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לתושבות ותושבי בני שמעון

חודש פברואר כבר כמעט מאחורינו ופסטיבל 
"דרום אדום" בעיצומו. השנה הרחיבה המועצה 
סוף שבוע  ומדי  את השתתפותה בפסטיבל 
פעילות  של  רבים  מוקדים  במרחב  פועלים 
מגוונת לכל המשפחה – הפנינג משפחתי בגבעות 
בר, חוויה אמנותית בתאשור, תיירות חקלאית 
בחצרים, אירועי ניווט ביער דבירה, שוק בדואי 
בבית קמה, הופעות חיות ועוד ועוד. זו הזדמנות 
מצוינת להעצמת היזמויות והעסקים הקטנים. אני 
רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה ובמיוחד 
לאודי נתן, על ההשקעה הרבה בליווי והתמיכה 

בהצלחת המיזם.

כפי שציינתי מאז כניסתי לתפקיד, אני מקדיש זמן 
רב לנושאים הכלכליים – ייזום ופיתוח של מקורות 
הכנסה עצמאיים, הן ליישובים והן למועצה, על 
מנת לאפשר מתן שירותים איכותיים לתושבים. 
הישיבה האחרונה של מליאת המועצה התארחה 
בפארק התעסוקה "עידן הנגב" והוקדשה לנושא 
זה. התחלנו בסיור עם משה פאול ב"בית עידן 
הנגב" ההולך ונבנה – בניין הכולל את משרדי 
החברה וחללים להשכרה. בישיבת המליאה 
שמענו סקירה מדרור קרוואני, מנכ"ל "החברה 
הכלכלית לייזום ופיתוח בני שמעון", על המיזמים 

הרבים הנמצאים על שולחנו:
נגב פארק –  פארק נופש ופנאי בין שדה תימן   
לחצרים, שכולל את הפארק המוטורי הלאומי.

אזור תעסוקה שוקת – הכולל תעשייה, מסחר   
ופנאי, בשלבי יציאה למכרזי תשתיות.

מתקדם  לוגיסטי  מרכז   - נבטים  מרלו"ג   
לאחסנה והפצה, שישמש כנמל יבשתי עם 

מסוף רכבות.
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רוטבלט, יעל קורן, הילה רוסמחו, אלון דגני, מרים 

אלגרבלי, שרונה כהן, עינב הלימי ואיריס אור, 
עפרה שיר לביא, שחר ברקת, מיכל אברהם, חן 

בנימין, טל שם טוב, נועם רז, דיאנה אדלשטיין, 
שלומית גולני, דניאל פליס, גילה מנביץ-מלול, 

כפיר לוי, עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים, דלית 
אביעד, קרן סביון כחילה

עריכה לשונית: יזהר בן נחום
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 דבר ראש המועצה

ניר זמיר
מרץ 2019 

אזור תעשייה חקלאית בסמוך למועצה, שיכלול   
מבני תעשייה חקלאית, מבנים להשכרה ואת 
לתערוכות  ואזור  איכרים  שוק  "שוקמה", 

וירידים. 

פארק לאנרגיות מתחדשות בסמוך לאתר   
"דודאים".

בכניסה  ותעסוקה  מסחר  תיירות,  מתחם   
לגבעות בר.

ומצריכים  רב  זמן  לוקחים  זה  מסוג  מיזמים 
סבלנות רבה. אני רוצה להודות לכל חברי צוות 
החכ"ל בראשותו של דרור, על עבודתם המסורה 

והנחושה לאורך שנים למען כולנו.

למרות העיסוק הרב בנושאים הכלכליים, חשוב 
לזכור שטעם קיומם הוא פיתוח וטיפוח השירות 
והמענים הניתנים לתושבינו בתחומי החינוך, 
הרווחה והשירותים המוניציפאליים. בחודש 
האחרון ביקרתי בשלושה מבתי הספר היסודיים 
ובבית הספר העל-יסודי של המועצה, נפגשתי 
עם צוות המורים ונציגי התלמידים, התפעלתי 
מהעשייה החינוכית הערכית ושמחתי לראות 
את ייחודו של כל אחד ממוסדות החינוך שלנו. 
במקביל לכך, נכנסנו לתהליך משמעותי של 
חשיבה והגדרה מחודשת של מערכת הגיל 
הרך במושבי יחדיו ונבטים. אני מאמין שעל 
אף כל האתגרים, אגף החינוך, בשיתוף אנשי 
המקצוע בשטח וועדת החינוך של המועצה, 
במועצה  החינוך  תחום  את  בבטחה  יצעידו 

לעשור הבא.

בברכה
ניר

חדשות / נועה זמסקי

מליאת פברואר 2019
ישיבת מליאת המועצה לחודש פברואר התקיימה 
ביום ראשון, 10.2.2019, בחדר הישיבות של מפעל 
"נזיד", מפעל לארוחות מוכנות למערכת החינוך, 
הפועל באזור התעסוקה "עידן הנגב". בישיבה 
נדונה הפעילות הכלכלית של המועצה. "המעבר 
של בסיסי צה"ל לנגב והארכת כביש 6 דרומה 
למועצה  משמעותיים  יתרונות  מספר  יוצרים 
ולכן התחלנו לבנות את אזורי התעשייה בקצב 
ההתפתחות של הכביש: עידן הנגב, שוקת, נבטים", 
אמר בישיבה דרור קרוואני, מנכ"ל "בני שמעון ייזום 
ופיתוח", הזרוע הכלכלית של המועצה. דרור נתן 
סקירה על אזורי התעסוקה שמפתחת המועצה: 
"נגב פארק", הפארק המוטורי בסמוך לחצרים, 
הכולל את מסלול המרוצים "מוטור סיטי" ועתיד 
לכלול מתקני נופש ופנאי, מרלו"ג נבטים,  מרכז 
לוגיסטי מתקדם לאחסנה והפצה, שישמש כנמל 
יבשתי ובו מסוף רכבות מובנה שיהיה הגדול בארץ 
ואזור התעסוקה "שוקת", שעומד בפני יציאה 

למכרזים לעבודות תשתית. 

בנוסף לאזורי התעסוקה, אנחנו עוסקים גם בייזום 
ופיתוח של נדל"ן מניב: אזור תעסוקה חקלאי 
בצומת בית קמה, שיכלול גם מבנה משרדים 
להשכרה ופרויקט אנרגיה, "שוקמה" - שוק איכרים, 
שיכלול גם אזור לתערוכות וירידים ביוזמת קיבוץ 
בית קמה, פארק לאנרגיות מתחדשות בסמוך 
לאתר "דודאים" ומתחם תיירות, מסחר ותעסוקה 
בכניסה לגבעות בר. בשלבי תכנון ראשוניים יותר 
נמצאים מרכז מו"פ לרכב אוטונומי בסמוך לפארק 
המוטורי, מתקן לגריטת כלי רכב בסמוך ל"דודאים" 
האגודות  עם  בשיתוף  חקלאי  תעסוקה  ואזור 

החקלאיות של מושבי יחדיו, בסמוך למושבים. 

בהמשך סקר אודי נתן, מנהל תחום התיירות 
במועצה, את פיתוח התיירות באזור והתוכניות 

למסלולי אופניים ביער להב. חדוה גבריאל, מנהלת 
תחום היזמות, סיפרה על התקדמות הטיפול 
במועדון היזמים, שמתפתח בקצב מהיר ויהווה 

מנוף עתידי לפעילות כלכלית בתוך היישובים.

בסוף  שהתקיימו  המקומיות,  הבחירות  מאז 
2018, נפתחו מספר ועדות גבולות.  אוקטובר 
ניר זמיר, ראש המועצה, סקר את הסוגיה. ניר 
סיפר כי נפתחה מחדש הוועדה בנוגע לכרמית, 
נפתחה ועדה לסוגיית "עידן הנגב" והוקמו שתי 
ועדות חדשות העוסקות בחלוקת כספים ושטחים 
בקרית המודיעין. למיטב הבנתו, אמר ניר, הוועדה 
לא תשנה את עמדתה לגבי כרמית ותקבל את 
ההסכם בין הרשויות ב"עידן הנגב". "צריך להבין, כי 
הוועדות שנפתחו בענייננו הן חלק ממספר רב של 
ועדות שנפתחו לאחרונה וגורמות לזעזועים רבים 
באזור. היכולת שלנו להגיע להסכמות פועלת 
לטובתנו. ועדות הגבולות בדרך כלל מאמצות 
את ההסכמות שלנו. היכולת של בני שמעון בעבר 
ובעתיד להגיע להסכמות עם הרשויות השכנות, 

בעיקר הבדואיות, היא קריטית." 

בנוסף לכך, אישרה המליאה את הקמתה של 
ועדה לאיכות הסביבה, לאחר ששמעה סקירה 
בנושא מפיו של אסף רוט, נציג דביר במליאה 
ויו"ר הוועדה. המליאה אישרה גם את הקמתה של 
מחלקת היישובים ואת מינויה של לילך קולומבוס, 
עוזרת ראש המועצה, לתפקיד מנהלת המחלקה.

בסיום הישיבה הודיע ניר כי בקרוב יקום במועצה 
כוח שיטור מועצתי. "מיום כניסתי לתפקיד אני 
עוסק הרבה בבעיה של השלכת פסולת ובנושא 
הביטחון האישי. לשמחתי, יש לי שתי בשורות 
חשובות: המשרד לביטחון פנים יממן לנו משרה 
ניכנס  ובקרוב  מניעה  עבודת  לתיאום  חדשה 
לפיילוט חדש של הקמת כוח שיטור מועצתי, 
10 מועצות אזוריות. המשרד  שבו ייקחו חלק 
 4 לביטחון פנים יספק 7 שוטרים ואנחנו נצרף 
פקחים עם כלי רכב. בסך הכל מדובר ב-11 אנשי 
שיטור בעלי סמכויות שיטור מלאות, שישבו בבניין 
המועצה ויהיו תחת סמכותה ואחריותה. אנחנו 
נוכל להציב אותם בצמתים, בתחנות אוטובוס 
ובכל מקום שיידרש. זו תהיה מהפכה אמיתית 

בתחושת הביטחון של התושבים."

תדהר  ו  תאשור  ו  שומריה  ו  שובל  ו  נבטים  ו  הנגב  משמר  ו  להב  ו  כרמים  ו  חצרים  ו  דביר  ו  בר  גבעות  ו  ברוש  ו  קמה  בית 
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מה קורה
יום עיון על תקשורת ודוברות 

ביום ראשון, 17.2.2019, התקיים באולם בלהב 
יום עיון בנושא תקשורת ודוברות למנהלי אגפים 
ומחלקות במועצה. יום העיון הופק לאור רצונו של 
ניר זמיר, ראש המועצה, לשפר ולייעל את העברת 
המידע מהמועצה לתושבים. העמקת התקשורת 
בין המועצה לתושבים תאפשר להנגיש מידע על 
השירותים השונים שמעניקה המועצה לתושבים 

ולחשוף בפניהם את העשייה הרבה.

יום העיון נפתח בהרצאה של אלמוג בוקר, כתב 
חדשות 13 בדרום, על עבודת העיתונאי. לאחר מכן 
שמעו המשתתפים הרצאה על המדיות החברתיות 
מפיו של אבי סנטו, מומחה לפרסום ושיווק דיגיטלי. 
את יום העיון חתם זיו שמע, הדובר ואיש יחסי 
הציבור של המועצה מטעם חברת "פאר לוין יחסי 
ציבור", בהרצאה שעסקה בתקשורת ודוברות 

במועצה האזורית בני שמעון.

קהילה מלקטת/שירלי חכם יפרח, 
רכזת איכות הסביבה

במהלך השבתות בחודשים ינואר-פברואר התקיימו 
סיורי ליקוט בבית קמה, משמר הנגב ומושבי יחדיו. 
צמחים  המשתתפים  ליקטו  הסיורים  במהלך 
בסביבה ובתוספת מרכיבים מהבית הסתיים כל 
סיור בארוחה בריאה וטעימה. מתוך התגובות 
לסיורים: "עכשיו אני מסתכלת על חצר העשבים 
שלי לגמרי אחרת", "היה מקסים, מרתק וטעים! 
הילדים ואנחנו מאוד נהנינו", "היתה לנו היום חוויה 
מיוחדת. עם ערך מוסף: למדנו באלו מהעשבים 
שצומחים בגינה ניתן להשתמש למאכל ובאותו 
זמן הם לא יפריעו לצמחי התרבות", "תודה לכל 
המארגנים והמארגנות. היה תענוג של ממש. אלוהי 
הדברים הפשוטים". תודה למדריך, לקט ומבשל, 
גולן מהמרכז לקיימות שכונתית. נתראה  מתן 

בטבע, שירלי ומחלקת שפ"ה וסביבה

השפה המכבדת בבית הספר וברשתות החברתיות 
". במפגש מציגים הילדים את הסיבות שבזכותן 
נבחרו לוועדת הפסגה ומשתפים את חבריהם 

באקלים הכיתתי.

