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משתתפים :מיכל עובדיה ,שני גלעוז ,אוסי מוריץ,
סילבי ניסים ,יסמין אורבך ,ענת הורביץ ,טל שם
טוב ,בת אל וקנין ,הדר מוריץ ,תום אילון ,גלעד
סילבסטר ,צור טורנר ,רינה בן סימון ,נגה ירדני,
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ענבר ברקוביץ אפרים ,בר פלג ,קרן סביון כחילה
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כתובת :צומת בית קמה ד.נ .נגב 85300
עיצוב ועריכה גרפית :סטודיו רווה-פלג

 | 2עיתון בני שמעון

לתושבות ותושבי בני שמעון
תיכונית בשומריה ,מוסד חינוכי נוסף ,הנותן
מענה רחב לכלל האזור ומתקיים היום בתנאים
פיזיים שאינם מתאימים .הטקס נערך במעמד
שר החינוך החדש ,הרב רפי פרץ.

חודש יוני הסתיים ואתו מסתיימת שנת לימודים
עמוסה ומאתגרת .כבכל שנה ,מוקדשת התקופה
לאירועי סיום ,סיכומים ,פרידות ומעברים .זו
הזדמנות לקחת אויר ,להתפעל וליהנות מהקיים
ושיפור.
ולהקדיש מחשבה ואנרגיה לצורך בחידוש
עם סיום שנת הלימודים נערכים באגף החינוך,
בבית הספר "מבואות הנגב" הסתיימו בינוי המבנה בבתי הספר ובמערכות החינוך היישוביות ,לבניית
החדש ואכלוסו .אין ספק שזהו אחד הפרויקטים תוכניות עבודה והיערכות לשנת הלימודים הבאה.
הגדולים ביותר שביצעה המועצה ואין סוף לכמות במסגרת זו אנו מקדמים מספר יוזמות בתחום
המבקרים והמשלחות המגיעים ללמוד מהתהליך החינוך ,כאשר המרכזית ביניהן היא הקמת מודל
לגיוס ,הכשרה וליווי של צעירים אשר יעבדו
ומהתוצר המרשים.
במסגרות החינוך החברתי ביישובים ,תחום
עם פינוי הקמפוס הישן ,הוחלט על ייעודם של
שזיהינו כנקודת קושי בכלל המערכת .הכוונה
המבנים הישנים ,שישמשו כמרכז פעילות של
היא לייצר מסגרת חברתית לצעירי המועצה
המועצה .בנוסף למבנים המשמשים גם היום
המשתחררים מצה"ל ,שיעבדו בחינוך כעבודה
לפעילויות של "שביל הזהב" והמרכז החברתי,
מועדפת ,יקבלו ליווי מקצועי מהמחלקה לחינוך
מיועד מבנה למרכז צעירים ויזמות ומבנה
חברתי ויהוו הנהגה צעירה ביישובים.
נוסף למרכז חוגים ואמנויות .במהלך הקיץ
יתקיימו עבודות שיפוץ ושיקום נופי ,כדי שאזור ובינתיים הקיץ עוד לפנינו .מערכות החינוך
הקמפוס הישן יהיה ברמת הנראות של האזור החברתי ותנועות הנוער בשיא ההתארגנות
החדש .בהמשך להקמת מגרש האתלטיקה ,לקראת פעילות הקיץ .מדובר במשימה
האמפיתיאטרון והתכנון העתידי להקמת מאתגרת ,המחייבת חשיבה מתמדת על מתן
אודיטוריום ,אנו זוכים למרכז פעיל ותוסס ,מענה למקסימום ילדים ושילוב של עניין ,פעילות
ערכית והנאה רבה .אני רואה חשיבות עליונה בכך
המשרת תחומים מגוונים ואוכלוסיות רבות.
שהילדים ובני הנוער יהיו עסוקים ופעילים במהלך
בתחילת ספטמבר נקיים טקס כפול ,לחנוכת
החופש ותימנענה תופעות של שעמום ושוטטות.
מבנה בית הספר החדש והנחת אבן הפינה לבית
הספר לחינוך מיוחד ,שיוקם כחלק מקמפוס אני מבקש להודות לכל העוסקים בחינוך במועצה
"מבואות הנגב" .בית הספר לחינוך מיוחד ישרת וביישובים  -הגיל הרך ,בתי הספר ,החינוך החברתי
את כלל מרחב הנגב ,המשווע למענים מותאמים ותנועות הנוער .עבודתכם קשה ומורכבת ולא
עבור אוכלוסייה זו .אני גאה מאד על כך שמועצת תמיד זוכה להערכה הראויה .תודה על ההשקעה,
בני שמעון מובילה במתן מענים לצרכים מיוחדים המסירות ,החשיבה המתמדת על טובת הילדים
והרצון האין-סופי להשתפר.
ומייצרת רצף חינוכי מגיל הגן ועד לבגרות.
אני רואה בקמפוס "מבואות הנגב" תשתית נפלאה אני מאחל לכולם חופש נעים ,מהנה ובעיקר
לקידום חיבורים ושותפויות ,באמצעות מפגשים בטוח.
בלתי פורמאליים בין אוכלוסיות ומגזרים שונים.
שלכם
בנוסף לכך ,הונחה החודש אבן הפינה לישיבה ניר

ביום חמישי ,20.6.2019 ,התקיים דיון של בכירי
המועצה בנושא הטיפול במפגעי שריפות וזבל
בשטחי המועצה בדיון לקחו חלק ניר זמיר ,ראש
המועצה ,הדרה גורפינקל ,מנכ"לית המועצה,
לילך קולומבוס ,עוזרת ראש המועצה ,תמר אליהו,
מנהלת מחלקת שפ"ה ,שירלי חכם יפרח ,רכזת
איכות הסביבה ,אורית הלוי ,יועצת משפטית ,יאיר
גולדין ,תברואן המועצה ובת-אל סבח ,מנהלת
המוקד.

טיפול במפגעי תחבורה

ביום חמישי ,20.6.2019 ,נפגשו ניר זמיר ,ראש
המועצה ,ולדימיר פיצ'קר ,מהנדס המועצה ודוד
פרייברג ,מנהל הבטיחות במועצה ,עם גונן סער
ואלכס גליק ממרחב דרום בחברת "נתיבי ישראל"
לדיון על מענים למפגעי תחבורה ברחבי המועצה.

בודקים גבולות

ביום רביעי ,19.6.2019 ,אירח ניר זמיר ,ראש
המועצה ,את ועדת הגבולות של משרד הפנים,
העוסקת בחלוקת ההכנסות מבסיס צה"ל המיועד
להיבנות באזור ליקית ,בסמוך לצומת שוקת .חברי
הוועדה ערכו סיור ביישובים הסמוכים לבסיס
העומד לקום ובהם עומר ,מיתר ולקיה ,כדי
להתרשם מהמצב בשטח ולשמוע את עמדותיהם
של היישובים.

ביום רביעי ,5.6.2019 ,נפגשו נציגי כמה
מהמפעלים הגדולים באזור ,העוסקים בתחומי
הפלסטיק או תחומים קרובים ,בחדר הישיבות
במפעל "נטפים" בקיבוץ חצרים ,כדי לדון בהקמה
של חממת יזמות אזורית לחדשנות בתחום
הפלסטיק ,במטרה להפוך את האזור למוביל
חדשנות בענף זה .בפגישה השתתפו גם משה
פורת ,יזם חממות טכנולוגיות וחדשנות ,קרינה
רובינשטיין מהרשות לחדשנות ושגיא לנגר
מגבעות בר ,כנציג אוניברסיטת בן גוריון" .אנחנו
רוצים ליצור שיתוף פעולה במרחב הנגב ובתוך
סקטורים שונים לרווחת כל תושבי הנגב" ,אמר
ניר זמיר ,ראש המועצה" .מדובר בשיתוף פעולה
בציר שבין התעשייה והקהילה ,כשהישיבה היום
נועדה לצורך הקמת חממה לחדשנות בתחום
הפלסטיקה".

ביום רביעי ,5.6.2019 ,נפגשו חברי יחידת סע"ר
בני שמעון ,יחידת מתנדבים לסיוע עצמי ראשוני,
חילוץ והצלה במצבי חירום ,ביער דביר לסדנת
 – ODT (Outdoor Trainingפעילות שטח),
שעסקה בפיתוח וחיזוק התקשורת בקבוצה
והעברת מסרים אפקטיבית בעבודת הצוות
בשעת חירום .הסדנה הייתה חווייתית וחיזקה
את ההכרות והתקשורת בין חברי הצוות .תודה
רבה למתנדבי היחידה ,המשקיעים מזמנם למען
חיזוק היחידה והגברת מוכנותה.
מופע מרהיב לסיום השנה/שני
גלעוז מנהלת "מחול מדברי" בני שמעון

ביום שלישי ,11.6.2019 ,התקיים מופע סיום
השנה של להקת "מחול מדברי" בני שמעון
ו"קרקס נגב" .במופע לקחו חלק ילדים ובני נוער
מכיתות ב׳-י"ב ממגוון יישובי המועצה :דביר ,להב,
בית קמה ,שובל ,גבעות בר ,משמר הנגב ומושבי
יחדיו .להקת "מחול מדברי" בני שמעון נפרדת
השנה מ 6-מסיימות י"ב מקסימות ,שרוקדות כבר
 11שנים .צילום :אפי קאופמן

צוריה ודוד  -שוטרים ליום אחד

יום מרגש במיוחד עבר ביום שלישי,5.6.2019 ,
על צוריה ברינר משומריה ודוד יהושע מנבטים,
כשזכו להצטרף לניידת המשאלות של משטרת
ישראל ,המאפשרת לילדים הסובלים מבעיות
בריאות וילדים עם צרכים מיוחדים לזכות ולהיות
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חדשות /

נועה זמסקי
בבדיקת הזכויות המגיעות לניצולים ובפנייה
לגורמים המתאים לקבלת הזכויות.

