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לתושבות ותושבי בני שמעון

שוב חולף הזמן, הירוק כמעט הופך לצהוב ושגרת 
היום במועצה עמוסה ומאתגרת.

בימים אלה אני מקדיש זמן רב לנושאים חיצוניים, 
המשפיעים ישירות על חיינו בחלקת האלוהים 
הקטנה שלנו. משרד הפנים, בשם עיקרון "הצדק 
החלוקתי" ובהתחשב בתקופת הבחירות, פותח 
קרקעות  בחלוקת  העוסקות  גבולות,  וועדות 
המועצות  ראשי  בקרב  רשויות.  בין  והכנסות 
האזוריות יש תחושה של "עליהום",  כולל ביטול 
המועצה  בעבר.  ואושרו  שנחתמו  הסכמים 
האזורית בני שמעון הציגה מאז ומתמיד מודל 
הכנסות  וחלוקת  אזורי  פעולה  שיתוף  של 
באמצעות הסכמות, דבר שלהבנתנו מקנה לנו 
קרדיט בוועדה. יחד עם זאת, זהו מצב המצריך 
כל העת יד על הדופק וחיזוק של ההסכמות 
המרחביות, בעיקר בהתחשב בעובדה שרבים 

מראשי הרשויות התחלפו.

העבודה  בתוכנית  ממשיכים  אנו  תמיד,  כמו 
השגרתית לצד המציאות הדינמית, המגיעה 

מהשטח.

נושא המעסיק אותנו מאוד הוא תחום הביטחון. 
יצאנו לתהליך של בחינה והגדרה מחודשת של 
תפיסת הביטחון במועצה - מבנה ארגוני, הגדרות 
תפקידים, אחריות וסמכות. אני מקווה, שלמרות 
המציאות הנפיצה באזורנו, יתאפשר לנו לסיים 

את העבודה לפני שנזדקק לה בפועל.
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דבר ראש המועצה

ניר זמיר
מרץ 2019 

באגף החינוך עוסקים כבר עכשיו בהתארגנות 
לקראת שנת הלימודים תש"פ. המועצה סיימה 
את ההתקשרות עם עמותת "אמילי", שמפעילה 
את מעונות היום במושבי יחדיו ונבטים ונמצאת 
בתהליך מואץ של התארגנות להפעלה עצמית 
כבר מפסח, יחד עם מועצת החינוך המועצתית, 
ועדי היישובים ואגף החינוך במועצה. כמו כן, 
יום  ובקרה של מודל  מתקיים תהליך בחינה 
החינוך, כפי שהוחלט במליאת המועצה בשנה 
שעברה, בשיתוף נציגי הישובים וההורים, צוותי 
בתי הספר וועדת החינוך של המועצה. מסקנות 
יתורגמו להמלצות, שיובאו למליאה  הבחינה 

בחודש מאי.

במקביל לכך, אנו ממשיכים במפגשי תושבים 
ביישובים. אני מודה לאנשים שמגיעים למפגש. 
זוהי הזדמנות מצוינת לשמוע, להכיר  עבורי 
וללמוד מה מעסיק את היישוב ומה הם צרכיו 
ועל ידי כך להגיע לדיוק רב יותר במענה הניתן 

מהמועצה.

המועצה,  שירותי  את  לשפר  לרצון  בהמשך 
היישובים,  מחלקת  של  במפגשים  התחלנו 
בעיקר בתחומים הפיזיים והכלכליים. אנו לומדים 
ומשפרים כל העת, תוך כדי פעילות. אני רוצה 
להודות לוועדי היישובים ולהנהלות היישובים על 
הפתיחות, הרצון הטוב ושיתוף הפעולה להצלחת 
המהלך, שאני מאמין בכל לבי שיביא להצלחה 

הדדית ומשותפת.

בברכה
ניר

חדשות / נועה זמסקי

מליאת המועצה מרץ 2019
בפתח ישיבתה של מליאת המועצה לחודש מרץ, 
שהתקיימה ביום ראשון, 10.3.2019, קיבלו חברי 
המליאה עדכון מניר זמיר, ראש המועצה, בנוגע 
לוועדות הגבולות שנפתחו בחודשים האחרונים, 
לאחר הבחירות לרשויות המקומיות. ניר: "קרו 
שני דברים חמורים: הוועדה הוציאה המלצות 
לאישורו של שר הפנים ערב בחירות, דבר שאינו 
נהוג ואינו מקובל וחמור מכך, היא עשתה זאת לפני 
שקיימה סיורים. יש ועדות שהמליצו לקחת את כל 
אזורי התעשייה מהמועצות. מדובר בטירוף מוחלט 

ותחושה של שבר מצד המועצות האזוריות." 

ניר סקר את המצב ב-3 הוועדות שנפתחו למועצה: 
"הוועדה שעוסקת בכרמית קיבלה, כנראה, את 
עמדתנו שיש לשייך שאת כרמית למיתר. לגבי 
בסיס המודיעין בליקית יש ועדה שעוסקת בחלוקת 
השטח בינינו ובין עומר ובחלוקת ההכנסות עם 
רשויות נוספות, חלקן בדואיות וחלקן אפילו לא 
מהאזור. הוועדה השלישית עוסקת ב"עידן הנגב". 
ראשי הרשויות החדשים ברהט ולהבים אימצו את 
ההסכם הקיים, אבל לאור מה שקורה לאחרונה, 

אינני שקט."

ניר עדכן כי משרד החינוך אישר את 12 הכיתות 
שנבנו ב"מבואות הנגב", גן ילדים ו-9.5 כיתות 
לישיבת שומריה שמקיימת היום את לימודיה 
בכיתות בית הספר היסודי. לגבי חוב המע"מ 
עדכן ניר, כי מסתמן מתווה שלפיו יעביר משרד 
הפנים 6 מיליוני שקלים על חשבון חובות מע"מ של 
רשויות חלשות. בסיום העדכון בירך ניר את נטע-

לי אביטל, שנבחרה לתפקיד גזברית המועצה.

חלק הארי של ישיבת המליאה עסק בסקירה 
האגף,  מנהל  ברזילי,  אמיר  החינוך.  אגף  על 
הציג בפני המליאה את האתגרים המרכזיים 
העומדים בפני מערכת החינוך: קידום למידה 
גמישה ופרסונליזציה בחינוך בבתי הספר, הקמת 
בית ספר לחינוך מיוחד בקמפוס "מבואות הנגב", 
המשך הקידום של תחום הצרכים המיוחדים 
מענה  רצפי  ויצירת  בשטח  לצרכים  בהלימה 
משמעותיים, המשך בקרת המודל של יום החינוך 
הארוך תוך שיתוף מרבי של הציבור, גיוס ופיתוח 
של צוותי חינוך חברתי, יצירת מענה נכון לחינוך 
החברתי ובניית מערך איכותי לגיל הרך במושבי 
יחדיו, המשך פיתוח המענים שמספק השפ"ח 
)שירות פסיכולוגי חינוכי( והתמודדות עם המציאות 
שיצר התיקון לחוק החינוך המיוחד, שלפיו ייסגרו 
מסגרות לחינוך מיוחד והילדים ישולבו בבתי 

הספר ובגנים.

"המטרה שלי היא להפוך את מערכת החינוך 
שלנו למובילה בארץ", אמר ניר בישיבה. "עלינו 
לתת את המענה המיטבי לאוכלוסיות החינוך 
המיוחד ובו בזמן לא לשכוח את שאר התלמידים, 
לייצר מסלולי מצוינות ולהכין אותם לחיים ולעולם 
המשתנה. במועצה השתרש מנהג לפנות לראש 
המועצה בכל עניין חינוכי. אפשר לדבר אתי על 
כל נושא, אבל לפני כן חשוב למצות את ההליך 

החינוכי הנכון." 

חסיה ישראלי, נציגת שובל ויו"ר ועדת החינוך של 
המועצה, עדכנה כי המפגש הראשון של הוועדה 
יתקיים ב-17 למרץ. לאחריו יתקיימו 3 מפגשים 
נוספים במטרה להגיש ביולי מסקנות והמלצות 
לדיון ואישור במליאה, כדי שניתן יהיה לשבץ 
2020. גילי  יעדים לתוכניות העבודה של שנת 
מולכו, נציג משמר הנגב ויו"ר הוועדה החקלאית 
במועצה, הציג את תוכנית העבודה של הוועדה. 
בשבועות הקרובים יתקיים מפגש ראשוני במפעל 
החוחובה בחצרים, שאליו יוזמנו חקלאי המועצה 
באמצעות קול קורא לדיון, חשיבה וסיעור מוחות. 
קבוצות החשיבה שיוקמו, יגישו את ממצאיהן 

למליאה ביולי. 

ביקשה  המועצה,  מנכ"לית  גורפינקל,  הדרה 
את אישור המליאה להגשת קול קורא לחטיבה 
להתיישבות לשני פרויקטים: הקמת ממ"ד ל"במה 
לקהילה" בכרמים ותכנון חלק הפנימייה בישיבת 

שומריה. הדרה הסבירה כי החטיבה מאשרת 
תמיכה רק ביישובים בצמיחה: גבעות בר בתחילת 
הדרך, כרמים ושומריה ובפרויקטים המוגדרים 
כמחוללי שינוי ותמיכה בחברה וקליטה. "אלה 
הפרויקטים היחידים שעומדים בקריטריונים. 
בנוסף לכך, הגשנו גם דברים הקשורים למחלקת 
יישובים, הכשרות מקצועיות,  ליווי  היישובים: 
הכשרות לוועדים המקומיים, חוסן חברתי, נשים, 

צעירים ופיתוח יזמות."

"משרדי הממשלה מצמצמים למינימום תקציבים 
לרשויות ומפנים אותנו למתיישבים", הוסיף ניר. 
"אנחנו עומדים להשקיע הרבה בגיוס כספים, ב-3 
מסלולים עיקריים: באמצעות הדרגים הפוליטיים, 
באמצעות חיבור עם גוף המתמחה בגיוס כספים 
מעזבונות ועמותות וריכוז קולות קוראים. מרכז 
המועצות האזוריות הגיע להסכם עם מפעל הפיס 
בדבר הגשת תוכניות חומש לקידום פרויקטים 
ברמת המועצה. אנחנו מתכוונים לעבוד מול 
היישובים, כדי לראות מה נדרש בכל יישוב מבחינת 

מבני ציבור ומבני חינוך."

בסיום הישיבה אושרו 3 חברים נוספים בוועדת 
ערר לענייני ארנונה: גיא דוננפלד, עו"ד אפרת 
מור מילמן ועו"ד אמיר דובין. כמו כן אושרו חברי 
המליאה בוועדה לאיכות הסביבה: חסיה ישראלי 
משובל, תומר רכטמן ממשמר הנגב, הדר רון 

מחצרים ואסף רוט מדביר.
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מה קורה
יום אשה שמח לנשות המועצה!

ערב חגיגי, מעניין, מרגש ומצחיק התקיים ביום 
חמישי, 7.3.2019, במשכן לאמנויות הבמה בבאר 
שבע לרגל יום האשה הבינלאומי. מאות מנשות 
חברה  מכיבוד,  נהנו  לאירוע  שהגיעו  המועצה 
אשת  בוזגלו,  אמירה  מרתק.  וערב  משובחת 
תקשורת ואחת המלהקות החשובות כיום בתעשיית 
הבידור, סיפרה על חייה ומאבקיה כאשה, מזרחית 
ופריפריאלית, בהרצאה מרתקת וקראה לנשים 
לגלות יותר חמלה כלפי נשים אחרות. את הערב 
חתם הסטנדאפיסט ישראל קטורזה, במופע שקרע 

מצחוק את הצופות הרבות.

בישיבת  האנדרטה  את  מנקים 
תמר אליהו, מנהלת מחלקת  צוות / 

שפ"ה וסביבה

כמנהגנו בקודש, החלטנו גם הפעם לנצל את מזג 
האוויר הנפלא, לשבור שגרה ולקיים את ישיבת 
הצוות בטבע. איך עושים זאת? ביום שני, 11.3.2019, 
ארזנו שקיות אשפה וכפפות, תיאמנו עם עובדי 
המחלקה, קבענו שעה ויצאנו לדרך. בצמוד לקיבוץ 
בית קמה, במרחק נגיעה, נמצאת האנדרטה לזכרו 
של דן שניר ז"ל - פנינת טבע יפיפייה, שלפעמים 
קשה מאד להבחין בה כתוצאה מנזקי השלכת 
הפסולת בסביבה. הפשלנו שרוולים וערכנו סריקת 
ליופי  ניקיון בכל האזור, כהוקרת תודה קטנה 
סביבנו. קינחנו בהפסקת צהריים קלילה, דאגנו 

להיטען באנרגיות טובות וחזרנו לעבודה. 

