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תקופת החגים בעיצומה וזהו זמן של התחלות
והתחדשות.
פתחנו בהתרגשות את שנת הלימודים בכל
מוסדות החינוך – הגיל הרך ,בתי הספר והחינוך
החברתי .אירועי הפתיחה בבתי הספר נתנו
לנו הזדמנות נפלאה לראות את צמיחתה של
המועצה הלכה למעשה ואת שמחתם של הילדים
הממלאים את יישובינו .אני מבקש להודות לכל
צוותי החינוך במועצה וביישובים ולכל בעלי
התפקידים במחלקות המועצה – תחבורה,
בטיחות ,אחזקה ושפ"ה ,על התארגנות יסודית
ומקיפה ופתיחת שנה מסודרת ובטוחה.
בימים אלה התחלנו במועצה בכתיבת תוכניות
העבודה לשנת  .2020זו הזדמנות לבחון את
יעדי השנה החולפת וביצוע המשימות ולהגדיר
את הטעון חידוש ושיפור .המודל של כתיבת
תוכניות העבודה במועצה פועל כבר מספר שנים
ומאפשר ,לצד שימור הידע ובקרה על ביצועים,
לפתח וליישם תוכניות חדשות .בהמשך לכתיבת
התוכנית תתבצע הגדרת התקציב .זהו תהליך
ארוך ומורכב ,שמסתיים באישור המליאה בסוף
דצמבר.

בהמשך להיערכות לקראת השנה הבאה ,ולאחר
כשנה בתפקיד ראש המועצה ,אנו מתחילים
בתהליך אסטרטגי חדש למועצה .התקיים
מפגש של צוות היגוי רחב ,שבו הוחלט על מתווה
התהליך :דיוק ואשרור של חזון המועצה ,הגדרה
מחודשת של מטרות העל והעמקה בכל אחת
מהן ודיון ביישובים .במסגרת תהליך זה תתקיים
בתחילת נובמבר סדנת הוועדים השנתית,
בהשתתפות כל הנהלות היישובים.
כחלק מההתחדשות במרחב ,התחלנו להפעיל
במרכז ג'ו אלון תוכניות ברמת המועצה ,במטרה
להפוך את המקום למרכז פעילות של המועצה,
בנוסף ל"מבואות הנגב" .במהלך הקיץ התקיים
אירוע ראשון ,כפיילוט – שילוב של מופעי מוזיקה,
מתחמי אוכל ומקום מפגש .האירוע היה מוצלח
מאוד ובכוונתנו להוסיף עוד ועוד פעילויות במקום.
עם ההקלה בחום ולאחר המולת הבחירות ,אני
רוצה לאחל לכל אחת ואחד מכם ימים שקטים
ורגועים ,שנת פעילות ענפה ,עניין והתחדשות.
שנה טובה ובטוחה.
שלכם ,ניר

מה זה בעצם "התחלה"?
עובדה ממש ,או סתם מילה?
כשמשהו חדש נפתח
ועתידו אינו מובטח,
בדרך כלל ,חשים תקווה
וחוששים מאכזבה.
אין צורך להסביר מדוע,
כי המוכר והידוע
כבר לא יפתיע לרעה:
מרשם בדוק לרגיעה,
אבל אם לא ניקח סיכון,
אין גם סיכוי לשום תיקון
וכך ,אם לא נתחיל דבר
שלא ניסינו בעבר,
אז מה ,בעצם ,יהיה?
אולי ננשום ,אך לא נחיה.
מה הם חיים בלי מטרה?
הנוחיות שבשגרה
היא מרדימה ומשכרת,
אך מסרסת ,מעקרת
ומייבשת כל יוזמה.
אם לא נראה ולא נשמע
את המראות והקולות
מאחורי ההתחלות,
לא תישאר לנו סיבה
להתעורר כשבוקר בא.
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ריח של ראשית  /אפרת מור מילמן ,כרמים
זּוג ְצ ִע ִירים ִמ ְתנַ ֵּשׁק ַעל ַטּיֶלֶ ת
ו ֲַאנִ י ְמ ִר ָיחה ַה ְת ָחלָ ה
ַה ֶּשׁ ֶמׁש עֹולָ הְּ ,ב ַמ ֲהלַ ְך ֲהלִ יכָ ה
ו ֲַאנִ י ְמ ִר ָיחה ַה ְת ָחלָ ה
ְט ִבילָ ה ִראׁשֹונָ ה ַּבּיָם
ִּב ְת ִחּלַ ת ָהעֹונָ ה
ְמ ִר ִיחים ַה ְת ָחלָ ה.
יַלְ ָּדה ְק ַטּנָ ה ִעם יַלְ קּוט ּגְ דֹול
ּכִ ָּתה א' נִ ְׁש ַמע ּכְ רּוז ַּבּקֹול
ו ֲַאנִ י ְמ ִר ָיחה ַה ְת ָחלָ ה
ִא ָּמא מ ָֹוחה ִּד ְמ ָעה ַעל ּכֶ ֶתף נַ ַער ְּבלִ ְׁשּכַ ת ּגִ ּיּוס
עֹוד ֶרגַ ע ַהּכֹל י ֵָחל ּכְ ֶׁשהּוא י ֲַעלֶ ה לְ אֹוטֹוּבּוס
ִמ ֶיׁש ִהי ּפ ֶֹור ֶׁשת ִמ ִּמ ְקצ ַֹוע ַא ֲח ֵרי ָׁשנִ ים ַרּבֹות

