
חגגו את ההצלחות הקטנות  -אל תשכחו
ליהנות מהדרך .לאורך התהליך הגדירו לעצמכם
מטרות ביניים וחגגו את ההגעה אליהן  -מגיע
לכם! לאחר כל חגיגה ,חזרו מיד לשגרה.

עשו רק מה שנכון לכם  -הדשא של השכן
תמיד נראה ירוק יותר .בריצה ,חשוב תמיד לא
להסתכל מה אחרים עושים ,אלא להתמיד
בקצב שלכם ובסרגל המאמצים שלכם .גם
בכלכלת הבית זה תמיד נראה שכולם קונים
כל הזמן וכולם טסים לחו"ל  3פעמים בשנה,
אבל אם הדבר אינו במסגרת היכולת הכלכלית
שלכם ,אל תתפתו .בתהליך הייעוץ אנחנו בונים
תוכנית כלכלית בהתאם לנתונים האישיים שלכם
וליעדים וסדרי העדיפות המשפחתיים שלכם.
הפכו את המשימה ליעד משפחתי -
כשלקחתי על עצמי את היעד של ריצת מרתון,
מה שעזר לי מאוד היה התמיכה והפרגון
המשפחתי שקיבלתי מבני ביתי .הם עזרו לי
לפנות זמן לאימונים ,דאגו שלא אתפתה
לנשנושים מושחתים וביום המרתון עצמו הגיעו
ועודדו אותי לאורך כל המרוץ .גם ההתנהלות
הכלכלית המשפחתית יכולה להיות כזו  -הפכו
אותה לאתגר משפחתי ,שתפו את כל בני הבית
והסבירו להם מדוע אנחנו מתנהלים בדרך הזו.
לא תאמינו עד כמה הם ישתפו פעולה ,ברגע
שיבינו שזו משימה משותפת ולא גזרה משמיים.
ונסיים בקלישאה שנכונה לגבי שני התחומים:
אין דבר בלתי אפשרי .אתם יכולים להגשים
כל חלום ומטרה שתציבו .השאלה היא כמה
תהיו מחויבים לתהליך ואם תקבלו עזרה בדרך
(ובשביל זה אני כאן).
שרון שכטר

מיאו חתולה..
חוק צער בעלי חיים אוסר על התעללות כלשהי
בבעלי חיים ,לרבות פגיעה בחתולי חצר וברווחתם.
עבירה על הוראות החוק היא עבירה פלילית,
שדינה עד  3שנות מאסר ואף  4בנסיבות מחמירות.
לכידת חתולים או פגיעה אחרת בהם ,המתבצעת
ע"י אדם פרטי או גורם אחר שאינו הרשות
הווטרינרית ,היא עבירה על הוראות חוק צב"ח.
סוגיה נוספת היא פינוי חתולי רחוב או העתקתם
למקום אחר ,שאסורה גם היא על פי חוק.
להימצאותם של חתולי רחוב בסביבת החיים שלנו
יש גם יתרונות רבים :החתולים הם ציידים מעולים
ומביאים להפחתה משמעותית של אוכלוסיית
הזוחלים והמכרסמים באזורי מחייתם.
הנחיות להתמודדות עם הימצאות חתולים
הסדרה של פינות האכלה  -כשהחתול בריא וחזק,
הוא צייד מוצלח יותר .פינות האכלה מקבעים את
אזור השהות של החתולים לאזור פינת ההאכלה.
יש להעביר לילדים הנחייה קבועה :אין לגעת

בחתולים ,ללטף אותם או לשחק עימם בתוך
תחומי המוסד החינוכי .חתול הוא בעל חיים
שעלול לנשוך ולשרוט בקלות יתרה כאשר הוא
אינו מעוניין שיגעו בו בדרך כלשהי.
מיגון אזורים נגד חדירת חתולים :כדי למנוע
חדירה של חתולים לאזור שיש בו אפשרות למפגע
תברואתי ,כמו גני ילדים ובתי ספר.
בהתחשב בכללים האתיים ,המוסריים והמשפטיים
הקיימים היום ,אנו יודעים כי לא נוכל למגר את
תופעת חתולי הרחוב באופן מוחלט ועל כן מובאות
הנחיות אלה ,במטרה למזער את המטרדים
ולהעצים את היתרונות.
היחידה הווטרינרית עושה מאמצים רבים לטיפול
בחתולי הרחוב ברחבי המועצה .אנו מטפלים
כדרך קבע בדיווחים על חתולים הזקוקים לטיפול
וטרינרי ודואגים לשמר את אוכלוסיית חתולי
הרחוב יציבה בכל יישובי המועצה.

