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לתושבות ותושבי בני שמעון

חג העצמאות בפתח, האביב הגיע במלוא תפארתו 
במזג אויר הפכפך ותקופת השנה מזמנת לנו 

צמיחה והתחדשות.
מנת  על  העת  כל  פועלים  אנו  במועצה  גם 

להתחדש.
הסתיימה הבנייה של קמפוס "מבואות הנגב" - 
חטיבה עליונה, מבנה מעבדות ומגרש אתלטיקה 
מקצועי. זהו הפרויקט ההנדסי הגדול והמאתגר 
ביותר שהמועצה הובילה, אך שכרו בצדו. יש לנו 
מתחם מעורר השראה, מודרני וטכנולוגי, אך יחד 
עם זאת שומר על אופי כפרי ומחובר לסביבה. 
המראה של ילדינו, מכל יישובי המועצה, ממלאים 
את בית הספר, מעורר סיפוק וגאווה. אני רוצה 
להודות לכל עובדי אגף ההנדסה בראשותו של 
ולדימיר, על ההתמדה, המסירות והמקצועיות. 
אשרי המועצה שיכולה להעניק מתקני חינוך 

כאלה לילדיה.

בהמשך למעבר של התלמידים לקמפוס החדש, 
אנו עסוקים בימים אלה בהגדרת השימוש במבנים 
של בית הספר הישן – מרכז צעירים, "שביל הזהב" 
ומבנה לאמנויות וחוגים, הם חלק מהתחומים 
שנוכל להמשיך לפתח ולקדם במעונם החדש. 
בהמשך לגיוס הכספים עבור הקמת אודיטוריום 
בקמפוס, ניתן ממש לראות איך צומח במקום 

מתחם הפעילות המרכזי של המועצה.

מתחדשת.  "דודאים"  הכלכלית  החברה  גם 
חברת  עם  ההסכם  את  אישר  הפנים  משרד 
"נגב אקולוגיה" להקמת שותפות אסטרטגית ואנו 
מתקדמים בקצב מהיר בתהליך של בניית המפעל 
ומחזור באתר. צעדים אלה מתחייבים   למיון 
לצורך קפיצת המדרגה הבאה של החברה, למען 
מקסום היכולות הכלכליות של המועצה, בד בבד 

עם טיפוח הסביבה שאנו חיים בה.
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ניר זמיר
מאי 2019 

השבוע התקיימה פגישה של נציגי היישובים ובעלי 
תפקידים במועצה עם ערן ראובני, מנהל המחוז 
ברשות מקרקעי ישראל וצוותו. הפגישה נסובה 
סביב נושאים המעסיקים את היישובים. ערן הציג 
את דרך העבודה ברשות - חידושים ומגבלות, 
התייחסות כללית ליישובי המגזר הכפרי ולאחר 
מכן התייחסות ספציפית לכל יישוב. לפגישה הגיעו 
נציגים כמעט מכל היישובים והמשוב היה מצוין. 
בכוונתנו לקיים מפגשים במתכונת זו עם מוסדות 
ממשל נוספים. בנוסף לכך, נבדקת האפשרות 
למנות אדם מקצועי לייצג את היישובים מול 
מוסדות ממשלתיים, אדם שמכיר את השטח 
וההתנהלות ויכול לקצר תהליכים שכיום כל יישוב 

מתמודד עימם בכוחות עצמו.

גיוס  הוא  במועצה  שמתחדש  נוסף  תחום 
התוכנית  את  אישרה  המליאה  המשאבים. 
לקידום ופיתוח של תחום זה בשלושה מישורים, 
המשלימים זה את זה: גיוס חלקיות משרה באגף 
הכספים לריכוז כל הקולות הקוראים, התקשרות 
עם חברה המתמחה בגיוס משאבים מקרנות 
וגופים פרטיים ועבודה פרטנית לקידום קשרים 
ופתיחת חסמים עם גורמי ממשל. אני מקווה 
שמהלך רחב זה ימנף את יכולתנו להגדיל את סל 
המשאבים של המועצה, על מנת שנוכל להרחיב 

את השירות הניתן לתושבים.

ואחד מכם  אני מבקש לברך כל אחת 
בברכת חג שמח

להתחדשות ופריחה אישית, משפחתית  
וקהילתית.

שלכם
ניר

חדשות / נועה זמסקי

מה קורה
מורן  טיפול בחירום /  הכשרת 

נחמיה, רכזת צח"י במועצה

ביום ראשון, 31.3.2019, הסתיימו 3 ימי הכשרה 
בנושא טיפול ראשוני בנפגעי חרדה בשעת חירום. 
ההכשרה הועברה ע"י דר' משה פרחי, ממובילי 
התחום בישראל. ביומיים הראשונים השתלמו 
ותרגלו עובדות האגף לשירותים חברתיים במועצה 
וצוות מטפלים מתנדבים מיישובי המועצה השונים. 
של  הטיפולית  הגישה  הועברה  השלישי  ביום 
מודל מעש"ה )מחויבות, עידוד, שאלות מחייבות 
תשובה והבניית האירוע( לאנשי הרווחה בצח"י 
ולצוות המנהל של עמותת הוותיקים. מודל מעש"ה 
אומץ גם על ידי משרד הבריאות וכלל שירותי 
ההצלה והחירום ומתייחס למתן מענה ראשוני 
לאדם שמגיב באופן חרדתי לאירוע שהתרחש 
בסביבתו. ההכשרה מומנה ע"י משרד הרווחה, 

במסגרת הכנת הרשויות למצבי חירום.

חבילות  תורמים  ב"נטפים" 
לאחרים לקראת הפסח

במסגרת שיתוף פעולה בין מפעל "נטפים" בחצרים 
לעמותת "פתחון לב", התגייסו עובדי "נטפים" לפני 
במשותף.  שנרכשו  מזון  חבילות  לארוז  פסח 
החבילות כללו מצרכים שונים ובהם סוכר, אבקת 

מרק, מצות, תירוש, עוגה, עוגיות לפסח ועוד. 

יהודית פלס, האחראית על פעילויות מעורבות 
על  שמחתה  את  הביעה  ב"נטפים",  חברתית 
שותפות זו בנתינה ועל האפשרות לשמח אחרים 

לקראת החג.

שוק שומריה – יופי של רעיון!/ 
שרה אפללו

גם לכם יש בבית חפצים שאינם בשימוש, אבל 
קשה להיפרד מהם? מתנות ומזכרות ששוכבות 
כבר כמה שנים במחסן? בשומריה מצאנו פתרון: 

"שוק שומריה".
כחודש לפני פסח מכריזים על מקום איסוף, בדרך 
כלל דירה שהתפנתה, והתושבים מוזמנים לשים 
באותו מקום את כל החפצים הטובים שאינם 
בשימוש והם אינם מעוניינים בהם יותר. הדגש 
הוא על איסוף חפצים ט ו ב י ם בלבד!  ללא בגדים 
ונעליים )יש ביישוב חנות יד שנייה, שפתוחה כל 
השנה(. החפצים שמגיעים רבים ומגוונים מאוד: 
נוי, משחקים,  תמונות, כלים, תכשיטים, חפצי 
ספרים, תמרוקים, תיקים ועוד. לאנשים קל יותר, 
יודעים  כשהם  אהוב  מחפץ  להיפרד  כנראה, 

שמישהו אחר ייהנה ממנו.
את  לקנות  מוזמן  היישוב  וכל  מגיע  השוק  יום 
בודדים. מובן  בשקלים  השכנים  של  החפצים 
שהחפצים ששווים יותר נלקחים ראשונים ולכן 
מומלץ להגיע בזמן. הכסף שמצטבר מהשוק עובר 
לצדקה. זו השנה השלישית שבה מתקיים השוק. 

התמונות הן מהשוק שהתקיים בשנה שעברה.

ובדואיות  יהודיות  יזמיות   85
התכנסו למען יצירת שיתוף פעולה 

וקידום עסקי נשים בנגב

כנס ראשון מסוגו התקיים בבית קמה ביום שני, 
קטנים  עסקים  בעלות  בין  והפגיש   18.3.2019
משיקים,  ותחומים  התיירות  מתחום  ובינוניים 
במטרה לקדם עסקי נשים בנגב ולעודד שיתוף 
פעולה עסקי בין הנשים. הכנס הוא יוזמה של פורום 
מנהיגות כלכלית- חברתית בנגב, שמפעיל זו השנה 
השנייה מרכז "אדוה" )מכון מחקר המתמחה בניטור 
של  ובניתוח  וכלכליות  חברתיות  מגמות  של 
אלה(  מגמות  מול  אל  הממשלתית  המדיניות 
בתמיכתה של שגרירות ארצות הברית בישראל 
בכנס  הנגב.  לפיתוח  הרשות  בשיתוף  ונערך 
השתתפו צ'ארלס בראון, סגן נספח התרבות של 
השגרירות, הלן שניצר, מנהלת תחום העצמת 
נשים בשגרירות, שירן עדי, מנהלת תחום תיירות 
ותרבות ברשות לפיתוח הנגב וירונה בן שלום-

ריצ'רדסון, מנהלת הפרויקט "קסם המדבר" לקידום 
תיירות בדואית. מטעם מרכז "אדוה" השתתפו 
ברברה סבירסקי, מנהלת המרכז, נוגה דגן-בוזגלו, 
מנהלת הפורום מטעם מרכז "אדוה" ושרי ארליך, 

רכזת הפורום.
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>>

שוק קח תן בנבטים /מיכל אברהם

ביום רביעי, 11.4.2019,  נפגשנו באוהל אירועים 
להחליף פריטים ישנים בפריטים חדשים. הילדים 
ויצירה  קרה  ולימונדה  מכיבוד  מהשוק,  נהנו 
מחומרים ממוחזרים. השוק היה מהנה במיוחד 
והילדים שמחו לצאת עם פריטים חדשים שהחליפו. 

סדנת diy של מרכז הצעירים - 
אופיר,  ברית   / עציצים מבטון 

מנהלת מרכז הצעירים

הסדנה נערכה במרכז הצעירים בקיבוץ שובל 
בשני ימי שישי בתחילת חודש מרץ. בסדנה למדו 
שלבי  כל  על  בבטון,  לעבוד  איך  המשתתפים 
העבודה והגימור. היה מוצלח מאוד וכלם יצאו 

כשבידיהם תוצרים נאים. צילום: אופיר גליקי

סדנה למובילי התנדבות

מה קורה בגיל הרך
חנה רוטבלט, מנהלת המחלקה לגיל הרך

סדנת יצירה מחומרים ממוחזרים 
לסייעות 

27.3.2019, העבירה לילך דנדקר,  ביום רביעי, 
גננת מקיבוץ דביר, סדנה בנושא "יצירה מחומרים 
ממוחזרים" לסייעות הגיל הרך, במסגרת שיתוף 
הפעולה של מחלקת הגיל הרך עם שירלי חכם 
יפרח, רכזת איכות הסביבה. בעקבות הסדנה כתבה 
לילך: "יוצרים עולם ומלואו משאריות שאין בהן 
עוד צורך: כיסא יום הולדת מעיסת נייר, עציצים 
מנסורת והדבקות של מצרפים וגרוטאות מפסולת 

תעשייתית, פקקים, קרטונים, בדים ועוד."

התארחו  הרך  הגיל  מנהלות 
ב"פינת ממש" בשובל 

מנהלות הגיל הרך במועצה האזורית יואב התארחו 
ביום ראשון, 24.3.2019, במועצה. הסיור, שכלל גם 
את מנהלות הגיל הרך ביישובי המועצה, נפתח 
ב"פינת ממש" בקיבוץ שובל. "פינת ממש" היא 
פינה קבועה בשטח, שבה מתארחים ילדי הגן לחצי 
יום פעילות אחת לשבוע, בימי ראשון ומקיימים בה 
את פעילויות הגן, כולל ארוחת בוקר. לאחר מכן 
נפגשנו במועדון בשובל ודנו במקומה של מנהלת 

גיל הרך במערכת. היה חשוב וחווייתי.