ניצני הנגב

אוסי מוריץ ,מנהלת "ניצני הנגב"

מתנת יום הולדת מרגשת/בת אל
וקנין ,רכזת תחום הנוער

מתאמנים ביחד בג'אגלינג/
אילון ,מנהל "קרקס נגב"

תום

ציבור ניצולי השואה במועצה הוזמן לפנות לעמותה
ורבים עשו זאת .אם יש ניצולי שואה המעוניינים
בבדיקת זכויותיהם ,ניתן ליצור קשר עם מוקד
הייעוץ של עמותת "אביב" בטלפון .*5711

"בואו נכיר"

חינוך חברתי
קבוצה ,ניווטים ,תולדות הנגב
ומה שביניהם

יובלי הנגב
ביום ראשון ,16.6.2019 ,סיכמנו את השנה כוכבים ולבבות  -סוף השנה
התשיעית ברציפות של תוכנית "בואו נכיר" ,במדעים /כתבה וצילמה :סילבי ניסים

שמטרתה לקרב לבבות ולהעמיק את ההיכרות
עם החברה הבדואית והיהודית דרך אמנות.
בתוכנית משתתפים תלמידי כיתות ה' מבתי
הספר "ניצני הנגב"" ,אלהודא" ו"אלסלאם",
היוצרים יחד בדרכים מגוונות ובמקומות שונים,
כמו מרכז ג'ו אלון ,מוזיאון תל אביב ,מתנ"ס רהט
ובתי הספר .התוצרים מרגשים ביותר ועוסקים
בבית ובתרבות .במפגש הסיום השתתפה גם
מקהלת הבנות מרהט ולהקת התופים של "ניצני
הנגב" ,בהנחייתו של דרור גומל.

מתחם חקר חדש

לסיום שנת הלימודים ,סיכמו תלמידי כיתות
ה' 1וה' 3את הלימודים בנושא מערכת השמש.
התלמידים התחלקו לקבוצות שלמדו על כוכבי
לכת שונים במערכת השמש ובנו מודל משלהם.
כוכבי המערכת חוברו לבסוף למערכת שמש
כיתתית .תלמידי כתה ו' 1התבקשו לסכם את
שנת הלימודים במדעים בניתוח לב של תרנגולת.
לכל אחד יש מלאך ששומר/יסמין אורבך

יעל חפץ ,תלמידת כיתה י' ממושב תאשור ,ביקשה
ליום ההולדת שלה מתנה מיוחדת :לתרום ציוד
ואוכל לבעלי חיים חסרי בית .שני בקשי ,האחראית
על בעלי החיים במועצה ,הפנתה אותה לכלביית
אשכול נגב מערבי באופקים ,שמקיימת שיתוף
פעולה מדהים עם המועצה שלנו .ביום שני,
 ,27.5.2019הגיעה יעל לכלביה עם שקיות מלאות
ציוד ולב מלא אהבה ופינקה את כל הכלבים
והחתולים ,שמחכים בקוצר רוח לאימוץ!

ותיקים

ענת הורביץ ,מנהלת בית גיל-עד

מעגל מתופפים בבית גיל-עד

ביום רביעי ,12.6.2019 ,הגיעו לבית "גיל-עד"
במשמר הנגב  19תלמידים מכיתות ד' ו-ה'
בבית הספר "ניצני הנגב" ,חברים בחוג לתיפוף
בהדרכתו של דרור גומל ,להנעים לוותיקים את
הזמן בהופעה מרגשת של תיפוף  ,שירה וריקוד.
התרגשנו מהמוזיקה והקצב ,מההסברים של
התלמידים ומהריקוד ובעיקר התרגשנו לראות
אותם עוזרים זה לזה ומבינים את כוחה של נגינה
ביחד.

מיצוי זכויות לניצולי השואה/

ביום חמישי ,13.6.2019 ,למדה השכב"ג ,השכבה
הבוגרת של קבוצת "אשל" ,צופי מושבי יחדיו,
לנווט בעזרת כתב חידה ששרטט את מסלול
הניווט .החידה כללה אזכורים של אירועים
בהיסטוריה של העם היהודי ובהיסטוריה של
מושבי יחדיו .לאחר פתרון החידה ,ניווטה קבוצת
השכב"ג ממשמר הנגב לתאשור .בסוף הניווט
חיכתה להם ארוחת ערב מפנקת ולאחריה טקס ספורט
חלוקת חולצות חאקי אישיות ועליהן סמל הצופים .יש אליפות!/הדר מוריץ
בזכות חשיבה ועבודה משותפת הצליחו בני הנוער
להגיע לנקודת הסיום בהצלחה! כל הכבוד
לשכב"ג!

אם תרצו גם אתם להעביר תרומה ולתמוך בטיפול
המסור של עובדי הכלבייה ,או אם ביכולתכם
להרחיב את המשפחה ולהעניק לאחד מבעלי
החיים שם בית חם ,אנא צרו קשר עם לנה050- :
.6910040

 50תלמידי "קרקס נגב" השתתפו במחנה ג'אגלינג
שהתקיים באולם בקיבוץ שובל בתאריכים 17-
 ,18.5.2019במשך  23שעות של אימון ,סדנאות
מקצועיות וגיבוש .למחנה הגיעו  4אנשי מקצוע
מתחומים שונים בג'אגלינג ,העבירו סדנאות,
הופיעו וחלקו עם הילדים זמן איכות .מרגש בכל
פעם לראות חבורה מגוונת של ילדים ,מיישובים
שונים ומגילאים מעורבים (ג'-ט') ,מתאמנים
ומשחקים יחד ,מכבדים זה את זה ויוצרים
קשרים של חברות .אני מבקש לציין גם את חברי
האנסמבל (נבחרת הג'אגלינג) ,שהופיעו ,העבירו
סדנאות ועזרו בתפעול האירוע כולו ובחיבור
הצעירים למשפחת הקרקס שלנו .צילם :אוהד
קאופמן

שנה מוצלחת

סילבסטר

בבדמינטון/גלעד

מתכוננים לקיץ בחינוך החברתי/
טל שם טוב ,רכזת תחום הילדים

ענת הורביץ ,מנהלת "קפה אירופה"

קבוצת קט סל ב' של הפועל בני שמעון זכתה
באליפות בזכות  18משחקים ללא הפסד .שאפו!

בשעה טובה ולאחר שלוש שנים של חלום ,חנכנו
ביום רביעי ,12.6.2019 ,את מתחם החקר שלנו.
המתחם יאפשר ליישם את הפדגוגיה של למידה
גמישה במרחב פתוח ,המכיל אפשרויות שונות של
למידה .במתחם הושקעו משאבים רבים מטעם
משרד החינוך ,מועצת בני שמעון ובית הספר.
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נעה שמיר ,תלמידת כתה ה ''1מבית הספר
"יובלי הנגב" היא בין  71התלמידים שזכו במקום
הראשון בתחרות הארצית לכתיבת שירים לילדים
מכיתות ג'-ו' בחסות אגודת הסופרים העברים
במדינת ישראל ,המתקיימת מזה  15שנים.
את השיר הראשון שלה כתבה נעה בכתה ב'.
לאחר ששמעה מנטלי סיני ,מורה בבית הספר,
על התחרות ,החליטה לקחת בה חלק ושלחה
את אחד השירים שכתבה .הטקס לזוכים ייערך
בחודש הבא ונעה הנרגשת תיסע לקבלו.

במסגרת מועדון "קפה אירופה" לניצולי שואה
תושבי המועצה ,התקיימה ביום רביעי20.5.2019 ,
(נועה 20.5 ,היה יום שני) הרצאה חשובה ומעניינת.
המרצה היתה עו"ד אביבה סילברמן ,מייסדת
עמותת "אביב" שפרסה בפני הניצולים את
הזכויות והחוקים החדשים שהתקבלו בשנים
האחרונות והסבירה כיצד יכולה העמותה לעזור

ביום חמישי ,29.5.2019 ,התקיים הפורום האחרון
לצוותי מדריכי הילדים ,שעסק בחופשת הקיץ
המתקרבת .דיברנו על שחיקה מול עבודה ,על
רעיונות ,פרידות ומעברים ועוד .את הפורום
העבירה יחד אתי אסנת וארון ,שהחלה לאחרונה
לרכז את תחום ההדרכה במחלקה לחינוך חברתי.

אודי זיקרי הוא מאמן כדורסל בהפועל בני שמעון
(חצרים) מזה  12שנה .מי שמכיר את אודי ,יודע
שהוא קודם כל מחנך ורק אחרי כן מאמן כדורסל
(מה שאינו גורע מאיכותו כמאמן) .השנה זכתה
קבוצת קט סל ב' (ילדים) תחת שרביטו כמאמן
באליפות ,לאחר  18משחקים לאורך השנה ללא
הפסד אחד .אודי מספר ,כי במהלך חמש השנים
שבהן הוא מאמן את הילדים הוא שם דגש על
המישור החברתי ,מתן כבוד לקבוצה היריבה
וההבנה שעבודה קשה מביאה להישגים.

שנת הלימודים הגיעה לסיומה ועימה העונה
השלישית ברציפות שבה משתתף בית הספר
"מבואות הנגב" בתחרויות של התאחדות הספורט
לבתי ספר בענף הבדמינטון .השנה אירח בית
הספר לראשונה את שתי התחרויות של מחוז
דרום ,שבהן השתתפו בית הספר התיכון המקיף
א' בבאר שבע ,בית הספר התיכון "שקמה" ביד
מרדכי ,תיכון מודיעין (נועה ,בעיר מודיעין יש כתה
בתי ספר תיכוניים ולכן לא ברור באיזה בית ספר
מדובר) ,בית הספר התיכון האזורי בבאר טוביה
ו"מבואות הנגב".
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חדשות /

נועה זמסקי

>>
להלן הישגי הנבחרת :מקום שני קבוצתי  -מחוז
דרום .תחרות מחוזית ראשונה :מקום ראשון:
עומר אוסרוביץ' ,כתה ח' מבית קמה ,מקום שני:
איתי אלבז ,כיתה ח' מגבעות בר .מקום שלישי:
נועם חליוא ,כיתה ח' מגבעות בר .תחרות מחוזית
שנייה :מקום שלישי :נועם חליוא ואיתי אלבז,
מקום שלישי בנות :תומר זכריה ,כיתה ז' מדביר.
בתחרות הארצית שהתקיימה ביהוד זכתה נועה
בן עזרא במקום השלישי בין הבנות .במקום
השלישי בין הבנים זכו נועם חליוא ואיתי אלבז.

של ליגת העל בכדורסל בין הפועל באר שבע/בני
שמעון והפועל ירושלים .מלבד הצפייה במשחק,
ליוו הילדים את השחקנים בשעת עלייתם למגרש.
היתה חוויה מדהימה! תודה רבה למועדון הפועל
באר שבע/בני שמעון על האירוח.

אלופות!

בנוסף להישג קבוצתי מדהים ,קטפו בנות
המועצה הישגים אישיים מעוררי כבוד :גל גור
מדביר זכתה במקום הראשון בקפיצות ובמקום
החמישי בקרב רב ,ליה אלמלם משובל זכתה
במקום השני בקפיצות ובקרקע ובמקום השלישי
בקורה ובקרב רב ונעמי נתן מכרמים זכתה
במקום השלישי בקרקע ובמקום השישי בקרב
רב .ליה פוקס מבאר שבע זכתה במקום הראשון
בקרקע ובקורה ,במקום השני בקרב רב ובמקום
השלישי בקפיצות.