כדי לזהות חתול שעבר טיפול ברשות ,מסומן
כל חתול שסורס ,עוקר וחוסן ע"י קטימת קצה
האוזן הימנית.
דוגמא לאוזן ימנית קטומה ,המסמנת חתול שעבר
הליך אצל הרשות המקומית.
בכל שאלה ,למטרת התייעצות ומתן פתרונות ,ניתן
לפנות ליחידה הווטרינרית של המועצה.
מייל  shanib@bns.org.ilשני ,האחראית על
בעלי חיים במועצה.
שירות נוסף שהיחידה תשמח להעניק למוסדות
החינוך בכלל ולגני הילדים בפרט ,הוא פעילות
הסברה על חתולי הרחוב ,הכוללת בתוכה גם
פעילות יצירה חווייתית של הילדים למען חתולי
הרחוב.
אנו מקווים לשיתוף פעולה ,למען סביבת חיים
טובה יותר לנו ולהם.

בכל שנה נערך מבצע עיקור וסירוס של חתולים
למניעת ההתרבות המהירה של חתולי הרחוב.
למעלה מ 300-חתולים נלכדים ומוחזרים
למקומם לאחר עיקור ,סירוס וחיסון נגד כלבת.

מקומפגש סביבתי /

מחלקת שפ"ה וסביבה

שטח מעשן – המועצה ממשיכה להיאבק במפגעי הפסולת באזור
בתקופה האחרונה עולה שוב ושוב לדיון נושא
מפגעי הריח בעקבות שריפות בשטחים הפתוחים
שבתחומי המועצה .הבעיה מוכרת .מדובר
בתופעה חמורה ,שעימה נאלצות להתמודד גם
רשויות שכנות .הנושא זכה לסיקור לאחרונה
גם בתוכנית הרדיו "יהיה בסדר" ,שם נדונה
יכולתה של עיריית דימונה להפעיל את הגורמים
המערכתיים (המשטרה הירוקה ,המשרד להגנת
הסביבה וכיבוי האש) ,על מנת לטפל בתופעה.
המועצה מנסה לטפל בנושא במספר מישורים:
הן במישור הרחב ,באמצעות הנעה לפעולה של
הגורמים המטפלים והן ספציפית ,בעקבות תלונות
תושבים ,כפי שמתואר במקרה הבא:
החל מערב יום שני 3.12.2018 ,ולאורך יום שלישי,
 ,4.12.18התקבלו במוקד המועצה עשרות קריאות
מתושבי שובל על מפגעי ריח ועשן בלתי נסבלים.
מקור המטרד היה בערימות פסולת שהוצתו
באתר מול הקיבוץ ,בתחום השיפוט של עיריית

 | 14עיתון בני שמעון

תמר אליהו ,מנהלת מחלקת שפ"ה

רהט .שירותי כבאות שהוזעקו למקום לא הצליחו
לכבות את הערימות הבוערות ,מכיוון שהגיעו
ללא ציוד מתאים וכך המשיכו התושבים לסבול
מהמפגע במשך כל הלילה .לאחר חקירה של
גדי דבורה ושירלי חכם יפרח ממחלקת שפ"ה
ושחר יסינובסקי מהיחידה הסביבתית נגב מערבי,
נמצא האחראי לאחת הערימות ,תחנת מעבר
של פסולת בניין .לאחר דין ודברים ,פונו ערימות
גדולות של פסולת בניין שהושלכו בקצה השדות
של שובל ,סמוך לצומת שדה צבי.
במקרה זה ,היו למועצה יכולות מודיעין ,חקירה
ואכיפה מוגבלות ביותר ,מכיוון שמדובר בגוף
שנמצא מחוץ לתחום השיפוט שלה ומפוקח ע"י
רשויות אחרות .למרות שהגורם האחראי לערימת
הפסולת הגדולה זוהה ,נאלצה המועצה להסתפק
בפינוי המפגע .הסמכויות להטיל קנסות ,להוציא
צווים שונים ,להגיש כתבי אישום ולבצע פעולות
נוספות ,נותרו בידיהם של המשטרה הירוקה

והמשרד להגנת הסביבה.
ניר זמיר ,ראש המועצה ,פנה למשרד להגנת
הסביבה ולגורמים שונים בדרישה לטפל במפגעים
ולהגביר את האכיפה .בשלהי כהונתה של סיגל
מורן בראשות המועצה ,התקיימה פגישה רחבה,
שכללה את עיריית באר שבע ,המשרד להגנת
הסביבה ,גופי אכיפה שונים ועוד ,בניסיון להתמודד
עם הבעיה ,הפוגעת במרחב כולו .לאחרונה
התקיימה ישיבת רוחב פנימית במועצה בנושא
המפגעים .בין היתר הוחלט כי ניר ימשיך וייפגש עם
ראשי רשויות באזור במטרה למצוא פתרון אזורי,
להגביר את האכיפה ואת שיתוף הפעולה עם גורמי
אכיפה נוספים ,כמו שומרי השדות ביישובים,
המשטרה הירוקה ואנשי מג"ב והמתמי"ד ,כמו גם
שיתוף פעולה שוטף עם פרקליטות מחוז הדרום
והתקשרות עם קבלן לכיבוי ערימות מעשנות
בשטח השיפוט של בני שמעון ,בניסיון להתמודד
עם הבעיה.
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מקומפגש לבריאות /