לכל משפחת בני שמעון

חג שמח
ושנה טובה!

גליו
ן חגיגי

ִמ ֶיׁשהּו עֹוזֵ ב ְּבלִ י לְ ה ִֹותיר ִע ְקבֹות
ֵר ַיח ֶׁשל ַּתּפ ַּוח ַּב ְּד ַבׁשָ ,ח ָצב וְגֶ ֶׁשם ִראׁשֹון
ִמ ֶיׁשהּו ִמ ְתע ֵֹורר ִ ,מ ֶיׁשהּו הֹולֵ ְך לַ ִּיּשּׁון
אׁשית
להכל יֵׁש ֵר ַיח ֶׁשל ְּב ִר ָיאהֶׁ ,של ֵר ִ
ו ְָהר ַּוח? ָ ...הר ַּוח ָּת ִמיד ָח ְפ ִׁשית.

חדשות /

במסגרת התוכנית פועלות שתי נבחרות  -שכבה פרויקט "האח הגדול" בנבטים
ה' ושכבה ו' .מטרתה של התוכנית היא לחשוף יצא לדרך/מיכל אברהם ,מנהלת

נועה זמסקי

מה קורה?
מקבלים את השנה החדשה
עם הרב דוד לאו ,הרב
הראשי לישראל

ביום ראשון ,22.9.2019 ,שבוע לפני ראש השנה,
ביקר הרב הראשי לישראל ,הרב דוד לאו ,בפעם
החמישית במועצה האזורית בני שמעון .הרב
פתח את ביקורו בהרמת כוסית לרגל השנה
החדשה עם עובדי המועצה ,משם המשיך למפגש
עם ותיקי יחדיו וילדי גן "גפן" מתדהר במועדון
הוותיקים "מופת" במושבי יחדיו וסיים במפגש
עם תלמידי י"א וי"ב ב"מבואות הנגב".

"דולב" ,השוכן ליד קיבוץ דביר  .ניר זמיר ,ראש
המועצה ,החליט לחדש את הפורום ,שפעל בעבר
ובו חברים מנכ"לי המפעלים הפועלים בתחומי
המועצה" .חשוב למועצה ליצור שיתופים וקשרים
בין הדיסציפלינות השונות :תעשייה ,עסקים
קטנים ,אקדמיה ,חינוך ,יזמים וכדומה ,לטובת
האזור" ,אמר ניר בתחילת המפגש" .המטרה שלי
היא לסייע לכם לייצג את האינטרסים שלכם מול
גופים ממשלתיים מורכבים ,אבל גם לחדד ,לחזק
ולהגדיל את שיתוף הפעולה ברחבי המועצה".