מתארחים במשחק פלייאוף/צור
טורנר ,רכז החוגים

ביום ראשון ,26.5.2019 ,התארחו ילדי קבוצות
הכדורסל בגבעות בר במסגרת משחק בפלייאוף

אני פה

באליפות ישראל לשנת  2019בהתעמלות
מכשירים ,שהתקיימה ביום שישי,31.5.2019 ,
במכון וינגייט ,זכתה קבוצת מכבי באר שבע,
בהובלת המאמנת טטיאנה אברמסון ,שרוב
חברותיה הן בנות המועצה ,באליפות ישראל
דרגה  2מסלול  .Cבתחרות השתתפו כל מועדוני
התעמלות המכשירים בארץ :רמת השרון ,רעננה,
הפועל ת"א ,קריית אונו ,מכבי חיפה ,גדרות,
הפועל פתח תקווה ,מכבי ראשון לציון ועוד.

תערוכת הדור הצעיר בחצרים

רינה בן סימון ,רכזת הדור הצעיר ,חצרים

דודאים

הפארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב

מהיום ניתן
לשלם על הטמנת
פסולת בנין
באתר האינטרנט
של דודאים
ובאפליקציה!

שמי רינה בן סימון ומאוקטובר  2018אני רכזת
הדור הצעיר בחצרים .יש לי תואר באוצרות ומזה
שנים רבות אני אוצרת תערוכות בקיבוץ .כשנכנסתי
לתפקיד ,הדבר הראשון ברשימת המטלות שלי היה
עדכון טבלת הנתונים של הצעירים בקיבוץ מגיל 18
עד  .30היה חשוב לי לדעת היכן נמצא כל צעיר ומה
מעשיו בימים אלה ,אך עד מהרה הבנתי שהצעירים
שלנו 180 ,במספר ,נמצאים בעת ובעונה אחת
בתקופות שונות בחייהם ובמקומות שונים.

התערוכה .חברים ,הורים וצעירים רבים הגיעו.
היה מרגש לראות את החיבור בין הדורות ואף
מרגש יותר לראות את הצעירים מתגאים בתמונות
שצילמו.

הדור הצעיר בקהילה ומכיוון שאנחנו חיים בתקופה
המאופיינת בתיעוד ושיתוף ברשתות החברתיות,
החלטנו שהטכניקה תהיה צילום .כל אחד מחברי
הדור הצעיר התבקש לצלם את עצמו ,או את המקום
שבו הוא נמצא ברגע נתון בחייו.
אחת התגובות של החברים היתה" :כיף לדעת
התערוכה נקראת "אני פה" ונפתחה ב 12.4.19-שיש שכבת צעירים גדולה כל כך וסוף כל סוף
במועדון לחבר בחצרים .התמונות הוצגו על גבי יודעים מה הם עושים בנקודת הזמן הזו בחייהם.
לוחות ברזל וחוברו באמצעות מגנטים .בפרויקט פתחנו אינסטגרם של הדור הצעיר בחצרים ומדי
השתתפו  97צעירים ,שנמצאים כרגע במסלולים יום מועלית שם תמונה מהתערוכה .הרעיון אומץ
שונים :שנת שירות ,שירות צבאי ,עבודה בקיבוצים ע"י רכזי דור צעיר ורכזי תרבות בקיבוצים ברחבי
אחרים ("במב"חים") ,לימודים ,שנת חופש או בטיול הארץ .התערוכה תינעל ב.3.7.19-
הגדול .ההורים היו שותפים כל העת בפרטים ,החל בחודש אוגוסט תיפתח תערוכה נוספת של
מ"קול קורא" ועד לאפייה לכבוד אירוע הפתיחה .צעירי חצרים שתקרא "בכורי צעירים" ומוקדשת

מכיוון שאנו חיים בקהילה שהצעירים הם חלק בלתי
נפרד ממנה ,היה חשוב לנו לערוך היכרות בין הצעירים
לקהילה וכך לקרב את הקהילה המבוגרת והצעירה
יותר לעולמם של הצעירים .חשבתי שתערוכה יכולה לפתיחה ,שלוותה בהתרגשות רבה ,הכנו הפתעה :לפרויקטים של סטודנטים לאורך השנים במקצועות
להיות הפתרון להיכרות וליצירת גאוות יחידה של עוגה מעוצבת עם סמל הדור הצעיר והלוגו של שונים ומגוונים.

היכנסו לאתר האינטרנט של דודאים
www.dudaim.org.il
או באפליקציה mast
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הלב הפועם של גבעות בר:

הגינה הקהילתית

כל יישוב ,גדול ,או קטן,
זקוק ללב פועם ,מקום מרכזי
שבו יכולים תושבי היישוב
להיפגש .בגבעות בר הוחלט
להקים גינה קהילתית ,שתהיה
הלב הפועם הזה ,כיכר העיר
של היישוב.
נועה זמסקי
 | 8עיתון בני שמעון

היוזמת היתה עדי עזריה ,תושבת היישוב .רכז
הגינה הקהילתית הוא עידו סלע ,בן  ,23מדריך
הנוער בגבעות בר ,המתגורר בבית הוריו ביישוב.
"עדי ראתה גינה קהילתית באופקים וחשבה שזה
יכול להיות מיקום מעולה לעשות דבר מה עבור
הקהילה" ,מספר עידו" .היא גם הבחינה שאין
בגבעות בר מקום שהוא הלב של כל הקהילה,
שיכול לשמש למפגש בין חברי הקהילה ויהיה
רלוונטי גם לאנשים שאינם הורים לילדים צעירים
ולכן אינם נפגשים עם חברי קהילה אחרים בגינות
המשחקים או במערכת החינוך  .עדי חברה לנצח

בן חור ,היו"ר הנוכחי של גבעות בר ולמיטל שנרך,
שהיתה אז יו"ר הוועד ,כדי להקים את הגינה".
לפני כשנה וחצי התאספו תושבי גבעות בר
ובעבודה משותפת הקימו את הגינה" .זה הוקם
ביום אחד" ,מספר עידו" .התושבים בנו גדר ומחסן
והביאו אבנים לריצוף .מיטל הביאה תרומות
וגייסה שתילים ועצים .חברת 'נטפים' מחצרים
תרמה טפטפות ומחשב השקיה וקק"ל תרמה
את העצים".
בחודשים הראשונים עוררה הגינה הקהילתית

התלהבות רבה" .התקיימו כאן פעילויות שונות,
כמו קישוט הגינה ,הפיכת סירי אמייל לעציצים
וכדומה .בל"ג בעומר הודלקה כאן מדורה ענקית
והגיעו מעל ל 100-תושבים .זה היה האירוע הגדול
ביותר בגינה הקהילתית .הקהילה ממש עפה על
זה" ,מספר עידו" .נבנתה תוכנית פעילויות לאורך
השנה ,אבל התקציב נעצר והגינה שבקה חיים".
לאחר מספר חודשים של הזנחה ,הוחלט
בגבעות בר לשקם את הגינה .עידו סלע החליט
להרים את הכפפה ולהיות רכז הגינה" .לאחר
שהתחלף הוועד ,החליט הוועד הנכנס לשקם
את הגינה .אני השתלבתי בשלב הזה .אבא שאל
אותי אם אני מכיר את הגינה .אני גר לידה ,אבל
לא הכרתי אותה .ראיתי מקום די נטוש וזנוח,
אבל עם פוטנציאל .רציתי להרגיש את כוחה של
הקהילה ,להבין מהי קהילתיות ואיך מתחזקים
מקום לא על-ידי עובדים בשכר ,אלא באמצעות

חברי קהילה ,שעובדים ונהנים".
הוכרז על יום שיקום ובמסגרתו בוצע בגינה עישוב
של כל העשבים השוטים שגדלו בה במהלך
החודשים שבהם נזנחה .כמו כן נשתלו צמחים
חדשים .נפגשתי עם עידו בגינה הקהילתית כמה
חודשים אחרי תחייתה המחודשת של הגינה
ויש לו תוכניות רבות" :שלוש פעמים בשבוע
מקיימים פה הגנים יום פעילות" ,הוא מספר.
"אני רוצה להפעיל כאן שעת סיפור בכל חודש.
בשעת הסיפור האחרונה הקראתי את 'בגינת
הירק' של חיים נחמן ביאליק .הגיעו כ 15-ילדים
מגיל הגן ועד כתה ד' עם הוריהם .אחי ליווה אותי
בגיטרה ואחרי הסיפור ערכנו חידון על הסיפור.
מי שענה נכון ,קיבל זרעים של גזר או אפונה
ואחר כך זרעו כולם את הזרעים .הילדים נהנו
וההורים עפו על זה.

אני רוצה שכל שבועיים-שלושה יהיה יום שבו כל
הקהילה מגיעה ,שותלת ,מעשבת או סתם נהנית
פה" ,ממשיך עידו" .אני רוצה להרחיב את שטח
הגינה .אפשר לעשות כאן דברים נפלאים .יש פה
פוטנציאל לכל כך הרבה דברים :כיתת לימוד של
ילדים ,בניית חממה ,בניית אדניות מוגבהות לדור
השלישי ,עץ מוצצים לילדים שנגמלו ,פעילויות
במסגרת שנת המצווה ,בניית טאבון ,הקרנת
משחקי כדורגל ,פיקניקים משותפים ,הקמת צלייה,
שיהיה נעים ונוח לעבוד בה ויצירת יער של ילדי
גבעות בר – כל ילד שעולה לכתה א' ישתול עץ וכך
תהיה כל שנה קבוצת עצים חדשה .התחלנו לעבוד
על מטבח שעשוי ממשטחי עץ .במסגרת שנת
המצווה בשנה שעברה נבנה כאן ספסל .חשבנו
גם לעשות שביל פקקים – לסמן את השביל הנגיש
משני הצדדים בפקקים .גם הצופים מקיימים פה
לפעמים את הפעילויות שלהם ועוד היד נטויה".
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מועצת התלמידים ב"מבואות הנגב" מסכמת שנה

מה בעצם עשינו?

