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חופשת הקיץ הסתיימה ופתחנו במלוא המרץ
את שנת הלימודים .אני רוצה להודות לכל צוותי
החינוך במועצה וביישובים על פעילות קיץ מגוונת,
רחבה ומשמעותית .התגובות הטובות משקפות
את ההשקעה והמסירות של כל אחד ואחת
מכם .אני רוצה להודות גם לצוותי בתי הספר
ולעובדי אגף החינוך על העבודה הרבה שהושקעה
בפתיחת שנת הלימודים.
הנהלת המועצה והמליאה עסקו בחודש האחרון
בהגדרה של תהליך תעדוף לתמיכת המועצה
בפרויקטים ביישובים מכספי מפעל הפיס .מפעל
הפיס מאפשר לרשות לאגד את הכספים שהיא
זכאית להם לתוכנית חומש ובדרך זו לתמוך
בפרויקטים גדולים שיישוב מתקשה להקים באופן
עצמאי .בהמשך לעדכון של תחזיות האוכלוסייה
ביישובים ומיפוי מבני החינוך והציבור בכל יישוב,
הוגדרו קריטריונים לניקוד ונקבעה רשימת תעדוף
לתמיכה .אני רואה בתהליך זה הזדמנות ליצור
מערך תמיכות שקוף ,קבוע ומוכר ,המתבסס יותר
על צרכים אמיתיים מאשר על שוויון מכני בחלוקה.
החודש התחלנו לחשוב ולבנות תהליך אסטרטגי
חדש למועצה .לאחר כמעט שנה בתפקיד,
שהוקדשה ללמידה והיכרות ,אני מרגיש שהגיע
הרגע לבחון כיצד אנו רוצים לראות את המועצה
בעשור הקרוב .צוות היגוי ,המורכב מנציגי המועצה
והיישובים ,נפגש על מנת לדון ולהציע במה
יעסוק התהליך האסטרטגי .הצוות החל בבחינת
הרלוונטיות של חזון המועצה ומטרות העל של

המועצה והמליץ על המשך התהליך ,שיימשך
בסדנת הוועדים ,שתתקיים בנובמבר.
פרויקט ייחודי נוסף ה"מתבשל" עכשיו הוא הקמת
חממה טכנולוגית אזורית .המועצה יזמה שיתוף
פעולה אזורי ורב-תחומי ,על מנת לגשת לקול
קורא של הרשות לחדשנות ,להקמת חממה
טכנולוגית ב"עידן הנגב" .החממה תהווה אכסניה
לסטארטפים בתחומי אגרוטכנולוגיה וסביבה.
הפרויקט יוצר חיבורים בין התעשייה ,האקדמיה
והקהילה ומהווה פלטפורמה מצוינת לפיתוח של
תעסוקה עתירת ידע במרחב.
בימים אלה התחדשנו באתר אינטרנט חדש
למועצה .האתר ,בעיצובו החדש והמותאם,
מאגד את המידע בדרך ידידותית ונוחה ומאפשר
התמצאות טובה יותר .אני מזמין כל אחד ואחת
מכם להיכנס לאתר ולהתרשם .מכיוון שאנו
בתקופת הרצה ,נשמח לקבל משוב והתייחסות
 נוחות השימוש ,איכות המידע וחוסרים.אני מבקש לאחל לכל ילדי בני שמעון ,בכלל
הגילאים ובכל מוסדות החינוך באשר הם ולכל
מערכות החינוך במועצה ,שנת פעילות מוצלחת.
שנת עניין ,אתגר ,עשייה וסיפוק .מועצת בני שמעון
תמשיך לשים את החינוך בראש מעייניה ולפתח
ולטפח מענים חינוכיים מצוינים עבור ילדיה.
שלכם
ניר
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חדשות /

נועה זמסקי

מה קורה?
חושבים אסטרטגיה

"קמהדע" בבית קמה .לביקור זה קדמו ביקורים
במפעלים "נטפים" ו"חוחובה" בחצרים ,מפעל
"פוליביד" במשמר הנגב" ,תשלובת שוקת"
בלהב ,מפעל "דולב" ליד דביר ,מתחם המעבדה
החקלאית "גילת" והמעבדה לשירותי שדה  -מכון
וולקני ומרכז מולכו לחקלאות בצומת גילת ומרכז
המזון "דבירה-אמבר".

מה קורה בגיל הרך?
משטרה וקהילה בגני הילדים
בדביר/אבי אור-חן ,השוטר הקהילתי

 050-6223580או לשירה גרנות ,רכזת תחום בקרב רב ,במדליית זהב ובתואר אלופת ישראל
מה קורה בתחום הצרכים
הצרכים המיוחדים ,בטל' .052-2535657
במכשיר הכדור ,במדליית כסף ובתואר סגנית
המיוחדים?
האלופה במכשיר הסרט ובמדליית ארד במכשיר
שירה גרנות ,רכזת תחום הצרכים המיוחדים משלבים ילדים עם צרכים האלות.

מפגש מיוחד בבריכה

מיוחדים

בר מצווה מרגש לנערי "עדנים"/
יפית סביר

צוות חשיבה על תוכנית אסטרטגית חדשה
למועצה התכנס במועדון פולה בקיבוץ שובל ביום
ראשון .18.8.2019 ,במיפגש השתתפו ניר זמיר,
ראש המועצה ,אנשי צוות המטה של המועצה
ופעילים מיישובי המועצה השונים.
הדיון עסק בשאלה האם חזון המועצה ,שנוסח
לפני כעשור ,רלוונטי גם היום ,או שיש צורך
לשנותו .פעילים ביישובים העלו את הצורך בחיזוק
הקהילות היישוביות והנהגות היישובים ,לאחר
עשור של קליטת תושבים חודשים ,שהכפילה
את אוכלוסיית המועצה.

ניר זמיר מבקר
אמזלג

במפעלים/ערן

ביום שלישי ,6.8.2019 ,התקיימה בגנים בדביר
פעילות משטרה וקהילה .ילדי הגנים זכו לראות
ניידות משטרה ואמצעי שיטור ,לצפות בתרגילי
כלבים עם כלבן משטרה ושני בקשי ,כלבנית
המועצה וללמוד על זהירות בדרכים ועבודה עם
כלבים.
בשעות הבוקר של יום חמישי ,8.8.2019 ,נערך
בבית הכנסת בבית קמה טקס מרגש  -עלייה
לתורה של נערים מכפר הנוער "עדנים" .הטקס
נפתח בקבלת פניהם של הנערים לצלילי התופים
של דרור גומל .נרגשים ,פסעו הנערים אל מתחת
לטלית מהודרת שבה אחזו חבריהם ,מלווים
בשירת "ישמח חתנים" על ידי צוות בית הכנסת,
חברי קהילת בית קמה וצוות "עדנים" .לאחר
התפילות ,עלו הנערים לתורה בטקס רב צהלות,
סוכריות ומיני מתיקה.

כיף גדול בקייטנת הגנים בגבעות
בר/מיכל מגן ,מנהלת הגיל הרך בגבעות בר

חידוש צבע סימונים והחלפת

תמרורים /דוד פרייברג ,מנהל מחלקת
הבטיחות

בחודשים האחרונים ,לצד מפגשים ביישובים עם
התושבים וההנהלות ופגישות שוטפות עם יזמים,
בעלי עסקים ותעשיינים במועצה ,מקיים ניר זמיר,
ראש המועצה ,סיורים מקצועיים במפעלים
ובאזורי התעסוקה ,המסחר והחקלאות ברחבי
המועצה .הסיורים מתקיימים בליווי אנשי החברה
הכלכלית לייזום ופיתוח של המועצה  -מנכ"ל
החברה ,דרור קרואני ומנהל הפיתוח והפרויקטים
בחברה ,ערן אמזלג.
מטרת הסיורים היא להתרשם מהעשייה
במפעלים ,לסייע במתן מענה לצרכי המפעלים
מול המועצה ,לבחון את פוטנציאל ההתרחבות,
ההזדמנויות העסקיות ,שיתוף הפעולה המרחבי,
היצע התעסוקה ,מעורבותם של המפעלים
בחברה ובקהילה ואף אפשרות לחיבורים
ופרויקטים במערכות החינוך במועצה.
ביום שלישי ,13.8.2019 ,ביקר ניר במפעל
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בימים אלה חידשנו את סימוני החנייה במתחם
החנייה של המועצה ובמתחם החדש של חניית
האוטובוסים בעזרת צוות האחזקה של המועצה
 דני ,הישאם וסלים .הצוות מבצע בחודשי הקיץחידוש צבע והחלפת תמרורים ביישובי המועצה.
תודה לצוות ברשותו של דודי אברג'יל ,מנהל
מחלקת האחזקה.

בחוץ עולה החום ,אבל לילדי הגנים בגבעות
בר זה לא באמת מפריע .לפני הקיץ התכנסנו,
צוותי המטפלות של הגנים הבוגרים – "אסיף",
"גורן"" ,אלומה" ו"קציר" ,לתכנן את הקייטנה.
הגדרנו נושא לכל שבוע ,בחרנו בפעילויות שיא,
פתחנו קבוצת וואטסאפ והתחלנו לעבוד .בנוסף
לשבועות על פי נושאים ,יכלו ילדי הגנים לבחור
אחד מבין  6חוגים שבועיים ,המועברים על בני
נוער מהיישוב וצוות הגן.
משבוע "היישוב שלי" ,שבוע "ילדות של פעם"
ועד שבוע "ריאליטי" ,אנחנו חווים עם הילדים קיץ
מגוון ,כייפי ומלא בשמחת חיים והנאה ,גם של
הילדים וגם של הצוות .כשיש שיתוף פעולה ,דרור
לדמיון וליצירתיות והרבה רצון ,המעלות יורדות,
החיוכים עולים וכמובן ,לא מפסיקים לאכול.

צילום :נויה גינדס ,עמית שיסל והמשפחה
ביום ראשון ,18.8.2019 ,בשעות אחר הצהריים,
התקיים ,זו השנה השלישית ,מפגש משפחות
מיוחדות בבריכה בבית קמה .במפגש השתתפו
 70הורים ,אחים ובני משפחה נוספים .שמחנו
להיפגש ,להכיר ,לנוח ,להתפנק ובעיקר להיות
ביחד.
תודה רבה לבית קמה ,שמאפשר לנו לקיים
את האירוע ברוחב לב ונדיבות .תודה למרסלו
כהן ,על שירותי הצלה ועזרה רבה בארגון .תודה
לבתיה אלטשולר ,על פינת עיסוי מפנקת ותודה
לצוות "עינות בר" ,על טיפולי ציפה במים .והכל
בהתנדבות מקצועית מכל הלב! כיף גדול להיווכח
כל פעם מחדש שיש לנו קהילה אמיתית של
קהילות!

הטורניר הראשון של כדורעף
חופים לבוגרים

בבוקר יום שישי ,26.7.2019 ,התקיים במועדון
בבית קמה מפגש התנעה להקמת בית לחיים
עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ,כחלק מהחזון
המועצה להרחבת מענים לאוכלוסיות הייחודיות,
במטרה לשלב את הילדים בקהילה .מפגש
ההתנעה פותח בתהליך קהילתי רחב ומקיף,
הכולל שותפים רבים :הורים ,חברי קהילה ,צוותי
הרווחה ביישובים והמועצה ,בסיוע וליווי של ביום שלישי ,6.8.2019 ,התקיים טורניר ראשון
פעילים מקיבוץ כפר עזה .יישר כוח ובהצלחה! מסוגו במועצה של כדורעף חופים לבוגרים,
במתקן חול חדש שנבנה במיוחד לצרכי בית
הספר לכדורעף .לטורניר נרשמו  6קבוצות,
הזדמנות לומר תודה  -מתנדבים מה קורה בספורט?
שהורכבו משחקני עבר והווה במועצה .הנוכחים
מיוחדים לאנשים מיוחדים
יש לנו אלופה!
במקום נהנו מאבטיח קר ,משקה קר ,חול וכדורעף
בשבת ,3.8.2019 ,התקיימה אליפות ישראל ברמה טובה וטורניר סופר מותח ומהנה ,עם
בהתעמלות אמנותית לנערות .נגה בלוק מלהב משחקים צמודים וכיף גדול .במקום הראשון
שוב היתה על הפודיום עם שלל מדליות והוכיחה זכו שגיא שחר ,יאיר כהן ומאור הר שלום הצעיר.
פעם נוספת שהיא ספורטאית-על .נגה זכתה במקום השני זכו ירון שיפוני ,ניר אלבג ויובל בן
במדליית כסף ובתואר סגנית אלופת ישראל שלום.