פרלמנט הילדים 

הוא קבוצת מנהיגים צעירים שבה  הפרלמנט 
שותפים חברי מועצות התלמידים בבתי הספר 
של בני שמעון: "יובלי הנגב", " ניצני הנגב " ו"נווה 
במדבר".  אחת לחודש נפגשים חברי הפרלמנט 
יחד עם הרכזת טל ומתארחים באחד מבתי הספר.  
מטרת המפגשים היא בחירת נושא לשינוי בתחום 
חברתי או לימודי, שישרת את תלמידי בתי הספר. 
בפגישת הפרלמנט שהתקיימה ב"נווה במדבר", 
קיבלו נציגי המועצה את החברים וסיירו איתם על 
מנת להכיר את בית הספר וייחודו. המפגש מאפשר  
למנהיגות  וביטוי  אישית  להעצמה  הזדמנות 

ומעורבות חברתית מהלכה למעשה.

יובלי הנגב
אלופים במתמטיקה / הילה רוסומחו 

תלמידי בית הספר "יובלי הנגב" השתתפו באליפות 
משחקי המתמטיקה של משרד החינוך, תחרות 
וירטואלית שהתקיימה בתאריכים 21.1-7.2. מטרת 
האליפות היתה לקרב את התלמידים לתחום 
המתמטיקה באופן מהנה ומאתגר. התלמידים 
תרגלו את החומר הנלמד בכיתות ואף גילו בעצמם 
חוקים מתמטיים באמצעות משחק. הם פיתחו 
סקרנות, יצירתיות וביטחון עצמי והגיעו להישגים 
במקום  דורג  ספרנו  בית  באליפות.  מרשימים 

הראשון מבין בתי הספר במועצה - כל הכבוד!

מושכים פרפרים/אלון דגני

ידיד לחינוך

ביום חמישי, 24.1.19, התקיים מפגש הכשרה ראשון 
למתנדבי "ידיד לחינוך בני שמעון", פרויקט חדש 
מבית היוצר של יחידת ההתנדבות בבני שמעון 
ואגף החינוך, בשותפות עם עמותת "ידיד לחינוך". 
במסגרת הפרויקט יקבלו מתנדבים פנסיונרים 
הכשרה מתאימה וישובצו בבתי הספר היסודיים. 
בשלב ראשון ישובצו המתנדבים בבתי הספר בבית 
קמה, גבעות בר וחצרים. בהמשך תיבחן הרחבת 

הפרויקט בהדרגה גם לבתי הספר האחרים.  

להשתלב  המעוניינים  פנסיונרים  מתנדבים 
בפרויקט מוזמנים ליצור קשר עם שולמית פלד, 
מובילת ההתנדבות של הפרויקט, בטלפון -054

6614250, או עם מיכל עובדיה, רכזת ההתנדבות 
בבני שמעון, במייל:michalo@bns.org.il  או 

בטלפון 050-6223580.

חנה רוטבלט אלופת הספורטיאדה

חנה רוטבלט, מנהלת המחלקה לגיל הרך באגף 
החינוך, הוכתרה כאלופת ה"ספורטיאדה" של 
הליגה למקומות עבודה לשנת 2018 בטניס נשים, 

בתחרות שהתקיימה בנובמבר באילת.

מדי שנה מתקיימת באילת התחרות השנתית 
ה"ספורטיאדה",  עבודה,  למקומות  הליגה  של 
ב-18 ענפי ספורט שונים, קבוצתיים וליחידים. 
השנה השתתפו בתחרות כ-9,000 ספורטאים. 
ב-2018 הוקמה בבני שמעון קבוצת טניס שדה, 
בהשתתפותם של ארז שנקר, חנה רוטבלט, יאיר 
בניני ואוסקר )?(. כבר בתחרות הראשונה זכתה 
הקבוצה להישגים - הקבוצה כולה הגיעה למקום 
הראשון הקבוצתי וחנה רוטבלט זכתה במקום 

ראשון בקטגוריית הנשים.

מה קורה בחינוך
לומדים לנהל קונפליקטים בגיל 
הרך/חנה רוטבלט, מנהלת המחלקה 

לגיל הרך באגף החינוך במועצה

ביום ראשון, 17.2.2019, התקיימה בחדר הישיבות 
במועצה השתלמות בניהול קונפליקטים במערכת 
הגיל הרך. את ההשתלמות, המתקיימת במסגרת 
תוכנית הכשרה שנתית לעובדי החינוך בגיל הרך, 
העבירה מרצה משולחן ההדרכה של התנועה 

הקיבוצית. 

נווה במדבר / יעל קורן
חינוך סביבתי 

בתחילת השנה הסרנו את אדניות הצמיגים בגינה 
של כיתה ב', שהפכה  לערוגות בשכבות. נשארנו 
עם מלאי לא מבוטל של צמיגים ישנים ובלויים. 
כדי לעשות בהם שימוש חוזר )וגם כדי שיהיה 
לנו נוח( החלטנו לבנות מהם ספסלים לגינה של 
כיתה ד' ולמרחב החממה של כיתה ג'. את התהליך 
הובילו ביחד עם התלמידים המורים אמיר לביא 

ומרים רימון. 

ועדת פסגה

במסגרת עבודה על אקלים בית ספרי,  אנחנו 
מקיימים מפגשים שבועיים בהנחייתה של יועצת 
בית הספר, יעל ליבר.  במפגשים משתתפים נציגים 
מכל הכיתות, שנבחרים בכל שבוע על ידי הילדים 
והמחנכת על בסיס קריטריונים שנקבעו בתחילת 
השנה. השנה בחרנו להתמקד במניעת אלימות 
מילולית והגדרנו בדרך החיוב את הנושא "חיזוק 

כיתה ג-3 שותלת גינה ייחודית למשיכת פרפרים. 
הרעיון החל לפני כחודש אצל תלמידה בכיתה 

וממנה המשיך לכל הכיתה ולבית הספר כולו.

ניר זמיר ואמיר ברזילי ביקרו 
אלגרבלי,  הנגב"/מרים  ב"יובלי 

מנהלת בית הספר "יובלי הנגב”

הצוות החינוכי והתלמידים שמחו לארח את ניר 
זמיר, ראש המועצה שלנו, ואת אמיר ברזילי, מנהל 
אגף החינוך, בבית הספר "יובלי הנגב" ביום רביעי, 
6.2.19. אנו שמחים על בואם לבית ספרנו, כי לא 
בכל יום אנו זוכים לביקור של אנשים חשובים 
הבאים לחוות ולראות את העשייה שלנו ב"יובלי 
הנגב" וזו הזדמנות שניתנת לנו להשמיע בפניהם 
דברים שחשובים לנו. חברי הצוות החינוכי ציינו 
עד כמה הביקור מחזק אותנו ומוכיח לנו שאנחנו 
חשובים עבור בעלי התפקידים הבכירים במועצה 
והחינוך נמצא בראש סדר העדיפויות בבני שמעון.

ניצני הנגב
משחקים בהוגנות/שרונה כהן

במטרה לפתח את האחריות שלנו על הוגנות 
במשחק, יזמה מועצת התלמידים, בהובלתה של 
שרונה כהן, טורניר משחקים בהפסקות. חברי 
לפעילויות  רעיונות  העלו  התלמידים  מועצת 
המביאות לידי ביטוי אחריות. לאחר דיון פורה, בחרו 
חברי המועצה במשחקים שנראים להם מתאימים 
לטורניר בהפסקות: טאקי, שחמט, דמקה, "באטל 
פליפ", גולות, "בלייד בלייד" ו"כפיות" ובחרו שם 

לטורניר: "לוקחים אחריות על ההוגנות".
חברי מועצת התלמידים עברו בכיתות להצגת 
הרעיון, עודדו שיח בנוגע לחשיבות ההוגנות, הסבירו 
וחידדו  את חוקי המשחקים. התלמידים נרשמו 
למשחקים שהם רוצים להשתתף בהם וביום שלישי, 
12.2.19, יצא הטורניר לדרך. הילדים הבינו שיש 
להם חלק חשוב בהבנת תפקידם כבעלי אחריות על 
ההוגנות. חזרנו ושמענו ילדים אומרים: "לא מרמים".

יום ספורט לקידום הבריאות

ביום שלישי, 5.2.2019, התקיים בבית ספרנו יום 
ספורט ובריאות. צוות החינוך הגופני, ביחד עם 
נבחרת הספורט והבריאות, השקיעו מחשבה רבה 
בהפיכת היום הזה ליום מיוחד והצליחו בגדול! 
התלמידים נהנו מפעילות מגוונת ומעניינת בתחנות 
שונות, שבהן שיחקו במשחקים קבוצתיים, כמו 
מחניים, הוקי, כדורשת, משחקי מסירות וחישוקים 
ומשחקי זוגות, כמו בדמינטון ומטקות ואפילו עברו 
מיום  נהנו  הילדים  מאתגר.  מכשולים  במסלול 
הספורט ולא רצו לסיים והדבר החשוב ביותר: כל 
הילדים שיתפו פעולה, עזרו זה לזה ועודדו זה את זה. 

רובוטים על המאדים/עינב הלימי 
ואיריס אור

בית הספר "ניצני הנגב" שלח השנה שתי נבחרות 
רובוטיקה לתחרות האזורית, שהתקיימה ביום 
חמישי, 17.1.19, בהיכל קבוצת שלמה בתל אביב. 
50 בתי ספר מרחבי  בתחרות, שבה השתתפו 
הארץ, כולל חטיבות ביניים, זכו הקבוצות מ"ניצני 

הנגב" במקומות ה-8 וה-12.
בימי  רב.  במרץ  לתחרות  התכוננו  התלמידים 
שישי הם עבדו ולמדו בהתלהבות רבה לתכנת 
את הרובוט שבנו. בנוסף לכך,  עבדו התלמידים 
על מחקר בנושא החלל ובמסגרתו למדו ליצור 
סביבת עבודה ויצירת אנרגיה על המאדים, בעזרת 

טורבינות רוח ותאים סולאריים.

חינוך חברתי
אחדות ואהבת חינם לזכרה של 

אורי
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אנו פותחים פינת מידע חדשה וקצרצרה ובה 
נשתף את הציבור בגיליונות הקרובים בנושאים 

הנוגעים לפעילותה של מחלקת הביטחון.

הטמעת  של  לפרויקט  נכנסנו   2017 בשנת 
מערכות טכנולוגיות לשיפור הביטחון ותחושת 
הביטחון של תושבי המועצה ביישובים שאינם 
מקבלים סיוע בטחוני מהמדינה. הפעילות בנושא 
זו.  וצפויה להסתיים בשנה  נמצאת בעיצומה 
המיזם יצא לדרך ביוזמתם של ראשי המועצות 

מרחבים ושדות נגב.

 LPR – license plate הפעם נתאר את  מערכת ה
recognition. מדובר במערכת לזיהוי כלי רכב 

בחתימה נמוכה * על הנעשה במחלקת הביטחון

באמצעות מספר לוחית הרישוי שלו. 

המערכת מזהה באמצעות מצלמות מתאימות 
ותוכנה לזיהוי תווים אופטיים את מספר הרכב 
ומעבירה את המידע לבסיס נתונים, שבו נבדק 
המידע ובעזרתו ניתן לבצע את הפעולות הבאות, 

כולן או חלקן:
חשוד  רכב  כניסת  על  למשטרה  התראה   

בפעילות פלילית ליישוב.
פתיחת מחסום או שער לתושבי היישוב ומורשי   

כניסה אחרים.
תיעוד התנועות בשערי היישוב לצורך תחקור   

אירועים.

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

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

מרץ – אפריל 2019   
)ימי ראשון( – תרבות יהודית בעת החדשה – ד"ר חני ברקת  3.3.19

)ימי שלישי( – מסעות ליעדים אקזוטיים – דנדן בולוטין  5.3.19
)ימי  שני( – חדשנות ועתידנות – נתן זלדס  11.3.19

)ימי רביעי( – המודרניזם המוקדם – רן שהם  13.3.19
)ימי שני( – בין דרג מדיני לצבאי – קבלת החלטות במדיניות חוץ ובטחון – פרופ׳ זאב דרורי  1.4.19

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

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

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

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

מערכות כאלה הותקנו במספר יישובים במועצה 
ובתקופה הקצרה שבה הן פועלות, נעזרה בהן 
היחידה לאכיפה במשרד החקלאות כדי לעקוב 
אחר חשוד שנכנס לאחד היישובים וגם שימשה 
את המשטרה, שביקשה לשחזר תנועות של אדם 
שהיה מעורב באירוע חריג ביותר והכל בחתימה 

נמוכה...
זה הכל להפעם.

ניפגש בפינה הבאה.
מחלקת הביטחון

* פעילות בחתימה נמוכה – פעילות סמויה מהעין, שאינה 
מותירה עקבות בולטים לעצם קיומה.

במוצאי שבת, 16.2.2019, התכנסו כ-50 בני נוער 
מיישובי המועצה בקיבוץ כרמים למעגלי שיח 
בנושא אחדות ואהבת חינם. את האירוע המרגש 
יזמו בני הנוער לזכרה של אורי אנסבכר ז"ל, 
שנרצחה ב-7 בפברואר 2019 על ידי מחבל בעין 
יעל שבירושלים. אנשי המחלקה לחינוך חברתי 
באגף החינוך במועצה סייעו לבני הנוער לממש את 
היוזמה היפה. באירוע השתתפו גם ניר זמיר, ראש 
המועצה, אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך ועופרה 

שיר לביא, מנהלת המחלקה לחינוך חברתי.

