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מליאת המועצה התכנסה ביום ראשון,14.4.2019 ,
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 | 2עיתון בני שמעון

גיוס כספים
עוד חודש עבר ,חודש גדוש באירועים משמעותיים
למדינת ישראל ,לתושבי הנגב ולמועצה.
בתחילת החודש חווינו שוב סבב לחימה מול עזה,
השלישי במספר מאז כניסתי לתפקיד .לצערי,
אנו מבינים יותר ויותר שאין זה הסוף .אנו צפויים
לסבבים נוספים ,קשים מאלה ויישובי בני שמעון
הם חלק בלתי נפרד מטווח הלחימה .מצב זה
מחייב אותנו להיערכות מואצת וחשיבה מתמדת
על שיפור תפקודם של המועצה והיישובים בשעת
חירום .קיימנו מפגש עם ראשי צח"י לחידוד
ממשקי העבודה ולמידה משותפת של האתגרים.
התרשמתי מאוד ממחויבותם ומסירותם של צוותי
החירום היישוביים .בנוסף לכך ,בימים אלה אנו
מסיימים במועצה תהליך של בחינה והגדרה
מחודשת של תפיסת הביטחון – מבנה ארגוני,
הגדרת תפקידים ונהלי עבודה.
חודש זה מביא עמו גם אירועים לאומיים מרכזיים
– יום הזיכרון וחגיגות העצמאות .זכיתי השנה
להשתתף בטקסי הזיכרון בבתי הספר והתרגשתי
לחוות טקסים יפים ומושקעים ,המכבדים מאוד
את המעמד והמקום .כמו כן ,חוויתי בפעם
הראשונה בתפקידי את אירוע העצמאות של
המועצה באמפיתיאטרון ב"מבואות הנגב" .מדובר
באירוע מרשים מאוד ,שכבר הפך למסורת ומחבר
את כלל תושבי המועצה .אני רוצה להודות לכל
השותפים בעשייה :למנהלי בתי הספר ולצוותים,
לאגף התרבות והספורט ולכל עובדי המועצה
הרבים (שפ"ה ,אחזקה ,בטיחות ,ביטחון ,רישוי
עסקים וכדומה) ,שסייעו להצלחת האירוע.
במסגרת תחילת עבודתה של מחלקת היישובים,
אנו עוסקים בעדכון תחזיות אוכלוסייה ומיפוי

מבני חינוך וציבור בכל יישוב .התחזית נעשית
לכל יישוב בנפרד ,על פי גילאים ובתוספת למיפוי
המבנים ,היא יכולה להוות כלי עבודה ראשון
במעלה לצורך התארגנות של היישוב לצמיחה
דמוגרפית עתידית .עבודה זו תאפשר למועצה,
בשיתוף המליאה ,לקבל החלטות נכונות יותר
לגבי תעדוף פרויקטים של בינוי ואיגום משאבים
בהתאם לכך.
החודש השתתפתי בכינוס שנתי של אשכול נגב
מערבי .האשכול הוא תאגיד אזורי בבעלות עשר
רשויות בנגב המערבי :אופקים ,מ"א אשכול ,מ"א
בני שמעון ,מ"א מרחבים ,נתיבות ,לקייה ,רהט,
מ"א שדות נגב ,שדרות ומ"א שער הנגב .מודל
האשכולות הוא יוזמה של משרדי הפנים והאוצר.
מטרתו היא להוות פלטפורמה לשיתוף פעולה
אזורי וקידום השוויון בין הרשויות ,באמצעות יצירת
מערך שירותים משותפים ועידוד של שותפויות
אזוריות ,אך מעבר לכך ,הוא הזדמנות ומנוף
לטיפוח חיים משותפים במרחב שאנו חיים בו.
בכנס ,שכלל נציגים מכל הרשויות ,נסקרו תחומי
הפעילות ונידונו תוכניות עבודה עתידיות .אני
ממליץ להיכנס לאתר האשכול ,להכיר את
עשייתו ולהבין את המשמעות הגדולה של עבודה
משותפת למען הכלל.
ולסיום ,רגע לפני סיום שנת הלימודים וכניסה
לתקופת הקיץ ,אנו עסוקים במחלקות השונות,
בשיתוף היישובים ,בחשיבה והתארגנות נכונה על
מנת לעבור את הקיץ בשלום ובבטחה.
שלכם
ניר

המליאה אישרה את בקשתו של ניר זמיר ,ראש
המועצה ,להקים מערך מסודר לגיוס כספים
ע בור פעילות המועצה ,שיוכל להגביר את
יכולתה להשקיע ביישובים .מערך גיוס הכספים
י כלול  3ערוצים :הוספת תקן למועצה עבור
עובד שיעסוק בגיוס כספים באמצעות "קולות
קוראים" שמפרסמים משרדי הממשלה וגופים
ציבוריים שונים ,התקשרות עם חברה המתמחה
בגיוס כספים מתורמים פרטיים ,קרנות ,עזבונות
ועמותות שונות וגיוס של אדם מתאים לעבודה
מול הדרג הפוליטי.

משוב על מודל יום חינוך ארוך ביישובים,
אפריל 2019

ההשתתפות הנמוכה של שכבות ד'-ו' בפעילויות
ולחוסר ההצלחה של המודל החדש במושבי תרכז את פניות היישובים לרמ"י באמצעות מחלקת
היישובים החדשה .
"יחדיו".
"יש לי מטרה :להפוך את החינוך בבני שמעון למוביל עוד מסר ניר ,כי במבצע משולב שנמשך חודשים
בארץ ולהוות אתגר גם למרכז הארץ" ,אמר ניר רבים אותר הגורם העיקרי שהשליך אשפה באזור
זמיר ,ראש המועצה" .החינוך החברתי הוא מרכיב  -קבלן גדול מאזור הצפון ,שהשליך אשפה בכל
חשוב ומרכזי .כל ילד בכיתות א'-ג' שיושב בבית מול רחבי הנגב" .לקבלן חולטו רכוש ,ציוד וכסף ואנחנו
המסך זה כישלון שלנו .החינוך החברתי אינו פחות מבקשים לכסות ממה שחולט את הוצאות המועצה
חשוב מבית הספר .צריך לזכור שזהו מהלך שנכפה בגין פינוי האשפה".

עלינו .יש לנו הצלחה גדולה בנבטים ובגבעות בר,
חלקה הראשון של הישיבה עסק במסקנות משינוי אבל עד כה כשלנו במושבי יחדיו .נשב עם ההנהגות
המודל של יום החינוך הארוך ,שהחל בתחילת של מושבי יחדיו וועדות החינוך ביישובים ונמצא
השנה .ועדת ההיגוי שהתוותה את המודל החדש מודל שיעבוד גם שם".
לפני שנה כונסה לדיון ביתרונותיו
ובחסרונותיו .דו"ח ביקורת לשנת 2018
התקיים ערב שולחנות עגולים ,שבו השתתפו
כחמישים הורים ובמהלך חודש מרץ הפיצה בחלקה השני של הישיבה הציגה נירית שרייבר
ש ופר ,מבקרת המועצה ,את דו"ח הביקורת
המועצה סקר ,שעליו ענו כ 350-הורים.
לשנת  .2018הדו"ח עוסק בהליך אישור התב"רים
"המודל עדיין טעון שיפור וליטוש ,אבל למרות הזמן (תקציבים בלתי רגילים) ,חוק הגנת הפרטיות –
הקצר 7 ,חודשים בסך הכל ,אני חושב שהוא מוכיח מאגרי מידע ,בעבודת השפ"ח (שירות פסיכולוגי
את עצמו" ,אמר בישיבה אמיר ברזילי ,מנהל אגף חינוכי) ובמעקב אחרי תיקון ליקויים שהתגלו
החינוך" .על-פי תוצאות הסקר ,כ 70%-מההורים בדו"חות קודמים ,החל משנת .2008
שבעי רצון מהמודל החדש ,מהחינוך החברתי
באופן כללי ,מהפעילות בחינוך החברתי ,מפעילות תב"רים
החוגים בחינוך החברתי ,מהתל"ן (תוכנית לימודים המליאה אישרה  3תב"רים 150 :אלף ש"ח לפיתוח
נוספת) ומפעילויות הערב .רוב ההורים דיווחו על מגרש "מוטוקרוס" בצומת שוקת 100 ,אלף ש"ח
תחושת מוגנות טובה של הילדים והביעו שביעות להריסת מבנים בלתי חוקיים על-פי דרישת הוועדה
רצון מהמענה הניתן להם על ידי הצוות המקצועי .המחוזית לתכנון ובנייה ו 500-אלף ש"ח לחברה
יחד עם זאת ,היתה ביקורת על מקצועיותם של הכלכלית "בני שמעון ייזום ופיתוח" עבור פרויקטים
המדריכים וזו נקודה שעלינו לשפר .יש לדרוש שונים.
מהיישובים לעבוד לפי תוכניות עבודה מסודרות
לסיום הישיבה דיווח ניר ,כי לאחר פגישה טובה של
על פי שכבות גיל ולהגביר את הפיקוח הפדגוגי.
נציגי היישובים והמועצה עם ערן ראובני ,מנהל מחוז
בנוסף לכך ,עדיין אנו נדרשים לתת תשובה לבעיית
הדרום ברשות מקרקעי ישראל ,הוחלט שהמועצה

מ ליאת מאי :מתארחים
בדודאים
ישיבת מליאת המועצה לחודש מאי  2019התקיימה
ביום ראשון ,12.5.2019 ,בפארק המיחזור והחינוך
הסביבתי "דודאים" .הישיבה נפתחה בדברי הסבר
של ניר בר דוד ,מנכ"ל "דודאים" ואביבית לב שריד,
מנהלת מרכז המבקרים של האתר ,על פעילותו
של האתר ותוכניות לעתיד .לאחר מכן נערך סיור
קצר באתר.
בחלקה הראשון של הישיבה שמעו חברי המליאה
סקירה על דו"ח הביצוע הכספי של המועצה לשנת
 .2018ההכנסות העצמיות של המועצה עמדו
בשנת  2018על  74מיליון ש"ח 15 .מיליון ש"ח
מתוך כ 42-מיליון ש"ח מגביית ארנונה מקורם
בארנונה למגורים מ 4,455-בתי אב ,המשתרעים
על פני קרוב לחצי מיליון מ"ר .תעריפי הארנונה
במועצה קרובים לתעריפי המינימום הקבועים
ב חוק ונמוכים מממוצע התעריפים המקובל
בנפה .הגבייה במועצה עמדה בשנת  2018על
 ,97%בדומה לשנים קודמות .עוד נמסר לחברי
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המליאה ,כי החל משנה זו תחל המועצה בסקר
נכסים מתגלגל ,אשר במסגרתו ייסקרו בכל שנה
 4-3יישובים.