נקודת שוויון

רונה פויירינג ,רכזת הבריאות

מהי מחלת החצבת?
מחלת החצבת היא מחלה זיהומית מדבקת.
בחלק מהמקרים ,עלולים סיבוכי המחלה להיות
קשים ואף לסכן חיים.
כדי למנוע את התפשטותה של החצבת ,נדרש
שיעור גבוה מאוד של כיסוי חיסוני באוכלוסייה.
ירידה באחוז המתחסנים באוכלוסייה עלולה להוביל
להתפרצויות של המחלה .זו הסיבה העיקרית
להתפרצויות במדינות אירופה ובמקומות אחרים
בעולם .גם במדינות חופשיות מחצבת ,כמו ישראל,
קיימת סכנה להדבקה והתפשטות המחלה מחולים
המגיעים מחו"ל.
לאדם שאינו מחוסן הנחשף לחולה חצבת ,יש סיכון
גבוה מ 90%-להידבק במחלה!

גורם המחלה:

חצבת נגרמת על ידי נגיף החצבת (.)Measles virus

דרכי הידבקות בחצבת:

החצבת מועברת מאדם לאדם על ידי פיזור הנגיף
לסביבה בעת שיעול ,עיטוש או מגע עם הפרשות
מהאף וליחה .ניתן להידבק גם בעת שהייה בחדר
החולה ,עד שעתיים לאחר שהחולה עזב את החדר.

עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

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

מניעת תחלואה בחצבת:

הדרך הטובה והבטוחה ביותר למנוע תחלואה היא
קבלה במועד של חיסון נגד המחלה.
החיסון הוא בטוח ויעילותו במניעת חצבת היא גבוהה
מאד (כ 97%-לאחר קבלת  2מנות חיסון).
אצל המעטים שיחלו למרות שחוסנו ,צפויה המחלה
להיות קלה ביחס לחולים שאינם מחוסנים.
החיסון מקנה הגנה החל משבועיים ממועד קבלתו
וממשיך להגן עשרות שנים לאחר קבלתו.

החיסון ניתן כשגרה בשני מועדים:
בגיל  12חודשים.
בכיתה א'.

למי מומלץ להתחסן נגד חצבת?

ילדים:
החיסון ניתן במסגרת שגרת החיסונים בישראל בגיל
 12חודשים ובכיתה א' .בסך הכל שתי מנות חיסון.
חשוב לא לדחות את קבלת המנה הראשונה של
החיסון.
מבוגרים:
בעת התפרצות החצבת בארץ ,אין המלצה מיוחדת

להשלים חיסון נגד חצבת למבוגרים שלא נחשפו
לחולה חצבת ,מלבד עובדי בריאות ויוצאים לחו"ל.
אולם למבוגרים שלא חלו בעבר בחצבת ולא קיבלו
שתי מנות של חיסון נגד הנגיף ,מומלץ להשלים את
קבלת החיסון ,כחלק מהמלצות השגרה וללא דחיפות
מיוחדת ,בהתאם לתורים הזמינים.
ההחלטה לא לחסן ילדים נגד מחלת החצבת היא
בעלת משמעות לכל הסביבה הקרובה – בני משפחה,
חברים ועוד.
נכון לעכשיו ,אין אפשרות לאסור על ילדות וילדים שאינם
מחוסנים להגיע למערכות החינוך המוסדרות .משרד
הבריאות ומשרד החינוך חרגו ממדיניות זו רק במקומות
בודדים בארץ ,שבהם התגלתה תחלואה מדאיגה.
יחד עם זאת ,כחלק מהחיים הקהילתיים המשותפים
וההבנה שלהחלטותיו של הפרט יש השפעה על
הכלל ,מומלץ להורים לחסן את ילדיהם בהתאם
להמלצות ולהנחיות של גורמי הרפואה ולא לסכן
את הילדים ואת סביבתם.

חורף בריא.

(המידע מתוך אתר משרד הבריאות)

ומוזיקאי מבית
פואטרי סלאם ישראל

דפוס נח מדיה

שלושה משוררים

מטיחים את שירתם
הבלתי מתפשרת

Valentine's Day

על הנושא הכואב בעולם
אהבה
על המיקרופון :אלן פותלס,
טמיר אהרוני ודניאל וייל

מרכז הצעירים מזמין אתכם לערב של

אהבה ,מילים ומוזיקה

יום חמישי ה14/2

בשעה  21:00בפאב המסגרייה
מומלץ להצטייד בלבוש חם!