בוגרי מחזור נ"ד פרשו כנפיים

מועצת התלמידים ב"מבואות
הנגב" מסכמת את שנת
הלימודים תשע"ט .מה בעצם
עשינו?
נגה ירדני ,מועצת התלמידים

פרויקט לחיזוק ילדי העוטף  -עשינו .הקמת
מועצות שכבתיות  -עשינו .יוזמה למניעת
אלימות נגד נשים  -רצינו ,אבל לא עשינו .בחירות
מדגמיות  -עשינו .צ'ופרים בטיול השנתי  -עשינו.
הפנינג ביום חלוקת התעודות  -רצינו ,אבל לא
עשינו .מפגש עם ראש המועצה ,ניר זמיר ,דווקא
כן עשינו! פרויקט מיחזור… אתם יכולים לנחש.
יש לציין ,שאנחנו מחכים לקיים את יום המורה
והמורים מחכים לו מאז דצמבר.
וברצינות ,מה בתכלס עשינו השנה?
כחלק מפעילותה של המועצה נפגשנו לאורך
השנה עם אלי פרץ ,מנהל בית הספר והשנה
זכינו להיפגש עם ראש המועצה הנכנס ,ניר
זמיר .בפגישה עם ראש המועצה עלו מספר
נושאים :קבוצת הכדורגל של המועצה ,שותפות
של נציגי נוער בוועדת החינוך במועצה ושיתוף
פעולה עם המועצה בתחומים שונים ,כמו ועדת
הסביבה וועדת החקלאות .עוד שוחחנו בפגישה
על פרויקט הקיימות בשכבה ח' .אלי ,מנהל בית
הספר ,סיפר על החיבור עם רכזת איכות הסביבה
במועצה ועם אתר "דודאים" .שכבה ח' התחילה
פיילוט של הפרויקט ,שבמהלכו הוקדשו לנושא
זה שיעורים בכיתות וחטיבת הביניים כולה חזתה
בהצגה בנושא הפרדת פסולת .בהמשך ייסעו
החניכים לאתר "דודאים" ולאתר הטיפול בפסולת
תעשייתית בקריית גת ויצטרכו לחשוב על רעיון
לפרויקט ירוק .הכיתה הזוכה תזכה בפרס ,כשאת
הקריטריונים לניקוד ושיפוט בתחרות תקבע
מועצת התלמידים.
לסיכום ,המפגש עם ראש המועצה היה מוצלח.
הצלחנו להעביר את כל הרעיונות והמחשבות
שלנו לגבי עזרה לבני נוער ולמועצת התלמידים
ואנו מקווים ששיתוף הפעולה בין המועצה ובני
הנוער ילך ויתחזק.
אוכל בטיול השנתי
למועצת התלמידים ולמועצות השכבתיות הגיעו
תלונות רבות בנושא האוכל בטיולים השנתיים,
שעל-פי התלונות אינו טעים ואינו מגוון .במסגרת
ההכנות לטיול השנתי בחטיבת הביניים דנו בנושא
וחשבנו על אפשרויות לשיפור המצב ,למרות
שמקום הלינה נקבע מראש וכך גם הקייטרינג.
המועצה של שכבה ט׳ הציעה מספר פתרונות
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ובעקבות הפגישה נפגשו נויה זינגר משכבה
ט׳ ודקלה ,המלווה את מועצת התלמידים ,לדון
באפשרויות העומדות בפני בית הספר בנושא זה.
לבסוף הוחלט לחלק ״צ׳ופרים״ שונים לכל אחת
מהשכבות בחטיבת הביניים ,על מנת לשפר את
חווית האוכל בטיול .חניכי שכבה ז׳ קיבלו שקיות
קורנפלקס אישיות ,בצירוף פתק שבו מאחלת
להם מועצת השכבה בוקר טוב .חניכי שכבה ח׳
קיבלו סמורס (מרשמלו עם שוקולד מומס בין
ביסקוויטים) בערב לאחר הטיול .התהליך התעכב
מכיוון שלא היה גז ,אך לבסוף יצא לפועל בזכות
הברקה  -להכין את הסמורס על מדורה .חניכי
שכבה ט׳ קיבלו שקיות אישיות של שקדי מרק.
לפי תגובותיהם של התלמידים בשכבות השונות,
הוכתרו הצ׳ופרים כהצלחה מסחררת וכולם
ישמחו אם הדבר יחזור על עצמו גם בשנים הבאות.
הבחירות המדגמיות
לקראת הבחירות לכנסת ערכנו בבית הספר
בחירות מדגמיות .כחלק מההתארגנות הכנו
פתקי מפלגות ,קלפי ודף מידע ובו מצעי
המפלגות המרכזיות .המידע הועבר למחנכים
לצורך שימוש בכיתות ונתלה על הפרגוד בקלפי.
הבחירות המדגמיות התקיימו כמה ימים לפני
הבחירות האמיתיות .נציגי המועצה שימשו
כמזכירי הקלפי והקפידו לרשום כל תלמיד
שהצביע ,על מנת למנוע הצבעה כפולה .המורים
והתלמידים שיתפו פעולה ואחוזי ההצבעה היו
גבוהים .בחטיבת הביניים זכתה במקום הראשון
מפלגת "כחול לבן" ובחטיבה העליונה ניצח
הליכוד .מעניין אם אפשר היה להרכיב קואליציה
עם התוצאות בקלפי שלנו.

דרום שחור
לאור המצב בדרום ,יזמה מועצת התלמידים
הארצית בשיתוף עם ילדי העוטף פרויקט ארצי
בשם ״דרום שחור״ .לאחר חשיבה של נציגי
המועצה ואלי ,מנהל בית הספר ,על מהות
היום ומשמעותו עבורנו ,החלטנו לקיים את יום
ההזדהות בסימן ״מחזירים את הצבע לדרום״.
מועצת התלמידים החליטה לתת לפרויקט אצלנו
אופי חיובי של הזדהות וחיבוק ולא עצירת שגרה
ומתן במה לטרור המשבש את יומנו .כל תלמיד
צייר פרח על פתקית ולאחר מכן הדבקנו את כל
הפתקים על לוח ברחבה של מנהלת בית הספר.

בוגרי מחזור נ"ד בבית הספר
"מבואות הנגב" פרשו את
כנפיהם באירוע סיום הלימודים
שהתקיים ביום חמישי6.6.2019 ,
באמפיתיאטרון של בית הספר.
צילום :עופר גליק ושאול
צ'רנוברודה

בנוסף לכך ,תכננו פרויקט תמיכה בחקלאי
עוטף עזה ,שעדיין לא יצא לפועל בשנה זו.
מטרתנו בפרויקט היא ליצור מודעות ותקשורת
עם החקלאים ,הנאלצים להתמודד עם המצב
המורכב באזור .אנו מקווים ומאחלים לימים של
שקט באזור עוטף עזה ובכלל.
מועצת התלמידים מאחלת חופשה נעימה
לכולם ומחכה לשנה הבאה להמשך פעילות
למען תלמידי בית הספר.
רשימת חברי המועצה :תומר זכריה ,כתה ז' ,טלי
איליאסוב – כתה ז' ,הראל ארוש – כתה ז' ,רון
אברוטין – כתה ח' ,אדם אבירם – כתה ח' ,מקסים
אברוטין – כתה ח' ,עומרי ברסלר גונן – כתה ט',
נגה ירדני – כתה ט' ,נעם פישמן – כתה ט' ,רון
זיקרי – כתה ט' ,אור בן שחר – כתה י' ,ניר אלוש
– כתה י' ,אסף אליעזר – כתה י' ,רון פסל – כתה
י' ,אלינור שופן – כתה י' ,אופיר דוננפלד – כתה
י' ,יובל מגן – כתה יא'
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לומדות ביחד
ותיקות ותלמידות לומדות ביחד בשומריה

שרה אפללו
בכל יום ראשון מגיעות לבית ספר לבנות
"עצמונה" בשומריה תלמידות מיוחדות  -כעשרים
מוותיקות נבטים ,ליום של לימודים להשלמת
השכלה .יש להן כיתה ,מחנכת ומורות ,תוכנית
לימודים ושיעורים קבועים .הפרויקט ממומן על ידי
המשרד לשוויון חברתי ועמותת ותיקי בני שמעון.
לפני שנתיים הצטרף בית הספר ליוזמתו של אורי
אורבך ז"ל ,לשעבר השר לאזרחים ותיקים ,לנצל
את משאבי מערכת החינוך :כיתות וכוח הוראה,
להקמת כיתות לימוד לוותיקים .בית הספר הזמין
את ותיקות נבטים להיכנס בשעריו ומאז ,בכל
יום ראשון ,מגיעות לבית הספר כ 20-15-נשים
ליום לימודים .יש להן כיתה ,מחנכת ושיעורים
קבועים .השיעורים מגוונים ומועברים על ידי
צוות המורים בבית הספר.
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השנה לומדות הוותיקות תנ"ך ,ספרות ,מדעים
והעצמה אישית .בשנה שעברה הן למדו תנ"ך,
מתמטיקה וחשיבה ושיעור מיוחד בזמרה
והיסטוריה .בשיעור זה למדו הוותיקות על שירים
המספרים את סיפורה של ארץ ישראל .אחד
השיעורים המרגשים בשנה שעברה עסק בנושא
קשר רב-דורי .תלמידות כיתה ז' הצטרפו לשיעור
ולמדו את סיפור חייהן של הוותיקות .הוותיקות
ותלמידות בית הספר נסעו יחד לבית התפוצות
ולסיכום הכינו עבודות המספרות את סיפור
חייהן של הוותיקות ,תוך הצגת חפצים הקשורים
לסיפור.
בנוסף לשיעורים ,משקיע בית הספר גם בשילוב
הוותיקות בפעילויות של בית הספר ,בצפייה
משותפת בהצגות ובחגיגה משותפת של החגים
וימי הציון השונים.

השתלבותן של הוותיקות בבית הספר תורמת לשני
הצדדים .הוותיקות נהנות מיום לימודים ותלמידות
בית הספר לומדות להכיר אוכלוסייה אחרת וכך
לומדות להיפתח ולהתקרב לבני גיל הזהב.
לדבריהן של הוותיקות ,היחס החם שהן מקבלות
בבית הספר הוא הדבר המרגש ביותר בפרויקט
כולו  -קבלת הפנים הנלהבת בכל שבוע מחדש
וברכת השלום של המחנכת ושל הבנות" .נכון
שצריך לקום בבוקר מוקדם יותר וזה קשה ,אבל
בצהריים אנחנו יודעות שהיה כדאי" ,הן אומרות.
בעקבות הקשר עם נשות נבטים התארגנה
ב"מועדון אמצע החיים" של נשות שומריה נסיעה
למושב נבטים להכיר את המושב .חברות המועדון
פגשו את נשות כיתת הוותיקות בביתן ,ביקרו
במרכז למורשת יהדות קוצ'ין ובבית הכנסת ופגשו
קהילה בעלת מסורת עשירה מאד.
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הודעה חשובה לאזרחים ותיקים
המקבלים שירותי סיעוד מביטוח לאומי:
במסגרת שינוי חוק הסיעוד אשר נכנס לתוקפו בחודש נובמבר ,2018
החל 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.