ביום רביעי,31.7.2019 ,
התקיים באגף לשירותים
חברתיים מפגש של
מתנדבים המלווים בקביעות ובמסירות ילדים
עם צרכים מיוחדים .את המפגש הנחתה מיכל
האס מארגון "קשר"  -הבית של המשפחות
המיוחדות .במהלכו התקיים שיח פתוח ומקדם,
הועלו דילמות ,מחשבות ,סוגיות ובעיקר ניתן
מקום להוקרה ותודה גדולה!
תושבים המעוניינים להתנדב מוזמנים לפנות
למיכל עובדיה ,רכזת ההתנדבות במועצה ,בטל'
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ילדים
ילדי הבר קיבלו את העולים
לכיתה א'/עדי לב ,מנהלת תחום הילדים

לילה לבן בנושא עדות לסיכום
הקיץ במועדון "ערבה" במושבי
יחדיו

בסיומו של תהליך שכלל  3מפגשים ,קיבלו "ילדי
הבר" ,שכבות א'-ג' בגבעות בר ,את העולים
לכיתה א' לפעילות משותפת של היכרות ויצירה.
המפגש הראשון כלל ביקור של הצוות בגנים
להיכרות ופעילות .במפגש השני התארחו ילדי
גן החובה בחברת הילדים להיכרות עם המבנה
והמערכת .במפגש האחרון ,שהתקיים ביום
ראשון ,18.8.2019 ,התקבלו ילדי הגן בברכה
על ידי ילדי הבר .במהלך השבוע שלאחר מכן
נפגש הצוות גם עם ההורים ,למפגש הסבר על
המערכת והפעילות השנתית.

במועדון "ערבה" ,מועדון לשכבות א'-ג' במושבי
יחדיו ,סיכמנו את הקיץ בפעילות "לילה לבן"
בנושא "עדות מסביב לעולם" .את הערב פתחו
הילדים בסרטון "יום בחיי ילדי המועדון" ומצגת
תמונות שצולמו לאורך הקיץ והשנה .לאחר
מכן עברנו למשחק משותף של הורים ,ילדים
ומדריכים וארוחת ערב מסביב לעולם .עבור
ההורים היתה זו הזדמנות להכיר את צוות
המדריכים והעשייה החינוכית שלהם לאורך
השנה .פעילות הקיץ במועדון "ערבה" התמקדה
בנושא" :מסביב לעולם" .לאורך הקיץ "טסו"
הילדים למדינות אחרות ולמדו על התרבות,
המנהגים והמקומות החשובים במדינות אלה.

והאשכול וצוות ילדי הבר

לעשות כדי להתחשב באדם עם צרכים שונים
משלהם .מדובר בתוכן ערכי ומשמעותי,
המאפשר לילדים שלנו להתנסות בקבלת האחר.
כך מתחילים לבנות חברה שווה ומכילה יותר.

לאחר ההקמה ,המשכנו להגיע בקביעות ,מדי
שבוע ,כדי לשמור על הגינה ולטפחה ולהכיר את
הילדים .גם במהלך החופש הגדול נמשך הקשר
וילדי ההוסטל מגיעים אלינו לכרמים ליום של
חוויה וכיף.

נזקקות /עפרה שיר לביא ,מנהלת
המחלקה לחינוך חברתי

ציוד לפתיחת השנה מקבוצת
"תפוח" /עפרה שיר לביא ,מנהלת

ילדי נבטים למען משפחות

המחלקה לחינוך חברתי

ציירו בני הנוער הצעירים גרפיטי עם איחולים ביום שלישי ,13.8.2019 ,הזמין מועדון הנוער
הנייד "שמעון בלילות" ,את בני הנוער במושבי
לשנה הבאה וקינחו בדיסקו.
יחדיו לסדנת ביטבוקס ולופר .מטרת הסדנה
היתה להשתמש במוזיקה וקצב כדי להעלות
נעורים
נושאים שמציקים לנוער .בהתחלה השתעשענו
ערב "חוף החופש"/אסנת וארון ,בקולות ,בקצב ובמוזיקה ולאחר מכן התחלנו
מנהלת החינוך החברתי בגיל הנעורים בבית לגעת ברבדים אחרים .היה מצחיק מאד ,כיף,
מרענן ומעניין.
קמה

בני הנוער בבית קמה בנו משחקים
לגן מיוחד/אסנת וארון ,מנהלת החינוך
החברתי בגיל הנעורים בבית קמה

ילדי נבטים קינחו בקמפינג/מיכל
אברהם ,מנהלת החינוך החברתי בנבטים

לקינוח קיץ שבו הגשמנו כמעט את כל החלומות
האפשריים ,יצאו ילדי חברת הילדים בנבטים
למחנה בפארק אשכול .התחלנו בארוחת בוקר,
לאחריה משחקים בבריכות השכשוך שבנחל
אשכול ובמתקני הפארק ולאחריהם זכינו
לפיקניק משגע .לקראת אחר הצהרים הצטרפו
אלינו ההורים ,שלקחו חלק משמעותי בטיול .כל
משפחה הקימה את האוהל שלה וביחד הכנו
ארוחת ערב על המנגל .בערב ישבנו תחת כיפת
השמים ליד המדורה ונהנינו מערב מספרי
סיפורים ,עם הסיפורים היפים ביותר מרחבי
העולם .בבוקר התעוררנו לארוחת בוקר מפנקת
וחזרנו הביתה עייפים ,אך ממש מרוצים.
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מכירים במוגבלות /דבי שרדני,
מנהלת תחום החינוך בחצרים

זאת השנה השנייה שבה יוצר החינוך החברתי
בחצרים חיבור עם "נגישות ישראל" ,באמצעות
פעילות מותאמת לילדי כיתות א'-ח' .הילדים
הכירו דמויות עם מוגבלויות שונות ולמדו מהן
איך מתמודדים עם אתגרים ומה הם יכולים

בשעה שילדים רבים בישראל חוגגים בקייטנות
בהפעלות וכיופים ,מצאו ילדי נבטים זמן ליוזמה
חברתית התנדבותית מקסימה .במשך כמה ימים
הם תכננו ,הכינו והפיקו הפנינג "הכל בשקל"
לילדי המושב ,שבו מכרו חטיפים ,ממתקים,
קעקועים וכדומה .כל ההכנסות הועברו כתרומה
לעמותת "נאיר" ,ארגון חסד למשפחות נזקקות.

ילדי כרמים הקימו ומטפחים
גינה במעון אלו"ט/אמיר לביא,

רכז צמר"ת בכרמים ומילכה כהן ,מנהלת
החינוך החברתי בכרמים

במהלך השנה החליטו חניכי ומדריכי תנועת
צמר"ת (ציונות ,מנהיגות ,רעות ותרומה לקהילה)
בכרמים להתנדב לאורך השנה בפרויקט קהילתי
התנדבותי .החניכים בחרו יחד להתנדב בהוסטל
חדש ,שהוקם במהלך השנה בשכונת רמות
בבאר שבע וקולט ילדים מקסימים עם אוטיזם.
חניכי התנועה ארגנו אירוע פנימי בקיבוץ ובכסף
שאספו קנו את הציוד הדרוש להקמת גינה
בהוסטל .גם "נטפים" בחצרים נרתמו לעניין
ותרמו את ציוד ההשקיה.
לאחר קניית הציוד יצאנו ,כ 50-ילדים לעבודה
בשטח ותוך כמה שעות הקמנו גינה לתפארת.

ילדי קבוצת "תפוח" מחצרים ,בוגרי כיתה ו',
רכשו ציוד בית ספר לפתיחת שנת הלימודים
ל 15-תלמידים .מתחילת החופש עסקו הילדים
בפרויקט "תיק לכל תלמיד" .אספו תיקים
וקלמרים משומשים ,כיבסו וניקו אותם ,אפו
ומכרו מאפים ובכסף שנאסף קנו ציוד ל15-
תלמידים וכרטיסי מתנה לקניית חולצות בית
ספר חדשות .את העשייה המבורכת הזאת עשו
הילדים מכל הלב והנשמה יחד עם המדריכות,
בליל שבת ,16.8.2019 ,נערך בבית קמה ערב "חוף
שי איל ועומר כהן.
הסופש" ,ערב לקהילה שהופק כולו על-ידי הנוער
לומדים להכיר/עדי לב ,מנהלת תחום (בליווי המדריכים) .זה היה ערב של הרבה צחוק,
הילדים בחינוך החברתי
מערכונים שנונים ,ריקודים של בנים ובנות,
סרטונים ,עוגות וקינוחים מעולים ,פרידה מבוגרי
י"ב ,קבלת ילדי שכבה ז' החדשה והרבה כיף
קהילתי .הערב שיקף היטב את העוצמות ,העשייה,
היחד ,היכולת לבטא את נקודת המבט של הנוער
על הבית המשותף שלנו (הם עושים זאת בהרבה
הומור שנון ואיכותי וגם מעט צנזורה ,כנדרש)
ועבודת הצוות .כל אחת ואחד באים לידי ביטוי
בדרכם המיוחדת :ציור תפאורה ,כתיבה ,צילום,
עריכה ,ארגון ,משחק ,הגברה ריקוד והקמת דוכנים.
בימים ראשון עד שלישי ,4-6.8.2019 ,השתתפו
"שמעון בלילות" נותן בראש/טל
 168ילדי כתה ו' ,העתידים לפתוח את שנת
הלימודים ב 1-בספטמבר בבית הספר "מבואות שם טוב ,מנהלת הביטחון הקהילתי-יישובי,
הנגב" בשובל ,בסמינר מטעם המועצה במרכז מחלקת היישובים
החברתי בבית הספר .הסמינר נועד ליצור חיבור
חברתי בין ילדי היישובים והיכרות עם מתחם
בית הספר ,לפני הכניסה לחטיבת הביניים .ביומו
הראשון של הסמינר עברו הילדים סדנאות היכרות
בתחומים שונים ,כמו תיאטרון ,אקרובאלאנס והיפ
הופ .ביום השני התקיים משחק "המרוץ למיליון"
ברחבי "מבואות הנגב" ,שנועד לסייע לתלמידים
העתידיים להכיר את בית הספר .ביום האחרון

בשבוע שעבר בנו חניכי שכבה ז' בבית קמה
משחקי חצר לילדי גן "ורד" ,גן ילדים מעוכבי
התפתחות במשמר הנגב .הילדים היו מדהימים
לכל אורך הדרך  -בהתעניינות ,בהקשבה,
בשאלות ,ביוזמות ,ביצירתיות ובביצוע .התחלנו
במפגש ,שבו שוחחנו על מעשים טובים .מה זה
אומר? למה זה חשוב? נפגשנו עם אמא מהגן,
שסיפרה לנו על גן "ורד" מנקודת מבטה כאם.
השיחה נתנה לילדים השראה רבה ,שליוותה
אותם לאורך התהליך .הילדים התחלקו לקבוצות,
שוחחו עם מיטל הגננת ותכננו יחד מה להכין.
נפגשנו יחד ,צבענו ,גזרנו ,עטפנו ,הדבקנו ויצרנו.
החניכים הגיעו לגן "ורד" ,שאלו את מיטל שאלות
מרגשות והניחו בגן את תיבות החושים שהכינו,
המכילות משהו מיוחד לכל אחד מחמשת
החושים .הם סידרו את משחקי הבאולינג שהכינו
ותלו בחצר בקבוקים לקישוט ומשחק ,המזמנים
משחק עם מרקמים ,צבעים ורעשים.
עושים סרטים/תהילה שמואל ,מנהלת
החינוך החברתי בדביר

>>
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ביום שלישי ,23.7.2019 ,התקיימה פעילות
"יוצרים סרטים" עם רן בראון לבני הנוער בדביר.
בני ובנות הנוער שמעו מפיה של נעמה יבין
הרצאה על השפעת המדיה על חיינו ,בריונות
ברשת והתמכרות למסך .ההרצאה היתה
מרתקת ובני הנוער שיתפו פעולה והקשיבו
בעניין רב .בחלק השני יצרו הנערים והנערות
סרטים בנושא שימוש במדיה בחיי היום-יום של
הנוער ,החל מכתיבת התסריט ,דרך הצילום ועד
לעריכת הסרט.
הסרטים ,שהוקרנו בערב להוריהם של הנערות
והנערים ,עסקו בהשפעה החברתית של המסכים,
מציאות מדומה ואי קבלת האחר .הנערים עבדו
במלוא המרץ ,שיתפו פעולה זה עם זה ונהנו מכל
רגע .היה מרגש ,מצחיק ומיוחד מאוד .בסיום
ההקרנה שמעו ההורים את הרצאתו של רן בראון
על תרבות הנוער בעידן הדיגיטלי.

