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מה קורה במועצה

ניר זמיר

נחתם הסכם שותפות בפארק החשובה הזו .הדגשתי בפניו ובפני שר האוצר טיול הקיץ של
"דודאים" בין המועצה ל"נגב את החשיבות והדחיפות בקידום המיגון
לאוכלוסייה הוותיקה ביישובים וטיפול במיגון בית
אקולוגיה"
הספר 'נווה במדבר' בקיבוץ חצרים".
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משתתפים :רביב זדה ,ריבי גרלוי ,לילך דנדקר,
אבי אור-חן ,חנה רוטבלט ,מיכל עובדיה ,בר
שניידר ,יוסי טוביאנה ,טל שם טוב ,בת אל וקנין,
חיה עפרוני ,מיכל אברהם ,אייל כהן ,עדי לב,
עמית רר ,ינאי זמירי ,הילאל איבן בארי ,שירלי
חכם יפרח ,רונה פויירינג ,עפרה מלכא ,כפיר לוי,
עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים ,בר פלג ,קרן סביון
כחילה
עריכה לשונית :יזהר בן נחום
מו”ל :מועצה אזורית “בני שמעון”
כתובת :צומת בית קמה ד.נ .נגב 85300
עיצוב ועריכה גרפית :סטודיו רווה-פלג
 | 2עיתון בני שמעון

לתושבות ותושבי בני שמעון
הקיץ בשיאו ,החופש הגדול בעיצומו ואנחנו,
במועצה ,בשיא ההתארגנות לקראת פתיחתה של
שנת הלימודים .מערכות החינוך כותבות תוכניות
ומגייסות צוותים ,מערך החוגים בונה את הפעילות
השנתית ואגפי המועצה מתחילים את התהליך
של כתיבת תוכניות העבודה לשנת .2020
במקביל לכך ,אנו בעיצומה של פעילות הקיץ
– קייטנות ,המחנות של תנועות הנוער ,פעילות
החינוך החברתי ביישובים ובמועצה – מגוון רחב
של מענים לכל הגילאים.
החודש נחתם ,באופן רשמי וחגיגי ,הסכם
השותפות בפארק "דודאים" בין המועצה לחברת
"נגב אקולוגיה" .במסגרת ההסכם רכשה חברת
"נגב אקולוגיה"  49%מהבעלות על פארק המחזור
והחינוך הסביבתי "דודאים" .זוהי הזדמנות נפלאה
עבור "דודאים" להשקיע בהקמתו של מפעל המחזור
ולהפוך לאתר המוביל בארץ בתחום ההפרדה
והמחזור .החברה הכלכלית של המועצה תמשיך
להפעיל את האתר יחד עם חברת "נגב אקולוגיה"
על ידי צוות משולב ,שבראשו עומד מנכ"ל הפארק,
ניר בר דוד .אני שמח מאוד על השותפות ומודה
לכל מי שמשקיע לילות כימים בהצלחת המהלך.
הצלחתו של "דודאים" היא המפתח להמשך שגשוגה
של המועצה גם בשנים הבאות.
בימים אלה אנו מסיימים שלושה תהליכים,
הקשורים זה בזה – עדכון תחזיות האוכלוסייה
ביישובים ,מיפוי מבני החינוך והציבור בכל יישוב
וקביעת מודל של תיעדוף פרויקטים לתמיכת
המועצה .עבודה זו ,אשר נעשתה ברמה היישובית,
תאפשר לכל יישוב לתכנן את תהליך הצמיחה
הדמוגרפית הנכון עבורו בהתאם לתחזית
העתידית וליצור את סדר העדיפות להקמת
תשתיות בהתאם לכך .בישיבה הקרובה של
מליאת המועצה נציג את העבודה ,כולל הצעתנו
לקביעת סדרי עדיפות לגבי תמיכה של המועצה
בפרויקטים.

השבוע יצאנו ביוזמה חדשה – תוכנית "קשת",
לשילוב של צעירים וצעירות מיישובי המועצה
בתחום החינוך ,במטרה לעודד ולקדם צעירים
מהמועצה הבוחרים לעסוק בתחום החינוך,
לתת מענה תעסוקתי וחברתי לצעירי המועצה
הבוחרים להישאר ולגור בישוב ,ליצור קהילה
צעירה ותוססת ביישובי המועצה ולקדם את תחום
החינוך החברתי בישובים .צעירים אלה יהוו נבחרת
מובילה ויזכו להטבות רבות בתמורה לעשייתם
החינוכית והחברתית .נשלח קול קורא להנהלות
היישובים להשתתפות במיזם ובכוונתנו לצאת
לדרך כבר בספטמבר הקרוב.
במסגרת תחום הביטחון הקהילתי במחלקת
היישובים ,חנכנו החודש לראשונה מועדון נוער
נייד של המועצה " -שמעון בלילות" .מדובר
בטנדר עם עגלה הגדושה כל טוב – מחצלות,
פופים ,משחקים ומתקנים .הטנדר מגיע ליישוב
בשעות הלילה ,בין השעות  02:00-21:00ונותן
מענה משמעותי לבני הנוער  -מקום להיות בו,
לפעול ,לשוחח ולהתחבר לדמות משמעותית.
צוות המועדון מורכב משני מדריכי נוער מנוסים,
בשיתוף עם הצוות החינוכי ביישוב ובמועצה .הקיץ
אנחנו מפעילים את "שמעון בלילות" במושבי יחדיו,
כפיילוט ובחופשים הבאים ייבנה סבב הגעה
לכלל היישובים .אני רואה חשיבות עליונה בכך
שהילדים ובני הנוער עסוקים ופעילים במהלך
החופש וכך נמנעות תופעות של שעמום ושוטטות.
אני מבקש להודות לטל שם טוב ,מנהלת תחום
הביטחון הקהילתי ולכל צוותי החינוך והשותפים
ליוזמה ברוכה זו.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולבקש מכולנו
לפקוח עין ,לשים לב ,לשמור על ילדינו ולעבור
את הקיץ בשלום ובבטחה.
שלכם
ניר

ביום חמישי ,18.7.2019 ,נחתם הסכם שותפות,
על-פיו רכשה חברת "נגב אקולוגיה" 49%
מהבעלות על פארק המחזור והחינוך הסביבתי
"דודאים" בעלות של  47מיליון  .₪הסכום יושקע
בפיתוח של "דודאים" ובהקמה של מפעל מחזור,
שיהפוך את הפארק למוביל ארצי בתחום
ההפרדה והמחזור .החברה הכלכלית תמשיך
להפעיל את האתר יחד עם חברת "נגב אקולוגיה"
באמצעות הצוות המשולב הקיים ,בראשותו של
ניר בר דוד ,מנכ"ל הפארק.
ניר זמיר ,ראש המועצה" :שיתופי פעולה הם חלק
מהדנ"א של בני שמעון .ביחד ניתן לעשות דברים
גדולים וטובים יותר .בשנים האחרונות הצליחה
המועצה ליצור הסכמים ופרויקטים משותפים עם
הרשויות השכנות ועם גופים מכל הנגב .הצבנו
לעצמנו להיות מובילים בתחום איכות הסביבה
בדרום ובכלל .מפעל המיון והמחזור שעתיד
לקום ב'דודאים' מביא עימו בשורה אמיתית
לאזור ולמדינה".

ביום שני ,1.7.2019 ,נחנך בטקס חגיגי צריף
מורשת בקיבוץ חצרים ,המשמש כמוזיאון
לתולדות הקיבוץ .את הסרט גזרה רות קרן ,בת
ה ,92-מחברות הגרעין המייסד של קיבוץ חצרים.
במשך  5שנים עבד צוות מיוחד ,בסיוען של
המעצבות יפעה לוין וחן גיטרמן מסטודיו "גרופה",
כדי להפוך את אחד מהצריפים השבדיים
שהוקמו בקיבוץ בשנת  1949כבתים לחברי
הקיבוץ ,למוזיאון .בטקס נכחו ניר זמיר ,ראש
המועצה ,סיגל מורן ,ראש המועצה הקודמת,
עמרי שלמון ,מנכ"ל המועצה לשימור אתרי
מורשת בישראל ,נתנאל מזא"ה ,מנהל אגף
מורשת במשרד ירושלים ומורשת ונציגים
ממשרדי החקלאות והשיכון.

כמיטב המסורת גם השנה קיימו חברי ותושבי
דביר טיול קיץ בן יומיים בסוף השבוע השני של
יולי .12-13.7.2019 ,אז מה היה לנו שם? טיול
קצר בנחל השופט ,לינת קמפינג בחורשת טל,
הקרנת סרט לילדים ופעילות ערב למבוגרים,
סיור באתר ההנצחה לאסון המסוקים וטיול
בשמורת הטבע תל דן.

סיור בפוליביד

כנס מנהלי גד"ש

ניר זמיר נפגש עם ראש הממשלה
ושר האוצר

ניר זמיר ,ראש המועצה וראשי רשויות נוספות
מהדרום ,נפגשו ביום רביעי ,3.7.2019 ,עם ראש
הממשלה נתניהו ושר האוצר משה כחלון וביקשו
לקדם בדחיפות את נושא המיגון" .שיתוף
הפעולה בין הרשויות בדרום לבין הממשלה הוא
הכרחי" ,אמר ניר במהלך הפגישה "ואני מברך
את ראש הממשלה על שיזם את הפגישה

כנס מנהלי גד"ש (גידולי שדה) התקיים ביום שני,
 ,24.6.2019בחדר הישיבות במועצה .בכנס
השתתפו ניר זמיר ,ראש המועצה ,אלי מוגרבי,
העומד בראש הוועדה החקלאית המשותפת
למועצות האזוריות בני שמעון ,מרחבים ושדות
נגב ומנהלי גד"ש ביישובים .ניר ואלי סקרו את
מצב החקלאות ונושאים הקשורים לחקלאות
במועצה ובאזור .מנהלי הגד"ש העלו בעיות
ונושאים הדורשים התייחסות וטיפול.

מאז כניסתו לתפקיד עורך ניר זמיר ,ראש
המועצה ,מפגשי היכרות ולמידה עם מפעלי
התעשיה הפועלים בתחומי המועצה .ביום חמישי,
 ,11.7.2019נפגש ניר עם גבי מגן ,מנכ"ל
"פוליביד" ,מפעל לייצור חומרי בידוד לבנייה
במשמר הנגב .גבי ערך לניר סיור ברחבי המפעל
והשניים ניהלו שיחה על המפעל ,המועצה,
חיבורים ושיתוף פעולה אפשרי במרחב המועצה
והנגב.
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התנדבות

חינוך
פרס מורה הביולוגיה המצטיין מנכ"ל משרד החינוך ביקר
ב"ניצני הנגב"
לאמנון אהרונוביץ'/ריבי גרלוי

לדון עם הילדים על השימוש שנעשה בו .בסופו
של דבר הוחלט על ביקור בבית הנשיא .ערכנו
הכנה לנסיעה ולביקור ,למדנו את פרטי סמל
המדינה ,תפקיד הנשיא ,הדגל וההמנון ושוחחנו
על ירושלים כעיר הבירה ומקום משכנם של
מוסדות המדינה.