על המוזיקה :יובל בילגוראי

₪ 20
פרטים נוספים
ברשתות החברתיות
052-3782263
brit@bns.org.il
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 /עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

ענבר ברקוביץ אפרים ,עורכת דין

העולם הוא כדור ,זה ברור זה ברור
אבל מה? לא יודעים מה שיש בו בפנים.
לשם כך ,לשם כך ,לשם כך ,לשם כך
את הריץ' רץ' נפתח
(ריץ' רץ' .מילים :עמוס אטינגר)
אוכל הוא סממן תרבותי חזק וברור .על כך אי אפשר
להתווכח .אוכל הוא לא רק טעם ,לא רק צורך פיזי.
אוכל מכיל בתוכו שאיפות ותקוות ,כמו גם עבר
והיסטוריה.
ממולאים ,כפי שאני רואה אותם ,הם סוג של כדור
כזה ,עם ריץ' רץ' ,צוהר לעולמות הפנימיים של עמים
וארצות .כל מה שאנחנו יכולים לדחוס פנימה ,כל
מה שאנחנו מצפים לו במסע .טעם של זיכרון לאחד
הוא טעם זר לאחר .טעם ילדותה של אחת הוא טעם
עתידה של אחרת.
זוהי כבר השנה השנייה שמשפחתי ואני עוברים
ומעבירים אנשים חוויה תרבותית וקולינרית כאחד.
בכל חודש פברואר ,סביב תקופת "דרום אדום",
אנחנו מפעילים בביתנו בגבעות בר מיזם שזכה לשם
"ממולאים מהעולם" :אנשים מגיעים מכל רחבי הארץ
ומקבלים צלחת מלאה כל טוב  -ממולאים ושאר
מטעמים ממקומות שונים בעולם .מזרח פוגש מערב
וצפון פוגש דרום .תרבויות יושבות זו לצד זו ומאפשרות
לטועמים לפגוש בטעמים שלא הכירו.
למה ממולאים ,תשאלו? כי הם יכולים ללמד אותנו
מהו בדיוק העניין .ממולאים יהיו כמעט תמיד שיקוף
של מסורת ומציאות .בני האדם מביאים איתם מסורות
מבית אמא ואבא וטעמים מן המולדת הישנה ואין זה
משנה מהי המולדת הישנה והאם נולדו וחיו בה ,או
שהיא רק זיכרון בין-דורי .ואז ,כשהזיכרון התרבותי
ממלא את בלוטות הטעם ,הם עושים שימוש במשאבים
שסביבם  -מה שחופשי לשימוש עבורם ,מה שנגיש
עבורם ומה שהטבע הסובב אותם מעניק להם והופכים
את השניים ,ישן וחדש ,למפת חייהם.
כמשפחה מטיילת ובני אדם שתרבויות מסקרנות
אותם ,החלטנו השנה לקחת את חוויית האוכל
העולמית הזאת צעד נוסף קדימה :אנחנו כאן למסע
עולמי ,שכולל אוכל ,עניין ,מוסיקה ומשחק .בודקים
את המפות הקוגניטיביות שלנו ומאתגרים את בלוטות
הטעם והמחשבה.

העולם הוא כדור
כשמנסים לבחון אוכל כתרבות ,קל יותר להבין כמה
קטן הוא העולם וכמה גדול בו בזמן .לכן יצאנו למסע
יבשתי .או אולי בין-יבשתי.
אוכל ברזילאי ,למשל ,הושפע לאורך השנים מכניסתם
של אורחים רצויים ופחות רצויים ,אורחים מרצון
ואורחים בכפייה.
הגידולים המקוריים של ברזיל מקורם ביערות
האמזונס ,ביצות הפנטנל והמישורים בדרום המדינה.
תושביה המקוריים של ברזיל ,ה"ילידים" אם תרצו,
ניזונו בעיקר משורשים ומשורש אחד במיוחד :שורש
המניוק ,הידוע במערב כשורש היוקה .יוקה היה המקור
הבלתי מעורער לכמעט הכל .בצורתו הטבעית שימש
למאכל ועליו ופירותיו שימשו כתבלין .כשיבש השורש,
הוא הפך לסיבי ואבקתי .ממנו יוצרו גרגרי הטפיוקה
ולאחר מכן קמח יוקה ,ששימש לאפייה של סוגי לחם
מקומיים.
הילידים הברזילאים יודעים לספר ששורש היוקה
נושא בחובו את כל הטוב הקוסמי ,שכן ,לפי האמונה,
דמעותיהם של השמש והירח ,בניסיונם הבלתי אפשרי
להיפגש ,מזינות את שורשי היוקה ,המכילים בתוכם
תקווה ואנרגיה להתחדשות וגדילה.
המהגרים שהגיעו לברזיל מאירופה בניסיון למצוא
יבשת חדשה ,מצאו מלבד היוקה גם פירות כמו מנגו,
פסיפלורה ,אסאי ופפאיה .פירות אלה לא ערבו לחיכם
ויותר מכל דבר אחר ,היוו אתגר .הם ביקשו לייצר
לעצמם מטבח הנשען בעיקרו על התזונה של יבשת
אירופה  -מאכלים ומאפים המבוססים על קמח לבן
ותפוחי אדמה  -והיו נחושים להכניס אותם לברזיל.