חלונות מוארים בניצני הנגב/
אוסי מוריץ ,מנהלת בית הספר
מוקירים את הוותיקים
"ניצני הנגב"

מוקירים את נהגי המועצה

ניהול הגידול הדמוגרפי

ביום רביעי ,11.9.2019 ,התכנסו נציגי הנהגות
היישובים במועצה במועדון "שביל הזהב"
בקמפוס "מבואות הנגב" בשובל כדי לשמוע את
הרצאתה של טובי כהן ,מתכננת ערים ואזורים
במרחב הכפרי ,על גידול דמוגרפי במרחב הכפרי
ומשמעויותיו .ההרצאה נועדה לסייע למנהלי
היישובים להגיע להחלטות לגבי הגודל המיטבי
של יישוביהם והיא חלק מהתהליך האסטרטגי
שעוברת המועצה השנה" .אחרי שעברנו שנים
של גידול דמוגרפי מואץ ,שבו הוכפלה אוכלוסיית
המועצה ,עלינו לעבור לשלב של ניהול הגידול
בצורה מושכלת ,בהתאם לצרכים ולרצונות של
כל קהילה ויישוב" ,אמר ניר זמיר ,ראש המועצה,
בפתח ההרצאה.

בבוקר יום שלישי ,3.9.2019 ,נערך אירוע הוקרה
לכבוד השנה החדשה לנהגי האוטובוסים
במועצה ,הנהגים השכירים והנהגים הקבועים
המועסקים על ידי חברות הסעה חיצוניות .ניר
זמיר ,ראש המועצה ,אמר באירוע" :אתם עושים
עבודה חשובה במקצועיות רבה ועל כך נתונה
לכם הערכתנו ".אמיר ברזילי ,מנהל אגף החינוך,
הדרה גורפינקל ,מנכ"לית המועצה ,משה אורה,
מנהל מחלקת התחבורה ,דוד פרייברג ,מנהל
תחום הבטיחות ,עדי לב ,מנהלת תחום הילדים
וטל שם טוב ,מנהלת תחום הביטחון הקהילתי-
יישובי במחלקת היישובים ,שארגנה את האירוע,
הביעו גם הם את הוקרתם לעבודתם הקשה של
הנהגים ,מקצועיותם ותרומתם הרבה למועצה

.

ניר זמיר חידש את פורום מנכ"לי
המפעלים

לאחר הפסקה ארוכה ,התכנס ביום רביעי,
 ,4.9.2019פורום מנכ"לי המפעלים במפעל
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החברה הכלכלית "בני שמעון ייזום ופיתוח",
טלי לוין ,מנהלת "מעברים נגב צפוני" ואלי
מוגרבי ,מרכז הוועדה החקלאית המשותפת
למועצות בני שמעון ,מרחבים ושדות נגב .מנהלי
הגד"ש סיירו ברחבי מתחם גילת בהדרכתו של
ערן רווה ,מנהל מרכז המחקר וזכו לטעום זני
גויאבה חדשים ולשמוע על המחקרים השונים
המתבצעים במרכז ולהכיר את פעילות המעבדה
לשירות שדה.

את התלמידים לעולם של אתגרים הנדסיים
באמצעות תכנון ,תכנות והפעלה של רובוט,
לצד תהליך חקר של בעיות מהעולם האמיתי.
התוכנית גם מקנה למשתתפים סל של ערכים
חברתיים ,כמו עבודת צוות ,שיתוף פעולה
ומעורבות חברתית.

החינוך החברתי בנבטים
במסגרת פרויקט "האח הגדול" בנבטים ,חונכים
מדי שבוע ילדי החממה ,שכבות ד'-ו' ,את ילדי
חברת הילדים ,שכבות א'-ג' ,במסגרת החינוך
החברתי .ביום חמישי ,12.9.2019 ,הפעילו ילדי
החממה לראשונה השנה את הפעילויות השונות
שהכינו לילדי חברת הילדים בהשקעה ובאהבה
רבה.

סיור מנהלי גד"ש במרכז המחקר
גילת

מנהלי גד"ש (גידולי שדה) וחקלאים מיישובי
המועצה הגיעו ביום שני ,16.9.2019 ,למרכז
המחקר גילת לסיור במסגרת פורום מנהלי
הגד"ש .בנוסף למנהלי הגד"ש השתתפו בסיור
גם ניר זמיר ,ראש המועצה ,דרור קרוואני ,מנהל

חינוך
"מבואות הנגב"  -בית ספר
מוביל!