חשיבה  סטטיסטיקה,  מחשבים,  בתחומים: 
המצאתית ותזונה נבונה.

לנצח בכבוד ולהפסיד ביושר / 
זיוה נבון

בחודש פברואר צוין בבית הספר חודש ההגינות, 
שליווה את טורניר הכדורגל של בית הספר. השנה 
החלטנו לקיים את הטורנירים בדרך שונה מעט. 
גולת הכותרת היתה הדרך ולא הניצחון. המשחקים 
לוו בשיחות מקדימות ובמעגלי הקשבה, שעסקו 
בנושאים רבים כמו הגינות, הפסד בכבוד, שיתוף 
פעולה ועוד. בנוסף לכך, הותקן בכל כיתה מד גיבוש 
שמודד את מיקום הכתה ומראה לאן היא שואפת 
להגיע וכמובן איך תעשה זאת. ילדים רבים העידו 
שמד הגיבוש עלה מעלה בעקבות הטורנירים, 

שתרמו לגיבוש הכיתה ולאקלים מיטבי. 

הילדים והצוות החינוכי העידו שהשנה זכה הטורניר 
להצלחה גדולה. היה מרגש לראות את המנצחים 
ובעיקר  יד  מוחאים כפיים למפסידים, לוחצים 
נותנים מקום של כבוד למי שעמד מולם. אירוע 
השיא היה הטקס שבו הוכרזו המנצחים וכל תלמידי 

בית הספר הריעו, עודדו ופרגנו. 

יובלי הנגב
יום הורה מורה / נועה סבג

8.3.2019, החליפו הורי התלמידים  ביום שישי, 
ב"יובלי הנגב" את צוות המורים בכיתות בית הספר 
והעבירו פעילויות חווייתיות לתלמידים. התלמידים 
למדו הרבה ונהנו, בשעה שצוות בית הספר נהנה 
מארוחה בוקר מפנקת שהכינו הורי שיכבה ה' 

מה קורה בחינוך
הגיל הרך

גננות מלקטות / שירלי חכם יפרח, 
רכזת איכות הסביבה

ביום רביעי, 13.3.2019 הסתיים מפגש לימוד מיוחד 
במינו לגננות המועצה. המפגש התקיים בשדות 
היפים שבין דביר ללהב ובו למדנו להכיר סוגים 
רבים של צמחים מקומיים. לחלק מהגננות  יש 
לחוביזות  מעבר  הרבה  מקומי,  ידע  של  אוצר 
הפופולריות ולחרדלים. גננות אחרות רכשו ידע 
והכנו ארוחה  ליקטנו  חדש-ישן. אחרי הלימוד 

מהטבע.     

ילדי הגנים ביקרו במרכז ג'ו אלון  

במסגרת פעילויות העשרה שמארגנת המועצה 
לגנים הבוגרים, התקיימו החודש במוזיאון ג'ו אלון 
לתרבות הבדואים כמה סבבי פעילות. הילדים 
עברו בין 4 תחנות: הכנת פיתות ושתיית תה, הכנת 
בשמים טבעיים, סיור במוזיאון ותחנה העוסקת 
בחתונה בדואית, שבה לומדים הילדים על הטקס 
כשהם מתחפשים ומאזינים למוסיקה מסורתית. 

העצמת ילדים ומרחבי עצמאות 

ביום שלישי, 5.3.2019, סיירו מנהלות הגיל הרך 
ביישובים בגני ילדים ברמת גן, כדי לקבל השראה 
וללמוד מודל ייחודי להעצמת ילדים ובניית מרחבי 
עצמאות. בסיום הסיור התקיימה פעילות בשולחנות 

עגולים, שאפשרה לשאול שאלות על המודל ונתנה 
הזדמנות לפגוש אנשי חינוך מרחבי הארץ.

0ילדי הגנים צפו בהצגה "האריה 
מנהלת  רוטבלט,  חנה   / והעכבר" 

המחלקה לגיל הרך באגף החינוך

במסגרת סל תרבות לגנים מטעם משרד החינוך 
התקיימו בימים שלישי ורביעי, 26-27.2.2019, 
5 מופעים של ההצגה "האריה והעכבר" באולם 
המופעים בחצרים. הילדים נהנו מההצגה וגם 
מחוויית הנסיעה באוטובוס. האירוע כולו היה חגיגה 
של ממש! מתגובות הגננות: "ההצגה היתה מלאה 
בהומור ובאורך המתאים לכל הגילאים. השחקן היה 
מצוין והבובות מרשימות. האוטובוסים של המועצה 
היו נוחים ומסודרים, יצאו בזמן וחיכו לנו בסוף 
ההצגה." "היה תענוג: גם הומור וגם מסר חשוב."

ניצני הנגב
קמפוס הורים ב"ניצני הנגב" / 

איריס אור

ביום ראשון, 3.3.2019, החל ועד ההורים, בשיתוף 
פעילות  חדש:  בפרויקט  הספר,  בית  צוות  עם 
חווייתית, שבמסגרתה מעשירים הורים את ילדי 
בית הספר בתחומי עניין שונים ומגוונים ממיטב 
כישוריהם. בית הספר רואה חשיבות ערכית בחיזוק 
הקשר עם הורים בתוך בית הספר, לצד העשרה 
לתוכנית  הנוספים  תחומים  של  משמעותית 
הלימודים ומאמין בערך המוסף הרב שיש להורים 
לתרום. ביום הראשון לפרויקט בחרו תלמידי שכבה 
דעת  תחומי  ולמדו  אותם  המעניין  בקורס  ד׳ 

ומסדנת פסיכודרמה מרתקת שהעבירה מישל 
פצ'בסקי, אמא של תלמידה בכיתה ה'.

ב"יובלי  ביחד  אמנות  עושים 
הנגב" / נופר חג׳ג׳ 

ביום ראשון, 24.2.2019, אירח בית הספר "יובלי 
הנגב" את בית הספר "אלרחמה" מרהט במסגרת 
תוכנית חיים משותפים של פרויקט "כולאננה". 
הספר  בבית  מקביל  מפגש  קדם  זה  למפגש 
"אלרחמה".  מטרתו של פרויקט "כולאננה" היא 
להפגיש תלמידים מקהילות שונות, בעלי זהויות 
שונות ומגוונות, לפתח יצירה משותפת ולקדם 
הבנה וחיים משותפים באמצעות הידברות ודיאלוג 

דרך אמנות ויצירה.

מקהלת "יובלי הנגב" השתתפה 
בכנס המקהלות המחוזי / אורית 

פרקס

21.2.19, הופיעה המקהלה בכנס  ביום חמישי, 
המקהלות המחוזי בקונסרבטוריון באר-שבע. כנס 
המקהלות הוא אירוע חגיגי, המהווה במה מקצועית 
למפגש המנצחים ותלמידי המקהלה ומוצג בו 
מיטב העשייה המוזיקאלית. הכנס הוא גם הזדמנות 

להקשיב ולהתרשם מקהלה מרעותה.

מקהלת "יובלי הנגב" בניצוחה של אורית פרקס 
פעילה מראשית קיומו של בית הספר ומהווה חלק 

בלתי נפרד מהנוף התרבותי בבית הספר ומחוצה 
לו. השירים ששרה המקהלה שנה היו "שי" )מילים: 
רחל, לחן: לוי שער, עיבוד: יוסף הדר( ו"הללויה" 
)מילים: יענקלה גלפז, לחן: מני גל, עיבוד: נעמי 

טפלו(. ליווה על הפסנתר: עידו מרקו.

נווה במדבר
ב"נווה  וקהילה  משטרה  יום 

במדבר"

ביום רביעי, 6.3.2019, נהנו כ-500 תלמידים ואנשי 
הצוות החינוכי בבית הספר "נווה במדבר" בחצרים 
מיום קהילה ומשטרה, שהועבר בשיתוף פעולה בין 
כוחות המשטרה ומג"ב, בהובלתו של אבי אור חן, 

השוטר הקהילתי של המועצה. 

מקצת  לראות  זכו  הצוות  ואנשי  התלמידים 
מהיחידות הקיימות במשטרת ישראל: פרשים, 
כלבנים, יחידות מג"ב מיוחדות וניידות משטרה. 
הם התנסו בפעילות פיינטבול ויכלו לבדוק מקרוב 
ניידות ואופנועים של מד"א, ציוד מז"פ )מעבדה 
לזיהוי פלילי( וציוד של יחידת הסוואה. במסגרת 
שיתוף פעולה עם מחלקת השפ"ה והסביבה זכו 
הילדים לצפות בהדגמה של שני בקשי, כלבנית 
המועצה. היום הסתיים בקונצרט של תזמורת 

משטרת ישראל.
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לומדים ומקבלים את האחר והשונה 
/ דוד פרייברג, רכז הנגישות במועצה

ביום שני, 18.2.2019, זכו תלמידי "נווה במדבר" 
נגישות.  בהדרכת  להשתתף  חצרים  בקיבוץ 
במסגרת הערכים קבלת האחר והשונה, סבלנות 
וסובלנות, עברו תלמידי בית הספר סדנה בנגישות 
נגישותם והשתלבותם  לאנשים עם מוגבלות, 
בקהילה. הילדים קיבלו הסבר על עולם הנגישות 
ועל סימנים אוניברסליים שעוזרים ל לאנשים עם 
מוגבלות להתנהל והכירו עזרים שונים המקלים 
על חייהם. כמו כן, למדו הילדים מילים בשפת 
הסימנים, התנסו בחוויות של אדם עם מגבלה, 
התנסו  עיוורון,  המדמים  משקפיים  הרכיבו 
וקביים במרחב  גלגלים  בהתנהלות עם כיסא 

הציבורי ועוד. החוויה היתה עוצמתית ומיוחדת. 

מה קורה בחינוך החברתי
בני הנוער של נבטים כבשו את 
החרמון! / בת אל וקנין, רכזת תחום 

הנוער באגף החינוך במועצה
ביום שישי, 8.2.2019, כבשו בני הנוער מנבטים את 
החרמון. את הרעיון לטיול הציעו בני הנוער והוא יצא 
לפועל בעזרתן של אדוה אלמליח, מנהלת החינוך 

ולוטם במנולקר, מדריכת הנוער ובתמיכתה של 
המחלקה לחינוך חברתי במועצה. 

פאנל בנות על שנת שירות ושירות 
משמעותי בגבעות בר/טל שם טוב, 
מנהלת החינוך החברתי בגבעות בר מטעם 

אגף החינוך במועצה

הפאנל השני בסדרת המפגשים בנושא שנת 
שירות ושירות משמעותי שמקיימים השנה בני 
שבת,  במוצאי  התקיים  בר,  בגבעות  הנוער 
2.3.2019, בסימן בנות. לידור זקס סיפרה על אבחון 
פסיכוטכני וקצונה, שחר צרפתי על שנת השירות 
שעשתה בבת ים ושירותה כסמב"סית ואופיר 
בורבא, שהחלה להדריך את הנוער לאחרונה, 
היחידה הלוחמת המעורבת שבה  על  סיפרה 
שירתה. הבנות שאלו על התפקידים, האתגר 

בשירות ותהליך הבחירה בתפקיד.

פרלמנט הילדים נפגש עם זיו 
שילון/עפרה שיר לביא, מנהלת החינוך 

החברתי באגף החינוך בבני שמעון

ביום שלישי, 19.2.2019, התקיים המפגש הרביעי 
של פרלמנט הילדים והפעם בבית הספר "ניצני 
שיטות  על  עבדנו  במפגש  קמה.  בבית  הנגב" 
המחקר שלנו סביב הנושאים הנבחרים. עברנו על 
ויצאנו עם  והסקרים שהילדים בנו  השאלונים 
שיעורי בית להעביר את הסקרים והשאלונים בבתי 
הספר. המפגש כלל גם פגישה עם זיו שילון ש 

סיפר את סיפורו בדגש על יצירת שינוי ועל כוחו 
של האדם לשנות ולראות את המצבים החיוביים 

והאתגרים ולא ליפול לעצבות או חוסר עשייה. 