יובלי הנגב
יריד האביב השנתי של "יובלי 

הנגב"/יסמין אורבך
ביום שישי, 5.4.2010, התקיים ב"יובלי הנגב" יריד 
האביב השנתי, בהובלת כיתות ו' ובשיתוף הילדים 
וההורים. מטרת היריד היא גיוס כספים למסיבת 
הסיום ותרומה כספית, שעל יעדה יחליטו הילדים 
בהמשך. תודה לכל מי שתרם, לילדים שלנו שעבדו 
קשה כדי להפיק את היריד וכמובן לוועד ההורים.

היזמות במועצה, במסגרת שיתוף הפעולה בין 
הקורס ל"מעברים נגב צפוני", המתקיים בשנתיים 

האחרונות.
זו השנה השלישית שבה פועל ב"מבואות הנגב" 
קורס סטארט-אפ. הקורס, שהוא חלק ממערך 
מגוון של קורסי בחירה לכיתות ז'-ח', חושף את 
בישראל  וההייטק  היזמות  לעולם  התלמידים 
ובעולם ומעודד אותם לחשיבה יצירתית. במהלך 

הקורס מתנסים התלמידים בהפיכת רעיונותיהם 
לתוכנית יישומית, עורכים פרזנטציות ומציגים את 
המיזמים שהגו בפני חבריהם ובפני יזמים בוגרים 
שהם פוגשים במהלך הקורס. התלמידים עורכים 
מדי שנה סיורים בעולם היזמות בבאר שבע ובתל 
אביב, נפגשים עם יזמים במתחמי wework ועם 
מפתחים ב-google ומשתפים אותם בחוויותיהם 

מעולם היזמות. 
בין המיזמים שנולדו בתוכנית זו: דב מילים, צ'יפ 
 sleep@go  , ,צ'ופ, המגבת המתחממת, חלון נקי
AIRMOP  ורבים אחרים. מנחת הקורס, אורנית דן, 
מציינת כי האתגר החשוב העומד בפניה היום הוא 
גיוס בנות לקורס, שרוב משתתפיו כיום הם בנים.

לומדים על מוזיקה ב"רימון"/ 
ההרכבים  מנהל  מיליגר,  רועי 
המוזיקליים של נוער בני שמעון 
ואופיר איילון, מרכז מגמת המוזיקה 

ב"מבואות הנגב”

ביום שלישי, 2.4.2019, ביקרו כ-30 חברי ההרכבים 
המוזיקליים של נוער בני שמעון ותלמידי המגמה 
למוזיקה ב"מבואות הנגב", מכיתות ט'-י"ב, בבית 
הספר למוזיקה "רימון" ברמת השרון. בני הנוער 
עברו שתי סדנאות אמן מרתקות בסמפלים )דגימות 
סאונד(, מחשב וטכנולוגיה במוזיקה וברית'ם סקשן 
במוזיקת הרוק ולמדו להכיר את המתחם הטכנולוגי 
של "רימון". התלמידים זכו במידע רב והזמנה 

להמשך לימודים מקצועיים במוזיקה בעתיד.

ביום חמישי, 14.3.2019, התקיימה במועצה סדנה 
למובילי התנדבות בהנחייתה של דגנית סלנט, 
יועצת ארגונית ומלווה פרויקטים ארציים לפיתוח 
מובילי  השתתפו  בסדנה  ההתנדבות.  תחום 
התנדבות מהיישובים ומובילי התנדבות של תוכניות 
התנדבות במועצה, במטרה לתת למובילים כלים 
נוספים, תוך בחינת האתגרים והגורמים המקדמים, 

לצד החסמים שעימם הם מתמודדים. 

טיול הערכה למתנדבי יחדיו

ביום שני, 18.3.2019, התקיים טיול הוקרה לוותיקים 
ממושבי יחדיו, המתנדבים מזה 16 שנה בצה"ל. 
הטיול אורגן במשותף על ידי גורמי הצבא המלווים 
ויחידת ההתנדבות בבני שמעון. הוותיקים ביקרו 
בבית התפוצות בתל אביב ופונקו בארוחת צהריים 

במסעדה. 

מה קורה בחינוך
מבואות הנגב

סטארט-אפ ב"מבואות הנגב"
קורס  תלמידי  זכו   ,28.3.2019 חמישי,  ביום 
הסטארט-אפ ב"מבואות הנגב" בסדנה תוססת 
וחווייתית בנושא שיתוף פעולה בעולם העסקי. 
הסדנה הונחתה ע"י חדוה גבריאל, מנהלת תחום 

>>

תלמידות מ"יובלי הנגב" נלחמות 
אלון  בהתחממות הגלובלית / 

דגני, מורה לקיימות

להסביר  החליטו   3 ה'  מכיתה  ואיה  נגה  אורי, 
לתלמידי "יובלי הנגב" על ההתחממות הגלובלית 
ולבקש מהם להצטרף למאבק, שאותו החלה ילדה 

בשם גרטה טונברג משבדיה. 

והבינו  הבנות נחשפו לנושא בשיעור הקיימות 
שעליהן לעשות מעשה. “הבנתי שנושא ההתחממות 
הוא כבר ממש כאן ועלול לפגוע בעתיד של בני 
דורנו ולכן החלטתי לקחת אחריות", מספרת אורי 
פצ'בסקי "בהמשך אנחנו רוצים שכולם יהיו מודעים 
וישנו הרגלים שגורמים להתחממות גלובלית. אנחנו 
מקבלות השראה מגרטה השבדית, שמועמדת 

לפרס נובל לשלום." 
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מיכל עובדיה, רכזת ההתנדבות

שלישי,  ביום  השנה  חל  הטובים  המעשים  יום 
2.4.2019. בקהילת בני שמעון, כמסורת השנים 
האחרונות, פרסנו את האירועים על פני השבוע 
כולו. בחלק מהיישובים נערכו אירועי שבוע המעשים 
הטובים לפני היום  ולאחריו. התברכנו בבני שמעון 
בקהילות מתנדבות, הדואגות לפעילות למען האחר 
לאורך השנה כולה ושבוע המעשים הטובים מהווה 

שבוע שיא לפעילות זו. 

במהלך שבוע המעשים הטובים השנה התקיימו 
אירועים רבים של התנדבות ועשיית טוב למען הזולת 
ולקחה בהם חלק קשת רחבה של אוכלוסיות: ילדים, 
נוער, מבוגרים וותיקים. הפעילויות היו מגוונות וכללו 
שתילה וחידוש של גינות קהילתיות, שיפוץ מועדונים, 
החברתי  והחינוך  הנוער  תנועות  של  הפעלות 
ביישובים ופעילות לילדים לבניית משחקים מחומרים 
ממוחזרים. פעילויות הילדים והנוער, בהובלת צוותי 
המורים והנהלות בתי הספר, כללו ניקוי של שמורות 
טבע, פעילות עם נוער רהט, פעילויות משותפות 
לנוער וותיקים, הקרנת סרט ותרומת הכסף ממכירת 
הסובלים  בילדים  לטיפול  לעמותה  הכרטיסים 
מתסמונת נדירה. ותיקי המועצה התנדבו במגוון 
תחומים: אפיית עוגות לחיילים, חלוקת ממתקים 
וציורי ילדים לחיילים, בניית סלים ומסירתם לגני 
ילדים, פעילות משותפת עם תנועת הנוער "כנפיים 

של קרמבו" ועוד מגוון פעילויות. 

ברצוני להביע הערכה ותודה לכל מי שלקח חלק 
באירועים אלה, שימח את האחר וחווה את תחושת 
ולמארגנים,  ליוזמים  תודה  שבנתינה.  הסיפוק 
לאנשי החינוך הפורמלי והחינוך החברתי, למובילי 
של  התנדבות  ובקבוצות  ביישובים  ההתנדבות 
המועצה, שלקחו חלק באירועים וארגנו חלק מהם, 
לגורמים הצבאיים בבסיס שפיפון ולעמותת "רוח 

טובה", שסייעה תקציבית.

באירועים  אתכם  לשתף  שמחים  אנחנו 
השונים:

שירלי  / לאחרים  תורמים  הילדים  בכרמים    
 אברג'יל, רכזת ההתנדבות בכרמים 

בכרמים ציינו את שבוע המעשים הטובים בתרומה 
וסיוע לאחרים. במסגרת תנועת הנוער "צמרת" 
ארגנה שכבה ד' ביום שלישי, 2.4.2019, אירוע של 
הקרנת סרט לילדי הקיבוץ. כל ההכנסות מוקדשות 
לעמותה לסובלים מתסמונת פיט הופקינס, המוקמת 
בימים אלה על ידי אחת ממשפחות הקיבוץ, שבנה 

סובל מהתסמונת. 

באותו יום המשיכה שכבת ו' בהקמת גינה בהוסטל 
חדש המיועד לילדים אוטיסטים, שיפתח בקרוב 
בשכונת רמות בבאר שבע ואומץ על ידי סליק כרמים 
)"סליק" הוא השם המקובל בתנועת הנוער "צמרת" 
למסגרת מקומית של תנועת הנוער, בדומה ל"סניף", 
"שבט" או "קן" בתנועות נוער אחרות(. לצורך המימון 
אירוע בתשלום  הגינה הפיק הסליק  בניית  של 
לקהילה ובמסגרתו תרמה כל שכבה את חלקה 
באירוע: שכבה ה' מכרה פלאפל, שכבה ו' מכרה 
קינוחים משובחים ושכבות ז'-ח' ארגנו ערב שירה, 

פיצות ומרקים.  

יצאו כחמישים מתנדבים,  יותר החודש  מוקדם 
חניכים ומדריכים מסליק כרמים ליום עבודה מרוכז. 
בהמשך השנה מתכנן הסליק להמשיך באימוץ 
ההוסטל באופן קבוע, כאשר שכבות ז'-ח' יארגנו 
פעילויות לילדים ושכבות ד'-ו' ימשיכו לטפח את 

הגינה. תודה למועצה ,שתורמת את ההסעות.

בנבטים משחקים ביחד / אדווה אלמליח, מנהלת 
הגיל הרך בנבטים

ילדי גן "תמר" בנבטים, הגן הבוגר, הכינו במהלך 
השבוע משחקים דידקטיים מחומרים ממוחזרים 
עבור הילדים הצעירים יותר  בגן "רימון". ביום רביעי, 
3.4.2019, נפגשו הילדים משני הגנים בגן "רימון". 
הבוגרים לימדו את הצעירים את חוקי המשחקים 
ושיחקו יחד איתם. היתה חוויה מדהימה עבור הצוות 

וכמובן, עבור הילדים הבוגרים והצעירים כאחד.

 חמצוואר לחניכי "כנפיים של קרמבו" / ענת הורביץ, 
מנהלת בית גיל-עד

ותיקי גיל-עד ממשיכים לעשות טוב. ביום רביעי, 
3.4.2019, במסגרת שבוע המעשים הטובים, הגענו 
לפעולה של תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" 
והבאנו כובעי חמצוואר שנתפרו בבית המלאכה של 
בית גיל-עד. הוותיקים סיפרו לחניכים על החוויות 
שלהם כצעירים בתנועות הנוער. היה מרגש מאד.

 ותיקי בית גיל-עד חילקו סלים בגנים / ענת הורביץ, 
מנהלת בית גיל-עד

ביום שלישי, 2.4.2019, יום המעשים הטובים, חילקו 
ותיקי בית גיל-עד סלים מקושטים לאחסון משחקים 
שהכינו בבית המלאכה בבית גיל-עד, בגני הילדים 

בבית קמה, גבעות בר, דביר, מושבי יחדיו ושובל.