תנועות נוער
שיתוף פעולה והישגים לשבטי
הצופים /עפרה שיר לביא ,מנהלת
המחלקה לחינוך חברתי

חמשת שבטי הצופים במועצה סיימו בהצלחה
יתרה את מחנה הקיץ של תנועת הצופים ,שכלל
הענקת פרס מיוחד לשבט "איתן" ממשמר הנגב.
ביום חמישי ,1.8.2019 ,הסתיים ביער המגינים
מחנה הקיץ השנתי של הצופים ,שאליו יצאו
יותר מ 2,100-חניכים ומדריכים מ 22-השבטים
של הנהגת דרום ובכללם יותר מ 400-חניכים
מחמשת שבטי הצופים של המועצה .מחנה הקיץ
מהווה את מפעל השיא השנתי בתנועת הצופים.
המדריכים מתכוננים למחנה כשלושה חודשים
מראש ,מתחלקים לצוותי עבודה ,מתכננים מבני
ענק מסנדות שעוברים אישורי מהנדס וכותבים
מערך פעילות עבור החניכים.
השנה זכינו למחנה שכלל מגוון רב של הישגים
והצלחות בכל אחד משבטי המועצה .שבט
"איתן" ממשמר הנגב זכה באות ראש ההנהגה
לאחר שתוך ארבע שנים בלבד הצליח השבט
ליצור שכבת הנהגה עצמאית ומובילה .תכני
ההדרכה והצופיות הנלמדים בשבט הם ברמה
גבוהה והשבט מעורה בקהילה ומעורב מאוד
באירועי הקיבוץ.
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מקומפגש לסביבה/

רק שנייה

 /יונת ריין-ספיר

בתחילת הקיץ נחנכה
בכרמים חנות יד שנייה
ושמה "רק שנייה"

עבור שבט "צוק" ,שהוקם השנה בנבטים ,היה
זה מחנה הקיץ הראשון שזכו זכה לשבחים מפיו
של קלי כהן ,מזכ"ל תנועת הצופים העבריים,
שהגיע במיוחד לבקר את השבט החדש ,על
המבנה שבנו .חניכי שבט "אשל" מיחדיו הקימו
מחנה בנושא "מרוקו" .השער עוצב בדמות
מתחם מרוקאי מעוטר ,החניכים עברו פעולות
אודות ההיסטוריה של העדה וקיימו טקס "חינה"
מסורתי .שבט חצרים בחר לקיים מחנה בנושא
סיפורי התנ"ך .כ 70-חניכים משבט "נגב" בגבעות
בר יצאו למחנה .השנה ,לראשונה ,פעל השבט
ללא מדריכי חוץ .לאורך ימי המחנה הורגשה
התמיכה והליווי של קהילת גבעות בר והורים
רבים הגיעו לקחת חלק במטבח המחנה .החניכים
בנו מבנים בהשראת התוכנית "פיניאס ופרב".

מקייצים ביחד/אלמוג מלכה ,רכזת
מרחב בני שמעון בתנועת "השומר הצעיר"

השנה התקיימה בפעם השלישית הקייצת
המשותפת בין קיני בני שמעון של "השומר
הצעיר" לסניף רהט של תנועת "אג'יאל" (החטיבה
הערבית של השומר הצעיר) .השנה השתתפו
בקייצת המשותפת חניכי שכבות ד'-ה' מקן דביר
וחניכי שכבות ד'-ו' מסניף רהט .את ימי הקייצת
העברנו בפעילויות תוכן משמעותיות ,שעסקו
בהכרת התרבויות ,בחיים המשותפים וביצירת
קשר וחוויות משותפות לחניכים .הפעילויות
הועברו בקבוצות מעורבות ,עם מדריכים משתי
התנועות.

שירלי חכם יפרח ,רכזת איכות הסביבה

הקמת החנות החלה כחלום של שתי חברות
קיבוץ :גוגי יצחקי ולאה שלם .בתחילת השנה
פרסמה המועצה האזורית בני שמעון קול קורא
מטעם המשרד להגנת הסביבה המבשר על
תמיכה בפרויקטים של קהילה וסביבה .ועדת
סביבה וקיימות בכרמים התגייסה והגישה
מועמדות לקול הקורא .האתגר הראשון היה
למצוא מקום .בקיבוץ אין מבנים פנויים ולכן
נבחרה מכולה ששימשה כמחסן ציוד לקהילה.
מיקומה של המכולה  -בסמוך למרכז הקהילתי
"במה לקהילה"  -התאים בדיוק ליעד .למרבה
השמחה ,היתה החנות בין הפרויקטים שנבחרו.
מטרתו של המיזם היתה לממש את מעגל
הקיימות הקהילתי כדי לעודד צרכנות נבונה:
צמצום הקנייה של מוצרים חדשים באמצעות
העדפה של שימוש חוזר ומקסום השימוש
במשאבים הקיימים ביישוב למען הקהילה .בנוסף
לכך ,הוחלט להפעיל בחנות מחלקת השאלה של
ציוד משומש במצב טוב ,שאינו נדרש לשימוש
קבוע ויכול לשמש אחרים מדי פעם ,כמו ציוד
קמפינג ,תיקים ומזוודות ,כסאות בטיחות לילדים
וכדומה.
החנות החלה לפעול באופן סדיר בסופי שבוע
ועל-פי התוכנית ,תיפתח במקביל לאירועים
קהילתיים ב"במה לקהילה" .כמו כן ,הכוונה היא
לקיים בה אירועי שיא לקראת חגים ובהתאם
לעונות השנה .בדרך זו ,היא תשמש כמקום
למפגש ויצירה משותפת של חברי הקיבוץ .כל
הפריטים בחנות  -בגדים ,נעליים ,אקססוריז,
ציוד לתינוקות ועוד  -נמכרים במחירים סמליים
לחברי הקיבוץ ולמבקרים מבחוץ.

ומיון של הפריטים השונים .עד מהרה התמלאו
כל החללים הפנויים שבמשרדים בשקיות מלאות
בבגדים ונעליים .עוד לפני שהחנות עצמה נחנכה,
הקמנו דוכן של פריטי יד שנייה ב"יריד האביב",
שנערך בקיבוץ לפני פסח .את הדוכן הקים
והפעיל צוות של מתנדבות ומתנדבים מהקיבוץ.
זו היתה הזדמנות ראשונה לראות את החזון קורם
עור וגידים .לקראת היריד הועלו הצעות לשמות
לחנות וביריד נערכה הצבעה .לאחר תחרות
צמודה ,נבחר השם "רק שנייה".
אחרי שהמכולה פונתה מכל הציוד והסתיימו ימי
החורף והגשמים ,התחלנו בעבודות השיפוץ,
שכללו ניסור של פתחים במכולה ,שישמשו
כחלונות ודלת ,וכן שימוש חוזר בריהוט שנלקח
ממבנים ישנים בקיבוץ .ביום שישי אחד בסוף
מאי ,קיימנו בוקר מרוכז עם מתנדבים ומתנדבות
מהקהילה ובו צבענו את התקרה ,עשינו חורים
בקירות וחיברנו לייסטים (פסי עץ) כתשתית
לקירות עץ .בתחילת יולי הגיעו העבודות לישורת
האחרונה .באחר צהריים מרוכז חוברו לוחות
העץ לקירות והורכבה הרצפה .בעזרת עובדים
מקצועיים חוברה המכולה לחשמל והותקנו
מזגנים .בכמה גיוסים אחרונים של מתנדבים
(תמיד מגלים בסוף שיש עוד הרבה דברים
קטנים )...התחלנו בהכנת המדפים והרכבתם,
במקביל לתיקונים אחרונים במכולה.
ואז ,באמצע יולי ,התחלנו להכניס את הסחורה

לחנות בעזרתן של מתנדבות רבות .אפילו הילדות
באו לעזור .וואו .כמה בגדים מיד שנייה יש! כמה
אנחנו קונים וקונות ובסוף פשוט מוסרים הלאה.
ערכנו מיון קפדני ונשאר עוד הרבה מה למיין,
אבל הנה! החנות שלנו מוכנה.
ביום שישי ,26.7 ,חנכנו את החנות בקבלת שבת
קהילתית מקסימה וחגיגית .היתה מוזיקה ,היה
כיבוד והרבה יד שנייה.
ולסיום  -מסקנה סביבתית מכל התהליך :יש
לנו יותר מדי בגדים .אנחנו קונים יותר מדי
ומשתמשים במעט כל כך .בבקשה ,בפעם הבאה,
לפני שאתם קונים בגד חדש  -חשבו האם אתם
באמת זקוקים לו .האם הבגד הזה באמת חסר
לילד שלכם? אולי יש אפשרות לקנות בגד מיד
שנייה? אתם מוזמנים תמיד.
זו הזדמנות נהדרת להודות לכל המתנדבות
והמתנדבים לכל אורך התהליך ,מהגיית הרעיון
והתכנון ,דרך השיפוץ ,ההרכבה ,העיצוב והדאגה
לבגדים .תודה מיוחדת למשרד להגנת הסביבה
על התמיכה הכלכלית ,לשירלי חכם יפרח ,רכזת
איכות הסביבה במועצה ,על הליווי והגמישות,
לחבר הקיבוץ מוטי כוג'סטה ,שעזר ,תכנן
והקדיש זמן רב לעבודה בחנות ולכל המתנדבות
והמתנדבים שלנו.
בואו לבקר אותנו בחנות! בוודאי תמצאו משהו
שיתאים לכם.