פרלמנט הילדים הוא קבוצת מנהיגות של תלמידים 
מבתי הספר השונים במועצה, הנפגשים אחת 
לחודש למפגשי העצמה ומנהיגות, בהובלתה 
של טל שם טוב, מנהלת תחום הילדים במחלקה 

לחינוך חברתי באגף החינוך.

מה קורה ותיקים
טיול הוקרה למתנדבים בבסיס 
שפיפון / מיכל עובדיה, רכזת ההתנדבות

טיול הוקרה  13.3.2019, התקיים  רביעי,  ביום 
לקבוצת הוותיקים מלהב, דביר, בית קמה, שובל, 
משמר הנגב וגבעות בר, המתנדבים בבסיס שפיפון 
אחת לשבוע. הטיול אורגן על ידי הצבא ויחידת 
ההתנדבות של בני שמעון, כאות הוקרה ותודה 
על עבודת סיוע משמעותית וחשובה שעושים 
המתנדבים בצבא. במהלך הטיול ביקרו המתנדבים 
באזור שדה בוקר, בתצפית על נחל צין, בצריף בן 

גוריון ובאגם ירוחם. 

בוקר של כיף / ענת הורביץ, מנהלת 
בית גיל-עד

בבית גיל-עד החלה השנה מסורת חדשה: אחת 
שלישי,  ביום  מהשגרה.  יוצאים  וחצי  לחודש 
פתחנו  השני.  המפגש  התקיים   ,12.3.2019
בארוחת בוקר טעימה ועשירה ולאחריה שמענו 
הרצאה מעניינת וחשובה בנושא: "חידושים בעולם 

 

 בבאר שבע 21/05/2019 –הכשרת מתנדבים תפתח ב 

 0546783016 מנהלת אזור הנגב –אלה מדמוני  בכל שאלה במידה ויש ניתן לפנות ל:

האופטיקה והראייה - כיצד נקל על העיניים מול 
אתגרי החיים המודרניים". קינחנו עם חוג יוגה 

לשמירה על כושר.

התרגשו  גיל-עד  בית  ותיקי 
הורביץ,  המדבר"/ענת  ב"כוכבי 

מנהלת בית גיל-עד

ביום רביעי, 20.2.2019, יצאו ותיקי בית גיל-עד לטיול. 
התארחנו בעמותת "כוכבי המדבר" במתחם ג'ו אלון. 
היה מעניין ומרגש לשמוע את מתן יפה, מנכ"ל 
העמותה, מספר כיצד חלם והגה את הרעיון להקמת 
הפרויקט לפיתוח מנהיגות בקרב הצעירים הבדואים. 
מתן הביע את הוקרתו לסיגל מורן על תמיכתה של 
זמיר על המשך  לניר  והודה  המועצה בעמותה 
התמיכה והשותפות לחזון. פגשנו גם את אחלאם 
אלצאנע, מנהלת בית הספר התיכון "כוכבי המדבר". 
היה מעניין ומרגש לשמוע אותה, מאין צמחה ומה 

מוביל אותה היום בניהול בית הספר. 

מה קורה בספורט
ישראל  מקום שלישי באליפות 
בבדמינטון! / גלעד סילבסטר, מאמן 

קבוצת הבדמינטון

עומר אוסרוביץ' ואיתי אלבז ממועדון הבדמינטון 
של בני שמעון זכו בסוף השבוע 22-23.2.2019 
במקום השלישי בקטגוריית זוגות בנים עד גיל 15 
חצור.  בקיבוץ  שהתקיימה  ישראל,  באליפות 
השחקנים שיחקו מול שחקנים מבוגרים מהם 
בהרבה ובפערי רמות גדולים וזה הוציא מהם את 
המיטב לאורך התחרות כולה. התוצאות אינן מגיעות 
מעצמן. כבר למעלה משנה וחצי עוברים שחקני 
שבוע  בכל  אינטנסיביים  אימונים   4 הנבחרת 
באולמות הספורט של בית קמה וגבעות בר אשר 
ידי מחלקת הספורט של  שופצו לאחרונה על 
המועצה ובכך סייעה ביצירת תנאים טובים יותר, 

המסייעים רבות בשיפור רמת המשחק.

הישגים בטניס בליגה למקומות 
מנהלת  רוטבלט,  חנה   / עבודה 

המחלקה לגיל הרך
של  הטניס  קבוצת  שהשיגה  ההישגים  לאחר 
המועצה בליגה למקומות עבודה בשנה שעברה, 

עלינו השנה לליגה הלאומית בטניס שדה. בקבוצת 
בני שמעון משתתפים ארז שנקר, יאיר מורנו, ליעד 
אוריאל וחנה רוטבלט. לאחר סבב המשחקים 
הראשון עומדת קבוצת בני שמעון בראש ולאחריה 

בית הלוחם א', קמ"ג א' ותרכובות ברום א'.
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בכרמים מחדשים את 
יריד האביב 

תמר מילשטיין, מפיקת היריד

קוראים לי צור גורפינקל. אני נער בן 16 מקיבוץ 
כרמים ואחד הזכרונות החזקים ביותר שיש לי 

מהילדות בכרמים הוא יריד האביב.

היריד הוא אירוע חוויתי של יציאה מהשגרה וכיף 
עם כל המשפחה. הפקת היריד היא תהליך קהילתי 
משותף, שבו כל אחד בקהילה תורם מעצמו למען 
היריד. יש ביריד הפעלות לכל הגילאים, הופעות 

של זמרים מפורסמים ודוכני מכירה. 

היריד האחרון התקיים לפני 4 שנים וכל שנה מאז 
אנחנו, בני הנוער, מעלים זכרונות וחושבים איך 
להחזיר את הקונספט הזה. השנה באה אלינו, 
לקבוצת הנוער, תמר מילשטיין, חברת כרמים 
שייסדה את היריד והפיקה אותו במשך כמה שנים. 
תמר הציעה שנעזור להפיח חיים ביריד האביב 
של כרמים ומיד התחילו הדילמות: האם יש לי 
זמן להפיק את היריד? האם אנחנו, בתור קבוצה, 
מסוגלים לעשות את זה? והאם היריד יהיה מוצלח 
כמו שאנחנו זוכרים אותו? בחששות גדולים, אבל 
בהתרגשות עצומה, החלטנו לקחת על עצמנו 

את המשימה והתחלנו ללמוד איך להפיק אירוע 
גדול כל כך.

לקראת הכתבה הזו שאלתי כמה מהחברים שלי 
בקיבוץ מהי עבורם המשמעות של הפקת יריד. 
15, ענה  להלן תשובותיהם: אלאורי בראל, בן 
שעבורו הפקה של היריד זו הזדמנות להראות 
לעצמו ולשאר הקיבוץ למה אנחנו מסוגלים בתור 
נוער. עילי רולניק, בן 16, אמר שעבורו הפקה של 

היריד משמעה לחזור לילדות, 

שמחובר  אתגר  לעצמנו  שהצבנו  חושב  אני 
לשורשים שלנו בכרמים בתור נוער ואני בטוח 

שנעמוד בו.
צור גורפינקל )16(

 תהליך ההפקה, צעד אחרי צעד:
בשלב הראשון קיימנו מפגש של "היזכרות" – כל 
אחד מאתנו סיפר מה הוא זוכר מהיריד ולמה הוא 
רוצה לחדש את המסורת. החבר'ה החדשים, שלא 
זכו להכיר את היריד, אמרו מה הם שמעו על היריד 

)אם בכלל( ומה הם היו רוצים שיהיה.

בשלב הבא יצאנו לבדיקת צרכים. רצינו להבין האם  
גם הקהילה רוצה בחידוש היריד, או שזו פנטזיה 
והפצנו אותו במייל.  ניסחנו סקר  שלנו בלבד. 
98% מהמשיבים  התוצאות הפתיעו את כולנו. 

הביעו התלהבות להרים מחדש את היריד. 

בשלב השלישי בנינו חזון ליריד כרמים וניסחנו 
אותו במשפט "יריד כרמים – עושים ביחד חוויה". 
את החזון פרטנו למטרות, שכללו הן את מטרות 
הקהילה והן את המטרות שלנו כחבורת הנוער 
בכרמים: גיבוש הקהילה, גיבוש של קבוצת הנוער 
וחיבור של הנוער לקהילה; חשיפת החזון של 
הקיבוץ לתושבי האזור, קידום עסקים מקומיים 

ולימוד והתנסות איך מפיקים אירוע.

זקוקים  שאנחנו  הבנו  המטרות  הבנת  אחרי 
לשותפים ובראש וראשונה למועצה. באסיפת 
קהילה עם ראש המועצה הנכנס, ניר זמיר, הצגנו 
את היריד ואת הקונספט שלו וקיבלנו התחייבות 
מניר שהוא אתנו. אחר כך פנינו לעוד כמה גורמים 
בניסיון לגייס משאבים וחשוב מכל: התחלנו לפנות 

לחברי קהילה שיצטרפו אלינו לעשייה.

בשלב הבא כתבנו בריף לאירוע. הגדרנו את 
קהל היעד )משפחות צעירות מהאזור(, העלינו 
הרבה רעיונות לגבי פעילויות שהיריד יכול להציע 
למבקרים )קצת התפרענו( ולבסוף גיבשנו סטייל 
)כפרי,  שלו  הפרסום  ואת  היריד  את  שישקף 

קהילתי, סביבתי(.

בשלב הבא חילקנו תפקידים וכל אחד בחר את 
התפקיד שמתאים לו ביותר )אוכל, הקמה, עיצוב, 

איסוף דוכני מכירה, הפעלות לילדים, מוסיקה, 
בעבודה  לדרך  יצאנו  משם  ושיווק(.  פרסום 
בקבוצות. אנחנו נפגשים בערך פעם בשבוע - 
מכל:  וחשוב  מתווכחים  מתייעצים,  מתכננים, 

משתדלים ליהנות. 
יעזרו  כולם  ב-12.4,  היריד, שיתקיים  לקראת 

לכולם. יהיה מדהים. לא תבואו?
הלל אבגי )15(

 מה יהיה ביריד:
30 דוכני מכירה של עסקים מקומיים מהנגב – 

מתנות לפסח
הפעלות לילדים קטנטנים

הפעלות יצירה מחוברות לסביבה
הפעלות O.D.T )תחת כיפת השמיים( לילדים ונוער

סיור בטרקטור
פעילויות מרגיעות למבוגרים )יוגה...(

דוכני אוכל )שלא תישארו רעבים(
בית קפה )טעים יאמי יאמי(

פינות זולה
מוזיקה טובה

מופע של דני רובס )בסביבות השעה 14:00(

 קצת היסטוריה / תמר מילשטיין:
יריד כרמים נרקם לראשונה במוחם של כמה 
מהחברים החדשים בכרמים, אי שם לפני 11 שנה. 
היינו חבורה של משפחות שהגיעו זה מכבר לקיבוץ 
ישיבת חזון אחת לשנייה, חיפשנו אחיזה  ובין 

במקום ופרנסה. 

אחת לשבוע-שבועיים נהגנו להיפגש ולחשוב בקול 
רם איך לקדם את עצמנו ועסקינו, ביחד ולחוד. 
חלק מאתנו היו עצמאים וחלקנו שכירים, שביקשו 
להיפרד ממקום העבודה במרכז ולהעתיקו לנגב. 
במפגשים הללו הרשינו לעצמנו להתלונן על 
הקושי במעבר למקום קטן ועל הקושי בשינוי 
תעסוקתי. היה בזה משהו מנחם לדעת שאנחנו לא 

כניסה: 15 שקלים לאדם / 60 שקלים למשפחה | לפרטים נוספים ושאלות, חפשו אותנו בפייסבוק: קיבוץ כרמים
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לבד בהתלבטות ובאתגר. במקביל לכך, חיפשנו 
פתרונות יצירתיים שיקדמו אותנו ואת פרנסתנו. 
אינני זוכרת איך ומתי בדיוק עלה הרעיון להפיק 
ביחד יריד, שבמהלכו נחשוף את תעסוקותינו 

לתושבי האזור. 