מורי ומנהלי החטיבה העליונה של "מבואות
הנגב" התבשרו ביום חמישי ,22.8.2019 ,כי בית
הספר נבחר להיות בין  72החטיבות העליונות
האפקטיביות ביותר בשנת הלימודים תשע"ט.
כל מורה בחטיבה העליונה של "מבואות הנגב"
יקבל ממשרד החינוך מענק חד פעמי בסך של
 8,400ש"ח .בין המדדים :מניעת נשירה ,קליטת
תלמידי חינוך מיוחד ,גיוס לצה"ל ,שירות אזרחי,
אחוז הזכאות לתעודת בגרות ,אחוז ההצטיינות
במבחני הבגרות ומידת השיפור.
ניר זמיר ,ראש המועצה" :איננו מופתעים .אנחנו
יודעים שיש לנו בית ספר תיכון מוביל בכל קנה
מידה .יחד עם זאת ,זו עדיין גאווה גדולה ,הוכחה
לכך שמדובר בבית ספר מוביל בכל תחום שהוא
ותעודת כבוד לכל צוות המחנכים ,המורים
והנהלת בית הספר ,בראשותו של אלי פרץ,
מנהל בית הספר.

נבחרת הרובוטיקה פותחת שנה
ב"ניצני הנגב"/ענבל משה

ביום שישי ,20.9.2019 ,נערך מפגש של פתיחת
שנה במתחם החקר החדש בבית הספר.
המפגש כלל הורים ,תלמידים צעירים הנכנסים
לתוכנית ותלמידים בוגרים ,שסיפרו על התוכנית
הרובוטיקה בבית הספר.
תוכנית הרובוטיקה FLL (FIRST LEGO
 )LEAGUEהיא תוכנית עולמית ,שבית הספר
"ניצני הנגב" משתתף בה זו השנה החמישית.

השנה החלטנו לפתוח את "חלונות מוארים
בניצני הנגב" במתכונת אחרת  -לקיים מפגשים
של שיתוף ולמידה יחד עם ההורים ,על מנת
לחשוף את ההורים לשפה הייחודית שלנו בבית
הספר ,לשמוע את דעתם ולהבין את התחומים
שמעניינים יותר את ההורים .אסיפות ההורים
התקיימו במתכונת של "נפגשים" עם מחנכת
הכיתה ולאחר מכן הוזמן כל הורה להירשם
באמצעות קישור שנשלח מראש לשני מפגשים
מתוך מבחר של כ 15-מפגשים אפשריים .את
המפגשים העביר צוות בית הספר בפתיחות
ובמקצועיות .בין המפגשים :מעגלי הקשבה,
מיניות בריאה ,התמודדות עם חשיפה לתכנים
בלתי הולמים ברשת ,על מצוינות והצטיינות,
אנגלית בכיף ,גוונים באמנות ,תופים אפריקניים,
מודעות לתזונה בריאה ,מצמיחים ועוד.

יום הוקרה לוותיקים בני שמעון ,בחסות עמותת
ותיקי בני שמעון והמשרד לשיוויון חברתי התקיים
ביום שלישי ,24.9.2019 ,במועדון קיבוץ בית קמה.
בהשתתפות כ 200-וותיקים מיישובי המועצה.
הבוקר נפתח בארוחה קלה ולאחריה שמעו
הוותיקים ברכות מפיהם של ניר זמיר ,ראש
המועצה ,הרב גבי קדוש ,רב המועצה ,עידית
אטינגר ,מנהלת האגף לשירותים חברתיים ובר
שניידר ,מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון .שיא
היום היה הופעתו של הזמר יזהר כהן שגם שיתף
את הוותיקים בשיריו.
תודה לקיבוץ בית קמה על האירוח הלבבי והנעים
ותודה והערכה רבים לוותיקי המועצה.
חג שמח ושנה טובה מצוות עמותת וותיקי בני
שמעון!