כתבתי " נחושים" ,אך נראה שנחישות היא מילה
שאינה יכולה להתחיל לתאר את ההשתלטות על
מרחבי הגידול בברזיל ,שהתמלאה שדות חיטה
ותפוחי אדמה.
שדות חיטה ותפוחי אדמה פגשו גם את פניהם של
העבדים האפריקאים ,שהובאו בכוח ובאלימות אל
חופיה הבהירים ושטופי השמש של ברזיל.
שיטות בישול ארוכות ,העושות שימוש בתבלינים
שלמים ,במדורות מתחת לאדמה ובגחלים ,השתלבו
עם הדגים ומאכלי הים של ערי החוף ,שם חיו העבדים
ושם נשארו גם לאחר שחרורם.
מאכלים אפריקאיים ,תמונת תרבותם של העבדים,
השתלבו עם מאכלים פורטוגזיים ,תמונת תרבותם
של שוביהם ויצרו יחד מורשת חדשה של אוכל
ברזילאי ,כפי שהוא נחווה היום הן על ידי התיירים
המבקרים בברזיל והן על-ידי הברזילאים עצמם -
צאצאיהם של המהגרים ,העבדים והילידים.
כל חורף ,בתקופת "דרום אדום" ,אנחנו מספרים
את סיפוריהן של תרבויות סביב העולם :ממולאים
מהעולם ,בערבי תוכן ושבתות של שמש חורפית
ואוכל מעניין .מאכלים מכל היבשות על צלחת אחת,
ביישוב מדברי אחד ,אצל משפחה אחת ,שבוחרת
להסתכל על העולם ופשוט לתפוס אותו בשיניים.
ממולאים מהעולם – כל שבת ב"דרום אדום" בשעות
.17:00-11:00
ערבים ממולאי עניין – כל יום חמישי ב"דרום אדום"
בשעות ( 22:00-19:30יש להזמין מקומות מראש).
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מבט נשי

/גילה מנביץ-מלול

חופשת לידה
פסטורלית
שנת  2018חלפה לה ו 2019-כבר ממש כאן .חשבתי
איך לסכם את השנה שחלפה ,אבל מכיוון שבארבעת
החודשים האחרונים אני ב"חופשת" לידה ומתקשה
לזכור שהיו חיים אחרים לפני כן ,אסכם מנקודת מבט
זאת .אין כנראה הורה ,שאינו יודע שהורות היא סוג
של דילוג בין גן עדן לגיהינום .רגע אחד שתי הקטנות
יושבות עלי ,מחייכות ומקשיבות לסיפור .הגדולה
משתתפת ,הקטנה מחייכת ואני כולי אושר מבנותי
המושלמות ומההורות המדהימה שלי .אלא שאז
מתחילה הקטנה לצרוח ,הגדולה מצטרפת ושערי
הגיהינום נפתחים .מוכר? אז בואו נדבר על זה  -חופשת
לידה פסטורלית .חופשת לידה ,במיוחד במקום מקסים
כמו שלנו ,מצטלמת בפוטוגניות שיא .חבורת נשים
מטיילות בשלווה עם עגלות ,נהנות מהשמש העדינה
ומחברה טובה .מה יותר טוב מזה?
כאן מן הראוי להכיר את המושגים שהוטבעו זה מכבר
על ידי חוקרת דגולה בתחום (הלוא היא אנוכי)" :נאחס