 שותלים ביחד בגבעות בר / טל שם טוב ושרה צרפתי

גינה חדשה נוצרה בשבוע המעשים הטובים בבני 
שמעון. הגינה היא פרי שיתוף פעולה בין הילדים, בני 
הנוער וותיקי היישוב. ביום שלישי, 2.4.2019, יצאו 
ילדי שכבה ב' למבצע ניקיון ביישוב ובפרט באזור 

>>

עושים טוב
שבוע המעשים הטובים

מה קורה ותיקים
צבע טרי לקראת הפסח במועדון 
ותיקי יחדיו / אנני ארז, מנהלת 

מועדון ותיקי יחדיו

שלומי נוגה, מש"ק אשכול מושבי יחדיו במשמר 
הגבול ומאיר דרעי, תושב יחדיו ומתנדב במשמר 
8.4.2019, בהתנדבות  הגבול, צבעו ביום שני, 
את מועדון הוותיקים ביחדיו והשרו אווירת פסח 
בבית השני של הוותיקים. לאחר הצביעה סדרה 
את המועדון דייזי המדהימה. השניים מצטרפים 
למסורת ארוכת שנים, שבמסגרתה משפצים 
תושבי המושבים את המועדון ומייפים אותו. לפני 
שנתיים שיפצו אבישי סולטן ושלומי ועקנין, שני 
כבאים תושבי יחדיו, את מרפסת המועדון והפכו 

אותה לפינת חמד.

מפגש סיום הפרויקט "קהילה 
לומדת"/ענת הורוביץ, מנהלת 

בית גיל-עד

ביום שלישי, 2.4.2019, יום המעשים הטובים, נערך 
מפגש הסיום עם נציגי כיתות ט' מ"מבואות הנגב" 
במסגרת הפרויקט '"קהילה לומדת", שהחל לפני 
15 שנים ומרגש אותנו כל שנה מחדש. בסיום 

המפגש חילקו בני הנוער פרח לכל ותיק.

>>

מה קורה בספורט
הספר  לבתי  כדורסל  טורניר 

היסודיים/ימית כליף

7.4.2019, אירח בית הספר "יובלי  ביום ראשון, 
הנגב" מגבעות בר את בתי הספר "נווה במדבר" 
מחצרים ו"ניצני הנגב" מבית קמה לטורניר כדורסל 

בהובלת ימית כליף, המורה לחינוך גופני. 
במקום הראשון בטורניר הבנות זכו בנות "נווה 
במדבר", במקום השני בנות "יובלי הנגב" ובמקום 
הראשון  במקום  הנגב".  "ניצני  בנות  השלישי 
בטורניר הבנים זכו בני "יובלי הנגב", במקום השני 
בני "נווה במדבר" ובמקום השלישי בני "ניצני הנגב".

המועצה  לבנות  מדליות 
בהתעמלות מכשירים

בנות בני שמעון זכו למדליות בתחרות הארצית 
השנייה העונה בהתעמלות מכשירים, שנערכה 
ביום חמישי, 11.4.2019, באור יהודה בהשתתפות 
קבוצות מאור יהודה, פתח תקווה, גדרות, ראשון 

לציון, רעננה, רמת השרון, נתניה והרצליה.
ליה אלמלם זכתה במדליית זהב בקרקע ולמדליית 
כסף  במדליית  זכתה  גור  גל  רב,  בקרב  כסף 
בקורה וקרקע והגיעה למקום הרביעי בקרב רב 
ונעמי נתן זכתה למדליות ארד על הקורה ובקרב 
רב. הקבוצה כולה, מכבי באר שבע, במסגרתה 
הראשון  למקום  הגיעה  ומתחרות  מתאמנות 
בתחרות הקבוצתית. גם בתחרות הראשונה לעונה, 
שנערכה בשבת, 23.3.2019, ברמת השרון, זכו 

הבנות בהישגים רבים.

הצלחות למתעמלי ומתעמלות 
בני שמעון / מיכל קשנסקי

באליפות נחל שורק בפס אקרובטי שהתקיימה 
ביום חמישי, 7.3.2019, בהשתתפות קבוצות מכל 
האזור, סיימו מתעמלי בני שמעון במקום השני 
הקבוצתי. הישגים אישיים בקטגוריות הגיל השונות: 
מקום ראשון  לליאור מלכא, אורי שליו, אדל דוידוב 
וליאור שדות. מקום שני ליפתח ברקוביץ אפרים 
ויעל חסידים. מקום שלישי לעיילה אלון, אבישג 
שלומוביץ, גל אברם אליעז ויאיר בלוק. בתחרות 

לקחה חלק גם השופטת שלנו, נטע שקד.

מקום שלישי בבדמינטון/גלעד 
סילבסטר

אליפות  התקיימה   5-6.4.2019 השבוע  בסוף 
אשדוד הפתוחה לנוער לזכרה של דבורה גפן, 
ממייסדות ענף הבדמינטון בישראל. באליפות 
השתתפו הטובים בשחקני הנוער בארץ. מבני 
גומל, עידן  יואב עמית, צליל  שמעון השתתפו 
סילבסטר, עמית חראפונסקי, נועם חליוא, איתי 
אלבז, עומר אוסרוביץ' וניר סגל. במקום השלישי 
בקטגורית הזוגות עד גיל 15 זכה הצמד העולה, 
איתי אלבז ועומר אוסרוביץ'. בקטגורית היחידים 
עד גיל 15 זכה עומר אוסרוביץ' במקום השלישי. 

בהצלחה באליפות ישראל בחודש מאי!
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במושב נבטים מתקיימות פעילויות התנדבותיות 
קהילתיות עם חיילים מיחידות שונות.

ביום שישי, 22.2.2019, הגיעו חיילים מבה"ד 20 
להתנדב בגן הילדים. הם בנו קיר ירוק בגן ביחד 
עם הילדים וערכו איתם קבלת שבת. כל הכיבוד 
הוכן על ידי מתנדבות מהמושב, שהכינו סנדוויצ'ים 

ועוגות.

מושב נבטים מארח בשנים האחרונות 3 מחזורי 
קק"ש )קורס קציני שריון( בכל שנה, לשבוע אימוני 
שטח. עד היום התארחו במושב כבר 25 מחזורים 
כאלה. במסגרת מסורת האירוח אנו עורכים להם 
ארוחת ערב גדולה ומפנקת, בנוסף לפעילות 
משמחת כמו קריוקי ופעילויות עם הנוער. צוות 
השמירה שנשאר לשבת, מתארח לארוחות סוף 
השבוע, מקלחות וסתם בית חם בבתי תושבים 
מארחים. אנו רואים בפעילות זו ערך עליון. הנוער 
וחברת הילדים, כמו גם תושבי היישוב, יוצאים 

נשכרים מהפעילות.

ביום שלישי, 19.3.2019, במסגרת שבוע האירוח 
האחרון של חיילי קק"ש, התקיימה איתם פעילות 
משותפת בהובלתה של איריס רוזיליו, שכללה 
טיפול במקלטים שיועברו לשימוש הקהילה וטיפול 
בגינות של ותיקים שאינם יכולים לטפל בגינותיהם. 

עובדי "נטפים" מתנדבים מכל הלב
יחידת המעורבות החברתית של מפעל "נטפים" 
פלס,  יהודית  של  בהובלתה  חצרים,  בקיבוץ 
בתחומי  והנתינה  ההתנדבות  את  מרחיבה 
המועצה בשיתוף פעולה עם יחידת ההתנדבות 

של המועצה.

לאחרונה התקיימו שתי פעילויות בהתנדבות של 
עובדי "נטפים":

מתנדבים בנבטים: בניית קיר ירוק ופעילות בתחום 
הקיימות - פרי שיתוף פעולה של "נטפים", ליאור 
רשף, ממובילי ההתנדבות בנבטים, מנהלת מועדון 
"מופת" בנבטים מעמותת ותיקי בני שמעון, קק"ל 

ויחידת ההתנדבות של בני שמעון.

 במסגרת הפעילות שמעו ותיקי המועדון הרצאה 
על תחום המים מנציגי קק"ל. בהמשך נערכה 
פעילות משותפת, שבמסגרתה נבנה קיר ירוק 
במועדון הוותיקים, בהובלתם של מתנדבי "נטפים" 

מבני החינוך, לקראת שתילת הגינה. למחרת, ביום 
3.4.2019, שתלו ותיקי הישוב ובני הנוער  רביעי, 
משכבות ט'-י"א בצוותא צמחים בגינה החדשה, 
בסמוך למועדון הוותיקים וייפו את הכניסה אליו. 
ביום חמישי, 4.4.2019, הצטרפה שכבה ה' לעשייה 

בשתילה של צמחים נוספים בגינה החדשה. 

"פורה"  בשמורת  מנקים  הנגב"  "ניצני  תלמידי 
ומבקרים ב"סודהסטרים" / זיוה נבון 

2.4.2019, ביקרו תלמידי כיתות ד'  ביום שלישי, 
באזור  "סודהסטרים"  במפעל  הנגב",  מ"ניצני 
התעסוקה "עידן הנגב". הביקור במפעל היה חלק 
השתתפו  שבמסגרתו  הטובים,  המעשים  מיום 
הכיתות במבצע ניקיון בשמורת "פורה" וביקרו 
במפעל, כדי ללמוד על מודעות סביבתית, קיימות 

והפחתת השימוש בפלסטיק.

את הסיור הובילה דבי רולניק הנהדרת והמדהימה. 
ובמפעל  המבקרים  במרכז  ביקרו  התלמידים 
הפלסטיק, התעניינו, שאלו המון שאלות, הסתחבקו 
עם העובדים בקווים ואפילו קיבלו בקבוק רב-
נהנו  המלוות  והמורות  הילדים  במתנה.  פעמי 
מאוד מהביקור הייחודי. החיבור בין המסרים של 
"סודהסטרים" ופרויקט הניקיון היה פשוט מושלם. 

תלמידי "יובלי הנגב" מנקים / צילם וכתב: אלון דגני
כיתות ד' ב"יובלי הנגב" יצאו  ביום שלישי, 2.4.2019, 
לנקות ולטייל באזור חוות שבדרון שביער להב. 
הילדים ניקו בהתלהבות, שמעו הרצאות מפי מתן 
גולן ועודד צימנד והכינו שלושה סרטים על אתרים 

שראו בדרך. היה יום מהנה, מלמד ונקי.

מחלקים ממתקים בבסיס שפיפון / מיכל עובדיה, 
רכזת ההתנדבות

ביום רביעי, 3.4.2019, התקיימה פעילות התנדבותית 
בבסיס שפיפון שליד שומריה. בפעילות השתתפו 
מתנדבים ותיקים מלהב, דביר, בית קמה, שובל, 
משמר הנגב וגבעות בר, המתנדבים באופן קבוע 
אחת לשבוע בבסיס זה. המתנדבים ארזו ממתקים 
הגנים  מילדי  לחיילים  ברכות  וצירפו  לחיילים 
ביישובים. מארזי הממתקים והברכות חולקו לחיילים 
בבסיס בצירוף מילות הערכה ותודה על שירותם. 

מחלקים עוגיות לחיילים / מיכל עובדיה, רכזת 
ההתנדבות 

חילקה קבוצת מתנדבים   ,1.4.2019 שני,  ביום 
ממושבי יחדיו עוגיות לחיילים שזה עתה התגייסו 
בבסיס שפיפון. העוגיות נאפו יום קודם לכן, בפעילות 
משותפת של הוותיקים במועדון מופ"ת במושבי יחדיו 
וילדי הגנים ביישוב. החיילים הודו למתנדבים וציינו 
כי פעילות זו נתנה להם תחושת תמיכה והרגשת 
בית. המתנדבים סיפרו על חוויה מרגשת. גורמי 
הצבא ומיכל עובדיה, רכזת ההתנדבות במועצה, 

הודו למתנדבים על פועלם למען החיילים.