אני הייתי אז מנכ"לית של עמותה שעסקה בתרבות 
ומרכז הפעילות שלי היה באזור המרכז. לא היה לי 
מה למכור ביריד כזה וגם לא כישרון מיוחד שיכולתי 
לחשוף בפני ציבור המבקרים, אבל יכולתי לתרום 

מניסיוני בהפקה וכך עשיתי. 

גייסתי את כלל הקהילה הצומחת בכרמים וב-
1.5.2009 הרמנו את יריד האביב הראשון. לא 
היה תקציב לכלום והכל, אבל ממש הכל עשינו 
בעצמנו. הקמנו דוכנים והעמדנו אותם על הדשא 
ליד חדר האוכל, מול הנוף הקסום של השדות 
החקלאיים ויער כרמים. בישלנו אוכל, אפינו עוגות 
וסחטנו לימונים ללימונדה. שמנו מוסיקה טובה 
והזמנו את תושבי האזור לבוא לחגוג אתנו. האמת? 
באו מעט אנשים ,אבל הדבר החשוב ביותר הוא 
שנהנינו בטירוף. היה ברור שהעבודה המשותפת 
היא החגיגה האמיתית וכל השאר זה בונוס. מאז, 

במשך שש שנים, הקמנו ביחד, כל קהילת כרמים, 
את יריד האביב האזורי. מאות ואלפי אנשים הגיעו 
מדי שנה כדי לחגוג אתנו את חגיגת הקהילתיות. 
נוספים לעשייה  עם השנים הצטרפו שותפים 
ובראשם מועצת בני שמעון. גם מכינת "עמיחי", 
שחיה ופועלת בכרמים, היתה ונותרה שותפה 
אסטרטגית. במשך שנתיים אירחנו ביריד את 
תנועת "אור", שהקימה מתחם קהילות כפריות 
קולטות בנגב. שנה אחת אירחנו את מרק"ם, 
רשת הקהילות המעורבות, שהזמינה את כל חברי 

הקהילות המעורבות בארץ להשתתף בחגיגה.

החל מהשנה השנייה הקמנו במת הופעות ואירחנו 
אמנים שונים, כמו ברי סחרוף, להקת "איפה הילד", 

קורין אלאל ורונית שחר. השנה נארח את דני רובס 
וההתרגשות כבר בעיצומה.

השנה חוזר היריד אחרי 4 שנות הפסקה. הדרישה 
באה מבני הנוער, שהיו ילדים בשנים שבהן התקיים 
היריד. אני, כאמא לשלושה בני נוער שזוכרים את 
היריד כחוויה מיוחדת במינה, החלטתי לגייס שוב 
את הקהילה )שגדלה מאוד בינתיים( ואת בני הנוער 
המדהימים שלנו ולהרים ביחד את יריד האביב 

הקסום של כרמים.

12.4 בשעות 17:00-11:00
רשמו ביומנים ובואו לבלות אתנו.

יתוש הטיגריס האסייני עלול להעביר גורמי מחלה. היתושים השחורים 
המפוספסים, שעוקצים במשך היום, נקראים "יתוש הטיגריס האסייני".

יתוש זה גרם להתפרצות של מחלת הצ'יקונגוניה במספר מדינות ברחבי העולם. נוכחותו 
מהוה פוטנציאל להעברת המחלה.

ניתן למנוע את העקיצות ואת העברת המחלה בישראל.
מקורות הדגירה העיקריים נמצאים במים שבחצרות הבתים.

מים במכלים הם אתר מועדף לדגירת היתושים

מה לעשות? 
ערכו אחת לשבוע בדיקה יסודית בכל החצר ופעלו לייבוש של כל מקור מים:  

רוקנו תחתיות עציצים, דליים, חביות ואגרטלים ממים שנאגרו בהם.  
נקזו מים עומדים ממרזבים סתומים.  

כסו ואטמו היטב כל מקור מים שלא ניתן לנקזו.  
חוררו או מלאו בחול כל צמיג שצובר מים.  

הימנעו מהשקיית יתר בגינות! לחות גבוהה מדי מושכת אליכם יתושים עוקצים.  

במקרה של הימצאות היתוש יש להודיע מייד ל: מוקד המועצה - 9967*
יאיר גולדין - תברואן המועצה 052-426-9179

מקומפגש סביבתי / שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה

מה תרצו לשמוע קודם?
את החדשות הרעות, או את החדשות הטובות?

טוב, טוב, נתחיל מהטובות: 
החדשות הטובות הן שאנשים יכולים להשתנות 
ומדינות יכולות לאמץ מדיניות לפיצוי על נזקים 
שנגרמו בשטחן. לפי ידיעה שפורסמה ע"י נאס"א, 
התגלה בצילומים מהחלל כי השטח הירוק )כלל 
הצומח( על פני כדור הארץ גדל בחמישה אחוזים. 
זה לא קרה בשל שינויי אקלים, אלא בזכות שתילה 
ייעודית של מדינות שלקחו אחריות על שטחן. עוד 
לשליש  אחראיות  והודו  סין  כי  לשמוע,  מפתיע 
מהגידול הזה, שנוצר בזכות נטיעה של עצי יער 

ועלייה בגידולים חקלאיים. 

בסין העלייה בגודל השטחים המיוערים היא תוצאה 
במסגרת  שהוכנה  יערות,  לשימור  תוכנית  של 
המלחמה בשינויי האקלים וזיהום האוויר והקרקע. 
בהודו, מרבית העלייה בגודל השטח הירוק היא 
כתוצאה מתוספת של גידולים חקלאיים. החדשות 
האלה אינן סותרות את העובדה שחלקים גדולים  
מהיערות בקונגו, אינדונזיה וברזיל, כולל שטחי  
האמזונס – עדיין  נכרתים ועקב כך, אינם מנטרלים 
את הבעיות הסביבתיות )לאלה שמנהלים ברגעים 

אלה מאבק למען האמזונס, אל תפסיקו!(. 

עוד חדשה מעודדת, שאני אישית הייתי שמחה אלו 
היתה נכונה גם לגבי ישראל, היא שמדינות האיחוד 
האירופי החליטו להוציא שימוש בכלים חד-פעמיים 
מסוימים מחוץ לחוק. בסוף 2018 החליט הפרלמנט 
האירופי ברוב גדול )571 תומכים מול 53 מתנגדים( 
להטיל הגבלות על מכירה והפצה של עשרת סוגי 
הפלסטיק המזהמים ביותר את החופים באירופה: 
כוסות משקה ומכסים, בדלי סיגריות, מקלונים 
לניקוי אוזניים, אריזות של חטיפים, מגבונים לחים, 
שקיות חד-פעמיות, סכו"ם, צלחות, בוחשנים וקשים 

לשתייה, מקלות לבלונים וקופסאות מזון. 

אצלנו מכורים ישראלים רבים לכלים חד-פעמיים 
600 מיליון ₪  והיקף המכירות שלהם הוא מעל 
בשנה. הם מגיעים נקיים וחדשים איש עוד לא נגע 
בהם. אין צורך לשטוף אותם, אין צורך במקום לייבוש 
ואין צורך לעבוד קשה. פשוט זורקים לפח ומשאית 

האשפה כבר לוקחת אותם הלאה מאתנו. 

אז זהו, שזה לא בדיוק כך. 
באתרי ההטמנה יש לחפור בורות באדמה עבור 
וצלחות פלסטיק.  כמויות אינסופיות של כוסות 
תאי ההטמנה, גם באתר "דודאים" שלנו, הולכים 
ונגמרים. לכלים חד-פעמיים אין פתרון מיחזור 
וכל כוס שמושלכת לפח מצטברת יחד עם מיליוני 
כלים אחרים ונשארת בקרקע, או במקרה הגרוע, 

החדשות הטובות והחדשות הרעות
מתעופפת ומגיעה לים. אלה החדשות הרעות. 

אלפי כוסות הפלסטיק בשטחי הטבע ובחופים 
מעידות כי כאשר מתמכרים להרגל, קשה להפסיק 
את השימוש בו גם במקומות שבהם יש סיכוי שכלי 

הפלסטיק לא יגיעו להטמנה. 

הידעתם ששקית ניילון שמתעופפת ברוח תנחת 
בים או בשטח פתוח ושם תתפרק לאלפי חלקיקים, 

שאותם לא נוכל לאסוף בקלות. 

האשפה,  יבשת  חדשה,  יבשת  שיש  הידעתם 
המורכבת מהרבה מאוד פלסטיק? 

לפי הערכות שונות, שמונה מיליון טון פלסטיק 
מגיעים לים ולאוקיינוסים כל שנה. הפלסטיק נודד 
בזרמים וחלקו מצטבר במה שנקראים היום "איים 
של פלסטיק". כמות הפלסטיק ב"אי" שבאוקיינוס 
השקט מוערכת ב-1.6 מיליון קמ"ר. יש 1.8 טריליון 
חתיכות פלסטיק, שעלולות לפגוע באיזון האקולוגי 

וגם לסכן חיי אדם. 

הפלסטיק אינו מצטבר סתם. הוא גם מתפרק במשך 
הזמן וזו אינה בשורה טובה. הפלסטיק מתפרק 
לחלקיקים מיקרוסקופיים, שנקראים מיקרופלסטיק. 
את המיקרופלסטיק אוכלים יצורים ימיים כמו דגים 
והחשש הוא שגם האנושות הניזונה מדגים תפגע 

מכך. בשנת 2050 – שנה שבה, בלי עין הרע, טפו- 
טפו-טפו, ילדינו יהיו אנשים בוגרים - יהיה בים 
יותר פלסטיק מאשר דגים. זה המקום לציין כי 
יותר ממחצית ממי השתייה בישראל מקורם במים 
מותפלים, שמגיעים ממי הים. החשש הוא שפסולת 

עלולה לסתום את צינורות היניקה של מי הים. 

ידיעות מדכאות כאלה הביאו את האיחוד האירופי 
לבשורה שיכולה להיות קשה לאלה שהתרגלו 
לילדנו  לנו,  טוב  לפלסטיק, אבל מבשרת שינוי 

ולנכדינו. 

הסביבה  להגנת  המשרד  יצא  בארץ,  אצלנו 
בקמפיין הקורא לציבור שלא להביא כלים חד-
פעמיים לים. הרוח מקשה על איסוף הכלים החד-
פעמיים והשקיות גם למי שאינו מתכוון להשאיר 
את האשפה על החוף, אלא לגלות אחריות ולזרוק 
אותה לפח, או לקחת אותה הביתה. לפי המשרד 
להגנת הסביבה, יותר מחצי מהפסולת בים מגיעה 
מלכלוך שנשאר מהחופים, כמו כלים חד-פעמיים, 
שקיות ניילון ובדלי סיגריות וכן פסולת שנשטפת עם 
הנחלים, או מושלכת לים ממקורות שונים. כרגע, 
לפחות לי לא ידוע על תוכניות לאסור או להגביל 
את השימוש בכלים חד-פעמיים בישראל, למרות 
החופים הארוכים שיש לנו.   אז מי ירים את הכפפה 

ויעזור לציבור לקחת אחריות?

יתוש הנמר האסייתי ומדוע 
לא נרצה שיגיע לביקור
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 לזכרה
 של

אילנה צור

נועה זמסקי

היא התקשרה אלי לפני כשנה, הציגה את עצמה 
כאילנה צור מקיבוץ שובל וביקשה שאפרסם 
עליה כתבה בעיתון. עיתונאים מקבלים טלפונים 
כאלה מדי פעם. היא סיפרה לי שפיתחה שיטת 
בריאות הוליסטית שהיא רוצה לפרסם ולחלוק 
עם תושבי המועצה. כמו כן הוסיפה שהיא בת 94 
ואני יכולה למצוא עליה מידע באינטרנט. זה נשמע 
מסקרן, הרבה יותר מסקרן מרוב הפניות שאני 
מקבלת מאנשים שרוצים שאכתוב עליהם או על 
שיטות שפיתחו. הודיתי לה על הפנייה ואמרתי 
שזה נשמע מעניין מאוד, אבל אני צריכה לחשוב 
על המקום הנכון לכתבה כזו, במדור בריאות או 
ככתבה כללית ואחזור אליה עם תשובה בהקדם. 
ערכתי תחקיר קצר ולאחר שבוע חזרתי אליה 
וקבענו להיפגש. אמרתי לה שאני רוצה לכתוב 
עליה ועל סיפור חייה. היא רצתה שאכתוב על 

השיטה שפיתחה. התפשרנו על האמצע.