שנה של סיפוק למתנדבי באמפיתיאטרון בשובל ,לקחו חלק מתנדבים גביע ומקום שלישי לנבחרת
ומתנדבות "ידיד לחינוך"/מיכל בסיוע בהנגשה לתושבים הזקוקים לכך :הכוונה המועצה בליגה למקומות עבודה/
עובדיה ,רכזת ההתנדבות

יום משטרה חוויתי בקייטנת
שומריה/אבי אור-חן ,השוטר הקהילתי
בית הספר התיכון "מבואות הנגב" גאה בבחירתו
של המורה המיתולוגי לביולוגיה ורכז מגמת
הביולוגיה ,אמנון אהרונוביץ' ,חבר קיבוץ בית
קמה ,למורה מצטיין מטעם משרד החינוך .על
קבלת הפרס המליצו עינת גרוסמן ,מורה בצוות
של אמנון ואסנת צרפתי ,המדריכה המחוזית .את
הפרס קיבל אמנון ,ביחד עם  4מורים נוספים
שנבחרו מקרב מאות מורים בישראל ,בכנס
השנתי הארצי של מורי הביולוגיה לשנת ,2019
שהתקיים ביום שלישי ,2.7.2019 ,בראשון לציון.
כמורה בצוות של אמנון אני נוכחת כל יום באופיו
המקסים ,בהובלה ובתמיכה הבלתי מסויגת שלו
בצוות ובאהבת תלמידיו ,המשיבים לו כגמולו על
יחסו המכיל והמיוחד אליהם.

הונחה אבן פינה לישיבת שומריה

הגיל הרך

ביום שני ,8.7.2019 ,התקיימה פעילות של השיטור
הקהילתי בשיתוף פעולה עם מיכאל אדרי ,מש"ק
שומריה ,לילדי הגן בקייטנת שומריה .ילדי
הקייטנה נהנו ללמוד על זהירות בגיל הרך ,ראו
כיצד מטפלת המשטרה בחפצים חשודים וזכו
לצפות מקרוב ולהכיר ניידות משטרה ואמבולנס
של מד"א.

פיית הדרכים וסיפור נהדר על
אוצר/חנה רוטבלט ,מנהלת מחלקת הגיל
הרך

ילדי דביר נפגשו עם הנשיא/
לילך דנדקר

התרגשות גדולה הורגשה בשומריה ביום חמישי,
 ,27.6.2019כשתושבי היישוב ואורחים רבים הגיעו
לטקס הנחת אבן הפינה לקריית ישיבת שומריה
לצעירים ,הפועלת בשומריה מזה כעשור" .יש
לנו משימה משותפת :אנחנו רוצים להכיר אותכם
ורוצים שאתם תכירו אותנו" ,אמר בטקס ניר זמיר,
ראש המועצה" .עלינו לחפש את המשותף ולא
את המפריד .ביחד אפשר להגיע רחוק יותר
ולעשות זאת מבלי לוותר על ייחודו של כל אחד.
המשימה שלנו היא להראות שזה אפשרי".

ביום חמישי ,11.7.2019 ,ביקרו ילדי גן דרור (טרום
חובה) וגן עפרוני (חובה) מדביר בבית הנשיא
ופגשו את ראובן ריבלין ,נשיא המדינה" .אני סבור
כי אין דבר יותר משמח מלסיים את השבוע עם
ילדי גן דרור וגן עפרוני מקיבוץ דביר ,שהגיעו
לבקר אותי היום בבית הנשיא עם הציורים הכי
יפים בעולם" ,כתב הנשיא ריבלין בעמוד
האינסטגרם שלו.
ילדי גן דרור ,בעזרת הוריהם ,אספו במהלך השנה
בקבוקים למחזור .אבא עודד מיין ,סחב ,מכר
וכשהיה בידינו סכום כסף מכובד ,יכולנו להתחיל
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ותיקים

כיתת הוותיקות :סיום שנה
ביום חמישי ,20.6.2019 ,התקיים מפגש סיכום והבהרה/בר שניידר ,מנכ"לית עמותת ביום שני ,22.7.2019 ,נערך טקס סיום עונת

מנכ"ל משרד החינוך ,שמואל אבואב ,מלווה ברם
זהבי ,מנהל מחוז הדרום במשרד החינוך ואילונה
סקג'ו ,המפקחת מטעם משרד החינוך על בתי
הספר במועצה ,הגיעו ביום שישי,5.7.2019 ,
לביקור בבית הספר "ניצני הנגב" בבית קמה.
ניר זמיר ,ראש המועצה ואמיר ברזילי ,מנהל
אגף החינוך ,סקרו את מערכת החינוך במועצה
ואת האתגרים שאיתם היא מתמודדת .ניר ואמיר
ביקשו מאבואב לדאוג למיגון בית הספר "נווה
במדבר" בחצרים ,לסייע למועצה להתמודד
עם העלייה הגדולה במספר הילדים שיש להם
הפרעות התנהגות קשות ,לסייע במימון הליווי
לילדי החינוך המיוחד ולהעניק הכרה לתלמוד
התורה בשומריה.

למקומות מסומנים וחלוקת מערכות שמע.
מתנדבים המעוניינים להצטרף ולקחת חלק
בקבוצת מתנדבים נאמני נגישות באירועי המועצה
הבאים ,מוזמנים ליצור קשר עם מיכל עובדיה,
רכזת ההתנדבות במועצה ,במייל michalo@bns.
 org.ulאו בטלפון .050-6223580

חנה רוטבלט ,מנהלת המחלקה לגיל הרך

שנה של מתנדבי "ידיד לחינוך" בבני שמעון,
בנוכחותן של חמוטל בן דור ,נציגת עמותת "ידיד
לחינוך" ,המלווה את מתנדבות "ידיד לחינוך" בבני
שמעון ,שולמית פלד ,מתנדבת המובילה את
קבוצת "ידיד לחינוך" בבני שמעון ומיכל עובדיה,
רכזת ההתנדבות במועצה ,אשר ברכו את
המתנדבות על פועלן.
מתנדבות "ידיד לחינוך" בבני שמעון החלו לפעול
במחצית השנייה של שנת הלימודים בשלושה
מבתי הספר היסודיים במועצה .הקבוצה מורכבת
ממתנדבים ,פנסיונרים צעירים ,המשתלבים
בעבודה פרטנית וקבוצתית עם התלמידים בסיוע
לימודי ובחיזוק הדימוי והביטחון העצמי בדרכים
יצירתיות .לצד האתגרים והקשיים הקיימים
כחלק מתהליך הבנייה והכניסה לבתי הספר,
ציינו המתנדבות את חוויית התרומה ,המשמעות
והסיפוק הרב בעבודתן עם התלמידים.

ותיקי בני שמעון
המשחקים של הליגה למקומות עבודה,
בהשתתפות  900עובדים-ספורטאים ,שזכו
להשתתף בחלוקת גביעים והופעה של להקת
"שלווה" .קבוצת טניס השדה של בני שמעון,
שעלתה השנה לראשונה מהליגה הארצית לליגה
הלאומית ,זכתה בגביע הליגה ובמקום השלישי
בליגה .בקבוצת בני שמעון משתתפים ארז שנקר,
מאמן טניס ,יאיר מורנו מדביר וחנה רוטבלט,
מנהלת הגיל הרך .אנחנו כבר עם הפנים
ביום חמישי ,27.6.2019 ,התקיים מפגש פרידה לספורטיאדה ,שתתקיים בסוף אוקטובר באילת.
וסיום של כיתת הוותיקות מנבטים הלומדות בבית טורניר כדורעף החופים הראשון/
הספר "עצמונה" בשומריה .לאור הצלחת הכיתה,
יוסי טוביאנה ,מנהל אגף התרבות ,החוגים
אנחנו בוחנים בימים אלה פתיחת כיתה נוספת,
והספורט
שתפעל בבית הספר "מבואות הנגב" בשובל.
חשוב לנו להבהיר :כיתת הוותיקות נועדה לצורך
העשרה ועניין ולא כפי שפורסם .ניפגש בשנה
הבאה לעוד שנה של פעילות משותפת!

אנו פועלים להרחבת מערך המתנדבים לקראת
שנת הלימודים הבאה .המעוניינים מוזמנים ליצור
קבוצת
קשר עם שולמית פלד ,המובילה את
ארד לנגה בלוק מלהב באליפות
054בטלפון
מתנדבי "ידיד לחינוך" בבני שמעון
העולם לנערות
 ,6614250או עם מיכל עובדיה ,רכזת ההתנדבות
ביום שלישי ,16.7.2019 ,התקיים טורניר כדורעף
בבני שמעון ,במייל  michalo@bns.org.ilאו
החופים הראשון של המועצה במגרש החול החדש
בטלפון .050-6223580 -
בשובל .כ 20-שחקנים מכיתות ז'-ט' ,שהתחלקו
לשש קבוצות ,נהנו מהמתקן המדהים ,שהוקם
מתנדבים ,מנגישים ונהנים/מיכל
בעזרתם ובהפקתם של דוד חמו ,מנהל מתקני
עובדיה ,רכזת ההתנדבות
הספורט במועצה ותמיר בן עזרא ,מנהל ביה"ס
לכדורעף .הכל התחבר לטורניר טוב ,מעניין
ותחרותי ,שהסב הנאה מרובה למשתתפים .בסיום
הטורניר עלו על הפודיום :מקום שני  -איילי אדר,
נגה בלוק ,תלמידת כתה ט' מלהב ,חברת נבחרת אדר אביב ,יהונתן גוטליב .מקום ראשון  -לירם
ישראל לנערות בהתעמלות אמנותית ,זכתה ביום דקל ,תומר גורן ,דניאל ברגר .תודה לכולם על
ראשון ,21.7.2019 ,במדליית ארד במכשיר הכדור טורניר נהדר!
באליפות העולם בהתעמלות אמנותית לנערות
בגילאי  ,15-13שהתקיימה במוסקבה .יום קודם
במופע המחווה של ההרכבים המוזיקליים ללהקת לכן זכתה הנבחרת כולה ,ונגה איתה ,במדליית
"הדג נחש" ,שהתקיים ביום שלישי ,9.7.2019 ,ארד קבוצתית.