פתיחת מועדון "נבטדודס", מועדון לילדי כיתות א'-ו' 
בנבטים / מיכל אברהם 

במושב נבטים ניצלו את יום המעשים הטובים 2019, 
שהתקיים ביום שלישי, 2.4.2019, להקמת מועדון 
ילדים חדש. רבים מתושבי המושב נרתמו ובאו 
לסייע בשיפוץ המבנה והתאמתו לתפקיד. "לפי 
ההתרגשות וההירתמות הרבה של ההורים והילדים, 
אין ספק שהקהילה בנבטים התרגשה לקראת 
פתיחתו של "נבטדודס", מועדון לילדי כיתות א'-ו'. 
המועדון יהווה חלק משמעותי בחיים החברתיים 
של הילדים בשעות אחר הצהריים וישמש למפגש, 
יצירה, פעילות ועוד הפתעות רבות. תודה לכל 
העוסקים במלאכה ביום המהנה הזה!", אומרת 
בחינוך  הילדים  תחום  מנהלת  אברהם,  מיכל 

החברתי בנבטים.

טוב, שם  "ערבה"/טל  מועדון  את   משפצים 
 מנהלת תחום הילדים באגף החינוך

ביום רביעי, 3.4.2019, שיפצו ילדי מועדון "ערבה" 
את  בברוש(  יחדיו  מושבי  של  לילדים  )מועדון 
המועדון, כחלק משבוע המעשים הטובים בבני 
שמעון. העבודה המשותפת של הילדים והמדריכים 
על חזות המועדון מגבירה את תחושת השייכות של 
הילדים למועדון. הילדים עבדו בשיתוף פעולה זה 

עם זו וביחד הפכו ת המועדון צבעוני ויפה יותר.

נטפים
מתנדבים

>>

מתנדבים בנבטים

ראוי לציין שמדובר בגינות מושב )גדולות במיוחד(. 

בפעילות השתתפו כ-45 חיילים וקצינים. מתנדבי 
לוגיסטית.  תמיכה  וסיפקו  הצטרפו  המושב 
ההתארגנות כללה גיוס כלי עבודה, הכנת מנות 
צוותי  עבור  מהמושב  מתנדבים  ידי  על  אוכל 
וסיורים מקדימים  החיילים במהלך הפעילות 
לבדיקת היקף העבודה בכל אתר. ביום ההתנדבות 
חולקו החיילים לשני סבבים:. הראשון מ-9:00 
עד 12:00 והשני מ-13:00 עד 16:00. במסגרת 
הפעילות הושג כל המטרות שנקבעו. ביום רביעי, 
20.3.2019, ערב פורים, התקיימה ארוחת הערב 

המסורתית שמוגשת לחיילי קק"ש. 

ביום ראשון, 24.3.19, נערכה פעילות משותפת 
שיזמו ליאור רשף, מוביל ההתנדבות בנבטים, 
יחידת המעורבות החברתית של מפעל "נטפים" 
בהובלתה של יהודית פלס, קק"ל ומועדון הוותיקים 
במושב. זהו שיתוף פעולה ראשון שנוצר בעידודה 
של מיכל עובדיה, רכזת ההתנדבות של בני שמעון.  
במסגרת הפעילות שמעו ותיקי המועדון הרצאה 
על תחום המים מנציגי קק"ל. בהמשך נערכה 
פעילות משותפת, שבמסגרתה ניבנה קיר ירוק 
במועדון הוותיקים, בהובלתם של מתנדבי "נטפים" 
מחצרים. לאחריה התקיימו התעמלות משותפת 
וארוחה במועדון. ברצוננו להודות למתנדבי מפעל 

"נטפים" וקק"ל, שהובילו את הפעילות. 

מחצרים. לאחר מכן התקיימו התעמלות משותפת 
וארוחה במועדון. ברצוננו להודות למתנדבי מפעל 

"נטפים" וקק"ל, שהובילו את הפעילות. 

תרומה וחלוקת חבילות מזון לפסח: שיתוף פעולה 
בין "נטפים" ויחידת ההתנדבות, במסגרתו חולקו 
חבילות מזון על ידי עובדי "נטפים". ברצוננו להביע 

את הערכתנו ותודתנו על פעילות זו.

מתנדבים בנבטים – מרץ 2019 / 
ליאור רשף וסמדר שבת, מובילי 

ההתנדבות בנבטים

שבוע המעשים הטובים

תודה
ברצוננו להביע את תודתנו על תרומות מכל 
הלב ולא בפעם הראשונה, של מפעל "נטפים", 
מפעל "קמהדע" ותורמים אנונימיים שונים 
– תושבים ובעלי עסקים קטנים, המסייעים 

בתרומתם החמה.
האגף לשירותים חברתיים
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חישוב מסלול מחדש 
בשל ההחמרה, אנחנו הולכים לקבל חוות דעת 
נוספת מרופאה נוירולוגית. בדרך אליה אנחנו 
מחליטים בינינו שזו תהיה הבדיקה האחרונה. 
עשינו כל מה שאפשר ועכשיו חוזרים לשגרה. הוא 
לבית הספר ואני לעבודה, אבל לאחר שעתיים 
של בדיקה מקיפה ותחקיר מעמיק - שינוי דרמטי 

בעלילה. חישוב מסלול מחדש. הנוירולוגית מציעה 
לבדוק אם זו מחלה אוטואימונית. אם התשובה 
חיובית, יש טיפול. אנחנו נשלחים לבצע בדיקה 
כואבת במיוחד - ניקור מותני. לבדיקה יש השפעה 
קשה על איתמר. הוא מנוטרל במשך 3 שבועות 

וסובל מכאבי גב וכאבי ראש חזקים מאוד.

למרות שלא קיבלנו תשובה חד-משמעית לגבי 
 – IVIG האבחנה, אנחנו מחליטים לעשות טיפולי
טיפולים הניתנים דרך הווריד במשך 8 שעות בבית 
חולים. גם כאן תופעות הלוואי לא מאחרות להגיע 
ובכל פעם לאחר הטיפול איתמר סובל מחום גבוה, 
כאבים וחולשה. אחרי 4 טיפולים אנחנו מחליטים 
להפסיק. הפעם, לשמחתנו, המצב מתייצב ואין 

החמרה נוספת.

איתמר מתעקש לחזור לבית הספר מיד אחרי 
הבדיקה. בקלילות ובהומור האופייניים לו אמר 
לי אחר כך: "סיפרתי לחברים שלי שיש לי פטור 
מריצת 2,000 מטר, כי גילו לי איזו מחלה." זו הגישה 

האופיינית שתלווה אותו במשך כל המסע הזה.

אני מתחילה לתאם את הבדיקות והטיפולים 
שאיתמר זקוק להם: פיזיותרפיה, בדיקות דם, 
נוספת. כאן  גנטיקה, אורתופד. ממש משרה 
אני מגלה שהתורים אינם מחכים לנו ומערכת 
הבריאות אינה תומכת. כל בדיקה וביקור של 
רופא נקבעים לעוד חצי שנה, שמונה חודשים 
ואפילו שנה וחצי. אני מנסה להפעיל שיקול דעת 
ולהחליט מתי ללכת לרופא פרטי ומתי להיעזר 

בקשרים.

במקביל לכך, אנחנו פותחים בתהליך מול הביטוח 
הלאומי. עוד התכווצות בלב כשאני שומעת בפעם 
הראשונה את המילים החודרות האלה: אחוזי 
נכות, אחוזי ניידות, סדים, תג נכה, עמותת איל"ן. 

יש לי ילד נכה.

בעוד החמ"ל שהקמתי מתנהל במרץ ואני מסמנת 
וי על עוד משימה, אנחנו מבינים שיש בעיה נוספת: 
ההחמרה במצבו של איתמר מהירה מאוד ואינה 
מתאימה לתסמינים של המחלה. אחרי שלושה 
100 מטר.  חדשים הוא כבר לא מסוגל ללכת 
לא מסוגל לעלות במדרגות. לא יכול ללכת עם  
נעלי ה"רדבק"  לנעול את  יכול  לא  כפכפים,  
החדשות שרק לאחרונה קנינו לו. הוא מתקשה 
מאוד להגיע מההסעה של בית הספר לכיתת 
הלימוד והדבר הגרוע ביותר – סובל מכאבים 
חזקים. אני בקשר רצוף עם הנוירולוג והאורתופד. 
אסור לשחק כדורגל, אסור לסחוב סנדות במחנה 
קיץ ואסור להתאמץ. האם מותר לו להשתתף 
בפעילויות עם חבריו? נסיעה לכנרת, טיול לצפון, 
יומיים בים. כל פעילות שגרתית כביכול הופכת 

לסימן שאלה.

מה לא הולך טוב?
ניצה מליק, קיבוץ חצרים

החברים שלו אמרו שהוא לא הולך טוב. ככה, יום 
אחד, כשהיה  בן 15. "הם אומרים שמשהו לא 
בסדר בהליכה שלי... שאני רץ כבד..." כששאלתי 
אותו אם כואב לו משהו או אם קשה לו ללכת 
הוא ענה בשלילה. לא ראיתי שום דבר שמחייב 

התייחסות.

אחרי כמה ימים, שאלתי אותו בבהלה למה הוא 
צולע. "אני לא יודע", הוא ענה.

קבעתי תור לרופא. הרגעתי את עצמי בתואנה 
שתמיד אני חושבת על הגרוע מכל ללא הצדקה.

מרופא משפחה לאורתופד, לנוירולוג, צילומים, 
EMG, עשרה ימים של מתח  המתנה לבדיקת 
ומוטרדת בימים.  ישנה בלילות  ולחץ. אני לא 
האבחנה חד-משמעית: מחלה נוירולוגית גנטית 
פרוגרסיבית כרונית, שפוגעת במערכת העצבים 

הפריפרית ואין לה טיפול. 

הלב שלי מתכווץ בפעם הראשונה.

המחלה הנוירולוגית הנפוצה ביותר שאיש 
לא שמע עליה

 CMT - Charcot :אז ככה קוראים למחלה הזו
Marie Tooth, על שם שלושה חוקרים שגילו 

אותה. המחלה גורמת לפגיעה במערכת העצבים 
ההיקפית. הפגיעה היא פרוגרסיבית, אבל בקצב 
איטי מאוד, של עשרות שנים, כך אומרים לנו. 
התסמין הראשון והבולט אצל רוב החולים הוא 
איבוד הדרגתי של יכולת ההפעלה של שרירי 
הגפיים ופגיעה בתחושה באזורים האלה. כלומר, 
קושי בהליכה ובתפקוד של כפות הידיים. לעיתים 
קרובות שואלים את איתמר אם כואב לו ללכת 
והוא מסביר שלא. זה פשוט מלווה במאמץ רב. 
נוסף הוא צורת כף הרגל, שמשתנה  תסמין 
ומקבלת קשת גבוהה. בישראל יש מעל 2000 

חולים במחלה הזו.

מהרגע הראשון הבחנתי בשוני ביני ובינו בהשקפת 
העולם. אני מודאגת מאוד והוא אינו מתלונן. יום 
אחד הוא חוזר מפעולה בצופים שמח וטוב לב, 
שורק לו, כמעט מדלג, אילו רק היה יכול. שאלתי 
אותו איך זה יכול להיות שהוא כל כך מלא אנרגיה 
ושמחת חיים, לא כועס ולא מתבאס והוא מסביר 
לי בסבלנות: "אמא, יש לי מחלה. מה את רוצה, 
שאני אשב ואבכה? לא! אני עושה מלא דברים וכיף 
לי." הוא ממש אינו מודאג. כשאנשים שפוגשים 
בו לראשונה שואלים אותו למה הוא צולע, הוא 
עונה שקיבל מכה או נפל בכדורגל. אלה תשובות 
שנשלפות בטבעיות ופוטרות אותו מהסברים. הוא 

רחוק מלרחם על עצמו.

הנסיעות הארוכות לרופאים ולבדיקות ברחבי 
הארץ נותנות לנו מרחב לשיחות נפש עמוקות 
ומלאות הומור. אנחנו מדברים על הכל ומנצלים 

כל "יום חופש" שנכפה עלינו ליהנות מהביחד. 