חינוך חברתי

ומפגשים חברתיים :שיפצנו ושידרגנו את מבנה
שביל הזהב והרחבנו את מגוון התכנים במועדון
שהפך להיות מאוד מבוקש ואטרקטיבי ,העשרנו
את הקיץ במפגשים רבים ומגוונים ,ייסדנו את
"חמישי בכיף" בגיל עד אחת לחודש וקבוצת
מתנדבות בתעסוקון ,הוקם פורום לרכזות הבתים
החמים במטרה לקדם ולהגביר את פעילות
הבתים החמים ,הרחבנו את המענים הניתנים
לוותיקי המושבים ובמהלך השנה הקרובה נמשיך
לבחון כיצד ניתן להרחיב את המענים ,התקיימו
מפגשים בנושאים מהתחום המשפטי והרפואי.
בנוסף ,לסדרת מפגשים עם פיזיותרפיסט בכל
יישובי המועצה ,הרחבנו את מסלולי ההצטרפות
לקתדרת הוותיקים (תשלום מדורג לפי מס'
סדרות) ו העברנו שאלון צרכים בקרב הוותיקים
לקראת תוכניות העבודה לשנתיים הקרובות.
ואכן ,לשמחתי ,במהלך השנה האחרונה אני רואה
עלייה במספר המשתתפים בפעילויות ומפגשי
העמותה.
בשנה הקרובה אנו מתכננים להרחיב ולהעשיר
את מגוון המענים:
• כיתת וותיקים לומדים בבה"ס מבואות הנגב –
הפרויקט הינו בשיתוף בה"ס מבואות .הכיתה
תפתח במהלך חודש נובמבר .בימי א בשעות
הבוקר .השיעורים יועברו ע"י מורי בהס. .
•סדנת הכנה לפרישה בשיתןף מרכז אפ 60+
•מועדון הסרט הטוב בקיבוץ חצרים – מפגש
הכולל סרט והרצאה אחת לחודש ,כ5-
מפגשים.
•סדנת "אנו מבשלים יחד" בשיתוף מרכז
צעירים.
•מפגשי העשרה ומפגשים לפי תחומים לאורך
השנה
•המשך הפעלת "חמישי בכיף" בגיל עד ועוד
ועוד...
ברצוני לנצל הזדמנות זו על מנת להודות ולהוקיר
אתכם וותיקים יקרים .על כך שפתחתם את לבכם
ונתתם לי להכיר ,להתחבר ,להעריך ,ללמוד,
להבין ולעשות יחד איתכם למענכם .בשמי ,ובשם
צוות העמותה ,עם הרבה הערכה והוקרה לוותיקי
המועצה ,נאחל שנה טובה ,שנה של עשייה ,שנה
של יחד ,בריאות וצמיחה.

נפתחה השנה במרכז החברתי/

שחר ברקת ,מנהלת המרכז החברתי
ערב פתיחת שנה במרכז החברתי של בני שמעון,
בהובלת שכבת "דרור" (י"ב) ,התקיים ביום שישי,
 13.9.2019והיה פשוט מדהים! במשך השבועיים
האחרונים השקיעו בני הנוער מאמצים גדולים
בהקמת תפאורה מעשי ידיהם וארבעה ימים
בר שניידר ,מנכ"לית העמותה.
מסכמים שנה בעמותת ותיקי בני
אחר כך כבר טסו לפולין .אין כמוכם!

שמעון

לפני כשנתיים התחלתי את עבודתי בעמותה.
שמחתי לפגוש מועדונים ,בתים חמים ופעילויות
עשירות ומגוונות ,הכוללות מענה נרחב ומפואר ,
איכותי ומקצועי .אך בעיקר שמחתי לפגוש ולהכיר
אתכם ,וותיקי המועצה.
בתקופה הזו שמנו לעצמנו למטרה להגביר
את מגוון הפעילויות ,בדגש על מפגשי העשרה
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כתבו עלינו /

זיו שמע

אלופי השחמט
יסמין אורבך
החופש הגדול עבר לו ,מה לא עשינו
עם הילדים שלנו לאורך אותם חודשיים
קסומים של קיץ ,ים ,בריכה וטיולים.
אחדים מהילדים הלכו לחוגים ולקייטנות
מעצימות ומלמדות בחופשת הקיץ,
ואחרים בחרו לטוס ולהשתתף בתחרויות
בעולם.
זה סיפורם של שלושה תלמידים מיובלי הנגב
שטסו בחופשה לייצגו את מדיינת ישראל ואת
בית הספר שלנו" ,יובלי הנגב" בגאווה רבה.
אביגיל פרנקל ובועז צביאלי תלמידי כיתה ה'
ואיתמר קרניאל תלמיד כיתה ו' של בית הספר
יובלי הנגב השתתפו במהלך הקיץ בשני תחרויות
שחמט ,באוקראינה ובסלובקיה .שלושתם הם
תלמידיו של יבגני קרסקי שבחמש השנים
האחרונות מדריך ומלמד שחמט ב"יובלי הנגב"
ובחוגי המועצה .עבור יבגני זו גאווה אמיתית ,והוא
חווה הנאה רבה מקטיפת הפירות.
אחת השחקניות המובילות שלנו היא אביגיל
פרנקל ,תלמידת כתה ה'  2מדביר .אביגיל
מספרת" :אני משחקת שחמט מגיל  .4הייתי
אלופת ישראל עד גיל  ,6אלופת ישראל לבנות
עד גיל  8ובשנה שעברה סגנית אלופת ישראל
לבנות עד גיל  .10בקיץ האחרון ייצגתי את ישראל,
זו השנה השלישית ברציפות ,באליפות אירופה
בשחמט.
 | 6עיתון בני שמעון