חברי המליאה אישרו  650אלף ש"ח לשיפוצי קיץ
במוסדות החינוך 300 ,אלף ש"ח לבניית כתה
נוספת לתלמידים מאותגרים בבית הספר "ניצני התחדשנו בפח ירוק בשכונה
הנגב" 300 ,אלף ש"ח לבניית גן משחקים בשובל
והעברת  30%מתקציבי הפיתוח בחזרה ליישובים.
כמו כן ,אישרו חברי המליאה התקשרות חוזרת
עם מפעיל הבריכה במושבי יחדיו ואת תקציבי
הוועדים המקומיים של להב ( 2.7מיליון ש"ח) ,דביר
( 1.3מיליון ש"ח) ,שובל ( 1.6מיליון ש"ח) ,חצרים (9
מיליון ש"ח) ,משמר הנגב ( 1.2מיליון ש"ח) וכרמים
( 900אלף ש"ח).
בשעה טובה ומוצלחת הסתיים בהצלחה מבצע
בהמשך הישיבה אישרו חברי המליאה את המלצת החלפת הפחים במרבית יישובי המועצה .מדובר
ועדת התמיכות ,שלפיה תתמוך המועצה בכ 2.5-במבצע לוגיסטי מורכב ,שצלח הודות למספר
מיליון ש"ח בעמותת ותיקי בני שמעון 50,000 ,ש"ח גורמים שחברו יחד .הרכישה והפריסה בוצעו
יועברו למרכז למורשת ושימור יהדות קוצ'ין 20,000 ,בסיועם של אשכול נגב מערבי והמשרד להגנת
ש"ח יועברו לעמותת ידידי סורוקה ולעמותת רוח הסביבה ,כחלק משיפור מערך הפסולת .הפחים
דרומית ו 6,000-ש"ח יועברו לעמותה ע"ש חיים החדשים מסומנים בהטבעה של סמל המועצה,
סמל אשכול נגב מערבי וסמל המשרד להגנת
מולכו ,לצורך הענקת מלגות בתחום החקלאות
הסביבה .הפח הירוק מיועד לאשפה ביתית בלבד.
לתושבי המועצה
אין להשליך לתוכו פסולת המיועדת למחזור,

מליאת המועצה אישרה העברה של  2.4מיליון
ש"ח מכספי המענקים של מפעל הפיס שלא נוצלו
השנה לבניית אולם ספורט לבתי הספר בשומריה.
"הצלחנו לאגם כסף מגורמים שונים ,שילך לאיבוד
אם לא נשתמש בו" ,הסביר ניר" .בתי הספר
בשומריה הם היחידים שאין להם אולם ספורט.
לילדי שומריה אין מחשבים או אמצעי מדיה וצריך
ליצור שם אפשרות לפעילות .האולם הזה ישמש גם
לפעילות של יישובים בצד המזרחי של המועצה:
דביר ,להב ,כרמים ושומריה ".חברי המליאה ביקשו
לקבל ממחלקת היישובים מיפוי של צרכי היישובים
ואת ההיסטוריה של המענקים שקיבל כל יישוב
בעבר ,כדי שתוכנית החומש תחלק את הכסף
בצורה הראויה ביותר" .תודה על דיון ראוי" ,אמר
ניר בסיכום הדיון" .זה לא מובן מאליו שהתקיים
נציג
דיון ענייני ולא הסתכלות חד-צדדית של כל
הישיבה הסתיימה בדיווח של ניר בנושאים שונים:
במליאה .נכין תוכנית רב-שנתית ,שתכלול את "הוועדה הגיאוגרפית שדנה באזור התעסוקה 'עידן
הצרכים של כל יישוב ואת המענקים שקיבל בעבר ".הנגב' המליצה לעגן את ההסכם הקיים בינינו ובין
רהט ולהבים .הגישה של בני שמעון ,שאותה הובילו
קודמי בתפקיד ,משה פאול וסיגל מורן ,מוכיחה את
עצמה היום ומראה את החשיבות ביצירת הסכמות
ושיתוף פעולה עם שכנינו .נפגשתי לאחרונה עם
יו"ר קק"ל ,כחלק מהמאבק להכיר בנו כעוטף של
העוטף ,כדי שיעבירו לנו תקציבים למיגון ולחוסן.
באירוע הבטחוני האחרון היו אזעקות בכל היישובים
ונפילות באזור ורק במזל לא נפגעו בתים ביישובי
המועצה .ברור שיהיו אירועים נוספים וברור שבני
שמעון נכנסה למעגל הזה ואנחנו משפרים כל
הזמן את ההיערכות הבטחונית שלנו".

הודעה חשובה לאזרחים ותיקים המקבלים
שירותי סיעוד מביטוח לאומי:
במסגרת שינוי חוק הסיעוד אשר נכנס לתוקפו בחודש נובמבר  ,2018החל
מתחילת חודש יוני הליווי והקשר סביב תחום הסיעוד יוצא מהמחלקות לשירותים
חברתיים במשרד הרווחה ועובר לאחריותו הבלעדית של ביטוח לאומי.
על מנת שתוכלו ליצור קשר ישיר עם ביטוח לאומי הוקם מוקד סיעוד ישיר אשר
מספרו *.2637
במהלך ההזדהות במוקד יש להקיש מספר ת.ז וקוד סודי בן  4ספרות.
אזרחים ותיקים שאינם מחזיקים בקוד סודי יכולים להתקשר מוקד ביטוח לאומי
שמספרו * 6050ולהזמין קוד.
את הקוד הסודי ניתן לקבל באמצעות דואר ישראל או באמצעות כתובת מייל.
בברכת בריאות איתנה,
האגף לשירותים חברתיים
 | 4עיתון בני שמעון

מה קורה במועצה

הספרים הזוכים במצעד הם:
תבניות ביצים .על פי דברי הנהג ,הביצים מוברחות מה קורה בחינוך
כיתות א'-ג'  -ילדי בית העץ  -ילד לא רגיל.
מהשטחים .המכונית והביצים הועברו למחלקה מבואות הנגב
כיתות ד'-ו'  -אוגי ואני  -שלושה סיפורי פלא.
הווטרינרית של בני שמעון לצורך השמדה.
כיכר "ג'יראן-שכנים" בין רהט
צילום :יסמין אורבך
מתאמנים ביחד בג'אגלינג /תום ושובל  /דגנית סימן-טוב טל ,מורה
אילון ,מנהל "קרקס נגב"
ורכזת חברתית ב"מבואות הנגב"

מה קורה בגיל הרך

חנה רוטבלט ,מנהלת המחלקה לגיל הרך

ילדי הגנים מבקרים בבית הספר/

שאריות גזם או פסולת בניין.

עצמאות בבני שמעון

האירוע המרכזי של יום העצמאות בבני שמעון נערך
במוצאי יום העצמאות ,יום חמישי ,9.5.2019 ,בערב
חגיגי ומקסים ,שכלל את ילדי החוגים המקסימים
והמוכשרים ,ההרכבים המוזיקליים של נוער בני
שמעון ,הזמר עידן עמדי ,שהעלה לבמה את בר גורן
מבית קמה והצטלם עם מעריצים במהלך המופע,
הפרויקט של רביבו וקהל גדול ,שהוא קהילה אחת
גדולה ומדהימה.

ביצים מוברחות נתפסו בשטח
המועצה/אבי אור-חן ,השוטר הקהילתי

במהלך פעילות משותפת של אנשי משמר הגבול
במועצה עם אנשי מועצת הלול נעצרה ביום
רביעי ,17.4.2019 ,מכונית המוכרת לאנשי החוק
כעוסקת בהברחת ביצים .במכונית נמצאו כמאה

חנה רוטבלט ויסמין אורבך

 50תלמידי "קרקס נגב" השתתפו במחנה ג'אגלינג
שהתקיים באולם בקיבוץ שובל בתאריכים 17-
 .1 8.5.2019שהפעילות במחנה כללהנמשך
 23שעות של אימון ,סדנאות מקצועיות וגיבוש.
למחנה הגיעו 4ארבעה אנשי מקצוע מתחומים
שונים בג'אגלינג ,העבירו סדנאות ,הופיעו וחלקו
עם הילדים זמן איכות.
מ רגש בכל פעם לראות חבורה מגוונת של
ילדים ,מישובים שונים ומגילאים מעורבים (ג'-
ט') ,מתאמנים ומשחקים יחד ,מכבדים זה את
זהאחד את השני ויוצרים קשרים של חברות.
האנסמבל "בספרים הכל יכול לקרות" -
אני מבקשרציתי גם לציין את חברי
(נבחרת הג'אגלינג) ,שהופיעו ,העבירו סדנאות ועזרו מצעד הספרים ב"יובלי הנגב"/
בתפעול האירוע כולו ,ובחיבור הצעירים למשפחת חיותא שטרן
הקרקס שלנו.
תודה גדולה ליוסי טוביאנה ולצור טורנר מאגף
התרבות ,ממחלקת הספורט והחוגים ,על העזרה
והתמיכה באירוע זה ,ולאורך השנה.
צילם :אוהד קאופמן

ביום המעשים הטובים ,יום שלישי,2.4.2019 ,
חילקו משתתפי הפרויקט "רהט ומבואות משלבים
זרועות" סוכריות ופתקים עם מסר של אחדות
לכל הנכנסים והיוצאים מרהט ושובל .בני הנוער
משני היישובים ,שעמדו בכיכר "ג'יראן-שכנים" שבין
רהט ושובל ,עשו זאת בחדווה רבה והפיצו אהבה
ואחדות בכיכר ,המהווה עבורנו גשר לדו-קיום.
בהמשך היום הגענו לגן ילדים ברהט להתנדבות
משותפת .בני הנוער רקדו ושרו עם הילדים ושתלו
פרחים בחצר המשחקים שלהם.

ביום חמישי ,16.5.2019 ,ביקרו ילדי הגנים מלהב,
דביר וגבעות בר ,העולים בשנה הבאה לכיתה א',
בבית הספר "יובלי הנגב" בגבעות בר .הילדים ביקרו
בכיתות א' ,סיירו בבית הספר בליווי חונכים מכתה
ד' ,שמעו סיפור בספרייה ופגשו את מנהלת בית
הספר ,מרים אלגרבלי .ילדי כיתות א' היו נרגשים
מאוד ועטפו את ילדי הגנים באהבה רבה .בהצלחה
לעולים בשנה הבאה וכל הכבוד לילדי כיתה א' על
אירוח מדהים ומהנה .היה מוצלח ומאורגן לתפארת!
תודה לכל צוות "יובלי הנגב" ובעיקר ליועצות בית
הספר ,על הביקור החשוב והמשמעותי.

לומדים את החוקים החדשים

"הו מה יפים הלילות הקסומים ,עת פיה עם נסיך וגם
מלך רוקדים "...כך נחתם ביום ראשון,19.5.2019 ,
מצעד הספרים בבית הספר "יובלי הנגב" .את
הטקס הובילו מחנכות וילדי כיתות א' -ג' וועדת
מנהלות תחום הגיל הרך ביישובים ומספר מנהלי
ספרייה .הילדים הנעימו את זמננו במחרוזת שירים
קהילה נפגשו ביום ראשון ,28.4.2019 ,עם נועה
מלווה בקטעי מופע .תודה לכל משתתפי הטקס.

>>
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ה תעמלות מכשירים של אשכול נגב מערבי,
שהתקיימה באופקים ביום שלישי.16.4.2019 ,
לחלק מהמתעמלים הנרגשים היתה זו התחרות
הראשונה .הם הגיעו להישגים יפים ,כולל מקומות
אישיים רבים ואף זכו במקום השני הקבוצתי .הורים
רבים מבני שמעון ליוו את המתעמלים ויצרו אווירה
תומכת ומעודדת.

צור ברוש ,מנהלת הגן הקיבוצי בתנועה הקיבוצית,
כדי להבין לעומק את החוקים החדשים החלים
במסגרות בגיל הרך :קייטנות קיץ ,תוכנית "ניצנים
בחופשות" ,החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים,
חוק הפיקוח על מעונות ,תשלומי הורים ,חיסונים
ועוד.

צרכים מיוחדים

יום מיוחד למשפחות מיוחדות/

ענבל זידנברג ושירה גרנות

מה קורה בחינוך החברתי
משלחת בני נוער למונטריאול/
בת אל וקנין ,רכזת תחום הנוער

ביום ראשון ,12.5.2019 ,התקיים הפנינג למשפחות
מיוחדות במתחם הפיינטבול בקיבוץ כרמים.
הפעילות כללה רכיבה על סוסים ,משחק פיינטבול,
קליעה למטרה ,קיר טיפוס ,מתחם אתגרי וטיפוס
על חבלים .היה אחר צהריים נעים ,מהנה ומגבש.
כפי שאמר אחד הילדים" :בזכותי היה למשפחה
שלי יום כיף" .תודה למשפחות היקרות שהגיעו
לקחת חלק באירוע ולמפעילים הנדיבים והרגישים.
נתראה במפגש משפחות באוגוסט!

משמחים את ילדי "ניצן"/

ענבל זידנברג ,מנהלת תחום הצרכים
המיוחדים וברית אופיר ,מנהלת מרכז
הצעירים

ביוזמה משותפת של תחום הצרכים המיוחדים
באגף החינוך ומרכז הצעירים במועצה ,הגיעו
במהלך חופשת הפסח  4סטודנטיות מגבעות
בר ושומריה לכיתת "ניצן" ,כיתה לילדים על
ה ספקטרום האוטיסטי בבית הספר "ניצני
הנגב" .הסטודנטיות החרוצות והיצירתיות הגיעו
בכל יום עם פעילויות חדשות וחווייתיות .הילדים
והצוות נהנו משלל ההפעלות והסטודנטיות זכו
להכיר ילדים מקסימים וצוות מקצועי ומסור.