במקביל לכל זה, אנחנו רוכשים מכשיר "טורבו-
מד" לשתי הרגליים: סדים שמאפשרים לאיתמר 
ללכת מרחק רב יותר ולעלות במדרגות. המכשיר 
משפר בצורה משמעותית את היכולות שלו. אנחנו 
דואגים גם לאופניים חשמליים, שמאפשרים לו 
להתנייד בחופשיות ברחבי הקיבוץ. בנוסף לכך, 
הוא מתחיל להתאמן פעמיים בשבוע בפילאטיס 
מכשירים, דבר שמחזק מאוד את הגוף ומקנה 

לו יציבות.
איתמר מדהים אותי בחשיבה קדימה, בתכנון, 
בהצבת מטרות ובהגעה להישגים. בשנה הזאת, 
שבחצי ממנה הוא מושבת, הוא אינו מוותר על 
הדרכה בצופים ומקבל תעודת הצטיינות בלימודים 
ותעודות הוקרה מהמועצה האזורית וממחוז דרום 
על מעורבות חברתית. הוא בוחר את העיסוקים 
שהוא אוהב - פעילויות משמעותיות שנותנות לו 
סיפוק וקשרים משמעותיים עם חברים. החברים 

של איתמר הם נקודת אור ענקית - כל כך הרבה 
תמיכה, קבלה ורגישות והוא - בתמורה ובהערכה 

רבה, מאפשר להם להושיט לו יד.

הנוער אמר את דברו
שנה לאחר האבחנה, מתארגנת נסיעת בנים 
מהכיתה לבורגס. אני מסרבת לאפשר לאיתמר 
להצטרף, מחשש שלא יסתדר בחו"ל ומאירועים 
בלתי צפויים. ערב אחד מגיעה אלי הביתה משלחת 
של חמישה בנים, שאינם מוכנים לוותר ומעלים 
נימוקים שמשאירים אותי חסרת מענה. לכל שאלה 
יש להם תשובה. הם הצליחו לשכנע אותי והוכיחו 
שהצדק היה עימם. האירוע הבלתי צפוי ביותר היה 
כשהמעלית התקלקלה והם סחבו את איתמר על 

הגב 3 קומות!

שוב  לפולין,  במשלחת  חודשים,  כמה  לאחר 
הוכיחה הרגישות שלהם את עצמה. איתמר נסע 
עם קלנועית. כשחזר מהמסע, הוא סיפר לי שבכל 
מקום שהיה בו מעט קושי, הוא לא הספיק להרים 

מבט וכבר ניגשו 4-3 חבר'ה לעזור לו. 
הטיפולים,  לאחר  התייצב  שהמצב  למרות 

האתגרים לא נגמרו. 
האישור ללימודי נהיגה וקבלת רישיון מתעכב 
במשך חודשים וכרוך בבירוקרטיה מרגיזה, דווקא 
עבור מי שזקוק יותר מאחרים לעצמאות וניידות. 
הניסיון המאתגר להתקבל לשנת שירות, כששום 
מקום אינו מקבל נער נכה, ההתנדבות לצה"ל - כל 
אחד מאלה כרוך בחודשים ארוכים של התנהלות 
בירוקרטית מתישה ומתסכלת. איתמר אינו מוותר 
ואני אתו, מגויסת ונלחמת עד שכל היעדים מושגים.

למרות שהצלחנו, בעיני זו תעודת עניות למדינה 
שלנו, שאינה עושה די כדי לסלק את המכשולים 
מדרכם של אלה שזקוקים להקלות יותר מכולם. 
CMT היא מחלה שמעטים מכירים. אנחנו שמענו 

עליה לראשונה כשקיבלנו את האבחנה. גם חלק 
מהנוירולוגים והאורתופדים אינם מכירים אותה. 
מהר מאוד גיליתי שאין אינפורמציה בעברית. 
חיפשתי עם מי לחלוק ואת מי לשתף וזה לא היה 
פשוט, אבל מצאתי. בזכות השיחות שלי עם חולים 
אחרים, הבנתי כמה חשוב שיהיה לכל החולים 

מידע מונגש וגם קהילה תומכת. 
איתמר  של  האבחנה  מאז  שנים  ארבע  חלפו 
והחלטתי לקחת את חוסר האונים והקושי של חולי 
CMT ובני משפחותיהם ולתעל אותם למקום של 

כוח - להעלות את המחלה למודעות ולשנות את 
המציאות. בנובמבר האחרון חברו שלושה אנשים 
להקמת העמותה לחולי CMT: נחמיה רובין, איציק 
לב-ארי ואני. עם נחמיה יצרתי קשר לאחר שראיתי 
 .CMT פוסטים שכתב בקבוצת הפייסבוק של חולי
הוא סיפר לי על בתו בת הארבע, שעברה ניתוחים 
בשתי רגליה בשל המחלה וקישר אותי עם איציק, 
שחולה בעצמו ב-CMT ועבר מספר ניתוחים באגן 
בילדותו. מהר מאוד הבנו שאנחנו חולקים אותו חזון 
ומדברים אותה שפה. מאז קיימנו שני מפגשים,  
שבהם השתתפו עשרות אנשים, הבאנו הרצאות 
של רופאים והקמנו קבוצות תמיכה. העמותה יוצרת 
תהודה ממפגש למפגש ומצטרפים אנשים נוספים.

העמותה לחולי CMT ובני משפחותיהם פועלת 
למען יצירת קהילה לתמיכה פיזית ונפשית ולמיצוי 
CMT. חלק מהיוזמות  הזכויות המגיעות לחולי 
של העמותה הן הקמת אתר אינטרנט להנגשה 
של כל המידע הרלוונטי, הקמת מרכז לאבחון 
ולטיפול, השתלמויות לאנשי מקצוע, התקשרות 
למחקרים שנערכים בחו"ל והנגשה של תרופות 

ניסיוניות לחולים בארץ. 

אותו  ולהפוך  שלנו  החלום  את  להגשים  כדי 
למציאות, אנחנו זקוקים לכם. כל תרומה תתקבל 

בשמחה ובהערכה רבה.

ליצירת קשר ולתרומות לעמותה היכנסו לאתר 
של העמותה:

עמותת סי.אמ.טי  ישראל ע"ר מספר 580679744
C.M.T ISRAEL ASSOCIATION  (R.A) 580679744

תרומה בהעברה בנקאית ניתן להעביר לחשבוננו 
בבנק המזרחי, סניף 401, ירושלים. 

מספר חשבון: 485476
תרומה באמצעות המחאה ניתן לשלוח למשרדי 

עמותת CMT בכתובת:
רח' אריה קובובי 25 דירה 3 ,ירושלים. 9675737

www.cmt.org.il 

052-5013383 
cmt.org.il@gmail.com 

www.facebook.com/cmt.org.israel  

צוות הקמת העמותה: מימין, חובש כובע – נחמיה רובין. באמצע, בחולצה משובצת – איציק לב-ארי. בצד שמאל - אני, ניצה מליק
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תמר אליהו, מנהלת מחלקת שפ"ה
זה אולי נראה כמו נצח, אבל למעשה זוהי 
אחת המחלקות הצעירות בבני שמעון. היא 
נולדה רק לפני כשנתיים, כאשר הופרדה 
ממחלקת השפ"ה והסביבה ומאז היא הולכת 
על  מדברים  אנו  פעילותה.  את  ומרחיבה 
מחלקת האחזקה של המועצה האזורית בני 

שמעון, בניהולו של דודי אברג'ל. 

2011", מספר  "התהליך החל כבר בשנת 
דודי. "הדרה גורפינקל, מנכ"לית המועצה 
ואני החלטנו לפעול לקבלת תו תקן למתקני 
משחקים. בעבר נהגה המועצה להעסיק 
ברור  והיה  חיצוניים  קבלנים  זה  בתחום 
שמדובר בהוצאה שאינה מצדיקה את עצמה. 
במהלך לא פשוט מול מכון התקנים, הצלחנו 
בכוחות  זאת  לבצע  אישור  לקבל  לבסוף 
עצמנו. קיבלנו את תו התקן הראשון ב-2016 
ומאז מחדש לנו מכון התקנים את התקן מדי 
שנה. מכון התקנים מחויב לטפל בשליש 
מהמתקנים ואת השאר אני משלים, כך שכל 

מתקן עובר בדיקה של מכון התקנים פעם 
בשלוש שנים. בשנתיים שבאמצע אני אחראי 
על תקינותם של המתקנים." לצורך המעקב 
אחרי הבדיקות ותיקון הליקויים, משתמש דודי 
באפליקציה לבדיקת מתקנים חודשית. "בכל 
זמן נתון אני יכול להיכנס לנתונים ולראות את 
מצב הגן ומתי הוא נבדק בפעם האחרונה." 

האחזקה  תחום  בין  להפריד  ההחלטה 
והתשתיות לבין תחומי השפ"ה והסביבה 
להרחבת  האסטרטגיה  ברוח  התקבלה 
השירותים שבהם יש יתרון לגודל, אך לא 
פחות חשוב מכך, כדי לשפר את הזמינות 

ואיכות השירות לתושב.

המחלקה מונה בסך הכול ארבעה עובדים 
ומנהל אחד, אבל אחראית על תחומים רבים, 
שאנו פוגשים בהם מדי יום. אם כך, מה הפלא 
שיש מי ששומר את מספרי הטלפונים הניידים 

של עובדי המחלקה בחיוג מקוצר? 

"אני מנהל שני צוותי עבודה - צוות אחזקה 
וטיפול מונע, הכולל את אילן עטר ואילן יונה 

וצוות שני, לטיפול בתשתיות ואחזקת כבישים, 
הכולל את דני יפרח והישאם אלעביד.  תוכנית 
העבודה מתחלקת על פי תחומי האחריות 

וכוללת: 

אחזקת מתקני כושר וגני משחקים - ביצוע 
בדיקות שנתיות וחודשיות של גני המשחקים 
ומתקני הכושר. המועצה האזורית בני שמעון 
היא בין המועצות האזוריות הבודדות, אם לא 
היחידה, שקיבלה ממכון התקנים סמכות 
לבצע בעצמה בדיקת תקינות לגני המשחקים 
ומתקני הכושר בתחומה. לצורך זה עברתי 
סידרה של הכשרות לקבלת הסמכות ממכון 

התקנים. 

אחזקת מבני הציבור הנמצאים באחריותה 
הישירה של המועצה )מוסדות חינוך, מועדוני 
ומשמר  נבטים  יחדיו,  במושבי  הזהב  גיל 
הנגב, מועדוני נוער ועוד( - תחזוקה שוטפת 
ותחזוקה מונעת - ממזגנים, דרך חשמל, 
תאורה, אינסטלציה, החלפת גדרות בטיחות 
וכדומה. אילן עטר הוא איש המיזוג שלנו, 

המומחה לטיפול בתקלות, ניקיון וטיפול מונע 
ועוסק גם בהתקנת מזגנים. אילן ואילן עובדים 
בשיתוף פעולה מצוין, נענים לקריאות ועובדים 
בהתאם לתוכנית עבודה שבועית. בנוסף לכך, 
תקופת ההיערכות לקייטנות הקיץ היא תקופה 
עמוסה מאד אצלנו. לאחר סקר שמבצע דוד 
פרייברג, קצין הבטיחות במועצה, אנחנו מקבלים 
רשימת ליקויים של כל מבנה ונדרשים לביצוע 
תיקונים בלוח זמנים צפוף. התפיסה שלנו היא 
לדאוג לבצע בדיקות יזומות, ניקיון סיפונים כל 
3 חודשים לפחות וכמובן, להיות זמינים לכל 

קריאה.  

כיבוי אש – אנחנו אחראים על כל מערכות כיבוי 
האש במבני הציבור של המועצה, גני ילדים ובתי 
הספר ומספקים אחזקה שנתית וחצי-שנתית 
וטיפול בליקויים לאורך כל השנה. גם בתחום 
זה הכוונה היא להתרחב ולהתמקצע בהכשרות 
הנדרשות כדי לבצע את הבדיקות השוטפות 
בכוחות עצמנו, לייעל את השירות וכמובן להקטין 

עלויות. 