עפרה שיר  מכירים את השכנים/ 
לביא, מנהלת החינוך החברתי במועצה

ביום שלישי, 12.2.19, ביקר צוות החינוך החברתי, 
מדריכי ילדים ונוער ומנהלי חינוך חברתי, בוואדי 
השכנים  עם  הקשר  את  לחזק  במטרה  עתיר, 
ותוכניות  יוזמות  ולהכיר  הבדואית  מהחברה 
ד"ר  עם  מרתקת  להרצאה  נפגשנו  עכשוויות. 
מוחמד אלנבארי, סיירנו במרכז למחקר ונפגשנו 
עם מנהל המחלקה לנוער בחורה להיכרות עם 

החינוך החברתי ביישוב הבדואי.

יום חילופי שלטון: מחברים את הנוער

ביום ראשון, 10.2.2019, התמלאו משרדי המועצה  
היישובים  הספר,  בתי  נציגי  וילדים,  נוער  בבני 
ופרלמנט הילדים, שהצטרפו לעובדי המועצה 

במסגרת יום חילופי השלטון. 

הבוקר נפתח בקבלת פנים במועדון הנוער בבית 
קמה. המשתתפים - עובדי המועצה, בני הנוער 
והילדים, הציגו את עצמם ולאחר מכן בירכו את 
הילדים ניר זמיר, ראש המועצה ואמיר ברזילי, 
מנהל אגף החינוך. בסיום קבלת הפנים צוותו בני 
הנוער והילדים לעובדי המועצה, כולל ניר זמיר 

ויצאו לעבודה.

יהדות כתרבות בסמינר "אכפת לי" 
/ שחר ברקת, מנהלת המרכז החברתי

בסופ"ש האחרון חזרו נערי ונערות המרכז החברתי 
כתרבות".  "יהדות  בנושא  לי"  "אכפת  מסמינר 
הסמינר התקיים בפנימיית "אשל הנשיא" ונפתח 
ניר  הנכנס,  בשיחה  אישית עם ראש המועצה 
זמיר, ששיתף את החניכים בחזונו ויעדיו ופתח 
את השיח לשאלות. לאחר מכן שמענו הרצאה 
של יורם גלילי, מורה לתרבות יהודית בבית הספר 
"אשל הנשיא" ומנחה במכון הרטמן, שחשף אותנו 
להתבוננות שונה על היהדות והערכים הנובעים 
ממנה. הסמינר נמשך בפעילויות בהנחיתם של 
המדריכים, שנמשכו עד שבת. הפעילות הראשונה 
הוקדשה לספר התנ"ך, מהותו והשתלבותו בתרבות 
היהודית והישראלית. פעילות נוספת עסקה בעשרת 
הדברות, במהותן, הסיבה לקיומן וכיצד אנו יכולים 
לגעת בהן ולהזדהות איתן בחיי היומיום. הפעילות 

האחרונה עסקה במסורות ומנהגים. 

1יחדיו לזכרו של דוד הרוש - ט"ו 
בשבט קהילתי ביחדיו / לוטם כהן, מרכזת 
שבט "אשל"- שבט הצופים של מושבי יחדיו

ביום שלישי, 22.1.19, התקיים אירוע ט"ו בשבט 
קהילתי לזכרו של דוד הרוש, חלל צה"ל ממושב 
ברוש. במסגרת האירוע עברו החניכים "נקודת 
מבט", שבה למדו על דוד, הכינו גינה מבקבוקים 
ממוחזרים ויצרו ראש דשא מקושט. בהמשך נערך 
טקס קהילתי, שבו סיפרו החניכים לקהל על דוד 
ושיתפו בחדר שהכינו לזכרו. גדוד ח' שר את השיר 
"שהכאב ימצא לו חברים" ובסוף קינחנו בהרצאה 
מרתקת של חיליק מגנוס, המחלץ הלאומי. לטקס 
הגיעו רבים מבני משפחתו של דוד, תושבי המושבים 
וחבריו לצוות מסיירת גולני. היה מרגש ומעניין! כולם 
מוזמנים ליהנות מגינת התבלינים שהחניכים הקימו.

חוגגים דרום אדום בגבעות בר / 
חן בנימין וטל שם טוב

בסוף השבוע השני של פסטיבל "דרום אדום" 2019, 
9.2.2019, חגגנו את הפסטיבל בגבעות בר בשיתוף 
פעולה בין הקהילה, החינוך החברתי ופסטיבל 

"דרום אדום", עם דוכני מזון ואמנות, משחקים 
לילדים, הצגה, תערוכת ציורים מדהימה של ילדי 
היישוב ומסעדה בהובלת הנוער האדיר של היישוב! 

היה שמח, חם, יצירתי וטעים. 

ותיקים
הדרכה לצוות עמותת הוותיקים

מופ"ת  במועדון  התקיים   20.1.19 ראשון,  ביום 
יום הדרכה לצוות עמותת ותיקי  במושבי יחדיו 
בני שמעון בנושא זקנה. את ההדרכה העביר עידן 

שפירא, עובד סוציאלי וגרונטולוג.

שמואל גוריה הוא הזוכה בחידון 
הציונות והמורשת 

שמואל גוריה מגבעות בר זכה בחידון הציונות 
והמורשת למשפחות מבית ההסתדרות הציונית 
העולמית והמועצה הציונית בישראל, שהתקיים 
ב-19.1.19 במשמר הנגב. יהודה יתמודד בשלב 
החידון המחוזי ובהמשך ישתתפו המנצחים בחידון 
ביום העצמאות. החידון, שבו  הארצי שיתקיים 
השתתפו עשרות אנשים, נערך בקונספט מיוחד 
של ״קפה אירופה״, המיועד למשתתפים בגיל 
הזהב, שנהנו, בין היתר, גם מקפה ומאפה בסגנון 

אירופי.  צילום: יח"צ

סדר ט"ו בשבט לקטנים ולגדולים

ביום שני, ט"ו בשבט, 21.1.19, ערכו ותיקי יחדיו 
וילדי גן דובדבן סדר ט"ו בשבט והכינו עץ משאלות.

מערכת לזיהוי לוחית רישוי
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נועה זמסקי
מזה כמה חודשים מבלים חלק מתלמידי בית הספר 
"מבואות הנגב" את ההפסקות בטיפוס על קיר 
הטיפוס החדש שנבנה בבית הספר. קיר הטיפוס, 
הראשון והיחיד במערכת החינוך הישראלית, היה 
פרי יוזמה של שני תלמידים, יואב רפפורט מתאשור 
ואורי ברזילי מכרמים, שניהם תלמידי כיתה י"א. 
שני היזמים חובבי הטיפוס הצעירים לא רק הגו 
את הרעיון, אלא היו מעורבים לכל אורך הדרך 
בכל פרט וכל שלב בתהליך ההקמה של הקיר. 
מדובר בתהליך שנמשך כשנתיים, מרגע העלאת 
הרעיון ועד לרגע שבו יכלו תלמידי בית הספר לטפס 
לראשונה. בדרך להקמת הקיר הצליחו השניים גם 
לגרום למשרד החינוך לנסח לראשונה חוזר מנכ"ל 

מיוחד לקירות טיפוס בבתי ספר.

"שנינו אוהבים מאד טיפוס וחשבנו שיהיה מגניב אם 
יהיה קיר טיפוס בבית הספר ונוכל לטפס", מספר 
יואב. "שנינו משתתפים בחוגי הסיירות של קק"ל", 
מוסיף אורי. "אנחנו אוהבים מאד לגלוש, לטייל 
ולטפס ובין היתר, אנחנו מקיימים לפעמים פעילויות 
בקיר טיפוס בבאר שבע. משם עלה הרעיון לבנות 
קיר טיפוס גם בבית הספר. בית ספר הוא לא רק 
מקום שבאים ללמוד בו. אם אתה נמצא בו 10-8 
שעות ביום, עדיף גם ליהנות ולעשות כיף בזמן הזה. 
למה לא לעשות משהו כייפי, שפורק לחץ ומתח 
בהפסקות? הטיפוס מקדם בתחום הספורט וגם 

בתחום החשיבה."

מרעיון למעשה
המעבר ממחשבה למעשה הוא מה שמאפיין יזמים 
ושני החבר'ה הצעירים האלה התגלו כיזמים. הם 
שלחו לאלי פרץ, מנהל בית הספר, מכתב בקשה 
להקמת קיר הטיפוס. "שלחנו את המכתב כשהיינו 
בכתה ט'", מספר אורי. "אמרנו לעצמנו שמי שלא 
מנסה, לא מצליח. השקענו במכתב מחשבה רבה 
וגם התייעצנו עם תלמידים נוספים. אבא שלי )אמיר 
ברזילי, מנהל אגף החינוך במועצה - נ"ז( עזר לי 
לנסח את המכתב לאלי, גם בניסוח וגם בנראות, 
כדי שייראה רשמי ויילקח ברצינות. גם בהמשך 
הוא עזר לי קצת בניסוח המיילים לחברות השונות 

שהיינו איתן בקשר." יואב: "כתבנו את המכתב וידענו 
שהוא יראה את זה. זה לא נראה לנו כל כך מסובך 
או קשה. ההורים שלי התלהבו מכך שאני יוזם דבר 

כזה ועושה משהו בעל משמעות." 

אלי פרץ: "הגיעו אליי שני תלמידים רציניים מאוד 
עם יוזמה ואין דבר חשוב למנהל מקידום של 
יוזמות מהשטח בכלל ומתלמידים בפרט. ראיתי 
את האיכויות של שני הילדים האלה והבנתי שהם 
לא יזרקו רעיון וילכו, אלא יעברו תהליך שלם."

בעקבות המכתב הזמין אלי את השניים לפגישה. 
"לקראת הפגישה הכנו רשימת טענות למה חשוב 
לבנות קיר טיפוס בבית הספר ואיך זה יכול לתרום 
ולקדם את התלמידים ואת בית הספר. אלי אהב את 
הרעיון ומשם זה התגלגל. התברר שאין חוזר מנכ"ל 
שמאפשר דבר כזה והיינו צריכים לפנות למשרד 
החינוך ולבקש שיכתבו חוזר מנכ"ל מיוחד. אנחנו 
פרצנו את הדרך לבנייה של קירות טיפוס בבתי 

ספר אחרים בעתיד."

"המייל שקיבלתי משני החבר'ה האלה השתלב עם 
כמה נושאים אחרים שעלו באותה תקופה", מספר 
אלי. "בתהליך הבנייה של בית הספר שהלך והסתיים 
באותם ימים עלתה ההבנה שיש צורך להוסיף חיים 
לרחבת בית הספר ולשלב בה כמה מתקנים. רצינו 
גם להעשיר את תחום הספורט ולהוסיף מתקנים 
נוספים. הדבר השלישי והחשוב ביותר: הגיעו אליי 
שני תלמידים רציניים מאוד עם יוזמה ואין דבר 

חשוב למנהל מקידום של יוזמות מהשטח בכלל 
ומתלמידים בפרט. ראיתי את האיכויות של שני 
הילדים האלה והבנתי שהם לא יזרקו רעיון וילכו, 
אלא יעברו תהליך שלם. נפגשנו אחת לחודש ובסיום 
כל פגישה הם יצאו עם משימות לביצוע: לבדוק אם 
יש קירות טיפוס בבתי ספר אחרים, לבדוק אם קיים 
חוזר מנכ"ל בנושא הזה, להביא 3 הצעות מחיר 
מחברות שונות וליצור קשר עם קצין הבטיחות של 
משרד החינוך. בפגישות דיברנו גם על השאלה 
מי ייקח את האחריות על ההפעלה השוטפת של 
הקיר. במהלך העבודה על הקיר היו התלבטויות 
רבות, למשל בנושא הביטוח. הזמנו לפגישה את 
דוד פרייברג, מנהל מחלקת הבטיחות במועצה 
ודיברנו על כך. דיברנו גם על השאלה האם הקיר 
יהיה פתוח או סגור בסופי שבוע. הם היו שותפים 
לכל הדילמות ונדרשו למצוא פתרונות וגם להכין 

תוכנית הפעלה ותחזוקה." 

אלי פרץ: "במהלך העבודה על הקיר הם הרוויחו 
תהליך שלם של יזמות: מהגיית הרעיון ועד 
ליישומו. אנחנו הרווחנו שני תלמידים שלמדו 

איך לקדם יוזמה נפלאה ואת קיר הטיפוס."