הגיל הרך  -מחוברים /

ליטל מרום ,גננת בגן "דובדבן" ,מושב ברוש

"מחוברים" בגן הילדים
בשנה האחרונה יזמתי את "מחוברים" ,פרויקט בוקר חגיגית ופעילות המתאימה לאותו חודש.
שבו שמנו דגש על פעילות קהילתית ,באמצעות בנימה אישית אומר ,שאין לנו הווה ועתיד בלי
שילוב של הילדים הצעירים עם ותיקי המושב ,עבר ומבחינתי ,הביקורים האלה וחיזוק הקשר
תוך שימת דגש על המשמעויות החינוכיות של בין קהילת הגן למבוגרים ביישוב הם יישום
תרומה ועזרה לאוכלוסייה המוחלשת והקניית הלכה למעשה של הפסוק ''והדרת פני זקן״.
ערכים של נתינה ועזרה לזולת לילדי הגן.
המפגשים עם הוותיקים מרגשים מאוד ואני תמיד
מטרת הפרויקט היא לחבר בין הדור הצעיר לדור
המבוגר תוך חוויית למידה מהנה ומשמעותית.
בכל ראש חודש יצאנו ,ילדי גן "דובדבן" ,למועדון
ותיקי יחדיו לחגוג עם ותיקי המושב את ראש
החודש והחגים באירוע משותף ,שכלל ארוחת

נהנית לראות את החיוך על פניהם .לא פעם
קרה שמבוגרים הגיעו במצב רוח לא טוב וכאשר
הילדים הגיעו ,הם התרגשו ,חייכו ושמחו" .הילדים
גורמים לי אושר" ,אמרה לי ותיקה בת  " .75תבואו
כל יום" ,אמר ותיק בן .94

הפעילות המשותפת תורמת גם לילדים .הם
מצפים למפגשים עם הוותיקים ,מכינים להם
ציורים ,עוגות ומשלוח מנות והכל בשמחה
ובאהבה .במהלך המפגש מכבדים הילדים את
הוותיקים ומשתדלים לא להרעיש לידם ,מספרים
להם חוויות מהגן ,מקשיבים לסיפוריהם ,מציירים
איתם ועוד.
לסיכום ,הפעילות במהלך הפרויקט היתה
מעצימה וערכית .הילדים והוותיקים נהנו ממנה
מאוד ואף אנו ,חברי הצוות החינוכי ,נהנינו וזכינו
לראות את התרומה הרבה לכל המשתתפים.

בברכת בריאות איתנה,
האגף לשירותים חברתיים

התרחבנו!
אנחנו ,באגף לשירותים חברתיים,
עושים את המירב בשבילכם!
הרחבנו את "המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי" והתחדשנו בחדרים נוחים ומרווחים ובציוד
חדש וגייסנו מטפלים ,מהטובים בתחום ,במגוון התמחויות ()CBT, EMDR
ב 1.7.2019-יבוצע עדכון במחירי הטיפולים ,וזאת לאחר סבסוד משמעותי של המועצה:
טיפול זוגי/משפחתי במרכז טיפול ₪ 200 :למפגש
טיפולים במסגרת תכנית "להבה" ₪ 450 :לחודש
כדי שנוכל להמשיך לספק שירות משמעותי וראוי לכולם ,אם יש משפחה/יחיד המתקשים
לעמוד בעלות הטיפולים ניתן לפנות לעו"ס היישוב או למנהלת המרכז ,אורית צ'רנוברודה:
טלפון | 050-7350755 :דואר אלקטרוניorit_c@bns.org.il :
נשמח לראותכם,
אורית צ'רנוברודה ,מנהלת המרכז לטיפול זוגי ומשפחתי וצוות המטפלים
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מקומפגש סביבתי /
הוועדה המקומית לתכנון ובנייה :הליך מקוצר לבניית ממ"ד

מה...מה...מה...ממ"ד !?

הצד האפל של האור
בשנים האחרונות נחקר יותר ויותר הנושא בני אדם ,מרבית בעלי החיים ומרבית הצמחים
של זיהום אור .השפעותיו של זיהום האור על מתוזמנים לפי שעון ביולוגי .השעון הביולוגי קובע
בריאותנו משמעותיות ביותר ,כמו גם השפעתו מתי נהיה ערניים או עייפים ,מה יהיה הקצב של
על מערכות אקולוגיות רבות.
חילוף החומרים בגופנו ,מתי יתרחשו תהליכי
תיקון תאים (בעת השינה) ועוד.

מהו זיהום אור?

בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית חובה על כל אזרח להקים
מקלט (או מרחב מוגן) בכל בית או מפעל (קרי ,בכל מבנה) ולצורך
העניין פיקוד העורף פרסם תקנות ומפרטים להקמת מקלטים
ומרחבים מוגנים.
היתרונות בהקמת ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) ברורים לכולנו ,ממ"ד
מספק הגנה נגד פגיעה קרובה של רקטות וטילים.
אולם ,בהיעדר ממ"ד בקרבת מקום בחירה נכונה של מרחב פנימי
מוגן במבנה בו אתה מתגורר ושהייה בו בעת התקפה  -מצילה חיים!

זכרו ,הנחיות ההתגוננות נכתבו בדם.
אם כך ,מה צריך לעשות כדי להגן על עצמנו בביתנו?

לבנות ממ"ד!

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

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.

אז מה עושים?

באופן כללי ,יש לנסות ולהימנע ככל שניתן
מחשיפה לתאורה קרה בשעות הערב והלילה
ולהעדיף תאורה חמה ,שהרכיב הכחול בה
מופחת .בנוסף לכך ,תאורה הזולגת לבתי מגורים
עלולה לגרום להפרעות באיכות השינה.

לידיעתכם!

בבית:

יש להעדיף נורות בגוון טפרטורה של עד .3000K
לצמצם את החשיפה ככל שניתן לאור מסכים
בשעות החשכה ובמיוחד אצל ילדים ,להחשיך
את חדרי השינה עד כדי חושך מוחלט (אם הדבר
אינו אפשרי ,חבשו כיסוי עיניים).

ממ"ד בבית מגורים

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:
 .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.

מלאכותית נועדה בעיקר להאיר משטחים ,כגון
כבישים ,שבילים ,מדרכות ,רחובות וכדומה,
אך כשהיא נעשית ללא תכנון מתאים ,זליגת
האור לשטחים פתוחים משפיעה על הבקרה
ההורמונלית בצמחים ובבעלי חיים ומשנה את
דפוסי ההתנהגות והתקשורת בין בעלי החיים .כמו
כן ,זיהום האור פוגע ביכולת הניווט של ציפורים
נודדות.

באופן פשטני ,זיהום אור הוא כל אור מלאכותי השעון הביולוגי מתוזמן בעיקר לפי גוון האור
שזולג מחוץ ליעדו .אור מלאכותי יכול להיות שאנו נחשפים אליו .באופן כללי ,אנו מבחינים
מסנוור ,בעל גוון פוגעני או בעוצמה גבוהה בין אור טבעי המופק מהשמש ,הירח והכוכבים
לבין תאורה מלאכותית ,שמבחינה היסטורית השפעה נוספת של זליגת אור מלאכותי – בעבר
מהנדרש.
היה מספיק לצאת אל מחוץ לבית על מנת לראות
נמצאת אתנו זמן קצרצר.
המצאת נורת הליבון בסוף המאה ה 19-והמצאות העובדה שכיום אנו חשופים בשעות החשכה לאור את שביל החלב והיום ,במרבית המקומות ,כבר
טכנולוגיות תאורה נוספות ומתקדמות יותר ,הדומה בהרכבו הספקטראלי לאור יום טבעי ,לא ניתן לראות את הכוכבים בשמיים.
הביאו את מהפכת התאורה המלאכותית.

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.

הנחיות להגשת בקשה מקוונת לפי "הליך רישוי בדרך
מקוצרת"

אורן עג'מי

תמונת כדור הארץ בלילה ,קומפילציה של תמונות ע"י נאס"א

ניתן לחלק את לחלק את האפקטים של זיהום
אור לשניים:
אפקטים ראייתיים ,אשר עשויים לגרום למחלות
עיניים ,פגיעה בראייה וכדומה .אפקטים אלה
קשורים לעוצמות הארה ולבטיחות הפוטוביולוגית
של גופי התאורה.
אפקטים בלתי ראייתים ,משוייכים לשיבוש השעון
הביולוגי (או שעון צירקדי) .שיבוש של השעות
הביולוגי עלול לגרום להפרעות שינה ,הפרעות
אכילה ,הפרעות ריכוז ,ועוד.

בחוץ:

תפקידה של תאורת חוץ הוא להאיר משטחים,
לא את העיניים שלנו ולא את הטבע .על התאורה
להיות מסוככת (עם גג קטן מעל הנורה) ,כלומר,
ללא זליגת אור כלפי מעלה ולצדדים (עד 60
מעלות) .תאורה מתוכננת נכון לא תזלוג לתוך
בתי מגורים ולא תפריע לאיכות השינה.

משבשת את התזמון הביולוגי בכך שהיא מדכאת
את הפרשתו של ההורמון מלטונין ,האחראי על
פעילות לילה תקינה .דיכוי המלטונין קשור באופן
ישיר לגוון התאורה שאנו חשופים לה.
גוון האור נמדד בטמפרטורה ביחידות קלווין
( .)Kהגוונים ה"קרים" מכילים משמעותית יותר
אור כחול (קרינה כחולה) מתאורה בעלת גוונים יש להתאים את עוצמת האור לפי הצורך ולא
להפריז בהארה שאינה נחוצה .עוצמת הארה
"חמים".
חזקה מדי עלולה לגרום לסינוור ,כשלי בטיחות
זיהום אור משפיע לא רק על בני אדם ,אלא יכול
ופגיעה בראייה.
לפגוע גם בבעלי חיים ואפילו בצמחים .תאורה
אורן עג'מי
הכותב הוא בוגר מדעי בריאות הסביבה במכללה
האקדמית הדסה .המחקר נעשה בהנחיית גב'
אביב אבישר ממכון דש"א (אוניברסיטת תל אביב).

** לידיעתכם – תיק מידע תקף לשנתיים.

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-
גווני תאורה .אור יום הוא סביב 6500K
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מקומפגש לכלכלת הבית /
שרון שכטר
054-4710798

sshecht2@gmail.com

שרון שכטר  -עיצוב כלכלת
המשפחה

מקומפגש לבריאות /

שרון שכטר

דירוג האשראי החדש ואנחנו
הגדולים ,שאגרו נתונים על לווים בעייתיים ובכך
הקשו עליהם לקבל אשראי ,אבל לשאר הציבור
לא היתה דרך לקבל אשראי בתנאים טובים יותר.