ספורט

במהלך יולי צפו ילדי הגנים בהצגות "פיית
הדרכים" ,העוסקת בזהירות בדרכים ו"סיפור
נהדר על אוצר" ,העוסקת בשימוש חוזר והאוצר
הטמון בגרוטאות .ההצגות התקיימו בשיתוף
פעולה עם דוד פרייברג ,הממונה על הבטיחות
ושירלי חכם יפרח ,רכזת איכות הסביבה.
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קיץ  2019בחינוך החברתי
שמעון בלילות/טל שם טוב ,מנהלת
הביטחון הקהילתי-יישובי ,מחלקת היישובים

באמצע חודש יולי חנכנו את מועדון הנוער הנייד
של המועצה "שמעון בלילות" .הטנדר של
המועצה והעגלה הגדולה התמקמו בין אולם
הספורט למועדון הוותיקים בברוש בין השעות
 21:00ל .02:00-האווירה היתה מדהימה! מוזיקה
טובה ,משחקים ,פינות ישיבה ובעיקר הרבה
שיחות משמעותיות עם הנוער.
"שמעון בלילות" הוא מועדון נוער נייד ,המגיע
ליישוב בשעות הלילה ונותן מענה משמעותי לבני
הנוער :מקום להיות בו ,להתחבר ,לפעול ,לשוחח
ולהתחבר לדמות משמעותית .צוות המועדון מורכב
משני מדריכי נוער מנוסים ,בשיתוף עם הצוות
החינוכי ביישוב ואנשי החינוך החברתי במועצה.
הקיץ אנחנו מפעילים את "שמעון בלילות"
במושבי יחדיו ,כפיילוט ,בשילוב הדוק עם אגף
החינוך במועצה ואנשי החינוך ביישובים .המועדון
הנייד הוא חלק ממערך הפעילויות שנבנה עבור
הנוער במושבים לקיץ זה .המועדון יפעל כשלוש
פעמים בשבוע ויעבור בין המושבים ,בהתאם
ללוח זמנים מסודר ,שיפורסם מראש.

השמעונלה החמישית! היה
מטורף!

מסע הקסם של "כנפיים של
קרמבו"/בת אל וקנין ,רכזת תחום הנוער

 3ימי כיף באילת לבני הנוער של
נבטים וגבעות בר/מיכל אברהם,

מחנה הקיץ של "השומר הצעיר"/

"תג היער" לשני לנגר/חיה עפרוני,
מנהלת תחום הנוער

הקהילתי-יישובי ,מחלקת היישובים

מנהלת החינוך החברתי בנבטים

ביום ראשון ,7.7.2019 ,יצאנו ,בני הנוער של נבטים
וגבעות בר ,לטיול בן שלושה ימים לאילת.
השתזפנו על החוף ,בילינו בפעילויות אקסטרים
במים ,ערכנו טיול ג'יפים לילי ,טיילנו בטיילת של
אילת והוספנו קצת שופינג על הדרך .הטיול היה
מגבש ,מרתק ,מלמד ובעיקר מלא בחוויות
מטורפות.
ביום חמישי ,27.6.2019 ,יצא לדרך טיול הג׳יפים
המסורתי של תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו"
לאזור עין גדי .פעילי ופעילות הסניף יצאו לטיול
מרגש ומטורף עם נהגי ג'יפים מתנדבים
מהמועצה ,שחלקם יוצאים לטיול זו השנה
השלישית .שיירה ארוכה של  18ג'יפים כבשה
את המדבר והוכיחה שעם הרוח הנכונה ,כולם
יכולים לעשות הכל!

לומדים רגשות לכבוד יום
האימוג'י/טל שם טוב ,מנהלת הביטחון

אייל כהן ,רכז אזור הדרום בתנועת "השומר
הצעיר"

בסוף השבוע הראשון של יולי יצאו  300חניכים
וחניכות מתנועת "השומר הצעיר" בבני שמעון
למחנה קיץ ביער כפר סאלד .המחנה התחיל
ביום חמישי ,4.7.2019 ,בשלושה ימי בנייה של
הגוף הבוגר (ט'-י"ב) ,שבהם בנו החניכים לונה
פארק שכולו עשוי מסנדות וחבלים  -הגדול ביותר
בארץ! לאחר מכן ,ביום ראשון ,7.7.2019 ,הצטרפו
אליהם חניכי שכבות הגיל ד'-ח' לשלושה ימים
של מחנאות ,בניה צופית ,שכשוך בבניאס ,מתחם
אתגרים קבוצתיים ועוד ,כל זה כדי לסיים את
השנה במקום הגבוה ביותר האפשרי.

ילדי המועצה נהנו ולמדו

בימים רביעי וחמישי ,10-11.7.2019 ,ביקרו ילדי
בספארי /עדי לב ,מנהלת תחום הילדים המועצה בספארי ברמת גן .קבוצת הילדים
באגף החינוך
הראשונה ,ילדי א'-ב' ,למדו על השונה בקבוצה.
הילדים למדו איך השימפנזים מקבלים את
השימפנזה הג'ינג'ית ואיך מסתדר התן עם שלוש
הרגליים .ילדי ג'-ד' ,שביקרו בספארי ביום חמישי,
למדו על התבגרות ומנהיגות .הילדים שמעו על
זכויות וחובות בעולם בני האדם ובעולם החיות.
כל אחת מהקבוצות קיבלה הדרכה צמודה
ונהנתה ליצור צעצועים לבעלי החיים השונים.
היה חם ,מעניין ,מרענן ומרגש!

לכבוד יום האימוג'י הבינלאומי ,שצוין ביום רביעי,
 ,17.7.2019עסקו ילדי הבר בגבעות בר ,שכבות
א'-ג' ,בפעילות בנושא רגשות בעזרת אייקוני
האימוג'י .במהלך הפעילות הבנו שלא כולם
מפרשים את האייקונים באותו אופן ,בדומה
לאופן השונה שבו כל אחד מאיתנו חווה מגוון
של רגשות במצבים שונים .צחקנו על אייקונים
חדשים ודיברנו על השאלה מתי ניתן להשתמש
בפרצופים הללו ,באיזה רגע ובאיזו סיטואציה.
לאחר מכן יצרנו לעצמנו מגוון רחב של פרצופים,
שיעזרו לנו להסביר איך אנחנו מרגישים .לחגיגת
האימוג'ים הצטרפו  40חיילי הנח"ל שמתארחים
בגבעות בר .ההתרגשות היתה גדולה והילדים
צחקו ולמדו מה זה פזצט"א ,הקשב ומושגים
צבאיים נוספים.

כף הרגל והציפורניים הנן כר נוח
להשתכנותן של מחלות שונות .רבות מהן
מאובחנות באבחון ראשוני כפטרת כף
הרגל ,למרות שאין מדובר בפטרת.
אבחון שגוי מוביל לטיפול שגוי שעלול
להוביל להחמרה של המחלה או הפטרייה.
כדי לערוך אבחון מדויק ,מתוך מגוון רחב
של סוגי המחלות ,נדרש דיגום נכון.

נורוז ,מרגי ,נוי פדלון ,ערוץ הכיבוד ודי.ג'י מניומס
נתנו בראש בשמעונלה החמישית ,שהתקיימה
ביום חמישי ,18.7.19 ,בחוות שבדרון .בנוסף
להופעות ולמוזיקה ,היו בשמעונלה מתחמי
זהירות בדרכים ,שדימו נסיעה באופניים והולכי
רגל ,תא צילום ,סדנאות הולה-הופ ,קעקועים
וכמובן אוכל טעים .כל הכיף הזה יצא לפועל
בזכות העבודה הטובה של מחלקת החינוך
החברתי באגף החינוך .אנחנו כבר מחכים
לשמעונלה הבאה!
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בשבת ,15.6.2019 ,הסתיים בחוות הצופים ברמת
יוחנן קורס "תג היער" של התאחדות הצופים
והצופות בישראל" .תג היער" הוא קורס הצופיות
המתקדם ביותר בתנועת הצופים ולוקחים בו
חלק נציגים מכל ארגוני הצופים בישראל -
יהודים ,נוצרים ,מוסלמים ודרוזים .מטרתו היא
למקד ולמקצע את הפעילות התנועתית של
בוגרי התנועה ,תוך הקניית ערכים ותכנים צופיים
ולשלב עם החוויות הצופיות שיח של דו-שיח.
שני לנגר ,אם שבט "נגב" של גבעות בר ,שרדה
את ארבעת ימי הקורס ,הראתה צופיות לתפארת
וקיבלה את "תג היער" הנכסף.

דיגום נכון ,יאפשר אבחון נכון שלצידו יוצע
לכם הפתרון המתאים והמהיר לבעיה.
המעבדה המתקדמת שלנו ,מאפשרת
להגיע לשורש הבעיה .הדגימות נלקחות
באמצעות מכשור חדש ומתקדם ע"י צוות
שעבר הכשרה לדיגום מיקולוגי.
אל תסתפקו באבחון כללי!

לקביעת בדיקה התקשרו09-9512001 :
באישור משרד הבריאות | מס' רישום 41776
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ההרכבים המוזיקליים של נוער בני שמעון