כותבים חוזר מנכ"ל
כדי שמשרד החינוך יוכל לכתוב את חוזר המנכ"ל 
הנחשק, היה צורך ללמוד את התחום. "דיברנו עם 
כמה חברות כדי לקבל הצעות מחיר לקיר טיפוס", 
מספר יואב. "בעל החברה שבסופו של דבר בנתה 
את הקיר בדק אלו אישורים נדרשים וגילה שלא 
קיים במשרד החינוך חוזר מנכ"ל העוסק בקירות 
טיפוס. ביחד עם קצין הבטיחות הראשי של משרד 

החינוך הם כתבו את החוזר ובנו את הקיר על פי 
התנאים שלו." אלי מציין את שיתוף הפעולה שקיבלו 
התלמידים ובית הספר ממשרד החינוך. "לא נזקקנו 
לשכנועים רבים," הוא אומר. "נהנינו משיתוף פעולה 
טוב עם קצין הבטיחות של המשרד, שמכיר את 
עולם הטיפוס והוא גם זה שחיבר אותנו לאדריכל 
שעובד עם משרד החינוך. גם דוד פרייברג ליווה 
אותנו, היה שותף לתהליך וגילה התלהבות רבה. 
דוד סייע במימוש הדברים, היה שותף להיבטים 
הבטיחותיים ועזר להסיר מכשולים בטיחותיים. תודה 
מגיעה גם לסיגל מורן, ראשת המועצה לשעבר, על 
הסיוע של המועצה במימון ולאמיר ברזילי, שהיה 

שותף לעבודה כאבא של אורי."

כי לבניית הקיר אין קשר  לאלי חשוב להדגיש, 
לתפקידו שממלא אביו של אורי. "אסור לקשור 
את זה לאבא של אורי", הוא אומר. "זה באמת נטו 
שלהם. התהליך והרצינות שהם גילו בכל שלב, יחד 
עם הצרכים של בית הספר, הובילו בסופו של דבר, 
לאחר כשנה, להקמה של קיר הטיפוס. במהלך 
העבודה על הקיר הם הרוויחו תהליך שלם של 
יזמות: מהגיית הרעיון ועד ליישומו. אנחנו הרווחנו 
שני תלמידים שלמדו איך לקדם יוזמה נפלאה ואת 

קיר הטיפוס."

בתחילת שנת הלימודים הנוכחית, אחרי כשנתיים 
של עבודה, נפתח הקיר והוא פועל בשעות ההפסקה 
הגדולה. לפני שהקיר נפתח לטיפוס, הכינו שני 
ואיך  בנוי  הקיר  איך  שמסבירה  מצגת  היזמים 
מטפסים עליו והציגו אותה בפני הכיתות. את חנוכת 
הקיר הם חגגו עם חבריהם לכיתת החינוך. בכל 
הפסקה משגיחים על המטפסים כמה תלמידים 

בוגרים, בעלי ניסיון בטיפוס. תוכנית הטלוויזיה "נינג'ה 
ישראל", ששודרה במהלך החופש הגדול, תרמה 
רבות לפופולריות של הספורט הזה ולהכרה ביכולות 
הספורטיביות והאתלטיות של המטפסים והפכה 

את התחום לנחשק מתמיד. 

אלי פרץ: "בראייה שלי, שני החב'רה האלה הם 
פורצי דרך. זה בית הספר הראשון בארץ שיש 
בו קיר טיפוס בסדר גודל כזה. אני רוצה להביע 
הערכה על הרצינות, ההתמדה וההשקעה ואכן, 

בית הספר כולו נהנה מהקיר."

אני נפגשת עם שני היזמים הצעירים במשרדו של 
אלי בבית הספר. במשך רוב השיחה הם מדברים 
במשורה. בלקוניות. השיחה מתנהלת ברובה בין 
אלי וביני, אבל כשאנחנו יוצאים ממשרדו של אלי, 
מגיעים לקיר הטיפוס ואני מבקשת מהם הסברים 
על הקיר, הם מתחילים להתלהב והמילים יוצאות 

מפיהם בקלות וללא מאמץ. 

פורצי דרך
"זה קיר טיפוס מסוג 'בולדרינג'", מסביר לי יואב. "קיר 
טיפוס קצר, שפועל על מספר צעדים ספציפיים. 
בטיפוס יש כמה וכמה צעדים ומעברים בין סוגים 
שונים של אחיזות. המסלולים בקיר בולדרינג אינם 
ארוכים כמו בקיר טיפוס לגובה ואתה יכול לעבוד 
על צעדים ספציפיים יותר,  בלי לטפס על חצי קיר. 
בקיר טיפוס קטן, כמו פה, אתה יכול לעבוד על מספר 
צעדים קטן בכל פעם. כשמטפסים על קיר גבוה, 
צריך לטפס לגובה רב רק כדי שתוכל להגיע למקום 

שבו אתה יכול לעבוד על צעד מסוים."

הקיר אינו גדול. 10 מטרים רוחבו ו-3 מטרים גובהו. 
על מנתי שיהיה מעניין ורבגוני, הוא נבנה כך שניתן 
לשלב בו מספר מסלולים. לכל מסלול יש צבע 
מאחזים משלו, שכולם ניתנים לשינוי בכל רגע 
באמצעות החלפה ושינוי של המאחזים השונים. 
"מדי פעם אנחנו מחליפים מסלולים ואז משתנים 
הצעדים שאפשר לעבוד עליהם. אנחנו עושים זאת 
כדי לשמור על העניין בטיפוס. זה כיף לעשות את 

זה", מוסיף יואב.

הקיר, כאמור, פועל בשעות ההפסקה הגדולה. אלי 
מוסיף, כי המורים לחינוך גופני בבית הספר מתכוונים 
גם בהפסקות  ובהמשך  אותו בשיעורים  לשלב 
נוספות. "בשביל קיר טיפוס מקצועי נדרשת הסמכה. 
לקיר הטיפוס שבנינו כאן, על פי חוזר המנכ"ל של 
משרד החינוך, נדרשת הסמכה מבונה הקיר או מי 

שהוסמך על ידו", מסביר אורי. 

ולהורים, שאולי מודאגים, מבטיח אלי שביטוח 
התאונות של התלמידים מכסה כל פעילות בבית 
הספר, כולל פעילות של קיר טיפוס שנבנה על פי 

חוזר מנכ"ל, כפי שנבנה הקיר הזה.

"בראייה שלי שני החב'רה האלו הם פורצי דרך" 
מוסיף אלי. "זה בית הספר הראשון בארץ שיש בו 
קיר טיפוס בסדר גודל כזה. עכשיו הם בתהליך 
למציאת חברה שתתחזק את הקיר בשיתוף איתם, 
כדי לשמור עליו לאורך שנים. במהלך העבודה 
להקמת הקיר למדנו כולנו מערכת מושגים חדשה 
לגמרי שקשורה בקירות טיפוס. אני רוצה להביע 
הערכה על הרצינות, ההתמדה וההשקעה ואכן, 

בית הספר כולו נהנה מהקיר."

לאורי ברזילי מכרמים וליואב רפפורט מתאשור, תלמידים בשכבה 
י"א ב"מבואות הנגב", היה חלום לבנות קיר טיפוס בבית הספר. 
הם עשו מעשה וכתבו מייל לאלי פרץ, מנהל בית הספר. שנתיים 

אחרי כן התגשם החלום. בדרך הם למדו שיעור חשוב ביזמות ואיך 
הופכים חלום למציאות.

נינג'ה מבואות הנגב
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מחול במקסיקו.

למעט אחדות, רוב החברות בלהקה לא באו 
מתחום הריקוד, אך פיתחו את התחום והגיעו 
לתוצאות שאינן מביישות להקות מפורסמות 
בעולם. ללא טכניקה, המופע מרגש והסיפור על 

הבמה מרתק ביופיו.

"גילה" בתל אביב  יש כבר שש קבוצות  היום 
ובחיפה. 

שני במחול באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 
וכתבה תזה על "הריקוד בגיל הבוגר", הקימה את  

סדנאות "גילה".

גלית חוקרת את הוויית ההתבגרות והזקנה דרך 
האמנותית  מהאג'נדה  כחלק  והתנועה.  הגוף 
והחברתית שלה, היא בוחרת ליצור עם נשים 
מבוגרות שאינן רקדניות Non-Dancers ומעלה 
עמן הופעות על במות מקצועיות. גלית פועלת 
ליצירת מרחב אמנותי לנשים בגיל הזה ולקידום 
הרעיון של חיים בחברה המאפשרת התפתחות 

ומימוש עצמי גם בגוף בוגר.

ב-10 השנים האחרונות הופיעו חברות הקבוצה 
ב-5 הפקות שונות. יש להן מה לתרום. לכולן 
סיפור חיים מעניין, מקצוע אקדמי ומשפחה גדולה. 
ניתן להתרשם מהופעותיה של הלהקה ביו-טיוב.

בעונה הקרובה מוזמן הפרויקט להופיע בפסטיבל 

"יש לי דייט עם הנין שלי!"

דיאנה אדלשטיין
יש לי דייט עם הנין שלי אמרה שלומית ויצאה 
מהסטודיו עם התיק והמעיל. היא בת 82. משחקת 
בתיאטרון בגבעתיים ורוקדת בסדנאות "גילה" 

מזה 10 שנים, כולל הופעות במרכז סוזן דלל.

הלהקה כוללת כ-20 חברות. בהפקה הראשונה, 
"גילה", היו להן 50 הופעות, ההפקה הנוכחית, 
"GO״, הגיעה עד היום ל-10 הופעות, שנה לאחר 
עלייתה לראשונה על הבמה. יש בלהקה חברות 

בסוף שנות ה-60 שלהן ועד גיל 84.

גלית ליס – כוריאוגרפית,  יוצרת עצמאית, מנהלת 
אמנותית של פרויקט "גילה", יוזמת סדנאות "גילה" 
בתנועה ואמנות הבמה לנשים בגיל הבוגר וחברה 

בעמותת הכוריאוגרפים. 

7 שנים באולפנה למחול  גלית לימדה במשך 
בחצרים. לאחר שסיימה את הלימודים לתואר 

הסיפור שלי קצת אחר: 
גדלתי בארגנטינה, בבית מלא אמנות. אבי היה 
כנר וצייר ומשחר ילדותי הרחתי צבע שמן תוצרת 
הולנד מיצירותיו. בכל ערב, לפני השינה, נגנו 
אצלנו שלישיות ורביעיות בכלי מיתר, כלי נשיפה 
מעץ ופסנתר. מאוחר יותר שופץ הבית והותקן 
בו מרתף לתערוכות וקונצרטים לקהל בקהילה, 

תמיד בהתנדבות, כולל כיבוד.

כך גדלתי, בסביבה של מוזיקה ואמנות.
עליתי ארצה ביום הראשון של מלחמת ששת 

הימים, לקיבוץ חצרים,

במחול  ראשון  לתואר  הלימודים  סיום  לאחר 
באקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים, הקמתי 
ב-1981, יחד עם בילי קורן משובל,  את האולפנה 

למחול בחצרים. מאז חלפו כמעט 40 שנה.

החזון שלי היה  שירקדו כמה שיותר ילדים, בני נוער 

ומבוגרים ובנגב יצמח ויתפתח החינוך למחול. כדי 
שהחזון יהפוך למציאות, בנה לו הקיבוץ בית: אולם 
רחב ידיים ומפואר, שיש בו רצפת עץ וכל התנאים 
האידיאליים להגשמתו של חלום המחול האזורי.

שם גידלתי לאורך דרכי כמורה, כוריאוגרפית 
ומנהלת, מאות רקדנים. חלקם רוקדים ויוצרים 

היום על במות בעולם.

יש לי ארבעה ילדים ו-12 נכדים.
לאחר לימודים לתואר שני במקצוע ויציאה לפנסיה, 

אני ממשיכה בדרך המחול והמוסיקה.

בבאר  אחת  קלאסיות:  מקהלות  שתי  הקמתי 
שבע, בשם "CANTACAPPELLA" ובה 40 זמרים 
 "CANTABILEוהשנייה אצלנו, בחצרים, בשם ״

ובה 10 זמרים.

אני ממשיכה את דרכי במחול, מייעצת מקצועית, 

רוקדת בסדנאות "גילה" אצל גלית ליס ויוצרת 
כוריאוגרפיה בהתאם לצורך ולביקוש. 

40 שנה לאולפנה  בקרוב נתחיל לארגן חגיגת 
למחול. לצורך זה החלה כבר להתארגן קבוצת 
בוגרות, שזוכרות באהבה את המקום שבו גדלו 

למחול.

הרשימה הולכת וגדלה. אם אתם מרגישים חלק 
ועדיין לא הצטרפתם, אנא, צרו קשר .

חגיגת הגוף המתנועע ויופייה של יצירת הריקוד 
האינסופית, לעולם יוסיפו ויתנו השראה לחיים.   

לפרטים נוספים:
/https://www.galitliss.com @

https://www.facebook.com/ :עסקי דף   
maturedance

https://www.facebook.com/galit.liss  
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מתחדשים ביחד

שלומית גולני, עורכת העלון של קיבוץ 
שובל

בתי חברת הילדים, "גפן" )א'-ב'( ו"שקד" )ג'-ד'( 
בקיבוץ שובל, עברו תוך ארבעה ימים מתיחת 

פנים רצינית ושינו את פניהם. איך זה קרה? 

הכול התחיל לפני כמה חודשים, כאשר קבוצת 
הורים הגיעה למסקנה שהגיע הזמן "להלביש" 
את שני הבתים ולחדש אותם, כך שיהיו נעימים 
ומזמינים יותר וישדרו תחושת בית. התהליך 
נפתח בשיחות עם המדריכות שעובדות עם 
הילדים, כדי להבין מה הם הצרכים של כל בית. 
בהמשך הוקצה לנושא תקציב, מתוך התקציב 
המיועד להשקעות בחינוך, שנועד לרכישת ציוד 

וחומרים בלבד.