את העבודות להקמת החנות הובילו מתנדבים
מתוך הקהילה ,החל מהכנת התוכנית הפיזית
למכולה  -תוכנית חשמל ע"י מהנדס חשמל
מהקיבוץ ותוכנית שיפוץ ע"י איש מלאכה  -וכלה
בעיצוב החנות ע"י צוות המיזם .בשלב הראשון
נדרש לפנות את הציוד הישן מהמכולה ולהעבירו
למחסנים אחרים .העבודות השונות בוצעו
באמצעות ימי גיוס מרוכזים של חברי הקהילה.
מכיוון שההקמה החלה בחודשי החורף ,לא פעם
נאלצנו לדחות את העבודות בשל הגשמים ,גשמי
ברכה ,כמובן.
במקביל לשיפוץ הפיזי של המכולה ,התחלנו
באיסוף בגדים וציוד יד שנייה מחברי הקיבוץ
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פרוייקט בת מלך

רק בגלל הרוח
הנשים והילדים התארחו
בדירות האירוח של היישוב
וקיבלו מצעים ,ארוחות
ופעילויות מגוונות

הכל התחיל מחלום גדול ומתוק .החלום הגדול
 למצוא מיזם שיש לו משמעות ערכית ,עםעשייה של דבר טוב לחברה ממקום של נתינה
ואכפתיות .החלום המתוק – לגעת בנקודה שבה
הנוער והקהילה 'יעופו' יחד והחיבור יהווה לכל
אחד מקפצה לתת את הטוב ביותר .כך פרויקט
נולד" .במקלט יש  12נשים אמיצות מרחבי הארץ,
שברחו מביתן עם ילדיהן בגלל אלימות בבית
והגיעו למקלט שקולט אותן בחיבוק וממתיק את
המציאות העכורה שחיו בה עד עכשיו" ,אומרת
סלעית גבע ,מנהלת מקלט "בת מלך"' .המשפט
הזה נאמר באפריל והוא הספיק כדי שבני הנוער
של שומריה יגידו – זה הפרויקט שלנו!
"לא היה צריך יותר מדי כדי שהנוער יידלק
על הפרויקט .זה הגיע במקום" ,מספרת מרים
הופמן ,רכזת הנוער לבנות בשומריה" .מהרגע
שבו נפגשו בני הנוער לשיחה ראשונה עם סלעית,
כבר היה ברור שזהו הפרויקט ".מדובר בקייטנה
של שלושה ימים מושקעים לנשים ,יחד עם 40
ילדיהן ששוהים איתן במקלט  -קייטנה ייחודית
ומדהימה ,שהופקה עבורם על ידי בני הנוער,
שחיפשו לעשות משהו משמעותי במהלך חופשת
הקיץ הארוכה ובינינו – מצאו בגדול!
"לפני כארבעה חודשים ,קצת לפני פסח ,התחלנו
לחפש כיוונים לפרויקט קיץ" ,אומרת שרה
אפללו ,חברת ועדת הנוער בשומריה" .משהו
שיעצים אותם ,יוציא מהם את הכוחות והעוצמות
ויהפוך עבורם את החופש הגדול למשהו שיש בו
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יותר מטיולים ופעילויות .הבנות רצו מאוד משהו
שיש בו משמעות ,שנשאר בלב לאורך זמן .בני
הנוער שלנו ,כמו הרבה נערים ונערות ,רוצים
לתת מעצמם ולעשות טוב .הם הובילו לאורך
כל הדרך וניווטו את הפרויקט בראש גדול ומתוך
רצון להעניק".
"הן השקיעו עבודה מחשבתית וארגונית מאומצת
מאוד כדי לתכנן את סדר היום של כל קבוצה:
הנשים ,הילדים הקטנים ,הבנות והבנים" ,מוסיפה
מרים .הכל עד הפרטים הקטנים ,לתת כמה
שיותר ומכל הלב .הבנות ,מספרת מיכל רום,
רכזת החינוך ביישוב ,הצליחו לרתום את הקהילה
כולה" .זה הפך לפרויקט יישובי .חיברנו את
היישוב והקהילה ,את חברי המזכירות ומזכיר
היישוב ,קיבלנו פרגון וסיוע טכני וכלכלי .זה היה
תהליך ארוך ומקסים ,שהתפתח בשותפות מלאה
עם היישוב .מרגש לראות איך כולם שותפים
ורוצים להיות חלק .המחשבה הראשונה היתה -
לעשות טוב עם הנוער שלנו ,להצמיח את המקום
של החסד ,הנתינה והאכפתיות .הנערים והנערות
הוכיחו לנו שהדבר הטוב ביותר שאדם יכול
לעשות לעצמו – הוא לעשות טוב לאדם אחר.
למעשה ,פעלו ביישוב  4קייטנות מקבילות :קייטנה
לנשים ,שכללה סדנאות מהממות ,המועברות
בהתנדבות על ידי נשים מהיישוב ,קייטנה לבנות
עם פעילויות מתאימות וקייטנה לבנים שהפעילו
בני הנוער ,עם פעילויות אטרקטיביות מתאימות.
אפילו לו"ז לילדי הגן יש בקייטנה .בנוסף לכך,

יש גם כמה תינוקות ,שאליהם צמודות במסירות
בנות מקסימות מכיתה ו' ,שביקשו גם הן להצטרף
לפרויקט ואותן מובילה רחלי ,תושבת היישוב.
"הברק בעיניים מיגנט את כולם" ,מספר אחד
מהנערים" .בהתחלה ,חשב כל אחד מאתנו
שייתן כמה שעות ,נתחלף ונעשה משמרות ,אבל
כל מי שהגיע לפרויקט נשאר מההתחלה ועד

במקלט יש  12נשים אמיצות
מרחבי הארץ ,שברחו מביתן
עם ילדיהן בגלל אלימות בבית
והגיעו למקלט שקולט אותן
בחיבוק וממתיק את המציאות
העכורה שחיו בה עד עכשיו
לרגע זה ואף אחד אינו מתכוון ללכת באמצע.
חברים מוותרים על סמינריון הדרכה וקומונה
של התנועה ,כי יש תחושה באוויר שזה אירוע
מדהים ולכל מה שמחנכים אותנו לתת – זה
בדיוק המקום".
גם בנות השירות הלאומי ,שהיו אמורות לסיים
את השירות שבוע קודם לכן ,נשארו עוד שבוע
והתנדבו לצוות הטכני :חלוקת ארוחת בוקר
בחדרים ,הכנת האולם לפעילות יצירה ,סידור
לאחר הפעילות ותפעול המטבח .בכל אחת

מהארוחות השתבצו נשים מהיישוב להגיש את
הארוחה ולקפל בסיומה ,כדי שהבנות יוכלו להיות
עם הילדים .יש תחושה שכולם מגויסים ורוצים
מאוד להיות חלק מהדבר הגדול הזה .ההתגייסות
ברמת היישוב וברמת המועצה ממש מרגשת",
אומרת אחת מהנערות.
אז יש לנו גיוס כספים ויש תכנון לו"ז וחלוקה
לדירות ,אבל מתברר שעדיין נותרו פרטי פרטים,
שצריך היה לתכנן מראש עד הפרט הקטן ביותר,
כדי להפוך את שלושת הימים האלה לחוויה בלתי
נשכחת עבור האמהות והילדים.
הנשים הן חרדיות .אנו מתחשבים באורח חייהן
והתאמנו את עצמנו לצרכיהן ".מספרת מרים.
"למשל ,הכנת האוכל והתאמת הצרכים לאמהות
ולילדים בכל הימים האלה – צוות המטבח היקר
שלנו עמד במשימה מעל ומעבר .לפני הקייטנה
ישבנו עם צוות המקלט ועברנו אתו על כל פרט
ופרט .על האוכל ,הצורך בלול לתינוקות ,אמבטיה
לתינוק ,רגישויות לסוגי מזון מסוימים וכו' ".לא
יאמן לאלו פרטים קטנים היינו צריכים לרדת
כדי שזה יצליח .זה מה שהופך את הקייטנה
למוצלחת .מעבר לנתינה הפיזית והארגונית,
קיימת הנתינה הרגשית ,הבאה לידי ביטוי בכך
שעל אף השוני ,אנחנו מכבדים את המקום
והבחירה שלהם" ,אומרת שרה.

שעד לאותו רגע לא הכירו ובטבעיות מעניקים
להם חום ואהבה ,לראות אותם מגויסים בתחושת
השליחות הזו  -זה המצבר שלנו .ערכי היישוב,
או יותר נכון ,הערכים של עם ישראל ,המורמים
על נס לאורך השנים ,באים לידי ביטוי באירועים
הללו ,שבהם תופסים הערכים מקום גבוה יותר
מהמקום הפרטי".

דירה התארחו שתי נשים וילדיהן .משפחה בת 12
נפשות קיבלה דירה לעצמה" .מכיוון שהמקלט
צפוף ,נתנו קצת יותר פרטיות לכל אמא וילדיה",
מסביר יניב ,מזכיר היישוב" .השתדלנו לאפשר
להן כמה שיותר מרחב וכמה שיותר פרטיות.
לתת להן טיפה יותר אינטימיות וזמן משפחתי
ממה שהמקלט מאפשר להן ביומיום ,דבר שקיים
אצל כל אחד מאתנו באופן טבעי".
כשניר זמיר ,ראש המועצה ,הגיע לסיור בפרויקט,
אני פוגשת אותן ביום השני של הקייטנה .הוא מצא את בני הנוער בסיום פעילות עם הילדים.
ביום הקודם הגיעו הנשים והילדים בבוקר ,הנערות ארגנו את ארוחת הערב ,כשמסביב
חוו פעילות משותפת ולאחר ארוחת הצהריים המולה רבה וחיוכים מאוזן לאוזן" .ממש מרגש
התפצלו .הנשים נסעו לסדנת קרמיקה בניר אותי לראות את החבר'ה האלה ,איך הם הרימו
עקיבא והילדים ובני הנוער זכו לפעילויות שונות את כל הפרויקט המדהים הזה לבד" ,אמר ניר.
ביישוב .זה באמת פרויקט לא פשוט" ,אומרת "אני רואה אותם עכשיו ואני גאה על כך שבני
מרים" .באופן טבעי ,יש צורך בהרבה תיאומים נוער כאלה גדלים במועצה שלנו .בתוך ההמולה
והשלכות מעכשיו לעכשיו .הבנות נמצאות עם וההתרגשות ,אני ממש רוצה שתמשיכו לעשות
עוד הרבה דברים טובים והעשייה הזו תשמש
מנוף לפרויקטים נוספים שמשנים את פניה של
לא היה צריך יותר מדי כדי
החברה בישראל.

שהנוער יידלק על הפרויקט .זה
הגיע במקום

הילדים מהבוקר עד שבע בערב .זה לא קל .הן
נדרשות לגלות אחריות רבה והאמת היא שמדהים
לראות עד כמה הן עושות זאת באופן מעורר
השראה .אני מודה ,שאת הכוח שלי לפרויקט
הנשים והילדים התארחו בדירות האירוח של אני שואבת מהן ".כאן מוסיפה מיכל" :לראות
היישוב וקיבלו מצעים ,ארוחות ופעילויות מגוונות .נער ונערה מתנתקים מהמקום האישי שלהם,
את השיבוץ לדירות ביצעו אנשי המקלט .בכל חושבים על טובתם של ילד או ילדה מתוקים,

"כל הנשים אצלנו הן נשים שנאלצו להגיע למקלט
בשל אלימות בבית" ,מספרת סלעית גבע ,מנהלת
המקלט" .הן מגיעות לכמה חודשי שיקום ,במטרה
לאפשר להן לקבל החלטות שלא בסביבה
אלימה .החיים במקלט אינם פשוטים .המגורים
המשותפים במתחם אחד יוצרים לחץ .קהילת
שומריה התגייסה לסייע ולהעניק לנשים ולילדיהן

>>
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>>
חופשה אמיתית .הצוות השקיע בצורה שלא
תיאמן .לכל ילד בקייטנה יש חונך וזה מאפשר
לאמהות להתרכז בחופשה של עצמן.
כשנכנסתי לאחד החדרים ,ראיתי את אחת
האמהות יושבת מהורהרת .שאלתי אותה איך

היא מרגישה באווירה החדשה .בעיניים דומעות
ובקול חנוק ,בעודה אוחזת בכוס קפה ,המעידה,
למרות הכל ,על סוג של שלווה ,ענתה לי" :אני
חושבת שמאז הטיול השנתי בכיתה י"ב לא
יצאתי לטיול או לחופשה ולא היה לי זמן לשבת
עם עצמי בנחת וברוגע .כשאני פוגשת את הנשים
והנוער בקהילת שומריה ,אני מבינה באיזה מצב
נורא הייתי עד שעזבתי את הבית .אני מתפללת

שהילדים שלי יצליחו להקים משפחות כמו שהם
פוגשים ביישוב הזה".
זו תמצית הדברים .הנשים שלנו נמצאות
במציאות לא פשוטה .הן אסירות תודה על
החופשה המדהימה ומביעות תודה רבה לקהילת
שומריה ,לנערות ולנערים המקסימים ,על
ההתארגנות המדהימה ויותר מכל  -על הרצון.
מרגש".