מבט גברי /

טרום-פסטורליות" ו"נאחס פוסט-פאסטורליות" .מה זה
"נאחס טרום-פסטורליות"? דמיינו את התמונה הבאה:
בוקר .הבנזוג השכים קום ויצא (ברח) לעבודה .הניובית
התעוררה מזמן וכל הציצי שבעולם לא שכנע אותה
לחזור לישון .קמנו .השודדת בת ה 3-מתעוררת באיחור
(מי אני שאעיר אותה מוקדם בחופשת לידה?) ומשום
מה ,מתחשק לשודדת להשתעשע עם הניובית הרבה
יותר מכפי שמתחשק לה להתארגן לגן ,מה גם שהיא
קמה על רגל שמאל ולכן המוטיבציה שלה להתנהג יפה
לא בשמיים .הרבה יותר מתחשק לה לבכות ולצעוק,
מה שכמובן מדאיג את הנויובית שמצטרפת לחגיגת
הבכי .מפה לשם ,אחרי שעה וחצי של ריבים ,תחנונים,
נשימות עמוקות ובואו נודה בזה – שוחד ,אנחנו יוצאות
אל עבר הגן באיחור אופנתי מאד .אני רצוצה וגמורה
ומחכה רק לרגע אחד של שקט .או אז מגיחה לה
הפסטורליות במלוא תפארתה :חולפת על פנינו חברת
קיבוץ חביבה (בעלת כושר הדחקה מעולה ,או כשרון
אימהי מדהים עוד יותר)" :וואו ,גילה ,איזה בוקר שאנטי
היה לך! איזה כיף זה להגיע ב 9:30-לגן( ".את לא אמרת
את זה עכשיו ,נכון? מבט של רצח בעיניים) .וזהו ,גבירותי
ורבותי" ,נאחס טרום-פסטורליות".

מקומפגש לתרבות
שתי כוסות קפה הפוך והיא מוציאה פינוקים ומארגנת
את השולחן הקטן על הדשא .אנחנו מתיישבות בנחת,
הבנות (טפו טפו) זורמות ומשתפות פעולה ,השלוק
הראשון מתקרב ואז מגיח לו חבר חביב ,שיצא לטיול עם
הכלב" :אוהו ,איזו פסטורליות! כמה כיף פה בחופשת
הלידה!" זהו ,קפה כבר לא יהיה פה" .נאחס הפוסט"
הוזמן .הבנות מתחילות ליילל ,אחת עושה קקי והשנייה
מחליטה שזה הזמן שלה לציצי .שלום קפה ,נתראה
כשתתקרר.
אז מה נותר לי לאחל לנו לשנת  ?2019יותר פסטורליות,
פחות נאחס ,או כמו שאומרים אצלנו בעדה" :סנובים
גודום ,סנובים שאסטיים" .לשנה חדשה עם שמחות
חדשות!

בשעה שמונה ושלושים בערב הגעתי לפאב שבו
נדברנו להיפגש  -אני וס' ,חבר ילדות קרוב שלי.
הוא רצה שניפגש בעשר ,אבל אני מעדיף מוקדם.
בכל זאת ,עד שיש תירוץ למלט את עצמך מהבית
בלי מקלחות ,הקראות והשכבות ובלי "אבא מים,
סיפור" וכו' .ס' נעתר .הרי הסטטוס הנ"ל מוכר גם לו
ואני הודעתי לרעייתי שס' בא לאזור וביקש שניפגש
בשעה מוקדמת ,כי הוא חייב לחזור צפונה .היתה
התמרמרות ,אבל מבט הכלב העצוב שנשקף מעיני
ריכך את זוגתי .בזווית עיני ראיתי את הפנקס נשלף
וידעתי שעת התשלום בוא תבוא.
התיישבתי על הבר והזמנתי בירה מבחור שנראה
כמו תרנגול מלא ג'ל ,בעל פוני מוזר .חלפו מספר
דקות ומאחורי נשמע קול חזק" :גבר!!!" לא

לס' יש הפרעת קשב ,אבל הצלחתי למרכז אותו
והוא סיפר לי את סיפורו .הסיפור שמור במערכת

לאחר קיץ קשה ושחור ולא מעט חודשים קשים
– הדרום חוזר ללבלב בירוק ולפרוח באדום,
העסקים הקטנים עושים מתיחות ,האירועים
מסדרים סידורים אחרונים ,המטיילים ממלאים
דלק במכונית וממש ממש תכף – פסטיבל
"דרום אדום" מתחיל שוב ,זו הפעם ה14-
ברציפות!

ביותר נמצאים באזור חניון "יער טבע" – ממש
מאחורי קיבוץ דביר .האתר יארח אירועים
גדולים בשתיים מהשבתות ושלל פעילויות
קטנות בשתי השבתות הנותרות ,ביניהן טיולי
אופניים מודרכים והשכרת אופניים .ניתן,
כמובן ,להגיע גם באמצע השבוע וליהנות
מהפריחה בשקט.

וכמו בשמונה השנים האחרונות ,גם השנה
משתתפת המועצה האזורית בני שמעון
בפסטיבל ,עם מגוון אירועים ופעילויות והרבה
הרבה ירוק ואדום בעיניים.