תשתיות כבישים – כאמור, עבדנו בעבר עם 
חברה קבלנית. אחת לשנה היה מתפרסם מכרז 
ובמסגרתו בוצע סקר בכל יישובי המועצה. עם 

הקמת המחלקה, הוחלט להעביר את האחריות 
על הטיפול אלינו, כולל סימון כבישים וטיפול 
בתמרורים. צוות התשתיות של דני והישאם כבר 
מוכן עם תוכנית עבודה. לפני מספר חודשים 
נרכשה מכונה לסימון כבישים וממש בקרוב 
ניכנס להפעלה - צביעת פסי ניתוב, מעברי חצייה, 

אבני שפה ועוד. 

טיפול באחזקת המבנים במושבי יחדיו, נבטים 
וגבעות בר - מענה לקריאות תיקון ושבר, תחזוקה 
מונעת, טיפול באינסטלציה, סיוע במסגרות 

החינוך ועוד. 

אחזקת מבני חינוך בתשלום בדביר ובית קמה - 
לפני כשנתיים, לאחר דיון במסגרת השולחנות 
העגולים )התהליך האסטרטגי במועצה(, הוחלט 
לבצע בקיבוץ דביר פיילוט של אחזקת מבנים על 
פי קריאה. היתה דרישה למענה מהיר וצמצום 
התלות בקבלנים. נקבעה נוסחה לחיוב על פי 
יום עבודה או חלקי יום עבודה ועלות חומרים. 
בשנה האחרונה בוצעו מספר פרויקטים על-פי 

אותו מודל גם בבית קמה. 

 - ציבור  ואחזקת שטחי  הגינון  טיפול בתחום 
במושבי יחדיו, נבטים וגבעות בר, בית המועצה 

ומוסדות החינוך, אנו מטפלים גם בנושא הגינון. 
אנחנו מכינים תוכניות עבודה לגינון והשקיה 

ומפקחים על קבלני הגינון. 

אחזקת מקלטים ומיגוניות - מחלקת האחזקה 
נערכת להיכנס בחודשים הקרובים לטיפול 
בתחזוקת המקלטים והמיגוניות ברחבי המועצה, 
שהיו עד היום באחריותם של היישובים, תחת 
פיקוחו של נועם רז, קב"ט המועצה. לאחר ביצוע 
סקר, ניערך להתאמת התנאים לדרישות פיקוד 
העורף. נהיה אחראים על ניקיון, צבע, אינסטלציה 
וחשמל ונדאג שכל המקלטים וכל המיגוניות 
יהיו תקינים בעת הצורך. נעשה כל מאמץ כדי 
שהמקלט יהיה ראוי לשימוש ואת המקלטים שלא 
ניתן להשמיש, נדאג לגרוע ממצבת המקלטים.

דודי מברך על שיתוף הפעולה עם מחלקת 
ועל כך  )כולנו בבית אחד  והסביבה  השפ"ה 
כדאי להרחיב בכתבה נפרדת(. אנחנו עובדים 
יחד, מחלקים משימות ולעיתים אף חולקים 
את הצוותים. יש לנו ראייה משותפת על אופי 
מתן השירות לתושב ולמועצה. אנחנו יודעים 
לבוא ולתת מענה זמין ומהיר. יש לנו שני צוותים 
שחופפים במידה מסוימת ומסייעים זה לזה, בכל 

עת שיש צורך בכך. 

המועצה מבפנים: מחלקת אחזקה

מה בין סימון כבישים 
לאחזקת מקלטים
שיחה עם דודי אברג'יל, מנהל מחלקת האחזקה
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 ענבר ברקוביץ אפרים, עורכת דין

בשנה שבה מתערבב שיח בחירות בנקיונות פסח 
וחגיגות העצמאות, כדאי לעצור רגע, לבחון את מה 
שיש ולקבל קצת פרופורציות ערב יום העצמאות. סוף 
מלחמת העולם השנייה. אנחת רווחה נשמעת ברחבי 
העולם. המדינות החזקות מחלקות את העולם לאזורי 
שליטה והאימפריה הבריטית מתפרקת. חמש מדינות 
זכו לעצמאות בשנת 1948: מיאנמר )בורמה(, צפון 

קוריאה, דרום קוריאה, סרי לנקה וישראל. 

בנות 71. איפה הן ואיפה אנחנו? 
"הרפובליקה  הרשמי  בשמה  או  קוריאה,  צפון 
הדמוקרטית העממית של קוריאה" )נכון, דמוקרטיה(, 
מדורגת אי שם למטה בתחתית מדד החופש. אין בה 
חופש עיתונות והוצאות להורג ללא משפט הן עניין 
שבשגרה. לפי דיווחים, שוהים כ-200,000 מאזרחיה 
במחנות מאסר ועבודה בשל דיעותיהם הפוליטיות. 

אף היא חוגגת אתנו את עצמאותה. 

קוריאה האחת - צפונית ודרומית יחדיו, היו מסופחות 
1910, עד שיפן נכנעה  לאימפריה היפנית משנת 
לבנות הברית ב-1945. בתום מלחמת העולם השנייה 
התפצלה קוריאה - הצפון לחסותה של ברית המועצות 
 1948 והדרום לחסותה של ארצות הברית. בשנת 
הוכרז שיתקיימו בשתי המדינות בחירות בפיקוח 

האו"ם. 

צפון קוריאה סירבה להשתתף במשחק ולשלטון 
עלה קים איל סונג, שביצע טיהורים פוליטיים וזכה 
להיות, עד היום, הנשיא היחיד של צפון קוריאה. 
אחרי מותו הוכרז השליט כ"נשיא היחיד והנצחי של 
הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה". עם 
נצח אינני יכולה להתווכח. בדמוקרטיה המופלאה 
של קוריאה העממית נהוגה שיטת מעמדות חיננית 
בשם "סונגבון". בשיטה זו נחלקים האזרחים לשלושה 

 בנות 71.
איפה הן ואיפה אנחנו? 

מעמדות עיקריים על רקע פוליטי, חברתי וכלכלי, 
שלושה דורות אחורה. השיוך למעמדות קובע גישה 
לחינוך, תעסוקה ואפילו מזון. על הרעב לא מדווחים. 

דרום קוריאה, כמו שכנתה מצפון, נקראה לכונן בחירות 
בפיקוח האו"ם ב-1948. כאן מסתיים הדמיון. מדינה זו 
חוותה שלטון אזרחי, מהפכות צבאיות ואף דיקטטורה 
צבאית לאורך שנות ה-60 וה-70. בתחילת שנות ה-90 
של המאה ה-20 הפכה כלכלתה לאחת מהכלכלות 
 ,LG-המובילות בעולם. האמא של "סמסונג", "יונדאי" ו
מורכבת מרוב נוצרי ובודהיסטים ומונהגת ע"י נשיא, 
הנבחר לקדנציה יחידה בת 4 שנים. הנשיא, שהוא גם 
מפקד הכוחות המזויינים, ממנה את ראש הממשלה 
וחברי הפרלמנט. כאמור, הוא נבחר לקדנציה אחת 
בלבד, שאינה ניתנת להארכה. בסופה מתקיימות 
בחירות חדשות. נשיאה שהואשמה בשחיתות הודחה 
קרוב לסיום כהונתה. חד וחלק. דרום קוריאה מדורגת 
במקום ה-30 מבין המדינות השוויוניות ביותר )ישראל 
במקום ה-63( וזכתה במקום השני בעולם במדד 
החינוך )ישראל במקום ה-29(. קשישים זוכים לתמיכה 
בלתי מסויגת ורמת חייהם נשמרת גם בגיל מופלג. 
בזכותם של הישגים אלה התקבלה דרום קוריאה 

לOECD-, הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח. 

מיאנמר )בשמה הרשמי(, או בורמה )בשמה העממי(, 
היתה ממלכה של מהגרים מסין, שהועברה מיד 
ליד בשל אוצרות הטבע שבה ובראשם עץ הטיק. 
הבריטים קיבלו אותה מהיפנים, ממש כמו את קוריאה. 
ב-1948 היא הפכה למדינה לעצמאית בעלת משטר 
סוציאל-דמוקרטי. 60% מתושביה הם בורמזים והשאר 
משתייכים ליותר מ-135 קבוצות אתניות שונות. בשנת 
1962 נכנסה מיאנמר לכמעט שלושה עשורים של 
שלטון צבאי דיקטטורי ומדכא. ההתקוממות העממית 
נגדו הגיעה לשיאה במה שזכה לכינוי "התקוממות 

8888" - הפגנות שפרצו ב-8.8.1988 ונגמרו באלפי 
הרוגים ובנפילת השלטון הצבאי. כיום מנסה המדינה 
הנחשלת לשקם את מוסדותיה, ששותקו תחת השלטון 
הצבאי ולדאוג לקיומם של אזרחיה, שכשליש מהם 
מצויים מתחת לקו העוני. מיאנמר נפתחה להשקעות 
זרות, אך הנזק הנלווה לכך הוא עצום. המדינה זכתה, 
כאמור, במשאבי טבע - עץ טיק וגז טבעי. הרצון לשקם 
את הכלכלה מביא להרס יערות מסיבי ולשליטה 

כלכלית חיצונית, הנובעת מאינטרסים כלכליים. 

סרי לנקה, אומת האנשים המחייכים, מורכבת מרוב 
של סינהלים בודהיסטים, ילידי האי ומיעוט טאמילי, 
שמקורו בהודו.  סכסוך קשה, טרור מתמשך ומלחמת 
אזרחים שבה הופרו זכויות אדם, פינו את מקומם 
בשנת 2009 וסרי לנקה נכנסה לעידן חדש של שגשוג 
וצמיחה. המדינה שהיתה במשך שנים בתחתית דירוג 
החופש האישי של האו"ם, נפתחה לכלכלת העולם 
והשקיעה בפיתוח תשתיות. ממשלה שכלכלתה 
נשענה על נכסי מדינה, פנתה לחיזוק המגזר הפרטי. 
זו ממשלה המבינה שעל מנת לקדם את אזרחיה 
לעבר מחר טוב יותר, אסור לה להתעלם מתכונותיהם 
הייחודיות של אזרחיה. הדת חשובה כאן. לא הדת 
הבודהיסטית, דת הרוב, אלא דת כרעיון, כדרך חיים, 
כמציאות. מערכת החינוך הכירה בכך ואחוז הלומדים 

והלומדות גדל. 

והנה אנחנו כאן. ישראל, המדינה החמישית שקיבלה 
את עצמאותה ב-1948. דמוקרטיה גאה, אם כי קצת 
נוף  נחשקים, אבל עם  עייפה. ללא משאבי טבע 
קסום, לאחר סכסוכים צבאיים רשמיים עם כל אחת 
משכנותיה ומלחמת התשה מתמשכת בגבול עם עזה, 
עם חקלאות ענפה, שפינתה את מקומה להיי-טק, עם 
צמיחה כלכלית, עם חופש, עם בעיות, עם עצמאות. 

ושלנו.  יום עצמאות שמח.

מרכז הצעירים / ברית אופיר, מנהלת מרכז הצעירים של בני שמעון

מרכז הצעירים עובד בשבילך!
הנה כל מה שלא ידעתם על שירותי השכלה 
ותעסוקה שמגיעים לכם במרכז הצעירים. יש לכם 
שאלות? רוצים לדעת עוד? חפשו "מרכז צעירים 
בני שמעון" בפייסבוק ובאינסטגרם. אנחנו שם!

ייעוץ בנושא לימודים ותעסוקה
בדיוק השתחררתם מהצבא ואתם מחפשים 
עבודה? סיימתם ללמוד, אבל אתם לא בטוחים 
מה לעשות עם התואר? רוצים לעשות שינוי 

תעסוקתי וזקוקים לעזרה?