זמן קצר לאחר מכן נפגשנו בביתה בשובל. לא 
קל למצוא בתים בקיבוצים. כעיתונאית, אני רגילה 
כבר שנים ארוכות לכך שאנשים אינם תמיד 
יודעים לתאר באופן מדויק את הדרך לביתם, 
אבל ההסבר שאילנה נתנה לי היה מדויק וברור 
ומצאתי את הבית בקלות. זה היה ביום חם של 
קיץ. אילנה חיכתה לי על השביל, ליד הפחים, 
בדיוק כפי שתיארה לי בטלפון והובילה אותי 
לביתה, בית קיבוצי קטן ונעים, מסודר ומטופח. 
התיישבנו ליד שולחן המטבח, מול כיבוד של 
פירות יבשים וטריים והתחלנו לשוחח. פגישה 
שבדרך כלל נמשכת כשעתיים התארכה לארבע 
שעות מרתקות. הצורך להיות קשובה וערנית 
במשך זמן ארוך כל כך, כדי לא להחמיץ דבר, 

הותיר אותי תשושה. 

אמרתי לה מראש שיחלוף זמן עד שאוכל לפרסם 
את הכתבה. עיתון מועצה, על-פי תפיסתי, מיועד 

בחודש שעבר נפטרה אילנה צור משובל בגיל 94, לאחר חיים 
ארוכים ומרתקים. בקיץ האחרון נפגשנו לראיון ארוך במטרה 

לקדם את האג'נדה הבריאותית שלה. אילנה סיפרה לי את 
סיפור חייה בשטף ובמרץ. היא סיפרה לי על לימודים בגיל 

מאוחר, על שביתות פמיניסטיות ועל השיטה ההוליסטית 
שפיתחה לשמירה על הבריאות. רק על פוליטיקה לא דיברנו.

להנגיש  התושבים:  עבור  ובראשונה  בראש 
להם מידע על שירותים ופעילויות שהמועצה 
עושה עבורם. הוא נועד גם להעביר מידע על 
הנעשה ביישובים השונים ובקהילות השונות 
ובכך לשמש גם כמקום המיועד לאיחוד וגיבוש 
של היישובים ולהפוך את המועצה לקהילה של 
קהילות. מטרה נוספת של העלון היא לסייע 
בקידום הפעילות הכלכלית של התושבים וכמו 
כל עיתון, הוא שואף להיות גם מעניין ורלוונטי 
ככל האפשר. יש לעיתון, אם כן, הרבה מטרות, 
אבל מעט מקום. אם נוסיף לכך את העובדה 
שחלק מהכתבות קשורות למועדים מסוימים, 
כמו פתיחת שנת הלימודים, בחירות וכדומה, 
יוצא שדווקא סיפורים אנושיים, שהם לחם חוקו 
של כל עיתון והדבר שרוב הקוראים אוהבים יותר 
מכל, נוטים להידחות מפני כתבות אחרות. כך, 
לצערי, נדחתה הכתבה על אילנה מחודש לחודש 

ולא זכתה להתפרסם בחייה.

בריאות בכיף בשיטה הוליסטית
אילנה ניגשה ישר לעניין. "לשיטה שלי קוראים 
בריאות בכיף בגישה הוליסטית. המונח 'הוליסטי' 
עבר שינויים לאורך השנים. בחרתי במונח זה לפני 
זמן רב ובאוניברסיטה העברית טענו שאיש לא 
יבין אותי ואולי מוטב שאתרגם את המונח. היום 
יש בוטיק הוליסטי לציפורניים ואחר לנעליים. יש 
שגשוג וצמיחה של גישות אלטרנטיביות לטיפול 
בתלונות על בריאות. באחד הספרים שלי מופיעה 

רשימה של 80 שיטות אלטרנטיביות ובינתיים 
המספר צמח בהרבה. יש שילובים בין שיטות 
וייבוא של שיטות. עם ישראל הוא יצירתי ופורה 

ולכל שיטה חן ותרומה משלה."

בנוסף לשיטה ההוליסטית אילנה דיברה הרבה 
גם על Drugless therapy – טיפול ללא שימוש 
הרפואה  זו  אותי  שמפחיד  "מה  בתרופות. 
הקונבנציונאלית", אמרה אילנה. "אני משנת 
ייצור 1924, קשישה מאד. יותר מ-50 שנה אינני 
משתמשת בשום תרופה או חיסון. מדי פעם אני 
פוגשת רופאים כדי לראות מה שלומם ולבחון 
האם התנהלותי הגיונית או סתם משונה. אני 
מגלה ששלומם לא מי יודע מה. כשאני שואלת 
אנשים מה הם מעדיפים, תיאוריה או תכל'ס, הם 
מבקשים תכל'ס, אבל אני רוצה להציג גם את 
הגישה, את הפילוסופיה שעומדת מאחורי השיטה 
שלי וגם את השיטה עצמה, שהיא העברה של 

הפילוסופיה לחיי היום-יום."

4 פנים ו-15 חושים
אילנה הסבירה לי את השיטה במשך זמן ארוך 
ובסבלנות רבה. "מה אומרת השיטה ההוליסטית? 
זו שיטה אקלקטית,  צירוף של כל מה ששמעתי, 
מגנבים",  גנוב  הכל  בו.  והתלבטתי  למדתי 
הסבירה. בתמצות רב, השיטה שפיתחה אילנה 
4 פנים: "לכל נושא בחיים, מחלות או  מכילה 
אפילו מטרדים יומיומיים, כמו, למשל, נשירת 

שיער, ציפורניים שבירות או הריון בלתי רצוי, יש 4 
פנים של השלמות: שילוב בין גוף, נפש ורוח, ציר 
הזמן, שהוא האירועים הפיזיים והנפשיים שעברתי 
לאורך חיי, השייכות שלי - שייכות מגדרית, שייכות 
לעם, למקום ולתרבות והגישה המערכתית – אם 
למשל גורמת התנהגותי להיווצרות של קריש 
דם קטן, הוא עלול לפגוע במוח או בלב. אחרי 
בדיקה של כל פן כזה אני בודקת איפה נפגשים 

כל החוטים."

בעבודת הדוקטורט השנייה שלה היא עסקה 
בכאב. "כשאדם אומר 'כאב', הוא ניגש לארון 
התרופות או למומחה. הגישה שלי לכאב היא 
אופטימית, מכיוון שכאב הוא מידע וללא מידע, יש 
סכנות. הכאב הוא ידיד, כי הוא נותן אינפורמציה. 
האינפורמציה יכולה לנבוע מהגוף, מהנפש או 
משיקול דעת, מהעבר או מהציפיות שלי מעצמי. 
כאב יכול לנבוע משייכות - אם למשל, אינני 
מרוצה מההשתייכות שלי למגדר, או אינני גאה 
על היותי יהודייה. כאב הוא תגובה על גירוי יתר 

של אחד או יותר מ-15 החושים." 

קראתם נכון, בשיטה של אילנה ישנם 15 חושים 
ולא רק חמשת החושים שאנחנו מכירים: ראייה, 
שמיעה, ריח, טעם ומישוש. "אני כבדת ראייה. זה 
קשה ומציק, אבל אפשר להסתדר. יש אנשים 
שהם עיוורים לחלוטין והם ממלאים תפקידים. זה 

נחמד להיות בסדר עם כל חמשת החושים וקשה 
בלעדיהם, אבל אפשרי. עשרת החושים האחרים, 
לעומת זאת, הם חיוניים. חוש הוא תא שמחובר 
אליו עצב היקפי תחושתי, או קבוצת תאים עם 
עצב היקפי, איבר שמזהה שינוי מהמצב התקין." 
בעשרת החושים הנוספים כללה אילנה את חוש 
הרעב והצמא, חום וקור, שיווי משקל, מגע ולחץ, 
תנועה, כאב והחוש הכימי. כל אחד מהם מזהה 
תקלה כלשהי ומתריע עליה בפני מנגנוני התיקון 
של הגוף. "מטרת הזיהוי היא להכין מערך תיקונים 
עד להגעה למצב תקין ברגע הנתון. זה הסבר 
מסורבל, אבל בחיים זה כל כך יפה. אני עוסקת 
50 שנה וזה תמיד יפה ומרגש. זוהי  בכך כבר 
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התחילה ללמוד בגיל 36
התעודות  כל  ואת  שלה  הרב  הידע  את 
והדוקטורטים שקיבלה לאורך השנים, כל הדרך 
האקדמית הארוכה הזו, התחילה אילנה בגיל 36, 
כשהיא כבר אמא ל-3 ילדים. סיפור חייה מרתק, 
כראוי לאשה מיוחדת כפי שהיתה. היא נולדה 
בצ'כוסלובקיה בשם שרה. "הגעתי ארצה במרץ 
1940, ביום הולדתי ה-16, על האנייה האחרונה 
שעזבה את נמל טריאסט, כחלק מקבוצה של 200 
ילדים ובני נוער. נאמר לנו שהציוד יגיע בשבוע 
הבא, באנייה הבאה. לו זה היה להיפך, הבגדים 

שלנו היו מגיעים לארץ ואנחנו היינו באושוויץ." 
בסלובקיה  המלחמה  את  עברה  משפחתה 
ולמרות הכל הצליחה לשרוד ולעלות לישראל 

בתום המלחמה.

בשנתיים הראשונות בארץ למדה בחוות הלימוד 
של רחל ינאית בן צבי ובעלה, לימים נשיא המדינה 
יצחק בן צבי, בתלפיות. "מאז אני פמיניסטית ושם 
ארגנתי את שביתת הבנות הראשונה", סיפרה 
אילנה. "חברים מסלובקיה שהיו בפנימיות אחרות 
באו לבקר, אבל סילקו אותם, כי הם בנים. למחרת 
הודעתי על שביתת אוכל, אבל לא על שביתה 
מעבודה." כשסיימה את לימודיה בחוות הלימוד, 
הגיעה לעין החורש. היו שם 6 בנות בשם שרה 
ולכן החלפנו שמות. כך קיבלתי את השם אילנה." 

את השביתה השנייה שלה ארגנה במקווה ישראל. 
"ב-1946 הצטרפתי לקיבוץ אילת )כיום שובל(. 
עבדנו כשכירים בנתניה. הקיבוץ שלח שני חבר'ה 
למקווה ישראל להשתלם בחקלאות ואני שלחתי 
את עצמי להשתלמות. מנהל מקווה ישראל היה 
יהודי קטן מטעם פיק"א, שקראו לו קראוזה. היינו 
שם במעמד של פרקטיקנטים במשתלת הנוי. 
מיד כשהגענו, הלכתי לקראוזה ושאלתי אותו 
למה אנחנו עובדים פה בלי כסף. ביקשתי שיתן 
לנו לפחות דמי כיס למשחת שיניים, אבל הוא 
שאל אותי: 'מי את בכלל?' חזרתי לקיבוץ אחרי 
שסיימתי את ההשתלמות והקמתי פה, בשובל, 
משתלת עצי פרי. כשבאתי לכאן ראיתי מדבור. 
האדמה היתה במצב מוזנח. זה היה אבק. כולנו היינו 
בוגרי בתי ספר חקלאיים והדבר הראשון שעשינו 
היה השבחת האדמה - דישון, מחזור זרעים וכל 
העקרונות החקלאיים. האדמה הניבה אז 60 קילו 

לדונם, לעומת מעל ל-1,000 קילו לדונם כיום."

לעזוב במחאה את הקיבוץ
בשובל הכירה אילנה את יוסי צור, לימים ראש 
המועצה. "התחתנתי עם גבר מדהים, חכם ומלא 
יוזמות", סיפרה. "הוא ידע שפות והיסטוריה, הקים 
את הנגרייה בשובל ואת אבשלו"ם והעביר את 
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המועצה למתחם הנוכחי. שימש כמוכתר, דיבר 
ערבית והקים לערבים את הקואופרטיב הראשון 
והאחרון. נולדו לנו 3 בנים ואם יש משהו שאני 

מתחרטת עליו, הוא שלא הולדנו יותר ילדים." 