ההרכבים עושים
היפ הופ ציוני
ערב הצדעה  2019ללהקת הדג נחש

כותבים :עמית רר ,ינאי זמירי והילאל איבן בארי
(בוגרי המסגרת שסיימו י"ב בשנה שעברה).
צילום :עמרי קרן לפידות.
צהרי יום המופע .הגענו לאמפי החדש בשובל,
שלושה חבר׳ה בוגרי המסגרת ,מסתכלים
בהתרגשות ובהתפעלות על כל מה שקורה
כאן .אנו מביטים אל עבר הבמה הענקית ויש
עליה שתי מערכות תופים ,שתי עמדות בס ,שתי
עמדות קלידים .יש גם מערכת סאונד ענקית
ותאורה משוגעת וצוות גדול ונחוש שלא מפסיק
לרוץ מסביב לשעון ,ולבמה ,כדי להבטיח את
הצלחת המופע.
על הבמה וברחבי האמפי מתרוצצים בהתרגשות
שיא 40 ,חבר׳ה צעירים 9 :הרכבי נוער מכתה
ח' עד יב' ,שעבדו קשה מאד במשך חצי שנה
כדי להרים את המופע הגדול הזה :נערי ונערות
ההרכבים המוזיקליים של נוער בני שמעון!!! הכל
נראה מוכן ומתוקתק לקראת ערב הצדעה בלתי
נשכח ללהקת הדג נחש.
ההרכבים המוזיקליים הם מעטפת מדהימה
למסגרת מוזיקלית שאין בשום מקום אחר .בשנה
האחרונה ,מאז שסיימנו את הלימודים ,פגשנו
צעירים רבים שהשתתפו במסגרות דומות והבנו
שאף אחת מהן לא מגרדת את ההרכבים של
בני שמעון .יש כאן מעטפת מדהימה במקצועיות
שלה וביחס ובהשקעה של המפיקים .התמיכה
והאמון של המנהלים במועצה בשילוב השאיפה
של בני הנוער למצויינות ,מקצוענות ,יצירתיות
והרצון שלהם "לטרוף" את העולם ולכבוש כל
פסגה שנותנים להם יוצרים ביחד מסגרת שלא
קיימת באף מקום בארץ.
לא עובר זמן רב ואל האמפי נכנס הוואן ובתוכו
ששת חברי הלהקה :שאנן סטריט (שירה) ,גיא
מר (שירה ,מחשב) ,שלומי אלון (סקסופון,EW ,
חליל צד) ,משה אסרף (תופים) ,דודוש קלמס
(קלידים) ויאיא כהן אהרונוב (בס) .מהוואן יוצאים
טכנאים ומפיקים שפורקים ציוד רב .יש תחושה
מיוחדת באוויר ,תחושה שעומד לקרות משהו
גדול .בינתיים ,על הבמה ,להקת "הפלאפל הירוק"
מסיימת את הבאלנס לשיר האחרון שלה.
נגה מילר ,כיתה י' ,גיטרה בס ושירה בהרכבים
"הפלאפל הירוק" ו"רבע לחמש" מספרת" :היינו
באמצע הבאלאנס כשלפתע ראיתי את משה,
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המתופף של הדג נחש ,מתיישב על הטריבונה,
מול הבמה ומסתכל עלינו .נראה שהוא נהנה
מהביצוע ופתאום קלטתי שהדבר הזה אמיתי! עוד
רגע הולכים לנגן ולהופיע עם הדג נחש בהרכב
מלא!" .ניר אלבג ,כיתה יא' ,מתופף בהרכבים
"הפלאפל הירוק" ו"התחנה המרכזית" :הרגע
שהדג הגיעו לאמפי עשה לי תחושה מטורפת!
זו הרגשה נהדרת שהאמן שאת השיר שלו אתה
מנגן ,מתלהב ומצלם אותך כדי לשמור מזכרת
מהביצוע המיוחד שעשית".
לאחר שהצוות הטכני של הדג סיים להרכיב את
כל כלי הנגינה שלהם ,עלו שלושת ההרכבים
לבאלאנס משותף עם חברי הלהקה על השירים
המשותפים .אנחנו מסתכלים ולא מאמינים!!
להקת הדג נחש ,בהרכב מלא ,על במה מטורפת
וסופר מקצועית ,אצלנו בבית ,באמפי של שובל!
כל כך הרבה אנשים על במה אחת ,שילוב של
להקה מצליחה עם בני נוער בתחילת דרכם והכל
מסתנכרן במוזיקליות ודיוק.
בתום הבאלנס ,ביצעו כל תשעת ההרכבים ״ראן״,
חזרה גנרלית ,וניגנו את המופע כולו 17 ,שירים
של הדג נחש ,עם ביצועים מיוחדים בעלי פרשנות
חדשה לשירי הדג נחש .הקשבנו לביצועים והם
העיפו לנו את המוח .הם הביאו אווירה מקפיצה,
הראו בגרות ,נתנו שואו עוצמתי ומקצועיות גבוהה
במיוחד .אנו גאים שהם ממשיכים לשדרג את
מה שנוצר לאורך השנים בהרכבים ואף מגיעים
לשיאים חדשים .בזמן "הראן" חברי הדג נחש
האזינו לביצועים בצד הבמה .הסתכלנו עליהם
וראינו שהם אוהבים את הביצועים .האווירה הייתה
מעולה והרגשנו שהדג נחש התרגשו מהמחווה.
כמיטב המסורת ,רגע לפני העלייה לבמה
התקיימה שיחת המופע בחדר החזרות בנוכחות
חברי ההרכבים ,חברי להקת הדג נחש והצוות
הניהולי שכולל את בן אדלשטיין ואילן שכטמן
המפיקים המוזיקליים ,רועי מילגיר ,מנהל ומפיק רגע לפני תחילת המופע ,נכנסנו שלושתנו לחדר
ההרכבים ,יוסי טוביאנה ,מנהל אגף התרבות האמנים ושוחחנו עם חברי הדג נחש" .שומעים
והספורט וקרן סביון מנהלת מחלקת התרבות .שהם עבדו קשה ,שיש פה רמה גבוהה ,שהם
מקצועיים ושיש פה כוונה אמיתית .אמר שלומי
כבוגרי המסגרת ,אנחנו מסתכלים על החבר׳ה
ויאיא הוסיף" :זו פעם ראשונה שאני בהופעה של
שהולכים עוד רגע לעלות על הבמה הגדולה
ואנחנו יודעים מה הם מרגישים :הפרפרים בבטן ,עצמי וברוב השירים אני לא על הבמה .זה מרגש
ההתרגשות ,והפחד הזה ששואל  -ההופעה תהיה מאוד ומעלה בתודה מיוחדת״.
מוצלחת? אנחנו מספיק טובים? נצליח להרים השעה  ,20:30קהל גדול ממלא את האמפי (כ-
את הקהל?
 1200איש!! שיא כל הזמנים בהופעות ההרכבים!)

הוסיף" :הערב הזה הוא חוויה מאד מיוחדת
בשבילנו ,משהו שנזכור ,אתם מצדיעים נורא
יפה .תודה! כל הכבוד!".
המופע מגיע לסיומו ,אך האווירה המחשמלת
מסרבת לדעוך .מי שביקש לראות בני נוער
מיישובי המועצה פועלים יחד בפרוייקט חינוכי,
מקצועי ,וערכי ,ראה זאת בערב אחד ,על הבמה
באמפי בשובל.
להתראות בערב הצדעה הבא!!!
בארבעה מהשירים עולים ששת חברי להקת הדג
נחש לביצועים משותפים עם שלושה מההרכבים.
במחזה מופלא :נערי ונערות ההרכבים מנגנים
וקופצים ביחד עם ששת חברי הלהקה על במה
אחת .הקהל עומד על הרגליים ומתלהב.
בסיום המופע הודה משה ,מתופף הדג נחש :אנו
בשוק טוטאלי! הרכבים עשו עבודה מדהימה.
זה כבוד גדול והתרגשות גדולה ,סחטיין עליכם!
ותודה שאירחתם אותנו" שאנן סטריט ,הסולן,

ועכשיו ,אחרי שהסתיים הערב המדהים
הזה ,נשאר לסכם תקופה ארוכה ומרתקת.

איתי רוסו ,י"א ,זמר בהרכבים "הפלאפל הירוק"
ו"התחנה המרכזית"" :בתחילת העבודה על
המופע חששתי קצת .לא ידעתי איך אצליח ללמוד
את המילים הרבות בשירים .בזמן ההופעה ,על
הבמה עם החברים וחברי הדג נחש ,כבר לא היה
חשוב מה חושבים עלינו ואיך אנחנו נשמעים.
ברגע כזה מתמלאים בבטחון ואדרנלין ופשוט
נהנים ונותנים הכל על הבמה".

נגה מילר ,י' ,גיטרת בס ושירה בהרכבים
"הפלאפל הירוק" ו "רבע לחמש"" :תמיד חלמנו
לארח בערב הצדעה להקה שלמה .לשים שתי
מערכות תופים על הבמה ,שתי גיטרות בס ,שני
קלידים .כשהבנו שאפשר להגשים את החלום
הזה חשבנו על הדג נחש .הם להקה מיוחדת!
הם מוזיקאים מוכשרים אבל הם עושים גם
הרבה מעבר למוזיקה ומשלבים בה גם עיסוק
בנושאים חברתיים .כשמקשיבים לשירים שלהם
עוצרים לרגע לחשוב על המצב החברתי במדינה.
מבחינתי אין להקה או אמן חשובים יותר להצדיע
להם מאשר ללהקת הדג נחש!
"העבודה על המופע ארכה כחצי שנה של חזרות
אינטנסיביות כאשר השיא היה בפגישה עם חברי
הדג נחש לחזרות משותפות באולפן מקצועי בתל
אביב ,שם הרגשנו קסם באוויר .הרגשנו שאכפת
להם והיה חיבור מעולה .זה נתן לנו מוטיבציה
להמשיך וליצור מוזיקה בעתיד .העיסוק בשירי
מחאה ביחד עם חברי הדג עצמם ,שיצרו את
השירים האלו ,הפך את החוויה לעוצמתית
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במיוחד .השבוע שקדם למופע היה ארוך
ומתיש ,אבל גם מגבש ומאחד ובמהלכו הכרתי
עוד נערים ונערות מוכשרים מהמסגרת שלא
הכרתי קודם"" .
ניר אלבג ,י"א ,מתופף בהרכבים "הפלאפל
הירוק" ו"התחנה המרכזית"" :המפגש המקדים
עם הדג נחש בתל אביב היה מטורף!! למדתי
הרבה ממשה ,המתופף שלהם .גם למדנו הרבה

מהכימיה המדהימה שיש ביניהם והחברות
שלהם אחרי תקופה של  23שנים שהם יוצרים
יחד ברציפות .אני מקווה שכשאהיה גדול ואנגן
בלהקה משלי בעתיד ,תהיה בה אווירה ,חברות
וכימיה כמו בלהקת הדג נחש.
להיות על במה בזמן הופעה עם חברי הדג היה
מדהים .אי אפשר לתאר הרגשה כזאת במילים.
כמתופף אתה תמיד מאחור ופתאום לראות את

שאנן סטריט מסתובב אלי בזמן השירים ,מחייך
ומהנהן בראש  -זה העיף אותי לשמיים!"
רועי מילגיר ,מנהל ומפיק ההרכבים
המוזיקליים:

הנערים והנערות המוכשרים שלנו עבדו ימים
כלילות על המופע הגדול הזה .הם הפגינו
נחישות ,השקעה עצומה והתמדה כדי לכבוש
את המטרה ולהרים ערב הצדעה משודרג בו אנו
מארחים להקה שלמה .אני גאה בדרך ובתהליך
שהם עברו ,שבזכותם הם עמדו באתגר והכינו
מופע ברמה מוזיקלית גבוהה .שיתוף פעולה,
חברות טובה והאהבה הגדולה שלהם למוזיקה
הם הסיבה להצלחה הגדולה של המופע .בני
הנוער הופיעו בביטחון מלא והקפיצו את הקהל
במופע היפהופ ציוני סוחף במיוחד! זו הייתה
חוויה לימודית וחיבור מושלם עם חברי הדג נחש.
אני מודה מכל הלב לאילן שכטמן ובן אדלשטיין,
המפיקים המוזיקליים ,שעושים עבודה חינוכית,
ערכית ומוזיקלית .תודה ענקית לצוות אגף
התרבות והספורט בראשותם של יוסי טוביאנה
וקרן סביון אשר בלעדיהם כלום לא היה קורה.
ולסיום ,תודה גדולה להורים של חברי ההרכבים
וכמובן ,לחברי הדג נחש ולמפיקים שלהם".