שניים מיישובי המועצה – גבעות בר וכרמים -
החליטו לקיים השנה אירועים יישוביים במהלך
הפסטיבל .שני היישובים יקיימו הפנינג כפרי
צבעוני בתאריכים שונים .תושבי המועצה
מוזמנים להגיע ,לפרגן ולהתרשם מהכשרונות
המקומיים בכל אחד מהיישובים.
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כפיר לוי

פגישה
לאין קץ

דרום אדום  - 2019הדרום חוזר לפרוח!

למי שלא מכיר ,אתר הפריחה העיקרי
במועצה הוא יער דבירה והמרבדים היפים

ומהו "נאחס פוסט פסטורליות"? דמיינו את התמונה
הבאה :חברתי היקרה ואנוכי מחליטות שבחופשת
הלידה מצווה גם קצת לנוח ולהתפנן .אני מארגנת לנו

הסתובבתי ,כי אני נשוי ,אבל הטפיחה שנחתה
על גבי וכמעט שלחה אותי לאורתופד ,הבהירה
לי שאכן אלי כיוון הצעקן .מבט חטוף הבהיר לי
שזהו אכן ס' ,אבל משובש ...הבטתי בו וגבותי
התרוממו" .מה קורה ,אחי?" צרח לי ס' לאוזן.
"חרש" ,עניתי ,משועשע .מולי עמד תרנגול ,דומה
לזה שמאחורי הבר ,רק יותר ,אבל יותר מבוגר,
כמובן" .מה המצב?" שאל אותי ס' ,תוך שהוא
מנופף לברמן שיביא לו ערק" .נשוי" ,עניתי" .מה
שלומך?" "מועמד לגרוש"" .מה פתאום מועמד
לגרוש?" שאלתי אותו" .הרי עד כמה שזכור לי
נולדת בתל אביב ".הוא צחק והודיע לי" :אני פרוד,
פרוד ומאושר ".לגמתי מהבירה בשתיקה והבטתי
בס' ,האב המסור שדאג תמיד שלזוגתו ולילדיו
לא יחסר דבר ,שביתו היה מבצרו ,שתמיד אמר
לי" :חכה ,כשיהיו לך ילדים לא תזוז מהם" ,אך
חשבתי לעצמי :כשתרנגול הגיש לי בירה ,חשבתי
שהעולם נפל על הראש ,אבל זה שס' מועמד
לגרוש ועוד מאושר ,באמת הבהיר לי סופית שכלו
כל הקיצין.

 /אודי נתן ,רכז תחום התיירות וקרן סביון כחילה ,מנהלת מחלקת התרבות

מטעמי צנעת הפרט ובטחוני האישי ,אבל בכל
מקרה מדובר בסיפור לא פשוט לשמיעה ,בטח
לא בבר עם מוזיקה אלקטרונית שגרמה לי
לצפצופים באוזניים ובטח כאשר מספר הסיפור
שולף בכל רגע את הטלפון הסלולרי ומראה לי עוד
מועמדת לכיבוש ,שנמצאת בזה הרגע  7ק"מ ממנו
ומוכרת את מרכולתה בטינדר .לאחר כשעתיים
ושני חצאי טובורג אדום ,הרבה זיתים ובייגלה,
כאב ראש עצום ועצבות גדולה ,נפרדתי מס'.
הוא רצה שאשאר אתו עוד ,אבל אני זכרתי שיש
זאטוטים ,כביסה וכלים .גם זיכרון הפנקס עלה
במוחי וסירבתי בנימוס .שילמתי לתרנגול וחיבקתי
את חברי" .תהיה חזק" ,אמרתי לו .הוא הביט בי
ואמר" :אתה צודק .לנהוג עכשיו  7ק"מ באמת
מצריך אומץ " .אחר כך פנה לתרנגול שבבר" :עוד
חצי ,חביבי .יש לי עוד עבודה היום!"
כשהגעתי ,הבית היה שקט .בחדר השינה דלק
אור קטן .זוגתי הרימה את מבטה מספר על גידול
ילדים בסביבה בטוחה" :מה שלומך? אתה נראה
כמו סמרטוט" ".עייף" ,עניתי תוך כדי קריסה לתוך
המיטה" .ומה שלומו?" "נראה לי בסדר ,אני חושב.
מועמד לגרוש"...