לטיול ראשון מסוגו בתנועה" :מסע אביב" .מאות
פעילים עם ובלי צרכים מיוחדים הגיעו ליער בר
גיורא ולא נתנו לאף מכשול או מגבלה לעמוד
בדרכם .כולם נהנו יחד מתחנות פעילות חברתיות,
מעשה ידי הפעילים ,מסלולים ירוקים ופעילויות
גיבוש והרעידו את היער בשירי מוראל כמו שיודעים
רק ב"כנפיים של קרמבו" .טליה בז'רנו ,מנכ"לית
התנועה ,סיכמה" :הטבע לא נגיש ,אלה אתם
שמנגישים את הטבע .היום עשינו היסטוריה!"

ביום חמישי ,11.4.2019 ,השתתפו  22מתעמלות
ומתעמלים בגילאי  16-7באליפות המתנ"סים
ע"ש רס"ן אמיר זהר ז"ל בירושלים ,שנערכה
בהשתתפות קבוצות רבות מכל הארץ .בנות
דרגה  ,1כיתות א'-ב' ,סיימו במקום השני הקבוצתי.
בנות דרגה  ,2כיתות ג'-ד' ,הגיעו למקום השלישי
הקבוצתי ובנות דרגה  ,3כיתות ה'-ז' ,סיימו במקום
השני הקבוצתי .מתעמלי ומתעמלות המועצה זכו
גם להישגים אישיים רבים בקרב-רב ובמכשירים
בודדים .כל הכבוד לבנות .תודה לבוריס דוידוב
על התמונות היפות.
טורניר כדורסל/צור טורנר ,רכז בוחרים ברכיבה/עדי גולדברגר,
החוגים
מדריך הקבוצה
יש לנו אלוף ג'ודו!/רועי יפרח,
מאמן קבוצת הג'ודו ביחדיו

מה קורה בספורט
הצלחות בהתעמלות מכשירים/
במהלך חודש אפריל ,יצאה משלחת "מפגש בין
קהילות" ()Jewish Community Mifgash
מ טעם תוכנית "עמיתי דילר" באר שבע-בני
שמעון למוטריאול 20 .חברי המשלחת ,בני נוער
מיישובי המועצה ומבאר שבע ,התארחו בבתי
העמיתים הקנדים וחוו חווית אירוח חמה וטובה.
במשך כעשרה ימים הכירו חברי המשלחת את
מונטריאול ,את ההיסטוריה של הקהילה היהודית
ואת המוסדות והאנשים הפעילים בה .בין השלג
המפתיע לשמש הנעימה ,התנדבו חברי המשלחת,
טיילו ,שוחחו ,התרגשו ,הובילו ולמדו והתחילו
לעבוד על שבוע הקהילה שיתקיים ביולי ,שבו
מתכננים חברי הקבוצה הישראלית והקנדית את
פעילות השותפות.

מיכל קשנסקי

מ ספר שיא של  58מתעמלות ומתעמלים
ב גילאי  16-7ייצגו את בני שמעון בתחרות

ביום שני ,15.4.2019 ,התקיים באולם הספורט
בגבעות בר טורניר כדורסל במסגרת פעילות
אורי תורג'מן ,בן  ,10ממושבי יחדיו ,הוכתר כאלוף החוגים .בטורניר השתתפו קבוצות ילדים מכיתות
ישראל בג'ודו באליפות ישראל לילדים בגילאי  ,14-9א'-ו' משובל ,שומריה וגבעות בר .את הקבוצות
שהתקיימה ברעננה ביום חמישי .11.4.2019 ,אורי מאמן עמית אלחדיף.
ניצח את כל הקרבות שלו באיפונים מרשימים.
בקרב הגמר המותח ,לאחר שיריבו הוביל וריתק טורניר כדורגל/צור טורנר ,רכז
אותו ,הצליח אורי להשתחרר ,ניצח באיפון וזכה החוגים
להיות אלוף ישראל הראשון לילדים במושבי יחדיו.

קבוצת הרוכבים הצעירים של קיבוץ בית קמה,
קבוצת "שדות" לגילאי  ,12-6בחרה להתחיל את
יום השבתון של הבחירות ,ב ,9.4.2019-ברכיבה
משותפת בסינגל (מסלול רכיבה ברוחב המתאים
לרוכב יחיד) רמון ביער להב .במקום נצפו הורים,
ילדים ,המון זוגות אופניים ,אוכל טעים והרבה
אנרגיות טובות .חזרנו עייפים ומרוצים .היה מעולה!

סניף בני שמעון של ב"כנפיים
של קרמבו" עושה היסטוריה/
בת אל וקנין ,רכזת הסניף
טורניר כדורגל בהשתתפות קבוצות ילדים מגבעות
בר ודביר ,בגילאי  ,12-5התקיים ביום שני,8.4.2019 ,
במגרש הכדורגל בקיבוץ דביר .משפחות רבות
הגיעו לצפות בטורניר והשרו אווירה נהדרת
ותחושה קהילתית וחמה .את הקבוצות מאמנים
עידו אדמון מגבעות בר ואבי בנאי מדביר .צילום:
מטיאס קרימרמן
ביום שני ,15.4.2019 ,יצאו כ 40-פעילי סניף בני
שמעון של תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו"
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מצוינות ב"מבואות הנגב״

מצויינות היא הרגל
לפני כשנתיים החליטו ב"מבואות הנגב" לפתח את תחום
המצויינות במטרה לעודד את התלמידים למצות את כישוריהם
האישיים בתחומים המעניינים אותם ובנו מסגרת המאפשרת
לתלמידים לשלב בין התפתחותם האישית ,המסגרות השונות
ובית הספר.

יפית סביר ,מנהלת החטיבה העליונה

"מצוינות היא לא פעולה ,אלא הרגל.
את הדברים שאתה עושה הכי הרבה,
תעשה גם הכי טוב" (מרווה קולינס)
לפני כשנתיים התחלנו לפתח את תחום המצוינות
בבית הספר ,מתוך ראייה של כל תלמיד וצרכיו
ובמטרה לעודד את התלמידים למצות את
כישוריהם האישיים .בית הספר פועל מתוך
שאיפה שכל ילד ימצא את התחום שבו הוא חזק
ויתקדם בו .המסגרת של בית הספר תאפשר לו
ותהווה עבורו קרקע נוחה לשילוב בין המסגרות
השונות ולהתפתחותו האישית.
דקלה יהב ,מחנכת ומורה לביולוגיה ומדעים
בבית הספר ,מונתה להוביל את התחום .דקלה
נרתמה למשימה במצוינות יוצאת דופן ,למדה

אלי פרץ " :יש ב'מבואות
הנגב' תלמידים מדהימים
ומוכשרים .אנו מוקירים
אותם ,מנסים לסייע ככל
האפשר ומביעים הערכה רבה
לתלמידים ולהורים ,העומדים
מאחוריהם ומשקיעים בכך
המון זמן ,כסף והתארגנות".
את התחומים השונים ,ערכה מיפויים ופתחה
בערב הורים מיוחד ויצירתי ,שחשף את ההורים
והתלמידים לתוכניות השונות .כך תפס ערך
המצוינות מקום מכובד בבית הספר .מספר
התלמידים המשתתפים בתוכניות השונות הולך
וגדל ואנו מקווים שימשיך ויתרחב.
כיום פועלות בשילוב עם בית הספר  8מסגרות
אקדמיות שונות ,שבהן משתתפים  28תלמידים.
בנוסף לכך מתקיימת פעילות ב 9-ענפי ספורט
שונים ,שבהם לוקחים חלק ברמה מקצועית 18
 | 8עיתון בני שמעון

ספורטאים .בסך הכל משתייכים כיום למסגרת
המצוינות של בית הספר  47תלמידים והם:
בתוכנית "אודיסאה" (מדעים וסייבר) של
אוניברסיטת בן גוריון – נגה מלכא ,שחר
עזרא ,עמית גומא ,עדן שדה ,ליאור מלכא,
הגר דייגי ורז יסעור.
בתוכנית "מגשימים" (תוכנית הסייבר
הלאומית) – גל לינדברג ,ליעד קיסוס ,איתי
רבן ,רון רשף ,טל אברוטין ,רוני גלברד ,גיא
גלבוע ,יאיר לב ,ירדן דולב ואריאל סלבינסקי.
בתוכנית מית"ר (פרחי הנדסת מכונות) –
אופיר מלכה ,יהונתן לוצטו ונמרוד פזי.
בכיתה הארצית למדעי המוח של מכון ויצמן
– שקד יעקובי.
בכיתה הארצית למדעי כדור הארץ של מכון
ויצמן – תומר צימנד ותמר אהרוני.
בתוכנית ההאצה במתמטיקה של
אוניברסיטת בר אילן – יובל גומא.
זוכת המקום השני באולימפיאדה בביולוגיה
 קרינה אפקישב.מעוף – בית הספר למחוננים – מאיה
לינדברג ,גלי שיינברג ,יונתן כהן וזהר שגב.
ערב המצוינות ,ערב הוקרה לתלמידי "מבואות
הנגב" הלומדים או פועלים במסגרות מצוינות
שונות ,התקיים ב 8.4-במועדון של קיבוץ להב.
זהו הערב השני ,לאחר ערב מוצלח שהתקיים
בשנה שעברה.
דקלה יהב ארגנה וניהלה את הערב הוא נפתח
בברכתו של ראש המועצה ,ניר זמיר ובדברים
שנשא מנהל בית הספר ,אלי פרץ .הערב
הוקדש לתלמידים והוריהם ובו הוצגו תחומי
העניין ,העשייה וההישגים של כל אחת ואחד
מהתלמידים באופן אישי.
מתן יפה ,מנכ"ל עמותת "כוכבי המדבר" ,הרצה
בהתנדבות על הנושא "מצוינות מתחת לאף".

ואלה הספורטאים המחוננים ,המייצגים
אותנו בנבחרות ישראל השונות
ובתחרויות בארץ ובעולם:
כדורגל  -ליאור אדרי ,רז ירליפ ,רותם
יצקר ,ניר גלברד ,עומר פרוכטמן
ועופר גלברד.
כדורעף – גלעד אטיאס.
טניס – עדי דגן.
ג'ודו  -עומר סלמונה.
התעמלות אמנותית – נגה בלוק.
קראטה – שיר יהב ועומר מוסקוביץ'.
שחייה – דניאל לוי וגלי נוחומוביץ'.
סוסים  -רכיבה תחרותית – עינב בן
ברוך.
טריאתלון – אלעד גרמן.
בלט – רוי ירליפ והראל ארוש.
מתן הציג את הרעיון שהוביל אותו להקמת
העמותה ופרש בפנינו את התובנות שאליהן
הגיע ואת העשייה הבלתי נלאית שלו ושל שותפיו
בקידום האוכלוסייה הבדואית בדרום .זו היתה

הרצאה קולחת ומטלטלת ,הפותחת את הראש
לחשיבה מחוץ לקופסה והסתכלות רחבה על
המצב סביבנו.
לאחר ההרצאה הוצג לקהל מידע על תוכניות
המצוינות ,נאמרו מספר מילים על כל אחת ואחד
מהמצטיינים והוענק להם מגן הוקרה ע"י נציגים
מצוות בית הספר :מחנכים ומחנכות ,רכזים,
יועצות וצוות ההנהלה.
הערב היה גדוש ,מיוחד ומרגש .הוא מילא את
כולנו בגאווה רבה על העשייה המבורכת של
בית הספר וכמובן של התלמידים.
דקלה יסעור ,אמא של רז מכתה ט' ,המשתתף
במסלול "אודיסאה":

כיום פועלות בשילוב עם בית
הספר  8מסגרות אקדמיות
שונות ,שבהן משתתפים 28
תלמידים .בנוסף לכך מתקיימת
פעילות ב 9-ענפי ספורט
שונים ,שבהם לוקחים חלק
ברמה מקצועית  18ספורטאים.
בסך הכל משתייכים כיום
למסגרת המצוינות של בית
הספר  47תלמידים
"תודה רבה על ערב איכותי ומעצים ובהזדמנות זו,
גם תודה גדולה לדקלה יהב על כל הליווי והדאגה
במהלך השנה .מבחינתנו ,ממש לא מובן מאליו
שבית הספר נותן תמיכה ועזרה כאלה ,בכל כך
הרבה הבנה ,כדי שהילדים בתוכניות השונות
יצליחו לממש את עצמם .שיעורי ההשלמה
הפרטניים והנוכחות הרבה של צוות המחנכות
והמורים ,מוכיחים ומחזקים את התפיסה והגישה
שלכם לראות כל ילד .אנחנו מעריכים זאת מאוד
ושמחים שילדינו הם חלק מכל הטוב הזה".