שנתיים אחרי שנולד הבן השלישי, החליטו בשובל 
שהנשים דרושות לעבודות בשירותים השונים 
בקיבוץ. "8 בנות עבדו במשתלה", סיפרה אילנה, 
עדיין כעוסה לאחר כל השנים. "הרווחנו כסף 
והכירו אותנו בכל הארץ. כל הפמיניזם שלי 
התקומם ונשברתי נפשית. עזבתי את הקיבוץ 
בספטמבר 1959." בעלה יוסי ושלושת ילדיה, 

בני שנתיים, שש וחצי ותשע, נשארו בקיבוץ.

מחוץ לקיבוץ וכשהיא רחוקה מילדיה ומשפחתה, 
בתנאים כלכליים קשים, התחילה אילנה במסלול 
לימודים ארוך ומורכב. "למדתי הכשרת מורים 
לטבע וחקלאות ולימדתי בבית ספר ברמת גן 
ואחר כך בשכונת התקווה. למדתי במכון אדלר 
לייעוץ חינוכי והצלחתי להשתחל לקבוצה של 
בני קיבוצים, שלמדו לימודים מרוכזים לתואר 
ראשון בפקולטה לחקלאות. בערך בשנת 1964 
חזרתי לשובל והתחלתי לעבוד בבאר שבע. 
בינתיים עבדתי כיועצת חינוכית והיה לי תואר 

שני באנטומיה ופיזיולוגיה של בעלי חיים."

במשך 30 שנה לימדה במכללת קיי את המורים 
לגיל הרך, מורים לחינוך מיוחד ומורים להוראת 
מדעים. "על זה קיבלתי את הדוקטורט הראשון 
"הוכחתי  סיפרה.  המדעים",  בהוראת  שלי 

שיטת אילנה צור לשיפור הבריאות 
באמצעות שיפור ההתנהגות:

שיפור הרגלי שתייה – חשוב להקפיד על 
הרגלי שתייה. אם הדם נעשה סמיך, נוצרות 
התגבשויות, שיוצרות קריש דם הגורם לשבץ.

לטייב את  יכול  – רק האף  נשימה  הרגלי 
האוויר: לחמם, להרטיב, לסנן אותו מאבק 
ולחטא אותו מחיידקים. נשימה דרך הפה 
מייבשת את החניכיים ואת הרוק, המכיל 

אנזימים מפרקים. 

הרגלי יציבה ותנועה – תנועה היא אם כל 
חי. הדור הנוכחי הוא דור יושב ומכאן באות 
כל המחלות האפשריות. הישיבה מונעת 
מהסרעפת לנוע כפי שהיא צריכה. תנועה 
משפרת גם את תנועת הדם. כשהזרימה 
יורדת,  מתיישבים החומרים השונים על 
הדפנות של כלי הדם, מצרים את כלי הדם 

ומעודדים היווצרות של קרישים.

שמירת הטמפרטורה בגוף – חשובה לתפקוד 
הנכון של כל איברי הגוף.

לקטר ולפרגן - אינני מאמינה בחשיבה חיובית. 
אני מאמינה בעשיה חיובית, אבל חייבים גם 

לקטר ועם זאת למצוא שיטות לפרגן. 

מעברים בשטח / עינת מדמון, מנהלת תחום פרט, מעברים נגב צפוני

סדנת מזנקות למדרגה הבאה 
בקריירה בבני שמעון

בימים אלה הסתיימה סדנת "מזנקות למדרגה 
הבאה בקריירה" בבני שמעון . הסדנה התקיימה 
בשותפות בין היועצת לקידום מעמד האשה בבני 
הונחתה  היא  צפוני".  נגב  ו"מעברים  שמעון  
במשותף ע"י עינת מדמון, מנהלת תחום פרט 
ב"מעברים נגב צפוני" ומעין לפידות גלקר, מאמנת 

אישית וקבוצתית לפיתוח קריירה. 

לשים  שהחליטו  נשים,   16 השתתפו  בסדנה 
על  ולזנק  עצמן  של  היום  סדר  על  עצמן  את 
אנרגיות  עם  הגיעו  המשתתפות  ההזדמנות. 
תוצאות.  ולהשיג  לשתף  להשתתף,  ופתיחות 
מדובר בקבוצת נשים מופלאה ומרשימה, נשים 
שעבדו קשה, השקיעו את הנשמה זו בשביל זו 
וכל אחת בשביל עצמה ויצאו עם כלים ותוצאות, 

שחלקם משני חיים.

הסדנה נוצרה מתוך הבנה ותפיסה שקריירה 
מהווה נדבך מרכזי ומשמעותי בחייו של כל אדם, 
הן כמקור עיקרי לפרנסה ולרווחה כלכלית והן 
כדבר המאפשר חיים בכבוד, תורם לתחושת 
המסוגלות האישית והמשפחתית וכמובן - מספק 

אפשרות למימוש עצמי והגשמה מקצועית.

הדגש בסדנת אימון ייחודית זו הושם על נשים 
וקריירה, במטרה לאפשר לכל אחת מהמשתתפות 
למצוא את ייעודה המקצועי ואת הדרך להגשים 
ייעוד זה, מתוך תחושה של מסוגלות, פתיחת 
אפשרויות מבחינה מחשבתית ומעשית, התבוננות 
מזוויות חדשות ומאפשרות ובניית תוכנית עבודה 
מעשית ובת-ביצוע, המובילה לבחירה ומימוש 
של המשך ההתפתחות המקצועית של כל אחת 

מהמשתתפות.

במהלך הסדנה עבדנו על מציאת הייעוד בעולם 
הקריירה המקצועית, חיבור לכוחות אישיים ויכולות 
אישיות, חיזוק היכולת להתבוננות עצמית חיובית, 
בניית תוכנית קריירה ל-5 השנים הקרובות ותוכנית 
פעולה לשנה הקרובה, בחירת תחום להכשרה או 
לימודים, רכישת כלים וחיזוק מיומנויות למציאת 
עבודה, כגון שימוש אפקטיבי ברשת קשרים - 
networking, שיווק עצמי, כתיבת קורות חיים ועוד.

את  להסביר  ביותר  והטובה  הפשוטה  הדרך 
תרומתה ומשמעותה של הסדנה היא באמצעות 
מילותיה של אחת מהמשתתפות - הדס, או כפי 

שהיא חותמת - המזנקת הדס: 

במקום שבו התפתלתי לתוך מחשבות שמובילות 
לאותו המקום ומתוך הבנה שהפחד מנווט את חיי 

ולא הבחירה בצרכים שלי כאדם - בנקודות שבהן 
בהתבוננות מהירה הבנתי שנתתי לאהובים סביבי 
לנהל את חיי, שמרוב התאמה עצמית לחיים של 
אחרים סביבי שכחתי מי אני ולמה אני זקוקה כדי 

להגיע לשלם הנכסף... 

כאשר הגיעה הודעת ווטסאפ, שהציעה לי )היא 
לא נשלחה אלי בלבד, אבל נתנה תחושה של 
פנייה מאוד אישית( לבדוק את נקודת הזמן הזו 
לעומק, לבחור לעצמי דרך, לזנק לקריירה הבאה 
ולקבל תמיכה ועידוד בכיוון הנכון, כמי שהתחבטה 
בנושא כבר שנים, מצאתי את עצמי סקפטית, אבל 
אומרת "כן" לכל מוצא מהייאוש, שכמעט השתלט 
עלי בהתמודדות מבודדת בחיפוש אחר תשובות. 

שום דבר מהכתוב בפרסום לא הכין אותי ונראה 
שגם את הקבוצה, לכל הטוב שהיה שם!

8 מפגשים התכנסה חבורת נשים  לסדנה בת 
מרקעים תעסוקתיים שונים. בכולן מצאתי מודל 
- כל אחת חזקה, יודעת, מוכשרת, אמיתית ושמה 
על השולחן את החיים, ההתלבטויות, העבר וההווה.

את כל הטוב הזה אפשרו עינת ומעיין. בהנחייתן 
קיבלה הקבוצה אופי מכיל, תומך, מעצים ונעדר 
שיפוטיות וביקורת. כל התנגדות מוכרת לשינוי, 
שלפעמים פורצת מתוכנו בתירוצים שונים, פשוט 
התפוגגה במקום הבטוח שהסדנה יצרה עבורנו 

והעזנו לחלום.

כולנו הבנו שהפסיעות בעולם הן קווים שאנחנו 
מותחות לעתיד כפי שחלמנו אותו. הסדנה נסכה 
בנו את התעוזה לנסות לשים את הכמיהות במרכז 
- הבת, האם, הרעיה, האחות  לי  ולדעת שגם 
והחברה - יש מקום לחלום ולבצע, מתוך ידיעה 
שלמה שהאמת בכמיהות תוביל לתשוקה גדולה 

כל כך, שכל היומיום יתגמש לתוך המציאות ויהיו 
בנו הכוחות להתמודד אתו.

כמזנקות, היו בינינו כמה שכבר קפצו וחיפשו מקום 
נכון לנחות בו. היו  שחיפשו את האנרגיה לשינוי 
ולהעמקת משקל בגומי המתוח לניתור גבוה. היו 
כאלה שעוד התלבטו על המקפצה אם כדאי לקפוץ 
והיו שהתלבטו אם לעלות על המקפצה. כולן עלו 
שלב וכולן מצאו תעוזה לקפוץ, לראות למרחק 
ולחלק את תמונת החזון ליעדים קרובים ורחוקים. 
כל אחת כיוונה צעדים למידותיה, בחיבוק של 

העצמי הנכון, הבלתי תלוי, שמוגדר כולו רק בי!

תודה ענקית על כל מה שהיה שם, על מה שנכנס 
בדברים הכתובים ועל מה שנדע רק ממבטים.

המזנקת, הדס.

תודה לקרן סביון על ההירתמות המיידית והשלמה 
שלה כיועצת לקידום מעמד האשה, למעין לפידות 
גלקר, על ההנחיה המשותפת מלאת ההשראה, 
המקצועיות ומתן האפשרות ותודה והערכה ענקית 
למשתתפות, שזינקו וקפצו למים באומץ ומחויבות 
ענקית לעצמן ולחברותיהן לקבוצה והפכו את 
ועוצמתית של  לחוויה משמעותית  המפגשים 
אחווה, תמיכה והרבה עבודה רצינית, שהניבה 

תוצאות חדשות ומקוריות.

המשיכו כך והמריאו גבוה ככל שאתן יכולות  - 
ואתן יכולות! 

אנחנו, ב"מעברים נגב צפוני", עומדות לרשותכן 
לליווי בדרככן ולסיוע בהגשמת חלומותיכן.

עינת מדמון, תחום פרט, מעברים נגב צפוני

לתיאום פגישת ייעוץ והכוונה: 077-9802271,  
 m.misrad@sng.org.il

שלימוד הוליסטי על האדם יוצר שינוי התנהגותי, 
שבעקבותיו הוא הופך לבעל בטחון עצמי רב 
יותר ולומד לאהוב את עצמו ואת החיים. הוכחנו 
שקורס של 60 שעות משפר את איכות חייהם 
של התלמידים. לאחר מכן למדתי נטורופתיה 
כתלמידה אקסטרנית ונבחנתי בקולג' אנגלו-
קראו  הם  בלונדון.  לנטורופתיה  אמריקאי 
השני,  הדוקטורט  את  לי  ונתנו  התיזה  את 

בנטורופתיה."

לא אלוהים ולא גנטיקה
"הגישה שלי איננה פטליסטית. מה שקובע את 
חיי ובריאותי הוא לא אלוהים או הגנטיקה, אלא 
ההתנהגות שלי. הרפואה לפעמים איננה נותנת 
כבוד לחיים. היא מאריכה את הסבל של הפרט 
הסובל ושל סביבתו ועושה זאת בהמון שיטות, 
החל מהצלת פגים, כאלה שזה יהיה נס אם הם 
יהיו אנשים וכלה בהארכת חיים. אנחנו מכירים 
ניוון  אנשים שסובלים במשך שנים ממחלות 
סופניות ומתחננים שיתנו להם למות. במקום זאת 
דוחפים להם עוד זריקה, עוד עירוי ועוד תרופה. 
אין תרופה שאין לה תופעות לוואי שליליות. 
לפעמים תופעות הלוואי קשות יותר מהבעיה 
שהתרופה אמורה לפתור. רופא דן במקרה על 
פי המקרה שלפניו ועל פי הביקורת שיקבל אם 
יבחר בדרך כזו או אחרת. גם הרופאים טועים. 
הם נתונים למשטר של פרוטוקולים ויש להם 
מעט מאד מקום לשיקול דעת. אני, לעומתם, 
מתלהבת מכל השיטות האלטרנטיביות. לכולן 

יש כבוד לגוף." 