רום- מיכל  את  כלל  וההובלה  התכנון  צוות 
אלמלם, מאיה לוי וליקוש בן יאיר. אימי ושחף עין 
גדי היו אחראים להיבט הניהולי ועד סוף הכתבה 
נבהיר שכל הורי הילדים לקחו חלק בפרויקט. 
רוב הדברים שכתובים כאן נאמרו מפיה של 
מיכל והשותפים האחרים הצטרפו לדבריה. מכאן 

ואילך - דברי הצוות:

הבנו שעלינו לארגן הכל מראש, כדי לא להשבית 
את בתי הילדים לצורך השיפוץ. לכן הכנו כל 
פרט ופרט לקראת סוף שבוע אחד, שבו יהיה 

גיוס כללי של ההורים ונגיע ליעד שלנו. 

בקיבוץ שובל החליטו שהגיע הזמן לשפץ את בתי חברת הילדים, "גפן" )א'-ב'( ו"שקד" )ג'-ד'(, 
נרתמו למשימה ויצרו מהפך אמיתי. איך עושים את זה? צוות מוביל, תכנון מדוקדק, הכנות מראש, 

סוף שבוע אחד והשתתפות מלאה של כל ההורים. מקסים!

החלטנו להכין את כל פריטי הנגרות בעצמנו. 
נעזרנו בזיגי פנחסי, בידע הרב שלו ובנגרייה וביחד 
תכננו ושרטטנו את הפריטים. במשך השבוע 
שקדם לסופ"ש פתחנו את הנגרייה כל ערב וצוות 
של הורים בעלי ידי זהב בא לעשות את העבודה. 
יש להדגיש שההורים בנו פריטים מורכבים למדי, 
שדרשו שעות עבודה רבות. בהמשך הגיע השלב 
של צביעת הפריטים. מה יצרנו? לחדר היצירה  
לחדר  ומדפים,  שידות  עם  דלפקים  הותקנו 
והגשה,  דוכני מכירה  נבנו  המשחק הדרמטי 
לפינת הרגיעה נבנו במות מדורגות, שעליהן 
בסיסים  נבנו  המפגש  ולאזורי  לרבוץ  אפשר 
לספות ישיבה ונבחרו בדי ריפוד חדשים. לפינת 
התיאטרון הקיימת תכננו "קיר-גיר", שעליו יכולים 
הילדים לצייר בגיר תפאורה, למחוק ולצייר כל 
פעם מחדש. כל פינה בבית עברה טיפול. ערכנו 
גיחות לקניית פריטים ואביזרים לפינות האלה 
ולמטבח בית הילדים וקנינו גם משטחי לינולאום, 

כדי שהרצפה תהיה נעימה יותר. 

מכיוון  הפרויקט.  של  השבוע  סוף  הגיע  ואז 
שההורים הסתערו על הבתים כבר ביום רביעי, 
והפעילות  חמישי  ביום  הילדים  בית  הושבת 
החינוכית התקיימה מחוצה לו. צבענו את כל 
הקירות, הבאנו את פריטי הנגרות, ארגנו את כל 
חדרי הפעילות שתוכננו ועד צאת השבת הושלם 

המהפך בשני הבתים.

מרכז הצעירים

אז מה היה לנו?
בניה ברבי Live במסגרייה בחצרים

 – שמעון  בני  של  החגיגי  הליין  נפתח  ב-31.1 
"מסגרייה Live". את הליין פתח בניה ברבי, שריגש 
אותנו ואת הקהל המכובד שהגיע )220 איש, כבוד!(

פואטרי סלאם ליום האהבה

לכבוד יום האהבה, הביא מרכז הצעירים למסגרייה 
בחצרים את ה"סלאם ג'אם" – חגיגה פואטית של 
סלאם  "פואטרי  מבית  ומקצבים  תווים  מילים, 
ישראל". תודה לשלושת המשוררים, שהגיעו כדי 

לדבר על הנושא הכואב בעולם - אהבה. 

על כרטיס ההטבות של צעירי בני שמעון 
כבר שמעתם? 10 שקלים והוא שלכם! 

תמונה כרטיס

למה זה טוב?
הנחות למגוון בתי עסק באזור - מביגוד ומזון ועד   
טיפולים, אימוני כושר, קואצ'ינג ועוד )הרשימה 

רק הולכת ומתארכת(.
הנחות קבועות באירועי המועצה ומרכז הצעירים.  

אתם מוזמנים לרכוש את הכרטיס באמצעות   
הצעירים  מרכז  מלגאי  או  המועצה  אתר 

ביישובים השונים.
המועצה  בבניין  הכרטיס  את  לאסוף  ניתן   

ובאירועי המועצה ומרכז הצעירים.
הכרטיס אישי ומיועד לצעירי בני שמעון בגילאי   

.18-40
רשימת ההנחות המלאה מופיעה באתר המועצה, 

בדף מרכז הצעירים.

הדבר הבולט ביותר בפרויקט הזה היה המרכיב 
הקהילתי. היתה השתתפות של  100% מההורים. 
הם באו, נרתמו למשימות, עבדו בדבקות וחיפשו 
את המשימה הבאה. כל אחד מצא מה לעשות 
מדהימה  חוויה  היתה  זו  לתרום.  רצו  וכולם 
ומקסימה. הערך הקהילתי של הפרויקט הוא 

הדבר החשוב בו. זה היה מרגש, פשוט מרגש.

ביום ראשון, כשהילדים נכנסו ל"גפן" בפעם 
הראשונה לאחר השיפוץ, זו היתה חגיגה לראות 
אותם סוקרים את ביתם המחודש, כשכל אחד 
מתביית על דבר שרצה לעשות וכל אחד מוצא 
את מקומו. היו גם ילדים שבחרו בחדר הקריאה 

והרגיעה, שכבו שם וקראו בשקט. 

מעט אחר כך, כשילדי "שקד" הגיעו לביתם, 
נשמעה מעבר לקיר צווחת התפעלות אדירה. 

זה היה מדהים.

הנהלת החינוך: התברכנו בקבוצת הורים שבחרו 
להיות במקום אקטיבי, הורים שבחרו באמירה 
שהם רוצים להשפיע בטֹוב על התהליך החינוכי 
לביצוע החיובי  וכך הגענו  הילדים שלנו  של 
והמרשים הזה. היוזמה היתה כולה של ההורים.

והעושים במלאכה.  היוזמים  כל הכבוד לכל 
ו"שקד"  "גפן"  את  ולראות  להיכנס  מומלץ 

המחודשים.

מבשלים לכם בהמשך
סדנאות DIY )"עשה זאת בעצמך"( של 

מרכז הצעירים יוצאות לדרך!

והפעם: סדנה דו-מפגשית ליצירה בבטון, שבה 
תכירו את יסודות העבודה בבטון )חומרי גלם 
וטכניקות עבודה(. במפגש הראשון ב-8.3 תתנסו 
ביצירה וביציקה  של כלים ועציצים דקורטיביים 
במגוון תבניות מעניינות ותכירו גם את אופציות 
הגימור השונות. במפגש השני, ב-15.3, תיישמו 
שיצקתם  היצירות  על  הגימור  טכניקות  את 

במפגש הראשון.
לפרטים נוספים, שאלות ורעיונות, פנו לאופיר גליקי 

.054-6614494 –

שולחים ים של קורות חיים ואף אחד לא 
חוזר אליכם? מרכז הצעירים בשיתוף 
עם "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! אתם רוצים שנגיע גם ליישוב 

שלכם? דברו עם בר – 052-8893973.

ירדן קוברסקי
ירדן )המכונה גם "ג'ורדן"(, בת 28, נולדה 
וגדלה בקיבוץ שובל והיא הבת של אפרת 
)ז"ל( ולייזר. אחרי הפסקה קצרה של מגורים 
בבאר שבע, היא חזרה לקיבוץ ומתגוררת 
בו עם בן זוגה, חן. אגב, הם מתחתנים ביוני 

הקרוב )יאיי!!( בבריכה בשובל. 
ג'ורדן למדה תואר ראשון במדעי ההתנהגות 
באוניברסיטת בן גוריון, אבל אז חיפשה 
משהו שגם ייתן לה סיפוק אישי - וכך הגיעה 
ללימודי קונדיטוריה ב"אסטלה". היום היא 
עובדת בגיל הרך בקיבוץ ובמקביל מתחזקת 
עסק לקייטרינג ואפייה בשם "עוגילישס", 
שמספק הסעדה לאירועים קטנים. סביר 
להניח שנתקלתם בעוגיות, עוגות ואפילו 
 !It's about time – ג'חנונים פרי ידיה ואם לא

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

חפשו אותנו ברשת
 "מרכז צעירים בני שמעון"  

 brit@bns.org.il  או כתבו לנו במייל

Live במסגרייה בחצרים  כהן  מאור 
.14.3.2019–

Live": מאור כהן  הופעה שנייה לליין "מסגרייה 
מגיע עם כל הלהיטים הגדולים מכל התקופות, 
לצד קטעים קורעים מצחוק! ניתן לרכוש כרטיסים 

באתר המועצה.  

ייעוץ מלגות, לימודים ותעסוקה בחינם 
במרכז! 

"מעברים" ומרכז הצעירים מזמינים אתכם בכל יום 
שלישי לפגישת ייעוץ אישי בחינם בבניין המועצה, 
כדי להבין מהי הדרך הנכונה עבורכם. לתיאום 
פגישה, אנא התקשרו למס' 077-9802271, או פנו 
לאיסי-לי )רכזת תוכנית "בשבילי"( – 054-7589842.

צעירת החודש
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לפני שנים רבות, התנהלו בני האדם בלי כסף. 
תמורת שלושה דגים טריים בשוק, יכולת לקבל 
תרנגולת יפת כרבולת. מאוחר יותר המציאו את 
המטבעות ומשם הדברים רק הלכו והסתבכו. חלפו 
שנים ואנו שוב בעידן שבו אין כלל צורך בכסף 
מוחשי. די בכרטיס פלסטיק )כרטיס אשראי( כדי 
לרכוש את העולם באמצעות הטלפון הסלולארי, 

האינטרנט וכד'. 

אז מה הבעיה? ומה הקשר בין התפתחות זו לכך 
שחשבון הבנק שלנו נמצא במצב של משיכת יתר? 
ולהתנהל  לתפקד  יודעים  אדם  שבני  מסתבר 
כאשר המציאות מוחשית. הם חשים, רואים, נוגעים 
וממששים. אך מה קורה כאשר לכסף אין צורה, ריח 
וצבע? מה קורה כשאין שטרות בכיסנו? מסתבר 
שיש לכך השפעות רבות על התנהלותנו היומיומית. 
בשעת התשלום אנחנו לרוב שולפים את הכרטיס 
ומוסרים אותו או את פרטיו לאדם הנמצא מעבר 
לדלפק, על קו הטלפון או באתר ברשת. החוויה 
אותה  לשכוח  נוטים  ואנו  ל"סטרילית"  הופכת 
במהרה. תחושת הסיפוק מהקנייה מבטלת את 
תחושת הכאב על גובה התשלום ואינה משאירה 

עקבות בזיכרון.
בנוסף לכך, הסביבה מתמרנת אותנו ללא הפסקה 
וללא גבולות.  בפרסומים, בשלטי חוצות, ברדיו, 
בטלוויזיה, במחשב ובטלפון הנייד שלנו מציפים 
אותנו במסרים מעודדי קנייה. אנחנו מופעלים 
באמצעות הטעיות מסוגים שונים, כמו: הנחות סוף 
העונה, הנחות אמצע העונה, סיילים )sales( בצורות 
וצבעים שונים ואם לא די בכך – גם כשידך אינה 
משגת אגורה, יציעו לך הלוואות מהירות ופשוטות 

מקומפגש לכלכלת הבית / דניאל פליס

דניאל פליס
 052-5013682

danyp@hatzerim.org.il
- מתנדב בעמותת  דניאל פליס 

"פעמונים" 

איפה היית כשגיהצו לך 
את ה"ויזה"?

ובעיקר מטעות, כמו  "הלוואה אחת והמינוס הופך 
לפלוס+". עולם הרכישות ברשת מתקדם בצורה 
ותרבות הצריכה  עולם השפע  לצערי,  מהירה. 
מין,  גיל,  הבדל  ללא  ועלינו,  ילדינו  על  משפיע 
רמת משכל או רמת הכנסה. אנשים חווים ריגוש 
בשעת רכישה מסיבות שונות. לעתים זהו פיצוי 
ולעיתים משמשים מוצרים שונים ככלי להעברת 
מסר לאחרים בדבר סטטוס והשתייכות ומסמלים 

הצלחה ושגשוג.