בחופשת הקיץ נסעתי למשך אחד עשר ימים
לסלובקיה כדי לייצג את מדינת ישראל באליפות
אירופה בשחמט! בתחרות השתתפות 1,300
שחקנים מכל אירופה .נהניתי מהחוויה מאד .אני
מתרגשת לקראת כל משחק .כיף להכיר שחקניות
מארצות שונות .בכל יום קמתי מוקדם בבוקר כדי
להתאמן לקראת המשחקים .כשניצחתי שמחתי
מאוד וכשהפסדתי התאכזבתי ,אבל למדתי מכל
משחק .ניצחתי בחמישה משחקים מתוך התשעה
ואני שמחה שהשתתפתי בתחרות .התמלאתי
גאווה לייצג את מדינת ישראל ולשחק כשדגל
ישראל לצדי".
איתמר קרינאל ובועז צביאלי השתתפו בתחרות
בינלאומית לילדים עד גיל  14באוקראינה .בועז
מספר לי" :טסנו לאוקראינה קבוצה של שבע

ילדים שחקני שחמט .התחרות התקיימה באולם
הוקי שבו היו כ 600-משתתפים והתחרות חולקה
לגילאים שונים .אני התחריתי בקבוצת הגילאים
.9-10
בכל יום שיחקנו שני משחקים .בשני המשחקים
הראשונים הייתי קצת לחוץ ,אבל אחר כך
התרגלתי למרות שמרבית המשחקים היו קשים
ומתוחים (מי שלא מבין בשחמט יתקשה להבין
את המתח שיש במשחק שמזיזים בו רק כלים).
מתוך תשעת המשחקים ניצחתי בחמישה .הייתי
די מאוכזב ,אבל הבנתי שזה תחרות בינלאומית
ואי אפשר לנצח בכל תחרות".
ללא ספק הגאווה היא גדולה ואנו מאחלים להם
הצלחה רבה בהמשך!
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מתחילים מחדש :פתיחת שנת הלימודים תש"פ
ביום ראשון ,1.9.2019 ,פתחו בתי הספר וגני
הילדים במועצה את שעריהם לשנת לימודים
חדשה .השנה החלו ללמוד בבתי הספר הפועלים
במועצה כ 2,600-תלמידים וכ 1,200-ילדים
בגני הילדים השונים .ניר זמיר ,ראש המועצה
ואמיר ברזילי ,מנהל אגף החינוך ,פתחו את שנת
הלימודים בברכה לשנת לימודים פורייה ב"ניצני
הנגב"" ,יובלי הנגב" ו"מבואות הנגב" ביום ראשון
בבוקר ,זאת לאחר שביום חמישי,29.8.2019 ,
השתתפו בטקס מוקדם לפתיחת שנת הלימודים
בבית הספר "נווה במדבר".
"אנחנו פותחים את שנת הלימודים במערכת
חינוך ששמה דגש על יצירה של מניפת אפשרויות
רחבה ככל הניתן ,כדי לאפשר לכל ילד למצות
את הפוטנציאל שלו" ,אמר ניר בטקסים השונים.
"אנחנו מרעננים בהתמדה את שיטות הלימוד
עם הפנים קדימה ,כדי להכין אתכם ,התלמידים,
לעתיד משתנה .חשוב לנו גם להקנות ערכים

מתחדשים ב"מבואות הנגב"

יפית סביר ,מנהלת החטיבה העליונה

לתלמידים שלנו ואחד החשובים שבהם הוא
קבלת האחר .לכן אנחנו דואגים לשלב כיתות
של חינוך מיוחד ,פתחנו גן לחינוך מיוחד ובקרוב
ייפתח בית הספר הראשון לחינוך מיוחד השוכן
בשטחו של בית ספר רגיל".