מועדון שביל הזהב
מועדון חברתי לגילאי 62-75
תוכנית החוגים לשנת תש"פ
המועדון פועל בימי ב' אחת לשבוע בשעות הבוקר
 9:00-12:30במתחם שביל הזהב בבה"ס מבואות
הנגב בשובל.
התשלום לכל סמסטר הינו  ₪ 800עבור יום
פעילות הכולל הסעות 2 ,חוגים וארוחת בוקר
(התשלום עבור ההשתתפות הינו מראש ויגבה בתחילת כל סמסטר).

סמסטר א  | 28.10.19 -סמסטר ב – 2.3.19
צהריים
מוסיקה
מחשבת ישראל
ידיעת הארץ
חיים בריא

בוקר
יוגה
ריקודי עם
יפן
קולנוע
תנ"ך

לפרטים נוספים והרשמה:
בר שניידר 050-7639424 ,או בפקס 08-9915891
בדוא"ל vatikim@bns.org.il
או לבתיה דרורי בדוא"ל drori@hatzeirim.org.il
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חושבים לתוך הלילה  -האקתון
חינוך בשובל
(מתוך "שובעלון" ,עלון קיבוץ שובל ,יוני )2019

בשנתיים האחרונות חשבנו כיצד לקיים תהליך בשיתוף הציבור .לאחר חשיבה הוחלט על מתווה
אסטרטגי בשיתוף הציבור ,שעניינו הקשר בין של האקתון.
החינוך החברתי לקהילה .החינוך החברתי
מה זה האקתון ( ?)Hackathonשילוב של המילים
חמקמק בהגדרותיו ,דינאמי וניתן לשינוי בהתאם
 Hackו - Marathon -לילה של סיעור מוחות
לתהליכים החברתיים סביבנו ובתוכנו .שאלות
רבות העסיקו אותנו :האם חינוך חברתי הוא דבר וחשיבה יצירתית .מדובר באירוע העושה שימוש
הכרחי? האם חשוב שכל הילדים ובני הנוער בחוכמת ההמונים .המשתתפים נחלקים לקבוצות
ישתייכו למסגרת הזו? איך ניצור חיבור נכון בין חשיבה ,יוצרים ומפתחים יחדיו רעיונות והמצאות
הילדים ובני הנוער ,כדי להגביר את תחושת פורצות דרך ,במטרה לענות על אתגר שהוגדר
השייכות לשובל? ומה יהא על אלה שאינם מראש ע"י המארגנים.
משתתפים במסגרות החינוך החברתי? מה כך יצאנו לדרך עם ההאקתון החינוכי הראשון
מקומה של הנהלת החינוך? ועוד.
של שובל – בתקווה לבאים אחריו.
יצאנו לדרך  -צוות הנהלת החינוך יחד עם
מזכיר הקיבוץ ,מנהל הקהילה ומורן נחמיה
– העובדת הסוציאלית בשובל ומנהלת תחום
הבינוי הקהילתי במועצה .הצוות הרחב משקף
את החשיבה וההתכווננות לכך שמדובר בתהליך
קהילתי ולא תהליך "של החינוך".

פתחנו בפרסום והרשמה להאקתון בנושאים
אלה :אחריות הקהילה ומעורבות הורים ,דרכים
לחיזוק מעמדו של החינוך החברתי בקהילה,
אחריות הקהילה לחינוך החברתי ,מעורבות
ושיתוף הורים.

לשניים :קבוצות שעסקו בגיל הנעורים וכאלה
שעסקו בגילאי בית הספר היסודי .הקבוצות
בדקו כיצד ניתן באופן מעשי להעמיק את הקשר
בין הקהילה לחינוך החברתי ,לקדם מעורבות
ושותפות של הורים במערכת החינוך ולחזק את
מעמדו של החינוך החברתי.
לקראת סיום העבודה ,התבקשה כל קבוצה
להציג בדרך מקורית ויצירתית את הצעתה
והנוכחים העניקו ניקוד להצעות .מכל קבוצות
העבודה ,זכתה בניקוד הגבוה ביותר דווקא קבוצת
הנעורים ,שהציעה תוכנית לשילוב של ילדי כיתות
ג'-ו' בענפי הקיבוץ יחד עם בני הנוער.
הצעות נוספות שעלו :פרויקט התנדבות משותף
לפי שכבות גיל ,שילוב בני ובנות נוער בוועדות
שונות בקיבוץ ,לקיחת אחריות מצד הנוער על
חלק מהפרויקטים שנעשים בקיבוץ ,קליטה
משותפת (הורה+ילד/נער) לחברת הילדים ולגיל
הנעורים" ,אוניברסיטת" חינוך חברתי ,פרויקט
חברתי/התנדבותי של הורים וילדים מחוץ לקיבוץ
ועוד.

כ 70-משתתפים ,כרבע מהם בני ובנות נעורים
מנחה התהליך שבחרנו הוא דרור זכאי ,איש חינוך שנענו לקריאה ,הגיעו למפגש חוויתי ומשמעותי,
מקיבוץ משמר השרון.
שהתקיים באמצע מאי .אומנם האקתון אמור
השלב הראשון היה למידת השטח :דרור נפגש עם להימשך לאורך הלילה כולו ,אבל החלטנו לתחום תודה לכל העוסקים והעוסקות במלאכת
כל אחד מחברי וחברות הנהלת החינוך והמנהלים אותו ל 4-שעות .את קבוצות העבודה חילקנו החשיבה ,הארגון ,ההנחייה וההשתתפות!
לצורך שיחה ומבט אישי על המערכת ותפקודה.
בשלב השני התקיימו שני סקרים מקבילים :סקר
אחד לקהילה וסקר שני לגיל הנעורים.
את שלב איסוף המידע ועמדות הציבור השלמנו
עם קבוצות מיקוד בהנחייתו של דרור ,שכללו שתי
קבוצות מיקוד להורים ובוגרים וקבוצת מיקוד של
בני הנוער .קבוצות המיקוד סייעו להגיע להגדרה
מדויקת של התכנים שעלו בסקר .
השלב השלישי בתהליך הוא אירוע שיא מסכם
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שירלי חכם יפרח ,רכזת איכות הסביבה

ל"ג בעומר בלהב  -אירוע סביבתי – אפשרי?
הילה להב

שיתוף פעולה והרבה רצון מצד כל הקהילה .היו
עדיין שאלות שנבעו מהרגלים ישנים ,כמו איך
להביא את האוכל ומה קורה אם מישהו שכח
להביא כוס .לא תמיד התשובה היתה פשוטה ,אבל
בסוף למדנו שאפשר והפקנו לקחים לאירוע הבא.

ומה קורה בארץ עם הכלים
החד-פעמיים?  /שירלי חכם יפרח
שתי עיריות שיושבות על קו החוף מקדמות
חקיקה שתאסור הכנסת כלים חד-פעמיים
לחופים .עיריית אילת ועיריית הרצליה הן הערים
הראשונות בארץ שמצטרפות ליוזמות ברחבי
העולם לצמצום השימוש במוצרי פלסטיק חד-
פעמיים .החלטה זו מתווספת להחלטת האיחוד
האירופי להפסיק את השימוש בכלים חד-פעמיים,
החלטה שתיכנס לתוקף בעוד שנתיים.
מי שמטייל ביערות באזורנו לא יכול שלא לתהות,
ל"ג בעומר הוא לא החג הראשון שעולה במוחי האירוע הסתיים כמעט ללא פסולת .בקבוקי האם אפשרי לעשות אותו הדבר גם לגבי כוסות
כשאני חושבת על איכות הסביבה .למעשה ,הזכוכית הוחזרו לעמדת הפאב לפיקדון וכל הפלסטיק החד-פעמיות ,השקיות והצלחות,
הוא החג הלא סביבתי ביותר שקיים .גם אם הכלים נשטפו במקום .זה הצריך התארגנות ,שמתגלגלות להן ברוח לכל עבר?
נתעלם מנזקי שריפת העצים ושאר החומרים
שנקלעים לסיטואציה ,הרי היום כל תפוח אדמה
ובצל שנשלחים אל האש נעטפים באהבה רבה
בהמון ניר כסף (אלומיניום) .השולחן ערוך ,עטוף
במפה חד-פעמית ועליו שפע בקבוקי שתיה,
אוכל וממתקים מכל טוב ,בקערות פלסטיק
חד-פעמיות עטופות היטב בניילון נצמד .לצידם
מסודרים יפה צלחות ,סכו"ם והמון המון כוסות.
הכל חד-פעמי ובסוף הכל נזרק לפח .למרות
שפעם זה לא היה כך ,כבר התרגלנו.
השנה החלטנו לעשות בלהב משהו קצת שונה.
מזג האויר הכתיב לנו את התנאים והמדורה היתה
צנועה וסמלית .במקומה חגגנו עם דרור גומל
מבית קמה בסדנת תיפוף מדהימה ,שהקפיצה
את כולנו ואין זה משנה מה עשינו ובאיזה גיל .את
נייר הכסף החלפנו בפויקה .ירקות שורש נשטפו
בגיגיות גדולות והוכנסו כמו שהם לפויקה .כל
משפחה שהגיעה ,הכינה שני מאכלים והביאה
עימה כלים רב-פעמיים .ג'ריקן גדול הוצב במקום,
כך שכל מי שרצה ,יכול היה לשתות מים בכוס
שלו ומי שרצה משהו קצת יותר מעניין – יכול היה
לרכוש בקבוק זכוכית ישירות מעמדת הפאב
שהופעלה במקום .הגיגיות ששימשו לשטיפת
ירקות השורש בתחילת האירוע ,הוסבו לשטיפת
הכלים בסוף האירוע ,פעולה שאליה התגייסו
בכיף כל ילדי הגן.
 | 12עיתון בני שמעון