אז מה באתי לחדש לכם? 
החדשות הרעות שבידי הן שהמצב המתואר כאן 
אינו עומד להשתנות בקרוב. לעומת זאת, החדשות 
הטובות הן שאפשר לחולל שינוי. אפשר לעבור 
לצריכה נבונה ואחראית. באמצעות למידה ועבודה 
עצמית, שיפור המודעות, הכרת החולשות והצדדים 
החזקים שלנו והבנת הדחפים והמניעים שלנו, 
קנייה  של  התופעות  את  להקטין  בהחלט  ניתן 
בלתי מרוסנת. פיתוח של משמעת עצמית ואימוץ 
של הרגלים חדשים יכולים להוביל לשינוי דרמטי 
בכיסנו.  חשוב לזכור תמיד שסוף מעשה במחשבה 

תחילה.  קל לביצוע? לא. אפשרי? בהחלט כן! 
כפעיל בעמותת "פעמונים", המדריכה ומעניקה 
ייעוץ והדרכה לכלכלה נכונה לאלפי משפחות 
בשנה, אני יכול לקבוע בוודאות שהמאמץ משתלם 
ויכלול  וניתן לחולל שינוי. השינוי יהיה הדרגתי 
רכישה של כלים ושגרות אפקטיביות של ניהול 
שיבחרו.  ליעד  ואחד  אחת  כל  שיקדמו  עצמי, 
ניהול משפחה דומה במידה מסוימת לניהול עסק 
ולפעמים הוא אפילו מורכב יותר. ככזה, הוא דורש 
מאתנו תכונות ניהוליות שלא כל אחד ניחן בהן 

באופן טבעי, אבל כולם יכולים לרכוש אותן וליישמן 
באופן מיידי. 

לאלה המוכנים לאתגר – שימו לב למספר טיפים 
פשוטים: 

שימוש במזומנים עוזר לוויסות ההוצאות.   
רישום מדוייק של הוצאות משפר את ההתנהלות   
בטלפון  פתקיות  או  פנקס  שילפו  הכוללת. 

הסלולארי.
הלוואה תמיד, אבל תמיד, יש להחזיר. יש לחשוב   

היטב לפני שלוקחים אותה. 
הכינו את עצמכם לפני רכישות. בדקו והשוו מחירים   

וערכו סקר שוק בלי להתעצל. 
אל תאמינו לכל שלט ופרסום.  "50% הנחה" - לא   
בהכרח המחיר טוב או זול. "חצי חינם" – אין דבר 

כזה.  
מחקו היום מהלקסיקון את כל התירוצים, כמו:   
"מגיע לו, חיים שלי", "חיים פעם אחת", "יהיה בסדר", 
"אני אראה לבנק מי אני", "אני במינוס כמו כל עם 

ישראל", או "בחודש הבא אני מתחיל לחסוך".
פעם בשבוע לפחות בדקו את מצב חשבון הבנק   

שלכם. 
אל תדלגו על תדפיסי בנק, חשבונות מים וחשמל   

וכד'. כולנו בני אדם ולפעמים יש טעויות.
שתפו את ילדיכם ולמדו אותם לחסוך ולהתנהל   

נכון.
היו תמיד שמחים בחלקכם! אנחנו חיים בעולם של 

שפע וראוי לזכור זאת. 
התנהלות משפחתית היא עיסוק לכל החיים

בהצלחה רבה 
דניאל פליס

מקומפגש סביבתי / שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה

 גאווה ירוקה בגנים 
אחת הדרכים לפתח אחריו ואכפתיות אצל ילדים, 
היא דרך חינוך סביבתי. חינוך סביבתי הוא תחום 
דעת רחב מאוד שמאפשר למידה בהרבה רמות. 
חקר, אומנות, ידע כללי, התבוננות. חינוך סביבתי 
מביא לחיזוק הקשר בין הילד לגן, לשכנים ולסביבה. 
במועצה שלנו הוסמכו לא מזמן עוד 7 גנים כגנים 
ירוקים, ו 7 גנים כ גנים ירוקים מתמידים, בטקס 
מרשים שקיים המשרד להגנת הסביבה. גנים אלה 
משלבים אורח חיים סביבתי בגן בתהליך חינוכי 
ארוך, שבו לוקחים צוות הגן, הילדים וההורים, 

חלק בהטמעת ערכים סביבתיים. 

חנה רוטבלט, מנהלת מחלקת הגיל הרך באגף 
החינוך של המועצה: "התהליך של הכנת הגנים 
8 שנים, כשאמיר ברזילי  הירוקים התחיל לפני 
כיהן כמנהל מחלקת הגיל הרך. בתחילה יצאו 
5 גננות להשתלמות בנושא קיימות. לפני  רק 
שנתיים, בשיתוף פעולה עם המפקחת על הגנים 
הממלכתיים, קיימה מחלקת הגיל הרך השתלמות 
לגננות בנושא קיימות והובאה מדריכה ללוות את 
הגננות המעוניינות להגיש תוכנית להכרה כגן 
ירוק. כיום, מבין 21 הגנים הממלכתיים הפועלים 
17 גנים הסמכה כגנים ירוקים  במועצה, קיבלו 
ו-4 מהם הוגדרו כגן ירוק מתמיד.  זו  גאווה גדולה 
לבני שמעון, אך איננו מסתפקים בכך. גם השנה, 
בשיתוף פעולה עם שירלי חכם יפרח, רכזת איכות 
הסביבה במועצה ובתקצוב של המשרד להגנת 
הסביבה והמועצה, יעברו הגננות הדרכה מעמיקה 
עוד יותר בנושא למידה חוץ כיתתית, שימוש חוזר 

ותכני קיימות נוספים."

ביקור בגני הילדים הירוקים משאיר )אותי לפחות( 
נרגשת, נפעמת ושמחה. לילדי הגנים יש זכות 
לחיות וללמוד בעולם שאינו תחום לגבולותיו של 
מבנה הגן. עולם הקיימות נותן הזדמנות ללמוד, 
לחוות, לכבד וליהנות מהסביבה, שכוללת את 
המרחב, הצומח והחי וגם את בני האדם שמסביב 

- הטבע בכללותו. 

לילך דנדקר, גננת בגן "דרור" בדביר והראשונה 
לקבל הסמכה כגן ירוק וגן ירוק מתמיד: 

"גן ירוק הוא גן שבו באים לידי ביטוי כמה היבטים 
מרכזיים: קידום ערכים של מתן כבוד לזולת, לטבע 
ולסביבה שבה אנו חיים, זיקה למקום ורצון לשמר 
את הסביבה, לשנות אותה ולהשפיע עליה, שיפור 
איכות החיים והאקלים החינוכי בגן, פיתוח מרחבים 
מגוונים במבנה הגן ובחצר, שמאפשרים אורח חיים 
מקיים, משחק ויצירה בחומרים טבעיים ובחומרים 
בשימוש חוזר ושיתוף של ההורים והקהילה במטרה 
לפתח מודעות ושינוי התנהגותי בתחומי הסביבה 
אצל המשפחות והקהילה, בשיתוף ילדי הגן. גן ירוק 
מתמיד הוא שלב מתקדם של הסמכה, המוצע לגן 

שהוסמך כגן ירוק והמשיך לעסוק בנושא במשך 
שנתיים נוספות. היבטים אלה נבחנים בקפדנות 
על ידי נציגים מהמשרדים המסמיכים ומחייבים 
את הגננות להשתלם בתחום ולהתמקצע, לתכנן 
תוכניות מפורטות ולהתמיד בביצוען יחד עם צוות 

הסייעות, ההורים וכמובן הילדים."

כרמית קאוסון, גננת בגן "שיבולים" בבית קמה:
"לפני שמונה שנים הצטרפנו לפרויקט של קבלת 
הסמכה כגן ירוק. במסגרת הפרויקט התייחסנו 
לנושא מיון הפסולת, שימוש חוזר בחומרים שונים 
ומעקב אחר תהליכים שקורים בטבע סביבנו. אנו 
עוסקים בנושאים אלה באופן קבוע, כחלק מהווי 
הגן והילדים שותפים מלאים בכל העשייה ותורמים 

הרבה שאלות ותובנות משלהם.

לפני שנתיים הצטרפנו לתוכנית ההמשך "גן ירוק 
מתמיד". כשבנינו את תוכנית העבודה לפי דרישות 
הפרויקט, ראינו שאת רוב הדברים אנחנו כבר 
מיישמים בגן באופן קבוע, כחלק משגרת היום. 
לכן בחרנו להתמקד בסביבה שמקיפה אותנו, כמו, 
למשל, מפגשים עם גן צעיר מאתנו, מפגשים עם 
האוכלוסייה המבוגרת שחיה ביישוב ועבודה אישית 

עם בעלי חיים שנמצאים בסביבתנו.

אני יכולה לומר שדרך החיים שלנו, כגן שנמצא 
המתייחסת  חיים  דרך  היא  כפרית,  בסביבה 
בקהילה  שנמצאים  ולאנשים  לסביבה  לטבע, 
כדבר שבשגרה. אני שמחה לדעת שיש הכרה 

בחשיבות הנושא. 

רחל בואדנה, גננת בגן "תות" בשובל:
במפגש הראשון שקיימנו עם עינב מאור, המדריכה 
מטעם "רשת ירוקה", שליוותה את הגננות שפעלו 
לקבל הסמכה כגן ירוק, נשאלנו למה באנו והאם 
אנחנו מחוברות לאדמה ולאופי הירוק? כמובן, 
קפצתי ואמרתי: "אני פה רק כי אני מחויבת." עינב 

חייכה ולא אשכח לעולם את חיוכה )כאילו אמרה: 
"חכי, חכי, נראה אותך בהמשך"(.

כבר במפגש השני אימצתי רעיונות וכך, לאט לאט, 
הרגשתי שאני מתחברת ואפילו מצפה למפגשים. 
במקביל למפגשים התחלתי תהליך עם הצוות, 
שבהתחלה התנגד מאוד וסירב לוותר על הכלים 
החד-פעמיים. להפתעתי, מהר מאוד גויס הצוות 
למשימה המדהימה הזאת, התחבר והתחיל לשאוב 
את כל האנרגיה והמאמצים כדי להפוך לגן ירוק. 
לדוגמה:: פיזור קערות מים לבעלי חיים בסביבת 
הקיבוץ בקיץ. הפרויקט שלנו היה הקמת גינה 
וליווי של גן חדש. אני חייבת לציין שגם הגננת של 
הפעוטון התחברה לנושא והנחילה בגן שלה את 

הנעשה בגן שלנו.

ללא ספק, עברתי תהליך שהדהים אותי ויחד אתי 
חוו גם הצוות והילדים את הדבר המדהים הזה!

נמשיך לפתח את הגן שלנו ולהנחיל לילדינו את 
חשיבותה של הקיימות. תודה לכל העוסקים בדבר.

בתמונות: דוגמה מתוך יוזמות חינוכיות של הגננות: 
יצירה של מסכות בפורים מחומרים ממוחזרים, 
בניית מנדלות מחומרים מהטבע, פרויקט של 
קבוצת ילדים שדואגים לשמור על פרחי בר ועוד. 
אני מצרפת תמונה של סדנה בבוץ, שהגננות 
התנסו בה במסגרת  השתלמות בנושא קיימות 

שנערכה בקיבוץ כרמים. 
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לכבוד יום האשה 2019, הגיע הזמן לשים דברים על 
השולחן. אנחנו לא ממש זקוקות לכם, גברים, בשביל 
רוב הדברים היום. או קיי, אנסח את זה אחרת. אנחנו 

לא באמת צריכות גברים, כמעט לכלום. 
למה לא

אנחנו יכולות להחליף נורה בעצמנו ולנהוג בעצמנו. 
אנחנו יכולות להצביע בבחירות ולהיות עצמאיות 
בדעותינו. אנחנו יכולות לחסל ג'וק או רק להבריח 
אותו וזאת תהיה החלטה שלנו בלבד. אנחנו יכולות 
לבשל בבית, או לקנות מזון מוכן. אנחנו יכולות להיות 
שכירות או עצמאיות ואפילו לנהל ארגוני ענק ולהרוויח 
משכורות עתק )עדי סופר-תאני, מנכ"לית פייסבוק 
ישראל(. אנחנו יכולות להחליט מה בא לנו ללמוד, או 
שלא מתחשק לנו ללמוד בכלל. אנחנו יכולות לטייל 
לבד בעולם ולהחליף צמיג מפונצ'ר בעצמנו, אפילו 
בזמן אזעקה או צבע אדום. אנחנו יכולות להטיס 
מטוסים )דנה גרינברג, טייסת מסחרית ב"אל על" 
ועוד 49 נשים טייסות, שקיבלו כנפי טיסה מאז בג"ץ 

אליס מילר בשנת 1995( ולטוס לחלל. קל.
אנחנו יכולות לבחור להיות עורכות דין ואפילו מהשורה 
מערכת  בראש  לעמוד  יכולות  אנחנו  הראשונה. 
המשפט ולהיות נשיאת בית המשפט העליון )דורית 
ביניש, מ-2006 עד 2012, מרים נאור, מ-2015 עד 
2017 ואסתר חיות, המכהנת מ-2017( או נשיאת בית 
הדין לעבודה )נילי ארד, מ-2010 עד 2013(. אנחנו 
יכולות להיכנס למקומות שבאופן מסורתי ממש לא 
תכננו שניכנס אליהם, כמו למשל, למועצות דתיות 
)לאה שקדיאל, שהפכה לחברת המועצה הדתית 
בירוחם בשנת 1988 בעקבות פסיקה תקדימית של 
בג"ץ(, או לשמש כקאדית - שופטת מוסלמית על פי 
הדין השרעי )הנא חטיב, החל מ-2017(. אנחנו יכולות 
לעסוק במדע, לנהל מחקרים פורצי דרך ואפילו לזכות 
בפרס נובל )עדה יונת, ביוכימאית, הזוכה בפרס נובל 
לכימיה בשנת 2009(. נכון, זה עדיין לא פשוט לזכות 
904 זוכים  51 נשים זכו בו מתוך  בפרס נובל. רק 
לאורך השנים, אבל זה אפשרי. תשאלו את מארי קירי.