מעברים בשטח /

איסי-לי פרי קמפבל ,עובדת סוציאלית קהילתית תעסוקתית" ,מעברים נגב צפוני"

מנצלים הזדמנויות בגיל השלישי
סדנת אימון קבוצתית לניהול הזדמנויות לקראת
פרישה ובגיל השלישי בבני שמעון ,קמה מתוך
הבנה של הצורך לסייע לפורשים במעבר הייחודי
והדרמטי מעולם העבודה לעולם הפנסיה ,יחד
עם רצון לסייע בחיבור מחודש למשאבים,
חלומות והזדמנויות ,מתוך ההכרה בפוטנציאל
הגלום בפרק חיים מיוחד זה.
הסדנה באה לעולם בשותפות של עמותת ותיקי
בני שמעון וארגון "מעברים" ,במימונו וביוזמתו
של המשרד לשוויון חברתי.

"אני חושבת שמאז הטיול
השנתי בכיתה י"ב לא יצאתי
לטיול או לחופשה ולא היה
לי זמן לשבת עם עצמי
בנחת וברוגע"
מעברים בשטח /

פרישה מעבודה מהווה נקודת מפנה בחייו של
אדם ונחווית על ידי רבים כתהליך של סיום ,של
סוף .תהליך פרישה בכלל ותהליך פרישה בחברה
הקיבוצית ,על ייחודיותו ושונותו ,הוא תהליך
הדורש הסתגלות למציאות חדשה ולהגדרות

חיזוק והעצמה של יכולות ,העלאת מוטיבציה,
חיזוק הביטחון ותחושת המסוגלות ,יחד
ולמרות השינויים הרבים שאיתם מתמודדים
אנשים בגילאי .60+
יצירת בהירות לגבי העתיד החדש הרצוי,
תוך התבוננות על מכלול תחומי החיים :פנאי,
בריאות ,העשרה ,משפחה ,התפתחות עצמית,
התנדבות ,חברויות חדשות ועוד.
מתן כלים להתמודדות עם חששות ,פחדים
וחסמים ,הכרוכים באופן טבעי בתהליך השינוי

לאורך  8מפגשים קבוצתיים ושני מפגשי אימון
אישיים ,התאפשר למשתתפים להיפרד באופן
מודע ,רגשי ושלם ,מפרק משמעותי וגדול בחייהם,
מעולם העבודה שהכירו ,יחד עם מתן הזדמנות
להתחבר מחדש לכוחות ,חלומות וכישורים,
לעצב תמונת עתיד אופטימלית ,להגדיר מטרות
חדשות ומשמעותיות ,להיפגש עם ההזדמנויות
הקיימות במרחב המועצה ,להתמודד עם הרווח
שבין הרצוי למצוי וליצור מרחב משתף לדילמות
וסוגיות המעסיקות אותם בשלב זה של החיים.

הסדנה לוותה בחוברת "מסע" אישית שקיבל
לסדנה בבני שמעון הוספנו שני מפגשים כל משתתף ,סרטונים ,מצגות ,מוזיקה ומתודות
מטעם המועצה :מפגש עם מיכל עובדיה ,ייחודיות מעולם הפסיכולוגיה החיובית.
רכזת ההתנדבות ועינת מדמון ,מנהלת מדור
פרט ב"מעברים" ,לשיח בנושא תעסוקה ומפגש הסדנה הונחתה על ידי מעין לפידות גלקר ,עובדת
סוציאלית תעסוקתית ,מאמנת ומדריכה אישית

איסי-לי פרי קמפבל ,עובדת סוציאלית קהילתית תעסוקתית" ,מעברים נגב צפוני"

יש לנו נוער ענק!

במהלך חופשת הקיץ יצאו עשרות בני נוער
לעבודה והשתלבו במקומות תעסוקה שונים
ומגוונים ברחבי המועצה .פרויקט "ענ"ק" (עבודת
נוער בקיץ) מהווה בית לבני הנוער בכל הקשור
לתעסוקה וסיוע בהשתלבות במקומות תעסוקה
ברחבי המועצה ,החל מבחירה של מקום העבודה
והמשך בליווי במהלך העבודה.
זו השנה הרביעית של קיץ מוצלח לפרויקט
"ענ"ק" של "מעברים" ,בשיתוף עם החינוך
החברתי במועצה .ההתיישבות הכפרית שלנו
מאפשרת ליישובים ,בעלי עסקים ומסגרות
שונות במועצה לפתוח את ליבם לבני הנוער
שלנו ולקלוט אותם לעבודה במהלך הקיץ .אנו
יודעים שעבודת נוער תורמת לפעילות חיובית
ומונעת התנהגויות סיכוניות.
מעסיקים רבים רואים ערך מוסף משמעותי
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בעבודת נוער .רשות העתיקות ,ששותפה
לפרויקט בשלוש שנים האחרונות ,מעסיקה
מאות בני נוער ברחבי הארץ ובמהלך חודש יולי
עבדו במסגרת זו גם  10בני נוער מהמועצה.
השנה היתה מרגשת במיוחד ,כאשר בני הנוער
שלנו חשפו ממצא נדיר במזרח התיכון ובעולם
בכלל  -מסגד כפרי.

 14בני נוער הועסקו במהלך חודש יולי בשני
מחזורי העסקה במועצה ועסקו בעבודות שונות
של תחזוקת במתקני המועצה .ביישובים הועסקו
עוד עשרות בני נוער ,בשיתוף עם מנהלת תחום
נוער באגף החינוך.
תודה לכל בני הנוער שלקחו חלק בפרויקט ,יישר
כוח ובהצלחה בשנת הלימודים!

מעשיר על ניהול כלכלי בתקופת הפנסיה
מחודשות של פרק החיים העתידי.
בהנחייתו של שרון שכטר משובל ,יועץ לכלכלת
מטרתה של סדנת האימון היתה ליצור מקום המשפחה.
המאפשר לעבד ,מנטלית ורגשית ,את תהליך בסדנה לקחו חלק תושבים ממגוון רחב של
השינוי ,יחד עם מבט המופנה לעתיד ,תודעה יישובי המועצה ,חלקם לקראת פרישה וחלקם
רחבה ולב פתוח ,המגויסים לבנייה של עתיד פרשו בשנים האחרונות .הסדנה התקיימה בבית
חדש ,עשיר בביטוי עצמי ,תחושת משמעותיות גיל-עד במשמר הנגב ,באירוחם הלבבי והנדיב
וחדוות עשייה .הסדנה התמקדה בהיבטים של ענת הורביץ ,דפנה דגן וסילביה בלושטיין.
הכוללים:
המיקום נבחר במטרה לחשוף את פעילותו
מתן מקום לעיבוד של תהליך השינוי ,יחד עם של מרכז התעסוקה בבית גיל-עד ולהפוך אותו
חיזוק של תפיסת השינוי כפוטנציאל לצמיחה למרכז יזמות אזורי של ותיקי המועצה.
והמשך הגשמה.

וקבוצתית לפיתוח קריירה בעולם העבודה ובגיל
השלישי ,חברת קיבוץ משמר הנגב .למעין ניסיון
רב ועשיר בהנחיית קבוצות אימון למגוון גילאים
ואוכלוסיות .לאורך השנים עסקה מעין בפיתוח,
הנחייה והכשרה לעבודה עם אוכלוסיות מעוטות
הזדמנות וקהלים הנמצאים בצמתים בעולם
הקריירה .בשנים האחרונות היא עוסקת גם
בפיתוח מענים ייחודיים לגיל השלישי ,המבוססים
על הרוח ,הידע והכלים של גישת הכוחות ,זאת
מתוך אמונה גדולה בזכות וביכולת להמשיך
ולממש פוטנציאל בכל מצב ,זמן ונסיבות חיים.
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מה מתחשק לכם מתנה:

פיצה או פסטה?

נקודת שוויון

 /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

והנה אנחנו אחרי החופש הגדול ולפני חופשת
החגים (כבר שמתם לב שבאוקטובר יהיו רק 12
ימי לימודים?) .פתאום ה"חופש" הזה נהיה לי
קצת צפוף .ניסיתי להבין למה בדיוק התכוונה
המדינה בחופשים הללו ולכן פתחתי מילון .לא,
לא באמת פתחתי ספר עב כרס ועלעלתי בין דפיו
עד שהגעתי אל הערך הרצוי .הקלדתי בגוגל את
המילה "חופש" ובחרתי את ההגדרה המתאימה
לי ביותר .גם זה סוג של חופש.
לעיתים נדמה לי שהמילה "חופש" נשחקה עד
עפר והפכה ללא יותר מקלישאה.
אנשים משתלחים באנשים אחרים מאחורי
מקלדת בשם "חופש הדיבור" ,פרטיות של
אחרים מופרת בשם "חופש הציבור לדעת",
מפעלים ממבצעים פיטורים המוניים בשם
"חופש הפעולה" ,נשים לאחר לידה ,שידיהן
מלאות עבודה וגופן עייף ,מקבלות "חופשת לידה"
ועיתונאים מפרסמים עובדות שלא נבדקו בשם
"חופש העיתונות".

מבצע בסי קפה סניף דבירה:
 1+1על כל הפיצות והפסטות*

תחנת דלק דור אלון צומת דבירה ,טלפון08-9917233 :
* התמונה להמחשה בלבד .ההטבה על הזול מבין השניים ,ניתן לשלב במבצע בין הפיצה והפסטה .פיצה משפחתית בלבד .ט.ל.ח .החברה
רשאית להפסיק את המבצע בכל עת .בסניף דבירה בלבד ,ההטבה תקפה בימים ב׳-ד׳ בשעות  .16:00-20:00תוקף המבצע 1.9-30.9.19
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בפרסומות אומרים לנו שאם רק נשתמש עוד
קצת בכרטיס האשראי ונבזבז עוד כסף ,נזכה
בחופש מוחלט ,כזה שאין שני לו ,עד החופש
הבא .מסתבר שיש דבר כזה "חופש הפרסומת".
תשאלו את חברת  , Hoodiesשקמפיין ה"איראן זה
כאן?" שלהם עורר סערה ציבורית כאשר נאמר
בו."Freedom is Basic" :

החופש להיות בחופש
שמעתם יותר מפעם אחת את המשפט" :הרי אתם נמשכת חופשת הקיץ כשלושה חודשים ,שבהם
יכולים לצאת לחופש מתי שאתם רוצים ,לא?" אז המשפחה המורחבת מתגייסת והילדים מבלים
זהו ,שלא .גם כאן מדובר בעסק שעליו להמשיך באזורים חמים יותר עם הסבא והסבתא.
ולהתקיים ,להמשיך לעבוד ,אחרת יקרוס.
בארה"ב שנת הלימודים קצרה ביותר והחופש
והנה כאן ,ממש כאן ,מצויה הסתירה בין ה"חופש" ארוך .ימי החופשה להורים תלויים בחוזים אישיים
ל"חופש להיות בחופש" .הילדים שלנו ,של כולנו ,והם מועטים יחסית .לפיכך ,מרבית הילדים מבלים
נמצאים בחופש ממסגרות החינוך בזמנים תקופות ארוכות במחנות קיץ ,החל מגיל צעיר.
קבועים ,לא מתוך בחירה אלא פשוט כי ככה
זה ואנחנו איננו חופשיים באמת לצאת לחופש באוסטרליה נמשכת חופשת הקיץ שישה שבועות
(מדצמבר עד פברואר) ולאורך השנה פזורות
שלנו איתם.
חופשות נוספות בתום כל עונת לימודים .ימי
משרד החינוך יצא בתוכניות "בתי הספר של החופשה להורים תלויים בחוזים אישיים.
החופש הגדול" ו"ניצנים" ,כדי לתת מענה להורים
ולילדים עד כתה ג' ולהקל על הנטל .ארגונים ביפן החופשה השנתית אינה בין כיתה לכיתה,
שונים מפעילים קייטנות ומחנות קיץ לילדים אלא בין סמסטר לסמסטר .את החופשה מעבירים
הגדולים יותר (כי ילד בכתה ז' פשוט לא ילך בלימודים ,שכן מדובר באמצע שנת לימודים
לקייטנה ,אבל "מחנה קיץ" זה כבר משהו אחר ולא בסיומה.
לגמרי) כדי לתת "פתרונות".
גם בישראל נעשו שינויים בחופש הגדול ,הוא
לכולם ,כולל למדינה עצמה ,ברור מעל כל צל קוצר ע"י שר חינוך אחד והוארך ע"י שר אחר.
חופשות החגים הוארכו וקוצרו בהתאם .החשיבה
של ספק שהחופש הזה כובל.
על "פתרון" ועל "הקלה בנטל" הנופל על ההורים
אומרים שככה זה בכל העולם ,אבל האמת היא
ועל המשפחות בעקבות החופש של הילדים חזרה
שמדינת ישראל מובילה בקרב מדינות ה OECD
בפער בין חופשות הילדים לחופשה העומדת והתמקדה בילדים ,כאילו  80ימי חופשה הם גזירה
משמיים ,החקוקה בסלע.
לרשות ההורים העובדים.