מקומפגש לבריאות /

רונה פויירינג ,רכזת הבריאות

המחיר הכבד של המשקאות הקלים
משקאות מוגזים ומיצים טבעיים המכונים
"משקאות קלים" הפכו לחלק בלתי נפרד
מהתפריט שלנו ואף לתחליף למים עבור רבים,
אלא שהמשקאות הללו אינם "קלים" כלל וכלל.
כמות הסוכר העצומה במשקאות המכונים "קלים"
הופכת אותם לממתקים של ממש .שיעור הצריכה
היומי של משקאות ממותקים בקרב בני נוער
בישראל עומד על  41%לבנות ו 45%-לבנים.
בכמות המתורגמת לכפיות ,צריכת הסוכר
הממוצעת של בני נוער בישראל עומדת על 36
כפיות ליום ושל מבוגרים על  16כפיות ליום,
בעוד הכמות המומלצת היא לא יותר מ 5-עד
 10כפיות סוכר ליום .נתונים אלה מעמידים את
ישראל בצמרת הטבלה העולמית בצריכת סוכר
לצד ברזיל .חשוב שנהיה מודעים לכמות הסוכר
שאנו צורכים דרך משקאות .פחית משקה "קל"
מכילה בין  8ל 10-כפיות סוכר ובקבוק של חצי
ליטר מכיל לא פחות מ 12-כפיות סוכר.
גם מיצים המשווקים כמכילים רכיבים טבעיים
בלבד (" 100%פרי טבעי") וללא חומרים משמרים,
מכילים כמויות גבוהות של סוכר – עד  9כפיות
סוכר בבקבוק אישי ,המכיל  400מ"ל משקה.
כדאי לדעת שהוויטמינים שנמצאים באופן טבעי

חוגי קתדרת
ותיקי בני שמעון
תש"פ

בפירות ,מתפרקים ונהרסים במהלך תהליך
הפסטור בטמפרטורות גבוהות ,שאותו עוברים
משקאות אלה.
גם מים בטעמים הם למעשה משקה ממותק,
המכיל כמות משמעותית של סוכר  -לא פחות
מ 4-כפיות סוכר בבקבוק של חצי ליטר!
לכן ,מומלץ להתייחס למיצים מתועשים ,גם אם
הם מכילים חומרים טבעיים בלבד ואף למים
בטעמים ,כשתייה ממותקת ולנסות להמעיט
בצריכתם.

ומה לגבי משקאות ה"דיאט"?

בעוד רבים חושבים ששתיית משקאות ה"דיאט"
עדיפה על שתיית מיצים מתוקים ,גם אלה אינם
בהכרח תחליף ראוי והם אף מחזקים את ההרגל
לצרוך מתוק .משקאות אלה מכילים לרוב כמויות
גבוהות של ממתיקים מלאכותיים ,קפאין ,חומרי
טעם וריח וחומצות מאכל.

משקאות ממותקים? לא מכניסים הביתה

מומלץ וחשוב לתת לפעוטות וילדים לשתות מים.
אין שום צורך לתת להם תה ,מיץ או כל משקה
ממותק אחר .צריכת משקאות מתוקים מזיקה
לשיניים ,במיוחד בגיל הרך.
מגיעים אליכם אורחים או שסתם בא לכם לגוון?
אפשר להוסיף לבקבוק המים האישי או לקנקנים
שמגישים למשפחה או לאורחים מים עם תוספות,
כמו פרוסות מלפפונים ,פירות הדר  -פלחי לימון
או פרוסות תפוז ,עלי נענע ,לימונית או לואיזה,
שמוסיפות טעם וצבע.

הדרך הטובה ביותר להימנע מצריכת משקאות
ממותקים ולהרגיל את כל בני הבית לשתיית מים,
היא פשוט לא להכניס את המשקאות הממותקים
( המידע מ"אפשריבריא" – משרד הבריאות).
הביתה.

אנו שמחים להציג בפניכם את תכנית החוגים של קתדרת ותיקי בני שמעון
לשנת תש"פ .מוזמנים להגיע אלינו ,ליהנות ממפגש חברתי ולהעשיר את
שעות הפנאי במגוון החוגים המוצעים לכם.
השתתפות מעל  20הרצאות :תשלום מלא על כל ההרצאות לאורך כל השנה – .₪ 800
הרצאות הקתדרה פתוחות גם לכלל תושבי המועצה מגיל  62ומטה – להלן העלויות:
₪ 200
		
השתתפות בסדרה אחת של  6-7מפגשים
₪ 450
השתתפות בשלוש סדרות של הרצאות (בין  18-20הרצאות)
 ₪ 900לכל השנה.
		
השתתפות מעל  20הרצאות – תשלום מלא
*החברים מתחת לגיל  62מוזמנים להגיע באופן עצמאי( .ללא הסעה)

מידע כללי
יום ראשון  3בנובמבר 2019
פתיחת שנת הפעילות:
יוני 2020
סיום שנת הפעילות:
החוגים יתקיימו במשך  4ימים בשבוע מראשון עד רביעי בקתדרת הותיקים (מועדון ותיקים)
בדביר .בין השעות 18:30 – 17:00
תשלום לחוגים:
התשלום עבור ההשתתפות בחוגים הוא שנתי וכולל שלושה תעריפים:
השתתפות בסדרה אחת של הרצאות (עד  6-7הרצאות) ₪ 150 -
השתתפות בשלוש סדרות של הרצאות (בין  18-20הרצאות) ₪ 350 -
להרשמה ,שאלות ובירורים :תרצה tirza53@gmail.com | 052-8893964
תרצה פלח – מנהלת קתדרת ותיקי בני שמעון
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עופרה מלכא  -יועצת עסקית
ומלווה משפחות לאיזון כלכלי
ofra.malka7@gmail.com

054-8006659

איך אנחנו מתייחסים לכסף? חלקו הגדול של
הכסף שלנו מנוהל בבנק ,בחשבון עובר ושב .אבל
למעשה ,אנשים רבים חווים את תנועת הכסף
בחשבון כשהוא עובר ולא בהכרח שב .בשיעור
הראשון בלימודים לתואר ראשון בכלכלה מניחים
הנחה מעניינת  -האדם הוא יצור רציונלי .על בסיס
הנחה זו בונים מגדלים מרשימים של מודלים
ותיאוריות כלכליות.
אבל מה לעשות ,שיסוד ההנחה הזו אינו בהכרח
יציב? משקי בית רבים בישראל ,החל מקום
המדינה ,חיו וחיים את חייהם כאשר בפועל ,סך
ההוצאות החודשיות שלהם עולה על סך ההכנסות
החודשיות .הם מתנהלים כך מחודש לחודש,
כשמדי פעם הם נאלצים להתמודד עם בלת"מ,
אירוע בלתי צפוי ,כמו אירוע משפחתי ,או טיול
לחו"ל שהוא "מאסט" .כך תופח הגרעון ובסוף
כל רבעון שולח הבנק מכתב תודה על הריבית
היפה שהוא מקבל.
אפשר בהחלט להזדהות עם ההתנהגות הכלכלית

עפרה מלכא

המסע אל הרציונליות
הזו .כולנו נמצאים יום יום תחת הפגזה מתמדת
על הרגשות ,התחושות והמאוויים שלנו ,כשאנחנו
גולשים ברשתות החברתיות ,צופים בטלוויזיה,
הולכים ברחוב או מסתכלים על מכוניתו או ביתו
של השכן .רוב עולם הפנאי שלנו מכיל בתוכו
פיתויים והסחות דעת ,שמשפיעים על יכולתנו
לפעול באורח רציונלי.
בשנים האחרונות חל שינוי מעניין .יותר ויותר
משפחות פונות ליועצים לכלכלת המשפחה
ולארגונים ועמותות העוסקים בתחום זה .יחד עם
זאת ,חלה בשנים האחרונות גם עלייה גדולה בנטל
החובות שמשפחות צוברות ולכן האתגר לסייע
למשפחה לצאת ממעגל הגרעון רק הולך וגדל.
ברור לכל כי ככל שהמשפחה נמצאת בראשית
דרכה ותפנה לקבל הדרכה בנושא – הסיכויים
למניעה ולהצלחה הולכים וגדלים.

ומודעות להוצאות המשפחה ומגבלות ההכנסה
שלנו .מכאן נובע אתגר העל שנקרא תכנון עתידי.
בימינו ,תכנון עתידי אינו נושא פשוט כמו בעבר.
הזמן שלנו קצר ,העומס בעבודה ובפעילות
המשפחתית מהווה גם הוא קושי .אנחנו ממשיכים
לחשוב ולומר שיהיה בסדר ויש לנו עוד סיבות
רבות ומצוינות לכאורה לדחות צעדים הכרחיים
ולהימנע מפתרון אמיתי לטווח הארוך.
ופה מקומו המכובד של המלווה לכלכלת
המשפחה :לשמור עלינו רציונליים וממוקדים
במטרה ולספק לנו כלים ותמיכה.
דיסציפלינת כלכלת המשפחה היא תחום חדש
יחסית ,שהתפתח רק במחצית המאה הקודמת,
בעוד שתחום הכלכלה התפתח מאות שנים קודם
לכך .זהו ,כנראה ,תוצר חיוני של המציאות בימינו.

אחזור לשאלה שבראשית הכתבה" :איך אנחנו
מתייחסים לכסף?" במשפחות רבות בישראל
הכסף הוא פשוט מטבע עובר לסוחר וחיים כך
עד שמגיע המשבר .פתאום צריך לעשות חשיבה
מחדש ...אופס! הגענו למבוי סתום .בשלב הזה
מבינים שהנושא חשוב ואין ברירה :יש צורך בערנות

 NATURE YARDSהולכים על בטוח
טיפול אחד לרגליים בריאות ויפות • סילוק העור
היבש והתחדשות התאים ,והמגע רך ונעים.
השקעה קטנה ,שינוי גדול!

מחיר מבצע קיץ כולל משלוח199 :
טלפון להזמנות  | 09-9512001סרטון הדרכהhttp://youtu.be/Q9QzB3_HYMU :
ש״ח
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מבט נשי

/עפרה מלכא

פמיניזם
למתחילים
השימוש המוקדם ביותר במושג "פמיניסט" מיוחס
לגבר ,סוציאליסט צרפתי בשם שארל פורייה,
שפעל במאה ה .19-משעשע למדי לגלות שנושא
הדגל הראשון בתחום זה היה גבר .לאחר מחשבה
נוספת ,עלתה בי ההשערה שכנראה ,זה היה
בלתי נמנע .הרי במאה ה 19-לא היתה לנשים
אפשרות להשמיע את קולן ,או לחילופין ,לא היה
מי שיקשיב להן ולכן נדרש לנושא שגריר שהוא
גבר .אבל במקביל לכך ,בדיוק באותן השנים,
החל מעבר לאוקיינוס ,בארה"ב ,הגל הראשון
של התנועה הפמיניסטית.
אני מודה ומתוודה שמעולם לא חקרתי לעומק
את נושא הפמיניזם .אנחנו מדברים על כך,
שומעים על כך ,מתווכחים על כך ומתיימרים
להיות בעלי דעה בנושא ,כשבדרך כלל זה מלווה
בהמון אמוציות .אבל וואללה ,מה זו המילה

מבט גברי /

הצרפתית-לטינית הזו? כדי לצמצם מעט את
רמת הבורות שלי ,הלכתי למקור המקצועי והזמין
שהיה לי :ויקיפדיה .גיליתי שלאורך ההיסטוריה
התפתח הפמיניזם בשלושה גלים עיקריים .לאחר
מכן הלכתי למקור מהימן ומקצועי הרבה יותר:
( Wikipediaשזה ויקיפדיה ,אבל באנגלית) ושם,
להפתעתי הרבה ,גיליתי שנולד גל חדש .כן ,כן,
לפי האתר הלועזי ,יש ארבעה גלים ולא שלושה
– ממש לא מזמן התפתח לו גל חדש ,שאין לו
זכר וסימן בגרסה העברית.
כך ,במעוף הציפור ועל קצה קצהו של המזלג,
גלשתי לי בין הגלים והכרתי מעט את התפתחותו
של עולם הפמיניזם ב 200-השנים האחרונות .זה
הכל –  200שנה בלבד ,טווח זמן זעיר במרחב
הזמן שבו קיימת האנושות.