אלי פרץ מסכם" :בערב מיוחד הוקרנו תלמידים
מצטיינים בתחומי האקדמיה והספורט .מדובר
בתלמידים מדהימים ,רציניים ומשקיעים וגם
מרחיקים עוף בהישגיהם.
מזה שנתיים כולל בית הספר בסדר היום
שלו עידוד של תלמידים מצטיינים ,הלומדים
בתוכניות מצוינות מחוץ לבית הספר .בתחום
הספורט מדובר בתלמידים הנמצאים על מפת
ההישגים הארצית והעולמית .יש ב'מבואות הנגב'
תלמידים מדהימים ומוכשרים .אנו מוקירים אותם,
מנסים לסייע ככל האפשר ומביעים הערכה
רבה לתלמידים ולהורים ,העומדים מאחוריהם
ומשקיעים בכך המון זמן ,כסף והתארגנות.
דקלה יהב היקרה שלנו מרכזת את כל הנושא
בבית הספר ביד רמה ,ביסודיות ובנחישות.
שותפותם של המחנכות והמחנכים בטקס מעידה
על הקשר בין מורים לתלמידים הקיים בבית
הספר .יבואו כולם על הברכה".
מי ייתן ותחום המצוינות ,כמו תחומים נוספים
בבית הספר ,יתרחב וייתן מענים לתלמידינו
להתפתח ולהרגיש שהם משמעותיים ,תורמים
ומצטיינים בכל אשר יבחרו לעשות!
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הוועדה המקומית לתכנון ובנייה :הליך מקוצר לבניית ממ"ד

מה...מה...מה...ממ"ד !?
לימור קוטר ,מנהלת הוועדה המקומית בני שמעון
קרובה של רקטות וטילים.
בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית חובה על אולם ,בהיעדר ממ"ד בקרבת מקום בחירה נכונה
כל אזרח להקים מקלט (או מרחב מוגן) בכל של מרחב פנימי מוגן במבנה בו אתה מתגורר
בית או מפעל (קרי ,בכל מבנה) ולצורך העניין ושהייה בו בעת התקפה  -מצילה חיים!
פיקוד העורף פרסם תקנות ומפרטים להקמת זכרו ,הנחיות ההתגוננות נכתבו בדם.
מקלטים ומרחבים מוגנים.
אם כך ,מה צריך לעשות כדי להגן על עצמנו
היתרונות בהקמת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) בביתנו?

ברורים לכולנו ,ממ"ד מספק הגנה נגד פגיעה

לבנות ממ"ד!

מאחר וכל בניה מחייבת היתר בניה ואישור
פיקוד העורף לקביעת המרחב המוגן הנדרש,
מפורסמת הוועדה הנחיות להיתר בהליך
רישוי מזורז.

ממ"ד בבית מגורים

 .1מפת מדידה מצבית עדכנית ,חתומה ע"י מודד
תקפה לשנה האחרונה.
 .2צילומים של הבית
 .3קבלה עבור תשלום תיק מידע.
המידע יימסר בתוך  30ימי עבודה לעורך הבקשה
ודרך מערכת רישוי זמין.

** לידיעתכם – תיק מידע תקף לשנתיים.

הנחיות להגשת בקשה מקוונת לפי
לידיעתכם!
"הליך רישוי בדרך מקוצרת"
הנחיות אלו נועדו על מנת לעודד בניית מרחב
מוגן בבתי מגורים מחוסרי מיגון ולאפשר
רישוי מזורז עבור הקמת ממ"ד בלבד.

שלב א' – הגשת בקשה לתיק מידע
להיתר

יש להגיש בקשה מקוונת לתיק מידע להיתר
עבור הקמת ממ"ד בבית מגורים ,הבקשה
תכלול:

בהחלטתה תתייחס הועדה להקמת הממ"ד
בלבד ולא ליתר הבנוי הקיים במקרקעין למען
הסר ספק ,אין לראות באישור הבקשה לממ"ד
כהסדרה ו/או הכשרת חריגות בניה אם קיימות
במקרקעין .בקשה הכוללת הקלה – לא ניתן
להגיש בהליך רישוי מקוצר.
עבור הקמת ממ"ד לפי הנחיות פקע"ר לא יידרש
אישור רשות מקרקעי ישראל.

תכנית ממ"ד לדוגמא

תקנות התכנון והבנייה (הליך רישוי בדרך מקוצרת) ,תשע"ז2017-
סימן ו' :תוספת בנייה למבנה קיים  .40הוספת מרחב מוגן דירתי לבניין מגורים או
הוספת מגדל ממ"דים למבנה פשוט ,בשטח המזערי הקבוע בתקנות ההתגוננות
האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) ,התש"ן.1990-
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שחמט

שלב ב' – הגשת בקשה להיתר בניה

לאחר קבלת תיק המידע יש להגיש בקשה
מקוונת בהליך רישוי מקוצר במערכת רישוי זמין.
תנאי הסף לפתיחת הבקשה יצוינו בתיק המידע.
בדיקת תנאי הסף תבוצע בתוך  10ימי עבודה
מיום פתיחת הבקשה במערכת "רישוי זמין".
החלטה תימסר בתוך  25ימי עבודה מיום עמידה
בתנאי הסף להגשה.

הדור הבא גדל ב"יובלי הנגב"
יסמין אורבך
תמונות :איריס חדד ואתי סלם
ביום שלישי ,15.5.19 ,הוביל יבגני קרסיק את
נבחרת בית הספר "יובלי הנגב" להישגים מרשימים
בתחרות השחמט של מועדון השחמט בבאר שבע,
שבה משתתפים בתי ספר מבאר שבע ואזור
הדרום .בקטגוריית הגילאים א'-ג' זכתה הקבוצה
במקומות הראשון והשלישי ובקטגוריית הגילאים
א'-ו' זכה בית הספר במקום השני.
יבגני התחיל ללמד שחמט ב"יובלי הנגב" לפני
כחמש שנים .הוא הקים בבית הספר קבוצת
שחמט ומטפח אותה עד היום .בהתחלה ידעו
לשחק רק ילדים מעטים .יבגני התחיל בלימוד
הבסיס והוצאת הקבוצה לתחרויות ארציות .בשנה
השלישית הם החלו לקטוף את הפירות והגיעו
למקומות השני והשלישי ומאז הם חוזרים וזוכים
בכל שנה במקומות הראשונים.
"בית הספר מאפשר לכל ילד שמעונין בכך לקחת
חלק בהתמחות שלי" ,מספר יבגני" .זה מה שדוחף
אותם ואת ההורים להתמיד ואף להוסיף ולשלוח
את הילדים לחוגי שחמט אחר הצהריים ,בנוסף
להתמחות בבית הספר .להורים יש חלק חשוב
בהצלחתם של הילדים .הפרגון שלהם ,ההשקעה
וההתמדה בהבאת הילדים לחוגים אחר הצהריים
ולתחרויות ,מאפשרים לילדים להתפתח בתחום
השחמט .כיום פועלות בבית הספר שתי קבוצות:
הנבחרת הצעירה והנבחרת הראשית .השנה יש לנו
ילדים מכיתות א' וביניהם איתי פרילוצקי ,שקטף
כבר מספר ניצחונות .אני גאה מאוד בילדים
ובהישגיהם".
המשחק העתיק מפתח אצל הילדים יכולות
קוגניטיביות ,ראייה חברתית ומיומנות בפתרון

בעיות ,אך בעיקר זהו כלי נפלא להעלות את ולהמתין בסבלנות להפסקה או לכדור ,כשהוא
הערך העצמי .יבגני הצליח לבנות קבוצת ילדים משחק בכדורגל.
שמצליחים להביא ערך מוסף לעצמם ולחבריהם
איתן רגב מכיתה ג' התחיל לשחק השנה לאחר
בזכות המשחק.
ששמע חברים המדברים על המשחק .לאחר
גם לילדים היה מה לספר על חוויותיהם .דבריהם שהצטרף ,גילה שהוא מצליח .לדבריו ,השחמט
השאירו אותי מופתעת עד מאוד.
עוזר לי לחשוב .הוא השתתף בתחרויות נוספות
איתי פרילוצקי סיפר לי שהתחיל לאהוב שחמט ואף זכה במקום שלישי ,לגאוות הוריו.
לפני כשנתיים .הוא אוהב את המשחק ,כי זה אביתר עזרן ,גם הוא בכיתה ג' ,משחק כשלוש
ספורט למוח ,שעוזר לו לחשוב כמה צעדים קדימה שנים וגם הוא הצטרף אחרי ששמע מחברים.
גם בלימודים.
המשחק עוזר לו לפתח את הדמיון ואת החשיבה,
הראל רוט מכיתה ב' התחיל לשחק בגיל שש כי בשחמט צריך לחשוב על המהלך הבא של היריב
בזכות אביו ,שאוהב שחמט .רק השנה הוא התחיל שלך והאם המהלך שלך טוב או לא.
ללמוד אצל יבגני .עבור הראל המשחק הוא דרך עילי לפיד מכתה ה' מספר שזו השנה השנייה שלו
לפתח את הרצון ללמוד ואף מלמד להפסיד בכבוד.
כשחקן שחמט .בנוסף לחשיבה ודמיון ,המשחק
איתמר בר משה ,גם הוא מכיתה ב' ,התחיל לשחק מסייע לו לפתח גם קשרים חברתיים" .כך אני
לפני שלוש שנים .הוא מספר לי שגם אביו וסבו מכיר ילדים נוספים שאוהבים שחמט" ,הוא אומר.
אוהבים את המשחק והם הדביקו אותו באהבה זו.
אחד השחקנים הבולטים בקבוצה הוא בועז צביאלי
הוא משתף אותי בשמחה על כך שבשנה השנייה
מכתה ד' ,שהתחיל לשחק לפני חמש שנים .לאחר
שלו כבר זכה במקום השני ומוסיף כי משחק
השחמט עוזר לו ביום-יום להיות מאופק יותר שראה את סבו משחק ,הוא ביקש ממנו ללמד גם
אותו .הוא מספר שבהתחלה התקשה ללמוד את
המשחק" .לא הבנתי את הכללים ,היה לי קשה
לקלוט אותם ויותר מכל ,לא אהבתי שלא הצלחתי
לסיים משחק" ,הוא אומר" .חשבתי שאם אלמד
מהר ,זה יביא לי ניצחונות ,אבל אז הבנתי שנדרש
זמן כדי ללמוד את המשחק .למדתי שיש לי יותר
סבלנות ממה שחשבתי ".בועז מספר בגאווה שהוא
עוזר ליבגני בהנחלת השחמט לילדים וכך הוא גם
לומד מהם ולומד על עצמו" .היום אני יכול לעזור
לילדים אחרים שקשה להם ולא רק בשחמט ,כי
למדתי מהי סבלנות .התלמידים הצעירים יגדלו
וילמדו אחרים וכך יהיה המשך למשחק השחמט".
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מתנדבי "ידיד לחינוך":
תורמים ומקבלים

להוקיר את מרי
נועה זמסקי

כבר  16שנים ,בכל יום שני ,בשעה שבע וחצי
בבוקר ,יוצאת מרי עטר מתאשור בראש קבוצת
וותיקים ממושבי יחדיו להתנדב בבסיס "שפיפון",
ליד שומריה .ביום ראשון ,5.5.2019 ,זכתה מרי
באות הוקרה מיוחד על פעילות ארוכה ומסורה.
את הטקס שבו קיבלה את אות ההוקרה לא תשכח
מרי מעולם ,במיוחד לא את היציאה מהבית לכיוון
הטקס ,ביום שבו נורו על ישראל  700טילים מעזה.
"לפני שיצאנו מהבית היתה אזעקה .עקפנו את
משמר הנגב ונסענו דרך כביש  6לבית ליד ,שם
התקיים הטקס ".בטקס היתה מרי האזרחית
היחידה" .היינו באמצע יום כיף בתל אביב ,כשניסים
הודיע לי שאני מקבלת תעודת הצטיינות .כשהגעתי
למקום ,ראיתי שכולם חיילים וקצינים במדים",
היא מספרת" .לא הבנתי מה אני עושה שם בכלל.
קיבל אותי רס"ר משמעת והינחה אותי מאיפה
לעלות ומאיפה לרדת .כל המשפחה היתה וגם
חברה קרובה ,שהיא חלק מקבוצת המתנדבים.
קצינים קיבלו העלאה בדרגה ,חיילים קיבלו תעודות
הצטיינות ואני ישבתי ביניהם".