החטיבה העליונה ב"מבואות הנגב" עברה כולה
למבנה חדש ,שבו יש לכל שכבה מבנה ייחודי.
השנה נפתחה בהתרגשות רבה במשכן החדש,
הכולל כיתות גדולות ומתקדמות ,לובי מפואר ובו
ספסלים ,דשא סינתטי ,עציצים ופינות ישיבה,
שירותים מטופחים וכן חדרי צוות לכל שכבה.
המבנים החדשים תורמים רבות לחיזוק המבנה
הארגוני ולמטרות החינוכיות שאנו מקדמים.
הצוות החינוכי נמצא במבנה השכבתי וכך ניתנים
מענה ושייכות משמעותית לכל תלמיד ולכל איש
צוות .בין מתחמי השכבות מוקמו ספסלים ,פינות
ישיבה רבות ושולחן פינג פונג .משמח לראות
בני נוער רבים יושבים יחד ,לומדים ,אוכלים
וצוחקים ובעיקר יוצרים קשרים חברתיים .סמוך
למבני החטיבה נחנך מרכז המדעים והאמנויות.
במרכז מעבדות חדשניות ,המאובזרות בציוד
מתקדם ,המאפשר למידה מעמיקה ומיטבית
לכלל תלמידי בית הספר.

בבית הספר "ניצני הנגב" בבית קמה פתחו את
שנת הלימודים כ 560-תלמידים .בבית הספר
"יובלי הנגב" שבגבעות בר החלו השנה ללמוד
כ 530-תלמידים וב"נווה במדבר" שבחצרים
כ 350-תלמידים .בבית ספר "עצמונה" לבנות
בשומריה החלו ללמוד כ 150-בנות ובתלמוד
התורה בשומריה כ 200-בנים .ב"מבואות הנגב"
החלו את שנת הלימודים כ 1,020-תלמידים200 ,
מהם תלמידי שכבה ז' ,השכבה הגדולה ביותר
בתולדות בית הספר.

בנוסף לכך ,התחדשנו בחדר מיוחד במינו שעוצב

גליו
ן חגיגי

ה
תחלות
חדשות
באווירה התואמת את רוח המאה ה .21-המרחב
מאפשר למידה באווירה אחרת .צורת הישיבה
ואופן הלמידה יתנהלו באופן שונה ,המאפשר
פיתוח של שיתוף פעולה ושיח מפרה .במרחב
מוקמת עמדה ללמידה באמצעות מציאות מדומה.
בשנה שעברה עבד צוות בית הספר על בניית
יחידת לימוד בתנ"ך ,הבאה לידי ביטוי במציאות
מדומה.
חידוש נוסף בחטיבת הביניים  -במסגרת קורסי
הבחירה נפתח קורס בחינוך פיננסי וקורס ללימוד
אפליקציות להפקת סרטים ,שבאמצעותם יוכלו
התלמידים להפיק תוצרי הבנה .בחטיבה העליונה
לומדים השנה תלמידי שכבה י' במסגרת לימודי
השכלה כללית קורס מרתק בנושא "חוק ומשפט".
שנה טובה ומלאה חידושים ,יוזמות והתפתחות
בכל התחומים ,צוות ״מבואות הנגב״.

"אנחנו מרעננים בהתמדה את
שיטות הלימוד עם הפנים קדימה,
כדי להכין אתכם ,התלמידים,
לעתיד משתנה״

התחדשנו בחדר מיוחד במינו
שעוצב באווירה התואמת את רוח
המאה ה .21-המרחב מאפשר
למידה באווירה אחרת .צורת
הישיבה ואופן הלמידה יתנהלו
באופן שונה ,המאפשר פיתוח של
שיתוף פעולה ושיח מפרה.

>>
 | 8עיתון בני שמעון
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עולם :חדש או ישן?
הרב גבי קדוש ,רב המועצה

מה קרה בראש השנה?