מנגישים ונהנים
דרושים מתנדבים נאמני נגישות לאירועי המועצה

 מועצה אזורית בני שמעון מקדמת שילוב של אנשים עם מוגבלות. כחלק מתהליך זה משקיעה רבות גם
בהנגשת אירועים כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו להשתתף ולהנות באירועים באופן שוויוני. 

דרושים מתנדבים בוגרים לסיוע במתן שירות, בלווי הכוונה והנגשה באירועי המועצה במגוון תפקידים:
  הכוונה וליווי הזכאים לנגישות למקומות המסומנים בעבורם

 סיוע לווי ומתן מענים לאנשים עם מוגבלות.

 השאלת אוזניות לאנשים עם לקות שמיעה.
 מתנדב בעל יכולת להקלדה עיוורת לסיוע בתמלול הרצאות לכבדי שמיעה.

זכית במצווה הרווחת הופעה.
 אריאנה דוקרקר-יועצת הנגישות של המועצה ודוד פרייברג רכז הנגישות יעמדו לרשותכם בהדרכה והנעת התהליך

בישובים בהם יתקיימו אירועים.

לפרטים והרשמה:  מיכל עובדיה- מיינרט, רכזת התנדבות בני שמעון, michalo@bns.org.il  או בטלפון – 050-6223580
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מבט נשי /גילה מנביץ-מלול

מבט גברי / כפיר לוי

בני 

מי שלא מכיר את בני - שיקום. לא בני מהשיר 
הידוע לשמצה, אלא בני הבובה מהגן. לפחות 
אצלנו קוראים לברנש בני. אולי בגנים אחרים 
השמות מתחלפים. נגיד, דין בגן במרכז, יצחק  
שניאור בגן בבית שמש או אברהים בגן בלקיה. 
הנושא הוא לא השם, אלא הבובה ותפקידה עלי 
אדמות. לפי הגננת ובציטוט מדויק שהושמע ע"י 
בתי וזוגתי, "תפקידו של בני הוא ללמד את הילד 
לדאוג לחבריו ולזולתו", זולת אביו של הילד, 
שנאלץ בשבת להפעיל בובה במיני הפעלות 
מתוכננות ע"י ציר הרשע, בדמותה של ילדה 

בת חמש.

וזוגתי סימנה לי  ביום שישי חזרתי מעבודתי 
שאהיה בשקט. "מה קרה?" לחשתי וסגרתי את 
הדלת בדממה של פורץ מיומן. "לילדה יש חבר 

והוא ישן. אסור להעיר אותו עד ארבע." הבטתי 
בזוגתי, שחייכה תוך כדי בישול וחשבתי שזהו 
זה. אדי הסויה מחקו אצלה, כנראה, חלקים 
במוח."חבר? ועוד ישן?" שאלתי, מנסה לראות אם 
מבטה ממוקד. "בני", ענתה קצרות. "איזה בני? אין 
בגן של הילדה אף ילד בשם בני." זוגתי הפנתה 
את מבטה לספה בסלון. עקבתי אחרי מבטה 
וצווחה של קיפוד נפלטה מפי. על הספה היה 
שרוע ילד, שנראה מאד מוזר. "זו בובה", אמרתי 
בכובד ראש. "על איזה בני את מדברת?" זוגתי 
צחקה והצביעה על הבובה. "זה בני ונחש מה? 
הוא מגיע עם חוברת הנחיות." רציתי לומר משהו, 
אבל לפתע יצאה בתי מהחדר והחלה לנזוף בי 
שאשתוק, כי בני עלול להתעורר והגננת אמרה 
שהוא חייב לישון בצהריים. שתקתי והתחלתי 
לקרוא את ההנחיות להפעלת הבני. מדובר 
בהנחיות יבשות, שאומרות שעל בני להשתתף 
בכל הפעולות בבית והפעילות החוץ ביתית 
התחלתי  הזו  בנקודה  בסופ"ש.  המתוכננת 
להחוויר. "קבעתי עם חברים טיול לעין מטע". 
שמעתי רעשים, אך הצלחתי להבין שזה עבור 
בני. כשהתעוררתי, רצתי אל חוברת ההנחיות 
והתחלתי לצחוק בקול רם. "מה קרה, גרגמל?" 

שאלה זוגתי ואני רק חייכתי. בסוף ארוחת הערב 
הודעתי לבני שעליו לפנות את הכלים למדיח. בתי 
אמרה לי שהוא רק בובה והוא לא יכול, אז החזרתי 
לה שהוא חבר שלה ומכיוון שכך, עליה לעזור לו. 
לזכותה של זוגתי ייאמר, שהפעם קיבלתי שיתוף 
פעולה מלא. אני, עם בני ביד אחת, הכנסתי את 
כל הכלים למדיח בעוד השתיים מאיצות בי שכבר 

מאוחר ובני צריך סיפור ולישון.

בבוקר גילתי את בני לידי במיטה. נסענו לעין מטע, 
כשכל הדרך בתי מתלוננת שזה לא אחראי, כי 
לבני אין כיסא ומה יקרה אם הוא יעוף, כי הוא לא 
חגור. שאלתי את זוגתי אם הבני הזה לא נרדם 
בנסיעות, כי מתפוצץ לי הראש. היא פתחה את 

החוברת וענתה שלא.

את המסע לעין עצמו עברתי עם ילדה על הגב 
ובני על הידיים, כי כתוב שאסור שהוא יתלכלך 
וכך גם את הדרך חזור. בתמונות שהגננת ביקשה 
אני מחייך, כי צריך וזוגתי כתבה שהיה לנו כיף 
לארח את בני. אני הייתי בדעת מיעוט. כשהחזרנו 
את בני לגן, שאלה הגננת בחיוך את בתי איך היה 
ואני שאלתי אם היא מכירה אורתופד טוב, כי יש לי 
שתי חוליות שזזו ואני מאתמול על משככי כאבים. 

חופשת לידה, ארוחת בוקר. אנחנו מדסקסות על 
החיים ועל החזרה הקרבה לעבודה. "תאמיני לי, 
הפמיניזם הזה רק הרס לנו את החיים!" מצהירה 
חברה הייטקיסטית. תכלס, כמה כיף היה יכול 
להיות להישאר בבית בנחת ולקבל ילדים לבית 
נקי עם ארוחת צהריים חמה. המרוץ הזה, שכולן 

מדברות עליו, הוא סוג של עונש.
עכשיו אנחנו עושות הכל! בשעות העבודה אנחנו 
מתקתקות עבודה בלחץ, כדי לצאת בזמן לגנים. 
אחה"צ – משמרת שנייה עם הילדודס. משמרת 
שלישית אחרי ההשכבות...  למה עשינו את זה 
לעצמנו? אני חוזרת לשאלה הזו עם חברות ועם 
תלמידות ותלמידים בשיעור על מגדר ומרגישה 
שמשהו פה לא הוגן ואפילו קצת מסריח. ואז אני 
מנסה להזכיר לי ולהן )או להם( את מה שבעצם 
נראה לי שהתפספס בדיון הזה. הפמיניזם לא 
הרס לנו את החיים, אלא עדיין לא סיים לסדר 
לנו אותם. לכולנו, נשים וגברים, כי המהפכה 

השפיעה בעיקר על חלק קטן מהתמונה. נכון, 
רוב הנשים נכנסו לשוק העבודה וחלק מאתנו 
אפילו התקדמו למשרות לא רעות )לדיון על פערי 
הקידום והשכר יוקדש טור נפרד. גם פה אנחנו 
רחוקות משוויון(, אבל החברה לא השתנתה 
במידה מספקת.קודם כל, אין מודעות מספקת 
לתפקידו של החצי השני שלנו – הגברים – בסיפור 
הזה )ויסלחו לי יוצאי הדופן(. יש עדיין ציפייה 
חברתית שגברים יישארו לעבוד עד מאוחר ויש 
להם פחות לגיטימציה להתפנות לענייני הבית 

וגידול הילדים.
הפנימו  גם  מתרשמת,  אני  כך  הגברים,  רוב 
פחות את חלקם כשותפים שווים בבית והם 
אינם ממהרים לקחת על עצמם תפקיד דומה 
לזה של בנות זוגם. גם ברמת המאקרו – יוקר 
המחייה שדוחק את כולם, גברים ונשים, לשעות 
ארוכות של עבודה וחקיקה שאינה רואה לנגד 
עיניה שוויון מגדרי וחיי משפחה בריאים, נותנים 

את אותותיהם בשטח.
אפשר להסתכל, למשל, על חופשת הלידה 
כדוגמה טובה לאופן התנהלות ברמת המאקרו.  
יש לנו הרבה מה ללמוד בתחום הזה ממדינות 
שם  למשל.  שוודיה,  כמו  שוויון,  שמעודדות 
הפמיניזם נתפס כערך ומטרה והדבר בא לידי 
ביטוי בחקיקה. חופשת הלידה השוודית מתוכננת 

באופן המקדם שוויון מגדרי וחיי משפחה בריאים 
ובכך היא מעודדת שינוי חברתי. מתוך 480 יום 
של חופשת לידה, חייב האב לקחת לפחות 90 
יום, אחרת הם הולכים לאיבוד. אבות שוודים 
שיוצאים לחופשת לידה מקבלים לכך לגיטימציה 
חברתית מלאה, כי זוהי הנורמה המוכתבת על 
ידי השלטון. כל אחד מההורים מקבל שישה 
חודשים של חופשת לידה, שבהם ניתנת לו 
ההזדמנות להתמסר לתפקיד ההורי ולהתחבר 
לתינוק או לתינוקת. בנוסף לכך, זוכה המשפחה 
בארבעה חודשי חופשה נוספים, שאפשר לממש 

עד שהתינוק או התינוקת מגיעים לגיל 12.
אז תגידו לי אתן: מי אשם בטירוף של חיינו? 
המהפכה הפמיניסטית? חלוקת התפקידים 
המחיה,  יוקר  החברתיות,  הנורמות  בבית? 
החקיקה? יכול להיות שמה שחסר לנו זה דווקא 
בדברים  שמתמקד  כזה  פמיניזם,  קצת  עוד 

החשובים.

הפמיניזם הזה 
רק הרס לנו את 

החיים

כשהדשא של השכן תמיד נראה לנו ירוק יותר ואנחנו 
עסוקים כל הזמן בהשוואה של מצבנו למצבם של 
אחרים, אין זה מפתיע שרובנו מבזבזים הרבה יותר 
מהיכולת הכלכלית האמיתית שלנו. למה זה קורה 
לנו ואיך נוכל לנהוג אחרת בלי להרגיש שהפסדנו 

בתחרות.  

אנחנו חיים בעידן שבו אנחנו משווים את עצמנו 
כל הזמן לסובבים אותנו. איך הם נראים? איפה 
הם מבלים? מה הם קונים וכמה הם מאושרים כל 
הזמן. לפחות ככה זה נראה בתמונות שהם מעלים 
לרשתות החברתיות, בשיחות הסלון עם החברים 

או עם השכנות בגינה הציבורית. 

ומה אתנו? מה זה גורם לנו? אני בטוח שלפעמים 
אתם מוצאים את עצמכם שואלים: למה הם יכולים 
4 פעמים בשנה, לקנות רכב חדש  לטוס לחו"ל 
"מהניילונים", או לצאת כל שבוע לסיבוב שופינג 
ואנחנו לא? איך זה שלהם יש מספיק כסף ולנו לא?    

התחושה   בעקבות  מאתנו  לרבים  שקורה  מה 
ש"לכולם יש וכולם יכולים", הוא שאנחנו פשוט "חיים 
את הרגע", כלומר מבזבזים וקונים כדי להשוות 
את עצמנו לסובבים, בלי לעצור ולבדוק מה הגבול 
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איפה הם ואיפה אנחנו?
המשפחתי שלנו וכמה אנחנו באמת יכולים להוציא 
בכל חודש בהתאם לרמת ההכנסה שלנו. בדרך 
זו אנחנו פותחים לעצמנו גרעון נחמד שמתחיל 
בקטן, אבל גדל מחודש לחודש. נשמע לכם מוכר? 