קשה היה להתחמק מהדיווחים על דירוג האשראי וזוהי בדיוק מטרתו של המאגר .בניגוד לעבר,
החדש שנכנס לתוקף באפריל האחרון,
כשנרצה היום לקבל הלוואה או אשראי חוץ-
אבל מה זה אומר בפועל ואיך הדירוג משפיע על בנקאי ,נוכל לפנות למגוון גדול של גופי אשראי.
כל אחד מהם יוכל להעריך את הסיכונים שלנו
חיינו? הכנתי לכם מדריך קצר.
כלווים ולהגיש לנו הצעה בהתאם לכך .המטרה
מהו דירוג האשראי?
העיקרית היא לפתוח את התחרות בשוק האשראי
זהו מאגר נתוני אשראי ,שמרכז נתונים חיוביים ולהוזיל עלויות לנו כלווים.
ושליליים על הפעילות הפיננסית של הרוב
המכריע של משקי הבית בישראל .בכל פעם מהו סוג המידע שמופיע עלינו במאגר?
שנבקש הלוואה מבנק או נותן אשראי חיצוני ,המאגר מרכז מידע ממגוון רחב של גופים:
נוכל לתת את הסכמתנו להעביר מידע שנצבר הבנקים ,חברות כרטיסי האשראי ,נותני אשראי
חוץ-בנקאיים ,ההוצאה לפועל וכונס הנכסים.
עלינו במאגר .בעזרת מידע זה ,יוכל הגוף הפיננסי
לתמחר את האשראי שיציע לנו בהתאם לדירוג חשוב להבין שבמאגר אין נתונים על ההכנסות
והנכסים שלנו (אלא אם הם משמשים
שלנו.
בטחונות להלוואה) ,אלא על עסקאות האשראי
המאגר הוקם בעקבות המלצה של ועדה
וההתחייבויות שלנו :המשכנתאות וההלוואות.
ממשלתית בראשותו של מוריס דורפמן ,סגן לגבי כל התחייבות יש מידע על סכום ההתחייבות,
יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה דאז ,כמענה היתרה לתשלום ,מטרת ההלוואה והתשלומים
לריכוזיות בשוק האשראי הישראלי וכדי לדחוף שבוצעו עד כה .מידע זה יכול לפעול לטובתנו אם
להפחתת ריביות והגדלת ההיצע לציבור הרחב .אנחנו מחזירים הלוואות במועד ,איננו מפגרים
בתשלומים ואיננו מפזרים צ'קים ללא כיסוי.
למה זה טוב לנו?
גם לפני שהוקם המאגר היו גופים שצברו מידע איסוף המידע במאגר החל כבר בשנת 2016
על נתוני האשראי שלנו .אלה היו בעיקר הבנקים ונעשה באופן אוטומטי עבור כל אדם בישראל

זהירות – סיגריה אלקטרונית!

מגיל  18ומעלה .כלומר ,גם אם לא ביצעתם כל
פעולה ,סביר להניח שיש במאגר מידע עליכם.
ניתן לבקש להפסיק את איסוף הנתונים במאגר
ומחיקת המידע שכבר נאסף (למעט יוצאים מן
הכלל ,שנרשמו לגביהם נתונים בעייתיים ולכן
הם מוגדרים בתקופת הגבלה).

מי יכול לראות את המידע וכיצד?
רק לשני גורמים יש גישה ישירה לנתונים
הגולמיים במאגר:
הלקוחות עצמם ולשכות האשראי – גופים
מתווכים ,שמעבדים את המידע הגולמי במאגר
ומפיקים את דירוג האשראי לכל לווה .הלשכות
מפיקות דו"ח אשראי  -שקלול של כלל נתוני
האשראי של הלקוח והדירוג שנקבע על-פיהם.
את הדו"ח יכול לקבל הלקוח עצמו ,או נותן
האשראי שאליו פנה הלקוח .קיימת גם רמת
פירוט נמוכה יותר ,שנקראת "חיווי אשראי" .ברמת
פירוט זו ניתנת רק תשובה לשאלה האם הלקוח
עמד בהחזר הלוואות שנטל בעבר.
כיצד ניתן לקבל מידע על דירוג האשראי האישי
שלכם? הפנייה תעשה דרך לשכות האשראי ,או
בפנייה ישירה לבנק ישראל.
ניתן לפנות דרך אתר האינטרנט של מערכת
נתוני האשראי /https://www.creditdata.org.il
או טלפונית *6194

מהי סיגריה אלקטרונית?
סיגריות אלקטרוניות הן קבוצה מגוונת של
מתקני אידוי ,המדמים את פעולת העישון
ומשמשים תחליף לעישון רגיל לשם צריכה
של ניקוטין .מכשירים אלה מכילים בדרך כלל
ניקוטין ,טעמים ותוספים נוספים שאותם שואף
המשתמש באמצעות תרסיס (ארוסול).
מוצר זה נבדל מהסיגריה הרגילה בכך שאינו
מכיל עלי טבק או תהליך של בעירה ,אלא
ניקוטין נוזלי .מנגנון הפעולה שלו כולל סוללה
חשמלית ,שמחממת את הניקוטין .בתהליך
החימום הופך הניקוטין הנוזלי לאדים .החימום
מופעל באמצעות שאיפה של הסיגריה על ידי
המשתמש ,השואף את הניקוטין שעבר אידוי וכך
מספקת הסיגריה האלקטרונית מראה ותחושה
הדומים לעישון.

סיגריה אלקטרונית ובני נוער וצעירים
מחקרים שונים מראים עלייה דרמטית
בעישון סיגריות אלקטרוניות בקרב בני נוער
בשנים האחרונות .בדצמבר  2018פירסם
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רונה פויירינג ,רכזת הבריאות

ראש שירותי בריאות הציבור בארה"ב
הודעה ,שבה התייחס לשימוש בסיגריות
אלקטרוניות בקרב צעירים כמגפה.
לדבריו ,כל שימוש בסיגריות אלקטרוניות ע"י
צעירים אינו בטוח ,גם אם הוא אינו מתפתח
לעישון סיגריות .התרסיס של הסיגריות
האלקטרוניות גורם אף הוא נזק ומרבית
הסיגריות האלקטרוניות מכילות ניקוטין ,הגורם
להתמכרות .החשיפה לניקוטין בגיל ההתבגרות
יכולה להזיק להתפתחות המוח ,להשפיע על
הלמידה ,הזיכרון והקשב ולהגביר את הסיכון של
התמכרות עתידית לחומרים מסוכנים אחרים.
בנוסף על הנזק שבניקוטין ,עלול התרסיס לסכן
ישירות את המשתמשים עצמם ולחשוף באופן
פסיבי עוברי אורח לחומרים מסוכנים אחרים,
לרבות מתכות כבדות וחלקיקים רעילים .כמו
כן ,הזהיר ראש שירותי בריאות הציבור מפני
התמכרות לניקוטין והסיכונים הבריאותיים
הכרוכים בה במהלך החיים .סיגריות אלקטרוניות
רבות מגיעות בטעמים המושכים צעירים וחלק
מהטעמים מכילים כימיקלים בעלי סיכון בריאותי.

בדצמבר  2018נעשתה התקדמות משמעותית
בישראל בכל הנוגע לרגולציה של סיגריות
אלקטרוניות ,בעקבות אישור תיקון לחוק האוסר
פרסומת של מוצרי טבק ועישון ומגביל את
שיווקם .במסגרת התיקון ,שנכנס לתוקף במרץ
 ,2019נאסר עישון סיגריות אלקטרוניות במקומות
ציבוריים ,נאסרה פרסומת לסיגריות אלקטרוניות
(מלבד בעיתונות המודפסת) ,נאסרה הצגת
סיגריות אלקטרוניות ונאסר ייצור ושיווק של
סיגריות אלקטרוניות וכן מחסניות או חומרי מילוי
המכילים ניקוטין בריכוז העולה על  20מיליגרם
למיליליטר .כמו כן ,נאסר שיווק של חומרי מילוי
לסיגריות אלקטרוניות ללא אריזה שנועדה למנוע
פתיחה על ידי ילדים ,שבר או דליפה.
יצרנים ויבואנים של סיגריות האלקטרוניות חויבו
בהגשת דו"ח שנתי בנוגע לכל מוצר עישון שיוצר
או יובא.
(מבוסס על מידע מטעם האגודה למלחמה
בסרטן)
גיליון מס 265 .יולי 19 | 2019

מבט נשי

/גילה מנביץ-מלול

לשחרר או
לא לשחרר?
זו השאלה
בחום הזה ,מהסוג שאת מרגישה כאילו הוא
נוגע בך ומטריד ,יש משהו מלאה .משהו שמייצר
עייפות אחרת ,עייפות ששייכת רק לימים חמים
במיוחד .ובעייפות הזו ,של החום ,מתגנבת
ומתחזקת לה תחושת ה"מה אני אעשה?" ,כאילו
פתאום ,גם דברים שהיה לנו כוח להתמודד איתם
ב 10-מעלות צלזיוס פחות ,נדמים פתאום ,איך
לומר ,גדולים עלינו.
ופה נכנס הדיון הפנימי שלי עם עצמי .מצד אחד,
כל תורת "משהו לאושר ונחת רוח" שקיימת,
מדברת קודם כל על קבלה :לקבל את המציאות

מבט גברי /

ולשחרר מלחמות מיותרות .לפעמים זה באמת
כלי יעיל .כי עכשיו ,לתחושת ה"מה לעשות? ככה
זה" ,שמתלווה לכך שבן הזוג נמצא פחות מדי
בבית ,או שאת מוצאת את עצמך שוב אחראית
על יותר מדי דברים ,מתווספות לחלקנו גם המון
שעות חופש של הילדודס ,או סתם יותר שעות
חמות לבלות איתם" .מה אני אעשה? משעמם לה"
יוצר מצב של אין ברירה וחייבים להוציא הון עתק
על בילויים" .מה אני אעשה? הם לא עושים כלום
בבית!" ,יוצר מצב שאני אסדר את המשחקים תוך
כדי קיטור" :את לא מסדרת ,אז לא תוכלי יותר
להזמין חברות!" ("כן ,בטח" ,היא אומרת בלב.
"שמענו אותך" .היא בת ארבע ,אבל לגמרי מבינה
עניין) וממש אין לך כוח לריב ,אז את מוציאה עוד
ממתק ,כי הוא לא רוצה לאכול שום דבר אחר
ואומרת "נו ,מה אני אעשה? הוא לא אוכל כלום!
ככה זה!" מפה לשם ,חום יולי אוגוסט ואנחנו
מקבלות הרבה דברים כמציאות קיימת .פעם זה
הארטיק של הילד ופעם אחרת אלה פערי השכר,
או עוד מרעין בישין שהשתרשו בחברה ונראה