וחברתי נמשכה והורחבה במגוון תחומים ,כמו
זכויות האשה במשפחה והזכות לצאת לעבוד
ללא אישורו של הבעל.
הגל השלישי ,בערך  :2012 - 1990הגל השלישי
התפתח לאחר שלנשים התברר ,כי למרות
החוקים הרבים שהושגו לאורך השנים ,קיימת
עדיין בשטח מציאות של אפליה ופגיעה מגדרית
הדיון הורחב גם לקשר בין מגדר ,גזע ומיניות.
הגל הרביעי ,משנת  2013עד היום ,מתייחס
להשפעה של הטכנולוגיה והשימוש במדיה
החברתית במאבק בהטרדות מיניות ,אלימות נגד
נשים ותרבות האונס ,מה שמוכר לנו כתנועת Me#
 ,Tooאשר לדעתי ,בעיקר הרחיבה את המודעות
והאומץ של נשים רבות לקום ולמחות ולדרוש
מרחב בטוח לנשים.

הגל הראשון ,בערך  :1920 – 1840נשים רבות
פועלות לקידום חקיקה לשוויון האשה בענייני
רכוש ,ירושה ובעיקר הזכות להצבעה .בשנת
 1920הוכתר המאבק בהצלחה ואושרה זכות
ההצבעה לנשים בארה"ב ,במידה רבה בזכות
פועלן המשמעותי של הנשים במהלך מלחמת
העולם הראשונה.
הגל השני :1990 – 1960 ,הפעילות לשוויון משפטי

כפיר לוי

משקיף
מהאמצע
חשבתי לכתוב הפעם על אחד שאני מכיר  -ח',
מציל בחוף הים .משהו קליל כזה ,שיעבור את
רשתיות העיניים כמו שבירה קרה מחליקה לה
בגרון ביום קיץ חם ,בסוכת המציל של ח'.
ח' הוא דווקא בחור מעניין ,עבר לא מעט
בחיים ויש לו מספר תובנות הקשורות לגברים,
נשים ,חוף וגלים .כשמזדמן לפעמים לשבת
אתו לדרינק בסוף המשמרת ,אפשר לשמוע
סיפורים מצחיקים מאוד .ח' אומר תמיד שהוא
בפוזיציה הכי טובה שיש :הוא משקיף על כולם
מהאמצע ,לא מחווה דעה ולא שופט אף אחד.
רק מתבונן ברוחצים ,לומד אותם ודואג שלא
יחצו את קו המצופים .לח' אין דעות קדומות
ולא מעניין אותו המוצא ,הדת או צבע העור.
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יש לו בדיחות על כולם וסיפורים על איש כזה
או אחר ,בצבע כזה או שונה .גם את דתו של
הברנש הוא לא מקפח ,אבל כמו בעבודה ,גם
אחריה ,כשהסוכה נסגרת ,הוא רק רוצה שאיש
לא יחצה את קו המצופים.
חשבתי שגם אני כמו ח'  -משקיף על החיים
מהאמצע ,לא בשרי ולא חלבי ,אובייקטיבי
לחומרה .אומנם אין לי קו של מצופים ,או
משהו מוגדר שאסור לחצות ,אבל תמיד טענתי
שאיש הישר בעיניו יעשה ,כל עוד הוא לא פוגע
בזולתו ,רק שפתאום באמצע הקיץ התפכחתי.
פתאום ראיתי עד כמה תמימה עד מטופשת
היא הגישה הזו של שב ואל תעשה .פתאום
הבנתי כמה עוול יש בחברה הזו שאני אחד
מבניה .נכון שלרבים ואולי לכולנו ,החיים בארץ
ובמדינה הזו ,איך נאמר ,מאתגרים .יש מספיק
צרות לכולם להתכבד בהן ,אבל פתאום ,ברגע
אחד ,הבנתי שיש פה מגזרים שלמים שחיים
במנותק מההוויה הישראלית ,ניתוק ממסדי
מכוון ,שרואה בהם אזרחים סוג ב' .אני מודה
שמעולם לא הקדשתי לזה מחשבה .עצמתי
עיניים .אולי אמרתי משהו וצקצקתי בלשוני ,כמו
כל ישראלי הגון שאומר "אח ,זה לא בסדר מה

שעושים להם" ,אבל מי זה "הם"? "הם" זה אני ,זה
כולנו .הם אחינו ,גם אם צבע עורם שונה .אחינו
אלה רצו להיות כאן לא פחות מאחרים שהגיעו
לפניהם והקריבו קורבנות רבים על מנת להיות
כאן .הם כועסים בצדק .בתוך ביתם הם זרים
גמורים ,שחיים בגטאות .הם אחינו יוצאי אתיופיה,
שמדינת ישראל ואזרחי ישראל ,אחיהם ,סוגרים
בפניהם את הדלת .חבר שלי ,שעמד ארבע
שעות בפקקים ביום הראשון להפגנות ,התלונן:
"מה זה לחסום כבישים ככה?" והמשיך "לברך"
אותם .הבטתי בו ואמרתי לו שאנחנו חברה
מחורבנת ,אנחנו אטומים ומה שמעניין אותנו
זה המטר וחצי שלפני האף שלנו" .ומה מכובדי
היה עושה לו היה בפקק?" שאל אותי" .הייתי
יוצא מהרכב ,מצטרף אליהם ומפגין איתם ,זה
מה שהייתי עושה ".חברי הביט בי במבט של
הלם" .כן" ,המשכתי" .אחת ,כי אני חושב ומאמין
שהם צודקים ושתיים ,כי זה אחלה תירוץ למה
לא הגעתי בזמן למקלחות ,להרדמות ולשאר
מטלות הבית".

 /עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

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

נקודת שוויון  -בית לכל מה
ששווה

מחאת הדור שלא אמור
היה להיות

אשה הבוחרת להגביל את פוריותה יודעת בדיוק של רופאים בהמלצותיהם על מונעי הריון וכאשר
מה ההליך :הצוות הרפואי מסביר לה על הטיפול ,היא כבר ניתנת ,מדובר במתן לזמן מוגבל.
החלופות ותופעות הלוואי .היא מקבלת את למען האמת ,הזריקה אינה מומלצת כלל ,אך
התרופה לביתה ,באריזתה ושם היא יכולה לקרוא היא יעילה ,פשוטה ומשאירה את השליטה על
אודותיה שוב ,בטרם תבחר אם להשתמש בה פוריות האשה בידי הממסד הרפואי .נתונים הפכו
או לא .קוראים לזה "הסכמה מדעת" .המערכת אותה להיות מובילה בשימוש באוכלוסיות חלשות,
הרפואית מחויבת לכך כלפי כולנו.
בכל העולם.
בעצם ,לא כלפי כולנו .נשים בעלת פיגור שכלי,
או הפרעה נפשית קשה ,נשים החוסות במוסד
טיפולי ,נשים שהממסד מבקש להקטין ולמנוע
את פוריותן ,לא תקבלנה כל הסבר על התרופה
ועל החלופות לה ולא תדענה מה הן תופעות
הלוואי .שליטתה של האשה המוגבלת ,החוסה,
על פוריותה ,היא אפסית.
כך גם לגבי הנשים שעלו מאתיופיה.
למן הרגע הראשון ,כבר במחנות המעבר
בגונדר ואדיס אבבה ,ניסתה מדינת ישראל
לשלוט בפוריותן של הנשים העולות ולכן נעשה
שימוש נרחב בתרופה הניתנת בחיסון לזרוען
של הנשים אחת לשלושה חודשים :דפו-פרוברה
(.)Depo-Provera

בני הקהילה שביקשו לעלות לישראל עברו
בדיקות רפואיות חשובות במרכז הרפואי של
ארגון הג'וינט ,שם הוצב בפניהם תנאי :אשה
המעוניינת לעלות לישראל תקבל חיסון בזרוע.
חלקן לא שאלו שאלות .לאלה ששאלו או התנגדו,
הוסבר שללא החיסון לא יורשו לעלות לישראל
וכי לא טוב ללדת הרבה ילדים בישראל ,כי שם
יצטרכו לשלם עבור החיים ,הדיור והחינוך ולא
יוכלו לעשות זאת אם ימשיכו ללדת.
בפועל ,ביקשה מדינת ישראל להקטין את פוריותן
של יוצאות אתיופיה ,כסוג של דילול אוכלוסין.
יש כאן דור שלם של צעירים שנולדו למרות
המדיניות ,למרות ה"דפו-פרוברה".

אם מדובר בגורמי בטחון (לעצור או לתחקר גם
כשאין חשד ספציפי) ,גורמי חינוך (כיתות נפרדות
לילדים ממוצא אתיופי ,שיוך מיידי לחינוך המיוחד)
או גורמי רפואה (למשל ,מתן תרופה מסוכנת
להגבלת הפריון) ,תקשיבו להם .אל תגידו "שוב
פעם אלה" ,גם אם לפעמים זה לא נעים לשמוע
וגם אם עשו משהו דומה למשפחות שלכם,
כשעלו ממדינות מוצאן.