אבל ,כפי שנראה בעולם ,יש אפשרויות אחרות.
הנה מעט נתונים יבשים ,להשוואה:
במסגרות החינוך בישראל יש  80ימי חופשה אפשר לקצר את ימי החופש של הילדים באופן
בשנה ,מתוכם עשרה שבועות מרוכזים בקיץ .כללי ,אפשר לפזר אותם לאורך השנה ואפשר
ממוצע ימי החופשה להורים עומד על  12יום להגדיל את מספר ימי החופשה של ההורים
העובדים.
בשנה.

בכל העולם מדברים על יציאת הילדים לחופשה בהולנד יש  65ימי חופשה במסגרות החינוך
ממסגרות החינוך ,אבל לא מצאתי בשום מקום ולהורים לא פחות מ 20-יום.
הגדרה של החופש הגדול כחופשה משפחתית.
באנגליה וצרפת החופש לתלמידים הוא בן שישה
שבה גם ההורים נמצאים בחופש יחד עם ילדיהם
שבועות בלבד ,המתחלקים בין סופי הסמסטרים.
והמשק כולו נערך לימי החופשה המשפחתית,
בטורקיה ובחלק ממדינות בריה"מ לשעבר,
כך שלכולנו יהיה חופש להיות בחופש.

קיימות אפשרויות רבות שיאפשרו למשפחות
לצאת לחופש יחד .להיות בחופש ,להרגיש
חופש ולא לחפש "פתרונות להקלה בנטל" .כל
מה שצריך הוא שמישהו שם למעלה ,בהנהגת
המדינה ,ייקח לעצמו את החופש המחשבתי
ויאפשר לכולנו את החופש להיות בחופש.

בפועל ,החוק מעניק לשכירים ימי חופשה לפי
הוותק במקום העבודה ,אך ימי חופשה אלה אינם
חופפים בשום צורה לימי החופשה בבתי הספר.
המעסיק גם אינו חייב לאפשר יציאה לחופשה
בכל רגע נתון לפי בחירה ,אלא בהתחשב בצרכי
מקום העבודה ,כשמרכז המחשבה העסקית הוא
לאפשר לעסק להמשיך ולהתקיים ולא לקרוס
עקב מחסור בעובדים.
גם עצמאים אינם באמת חופשיים .לכאורה ,הם
יכולים לבחור את ימי חופשתם .אם אתם עצמאים,
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מועדון שביל הזהב

מקומפגש לבריאות /

רונה פויירינג

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

ין יוגה – רק להיות /

הלה לכטמן-גרבי

השעה היא שעת ערב ,אולי אחרי העבודה,
הילדים ,עיסוקי הבית או הפנאי .אנחנו מתיישבים
על הספה ,או במקום האהוב עלינו ו ...שקט .רק
אנחנו עם עצמנו ,אבל בעצם ,אנחנו שולפים מיד
את הסמארטפון ,את השלט או במקרה אחר,
ספר קריאה .נדמה שבעולם שבו אנו חיים קשה
למצוא זמן שבו אנו מבלים זמן איכות עם עצמנו,
עם המחשבות ,התהיות ועם שקט אמיתי .מקום
שבו נניח את העשייה בצד ונהיה רק באי-עשייה.
מרבית תרגולי היוגה המוכרים הם תרגולים
אינטנסיביים ודינמיים .תרגולי יאנג .התנוחות
והמעברים ביניהן מביאים אותנו עמוק לתוך
עשייה ומאמץ ובנוסף לכך ,אנו שואפים למצוא
בהן את השקט ואת ההתבוננות הפנימית.

כל שעות היום ,אפילו בשעות הבוקר ,מיד עם
הקימה מהשינה .נוכל לקחת עמנו כמה תנוחות
מהשיעור אל היומיום ובכך להעצים את השפעתו
של התרגול ואף לאפשר לעצמנו רווחה ומנוחה
פיזית ומנטלית גם לאורך ימי השבוע.

במועצה ,אני עוסקת באימוני גוף דינמיים מזה
שנים .כמורה ליוגה ויניאסה ,המתרגלת תרגול
אינטנסיבי ודינמי ,מצאתי בתרגול הין יוגה את
האיזון בין העשייה היומיומית הבלתי פוסקת
שלי לבין ה"אי-עשייה" .

תרגול הין יוגה ,הנקרא גם דאו יוגה ,קיים מזה
אלפי שנים .בכתבים עתיקים נמצאו כמה עשרות
של תנוחות פאסיביות ,שתורגלו לצורך העמקה
בתרגולי מדיטציה וישיבה ארוכה יותר בתנוחות
פראניאמה (תרגולי נשימה) .בשיעור ין יוגה אנו
פוגשים מספר תנוחות ,כאשר בכל אחת מהן
נשהה מספר דקות .אותן תנוחות יוגה מקבלות
התייחסות עמוקה מעצם השהייה הארוכה
בהן .בכניסה לתנוחה נחווה כנראה קושי או אי-
נוחות ,אך תוך כדי הישארות בתנוחה מתאפשר
לנו להעמיק עוד אל תוך הרקמות הרכות ואל
הפאשיה (רקמת חיבור המחברת ומקשרת בין
כל חלקי הגוף) .ביציאה מהתנוחה נחווה הרפייה
והתאוששות של המפרקים והרקמות הרכות
ונכין את הגוף לתנוחה הבאה.

כמה מילים על עצמי :שמי הלה לכטמן–גרבי,
מורה ליוגה בסטודיו "שאיפות" בדביר .בנוסף
להיותי מרפאה בעיסוק ,העובדת במרכז
הטיפולי במועצה ובשירות "מעגן" בגני הילדים

אני מזמינה אתכם להצטרף ולהתנסות בתרגול
ין יוגה בשיעור במסגרת חוגי המועצה (חפשו
את המידע בעלון החוגים) ולסדנאות השונות
המתקיימות ברחבי המועצה והסביבה.

בנוסף לעיסוי של הרקמות העמוקות ורקמות
החיבור ,פועל תרגול הין יוגה ,המגיע מאזור
הודו-סין ,גם על המרידיאנים ,בדומה לטיפול
בדיקור סיני .המרידיאנים משפיעים על הגוף
הפיזי וגם על הרגש והנפש .מתרגל הין יוגה עשוי
לפגוש במצבים רגשיים שונים במהלך השהייה
בתנוחות ולאפשר גם הרפייה ושחרור רגשי ,כמו
גם התמודדות עם סערת רגשות ,כגון אושר גדול
או בכי .תרגול הין יוגה נקרא גם "יוגה של כניעה"
ולעיתים האתגר הגדול בתרגול הוא לאפשר
לעצמנו להיות חשופים לרגש ,לשהות ולהרפות.
יציאה משיעור ין יוגה מזכירה לפעמים יציאה
מטיפול ספא או עיסוי ומשרה שלווה ונחת על
המתרגל .תרגול הין יוגה יכול להיעשות לאורך
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מקומפגש לכלכלת הבית /
חוגי קתדרת
ותיקי בני שמעון
תש"פ

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.
מידע כללי
פתיחת שנת הפעילות:
סיום שנת הפעילות:
		
בין השעות:

יום ראשון  3בנובמבר 2019
יוני 2020
18:30 – 17:00

החוגים יתקיימו במשך  4ימים בשבוע מראשון עד רביעי בקתדרת הותיקים (מועדון ותיקים) בדביר

תשלום לחוגים:
התשלום עבור ההשתתפות בחוגים הוא שנתי וכולל שלושה תעריפים:
₪ 150
השתתפות בסדרה אחת של הרצאות (עד  6-7הרצאות)
₪ 350
השתתפות בשלוש סדרות של הרצאות (בין  18-20הרצאות)
השתתפות מעל  20הרצאות – תשלום מלא על כל ההרצאות לאורך כל השנה
₪ 800
הרצאות הקתדרה פתוחות גם לכלל תושבי המועצה מגיל  62ומטה:
₪ 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)

תכנית חוגים שנתית
ימי ראשון
חוויה מהסרטים – ענת שפרן-אור
משפטים שעשו היסטוריה – עו"ד דוד
יהב
מטאורולוגיה – צחי וקסמן
היהודי בתרבות ובאמנות – אביבה וינטר
בעין המצלמה – תיעוד וזיכרון  -נעמה
גליל
מיומנו של צלם עיתונות – אמנון גוטמן
ימי שני
עולם הצללים – סער קדמון
ארצות הברית ואנגליה  -אייל אופנבך
מוסיקה מחוללת שינוי – טל בן אור
מדע בג'ינס וסנדלים – ד"ר דניאל זלדס
מדע בגובה העיניים – ד"ר סיגל ביצור

ימי שלישי
החוויה הקלאסית – ירון קרשאי
הסלון הגיאוגרפי – איילה גיאוגרפית
סוגיות נבחרות במקרא ובתרבות
הישראלית -מרכז הרצוג
המזה"ת – אבי צפדיה
הומור – שלמה חלימה
ימי רביעי
יפן – ד"ר גלית אבימן
תעלומות בהיסטורית המדינה – רוני
פלאוט
נשים פורצות דרך – מירה כהן
אמנות מקראית – רחל ספיר
אנשים בתקופת המדינה שבדרך –
טובי גולן
יש לי כינור – חיה לבני

להרשמה ,שאלות ובירורים:
תרצה  | tirza53@gmail.com | 052-8893964תרצה פלח – מנהלת קתדרת ותיקי בני שמעון
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דניאל פליס  -ליווי משפחות
ועסקים קטנים
מתנדב בעמותת "פעמונים"
dany@hatzerim.org.il

052-5013682

שנת לימודים חדשה מצריכה חשיבה פיננסית
מחודשת .הרי הנתונים ,לרוב ,אינם נשארים כפי
שהיו לפני שנה :מעבר ממסגרת פרטית (פעוטון
פרטי) למסגרת ממלכתית ,מעבר לבית ספר אחר,
מעבר מכיתה לכיתה ,חוגים חדשים ,אחרים או
נוספים ,ספרים אחרים ,ציוד אחר או נוסף .בקיצור,
המון משתנים שיש לקחת בחשבון לתקציב של
השנה החדשה (אל מול ההכנסות שלנו).
לפניכם  10טיפים שיכולים לחסוך לכם הרבה כסף:
 .1בנו רשימה חכמה של ציוד לבית הספר – קחו
את הרשימה שמספק בית הספר והפעילו
שיקול דעת .החליטו מה מתוך הרשימה אתם
באמת סבורים שיש לרכוש .מחברת לשלושה
נושאים למשל ,היא פריט יקר ,שאינו הכרחי.
 .2בדקו עם הילדים מה חשוב להם .נהלו עימם
שיחה לפני היציאה לחנות .הקשיבו לרצונותיהם
ולחלומותיהם .דונו עימם במגבלות תקציב,
הפרידו בין "צריך" ו"רוצה" והקצו להם מסגרת
לדברים שהם רוצים ,למשל שתי מחברות
מקושטות.

דניאל פליס

החופש מאחורינו

(וגם ההוצאות בגינו ,אני מקווה)...