אתכם  מזמינים  הצעירים  ומרכז  "מעברים" 
בכל יום שלישי לפגישת ייעוץ אישי בחינם )!( 
בבניין המועצה, כדי להבין מהי הדרך הנכונה 
עבורכם. לתיאום פגישה, אנא התקשרו למס' 
077-9802271, או פנו למרכז הצעירים בטלפון 

.brit@bns.org.il 052-3782263, או במייל
צפוני":  נגב  "מעברים  מנהלת  כהן,  לוין  טלי 
"כשצעיר פונה אלינו, קודם כל אנחנו מזהים 
באיזה צומת בחייו התעסוקתיים הוא נמצא. אם 
זה בחור שנמצא רגע אחרי השחרור מצה"ל וכל 
מה שהוא מחפש זו עבודה מועדפת, נסייע לו 
במציאת עבודה מועדפת. אם זה מישהו שכבר 
סיים את שלב העבודה המועדפת,  טייל כבר 
בחו"ל וכרגע הוא נמצא בצומת שבו עליו להחליט 
נלווה  ללמוד,  ללכת  ומה  ללמוד  ללכת  אם 
אותו בכל התהליך של ייעוץ בנושא לימודים. 
נזהה ביחד אתו מה הן מטרותיו האישיות, מה 
השאיפות  ומה  שלו  המובילים  הערכים  הם 
שלו בתחום התעסוקה, תוך שימוש במערכת 
ממוחשבת, שמסייעת לנו להבין איפה הוא עומד 

בנושא זה.
אם זה צעיר שסיים עכשיו את הלימודים, ניתן 

לו את כל הכלים על מנת להשתלב בעולם 
העבודה -  סיוע בשיפוץ והתאמה של קורות 
החיים למשרות שונות, מציאת אנשי קשר שהוא 
יכול להסתייע בהם בתהליך חיפוש העבודה 
חברתית  רשת  של  ובתפעול  ביצירה  וסיוע 
מקצועית )"נטוורקינג"(. אם זה מישהו שמחפש 
שינוי בקריירה - לשנות מסלול או מקצוע, או 
להשתדרג ולהתקדם מבחינה מקצועית – גם כאן 
נעזור לו לגבש מטרות בתחום התעסוקה וניתן 
לו את כל הכלים המתאימים  ליציאה לתהליך 

של חיפוש עבודה בצורה הטובה ביותר."

ייעוץ בנושא מלגות 
יש הרבה מלגות לסטודנטים, אבל איך יודעים 
במה לבחור?? אם גם אתם הלכתם לאיבוד בין כל 
המלגות ומעוניינים לשמוע עצה מאחת שיודעת, 
פנו לברית - מנהלת מרכז הצעירים וקבעו פגישת 

ייעוץ. זה בחינם! 052-3782263.

תוכנית "בשבילי"
תוכנית "בשבילי" פועלת במועצה מזה כחצי שנה 
ונועדה ללוות צעירים שנמצאים בתחילת דרכם 
לחיים עצמאיים. התוכנית מיועדת לצעירים 
את  להשיג  להם  ומאפשרת   18-27 בגילאי 
מטרותיהם בתחומים של תעסוקה, לימודים, 

קורסים וסדנאות. 
במסגרת התוכנית נחשפים הצעירים לעשייה 
במרכז הצעירים ולשלל האפשרויות שהוא מציג 
וזוכים לליווי צמוד של רכזת התוכנית. הפגישות 
הן אישיות ומאפשרות לעשות תהליך ולהשיג יחד 
את המטרות שהוצבו. בואו לקבל מענה מותאם 

לדרך שלכם!
מציאת עבודה | תמיכה | תיווך למוסדות | מיצוי 

פלג קוטנובסקי
פלג )29(, או בכינויו "פילו", גר בקיבוץ 
בית קמה, שבו גדל והתחנך. בימים אלה 
הוא מסיים תואר ראשון בהנדסת מכונות 
במכללת סמי שמעון. את הזמן עד לסיום 
התואר הוא מעביר כמדריך דור הילדים 
הבא של הקיבוץ ובנוסף לכך, מנהל את 
הסניף החדש של מזון מהיר בצומת בית 
קמה. יותר חשוב מהכל - בעוד כחודש 
נופר,  את  לאשה  לשאת  פילו  עומד 
בחירת ליבו וההתרגשות בשיאה. פילו 
השתתף בחודש שעבר בסדנת קורות 
החיים שהתקיימה בבית קמה, כך שאין 
כלל ספק שהוא מקבל את התואר "צעיר 
החודש". נאחל לו המון מזל טוב לקראת 
החתונה והצלחה גדולה בהשתלבות 
עלה  מכונות.  כמהנדס  התעסוקתית 

והצלח!

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

זכויות | ייעוץ והכוונה מקצועית | סיוע כלכלי.
השירות ניתן ללא תשלום וכולם מוזמנים לפנות 
לאיסי-לי, רכזת התוכנית, במס' 054-7589842.

סדנת הכנה לעולם העבודה
סוף הלימודים לתואר מתקרב? אין לכם מושג מה 
תעשו? אתם מבולבלים וזקוקים למישהו שיעשה 
לכם סדר? מרכז הצעירים בשיתוף "מעברים" 
מזמין אתכם, סטודנטים בשנים ב' וג', להשתתף 

בסדנת הכנה לעולם העבודה.
בואו ללמוד איך עושים נטוורקינג, איך לשווק 
את עצמכם, איך לחפש עבודה, איך להתכונן 
שמתאימות  משרות  למצוא  ואיך  לראיונות 
עבורכם. לפרטים נוספים, צרו קשר עם מרכז 
במייל  או   ,052-3782263 בטלפון  הצעירים 

.brit@bns.org.il

צעיר החודש
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מקומפגש סביבתי / משולחן מחלקת שפ"ה, שיפור פני הישוב, והיחידה הווטרינרית

שני בקשי – האחראית על בעלי חיים במועצה 

מהחיים  חשוב  חלק  היא  שלנו  המחמד  חיית 
המשפחתיים ודאגה לה כוללת הנאה ואהבה וגם 

מסירות ואחריות. 

במועצה, כמו ביתר חלקי המדינה, חל איסור על 
כלבים לשוטט ללא השגחה ביישוב. 

כמה סיבות טובות לשמור את הכלב היקר לנו קרוב 
אלינו: 

קשה לבעלי כלבים להאמין, אבל אנשים, ולרוב   •
ילדים, חוששים מכלבים, כולל מהכלב החביב 
ואף  ילדים  הפיזי(.  לגודלו  קשר  )ללא  שלך 
מבוגרים נאלצים לעשות עיקופים כדי  להימנע 
ממגע עם כלבים, לברוח בפחד או ללכת בחרדה 

ביישוב. 

כלב המשוטט ללא בעליו יכול לעשות את צרכיו   •
גם בגינות השכנים, על מדרכות ושבילי הליכה – 
ואנחנו רוצים לשמור על היישוב נקי ונעים לכולם. 

מחצרות  חפצים  לעיתים  לוקח  חופשי  כלב   •
שאריות,  ואוכל  אשפה  בפחי  נובר  השכנים, 

המסכנות אותו ומלכלכות את היישוב. 

כלב המשוטט חופשי לעיתים רודף אחרי מכוניות,   •
מטריד את הנוסעים ומסכן את עצמו. 

כלב משוטט הוא טרף קל לגנבי כלבים. גניבות   •
כלבים נפוצות מאוד באזור הדרום, גם אם הכלב 

מעורב, אינו יפה ואינו גזעי. 

כלב המשוטט חופשי חשוף לפציעות לא רק   •
מכלי רכב אלא גם ממריבות כלבים. כלבנו עלול 

כלב יקר שלי... 

וותיקים ובני משפחה
ולדעת מה קורה  מעודכנים להיות רוצים 

?בעמותת וותיקי בני שמעון 
הודעות  , עדכוניםי /י למאגר וקבל/הצטרף

ופרסומים על פעילויות העמותה מראש  
.  ובזמן

. הפרסומים וההודעות ישלחו בהודעות סמס ובמייל

-תאריך לידה ושם היישוב ל, הטלפון הנייד וכתובת המייל כולל שם' יש להעביר את מס
050-7639424או בהודעת סמס לנייד vatikim@bns.org.ilבר שניידר 

מקומפגש לבריאות / רונה פויירינג, רכזת הבריאות

מעובדים  מזון  למוצרי  ההגדרות  הן  מה 
ואולטרה־מעובדים? למה אנחנו נוטים לצרוך 

מהם הרבה יותר מדי?
קצב החיים המודרני בעולם המערבי, מהלכי שיווק 
אגרסיביים של תעשיית המזון והצורך לנצל עודפי 
תוצרת חקלאית בעולם גלובלי – כל אלה גורמים 
למשווקים להציע לנו יותר ויותר מזונות מוכנים 

מראש ולנו - לבחור באפשרויות מהירות יותר.

ההגדרה המקובלת כיום בעולם מחלקת את המזון 
לארבע קבוצות עיקריות:

קבוצה ראשונה: מזון שאינו מעובד, או מעובד באורח 
מינימלי. בקבוצה זו נכלל מזון בצורתו הגולמי או 
הטבעית, כולל מזון שעבר תהליכי עיבוד בסיסיים, 

כגון חיתוך, הקפאה, טחינה וכד'.

קבוצה שנייה: מרכיבי מזון בסיסיים. במלים אחרות - 
מצרכי יסוד, שבדרך כלל מוספים למזונות מהקבוצה 
הראשונה. דוגמאות לכך הם מוצרים שניתן למצוא 
בכל מטבח ובהם שמן )זית, חמניות, קנולה וכד'(, 

סוכר )לבן או חום(, מלח ותבלינים.

קבוצה שלישית: אוכל שמכינים ומבשלים בבית 
מרכול.  בכל  למצוא  שניתן  ביתיים,  ממרכיבים 
ההגדרה הרשמית יותר מדברת על מזון המורכב 
רק מרכיבים גולמיים, בתוספת רכיבי מזון בסיסיים 
)קבוצות 1 ו-2( - מזון שבושל ביחד עם תבלינים 
זו  מזון(. לקבוצה  או במפעל  )בבית, במסעדה, 
משתייכים מרבית התבשילים, כמו מרקים )ללא 
אבקת מרק(, עוף או דג בתנור, קוסקוס, קציצות, 

ירקות מבושלים או מוקפצים ואפילו שניצל ביתי.

קבוצה רביעית: מזון אולטרה-מעובד. כאן כבר מדובר 
על מוצרים הכוללים מרכיבים שתתקשו לאתר 
במטבח הביתי, כמו מיצוי רכיבי מזון וכן תוספים 
תעשייתיים מתוחכמים, היוצרים או משפרים את 
הצבע, המרקם והטעם ומשפיעים על הרגלי הצריכה 
ותחושת השובע הטבעית. מוצרי המזון האולטרה־

מעובד בדרך כלל ארוזים ומוכנים לאכילה מיידית 
בכל מקום ובכל זמן, או לאחר הכנה מינימלית 

)הוספת מים רותחים, חימום במיקרוגל וכד'(.

בחודשים הקרובים  
יתקיים מבצע עיקור /סירוס 

לחתולי רחוב בלבד בכל 
יישובי המועצה  

החתולים יילכדו במלכודות ויושבו 
למקומם לפי חוק בתום ההליך.

סימן ההיכר לחתול שעבר הליך עיקור/
סירוס הוא אוזן קטומה! 

לפרטים ולדיווחים על מוקדי חתולים:
ד"ר עזרא שהרבני-וטרינר המועצה 

 שני בקשי-אחראית בעלי חיים
 shanib@bns.org.il  050-7888218

ליאת ת'ורגמן - מתנדבת בעלי חיים במושבי 
יחדיו 052-9256993

 מוקד המועצה 9967*
  vet-bns@bns.org.il :דואר אלקטרוני

מבצע 
עיקור/סירוס 

חתולי רחוב 2019

להיפצע ולהזדקק לטיפול וטרינרי יקר, או חלילה, 
לפצוע כלבים אחרים ולגרום לסכסוכי שכנים 

ותביעות.