למה זה קורה לנו? אנחנו חיים בעולם המערבי 
ובתרבות עכשווית, שמקדשת צריכה. הרי מזמן 
איננו קונים רק מה שאנחנו צריכים. אנחנו קונים גם 
כדי להרגיש טוב יותר עם עצמנו, לסמן את מעמדנו 
החברתי והכלכלי ולצבור חפצים רבים, שלא בכולם 
יש לנו שימוש. בעשרות השנים האחרונות עלתה 
רמת החיים שלנו באופן משמעותי, אבל יחד איתה 
עלו גם הרגלי הצריכה והסטנדרטים שלנו. כשהייתי 
ילד, יכולתי רק לחלום על טיסה לחו"ל, אבל היום 
יש ילדים מתחת לגיל 10 שכבר צריכים להחליף 

דרכון בגלל עודף חתימות. 

לכן, בפעם הבאה כשאתם משווים את עצמכם 
לאחרים, זכרו ש: 

לא כל הנוצץ זהב - בעידן הדיגיטלי כולם מראים 
כל הזמן רק את הדברים הטובים. לכו תדעו - אולי 
הם בגרעון  כרוני, אולי הם חיים רק את הרגע ולא 
משאירים דבר ליום שחור? לנו, כראשי המשפחה, 

יש אחריות לדאוג לצרכים המיידים והרגעיים של 
המשפחה, אבל גם לצרכים העתידיים - חסכונות 
וגם  ללימודים  גדולים,  לאירועים  לשמחות, 
לבלת"מים ולתקופות שבהן נופלות עלינו הוצאות 

כלכליות בנסיבות פחות טובות. 

זה בעיקר עניין של סדרי עדיפויות. למרות שנראה 
וגם  נופשים  גם  מבלים,  גם  הזמן,  כל  שכולם, 
קונים, בעצם כל משפחה שמה לעצמה בראש 
סדר העדיפויות את ה"בזבוזים" העדיפים עליה. 
יש כאלו שמעדיפים ל"בזבז" על טיסות לחו"ל 
ואחרים מעדיפים דווקא להחליף את המכונית או 
הסלון כל 3 שנים. רוב המשפחות לא באמת יכולות 

להרשות לעצמן הכל. 

הכל בראש )שלכם(. אתם לא בתחרות עם אף 
אחד. התקציב המשפחתי הוא שלכם וצריך לשקף 
אך ורק את הצרכים ואורח החיים של המשפחה 
שלכם. כולנו, כנראה, זקוקים לתזכורת כזאת אחת 

לתקופה.

שלכם 
שרון שכטר

שמחים לעדכן על סדרת ההרצאות החדשות בחודשים מאי – יוני 2019
בקתדרת הוותיקים – עמותת ותיקי בני שמעון | בקיבוץ דביר

ההרצאות מתחילות בשעה 17:00 בימים א-ד
הסעות מהיישובים לוותיקי המועצה  

מאי – יוני 2019
12.5.19 )ימי ראשון( – נפלאות גופנו – עינת מזרחי

13.5.19 )ימי שני( -  מדע פופולארי בג’ינס וסנדלים – ד”ר דניאל זלדס
14.5.19 )ימי שלישי( – הכרת המערכת הפיננסית בישראל – עומר ציוני

15.5.19 )ימי רביעי( - גנטיקה וביוטכנולוגיה – ד”ר בנצי רובינפלד
10.6.19  )ימי שני( – אהבות מטיילות בשבילי ארצנו – דורי חן

הסדרות פתוחות  לכלל תושבי המועצה.
פרטים והרשמה אצל תרצה בכתובת tirza53@gmail.com או לטלפון. 052-8893964

מיטב המרצים, נושאים מעניינים, הקפה והעוגה עלינו!

כולם מוזמנים

שרון שכטר
054-4710798

sshecht2@gmail.com
הכלכלה  עיצוב   - שכטר  שרון 

המשפחתית והאישית
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המלצות החודש
של  למותו  שנה   500 לציון  תערוכה 

לאונרדו דה וינצ'י
וינצ’י  לרגל שנת ה-500 למותו של לאונרדו דה 
אנו גאים להציג בנמל תל אביב תערוכה ייחודית, 
מרתקת וצבעונית, המוקדשת לגאון האוניברסלי, 
איש הרנסאנס, שסקרנותו האינסופית משתווה רק 

לכוח ההמצאה שלו.
אחד  של  לעיניו  מבעד  העולם  את  לראות  בואו 
הממציאים הגדולים בהיסטוריה – מדען, מתמטיקאי, 
מהנדס, ממציא, צייר, פסל ואדריכל, שהקדים את 

זמנו במאות שנים.
בתערוכה יוצגו לראשונה בישראל עשרות מכונות 
ענק שנבנו בהשראת תוכניותיו ושרטוטיו של דה 
וינצ'י, לצד טכנולוגיות חדשות, היוצרות חוויית ביקור 
מרתקת ומהפנטת. ציורים, שרטוטים, רישומי ענק, 
דגמים פיזיים נעים, הולוגרמות, הקרנות והפעלות 
ואינטראקטיבית,  מרתקת  באווירה  אלה  כל   –

המתאימה לכל המשפחה
התערוכה מוצגת בנמל תל אביב לתקופה 

מוגבלת. 
26.2-18.4, בניין הפדרציה, האנגר 11 

תל אביב

פאב 40 – המלצה חמה 
פאב 40 הוא בית לתרבות ואמנות בלב רמת הנגב. 
בקצהו של קיבוץ טללים שוכן  נווה מדבר תרבותי, 

שמציע אלטרנטיבה תרבותית מצוינת.
עם ליינים קבועים, הופעות שמכסות את כל הקשת 
המוזיקלית האפשרית ואפילו המבורגר ביתי מצוין, 
מצליח הפאב הדרומי לייצר תרבות טיפה שונה, הכי 

רחוק ממרכז תל אביב.
מדי חודש מתקיימות כאן הופעות איכותיות של 
מיטב אמני ישראל, לצד אמנים צעירים ומבטיחים 

מכל רחבי הסקאלה המוזיקלית. 
השעות  בין  יום   מדי  פתוח  המקום 

  .22:00-12:00
מומלץ להתעדכן מראש על המופעים המתוכננים. 

החלונות הגבוהים – שלומי שבן, אסף 
אמדורסקי ויעל קראוס

אסף אמדורסקי ושלומי שבן, שניים מהמוזיקאים 
כיום, נכנסים  הפועלים  והמרתקים  המקוריים 
למנהרת הזמן ולערב אחד מחזירים את האלבום 
היחיד, האהוב והקלאסי של החלונות הגבוהים אל 
הבמה, חי ובועט. אל השניים תחבור יעל קראוס, 
שחזרה לישראל אחרי שהות של חמש שנים בניו 

יורק. 

המופע המושקע לוקח את הצליל המוכר והאהוב 
 כל כך של החלונות הגבוהים ומביא אותו ל-2019.
במופע ישולבו קלאסיקות נוספות של שמואליק 

קראוס, אריק איינשטיין וג׳וזי כץ.
המשכן   .20:30 בשעה   ,23.4.2019

לאמנויות הבמה בבאר שבע.

ואצלנו במועצה:
סדרת תרבות - בריאות יוצאת לדרך 
זו השנה הרביעית ומארחת את מיטב 
המרצים במגוון רחב של נושאים. ניתן 
המועצה  באתר  ולהירשם  להתעדכן 

ובפייסבוק של המועצה. 
לראשונה בבני שמעון: "במילה אחת" - פסטיבל 
מונולוגים – כישרון מלידה או סתם חלום על במה? 

אתם מוזמנים לקחת חלק בפסטיבל המונולוגים 
הראשון שלנו. צוות שופטים בכיר, פרסים שווים 

לזוכים ועוד הרבה הפתעות. 
23.4.2019, בשעה 19:00. קיבוץ משמר 

הנגב.   

חוגגים עצמאות בבני שמעון 
כמדי שנה, אנו מציינים את יום העצמאות באירוע 

גדול באמפיתיאטרון בקיבוץ שובל.
השנה יככבו כל הבמה, לצד ילדי החוגים וההרכבים 

המוסיקליים של הנוער

המופע המרכזי – עידן עמדי 

מהזמרים האהובים והמוערכים בארץ.  עמדי ממשיך 
לרוץ אל האור ויוצא בסיבוב הופעות חדש, עם הד 

גדול סביבו עשרות מילוני צפיות ביוטיוב.
נסיים במסיבה ישראלית שמחה עם הפרוייקט של 

רביבו. 
9.5.2019, בשעה 20:00, באמפיתיאטרון 

בקיבוץ שובל.

מרכז הצעירים / בר פלג, מלגאית מרכז הצעירים

 אז מה היה לנו? 
מאור כהן Live במסגרייה בחצרים

הופעה שנייה לליין "מסגרייה Live". הפעם היה זה 
מאור כהן, ששילב בצורה מושלמת מוזיקה טובה 
והומור. אל תפספסו את ההופעות הבאות )פרטים 

בפייסבוק של מרכז הצעירים(!

סדנת DIY – יצירה בבטון

הצעירים  מרכז  של  הראשונה   DIY-ה סדנת 
כבר מאחורינו! תודה למדריך אופיר גליקי ולכל 
המשתתפים, שעמלו ויצרו כלים ועציצים יפיפיים 
מבטון. יש לכם רעיונות לסדנה הבאה? דברו עם 

אופיר - 054-6614494.

תחרות צילום "דרום אדום"
לכבוד חודש "דרום אדום" ערכנו תחרות צילום 
בעמוד האינסטגרם החדש שלנו. כל התמונות היו 
מדהימות, אבל תמונה אחת היתה יפה במיוחד. 
ברכות לנופר בליט מדביר, שצילמה את התמונה 

המנצחת וזכתה בפק"ל קפה!

 מבשלים לכם בהמשך
יריד מתחתנים – 25.4

מרכז   – שלנו  הפייסבוק  בעמוד  נמצא  הלינק 
הצעירים בני שמעון.

ינאי שני
ינאי, בן 33, גר בדביר ונשוי לאביגל )הוא 
3 זאטוטים חמודים.   +  )15 איתה מגיל 
אחרי שירות משמעותי כלוחם בשייטת 
וטיולים ברחבי העולם, הוא החל בלימודי 
פיזיותרפיה, סיים אותם לפני כשנה וחצי 
ומאז הוא עושה חיל בתחום. ינאי שחקן 
כדורגל מצטיין שמחזיק בלא פחות מ-10 
אליפויות מועצה עם דביר! בימים אלה 
הוא בונה את ביתו בקיבוץ ושם, יחד עם 
אביגל, הוא מקווה להפוך את מאיה )6( 
לרקדנית, את אסף )4( ללוחם ג'ודו ואת 
)2( לשחקן הכדורגל הטוב ביותר  אייל 
בארץ. המשפחה כוללת גם את לואיז, 
הכלבה החמודה, אבל עליה נספר בפעם 

אחרת.

רוצים לקחת חלק בפעילויות המרכז? יש לכם 
שאלות? אנחנו כאן בשבילכם!

בני  צעירים  "מרכז  אותנו ברשת   חפשו 
 brit@bns.org.il  שמעון"   או כתבו לנו במייל

מרתון קורות חיים 
שולחים ים של קורות חיים ואף אחד לא חוזר 
אליכם? מרכז הצעירים בשיתוף "מעברים" מגיע 
אליכם למרתון של שיפוץ קורות חיים! בואו ללמוד 
איך הופכים חיסרון ליתרון, איך להוציא את המרב 
מהרזומה שלכם ואיך לגרום למעסיקים לשים לב 

אליכם. הסדנה חד-פעמית וללא עלות.

צעיר החודש
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תרבות יהודית

ן ו ע שמ י  נ ב ה  צ ע ו מ ה ר  את ב שה  י כ ר   |   ₪  3 0

1 1 / 4 ן  ס י נ  ‘ ו
באולם ספורט בנבטים

דלתות פתיחת   20:30

מופע תחילת   21:00

מופע אביב
חנן בן ארי