שולמית פלד ,מובילת התנדבות ידיד לחינוך בני
שמעון ,מיכל עובדיה ,רכזת ההתנדבות במועצה

במועצה שלנו יש שלושה בתי ספר ממלכתיים,
שבהם לומדים ילדים מיישובים שונים ורקע
שונה .בכיתות בשלושת בתי הספר יש שלושים
ויותר תלמידים בכיתה ,כשלכל תלמיד צרכים
ייחודיים משלו .מול כל המגוון הזה עומדת
בדרך כלל מורה יחידה ובתי הספר משוועים
לסיוע נוסף .לצד זאת ,קיים גידול בשיעור
האזרחים הוותיקים היוצאים לגימלאות .מדובר
באנשים בעלי השכלה ,מיומנויות וניסיון חיים
עשיר ,לרוב עדיין עתירי אנרגיה ומוטיבציה,
שמסוגלים לתרום לחברה ולהיות שותפים
לעשייה משמעותית ,הלוקחת בחשבון את
ניסיונם העשיר  .
שילוב של שני גורמים אלה  -אוכלוסיית הילדים,
הזקוקה לחיזוק ואוכלוסיית הפנסיונרים ,שיש
באפשרותה לספק את החיזוק ,הוביל לשיתוף
פעולה של מחלקת החינוך במועצה ,יחידת
ההתנדבות של בני שמעון ועמותת "ידיד לחינוך",
עמותה הפועלת בכל הארץ ונתמכת ע"י משרד
החינוך במסגרת שיתוף פעולה זה שולבו
 | 12עיתון בני שמעון

מתנדבי "ידיד לחינוך" בבני שמעון בבתי הספר
היסודיים במועצה (בשלב ראשון ,בבתי הספר
הממלכתיים) .המתנדבים ,הנקראים "תומכי
הוראה" ,משתתפים לאורך השנה במפגשים
המעשירים את עולמם ויכולתם לפעול לטובת
התלמידים .מטרות העל של העמותה הן לסייע
לתלמיד לטפח דימוי עצמי חיובי ,לטפח תחושת
מסוגלות ולאפשר מפגש בין-דורי פורה.
שולמית פלד ,מתנדבת ומובילת ההתנדבות
של קבוצת מתנדבי "ידיד לחינוך" בבני שמעון:
"המתנדב במערכת החינוך יחווה תחושת שייכות
לקבוצת איכות ,הפועלת לקידום החינוך ובד בבד
יזכה בתרומה לאיכות חייו האישיים .אדם התורם
מזמנו למען האחר חש שבריאותו משתפרת ויש
תוכן ,מטרה ומשמעות לחיי היום יום שלו .מי
שתורם ,תורם קודם כל לעצמו ולכן הרווח הוא
של המתנדב והתלמיד כאחד".
ביום חמישי ,11.4.2019 ,התקיים במועצה אחד
ממפגשי ההעשרה לקבוצה זו .ניר זמיר ,ראש
המועצה ,אמיר ברזילי ,מנהל אגף החינוך ,עידית
אטינגר ,מנהלת האגף לשירותים חברתיים ומיכל
עובדיה ,רכזת ההתנדבות ,בירכו את המשתתפים

והביעו את תודתם והערכתם הרבה לפעילותם
המיוחדת והמשמעותית.
"כדי להתנדב ,אין צורך להיות בעל רקע חינוכי
כלשהו" ,מוסיפה שולמית" .כל מתנדב פועל
בתחום ההתעניינות והכישורים שלו .ההתנדבות
נבנית במשותף ,בהתאם לרצונו ויכולתו של
המתנדב מול צרכיהם של התלמידים .היא
תיעשה עם קבוצת ילדים או ילד אחד .בכל בית
ספר קיים איש קשר האחראי על המתנדבים,
כאשר הוא ומחנכת הכיתה מהווים כתובת
עבורם".
אנו רואים חשיבות בהרחבת מעגל
המתנדבים ובהירתמות להתנדבות בבתי
הספר .אם אתם בריאים ,שמחים ,אוהבים
ילדים ,בעלי לב פתוח ויכולת הכלה ובעיקר
רצון לתרום תרומה משמעותית לעצמכם
ולדור העתיד ,אתם מוזמנים ליצור קשר עם
מיכל עובדיה ,רכזת ההתנדבות במועצה,
במייל michalo@bns.org.il :בטלפון050- :
 ,6223580או עם שולמית פלד ,מובילת
ההתנדבות של קבוצת מתנדבי "ידיד לחינוך"
בבני שמעון ,בטלפון .054-6614250 :להשתמע.

יום ההתנדבות השבועי ב"שפיפון" נפתח בארוחת
בוקר ומסתיים בארוחת צהריים" .אנחנו מקבלים
ארוחת בוקר טובה מאוד וגם ארוחת צהריים.
מקבלים אותנו יפה מאוד בחדר האוכל .יש מש"קית
שמקבלת אותנו" ,היא מספרת.
"אנחנו מתנדבים באפסנאות הבסיס ,מסדרים
וממיינים מדים .כשחיילים מגיעים מגיבוש ,אנחנו
מקבלים את הציוד ,מקפלים ,מנקים את האוהלים
ומכינים לפעם הבאה" ,מוסיפה מרי" .עבודה נוספת
שאנחנו עושים היא הכנת מצנפות לקסדות .אנחנו
מקבלים רשתות הסוואה לטנקים שנקרעו ,גוזרים
מהן שבלונה ומכינים כיסוי לקסדה .מכלוף תורג'מן
מתדהר ,אחד המתנדבים הוותיקים ,תופר את

המצנפות לקסדות .הוא תופר מעולה ומצטיין,
שעושה עבודה מדהימה ומפורסם בכל צה"ל .גם
הוא כבר אינו צעיר .אני מאחלת לו הרבה בריאות
ושימשיך לעשות עוד הרבה מצנפות".
יום שני ,יום ההתנדבות הקבוע ,מתחיל ,למעשה,
כבר בערב הקודם" .אני מתחילה לארגן את הקבוצה
כבר ביום ראשון בערב" ,מסבירה מרי" .כדי להיות
מוכנה להסעה ,שמגיעה אלינו בשעה  ,07:30אני
צריכה לדעת כבר ביום ראשון בערב מי מגיע ומי לא
ומחפשת מחליפים בהתאם לצורך .אנחנו יוצאים
מהבית שלי ואוספים את המתנדבים ,עוברים
במושבים ואני מנחה את הנהג לאן לנסוע ואת מי
להעלות להסעה .אם התחבורה לא מגיעה בזמן ,אני
מתקשרת להודיע ,כי מדובר באנשים לא צעירים
שמחכים בחוץ ,בחום ובקור .כשמגיעים לבסיס ,אני
מראה בשער את אישור הכניסה שלי ,שמצורפת
אליו תמונה ,והולכים לחדר האוכל ,שם מחכה לנו
המש"קית שמלווה אותנו".
ב 15-במאי חגגה מרי  82שנים .בשנת ,1951
כשהיא בת  14בלבד ,עלתה לארץ במסגרת עליית
הנוער" .הגענו להתיישבות במושב מולדת בעמק
יזרעאל ומשם הלכנו לצבא" ,היא מספרת" .בשנת
 1958התארגנה ברמות נפתלי ובגינוסר קבוצה
שהתיישבה כאן ,בתאשור .באתי עם בתי הבכורה,
סמדר ,שהיתה אז ילדה קטנה והיום היא חברה
במושב ומאז ועד היום אנחנו כאן .פה נולדו לי
עוד שתי בנות ובן" .שניים מילדיה מתגוררים היום
במושב .שתי בנות נוספות גרות בבאר שבע.
את ההתנדבות בבסיס "שפיפון" החלה כמעט
במקרה" .החלפתי מישהו לחודשיים והמשכתי
עד היום" ,היא מספרת" .עשיתי את זה באהבה.
דאגתי לקבוצה והבאתי אנשים נוספים שיצטרפו.
בהתחלה התנדבנו בבסיס משמר הנגב ולאחר
מספר חודשים התחלנו בהתנדבות ,שנמשכת עד

היום ,בבסיס 'שפיפון' .ניסים פטיטו ,האחראי על
האפסנאות ,קיבל אותנו יפה מאוד ומאז זה נמשך".
לאורך השנים הלכה הקבוצה והצטמצמה" .היינו
 22אנשים בקבוצה והיום עכשיו אנחנו ,"14-13
אומרת מרי" .מהוותיקים נשארו היום בודדים .שאר
המתנדבים הצטרפו אלינו בשנה-שנתיים האחרונות
ואני מאמינה שהם ימשיכו להתנדב עוד שנים רבות".
עם השנים פיתחה מרי יחסים מיוחדים עם צוות
הבסיס .היא מראה לי תמונה שקיבלה מרומי,
המש"קית שאיתה עבדה בשנים האחרונות .על גב
התמונה כתבה רומי" :למרי ,תודה על שירות מיוחד,
שבזכותך היה מהנה ומספק .אוהבת ומעריכה וכבר
מתגעגעת ,רומי"" .תמיד השתדלתי לעזור לה .אם
היו לה בעיות ,הייתי פונה לניסים ומבקשת שילכו
לקראתה .בחג האחרון התקשרה אמא שלה לאחל
לי חג שמח ולהודות לי".
"במרץ ,במסגרת טיול הוקרה לתל אביב לקבוצת
המתנדבים ,ציינו את סיום תפקידה של מרי
כמובילת ההתנדבות" אומרת מיכל עובדיה ,רכזת
ההתנדבות במועצה" .כולנו ,חברי הקבוצה ,גורמי
הצבא המלווים ואני הבענו את הערכתנו הרבה
ואת תודתנו וכולנו מקווים כי מרי תמשיך להתנדב
בקבוצה.
אחרי שנים ארוכות ,פורשת מרי מתפקיד רכזת
הקבוצה" .עבדתי כמו חמור ,שלא לדבר על הוויכוחים
עם הנהג ,שלפעמים מגיע בלי מדרגה שבלעדיה
קשה לוותיקים לעלות להסעה .עשיתי את זה בכיף
ובאהבה ,אבל קצת התעייפתי .ארבעה רמטכ"לים
התחלפו במהלך  16השנים שבהן הייתי רכזת
הקבוצה .אני אמשיך לבוא ולעבוד ,אבל בלי התחייבות
ובלי כאב-ראש .אני מאחלת לרחל יפרח ,מברוש,
שמחליפה אותי ,הצלחה ושנים רבות בתפקיד .היא
עוד צעירה ויש לה מרץ .ביקשתי מהאנשים לעזור
לה וללכת לקראתה ,עד שתיכנס לעניינים".
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מקומפגש לכלכלת הבית /
דניאל פליס  -ליווי משפחות
ועסקים קטנים
מתנדב בעמותת "פעמונים"
dany@hatzerim.org.il

052-5013682

סקר שנערך עבור רשות ההסתדרות לצרכנות
מוכיח שההפך הוא הנכון:
רק  50%מהצרכנים בודקים את חשבוניות
הקנייה שלהם .יותר מ 60%-אינם קוראים את כל
ההסכמים שהם חותמים עליהם ופחות מ10%-
מדווחים שיגישו תביעה נגד עסק המסרב להשיב
להם את כספם.
הלאה .מסתבר שמעל ל 62%-מהצרכנים מודים
שהם אינם משתמשים כלל במנועי ההשוואה
בקניית מוצרי מזון .זה אבסורד! הצרכנים קונים
"אונליין" בעשרות אחוזים יותר מאשר בעבר.
אם כבר אנחנו מול המסך וזה כל כך קל ,למה
לא להשוות?