אז איך נשמור על כלבנו?
יש להוציא את הכלב לטיול כשהוא מובל ברצועה. 
הבונוס: באורח החיים של ימינו, שבו רובנו יושבים 
רוב היום או נוסעים ממקום למקום, טיול קבע עם 

הכלב משמעו בריאות לגוף ולנפש.

כאשר הכלב אינו בטיול, עליו להיות סגור בבית או 
קשור בחצר מגודרת וסגורה.  

אנא שמרו  על כלבכם תחת השגחה - לטובת 
ההולכים על שניים, ההולכים על ארבע והחיים 

כקהילה. 

אוכל מעובד שמים בצד! טרי זה בריא!

בקבוצה הזו נמצאים, בין השאר:  
בשר מעובד על צורותיו השונות: נקניקים, נקניקיות, 
פסטרמות שונות ובשר מעוצב )חלק ממוצרי הבשר 
הטחון המוכנים וארוזים מראש, כמו המבורגר או 

קבב, שניצלים בצורות שונות, ועוד(.

מזון ממותק: מוצרי שוקולד עם או בלי תוספות, 
עוגות, עוגיות, מיצים )גם סחוטים ומפוסטרים(, 
גלידות, משקאות ממותקים "קלים" )מוגזים או לא 
מוגזים, כולל משקאות תה קר ו"מים בטעמים"( 
ומשקאות "דיאט", הכוללים ממתיקים מלאכותיים.

צ'יפס, תירס, חמאת  )מבוססי  חטיפים מלוחים 
בוטנים, גבינה וכד'( ומתוקים.

חשוב להפחית את צריכת המוצרים האולטרה-
מעובדים ככל האפשר. 

למה אנחנו אוכלים יותר מזונות מעובדים?
חומרי הצבע, הטעם והריח, לצד השומן, הסוכר 
והמלח, גורמים לנו לאכול כמויות גדולות יותר מאלה 

שאנחנו באמת זקוקים להן.

הזמינות והמיידיות של המזון האולטרה-מעובד 
מעודדות צריכה בצורה של "חטיפים" ולא כחלק 
בוקר,  דגני  חטיפים,  )למשל  מסודרת  מארוחה 
להכנה  אישיים  תבשילים  ממותקים,  משקאות 

מהירה, מרקי אינסטנט ועוד(.

מהלכי שיווק ופרסום אינטנסיביים, כולל שימוש 
במובילי דעה, הבאים לעודד צריכה של מזונות 
מתועשים אולטרה-מעובדים, כחלק מהתנהגות 

רצויה או נורמטיבית.

התייעלות הייצור, ההובלה וההפצה לחנויות מביאה 
לכך שבמקרים רבים מזון אולטרה-מעובד זול יותר 

ממזון טרי.

מדוע המזון האולטרה-מעובד איננו מומלץ?
השפעת המזון על הבריאות נמדדת גם על-פי רכיבי 
התזונה שבו, אך גם על-פי אופן הכנתו, מידת עיבודו 

ואופן אכילתו.

מזון אולטרה-מעובד בדרך כלל מיוצר, ממותג 
ומשווק באופן שנועד להגביר את צריכתו, במנותק 
מתחושת הרעב הטבעית והצרכים התזונתיים של 
הגוף. מדובר במזון שעבר תהליכי עיבוד מורכבים 
באופן תעשייתי ונוספו לו תוספים שמטרתם להגביר 
את האכילה באמצעות מראה עיניים, טעם מוגבר 
ועוצמתי, אריזה ושיווק. כמויות גדולות של סוכר 
ומלח, למשל, יגרמו לנו לרצות לצרוך יותר מהמוצר. 
מוצר שארוז מראש בצורה של חטיף יגרום לנו 
לעיתים קרובות לשים אותו בתיק לטיול או לגן 
השעשועים, במקום אפשרויות בריאות יותר. מוצרי 
בשר אולטרה-מעובדים במקפיא להכנה מהירה )את 

ההמשך אתם כבר יודעים בעצמכם(. 

המחקרים המוכיח  מתרבים  האחרונות  בשנים 
קשר בין מידת העיבוד של המזון לבין השפעתו 

על הבריאות:

העלאת הצריכה של מזון אולטרה-מעובד )קב' 
4( על חשבון מוצרי מזון מדרגות עיבוד מופחתות 
)קב' 1, 2 ו-3( נמצאה כקשורה להשמנת יתר ועודף 
משקל, הגורמים לעלייה בתחלואה הכרונית וכן 
לסיכון מוגבר )לפחות 10%( לסוגים שונים של סרטן.

אז מה עושים?
מקבלים החלטה אישית ומשפחתית ועוברים מאוכל 

מעובד לאוכל ביתי ומיוחד!

)המידע מאתר משרד הבריאות(.
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מקומפגש לתרבות / קרן סביון כחילה, מנהלת מחלקת התרבות

המלצות החודש

לוח 
זמנים
פתיחת עמדת חלוקת ערכות16:00

פתיחת יריד משפחות16:00

זינוק מקצה 1.5 ק"מ תחרותי17:30

זינוק מקצה 2.5 ק"מ תחרותי17:50

־זינוק מקצה הליכה למשפחות וקלנו18:00
עיות 2.5 ק"מ

זינוק מקצה בימבות עממי18:20

זינוק מקצה 5 ק"מ אופניים עממי18:30

זינוק מקצה 10 ק"מ אופניים עממי18:50

טקס סיום וחלוקת פרסים במקצים 19:00
שהסתיימו

זינוק מקצה 5 ק"מ תחרותי20:00

זינוק מקצה 10 ק"מ תחרותי20:20

טקס סיום וחלוקת פרסים במקצים 21:30
שהסתיימו

KZ87 :קוד הנחה לתושבי בני שמעון
20% הנחה

http://live.4sport.co.il/ הרשמה:  אתר 
eventinfo/2531

קטגוריות גיל
 גיל מינימום

מרוץ 10 ק”מ מגיל 14 ומעלה )שנתון 2004(
מרוץ 5 ק"מ מגיל 12 ומעלה )שנתון 2006(
מרוץ 2.5 ק"מ מגיל 8 ומעלה )שנתון 2010(
מרוץ 1.5 ק"מ מגיל 5 ומעלה )שנתון 2013(

הערות:
ילד מתחת לגיל 10 מחויב בליווי מבוגר במהלך 

השתתפות במקצה.
מקצי הריצה 10 ק"מ, 5 ק"מ, 2.5 ק"מ ו- 1.5 ק"מ 

הינם מקצים תחרותיים מדידים.
המשתתף חייב להיות בגיל הנ"ל לפחות )או מבוגר 

יותר( ביום המרוץ 30.05.2019.

קטגוריות ופרסים:
מקצה 1.5 ק"מ ריצה:

מקום ראשון, שני ושלישי כללי.
ובנוסף, מקום ראשון, שני ושלישי בכל קטגוריית 

גיל ומין.

בנים בנות
5-9 5-9

10-14 10-14
15-18 15-18

+19 +19
מקצה 2.5 ק"מ ריצה:

מקום ראשון, שני ושלישי כללי.
ובנוסף, מקום ראשון, שני ושלישי בכל קטגוריית 

גיל ומין.

Air supply בישראל 
הלהקה האגדית Air supply, שיצרה בשנות ה-80 

להיטים רומנטיים מוכרים ואהובים וביניהם 
“All Out of Love” ו-“Lost In Love”, מגיעה לישראל 

להופעה  נוסטלגית במיוחד. שני מועדים  בלבד! 
מתי: 15-16.5.19

היכן: האמפיתיאטרון בקיסריה

פסטיבל דוקאביב בתל אביב ובירוחם 
לחובבי הקולנוע הדוקומנטרי: פסטיבל "דוקאביב" 

מתקיים זו השנה ה-21. 
במהלך עשרת ימי פסטיבל "דוקאביב" מתקיימת 
אביב  תל  בסינמטק  התיעודי  הקולנוע  חגיגת 
ובמתחמי הקרנה שונים ברחבי העיר, שהכניסה 
אליהם אינה כרוכה בתשלום. הקהל מוזמן לראות 
סרטים ולהשתתף בהפנינג קולנועי בנמל תל אביב, 
בגן הפסגה ביפו, על גגות נבחרים ברחבי העיר, 
בכיכר התרבות )הבימה( ובאתרים נוספים. כדי 
לחשוף את היצירה התיעודית ולקרב אותה לקהל 
רחב ככל האפשר, מקיימת העמותה מדי שנה 
את הפסטיבלים האזוריים בפריפריה הגיאוגרפית 
נגב"  "דוקאביב  וביניהם  ישראל  והחברתית של 

בירוחם וברחבי הנגב. 
מתי: 23 במאי עד 1 ביוני

היכן: תל אביב וירוחם
ניתן להתעדכן על סרטים וזמני ההקרנות באתר: 

https://www.docaviv.co.il/org/home

ארצי  שלמה   - העיר  את  עוזב  לא 
באמפיפארק באר שבע

וחובה  דבר  שם  הן  ארצי  שלמה  של  ההופעות 
ישראלי. לכל  בעצם  ואולי  מוזיקה  חובב   לכל 

ארצי הוא האמן המצליח והאהוב ביותר, מהיוצרים 
הישראלית  במוזיקה  והפוריים  המשובחים 
מפוארת. קריירה  של  עשורים   5 אחרי   גם 
כל מי שכבר היה פעם בהופעה של שלמה ארצי 
יודע שכל הופעה שונה מקודמתה, מה שהופך את 

החוויה לחד-פעמית בכל פעם מחדש. 
מתי: 30.5.19, בשעה 21:00

היכן: אמפיפארק באר שבע

ואצלנו במועצה:
עמדי  עידן  עם  עצמאות  חוגגים 
והפרוייקט של רביבו במסיבה ישראלית 

שמחה וקופצנית. 
09.5.19, 20:00, האמפיתיאטרון בשובל

ד״ר שמעון אזואלי מגיע לסדרה "תרבות, 
בריאות ומה שביניהן"

ד"ר שמעון אזולאי , מהמרצים המבוקשים בארץ  
מגיע עם הרצאתו המרתקת  "מיתוס האושר והולדת 

המשמעות" לסדרת תרבות בריאות,
ד"ר אזולאי חוקר וכותב על השאלות הגדולות של 
החיים ושל האדם – אושר, משמעות, מוסר, מוות 

הומור ומיניות. . אל תחמיצו !
15.5 , 20:30, אולם קיבוץ להב

ההצגה "אותלו" של התיאטרון הקאמרי 
מגיעה לסדרת המנויים שלנו.

עיבוד מודרני, קצבי וסוחף לטרגדיה הגדולה של 
כל הזמנים בכיכובו של עמוס תמם.

29.5.19, בשעה 20:30 במשכן לאמנויות 
הבמה בבאר שבע.

 

בנים בנות
8-10 8-10

11-14 11-14
15-18 15-18

+19 +19
מקצה 5 ק"מ ריצה:

בנים בנות
12-15 12-15
16-19 16-19
20-29 20-29
30-39 30-39

+40 +40
מקום ראשון, שני ושלישי כללי.

ובנוסף, מקום ראשון, שני ושלישי בכל קטגוריית 
גיל ומין.

מקצה 10 ק"מ ריצה:
בנים בנות

14-16 14-16
17-19 17-19
20-29 20-29
30-39 30-39
40-49 40-49

+50 +50
מקום ראשון, שני ושלישי כללי.

ובנוסף, מקום ראשון, שני ושלישי בכל קטגוריית 
גיל ומין.

מקצים עממיים - הליכה, אופניים 5 ק"מ, אופניים 
10 ק"מ, בימבות וקלנועיות:

מקום ראשון, שני ושלישי כללי בכל אחד מ- 5 
המקצים.

מחירון
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