השכרת אופניים וטיולי אופניים מודרכים ,יער
דבירה בואו עם אופניים משלכם או שכרו במקום,
וצאו לטיול מודרך בנחל שקמה ושדות הכלניות
סיורים בקיבוץ חצרים לפרטיים ,משפחות
וקבוצות מטעי החוחובה ,מפעל השמן ,נטפים –
החזית של הטכנולוגיה החקלאית כעת בסיורים
לכל המשפחה
אירוע נגב בעינות בר (גבעות בר) הפנינג נגב
קסום ומהפנט במתחם האירוח והטיפולים
"עינות בר" בגבעות בר

חמישי 7/2

קורין אלאל בפאב המסגריה דרום אדום

שבת 9/2

שוק בדואי "שוקראן" ,מתחם צומת בית קמה
שוק בדואי אותנטי עם מגוון מוצרים בייצור
עצמי של יזמי ויזמיות "קסם המדבר"
דרום אדום בגבעות בר ג'מבורי ,טיול אופניים
מודרך ,תערוכת ציורי ילדים ,בית קפה בדואי
משודרג ,דוכני מזון ביתי ועוד
חגיגה מסתובבת בכלי בראשית ,תאשור הפנינג
צבעוני ומקסים בסטודיו הקרמיקה המרהיב ,עם
מגוון פעילויות לילדים ולמבוגרים
סיורים בקיבוץ חצרים לפרטיים ,משפחות
וקבוצות סיורים בחוחובה ,במפעל השמן
ובנטפים – חזית הטכנולוגיה החקלאית
הפנינג סביב המורשת הבדואית בג'ו אלון מרכז
ג'ו אלון מארח דוכנים ,סדנאות ופעילויות על
טהרת האזור

בנוסף לכך ,יקיימו מספר עסקים קטנים בבני
שמעון אירועים ופעילויות משלהם – כמו
"החגיגה המסתובבת" של כלי בראשית במושב
תאשור ,שזכתה להצלחה ענקית בשנה שעברה
ותתקיים פעמיים במהלך הפסטיבל השנה.
במהלך הפסטיבל נזכה למגוון רחב של מופעים
מוזיקליים – מיכה שטרית בכרמים ,דן תורן,
קורין אלאל וסי היימן בחצרים ועוד.
להלן רשימה מקוצרת של כל הפעילויות.
לרשימה המלאה והמפורטת של האירועים בכל
רחבי צפון הנגב וכן לרכישת כרטיסים ,היכנסו
לאתר הפסטיבל https://daromadom.
 .habsor.co.ilחג כלניות שמח לכולם!

חמישי 14/2

מיכה שטרית במה לקהילה ,קיבוץ כרמים
פואטרי סלאם בפאב המסגריה חצרים
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שוק בדואי "שוקראן" ,מתחם צומת בית קמה
ראו לעיל
אירוע ניווט למשפחות ביער דבירה ראו לעיל
השכרת אופניים וטיולי אופניים מודרכים ,יער
דבירה ראו לעיל
סיורים בקיבוץ חצרים לפרטיים ,משפחות
וקבוצות ראו לעיל

שלישי 19/2

סיור זרזירים בדודאים הרשמה ותשלום מראש
בקישור הבא:
https://eventbuzz.co.il/lp/event/reao

חמישי 21/2

סי היימן בפאב המסגרייה חצרים

שבת 23/2

קסם המדבר – סדנאות אותנטיות בדואיות
– חניון טבע ,יער דבירה האירוע הגדול של
הפסטיבל :סדנאות בדואיות אותנטיות באירוע
מקסים לצד הכלניות
דרום אדום בגבעות בר ראו לעיל
חגיגה מסתובבת בכלי בראשית ,תאשור ראו
לעיל
סיורים בקיבוץ חצרים לפרטיים ,משפחות
וקבוצות ראו לעיל
הפנינג סביב המורשת הבדואית בג'ו אלון
ראו לעיל
אירוע ניווט למשפחות ביער להב בואו לנווט בין
נופי יער להב עם עגור ניווט .בהרשמה מראש

חמישי 28/2
דן תורן בפאב המסגרייה חצרים

שבת 2/3

קסם המדבר – סדנאות אותנטיות בדואיות – חניון
טבע ,יער דבירה ראו לעיל
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תרבות יהודית

מוזמנים לשיחה מרתקת
של אשת התקשורת

סיון רהב מאיר

בנושא :תקשורת ,משפחה וקריירה

י“ד אדר א‘ 19/2
 20:00כניסת קהל
 20:30תחילת הרצאה
בחדר אוכל בקיבוץ משמר הנגב
 30ש“ח
כניסה

ר יש ום באת ר המ ועצה ב ני ש מעון

יום ראשון,
י״ז אדר ב׳,
24.3.19

אולם
קיבוץ להב
מועצה אזורית
בני שמעון

השבת של

צילום :רונן אקרמן | עיצוב :יהודה דרי ואנה ריינגוורץ

האחים זוארץ

פתיחת דלתות20:00 :
תחילת מופע20:30 :
מחיר כרטיס₪30 :

רכישת כרטיסים
באתר המועצה:
www.bns.org.il