שאלות אתיות צצו לגבי הזריקה כבר משלב
הניסוי ,שבוצע על  13,000נשים מתחת לקו זה לא "שוב פעם אלה" .זה "שוב פעם אנחנו",
העוני ,מחציתן שחורות ,שלא נתנו לכך הסכמה שמסמנים ,מקטינים ומגבילים והפעם זה אותם,
מדעת .כשאושרה התרופה ,הודיע ארגון הבריאות כי זה קל והם יודעים זאת.
האמריקאי כי התרופה מיועדת "לנשים המסרבות,
או בלתי מסוגלות לקבל את האחריות הנדרשת
לשימוש במונעי הריון אחרים" .התרופה ניתנה
לשוהות במחנות פליטים בקמבודיה ,שם שוכנעו
נשים שסירבו בעזרת מתנות אוכל למשפחותיהן.
הנשים יוצאות אתיופיה קיבלו את התרופה
במחנות המעבר ,שבהן שהו גם ארבע וחמש
שנים ,ללא הפסקה בניגוד למומלץ .הן קיבלו
את התרופה גם בישראל משך עשור
שלם כברירת מחדל עד שנת ,2013
שבמהלכן קטן שיעור הילודה של
הקהילה ב .50%-משרד הבריאות
טען כי הזריקה מועדפת על
נשות הקהילה והן הורגלו אליה
באתיופיה ,אך בעקבות תחקיר
חשוב ומשובח של גל גבאי,
הובהר כי נשים אתיופיות
שמעו לראשונה על הזריקה
לפני המעבר לישראל וכי אכן
הזריקה ניתנה באופן אוטומטי
לנשים ממוצא אתיופי .המדיניות
הופסקה והשימוש בתרופה ירד
פלאים.
בעיני הדור הצעיר שגדל על סיפור
ה"דפו-פרוברה" ,כששוטר יורה בצעיר
אתיופי זאת המשטרה שיורה בו .זאת
המדינה שממשיכה את המסע העגום
להגבלת קיומם.

מדינת ישראל נקטה מדיניות עקבית של מתן
זריקות למניעת הריון לנשים ממוצא אתיופי,
ללא צורך ,ללא הסבר ,ללא הסכמה מדעת וללא
הסכמה כלל למשך תקופות ארוכות וללא מעקב,
למרות שמדובר בזריקה שאינה תמימה כלל .יש
בה מינון גבוה של הורמונים ותופעות לוואי רבות ,כשיוצאי אתיופיה עומדים בצמתים ומספרים
ביניהן דלדול צפיפות העצם עד כדי סיכון פיזי לנו על אפיון גזעי שבו משתמשים גורמי מדינה
ממשי ודיכאון .התרופה היא בחירתם האחרונה שונים כקריטריון מהותי בהחלטה לגביהם ,בין
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מרכז הצעירים

 /בר פלג ,מלגאית מרכז הצעירים

מקומפגש לתרבות

 /קרן סביון כחילה ,מנהלת מחלקת התרבות

אז מה היה לנו?
"זמן אמא" – סדרת מפגשים לנשים
אחרי לידה יצאה לדרך
 11נשים מרחבי המועצה מגיעות למפגשי "זמן
אמא"  6 -מפגשים במרכז הצעירים ,לזמן איכות
משותף ,שכולל ארוחת בוקר מפנקת ,מפגש
קבוצתי וסדנה או הרצאה מתחלפת .היוזמה
המוצלחת נולדה משיתוף של קידום הבריאות
במועצה ,המחלקה לתרבות יהודית ומרכז
הצעירים.

גם פולטרנק יהיו בפסטיבל החם של
הקיץ בבני שמעון לכרטיסים הכנסו
לאתר המועצה

פסטיבל Eat & Drink
פסטיבל הטעמים של ישראל יוצא לדרך בבאר שבע
ואתם מוזמנים לבוא ולטעום.
חוויה קולינרית תרבותית מומלצת.
מתי31.7-1.8 :
היכן :מתחם "הום דיזיין"ב באר שבע (השדרה
השביעית לשעבר).

מבשלים לכם בהמשך

ערב מסיימי י"ב – ברוכים הבאים
למרכז הצעירים!
 80צעירים מסיימי י"ב הגיעו לערב שכולו פינוקים:
אוכל טעים ,מופע סטנדאפ של דניאל אסייג ,רחצה
לילית ועוד המון מתנות והטבות ממרכז הצעירים
וממחלקת החינוך החברתי .צעירים יקרים שלנו,
אנחנו שמחים שנכנסתם למשפחת מרכז הצעירים,
מאחלים לכם המון הצלחה בצבא ,בשנת השירות,
במכינה ובשירות הלאומי ומחכים לכם בבית!

קייטנת כיתת "ניצן" – המחזור השני
הסתיים המחזור השני (מתוך שלושה) של הקייטנה
המועברת במהלך החופשים על-ידי הסטודנטים
שלנו .במשך שבוע הגיעו סטודנטים לבית הספר
"ניצני הנגב" והעבירו פעילויות לילדים מכיתת
"ניצן"  -כיתה לילדים על הספקטרום האוטיסטי.
הקייטנה היא חלק מפרויקט המלגות של מרכז
הצעירים ,בשיתוף עם מפעל הפיס ועם תחום
הצרכים המיוחדים במועצה .שאפו למלגאים
האלופים שלנו!

קולות קוראים ליישובים!
מרכז הצעירים מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית
לחיזוק הקשר של הצעירים בקהילה שלכם! כל
יישוב יוכל להציע פרויקט שינסה לחבר בין הצעירים
לבין הקהילה ביישוב ולזכות במימון חלקי של עד
 ₪ 5,000מטעם מרכז הצעירים והמשרד לשוויון
חברתי (תלוי במספר היישובים שירשמו לפרויקט).
לטופס ההרשמה ולפרטים נוספים דברו עם נעמי,
רכזת המעורבות החברתית שלנו 050-9908497 -

מלגות לשנה הבאה – סטודנטים
וסטודנטיות שימו לב!
אתם מתחילים ללמוד בקרוב? כבר סטודנטים
ומחפשים מלגה טובה לשנה הבאה? הנה שתי
אופציות שכדאי לכם לקחת בחשבון!
מלגת מרכז הצעירים :מלגה משמעותית לתושבי
המועצה ,המאפשרת השתלבות בעשייה במרכז
הצעירים שלנו .הצטרפו אלינו לקידום תחום
הצעירים במועצה ,שישפיע על הבית של כולנו!
מיועד לסטודנטים לתואר ראשון ,תואר שני
והנדסאים ,המוכרים במל"ג כתושבי בני שמעון
(בגילאים .)40-18
לשאלות ולקבלת פרטים נוספים050-9908497 :
.naomig@bns.org.il
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שלומי שבת  -ההופעה
שלומי שבת מגיע למופע קיץ באמפיתיאטרון עומר
עם כל הלהיטים מכל הזמנים.

| .naomig@bns.org.il

הלימודים לקראת הבחינה הפסיכומטרית
חוזרים לבני שמעון!
קורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית קרוב לבית,
בקבוצה קטנה ,עם יחס אישי,
באוקטובר הקרוב במרכז הצעירים בשובל.

המלצות החודש

צעיר החודש
אור אטיאס
אור בן  28וגר בקיבוץ להב .למרות השם
היפה שנתנו לו הוריו ,סביר יותר שיסתובב
אם תקראו לו "מוח" – כך הוא מכונה מגיל
צעיר .הוא נולד וגדל בקיבוץ שומריה .לאחר
ההתנתקות עברה משפחתו לקיבוץ דביר
והיום ,כפי שהבנתם ,הוא גר בלהב  -מה
שאולי מזכה אותו בתואר" :האיש הכי צעיר
שגר בהכי הרבה יישובים של המועצה" .אור
נשוי לדורין וביחד הם מגדלים את הכלבה
הקטנה פיפי .החדים שבינכם ודאי שמו לב
שאשתו של אור נקראת כעת "דורין אטיאס"
ובהתאם לשם המחייב ,היא אכן אייקון אופנה
מקומי .אור ,תאמינו או לא ,עוסק במקצוע
ייחודי ביותר :מסגר .את רזי המקצוע למד
מגיל צעיר מאבא יואל .היום הם מנהלים ביחד
את העסק המשפחתי "מסגריה בקיבוץ".
חבריו של אור יעידו כי הוא בדיוק החבר הזה
שמתקשרים אליו בכל צרה .אתם מוזמנים
להתקשר אליו גם אם אתם לא בצרות וזקוקים
לאיש מקצוע בעל ידי זהב .052-8105753 -

מופע מרגש ,קצבי ומלא בניחוחות ים תיכוניים,
ספרדיים ותורכיים ,מלווה בהרכב של  10נגנים
וזמרות ליווי ,שבשילוב עיצובים מרשימים של סאונד
ותאורה יוצרים מופע סוחף ומרגש.
מתי.20:30 ,27.8 :
היכן :אמפיתיאטרון עומר.
שלום חנוך ומתי כספי – "העיקר זה
השירים"  //מופע מוסיקלי נוסף,
מומלץ מאוד ,מבית זאפה.
מופע משותף לשני ענקי הזמר העברי  -שלום חנוך
ומתי כספי.

רק דמיינו את רשימת השירים ,את העיבודים ואז את
הרגע שבו יידלק האור על הבמה ,ההרכב המוכשר
יעלה ואחריו שלום חנוך ומתי כספי ,בערב שבו
העיקר זה השירים.
מופע משותף יוצא דופן וחסר זמן ,בהפקתם
המוזיקאלית של חנוך וכספי ובליווי של חמישה
מוזיקאים נבחרים .לאורך המופע יבצעו השניים ביחד
וגם לחוד את השירים היפים והקלאסיים שנכתבו
בארץ ,במופע שהוא תמצית פס הקול הישראלי.
מתי :מוצ"ש .17.8 ,פתיחת דלתות:
 .19:30הופעה.21:00 :
היכן :אמפיתיאטרון בית גוברין.

אצלנו במועצה:

ממשיכים עם אירועי שני על הדשא
ביישובי המועצה .מומלץ להתעדכן לגבי
המופעים הקרובים
גוד וייבס פסטיבל " – 2גוד וייבס פסטיבל" חוזר
בגדול  -יומיים של הופעות חיות ואירועי תרבות:
דקלה במופע שקיעה מדהים ,ארקדי דוכין מארח
את מיכה שטרית ,כנסיית השכל ,פול טראנק וגם
מופעים מקומיים ,מתחם good vibes street
ועוד המון הפתעות – אל תחמיצו!
מתי28-29.8 :
גולת הכותרת של מופעי הקיץ – שלום היכן :אמפי קמפוס מבואות הנגב ,קיבוץ שובל
חנוך מארח את שלומי שבן במופע
"יציאה"
שלום חנוך בהופעה מיוחדת ואינטימית ,כשחובר
אליו שותפו המוזיקלי משכבר הימים משה לוי  -על
הקלידים וקולות הרקע  -וחנוך על השירה והגיטרה
האקוסטית והפעם עם אורח מיוחד מאוד :שלומי
שבן.
מתי.21:00 ,7.9 :
היכן :אמפיתיאטרון עומר.

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
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