מקומפגש סביבתי /

דניאל פליס

הטיסה שלי למרסיי

אנחנו לא פראיירים!
ומי אשם בזה?

רוב הצרכנים טוענים שהממשלה אשמה ,כי לא
נחקקים מספיק חוקים בנושא זה.
ומה עם האחריות שלנו? האם אנחנו מספיק מודעים
לזכויותינו? ייתכן ,אך במודע איננו עושים דבר.
האם אפשר לשנות תודעה? האם אפשר לשנות
מציאות? התשובה היא חד משמעית :כן!
שוב ,כמו בדיאטה ,אנחנו כבר יודעים את התשובות
אך מתקשים ליישם אותן.
טיפ :אל תנסו לבצע את כל המשימות בו בזמן.
אם תפעלו באופן מדורג ,לא תתישו את עצמכם.
משימה ראשונה  -בדיקת חשבוניות .התחילו לבדוק
את החשבוניות :כמות הפריטים ,מחיר נקוב ונכונות
הנתונים באופן כללי .זה לוקח מספר שניות ,או לכל
היותר מספר דקות .הדברים חוזרים על עצמם ,מה
שהופך את המטלה לקלה ופשוטה.

אני מחפשת טיסה למרסיי בקיץ ,במסגרת שיפור
היחסים עם אמא וניצול הזדמנות לטייל איתה
ובלי הילדים.

הערך המוסף מתבטא בכך שעם הזמן אנחנו
לומדים להכיר את טווח המחירים .חשוב :שמרו
על חשבוניות בקניות גדולות או מיוחדות.
משימה שנייה  -רכישת פריטים .החלטתם לקנות
בגדים או פריט יקר לבית? בדקו מחירים ,סוגים
ואיכויות וכל פרט שעשוי לסייע בהחלטה על
רכישה .היום ניתן בקלות להיכנס לאינטרנט ולבדוק
מחירים .כך תגיעו לשלב הקנייה מגובשים יותר
ובעלי ידע.
טיפ :אנשים רבים שואלים אותי אלו מסמכים,
חשבוניות וקבלות לשמור ולכמה זמן .ברשותי
חוברת המגדירה מה מומלץ לשמור ולכמה
זמן .כל מה שנדרש הוא לשלוח אלי מייל
( )danyp@hatzerim.org.ilואשמח לשלוח מייל
חזרה עם החוברת.

אחרי שצלחתי את המשימה המטרחנת של
מציאת תאריך שמתחשב בכולם ,כולל אמא
שלי ,העבודה שלי ,העבודה שלו ,קייטנות ,ומה
לא ,צריך למצוא טיסה מתאימה .כזו שגם בתאריך
הנכון ,וגם נוחתת בשעה שאינה שתיים לפנות
בוקר (אני כבר מדמיינת אותנו משוטטות עם
המזוודות בשתיים לפנות בוקר בסמטאות
החשוכות של מרסיי .)...
וכמובן ,שליט על הכל  -המחיר .כמה שיותר זול.
וכאן השאלה – ישירה או קונקשן? לבזבז שעות
בשדות תעופה בדרך בגלל חמישים יורו? ברור
שישירה .עברנו את גיל התרמילאות ,שבו הגיוני
לבלות  12שעות בנמל תעופה בחניית ביניים

בהצלחה רבה

אליפות המועצה בכדורגל ע"ש דן שניר ז"ל
מחזור תאריך
16/05/2019
18/05/2019
1
18/05/2019
18/05/2019

האליפות מתקיימת במגרש הכדורגל בקיבוץ דביר
בימים חמישי ושבת החל מהשעה  ,18:00בהשתתפות
 10מיישובי המועצה וצפויה להסתיים בתאריך
.20.7.19

יום בשבוע
חמישי
שבת
שבת
שבת

שעה
19:00
18:00
19:00
21:00

בית
'א
ב'
א'
ב'

קבוצות
יחדיו -גבעות בר
להב -משמר הנגב
חצרים -בית קמה
שובל -נבטים

2

23/5/2019
23/5/2019
25/5/2019
23/5/2019

ה'
ה'
שבת
שבת

19:00
20:00
18:00
19:00

ב'
א'
א'
ב'

כרמים-נבטים
יחדיו-חצרים
דביר-בית קמה
להב-שובל

3

30/5/2019
30/5/2019
1/6/2019
1/6/2019

ה'
ה'
שבת
שבת

19:00
20:00
18:00
19:00

א'
ב'
ב'
א'

יחדיו-בית קמה
כרמים-להב
משמר הנגב-שובל
דביר-גבעות בר

4

113/6/2019
13/6/2019
15/6/2019
6/15/2019

ה'
ה'
שבת
שבת

19:00
20:00
18:00
19:00

ב'
ב'
א'
א'

נבטים -משמר הנגב
כרמים-שובל
דביר-חצרים
גבעות בר-בית קמה

5

20/6/2019
20/6/2019
22/6/2019
22/6/2019

ה'
ה'
שבת
שבת

19:00
20:00
20:00
21:00

א'
ב'
א'
ב'

דביר-יחדיו
להב -נבטים
חצרים-גבעות בר
משמר הנגב-כרמים

6

27/6-29/6
4/7-6/7
11/7-13/7
18/7-20/7

ייקבע בהמשך
ייקבע לפי הקבוצות שיעלו
ייקבע לפי הקבוצות שיעלו
ייקבע לפי הקבוצות שיעלו

ייקבע בהמשך

א' יחדיו -גבעות בר
רבעי גמר
חצאי גמר
גמר ומשחק על מקומות 3-4

לוח המשחקים המלא של האליפות
מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק של האליפות:
אליפות המועצה בכדורגל בני שמעון על שם דן שניר
ובדף הטלגרם של האליפותhttps://t.me/Bnei_ -
Shimon_Tournament

בית א'
דביר
בית קמה
יחדיו
חצרים
גבעות בר
משמר הנגב

בית ב'
נבטים
להב
כרמים
משמר הנגב
שובל
גבעות בר
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שירלי חכם יפרח ,רכזת איכות הסביבה

תוצאה

לטובת

המשחק נדחה

1-2
0-2
0-2

להב
חצרים
שובל

משמר הנגב וגבעות בר

המשחק נדחה
המשחק נדחה

0-1
0-3

קבוצות חופשיות
כרמים ודביר

בית קמה
שובל
חצרים ונבטים

יחדיו ולהב

בית קמה ושובל

ולהוציא את  50היורו שחסכנו על קפה וסנדויץ' לפחות נוסעים .אילו היו כל הנוסעים טסים
בקפיטריה היקרה להחריד של השדה.
במחלקה הראשונה ,היה זיהום האוויר כתוצאה
רצה הגורל ,ובעודי מחפשת טיסות נזכרתי מתעופה גדל פי שלושה ויותר.
בכך שטיסות אחראיות לכמה אחוזים ( )3-5%מה כן ניתן לעשות:
מפליטות זיהום האוויר בעולם .ל"טסים ונהנים להפחית טיסות היכן שאפשר:
שלנו" יש השפעה ישירה על התחממות כדור למצוא דרך חלופית לנסיעה  -לפי חישובים
הארץ.
שונים ,נוסע ממוצע שטס מאירופה למזרח תורם
אילו התעופה היתה מדינה ,היא היתה במקום לפליטת גזי חממה כמות פחמן זהה לזו של נסיעה
השישי בתרומה לזיהום האוויר  -בין יפן לגרמניה במכונית למקום העבודה במשך שנתיים .אם יש
וקרוב למדינות הענק סין והודו ולמדינות רכבת או מכונית שיכולים להגיע לאותו יעד בזמן
סביר ,זה עדיף על טיסה.
המתועשות  -רוסיה וארה"ב.
אחרי חקירה קצרה ,מצאתי מחקר שמדרג את כשמתלבטים בין חופשה בארץ לחופשה בחו"ל,
חברות התעופה לפי דרגות זיהום האויר .בטופ מומלץ להעניק עוד נקודות לחופשה בארץ בשל
של החברות הפולטות פחות גזים מזהמים לאוויר הפחתת זיהום האויר.
נמצאות "פינאייר"" ,טאפ" מפורטוגל ו"וורג'ין" להעדיף טיסות מזהמות פחות:
מאוסטרליה .בתחתית הטבלה – המזהמות אמנם טיסה ישירה מזהמת פחות ,אבל מבירור
הגדולות ביותר ,מי הן אם לא החברות האמריקאיות עם גורמים מענף התעופה לעיתים קרובות טיסות
"יונייטד דלתא" ו"אמריקן איירליינס".
הקונקשיין הן טיסות סדירות אשר ימריאו גם אם
לא "פינאייר" ,לא "טאפ" ובוודאי שלא ורג'ין הן חצי ריקות (בשנים האחרונות הן כמעט תמיד
מלאות) .לכן ,ההמלצה הסביבתית היא על טיסה
האוסטרלית (חחח) טסות מישראל למרסיי.
ישירה ,אבל אם מדובר בטיסות ביניים סדירות
מה ,אם כן ,אפשר לעשות?
ייתכן ולהמלצה הזו יש פחות משמעות.
טיסה מתל אביב למרסיי  -טבלת השוואה של
להעדיף מחלקת תיירים על פני מחלקה ראשונה
פליטת פחמן:
(לאלה מבינינו שיש להם אפשרות לעשות זאת).
סוג הטיסה
ישירה מת”א מת”א למרסיי לקזז פליטות פחמן :לחשב את פליטות הפחמן
פריז
דרך
למרסיי
של הטיסה ולבדוק אפשרות לרכוש קיזוז פחמן
7,900
מספר קילומטרים 5,700
באמצעות חברות תעופה שמציעות קיזוז פחמן,
הלוך וחזור
ק"ג
1,300
ק"ג
950
או באמצעות תרומה לפרויקטים של קיזוז
תיירים
במחלקת
co2
co2
פחמן מארגונים שונים .ניתן למצוא מידע על
(ע”פ נתוני ארגון
כך באמצעות חיפוש בגוגל של המילים Carbon
סביבתי)
flight calculator
 618ק”ג
 391ק”ג
הלוך וחזור
אתר לדוגמהhttps://co2.myclimate.org/en/ :
במחלקת תיירים
flight_calculators/new
(ע”פ אתר חברות
התעופה)
הלוך וחזור
 3,400ק"ג  4,600ק"ג
co2
במחלקה ראשונה co2
(ע”פ נתוני ארגון
סביבתי)
השורה התחתונה :טיסה הכוללת חניית ביניים
קרובה ליעד משחררת לאוויר גזי חממה בכמות
העולה בשליש על זו הנפלטת במהלך טיסה
ישירה .המראות ונחיתות דורשות יותר דלק .לכן
טיסות הכוללות חניית ביניים מזהמות הרבה
יותר ולא רק בגלל תוספת המרחק.
כרטיס טיסה במחלקה ראשונה מזהם את האוויר
פי שלוש וחצי (!) .במחלקה הראשונה יש מקום
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מבט נשי

/גילה מנביץ-מלול

נקודת שוויון

עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

להכיר
בטוב
"את כל הזמן מתלוננת" ,מקטר עלי הבנזוג
שיחיה" .תבטיחי לי שפעם אחת תכתבי טור
חיובי" ,הוא מציק לי .נו ,טוב ,באמת יש לי גם יכולת
לראות את הטוב ופעם הייתי ממש אופטימית!
אני זוכרת את זה מהתקופה שבה הייתי ישנה
בלילות .גם התאמנתי בזה בכמה מפגשים של
"ימימה" .היא מציעה לנו להכיר קודם כל בדברים
הטובים שיש לנו בחיים .אז יאללה ,למה לא?
החלטתי לזרום .והרי לכן ולכם ,גבירותי ורבותי,
ניסיונות להפוך לימונים ללימונדה .נתחיל בחזרה
לעבודה אחרי חופשת הלידה – נשמע מבאס,
כמובן ,כי היה כיף בחופשת הלידה (ששש ...אל
תגלו) ולמי יש כוח לקום ב 5:45-עם שעון מעורר
אחרי לילה של הנקה? אבל מצאתי כמה יתרונות:
כדי לשפר את מצב הרוח ותחושת המוכנות ,יש
לגיטימציה מלאה לקצת שופינג ופינוק במספרה,
כולל גוונים .היציאה לעבודה היא גם יופי של
תירוץ לצאת מ"בגדי קיבוץ"  -קצת להתאפר,
לחזור להיראות עצמך וזה אפילו די טוב! חוץ
מזה ,אם נודה על האמת ,החזרה לעבודה