נקודת שוויון
שאין מה לעשות איתם ,כי "ככה זה".
אז כן ,לקבל את המציאות זה יעיל מאד לשקט
הנפשי ומצד שני ,אני תוהה ביני לבין עצמי,
"well-behaved women seldom make
 "historyאמרה לורל תאצ'ר אולריך ,ויש לי
תחושה שזה רלוונטי גם לנשים נינוחות מדי,
שמקבלות את המציאות ואינן מנסות לשנות
אותה .אז איפה אני מותחת את הקו? אני תוהה
ביני לבין עצמי .זה נכון למלחמות הקטנות
בבית ונכון למלחמות הגדולות יותר ,שם בחוץ.
אין לי כוח למאבק מתמיד וזה גם לא נראה לי
נכון .ודאי יש דברים שעלי ללמוד לקבל .אין לי
תשובה חד משמעית .בינתיים ,הכיוון הוא לנסות
לעמוד לפחות בהחלטות הבסיסיות שחשובות
לי ולהתמיד בהן ,כי כרגע ,המשפט "אין מה
לעשות ,ככה זה" נשמע לי כמו סוג של נורת
אזהרה .אני מקבלת החלטה :לנסות להוביל
את המציאות ופחות להיגרר בתוכה ,לפחות עם
הילדות הפרטיות שלי .איך ילך? נדבר ב.1.9-

כפיר לוי

חופש
בום
אתם זוכרים את המשחק  7או  5בום? אתם
מכירים את הכללים ויודעים שאחרי מספר
הפעמים האמור שבהן הכדור נמסר או מוקפץ,
מי שיהיה עם הכדור עלול לשגר לכיוונכם טיל
בליסטי וכדאי מאד שתהיו ערוכים במגננה או
ביכולת לחמוק.
החופש הגדול הוא בדיוק כמו המשחק הנ"ל .יש
לו סימנים מקדימים ותופעות לואי שונות ,שכל
רופא משפחה ,סליחה ,הורה עם פז"ם של  4שנים
ומעלה חייב להכיר .למה? ,כי שנה  2זו התמחות
כללית ושנה  3זו התמחות ממוקדת .יש טירונות,
אימון מתקדם ואחר כך מסלול.
גם הסימנים נחלקים לשתי קטגוריות:
סימנים כלליים
סימנים ספציפיים.
סימנים כלליים :שעון קיץ ,טמפרטורות עולות ,כל
מיני חופשות קצרות :יום העצמאות ,ל"ג בעומר,
שבועות .אלה חופשות שתפקידן להכין אותך
למפץ הגדול ,לראות איך תתפקד בחודש פלוס
של לחימה ממושכת בפקקים ,תורים לאטרקציות
מומצאות ,ילדים צורחים ,חום ,יתושים ,תנאי
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קמפינג משתנים ,העמסה ,פריקה ,כביסות ושוב
עוד מאותו דבר.
סימנים ספציפיים :הודעות מוועד ההורים,
שמתגברות ברמה של התרעות צבע אדום,
על מסיבות הסיום המתקרבות ,מתנות לצוות
המסייע וכמובן לגננת ,מבצעים לחופשת "הכל
פקוק" בכל יעד אפשרי בארץ או בחו"ל ,הרשמה
לקייטנות ,דילים מוקדמים עם סבתא וסבא וככל
שהמועד קרב ,הלחץ עולה .זוגתך פותחת חמ"ל
והבטחות ללא בסיס מופרחות לאוויר" :כן ,אמא,
בליל הסדר נהיה אצלך .רק תהיו עם הילדים
בשבוע השני של אוגוסט .כן ,כל השבוע .לא
מעניין אותי שהבטחת לר' .שתבקש מההורים
שלו ,אני אדבר איתה ".ואז מתחילה פוליטיקה
פנים-ארגונית במיטבה :זוגתך תתקשר לאחותה
והן יטחנו את הנושא עד שיצא עשן לבן או עד
שייבחר האפיפיור הבא .תפקיד הגבר בעניין
הזה הוא לתמוך וכדאי שתתמוך ,בלי דעה .דעה
זה לחלשים.
ואז זה בא ...בום! לא היית מרוכז  -חטפת "בום".
חופש! מי שברח בזמן לחופשה מוקדמת -

 /עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

שיחוק .מי שלא ברח ,התמגן או טרח להתארגן
על אופציות סבירות ,שזה בערך כמו ריצת מרתון
בעודך מג'נגל חמישה כדורים באוויר -שיתוק.
דממה ,מבט זועם ,בדיקת מלאי ימי המחלה
ולקיחת זאטוט אחד לפחות לשבוע בעבודה.
והמבטים של המסודרים ,אוי המבטים" ...איזה
חמוד הילד! איך קוראים לו?" וסינון ,כדי שהילד
לא ישמע" :מה ,אתם טירונים? ,לא התארגנתם?
לא אמרו לכם שאין מסגרות באוגוסט? הייתי
מביאה את יובלי לשחק אתו ,אבל הוא בקייטנת
העציץ החביב ביערות כמה קל של קק"ל".
תופעות לוואי :במקרה שאין כשלונות או בלתמי"ם
והתוכנית עובדת :כיווץ במסגרת האשראי וכאב
עז בכיס ,עלייה בצריכת תרופות הרגעה ומשכי
כאבים ולרגישים אולי תתפתח פיסורה כתוצאה
מישיבה ממושכת בפקקים.
במקרה ההפוך  -אין ,פשוט אין תופעות לוואי,
אבל כדאי שיהיה ביטוח רפואי טוב ,אבל ממש
טוב.
חופש נעים.

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

equalizer.ns@gmail.com
equalizer-ns.com

נקודת שוויון  -בית לכל מה
ששווה

תרחיבו

אדם היודע ללמוד יכול להיות חלק פעיל בחברה,
לא כגזירה או מתוך הכרח ,אלא כמימוש זכויות
פוליטיות ,חברתיות ואזרחיות.
איך היה בבית הספר היום?
אדם היודע ללמוד מגבש דעות ואינו מפחד להביע
את דעותיו.
אדם היודע ללמוד יכול לקבל דעות הסותרות את
תמיד תשובה של שתי מילים ,אולי שלוש .דעותיו בלי לפחד ,להשתיק או לחסום.
"תרחיב" ,אני אומרת לו" .תרחיבי" ,אני מבקשת
האם באמת צריך ללמוד ללמוד?
ממנה.
ילדים נולדים לומדים .איש אינו צריך ללמד ילד
ופתאום ,במסגרת אלף השאלות שעלו לי השנה
"רגיל" ללכת ,לדבר או להתחבר .איש גם לא
חינוך ילדי ,נכנסתי לקרוא את "חוק חינוך חובה
חשב ,עד העולם המודרני שלנו ,שיש לעשות
חינם" וגיליתי לתדהמתי שאין חוק כזה .מה כן
זאת .ילדים נולדים לומדים .רק תחיה והם ילמדו
יש? חוק לימוד חובה.
ממך איך לעשות את השאר.
החובה ללמד ,לא לחנך .ובעצם ,יש הבדל?
כמה פחדים מצויים בבסיס ההנחה המודרנית
חוק לימוד חובה נכלל בין החוקים הראשונים
הזאת שצריך ללמד ילד ללמוד? שאם לא נלמד
במדינת ישראל הצעירה ונחקק בספטמבר .1949
אותו ,הוא יוותר מאחור ויישאר עזוב וחלש מאחורי
במדינת ישראל זכותם של כל ילד וילדה לקבל
הילדים האחרים?
חינוך ושירותי חינוך מטעם המדינה ועל חשבונה.
מדובר בזכות חברתית מהמעלה הראשונה ,על-פי מחקר שפורסם בשנת  2010ע"י MIT
המטילה על המדינה חובה לעשות מעשה :לספק (המכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס) ,ילדים מגבילים
את החקר שלהם בעקבות הוראה ישירה שניתנת
ולממן שירותי חינוך.
בדומה לזכויות סוציאליות אחרות ,כמו הזכות על ידי מבוגר להם או לילד אחר בסביבתם.

העולם המערבי ,התפתחה מגמה של מיון בתי
ספר ומשם מיון תלמידים .בתי ספר שונים עורכים
מבחני כניסה ומנקזים אליהם תלמידים מסוימים.
בתי ספר נפתחים על בסיס אידיאולוגיה ,דת או
סגנון חיים הם מבוססים על מבחנים וסינון ועל
תשלומי הורים גבוהים .בפועל ,עומדים אותם בתי
הספר בחזית החדשנות ,ניחנים ביתר יצירתיות
ופועלים בשיטות הוראה מגוונות ,בעוד בתי הספר
ה"רגילים" נגררים מאחור.