 .3בדקו את המלאי הקיים  -מה נשאר בבית
משנים קודמות ומה ניתן להעביר מאח אחד
לאחר .מחקו מהרשימה את מה שכבר יש לכם.
 .4ילקוט כל שלוש שנים זאת אופציה – מי
אמר שצריך לקנות ילקוט חדש כל שנה?
ילקוטים רבים נראים כמו חדשים לאחר
כביסה .דברו עם הילדים וקבעו כללים
לגבי תדירות הרכישה של ילקוט חדש.
 .5פצלו את הקנייה – זהו מה הם המוצרים
המוזלים בכל מקום וקנו רק אותם .בדקו היכן
כדאי לרכוש ילקוט וקלמר  -אולי בנפרד משאר
הקניות .שתי הוצאות אלה גבוהות יחסית ואם
תחסכו בהן ,תחסכו סכום משמעותי מכלל
הרכישה.
 .6עדיף בלי הילדים – יהיה לכם קשה להשלים
קנייה ולעמוד בפיתויים כשהילדים עמכם
בחנות .אם הילד רוצה לבחור לעצמו את
הילקוט ,קחו אותו למשימה מוגדרת .את שאר
הציוד רכשו ללא נוכחותו.
 .7חפשו במקומות נחבאים בחנות – המוצרים

הזולים יותר ,אלה שאינם ממותגים ,נמצאים
בדרך כלל בירכתי החנות ,או תלויים במקום
נמוך מאוד או גבוה מאוד .כמה צעדים ומאמץ
קל עשויים לחסוך לכם הרבה כסף.
 .8השאירו את המלאי בחנות – למרות המבצעים,
אין צורך לקנות ציוד בכמויות גדולות לכל
השנה .בהחלט ניתן להסתפק בכמות שתשמש
אותנו לתחילת השנה ובהמשך להשלים ציוד
לפי הצורך.
 .9בקבוקי מים וקופסאות אוכל – האם הילדים
שלכם שומרים על הציוד ,או שכל יום נעלם
להם הבקבוק וקופסת האוכל אינה חוזרת?
אם הם שייכים לסוג השני ,ותרו על רכישת
בקבוקים וקופסאות .זאת ממש זריקה של
כסף לפח.
 .10ארגנו בבית מקום לציוד שרכשתם  -כשהציוד
מסודר ,תדעו בדיוק מה יש לכם ומה צריך
להשלים בהמשך השנה.
חג שמח ושנת לימודים מוצלחת!

מאגר יועצים בני שמעון
 .1המועצה האזורית בני שמעון (להלן" :המועצה") ,החברה הכלכלית למועצה האזורית בני שמעון
(להלן" :החברה הכלכלית) ,החברה הכלכלית בני שמעון ייזום ופיתוח בע"מ (להלן" :ייזום ופיתוח"),
חשמל ירוק בע"מ (להלן" :חשמל ירוק") ,קרן בני שמעון ע"ר (להלן" :קרן בני שמעון") ועמותת מכון
רימון (להלן" :מכון רימון") מודיעות בזאת כי החברה הכלכלית ,ייזום ופיתוח ,חשמל ירוק ,קרן בני
שמעון ומכון רימון אימצו את מאגר היועצים של המועצה לצרכי התקשרות בפטור ממכרז לפי סעיף
 )8( 3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח – ( 1958להלן" :המאגר").
 .2המאגר יהווה לשימוש כל התאגידים העירוניים שבבעלות המועצה.
 .3כל תאגידי המועצה יוכלו להתקשר בפטור מכרז עם יועצים הרשומים במאגר.
 .4יועצים המעוניינים להצטרף למאגר ,מוזמנים לעשות כן באתר האינטרנט של המועצה.
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מבט גברי /

מבט נשי

כפיר לוי

מכתב
לבתי
ילדה אהובה שלי ,את עולה לכיתה א' .עוד רגע
תצעדי עם תיק בית הספר על הגב ,תעלי על
ההסעה ותסעי אל עולם חדש ,שונה מכל מה
שהכרת עד היום .אני יושב עכשיו ומנסה לחשוב.
האמת היא שאני די שובר את הראש בניסיון
לתאר לך את העולם הזה ,שקוראים לו "בית-
ספר".
את יודעת? אולי עדיף שלא אתאר לך את
העולם הזה .אני די בטוח שתביני מהר מאוד
את הפרינציפ וחוץ מזה ,אני כבר לא כל כך
זוכר איך העולם הזה זז ומתנהל.
מה שכן ,ילדתי ,אני מתרגש מאוד מהמחשבה
הזאת עליך כילדה שמתחילה כיתה א' ועוזבת
את החממה של הגנים בקיבוץ אל עולם לא נודע.
זה מוזר לחוש את התחושה של אושר מעורב
בגאווה וחשש .אני רואה אותך מודדת את חולצות
בית הספר ,שמה את התיק על הגב ומספרת לי

בעיניים נוצצות על מסעות הקניות המטורפים
עם אמא ,בחיפוש נואש אחר קלמר של הנסיכה
הקסומה ,מחדדים ועפרונות ,מחקים ומחברות
חכמות ,שרק אלוהים יודע מה זה .אני מתרגש
אתך ומנסה להתפעל מהמחברות החכמות,
שתכלס נראות לי רגילות לחלוטין ולא נראה לי
שהן יוכלו לפתור לבד תרגיל בחשבון.
אני מודה שאני לא זוכר את עצמי עולה לכיתה
א '.אני בטוח שהתרגשתי ,אבל עפעס ,לא זוכר...
זו לא חוכמה ,אני לא זוכר מה אכלתי אתמול
בצהריים ,אבל איפה שהוא נראה לי שככה
הרגישו סבא וסבתא כשהלכתי ביום הראשון
לבית הספר.
ילדה שלי ,אני מביט בך ומשתאה איך גדלת
כל כך מהר .אני יודע שאת מוכנה לשלב הזה,
לטיפוס המדרגה אל עבר עולם הלימודים ושיעורי
הבית .אין לי הרבה עצות חכמות ואני מקווה מאוד
שלא תזדקקי לעזרתי בתרגילי חשבון בפרט
ושיעורים ככלל ואם כן ,תזכרי תמיד שאמא היא
השכל בבית.
כמה עצות בכל זאת אוכל לתת לך והן:
תשמרי על החברים שלך מהקיבוץ ואל תוותרי
עליהם ,אבל תרכשי גם חברים חדשים .זה תמיד
מעניין לפגוש ילדים שבאים ממקומות אחרים.
תהיי נחמדה לכולם ,אבל לא מדי .דעי לעמוד

ההרשמה החלה באתר המועצה !

אולפן למחול

 | 20עיתון בני שמעון

חצרים  GASTANA DANCOטלפון08 -6473327 :
e-mail: gastana@hatzerim.org.il

/גילה מנביץ-מלול

100%
אחריות

על מה שחשוב לך ,אבל לא בכוח ,אלא בנימוס
ובחיוך.
תקשיבי בשיעורים ואל תפריעי למורים וזה משתי
סיבות :האחת  -אבא לא באמת זוכר מה זה
חיריק או שורוק והשנייה  -לאבא אין כוח להגיע
לחצרים רק כי הבת שלו נמצאת אצל המנהלת.
ילדה שלי ,תעשי לי טובה אחת קטנה :כשאת
עולה לאוטובוס ביום הראשון ללימודים ,תני
נשיקה ותעלי מהר ,בלי להסתכל אחורה ,טוב?
אני כנראה אזיל כמה דמעות של התרגשות ואולי
ארדוף קצת אחרי האוטובוס בזעקות שבר ,אבל
את אל תשימי לב לזה .טוב ,מבטיחה?
אוהב אותך
אבא
כפיר

מבאס להודות ,אבל אחד הדברים שצבעו לנו את
הקיץ הזה היה העיסוק בשני מקרי האונס (כביכול?)
שנדמה כי העירו קצת את התרדמה הציבורית
לגבי פגיעות מיניות ,או יותר חשוב לומר – הצורך
הבהול בחינוך מיני .יש המון מה ללמוד מהמקרים
האלה ,אבל הפעם אני רוצה להתייחס לנושא של
חינוך מיני ובעיקר – שיח על מיניות בבית .אם יש
דבר שקשה יהיה להתווכח עליו ,הוא שהתפיסה
של בני הנוער המעורבים באירועים האחרונים
לגבי מין ומיניות היא מעוותת .לצערנו ,אין מדובר
בנושא חדש – כבר שנים ארוכות שמחקרים שונים
(ביניהם מחקר אישי שלי) מעידים עד כמה התחום
של חינוך מיני חסר ובעייתי .הורים אינם מדברים עם
הילדים והילדות בבית ,מערכת החינוך מתקשה עד
מאד לתת מענה (מסיבות שונות שקצרה היריעה
להסביר כאן) והילדים והילדות שלנו לומדים על מין
ומיניות בעיקר מפורנוגרפיה ,כשהחשיפה מתחילה
כבר בבית הספר היסודי .אם כל מה שהם לומדים
על מין מגיע משם ,מהיכן אפשר לצפות לתפיסה
חיובית של מיניות בריאה ,שבבסיסה כבוד ,הדדיות
ורצון הדדי?
למי שאינם מכירים אותי אספר ,שאני עוסקת
בתחום הזה כבר שנים ,כמנחה קבוצות בנושא
מיניות ,חוקרת מיניות ומגדר באקדמיה ויועצת
חינוכית .תמיד מבאס אותי שהנושא הזה,
לפחות לתחושתי הבלתי-אובייקטיבית ,אינו
זוכה להתייחסות רצינית דיה .והנה ,מכיוון שאני
משתדלת ,כידוע ,לחפש את נקודות האור בכל
הזדמנות ,מצאתי גם בהקשר זה נקודת אור אחת,
בדמות היוזמה האזרחית המדהימה של 100%
אחריות .היוזמת היא שירי חפץ ואליה הצטרפו
גל יצחק ומרגנית ארז ,מנחה מקצועית בתחום
החינוך למיניות .שאיפתן היתה לקדם  100הרצאות
במקביל ,בתאריך  ,1.8.19שבהן יזכו הורים לקבל
מידע מקצועי לגבי השאלה הפשוטה" :איך לשוחח
עם ילדות וילדים על מיניות?" היוזמה צמחה
במהירות וגם אני ,כמובן ,קפצתי בהתלהבות על
הגל .אני נרגשת לספר שב 1.8-התקיימו מעל 250
(!) הרצאות ללא תשלום בכל רחבי הארץ ומאז
הן נמשכות בטפטופים .את ההרצאה שלי באותו
הערב העברתי ב"סטארט-אפ" ,מרכז הזדמנויות
לצעירים בבאר שבע ,עם מתנדב מקסים נוסף בשם
אופק שלזינגר .אופק ,אותו זכיתי להכיר במסגרת
היוזמה ,הוא מטפל ומנחה קבוצות בNLP (Neuro--

 )linguistic programmingועוסק בחינוך למיניות
בריאה ותקשורת מקרבת .הרצאה נוספת הבטחתי
וגם אקיים במגרש הביתי ,אצלנו בכרמים ב,12.9-
בשעה  .20:30כולכן וכולכם מוזמנות ומוזמנים.
במפגש שוחחנו (ועוד נשוחח) על הצורך בחינוך
מיני ,על הקשיים והאתגר וכמובן על ההתמודדות
– איך בכל זאת לפתוח שיחה? איך להכניס את
השיח הזה כחלק טבעי וזורם מהשיח בבית ,מאז
שהילדים.ות קטנטנים? באיזה אופן חינוך מיני הוא
לא רק "ה-שיחה" ,אלא תגובות לאירועי היומיום,
דוגמה אישית ,ביטויים שכיחים ,תרגול יומיומי של
מגע בהסכמה ובכלל – פיתוח אמפתיה ,הקשבה
ותקשורת.