מבט גברי /

מי שאינו יודע ,או שלא היה מודע לעניין הנ"ל,
יש לי חדשות בשבילו :יש זן כזה של גברים
– "חילונים חרדים" .הכוונה היא לא לאנשים
כמו השופט אל-יגון ,שרואה אשה בכיסוי ראש
וחושב שאנחנו לקראת תקומתו של בית המקדש
השלישי.
פה מדובר בחרדות עמוקות יותר ,חרדות שאם הן
מתממשות ,עלולות לגרום לכאבים פיזיים ,לנדודי
שינה ובמקרים חמורים  -למחסור זמני בחמצן.
את התסמונת הזו אבחן אצלי דווקא י' ,חבר טוב
וציוני דתי ,בעל עסק לדפוס ,שאני נוהג לפקוד
מדי פעם .יום אחד ,בצהרי ראשון ,נכנסתי אליו.
י' בירך אותי בשבוע טוב והחלפת מים .אני,
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law.ibe.office@gmail.com
אתרbercovitz-law.com :

סבתא שלי ידעה לקרוא

ענבר ברקוביץ אפרים ,עורכת דין

מחזירה קצת איזון לבית ומחייבת את הבנזוג
לחזור למקומו הטבעי במטבח .וטוב שכך ,כי
הוא מבשל מעולה .ואם כבר באיזונים עסקינן ,זו
גם סיבה ממש טובה להעיר אותו בלילה ולחזור
בעצמי לישון .עוד יתרון שולי הוא שלפעמים גם
מעניין בעבודה ואפשר ללכת לשירותים לגמרי
לבד!
מכה אחרת שהצלחתי למצוא בה את האור
היא הכלבו של כרמים .זר לא יבין זאת ,כנראה,
אבל אצלנו הכלבו זה אירוע חגיגי .פעם בשבוע
הוא נפתח לשעה ,ביום חמישי ,מיד אחרי הגנים.
אף זאטוט לא שוכח חס וחלילה ואנחנו ההורים
(בעיקר אמהות כמובן ,אם נודה על האמת),
נגררות אחריהם בייאוש במרדף אחר מנת הסוכר
המסורתית .תכלס ,הכלבו הוא מקלט שיש בו
שלל שימושים .בין היתר ,יש בו מקרר גלידה לא

מלא מדי וכמה מדפים עם שוקולד וחטיפים.
לא משהו להתגאות בו ,אבל הכיף האמיתי הוא
הצפיפות והתור ,מכיוון שכל ילדי הקיבוץ עטים
על אותו מקרר מסכן במקביל ואז נעמדים בתור
באורך הגלות ,בדרך לרשום את האוצר שהצליחו
לדלות מהמקרר .מבחינתנו ,ההורים ,זה די סיוט,
במיוחד כשיש כמה ילדודס במקביל ,תינוקת
בידיים ומעט מדי חמצן .אוקיי ,אז איפה החיוביות
פה אתן שואלות? הנה זה מגיע .בעודי מתייבשת
בתור לצד הגדולה בת השלוש ,שרוצה לרשום
גלידה ,עם הקטנה בידיים ,יורד לי אסימון – איזה
מגניב זה שלפני יש טור די ארוך ,עם המון ילדים
שעומדים ומחכים בסבלנות ,קצת מתאפקים,
אפילו מנומסים משהו ,חמודים כאלה .הם מחכים
לתורם .מהמם משהו ,לא? ולא מובן מאליו בכלל.
הישראלי היפה ,מרוח בשוקולד.

כפיר לוי

החילוני
החרד

 /עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

בתמורה ,עניתי בגניחה מעוררת רחמים והחזקתי
את הגב התחתון" .מה קרה?" שאל אותי י' בדאגה.
"שבת" ,עניתי ,תוך עיסוי נמרץ של הברך" .נו
רבנו ,עוד לא הבנת ששבת הוא יום מנוחה?"
שאל הדפס בצחוק פרוע" .אין מנוחה לצדיקים",
עניתי ,בעודי לוגם תה ממים שלא שזפו עיניהם
בלבנה "מה קרה?" שאל י'" .טיול עששיות במבצר
יחיעם ,פלוס שינה באוהל בתנוחת כפית עם
ילדה שחלמה שהיא רונאלדו ושלא לדבר על זה
שהזאטוט השני ראה את המבצר כמשקיף חסר
מעש ,כשהוא חובט בראשי בעזרת העששית".
י' התיישב וצחק" :השם ירחם ".התיישבתי לידו.
"שזוגתי תרחם" ,עניתי" .בשבת הבאה מתוכנן לי
מסלול לאיזו חירבה בעמק האלה .אני בחרדות
מעכשיו" ".חרדות?" שאל י' בפנים רציניות.
"ממה?" "לך תדע" ,עניתי" .אתה מתחיל באיזו
חירבה והשד יודע איפה תסיים' .מסלול קצר',
היא אמרה לי .בפעם הקודמת מצאתי את עצמי
הולך  5קילומטר וזוחל בתוך מחילות ממרד
בר-כוכבא ולקינוח ,גם קיבלתי מערת קבורה
ביזנטית ".י' הביט בי באימה "מה? כל זה בשבת

אחת?" "כן" ,עניתי" ,שבת אחת ועכשיו עוד פעם
חירבה ...והכי גרוע אלו הסופ"שים שהם בלת"ם.
פתאום נוחתים עליך חברים שרוצים רק לראות
כלנית ,דרום אדום אלק .עושים לך שבת שחורה,
אבל העיקר שזוגתי מרוצה ".י' הביט בי מודאג.
"מזל שאני לא חילוני ,אצלי שבת זו שבת .הטיול
היחידי זה לבית הכנסת ,פלוס שלוש סעודות
ועוד אחת לקינוח ".נאנחתי בקנאה" .אתה חילוני
חרד" ,הודיע לי י' בפסקנות" .אני מכיר כמה כמוך
שמפחדים מסופ"ש .יש אצלנו בבית הכנסת
שניים שפתאום חזרו בתשובה .ככה ,פתאום,
התחילו לבוא באדיקות אפילו לשחרית איזה
שחרית ,אחי? הנץ! הם בטירוף על התפילות".
"מה?" הבטתי בו המום" .כן ,גם אני לא הבנתי
מה הפשר .השניים האלה היו חילונים ברמות
של כנסייה ".הוא הביט בי במבט חודר" .עכשיו
הכל מסתדר לי .הם פחדו משבת .אהה ,אחרי
הכל מה זה לקום לתפילה אל מול עששיות
ביחיעם פלוס כפית ".י' צחק" .וואללכ ,תראה
מה זה גברים .הם יעשו הכל כדי לנוח .אפילו
יקומו להנץ".

הקריאה היא חלק מהאוויר שאני נושמת .כילדים
בבאר שבע של שנות ה ,80-כולנו עבדנו בחופשות
הקיץ .כשכל חברי עבדו בגלידריות או בתי קולנוע,
אני מצאתי עבודה בחנות ספרים יד שניה בעיר
העתיקה .הייתי מגיעה בבוקר ,מסדרת ,ממלאת
מים במיחם גדול ופותחת חבילת עוגיות .אחר
כך הייתי מתיישבת בין ספרים ישנים ,מלאי ריח
של מרחקים וקוראת .היה שם ,כמובן ,ריח של
דפים ישנים ,של לחות ועובש ,אבל לי זה לא
הפריע (וגם לא לאסטמה שפיתחתי) ,כי היה
בריח הזה קסם של מרחקים ועולמות שאינם
מוכרים .רוב הספרים בחנות היו בשפות זרות
שלא הכרתי ואני דמיינתי את הסיפורים לפי
הכריכה ,התמונות (אם היו) וכמובן ,לפי הלקוחות
שבחרו בהם .אנשים ונשים ,מבוגרים בעיקר ,היו
נכנסים אל החנות ,שותים קפה או מיץ פטל קר
ויושבים במשך שעות לעלעל בדפי הספרים.
כמה ימים אחר כך היו מחזירים אותם ולוקחים
ספרים אחרים במקומם.
גם אני לקחתי ספרים ברומנית והבאתי אותם
לסבתא שלי .סבתא סופי היתה קוראת בהם
ומבקשת שאחליף אותם כשסיימה .היא לא
הרבתה לצאת מהבית ואני הרגשתי תמיד
שהספרים מהווים עבורה ספינה לעולמות
ולחלומות ,לסיפורי חיים ,לרומנים וסיפורי אהבה
שהיא מעולם לא חוותה ולעולם לא תחווה מביתה
ברחוב רינגלבלום בבאר שבע.
סבתא שלי ידעה לקרוא .זו אינה עובדה ברורה
מאליה עבור אשה שנולדה לעולם ללא מכוניות
ונסעה בכרכרות בילדותה שבתחילת המאה
העשרים .סבתא שלי ,כמו הסבתות של רבים מכם,
ואין זה משנה איפה על הכדור המופלא הזה הן
נולדו ,נולדה לעולם שבו קריאה היתה פריבילגיה
וחינוך היה מותרות ,ודאי כאשר דובר בנשים.

מכשפות או משכילות?

המלצה על ספר" :אחותו של צייד המכשפות"
מאת בת' אנדרדאון .תרגום מאנגלית :מור
רוזנפלד .הוצאת תמיר סנדיק וידיעות ספרים.
אין זה סוד שהכנסייה הקתולית העלתה על
המוקד נשים רבות בשל סיבות שונות ,כמו אי-
קבלת מרותה של הכנסייה ,אבל אחת הסיבות
הנפוצות יותר היתה האשמת נשים בכישוף.
משפטי המכשפות מהכפר סמלסברי באנגליה
בשנת  1612וציד המכשפות בעיר סיילם במדינת

התמונה מתוך pixaby

מסצ'וסטס בארה"ב בשנת  ,1692מיוחסים היום
לפחד של הכנסייה מנשים קוראות .הרשות
לקרוא והיכולת לקרוא היו מנת חלקם של
אנשי הכנסייה ושל העשירים .יכולתן של נשים
לספק ידע ,כמו גם לרפא מחלות ,הפחידה את
אנשי הכנסייה .האשה ,כנצר לחווה האם ,היא
נצר לחטא הקדמון שנבע מאכילה מעץ הדעת
ובשל כך אסור היה להעניק לה גישה לידע .אשה
שגילתה ידע ,נתפסה כמכשפה או כסמל לקשר
שלה לחטא הקדמון והנשים שיכולותיהן התגלו,
נתלו למען יראו ויראו.

כששבץ-נא הופך למשחק
מקדים הקריאה היא חטא

המלצה על ספר" :סיפורה של שפחה" מאת
מרגרט אטווד .תרגום מאנגלית :סמדר מילוא.
הוצאת כנרת ,זמורה-ביתן.
עולם שבו נשים נאסרות ומשמשות כלי בידי
המדינה לפריון ולעבודה נתפס בעיני רובנו כעולם
של הסבתות שלנו ,עולם ישן ,מקראי כמעט,
שלא יתכן בימינו אנו ,אבל אז פרץ לעולמנו
"סיפורה של שפחה" וטרף את הקלפים .הספר
יצא לאור בשנת  1985ולא היה בו כל סימן
למהומה הגדולה שיעורר כעשרים שנה לאחר
מכן .הנשים בספר ,כמו בתקופות הקדומות,
יולדות את צאצאי השליט ,אך כאן ,בניגוד לבלהה
או זילפה המקראיות ,הן אינן הופכות לאמהות,
אלא מנותקות מן הילד ועוברות לשליט חדש,
כדי ללדת גם את בנו מאונס .מה שתואר עד
כאן מחריד דיו ,לא? אבל אטווד בחרה לכלול
בספרה ביטוי נוסף לשלילת החופש הנשי :איסור
קריאה .ברפובליקת גלעד הדמיונית נאסר על
נשים לקרוא .לפי תפיסתם של השליטים בספר,
הקריאה הובילה את הנשים לגרום לחברה נזק
רב  -לעקר אותה .נשים קוראות בחרו בהשכלה

על פני משפחה ובלימודים על פני ילדים .הנשים
בספר מורדות באמצעות קריאה וכתיבה.