אנחנו יכולות לעמוד בראש משרדי ממשלה, או ראשות 
ערים גדולות )עינת קליש רותם - חיפה, מרים פיירברג 
- נתניה(, גם במקומות שבהם זה לא כל כך מובן 
מאליו )ד"ר עליזה בלוך, בית שמש(. אנחנו יכולות 
להיבחר לראשות מועצות אזוריות )סיגל מורן - בני 
שמעון, מטי הרכבי-צרפתי – יואב, רותם ידלין – גזר, 

 לכבוד יום האשה:
הקץ להדרת גברים

הגר פרי-יגור - עמק חפר( או מועצות מקומיות )קרן 
גרין - קדימה-צורן(. עזבו שמות, בבחירות האחרונות 
לרשויות המקומיות, שנערכו רק לפני חודשים אחדים, 

בחרו תושבי 20 רשויות נשים שיעמדו בראשותן.

אנחנו יכולות לשרת בתפקידים ציבוריים בכירים, 
כמו נגידת בנק ישראל )קרנית פלוג, מ-2013 עד 
2018(, יושבת ראש רשות החשמל )אורית פרקש-

הכהן, מ-2011 עד 2015(, או ראש המחלקה לחקירות 
שוטרים )קרן בר-מנחם, מ-2018(. שמעו, גברים, 
אנחנו אפילו יכולות למלא תפקידים בכירים במערכות 
הביטחון )עפרה קלינגר, נציבת שירות בתי הסוהר 
מ-2015 עד 2018(. אנחנו יכולות לא סתם לקטר, אלא 
ממש לבקר, אפילו להיות מבקרת המדינה )מרים בן 

פורת ז"ל, מ-1988 עד 1998(.

יכולות לעמוד בראשות מוסדות אקדמיים  אנחנו 
)רבקה כרמי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון מ-2005 עד 
2018, עליזה שנהר, רקטור אוניברסיטת חיפה מ-1991 
עד 1994, נשיאת מכללת עמק יזרעאל מ-1997 עד 
2012 ורקטור מכללת עמק יזרעאל מ-2013 עד 2017(.

למה כן
אנחנו לא ממש זקוקות לכם גברים, כמעט לשום 
דבר. כמעט. אנחנו צריכות אתכם אתנו, כי בעולם 
שבו כמעט הכל עדיין גברי, אנחנו, הנשים, איננו יכולות 
להשיג שוויון זכויות מגדרי לגמרי לבד. והאמת? אנחנו 
גם לא כל כך רוצות. כי אתם, גברים - השותפים שלנו, 
החברים שלנו, הבנים שלנו. אתם, הגברים, השותפים 

שלנו למשחק, לעבודה, למדע. 

לכן, לכבוד יום האשה 2019 החלטנו, חברותי הנשים 
מהמאבק  גברים,  אתכם,  להדיר  להפסיק  ואני, 
לשוויון מגדרי. אנחנו יודעות שאתם רוצים להיות 
חלק מהשינוי, כי ברור גם לכם שעולם שיש בו שוויון 
מגדרי הוא עולם שלכם, כגברים, יהיה טוב יותר וקל 
יותר לחיות בו. עולם שבו מותר לגבר לבכות, שבו 
מותר להיות אבא אוהב, שבו לא מביטים בך בחשד 
כשאתה מחבק את בתך ברחוב, שבו ברור שאתה, 
גם אתה, צריך להישאר בבית עם ילד חולה, לחבק, 

לנשק ולנחם. 

ברור לנו שאם נמשיך להדיר אתכם, הגברים, מהמאבק 
  MeToo#לשוויון מגדרי, גם הקמפיין הבא אחרי
יהפוך לכם את הבטן ולנו את הקרביים. מאוד לא 
נוח להימצא במצב שבו, אחרי שמאז ומתמיד מסופר 
הסיפור האנושי-חברתי מהצד הגברי, החזק, המנצח, 
עולים פתאום קולות מהצד השני. אלה קולות של כאב 
והם הופכים אתכם, הגברים, את כולכם, לאגרסיביים, 
מתעללים ומטרידים מינית. לא כולכם גברים כאלה. 
ממש לא, ממש כשם שמעולם לא היינו כולנו נשים 
כאלה. ממש כשם שמעולם לא היה מקומן של כל 
הנשים במטבח, ממש כשם שלא היתה דעת הנשים 
כולן קלה, ממש כשם שאין דבר כזה "כל הנשים" או 

"כל הגברים", או "כל" בכלל. 

אנחנו מבינות היום שאנחנו זקוקות לכם אתנו, כדי 
להוביל את הדרך לשוויון מגדרי, כי פעם היינו זקוקות 
לכם להכל. ועכשיו? עכשיו אנחנו זקוקות לכם כדי 

ללכת יחד לעתיד שוויוני יותר. אתם באים?

מבט נשי /גילה מנביץ-מלול

מבט גברי / כפיר לוי

יום האשה 
והגבר 

העתידי

באחד הימים האחרונים עצרתי אצל ל'. לא אגלה 
את שמה המלא, כי אין לי עניין להסתבך עם 
אשה שמסתובבת עם חגורת כלים של נגר בתור 
תחביב ויכולה לאשפז אותי במחי אגרוף. אנחנו 
ידידים ותיקים וכשהגעתי, הפסיקה את בניית 
הארון שבה עסקה, הכינה לשנינו קפה שחור 
וכמיטב המסורת, הוסיפה פקק של ערק לכוסות.

"ממה אתה מוטרד"? שאלה אותי במבט חודר. 
"יום האשה", עניתי, מתכווץ בכיסא. ל' הביטה בי. 
"אוי, היום המטופש הזה!" אמרה תוך נשיפת עשן. 
הבטתי בה מופתע. "מה אתה מסתכל עלי בעיני 
עגל? זה יום מטופש, שאין לו מקום בלוח השנה 
הנשי." הזדקפתי בכיסא. "מה זאת אומרת: 'אין 

לו מקום'? הרי כל העולם הנשי מכרכר סביב 
היום הזה כל שנה כאילו זה מינימום מעמד הר 
סיני." ל' צחקה: " מעמד הר סיני? קצת מוגזם, 
אבל חג המולד זה מתאים יותר. קצת מתנות 
עוד לא הרגו אף אחת ולראות אותכם רצים, 
מחפשים וחוששים מתגובה זה דווקא כיף." 
היא נראתה משועשעת מאוד כשנחנקתי לתוך 
הקפה. "קונספירציה?" שאלתי. "כן", השיבה. 
"לגמרי, נראה לך שאני צריכה שיחגגו עבורי יום 
כזה?" "לא?" שאלתי, עדיין מופתע. "בטח שלא, 
אני אשה, אני מאושרת וחזקה ואין אף גבר בעולם 
שיגיד לי מה לעשות ואיך לחיות, אפילו לא בן זוגי.

היה  כשהפמיניזם  נכון  דבר  היה  האשה  יום 
בנשים,  להכרה  מאבקים  כשהיו  בחיתולים. 
עצמן  את  לממש  ובזכותן  בחברה  במקומן 
כמו גברים, היה בו צורך. נראה אותך אומר לי 
היום ללכת למטבח." "ממך אני אבקש לבנות 
לי מטבח", עניתי בחיוך. ל' צחקה, הציתה עוד 
סיגריה ואז הרצין מבטה. "מה קרה?" שאלתי. 
"שני דברים", ענתה כשהיא מוציאה מהחגורה 
מברג פיליפס ומתקרבת אלי באופן שנראה 

לי מאיים. היא רכנה מעלי והחלה לחזק בורג 
שהשתחרר מהמשענת. "זה הראשון", הודיעה 
לי כשסיימה להבריג. "והשני?" שאלתי באנחת 
רווחה שנשמעה עד קיסריה. "הגברים, אתם 
מטרידים אותי." ל' היא בחורה נאה מאוד. "צריך 
להיות מטומטם כדי להטריד אותך", חייכתי. "לא 
לזה התכוונתי", צחקה ל', "אלא למה שנהייה 
מכם." "מה זאת אומרת?" שאלתי. היא הביטה בי 
וחיוך עלה על פניה. "אתם הופכים להיות אנחנו. 
אתם מבשלים ואופים", המשיכה  למראה גבותי 
המורמות. "מחתלים, מקריאים סיפור, מרדימים, 
מנקים את הבית, מחליפים מצעים ורחמנא ליצלן 
גם מכבסים ולוקחים חופשת לידה עם האשה 
ואפילו במקומה. השתגעתם לגמרי!" "וזה מטריד 
אותך?" "כן, כי אתם מפרים את האיזון המגדרי, 
בעתיד הגברים עוד ירצו גם ללדת במקומנו 
ואז נצטרך להחליף את יום האשה ביום הגבר. 
נראה לך הגיוני?" "לא", עניתי קצרות, אבל כלום 
לא נשמע הגיוני כשאת כל המניפסט הזה אתה 
שומע מאשה שאשכרה יודעת גם לגדל ילדים 

וגם לבנות מטבחים.  

על הרלוונטיות שלו  והדיונים  יום המשפחה 
לעומת "יום האם" חלפו זה עתה. לא הספקנו 
לספור עד 10 וכבר נפתח דיון דומה על יום האשה 
– האם עדיין יש צורך בציון יום נפרד לנשים? או 
שמא כבר אין הבדלים מגדריים ומדובר ביום 
מיותר? האם היום הזה מאדיר ומעצים נשים, 
או משעתק את נחיתותה של האשה ומעודד 

"התקרבנות"?
אתמול קפצתי לשכני היקר כפיר )ההוא מהטור 
שלידי( והתחלנו לקשקש על הדד-ליין המתקרב 
לשליחת הטור. החלטנו שכותבים על יום האשה 
וכפיר טען מייד שהוא ממש, אבל ממש מיותר, 
כי וואללה, אתמול הוא עשה ספונג'ה עד אחת 
לפנות בוקר ועם כל הערכתו למין הנשי, זה 
פאסה. החלטתי לא להגיב לפני שאחקור את 

העניין לעומקו. 
כשחשבתי על זה, הבנתי שבעצם אני לא ממש 
סגורה על המטרה המקורית של היום הזה ועל 
ההיסטוריה שלו. לכן עשיתי את המעשה ההגיוני 

ושאלתי את גוגל. בוויקיפדיה גיליתי שמדובר 
ביום שיש לו היסטוריה מרתקת וחשיבות רבה. 
נכון שכיום הפך האירוע לעוד סוג של "וולנטיין", 
שבו אמורים הגברים לקנות פרחים לבנות הזוג 
ומעסיקים אמורים להביא הרצאות "העצמה" 
של סטיילינג )אינני מזלזלת בסטיילינג, אבל 
למה כשמדובר בנשים, עוסקים תמיד במראה 

החיצוני?(.
פוליטי  באירוע  מדובר  שבמקור  מתברר 
ופמיניסטי רציני, שנקרא בזמנו "יום הפועלות 
הבינלאומי" והיה בעל אופי סוציאליסטי. האירוע 
נקלט במדינות רבות ואפילו התקבל באופן רשמי 

על ידי האו"ם, כאשר בחלק מהמדינות קיבל 
אופי רומנטי יותר )צרכני( ואילו באחרות 
הוא שומר על גוון פוליטי ועוסק בהעלאת 

המודעות הפוליטית והחברתית לזכויות 
ולמעמדן. במקור, הוקדש מאבק  נשים 
והזכות  הבחירה  לזכות  בעיקר  הנשים 
לכהן במשרות ציבוריות, שהיו המטרות 

הראשון.  בגל  המרכזיות  הפמיניסטיות 
בהמשך התרחב המאבק למדינות נוספות 

ולתחומי חיים נוספים. 
ומה לגבי כאן ועכשיו? ישראל של 2019? אם 
תשאלו אותי, יש לנו עוד עבודה רבה בתחום 
השוויון המגדרי. פערי שכר, הטרדות מיניות, 

החפצה, מוסר מיני כפול ואי-שוויון בחלוקת 

חלק  הם  והמשפחה,  הבית  במטלות  הנטל 
מהנושאים הרלוונטיים. מה צריך בשביל ליצור 
שינוי? יותר נשים שידרשו שוויון, יותר גברים 
שייקחו על עצמם שותפות אמיתית, יותר מודעות 
ורצון וממשלה שתעודד שוויון. לכן, לקראת יום 
האשה הקרב ובא אני מוותרת על פרחים ועל 
ולכם להתייחס  וקוראת לכן  סדנת סטיילינג 
למשמעויות העמוקות של היום הזה, בתשומת 
לב והערכה לנשים על פועלן ותרומתן ובפיתוח 
של מודעות ואקטיביזם בדרך לצמצום הפערים. 

חג שמח!

יום האשה – 
 כן? לא?