שמי אדוה שכטמן כץ .אני חברת קבוץ להב ,עוסקת
בחינוך שנים רבות ובזמן האחרון גם בחינוך למיניות
בריאה .ב 1.8-זכיתי להשתתף במיזם "100%
אחריות" .העברתי מפגש הורים בלהב לכ 30-הורים
מלהב ומהאזור ,שבאו לשמוע איך ניתן ליזום שיח
על מיניות עם הילדים ,איך מסבירים ,איך מתמודדים
עם המבוכה וגם איך משוחחים על אירועים קשים
שעולים בחדשות .אני מאמינה שמיניות בריאה היא
נושא שאפשר וחשוב לדבר עליו עם הילדים באופן
יומיומי בבית ושמחתי לתרום מהידע שלי להורים
שהגיעו למפגש .אני מקווה שבכל רחבי המועצה
יימשכו מפגשים לנוער ולהורים בנושא זה.
תודה לך ,אדוה ואני מצטרפת לאיחול – שנזכה כולנו
להמשיך להעשיר את ההבנה שלנו גם בתחום הזה,
שהוא אחד החשובים והמאתגרים שלנו כהורים .אני
אשמח להשתמש גם בבמה הזו של הטור בעיתון,
כדי לתת פה תשובות לשאלות בנושא ,טיפים
ודגשים .אשמח לקבל שאלות ,הערות ,הארות
ובקשות ישירות אלי למייל.

בעודי מדפדפת ברשימת ההרצאות הארצית,
שמחתי לגלות במקרה את שמה של אדוה שכטמן
כץ מקיבוץ להב ,שהתנדבה גם היא להעביר הרצאה
במסגרת המיזם .את אדוה זכרתי כאמא אכפתית
ותותחית ,שפגשתי לפני שנים ,כשהצטרפה למפגש
בנושא מיניות שהעברתי לנוער בלהב .כבר אז
היה ברור שהנושא בוער בה ומתברר שמאז היא
Gila.manevich@gmail.com
רק המשיכה להעמיק בתחום .ביקשתי גם מאדוה
רק טוב והרבה אהבה
לשתף את הקוראים בחוויה שעברה וזה מה שהיא
כותבת:
גילה

עולים לשכבה ה'? עולים לשכבה ו'?
רוצים לקחת חלק בתנועת הנוער המיוחדת בעולם?
חולמים על שנה
חווייתית
ומשמעותית?

אנחנו מזמינים אתכם ,מתבגרים צעירים,
להתאהב ולהצטרף לבית שלנו

בואו לשנות את העולם!
וביחד ניצור מקום ומשמעות לכל אדם

מעוניינים?
השאירו את פרטיכם בלינק הבא:

https://forms.gle/TNnadBWVRVainXFh7

ונחזור אליכם בשמחה

 #פרטים נוספים בלינק

לפרטים נוספים:
בתאל050-5875943 :
יובל058-4255533 :
רוני053-3390948 :
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מרכז הצעירים

 /בר פלג ,מלגאית מרכז הצעירים

מקומפגש לתרבות

 /קרן סביון כחילה ,מנהלת מחלקת התרבות

לסטודנטים באהבה :מלגות לשנה הבאה
מתחילים ללמוד בקרוב? כבר סטודנטים ועוד לא
נסגרתם על מלגה לשנה הבאה? לקראת שנת
הלימודים ההולכת וקרבה ,החלטנו הפעם להקדיש
את מדור הצעירים במיוחד לכם! הנה כל מה שאתם
צריכים לדעת:
מלגת מרכז הצעירים של בני שמעון
מלגה משמעותית לתושבי המועצה ,המאפשרת
השתלבות בעשייה במרכז הצעירים שלנו .בואו
להיות חלק מהצוות המנצח של מרכז הצעירים
בתחום מסוים ,להשפיע על מה שקורה בתחום
הצעירים במועצה ובנוסף לכך ,לקבל על זה
 !₪ 10,000המלגה כבר פתוחה להרשמה באתר
המועצה.

מה עושים ב 20-השעות לקהילה?
" .1פותחים שולחן" 6 :מפגשי בישול משותפים
לצעירי וותיקי המועצה ,הכוללים גם סדנת
שף וסיור קולינרי .בתחילת הפרויקט תחולק
הקבוצה לתת -קבוצות .בכל מפגש תכין
קבוצה אחרת תפריט משותף ותלמד את שאר
המשתתפים לבשל על-פיו.
 .2הדרכה בכיתות "ניצן" ו"תלתן" :הדרכת ילדים
עם צרכים מיוחדים בבית הספר "ניצני הנגב"
בחופשת פסח ובחופש הגדול .בתחילת
הפרויקט יתקיים מפגש הכנה להיכרות עם
עולם הצרכים המיוחדים וגיבוש פעילויות .כל
משתתף יתחייב להתנדבות במשך שבוע אחד
(פסח או החופש הגדול).
" .3המקום שלנו" :פעילות קהילתית ביישובים .בכל
יישוב תתגבש קבוצה של משתתפים ,שיחליטו
יחד על מיזם קהילתי שיובילו ביישוב יחד עם
בעל תפקיד ביישוב .מיזם יכול להיות אירוע,
הרצאה ,תהליך קהילתי ,יריד-שוק ,שיפוץ מבנה
או גינות ועוד .המשתתפים יהיו אחראים לגיבוש
הרעיון ,חלוקה לתפקידים ,ביצוע המיזם והסקת
מסקנות.
מידע על מלגות נוספות
רוצים לשמוע על עוד מלגות שאינן מוגבלות
לתחומי המועצה? היכנסו לאתר המועצה האזורית
בני שמעון ותוכלו לקבל מידע על עוד המון מלגות
נוספות!

מלגת פר"ח מוגדלת
מלגה ייחודית לתושבי המועצה בשיתוף פר"ח,
המועצה האזורית בני שמעון ומפעל הפיס ,בסך
 .₪ 10,000המלגה משלבת חונכות שבועית
ותרומה לקהילה ,שתתבצע במסגרת פרויקט
של מרכז הצעירים .המלגאים יבצעו  120שעות
של חונכות פרטנית ו 20-שעות קהילה ביישובי
המועצה השונים ,בכפוף למרכז הצעירים.
קריטריונים:
 סטודנטים הלומדים לתואר באחד מהמוסדותלהשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג
(המועצה להשכלה גבוהה).
 סטודנטים הלומדים בבתי ספר להנדסאיםבאישור מה"ט (המכון הממשלתי להכשרה
בטכנולוגיה ובמדע).
 מגורים ביישובי המועצה. | 22עיתון בני שמעון

ייעוץ מלגות בחינם!
יש כל כך הרבה מלגות ,אבל איך יודעים במה
לבחור? אם גם אתם הלכתם לאיבוד בין כל המלגות
ובא לכם לשמוע עצה מאחת שיודעת ,פנו לברית
 מנהלת מרכז הצעירים וקבעו פגישת ייעוץ ללאעלות.052-3782263 .

המלצות החודש
צעירת החודש

סיון אליהו זסלבסקי ,מלגאית
מרכז הצעירים
הכירו את סיון מנבטים .היא נשואה לרומן
ואמא של נאור המתוק .לפני ארבע שנים
התחילה סיון לעבוד בבית הספר "אורים"
– בית ספר מיוחד למתבגרים על הרצף
האוטיסטי .בנוסף לכך ,היא סטודנטית לתואר
שני בחינוך מיוחד ואת כל זה הספיקה לפני
גיל  !32בשנה האחרונה היתה מלגאית
(מצטיינת!) של מרכז הצעירים במועצה והנה
מה שיש לה לספר לכם.
מה היה התפקיד שלך כמלגאית?
"במסגרת המלגה במרכז הייתי אחראית על
תחום התרבות".
ספרי על הפרויקט המשמעותי ביותר שלקחת
בו חלק במהלך השנה.
"למרות שהייתי אחראית על התרבות,
הפרויקט המשמעותי ביותר שלי היה דווקא
הקמה של ועדת צעירים (שלא היתה קיימת
לפני כן) במושב שלי ,נבטים .גייסנו כמה
חבר'ה שהתחום זורם להם בדם והם מוכנים
ורוצים להתנדב .בפגישות הראשונות דיברנו
על הרציונל ועל הערכים שאנחנו רוצים לקדם
ולאט לאט החלה להתגבש הוועדה  -שהיום
היא עוד בחיתוליה ,אבל אנחנו מלאי מרץ
ומוטיבציה להכניס למושב רוח צעירה .חברי
הוועדה הם חלק בלתי-נפרד מכל הטוב הזה
וחשוב להזכיר את שמותיהם :נעמה אזולאי
נחמיה ,יוגב נחמיה ,אוריה שבת ,עדי לב יוסף,
אלרם אליאס ,עדי אברהם ולירז בוהדנה".
למי היית ממליצה לקחת חלק במלגה הזאת?
"לכל מי שמרגיש שנושא קידום הצעירים
במועצה חשוב לו .אנשים בעלי יוזמה
ומוטיבציה ,כאלה שיודעים להגדיל ראש,
לקחת אחריות ולהיות יצירתיים .אני מאחלת
הרבה הצלחה לבאים אחרי ובטוחה שמרכז
הצעירים מתפתח בכיוון חיובי של עשייה
והרחבה של תחום הצעירים במועצה".
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

מופע השקה לאלבום החדש של ג'יין
בורדו
ג׳יין בורדו במופע השקה חגיגי במיוחד לאלבום
החדש ,השלישי במספר " -אוקיינוסים".
אורח מיוחד :דני סנדרסון .לוקיישן :אחד האולמות
היפים והמיוחדים בארץ  -תיאטרון "גשר" ביפו.
מתי. 20:30 ,10.9.2019 :
היכן :תיאטרון "גשר".
פסטיבל היין השנתי במתחם הקטר 🍷
בבאר שבע
חוויה קולינרית בערב שכל כולו יין ,גבינות והופעות חיות.
 ₪ 50לכרטיס כניסה ,הכולל מופע וכוס יין לטעימות.
ניתן לרכוש כרטיסים בערב האירוע.
מתי :יום רביעי11.9.2019 ,
אבי סינגולדה וחברים בערב ישראלי.
מתי :יום חמישי12.9.2019 ,
איטלו גונזלס ו"לאטין פאוור" בערב לטיני.
מתחם הקטר בבאר שבע משעה .19:00
פסטיבל התמר חוגג 20

פסטיבל התמר חוגג  20עם הופעות של שלום חנוך,
ברי סחרוף ,אסף אמדורסקי  ,עומר אדם ,בניה ברבי,
ישי ריבו ,פול טרנק ,טונה ועוד רבים אחרים
שלל מופעים מרהיבים למרגלות המצדה :מופעי
זריחה ,הופעות מדבריות ועוד.
כרטיסים ניתן לרכוש באתר של זאפה ,בכתובת
 https://www.zappa-club.co.ilאו *9080
מתי.14-18.10.2019 :
היכן :היכל מצדה – היכל התרבות של הטבע.

ואצלנו במועצה:
אנו פותחים את עונת מנויי התיאטרון
למבוגרים .2020-2019
כמו בכל שנה ,גם השנה ,בחרנו עבורכם רפרטואר
עשיר ,איכותי ומגוון ,הכולל את מיטב ההצגות של
מיטב התיאטראות בישראל :התיאטרון הקאמרי,
בית לסין ,החאן הירושלמי ,תיאטרון חיפה ותיאטרון
באר שבע.
מצפה לכם עונה מרגשת ,מרתקת ומהנה!
לפרטים נוספים :מחלקת תרבות הפנאי
 08-9911704/8וגם באתר המועצה ובפייסבוק של
המועצה.

סיור סליחות לילי בירושלים
כמדי שנה נצא לירושלים ,שהיא מרהיבה מתמיד
בזמן מנהג הסליחות ,נטייל בעיר ובסמטאותיה,
נשמע סיפורים ,נטעם מטעמים מקומיים ונרד לכותל
בחצות לזמן סליחות.
מתי 26.9.2019 :יציאה בשעה 17:00
ניתן להירשם לסיור באתר המועצה ובפייסבוק של
המועצה.
עלות למשתתף.₪ 60 :

תרבות ,בריאות ומה שביניהן
ד"ר אנאבלה שקד בהרצאה מרתקת :מה הלחץ?
איך מתמודדים עם סטרס?
האם באמת יש לנו השפעה על חיינו? ואיך הנפש
שלנו להתמודד עם דרישה לעוד ועוד מכל דבר?
מתי 18.9.2019 :בשעה 20:30
באולם בקיבוץ להב.
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