ידע הוא כוח

החטא הקדמון האנושי המיוחס ,כמובן ,לאשה,
הוא חטא הידיעה .ידע הוא כוח ומי בכלל רצה
נשים חזקות? נשים ,גם ביהדות ,חיו בעולם
מסורתי ,שבו נאסר עליהן ללמוד .ידיעת קרוא
וכתוב היתה ועודנה כוח .ההיסטוריה שייכת למי
שכותב אותה ונשים לא היו אמורות לכתוב את
ההיסטוריה או להיות חלק ממנה ,אז למה לתת
להן פיסה מעולם הידע?
חינוך בנות עדיין נחשב בחלקים שונים בעולם
כפריבילגיה .את הכסף המעט שמכניסה משפחה
במדינות מוחלשות ,מעדיפים להשקיע בחינוך
בנים .התפיסה המסורתית היא שהבנות ממילא
יתחתנו וילכו לחיות תחת כנפי משפחתו של
הגבר .הבן ילך ללמוד ,ירכוש השכלה ויחזור
לפרנס את משפחתו .ההשקעה תשתלם.
שבוע הספר כבר מזמן אינו רק "שבוע הספר
העברי" ,אלא פשוט שבוע הספר .עם כל אהבתי
לנייר ,לתחושת הספר ביד (ולריח ,כבר אמרנו),
אני מבינה שהעולם התקדם .ספרים אלקטרוניים
ממלאים את חיינו .הכל ממוחשב ודיגיטלי .חנויות
ספרים כבר אינן מהוות מקום מפגש וקינדל
(מכשיר נייד לקריאת ספרים דיגיטליים) כבר
אינה מילה גסה.
כדאי לכם לקרוא ואין זה משנה אם מספר ממשי
או ממחשב ,איפה וכמה זמן זה לוקח.
חשוב לקרוא ,כי לא תמיד זה היה מובן מאליו,
כי לא תמיד היתה אפשרות לעשות זאת וכי
יש הרבה סיפורים מרתקים על מה שהיה ומה
שיהיה ,על אהבות ואכזבות ועל עולם קסום
ומופלא שאפשר לחוות בקריאה ,כאילו היה מחוץ
לחלון ביתנו.
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מרכז הצעירים

 /בר פלג ,מלגאית מרכז הצעירים

מקומפגש לתרבות

אז מה היה לנו?
קורס התנהלות כלכלית נכונה – 4.7

מרתון קורות חיים בלהב – 19.5
מרכז הצעירים ממשיך לנוע בדרכים והפעם עצר
בקיבוץ להב .תודה לכל המשתתפים שזכו בקורות
חיים חדשות ומשופצות ולנציגות המקסימות
מ"מעברים" .רוצים שנגיע גם ליישוב שלכם? אנא
התקשרו לטל' .054-7589842

תלוש המשכורת מסובך? עולם הבנקים והאשראי
מפחיד ומאיים? רוצים לשפר את ההתנהלות
הכלכלית שלכם? צעירים ,זוגות ומשפחות צעירות
– מרכז הצעירים מזמין אתכם להשתתף בקורס
שיחסוך לכם הרבה כסף! בואו לרכוש מיומנויות
להתנהלות כלכלית נכונה ,לקבל כלים מעשיים
ולהבין איך נכון להתנהל מול הבנקים וחברות
האשראי .הקורס מומלץ ביותר ומועבר ע"י בני
שחורי מחברת "עת לדעת".

סדנת הכנה לעולם העבודה – 30.5
בסוף מאי התכנסו מיטב הסטודנטים שלנו בקיבוץ
חצרים לחשוב על העתיד בסדנת הכנה לעולם
העבודה .זו השנה השנייה ברציפות שהסדנה
מתקיימת במועצה (בשיתוף "מעברים") והתגובות
מדהימות .תודה ל"מעברים" על עוד שיתוף פעולה
מוצלח!

לפרטים נוספים ולהרשמה פנו למרכז הצעירים:
brit@bns.org.il | 052-3782263

מבשלים לכם בהמשך

קורס לאנגלית מדוברת
קורס לאנגלית מדוברת במרכז הצעירים יוצא
לדרך! זו הזדמנות מצוינת לכל מי ששובר את
השיניים באנגלית ואף פעם לא הרים את הכפפה.
התאריך ייקבע בהתאם לנוחותם של המשתתפים
ולכן זה הזמן להירשם ולהיות שותף לקביעת
הזמנים.

סדנת סטוריטלינג – 14.6
יש לכם פרזנטציה על הראש? חולמים להרצות
ב"טד"? רוצים ללמוד איך להופיע ולדבר בביטחון
מול קהל ,בלי לתת לפחד ולהתרגשות לבלבל
אתכם? מרכז הצעירים בשיתוף "מעברים" מזמין
אתכם להשתתף בסדנת סטוריטלינג ביום שישי,
 ,14.6במרכז הצעירים בקיבוץ שובל .בואו לנצל
את ההזדמנות ללמוד איך לשכנע ,להעביר מסרים
ולדבר מול קהל באמצעות הסיפור שלכם.

צעיר החודש
ערב מסיימי י"ב – 27.6
• מסיימים י"ב? בואו להשתתף בערב שכולו
בשבילכם!
• סטנדאפ של דניאל אסייג
• המבורגרים ופינוקים
• חלוקת מתנות
• ברכות ואיחולים
•  27.6בבריכת בית קמה .ההרשמה מראש אצל
מדריכי הנוער.

מתן יעקובי
מתן ,בן  ,29נולד וגדל במושב תאשור .עוד
בילדותו ידעו הוריו ,מאיר וחנה ,שזה הקטן
גדול יהיה  -ומתן אכן צמח והפך לשחקן
טניס מצטיין! היום הוא חי במושב עם בת
זוגו שחר ולהם סוס וכלב (שנקרא ,כמובן,
בשם "רוג'ר" ,על שמו של שחקן הטניס
האגדי רוג'ר פדרר) .מיד לאחר השחרור
מצה"ל נכנס מתן לעסק המשפחתי
של שמאות רכב ,שאותו הצמיח ושדרג.
כיום ,לאחר שסיים לימודי הנדסאות,
הוא מתמקצע בלימודי שמאות .לפני
כחודש החליט מתן להתחיל לשלב בחייו
המקצועיים גם את אהבתו לחיות וממש
בימים אלה הוא מקים עסק חדש למכירת
מזון לבעלי חיים .הלקוחות העיקריים הם
מיישובי המועצה והאזור ומתן מגיע אליהם
בשליחות אישית עד הבית .הוא מבטיח את
המחירים ההוגנים והזולים ביותר בדרום
(שירות  .V.I.Pכבר אמרנו?) וישמח אם
תבדקו אותו! .054-7848102
אז פרגנו לצעיר החודש שלנו ותזכרו איפה
התפרסם לראשונה.
רוצים לקחת חלק בפעילויות המרכז? יש לכם
שאלות? אנחנו כאן בשבילכם!
"מרכז צעירים בני
חפשו אותנו ברשת
brit@bns.org.il
שמעון" או כתבו לנו במייל

 /קרן סביון כחילה ,מנהלת מחלקת התרבות

המלצות החודש
 Funzingבאר שבע – הרצאה של פרופ'
יורם יובל
פרופ' יורם יובל ,מהמרצים המבוקשים והמרתקים
בארץ ,מגיע ל"יס פלנט" באר שבע
עם ההרצאה" :הפסיכולוגיה והסודות של מדעי
ההצלחה".
מה ההבדל בין אושר להנאה? האם אושר הוא חוויה
או פעולה?
מתי תהפוך אותנו האהבה למאושרים? ואיך מקודד
האושר במוח?
כולנו רוצים להיות מאושרים ,אבל מה שהופך אנשים
למאושרים הוא לא מה שחשבנו.
מתי20:30 ,12.6.19 :
איפה :יס פלנט באר שבע

אקווה – קרקס על המים – חוויה מדהימה
לכל המשפחה
קרקס "אקווה" מגיע לבאר שבע .קרקס שבליבו
עוגנת ספינה אינו מחזה שגרתי על הבמה.
מהספינה הגדולה יירדו במהלך המופע עשרות
אקרובטים ,קפטן אחד מיוחד ומלח,
כשהמים המקיפים את הספינה משמשים להם
הכל אודות אמא – בית הספר למשחק כקרקע ,שאיננה יציבה ביותר.
"גודמן" בבאר שבע
בבית הספר למשחק "גודמן" מעלים את ההצגה
"הכל אודות אמא" ,עיבוד לסרטו עטור השבחים
של פדרו אלמודובר.
דרמה ספרדית מרגשת בעיבוד מודרני וויזואלי בועט
על כוחן של נשים  -יחד ולחוד.
לזכר פרי בטנה האהוב ,חוזרת מנואלה לברצלונה
כדי לחפש את אביו ובידיה מחברת שהותיר.
שם היא פוגשת בשלוש נשים שמשנות את עולמה.
במסע מטלטל לניקוי מצפונה ,משתקפת מנואלה הקהל המגיע למופע מוזמן להצטרף לנסיעה
בכל אחת משלוש הנשים  -הזונה ,הקדושה ,הטרופה ולהיסחף איתם ואחר החוויה.
והשחקנית והן משתקפות זו בזו .כל אחת מהן האקרובטים הנועזים משתמשים במים הזורמים
חוקרת את אובדנה הפרטי ויחדיו הן מגלות את כדי לבחון עם עצמם גבולות חדשים ויוצאים למסע
כוחן של אהבה ,חמלה ועוצמה נשית ואת כוחו של מלא בהפתעות ובהרפתקאות ,שאין לו יעד מוגדר,
עולם התיאטרון.
אבל יש בו לא מעט אתגר.
מתי17-26.6.19 :
בספינה הזו לא תמצאו מנוע או מפרש .כל מה
שבע
בבאר
"גודמן"
למשחק
איפה :בית הספר
שנדרש כדי להגיע איתה למקומות רחוקים הוא
להפליג בדמיון.
אתם מוזמנים להגיע ,לעבור על הגשר המחבר
לספינה ,לקפוץ ממנו אל הסיפון ולתפוס לכם פינה.
בקרקס לוקחים חלק כ 40-אמנים מרחבי העולם.
מתי.31.5-22.6.19 :
איפה :חניון הקונכייה בבאר שבע (בתוך אוהל גדול
וחדיש).
כרטיסים ניתן לרכוש באתר המשכן לאמנויות הבמה
בבאר שבע.

ואצלנו במועצה:
כמדי שנה ,אנו מציינים את חודש
הקריאה במגוון אירועים לילדים ולכל
המשפחה.
במהלך חודש יוני נפגוש את היוצר והפזמונאי נועם
חורב ,את הסופרת נעמי רגן ונשמע את הרצאתו
החדשה של יובל אברמוביץ "שנת המתנות".
כמו כן נארח שתי הצגות ילדים מקסימות" :הרפתקה
בשביל הקסמים" ו"סוד מראת הקסם" ,עפ"י ספריה
של הסופרת והמחזאית מרגלית אשוש.
עקבו אחר הפרסומות באתר ובפייסבוק המועצה

אירועי הקיץ
התקווה 6
פותחים את הקיץ במופע חדש ומקפיץ לכל
המשפחה עם "התקווה ."6
מתי? 20:30 2.7.19
איפה :האמפיתיאטרון בקמפוס "מבואות הנגב",
קיבוץ שובל.
הרכבי הנוער מצדיעים ללהקת" הדג
נחש"
כמדי שנה ,מפיקים הרכבי הנוער ערב הצדעה
מושקע במיוחד והשנה הם מצדיעים
ללהקת "הדג נחש" ,שמגיעה אלינו לערב הצדעה
בהרכב מלא!
מתי? 9.7.19
היכן? האמפיתיאטרון בקמפוס "מבואות הנגב",
קיבוץ שובל
וכמובן ,כל אירועי "שני על הדשא" במשך כל הקיץ
ביישובים (לא התבלבלתי ,עברנו לימי שני).
הולך להיות חםםם...
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