לבריאות או לביטחון ,גם הזכות לחינוך מקורה רגע ,מה? שוב :לפי המחקר ,ילד או ילדה יחקרו
ברצון ליצור שוויון .אולם כאן ,המעשה שעל את עולמם וילמדו אותו באופן טבעי וסקרני ,עד אנחנו ,ההורים ,איננו חפים מאחריות .אנחנו כוח
המדינה לבצע הוא כלי ולא תרופה .אם תרצו ,שאנחנו ,המבוגרים ,ניתן להם הוראה לעשות זאת .השוק ,זה שמכתיב את הרצון שילדינו ילמדו
עם הדומים להם ,אבל בתי הספר עצמם ,או
כאן בדיוק נכנס המשל על החכה והדגים :בכל
הקשור לשוויון ,הזכות לבריאות היא בגדר "דגים" :לא באמת הייתם זקוקים למחקר כדי לדעת את מערכת החינוך כשלעצמה ,חייבים להשתנות,
נגישות לתרופות ,לרפואה ,לחיסונים ועוד  -זה ,נכון? הרי לכולנו יש ילד או ילדה ששאלו ושאלו חייבים להיזכר במקורם ובמטרת העל שלהם:
נגישות שאמורה ליצור שוויון בתחום הבריאות .וכשהפנינו את תשומת ליבם לשאלה אחרת ,כלי לאפשר שוויון בין בני האדם .הם לא יוכלו
נכון ,ניתן להתווכח על כך ,שהרי תושבי הפריפריה לעיתים בצירוף המשפט "לא זאת השאלה" ,ראינו לעשות זאת בעודם נשענים על שיטת מדידה
יודעים שאם יידרשו לטיפול או בדיקה יקרה ,איך הם נסוגים לתוך השאלה שלנו ,משתבללים עסקית של תפוקות והתמחות.
לתוכה ונותרים בה ,ללא רצון להמשיך ולחקור
זמינות המכשירים והתורים גדולה הרבה יותר הלאה" .תרחיב" אנחנו אומרים לו" .תרחיבי" אנחנו הילדים שלנו לומדים למבחנים מחוברת מיקוד,
בשטח שבין חדרה לגדרה ,אבל באופן כללי ,ניתן
לא מחוברת שמלמדת אותם להרחיב מחשבה.
מבקשים ממנה ,אבל זה כבר לא יקרה.
בהחלט להצביע על שוויון במערכת הבריאות
ועל כך שאדם במדינת ישראל הזקוק לשירותי זה לא יקרה ,כי אנחנו אלה שצמצמנו מלכתחילה .עכשיו הם יוצאים לחופש עם חוברות בידיים ובהן
שאלות על המקומות שבהם יטיילו :עם מי טיילת?
רפואה ,יקבל אותם.
חינוך פורמלי אינו בהכרח לימוד.
מה ראית? מה אכלת? איך הגעת? שאלות קטנות
ומה על מערכת החינוך? בכל הקשור לשוויון ,הוא אינו מרחיב דעת בהכרח ואינו ממלא ומצמצמות ,שבמקום להוות טריגר למחשבה
הרי הזכות לחינוך היא ה"חכה" ולא הדגים :למדו את הילד והילדה בסקרנות אין קץ .למה? כי ופתח לסקרנות ,משבללות אותם לתוכן.
את ילדינו ללמוד וראו כיצד נבנה בהם בסיס הסקרנות נמצאת שם .והחינוך? החינוך נותן
שאלות מצמצמות ומקבע דרכי לימוד ,במקום אז איך אנחנו מצפים מהם להרחיב?
לכבוד ולחירות.
חופשי.
לימוד
לאפשר
איך היה? היה כיף
אדם היודע ללמוד זוכה לחירות מחשבתית ,יודע
לבחור בחירות מושכלות ומגיע להגשמה.
במערכת החינוך ,לא רק בארץ אלא ברוב מדינות
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מרכז הצעירים

 /בר פלג ,מלגאית מרכז הצעירים

קורס לאנגלית מדוברת 12.6 -
קורס לאנגלית מדוברת בשיתוף "ברלינגטון
אינגליש" יצא לדרך! אם אתם רוצים לשפר
את האנגלית שלכם ולא הספקתם להירשם,
אנא צרו קשר בטלפון  052-3782263או במייל
.youngbns1840@gmail.com

סדנת סטוריטלינג – 14.6
סדנת ״סטוריטלינג כאן ועכשיו" ,בהנחייתה של שני
פרץ קריב המצוינת ,התקיימה במרכז הצעירים.
הסדנה היא חלק משיתוף הפעולה המצוין של
מרכז הצעירים עם "מעברים נגב צפוני".
בקורס למדו המשתתפים איך לחדד את המסרים
בכל שיחה חשובה או הצגה מול קהל ,מה אומרת
שפת הגוף ואיך לשלב סיפור אישי כדי לחבר את
המאזינים.
תודה לכל מי שלקח חלק ורכש לעצמו כלים
פרקטיים ומיומנויות פרזנטציה שונות .היה כיף!

מבשלים לכם בהמשך?

אליפות מרכזי הצעירים בכדורגל –
החל מ3.7-
כחלק מהובלה של מרכזי הצעירים ופיתוח תחום
הקהילה ,מקדם המשרד לפיתוח הפריפריה,
הנגב והגליל הזדמנויות לצעירים לחיבור קהילתי
וחיזוק תחושת השייכות ,באמצעות חיבור לספורט
קבוצתי .מדובר בטורניר כדורגל קהילתי ,שמאורגן
בשיתוף עם עמותת "מדינת הכדורגל" .המשחק
הראשון של בני שמעון ייערךב .7.7-תחזיקו לנו
אצבעות!

 | 22עיתון בני שמעון

סדרת מפגשים לנשים אחרי לידה -
החל מ7.7-
את נמצאת בחופשת לידה? מרכז הצעירים
בשיתוף עם קידום הבריאות ותרבות יהודית
מזמינים אותך להתפנק בזמן שכולו בשבילך!
לפרטים נוספים והרשמה :ברית – 052-3782263

מקומפגש לתרבות

המלצות החודש
צעירת החודש

| .youngbns1840@gmail.com

נעמה בר מאיר
נעמה היא בת  .30היא גדלה בקיבוץ
חצרים והיום גרה בבאר שבע עם בן
זוגה .כבר בתקופת לימודיה בבית הספר
התיכון היא חלמה להיות מעסה וכידוע,
לפעמים חלומות מתגשמים :היום נעמה
היא ספורט-תרפיסטית ומעסה רפואית.
את דרכה המקצועית היא התחילה
בלימודים במכללת "רידמן" ומשם היתה
הדרך אל עולם העיסויים קצרה .את הבוקר
שלה היא מתחילה במכון הפיזיותרפיה
"פיזיותר" בבאר שבע ,ובערב תוכלו למצוא
אותה בקליניקה הפרטית שלה בקיבוץ
חצרים .רגע שיא בקריירה :בשנה האחרונה
שימשה כספורט-תרפיסטית של קבוצת
הפועל באר שבע בכדורסל .למען הסיכוי
שהיא תפנה לנו זמן בלו"ז הצפוף שלה,
החלטנו לבחור בה לצעירת החודש! אתם
רוצים לקבוע תור? היא ממש תשמח –
.052-5013771
מעורבות חברתית במרכז הצעירים
בחודש האחרון נכנסה למרכז הצעירים רכזת
מעורבות חברתית חדשה .יצאנו לשמוע ממנה מאין
הגיעה אלינו ,מה כולל התחום ומה היא מתכננת
לנו בהמשך.
מי אני?
קוראים לי נעמי .אני גרה
בקיבוץ אור הנר ונשואה
לתומר המקסים .אנחנו
מגדלים יחד באושר את
פאקו ,הכלב החמוד שלנו.
אני בוגרת המחלקה
לשיווק טכנולוגי במכללת
"ספיר" ובאה מרקע של
שיווק וניהול תוכניות בינלאומיות.
מה זה אומר להיות רכזת מעורבות חברתית?
בכל שנה מפעיל המשרד לשוויון חברתי במרכזי
הצעירים ברשויות המקומיות את התוכנית
לקידום מעורבות חברתית .הצעירים במועצה
הם כוח עצום וחשוב שיהיו מעורבים בעשייה
החברתית ביישובים ובמועצה וקולם יישמע .הם
זקוקים למקום לשנות וליצור .התוכניות לקידום
מעורבות חברתית מאפשרות זאת ,כי הן מגוונות

 /קרן סביון כחילה ,מנהלת מחלקת התרבות

לייב פסטיבל  -הפרויקט של עידן רייכל
 - LIVE FESTIVALהפסטיבל בניהולו האמנותי
של עידן רייכל מגיע לבאר שבע כחלק מLIVE -
 FESTIVAL TOUR 2019ברחבי הארץ!
מתחם קולינרי של השף יובל בן נריה ,תערוכת
צילום של זיו קורן ,במת מופעי מוסיקת עולם והמופע
המרכזי  -הפרויקט של עידן רייכל.
כרטיסים ניתן לרכוש באתר המשכן לאמנויות הבמה
בבאר שבע.
מתי? 10.7.2019
איפה? אמפי פארק באר שבע
פסטיבל הפרינג' הבינלאומי בבאר שבע
פסטיבל הפרינג' הבינלאומי מתקיים זו השנה
התשיעית בניהולו האמנותי של הבמאי יואב מיכאלי.
גם השנה יציג הפסטיבל שלושה ימים של תאטרון
רחוב ,מופעי קרקס ,מופעי מחול ,הצגות בינלאומיות
מרחבי העולם והפקות מקור חדשות.
מתי?  23.7.2019בשעה 18:00 –
25.7.2019בשעה22:00
איפה? תיאטרון הפרינג' בבאר שבע

מאוד ונותנות לכל צעיר במועצה הזדמנות לקחת
חלק ביוזמות שמעניינות אותו באופן אישי ולתרום
ליישובו ולמועצה כולה.
מה הן התוכניות?
וואו ,השנה יהיו לנו  6תוכניות מטורפות! אנחנו
עומדים לבצע פעילויות מגוונות ,שיחברו את
הצעירים לקהילה ובין הדורות .יהיה מחסן משותף,
שיהיה מלא בכלים וציוד ציבורי ,נארגן אירועים
מגניבים בהשתתפות אמנים מתוך המועצה ומחוצה
לה וצעירים יוכלו להשמיע ולהישמע בתחומים של
יזמות ,תרבות ופנאי ,קהילה ,ערבות הדדית ועוד.
אתם מעוניינים לשמוע עוד?
צרו קשר – נעמי naomig@ | 050-9908497
bns.org.il

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

סדרת "תרבות ,בריאות ומה שביניהן"
מארחת את זיו שילון – סרן זיו שילון נפצע אנושות
בפעילות מבצעית ברצועת עזה .משעברה סכנת
המוות ,הגיע המאבק על החיים .אתם מוזמנים
לשמוע את סיפורו מעורר ההשראה של זיו.
מתי? 10.7.2019
איפה? האולם בקיבוץ להב

ואצלנו במועצה:
פותחים את הקיץ במסיבה מטורפת עם
"התקווה "6
מתי? 2.7.2019
איפה? האמפיתיאטרון בקמפוס "מבואות הנגב",
קיבוץ שובל
ערב הצדעה ללהקת הדג נחש
הרכבי הנוער המוזיקליים מצדיעים ומארחים את
להקת הדג נחש .הולך להיות מטורף
מתי? 9.7.19
איפה? אמפי קמפוס מבואות הנגב

המחזמר "גבעת חלפון אינה עונה"
של תיאטרון "הבימה" מגיע למשכן
לאמנויות הבמה בבאר שבע
גבעת חלפון אינה עונה  -קומדיה סוריאליסטית
המבוססת על סרט הפולחן הסאטירי של אסי דיין
ונפתלי אלטר ,מציגה את ההוויה האבסורדית של
שירות המילואים בצה"ל בראי התקופה שלאחר
מלחמת יום הכיפורים.
מתי? 28-29-30.7
איפה? המשכן לאמנויות הבמה בבאר שבע

אירועי "שני על הדשא" ביישובים
החופש הגדול בפתח ואיתו מגיעים אירועי שני על
הדשא J
מגוון אירועי תרבות ,על הדשא ביישוב ,בימי שני
בשעה .18:00
עקבו אחר הפרסומים!
כולם מוזמנים .הכניסה חופשית!

** מחירים מוזלים למנויי סדרת התיאטרון של בני שמעון
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