למה בכלל? 
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סביבת העבודה שלי היא כל מקום שאני בוחר להיות בו

סביבת העבודה שלי היא כל מקום שאני בוחר 
להיות בו. אמצעי הגלישה החופשית מאפשרים 
לנוע ולעבוד בכל מקום ומכל מקום בעולם. בשני 
העשורים האחרונים חללי העבודה הקלאסיים 
)חדר עם דלת וחלון( השתנו. תפיסת העבודה 
במרחב הפכה דינאמית. חווית העבודה במרכז 
והיא מובילה את  העיצוב, הריהוט, התאורה ועוד.

קיימת הבנה שיש לתת מענה למכלול צרכי 
בצורה  ינצל  שעובד  בכדי  בעבודה.  העובד 
מיטבית את כישוריו המקצועיים יש לספק את 
צרכיו הפיזיים  כגון: הסעדה, כושר, מנוחה. חדר 
עבודה ולחזק את תחושת המשפחתיות לארגון.

משרדים בבניין לא תמיד עונים על דרישות 
התפקיד. כך ניתן לעבוד מהבית, מהרכב, בבתי 
קפה, או אפילו על ערסל באי השכן...הכל לגיטימי. 
התנאים ידועים כל זמן שלעובד תפקיד מוגדר. 
מעצב פנים יוכל לסייע ליצור חלל בו האווירה 
 Closing. תתאים )לדוגמא( לסגירת עסקה - 
הסגנון העיצובי נינוח, השימוש בחומרים נעימים 
והתאורה תהיה רכה או ההפך הכל בהתאם 
לדרישה וכך לעובד יהיה מקום  לסגירת עסקאות 

או הסכמים.
המשאב האנושי הוא החשוב ביותר.

מחקרים רבים מוכיחים שהנאמנות למקום 
העבודה אינה דבר מובן מאליו וכדי לשמר את 
ההון האנושי בארגון, יש לספק תנאים נוחים ואף 
נדיבים לעובד. לא רק שכר ותנאים סוציאליים 
עומדים בראש סדר העדיפות אלא במובן מסויים 
גם תכנון סביבת עבודה המאפשרת צמיחה, 

הגדלת תפוקה ,יעילות, אסתטיקה וביטחון.

 WORKSPACE DESIGN & STYLING

פרמטרים מנחים לתכנון סביבות עבודה:
הבנת צרכיו של מזמין העבודה  

בחינת תנאי השטח  
עיצוב ואווירה   

תרגום השראה לחומר  
שיתוף ויצירה  

ארגונומיה וריהוט  
פרטיות  

עולם העבודה צומח ומתפתח למקצועות מגוונים 
וההשקעה בעובד משתלמת!

כמתכננת, עלי להכיר ולהבין את הארגון ובהתאם 
לכך, ליצור מרחב עבודה זמין, פונקציונאלי ונוח. 

21 שנה אני מתכננת  נעים מאוד, שמי דלית. 
ואוהבת מאוד את התחום המתפתח של עולם 
העיצוב. ב-15 השנים האחרונות אני עצמאית 

ומשרדי נמצא בקיבוץ שובל.

תחומי העיסוק שלי הם תכנון אדריכלי ועיצוב 
פנים לבתים פרטיים ועסקים, ליווי וניהול של 

פרויקטים בבניה. 

באוניברסיטה  ומלמדת  מנחה  אני  שנים   4
הפתוחה/ לימודי חוץ ובמכללות הדרום קורסים 

בעיצוב הדירה, עיצוב פנים והום סטיילינג. 

אני מקיימת סיורים פרטיים בתחום האמנות ובעת 
 ,BZB-רכישות לאבזור הבית או העסק, חברה ב
מועדון העסקים של בני שמעון ומאמינה שלהיות 
חלק מקהילה הוא דבר נכון ומפרה את עבודתי.

5 שלבים בדרך ליצירת תכנון מרחב וסביבת עבודה
הגדירו את הפרויקט ורשמו לעצמכם מהו   .1

השינוי שתרצו לעשות בעסק.
אתרו את החלל ורשמו את נתוניו.  .2

הצביעו מה מפריע לכם ומהו החלום.  .3
אתרו בעזרת תמונות את הסגנון האהוב עליכם.  .4

חפשו גוונים שאתם מתחברים אליהם.  .5

יותר, מתקדמים  ברור  כשחלק מהפרוגרמה 

לשלב התכנון, חידוד ערכים ומסרים, הצגת 
חלופות תכנון, אישור תוכנית, תוכניות עבודה, 

בחירת חומרים, תקציב, בעלי מקצוע וכו'.
לדוגמה - עסק מהבית:

על  כלל  בדרך  נייד,  מחשב  על  עובד  אני   .1
השולחן בסלון. הייתי רוצה להפסיק לשבת 

במרכז הבית. 
פינת משפחה בשטח של כ-6 מ"ר, המשמשת   .2

כמעבר בין החדרים. 
העבודה מהבית נוחה וחסכונית. החלום שלי   .3

הוא ליצור פינה מסודרת ושקטה.
סגנון מינימליסטי.  .4

גוונים אפורים, שחור-לבן ואדום.   .5
לדוגמה - עסק מתפתח שקולט עובדים חדשים:
ל-15  מ-8  מתרחבת  סטארט-אפ  חברת   .1
עובדים, שזקוקים למרחבי עבודה פרטיים 

ופרודוקטיביים.
גודלו של החלל כ-200 מ"ר. הוא נמצא באזור   .2

תעשייה ובעל תקרה גבוהה ומעט חלונות. 
החלל מנוכר והחלום הוא ליצור תחושת נוחות.  .3

סגנון ביתי.  .4
גווני תכלת ואדמה.  .5

העבודה  וסביבת  העבודה  מרחב  הגדרת 
כפרטיים או משותפים ממקדת את התכנון.

מקסום החלל תוך התחשבות במגבלות המרחב 
הפיזי הוא פרמטר חשוב, שהרי כל ס"מ שווה 
כסף. נקודה למחשבה, המהווה פתרון יצירתי, 
היא ליצור חללים שיש בהם עירוב של שימושים. 
לדוגמה: בבוקר פעילים כחדרי ישיבות ובערב 

מוסבים לקליניקות של יועצים מומחים.
כשמרחב העבודה מזמין, כולם נהנים, תורמים 

ומשקיעים.
הנאת העובד תורמת להנעת העסק

"רק מילה טובה או שתיים לא יותר מזה..." יעקב 
גלעד כתב ויהודית רביץ הלחינה ושרה.    

כשנעים להגיע לעבודה ולקבל מילה טובה היום 
שלך נראה אחרת. ההשקעה בעסק מובילה 

להצלחה – ואני מוכנה לאתגר הבא!

המלצות החודש
את  מארחת  האדום  הצבא  מקהלת 
הגבעטרון – היכל הקונכיה, באר שבע 
מקהלת הצבא  בפעם הראשונה על במה אחת! 
מארחת  להיווסדה  שנה   90 שחוגגת  האדום, 
כנר דן  בהנחיית   !70 שחוגג  הגבעטרון,   את 

מקהלת הצבא האדום, שחוגגת  90 שנה להיווסדה, 
שבה להופעה בישראל בפעם  החמישית ומשתפת 
70 שנה.  פעולה לראשונה עם הגבעטרון, שחוגג 

בתוכנית: להיטים בינלאומיים מכל הזמנים ולראשונה 
- ביצוע מיוחד של הלהיטים הגדולים והאהובים של 
להקת הגבעטרון בעוצמה של מקהלת הצבא האדום. 
מתי: יום שלישי, 19.3.19 בשעה 20:30

היכן: היכל הקונכיה , באר שבע  

 LIVE שלומי שבן – מופע פסנתר בברקה
שלומי שבן בהופעת יחיד עם שירים מכל האלבומים:
“תרגיל בהתעוררות”, “איקאה”, “כולם אומרים”, 
VS יחזקאל” ,”עברנו  “אריק”, “דניאלה”, “ניו יורק 

לצפון”, “האזרח האחד”, “החיים שלי טובים”.
שלומי מתבלט בכישרון ההופעה הנדיר, בחוש 
באמצעות  הקהל  את  להפנט  וביכולת  ההומור 
כריזמה יוצאת דופן. במופע מפגין שלומי וירטואוזיות 
מופלאה בנגינה על פסנתר ומשלב מוסיקה קלאסית 

ורוק, שמולידים סגנון המיוחד רק לו. 
מתי: יום  שלישי, 19.3.19 בשעה 21:00 

היכן: מועדון הברקה, באר שבע 

ואיך אפשר בלי להזכיר את פורים? 
המדברית- העדלאידע   – הנגב  של  העדלאידע 

סביבתית במדרשת שדה בוקר
מדובר באחד מאירועי פורים המיוחדים ביותר בארץ, 
ושמירה על הסביבה  קיימות  בין טבע,  המשלב 
לחגיגת ענק, המביאה אליה מבקרים מכל רחבי 
הארץ. מה שמייחד כל כך את הפסטיבל הצבעוני 
הזה, שהפך בשנים האחרונות לאחד האירועים 
הבולטים ביותר במדינה בחג הפורים, היא העובדה 
שכל המיצגים, הפסלים והמתקנים עשויים מחומרים 

ממוחזרים, מתכלים או מפסולת. מי שמעולם לא 
היה בפורים במדרשת שדה בוקר לא יבין את הקסם 
המיוחד כל כך בחגיגות הפורים הצבעוניות, על רקע 

הנוף עוצר הנשימה של הרי הנגב

חוגגים את פורים בהפקת ענק - בפארק 
נחל באר-שבע

חמישי, 21/3/19 החל מ-10:00 סטטיק ובן-אל, 
סטפן לגר, רגב הוד, עומר חזן, נופר סאלמן וגם 
מגוון מתחמי פעילויות חווייתיים לכל המשפחה. 

הכניסה חופשית!

ואצלנו במועצה:
בחודש מרץ חוגגים בעולם את יום האשה 
הבינלאומי ואנו במועצה בחרנו לציין 

אותו במספר אירועים:
האירוע המרכזי יתקיים ב-7.3 ויכלול את ההרצאה 
אשת  של  מרתקת  הרצאה   - אשה"  "להיות 
התקשורת אמירה בוזגלו ולאחריה מופע סטנדאפ 

של ישראל קטורזה

פנים קבלת   -  20:00  .7.3.19  מתי: 
20:30 - תחילת המופעים 

היכן: המשכן לאמנויות הבמה, באר שבע

במסגרת אירועי חודש האשה נארח גם את עמית 
צוק, כוכבת הסרט "משפחה בטרנס" )הזוכה בפרס 
הסרט הטוב ביותר בפסטיבל "דוקאביב" 2018(. עמית 
היתה עד לפני שנתיים וחצי גבר נשוי ואב לארבעה. 
בהרצאה "ברוך שעשני אשה", תספר עמית את 
סיפורה המרתק על אהבה, העצמה ואתגרים בלתי 
אפשריים - סיפורי חיים של משפחה שלמה ששזורים 
זה בתוך זה ולעיתים נראה כי הסערות אינן רוצות 
לעזוב ורק כוח אחד הוא שיכול לכל הסערות הללו.

מתי: 12.3.19 בשעה 20:30
היכן: המועדון לחבר בבית קמה 

ספורטיבית
אירוע הספורט הגדול לנשים ונערות חוזר בגדול 
וסוגר את אירועי חודש האשה. האירוע יתקיים במרכז 
ג'ו אלון ביער להב ויכלול צעדה ביער להב הירוק 
והפורח, מגוון גדול של תחנות ספורט, תחרויות 
והמון  קצבית  מוסיקה  פרסים,  נושאות  ספורט 

הפתעות.
מתי: 29.3.19, החל מהשעה 8:30

איפה: האירוע יתקיים במרכז ג׳ו אלון ביער להב 
ויכלול צעדה ביער להב הירוק והפורח

וגם... ממשיכים את ליין ההופעות החיות 
 LIVE "המסגרייה"

ומארחים את המופע החדש של מאור כהן – מופע 
סטנד-רוק

זה לא מופע רוק רגיל. זה לא מופע סטנד אפ רגיל. 
זה שילוב בלתי-אפשרי וייחודי בין הלהיטים האהובים 
של מאור כהן לבין קטעי הומור מצחיקים עד דמעות! 

מתי: 14.3.19 בשעה 21:30
היכן: פאב המסגרייה, קיבוץ חצרים 

רגע לפני פסח: חנן בן ארי
מהיוצרים האהובים, המסקרנים והמצליחים כיום 
במוזיקה הישראלית, מגיע אלינו להופעה מהפנטת 
הלהיטים  את   כולל  המופע  מושקעת.  והפקה 
הגדולים מתוך אלבומו האחרון: "ויקיפדיה", "מה 
אתה רוצה ממני", "בשורות טובות", "לא לבד" ו"תודה 
שאת", שיתמזגו עם הלהיטים מאלבומו הראשון: 
"החיים שלנו תותים", "אמא אם הייתי", "ממך עד 

אלי" ו"איזון".
אל תחמיצו!

מתי: 11.4.19 בשעה 20:30
היכן: אולם הספורט במושב נבטים

הסבת פינת אוכל למבואה בקליניקה טיפולית
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