ד"ר אודי קולומבוס ,חבר חצרים ואקולוג ברשות הטבע והגנים

שאלת מקומו של הישן מול החדש היא שאלה
הנוגעת לכל תחומי חייו של האדם  -לטכנולוגיה,
פילוסופיה ,ארכיאולוגיה ואף לבריאתו של העולם
כולו.

השפע והמגוון שסביבנו – פרחים ,עצים ,חיות
ועופות .אם איננו מאמינים בסיפור הבריאה
כלשונו ,הרי שהאדם החוקר ישאל את עצמו
איך ומתי נוצרו כל המינים הללו? מכיוון שיש כיום
הסכמה רחבה ,מגובה באלפי ראיות ,על תהליך
הברירה הטבעית והאבולוציה ,עולה השאלה מהו
קצב האבולוציה והאם הוא אחיד?

מדוע ,אם כך ,אין אנו מציינים את כ"ה באלול כיום
שהוא בעצם "ראש השנה" ,ראש השנים כולן?
הרי בתאריך זה החל העולם להיברא? נראה
שתשובה לשאלה זו תסייע לנו גם לפתור את
שאלת הישן והחדש.

מרכז העולם?

לכאורה ,האדם נברא וקיבל שליחות לשמר את
העולם ,אך לא  -התורה מייעדת לאדם במפורש
גם את אפשרות הפיתוח והשכלול של העולם:
ֹלהים ֶאת ָה ָא ָדם ַוּיַּנִ ֵחהּו בְ גַ ן ֵע ֶדן לְ ָעבְ ָדּה" ַוּי ִַּקח ה' ֱא ִ
ּולְ ָׁש ְמ ָרּה".
העולם נמסר בידי האדם לשכלל ,לפתח ,לחדש
ולקדם וכאן מגיעה שאלתנו המרכזית :האם
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ה
תחלות
חדשות

לכבוד השנה החדשה התבקשתי לכתוב על התחדשות בטבע .אנחנו רגילים לחשוב
על התחדשות בסקאלה המקומית והעונתית :מה צומח ,פורח ,או מניב עכשיו,
שלא היה כאן לפני מספר ימים או שבועות? אלו גורים ,גוזלים ,או צאצאים
נולדו העונה ואיך זה ביחס לשנים קודמות? קני-מידה אלה מתאימים לתפיסתנו
הבסיסית את עולם הטבע וטבועים בנו עוד מימי קדם ,כחלק מיצר ההשרדות
שלנו בעולם הטבע הסובב ,אולם הפעם אני מציע להסתכל על התמונה הגדולה
יותר – הן מרחבית והן עיתית.

לא מזמן חגגנו את ראש השנה שחל בא' בתשרי.
מה קרה היסטורית בתאריך הזה? ממבט דתי-
יהודי ,ביום זה נברא העולם ,אך זה אינו מדויק ,כי
העולם ,כידוע ,נברא בששה ימים ,כך שהתחלתו
היתה בכ"ה בחודש אלול והאדם נברא בא'
בתשרי ,ביום השישי לתחילת הבריאה .ביום
השביעי היתה השבת הראשונה עלי אדמות.
אם כך ,האדם נברא בראש השנה.

ראשית ,אנו חייבים לברר לעצמנו מהו הדבר
המרכזי ביותר בעולם שלנו? האם אלה גרמי
השמיים ,החיות? הצמחים? נראה שאין חולק על
כך שהאדם הוא המשאב המרכזי והמשמעותי
ביותר בעולם .האדם הזה (בלשון התורה ,הן
האיש והן האשה קרויים "אדם") מקבל עולם
מושלם ,בריאה מושלמת – השמש ,הירח ,החי
והצומח ,הכל בסדר מופתי ,בלי מאבקי סביבה
ושליטה ,בלי הרס וחורבן .האדם נולד למציאות
זו עם תפקיד ושליחות מאת האלוה" :לעבדה
ולשמרה" ,או בלשונם של חכמים במדרש:
"בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון ,נטלו
והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו :ראה מעשי
כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי –
בשבילך בראתי .תן דעתך שלא תקלקל ותחריב
את עולמי ,שאם קלקלת – אין מי שיתקן אחריך"
(קהלת רבה ז ,יג).

התחדשות
בראי האבולוציה

גליו
ן חגיגי

ההתחדשות תמיד טובה? האם הישן בהכרח
אינו טוב? ממש לא! אם נניח שמדובר בפיתוח
העולם מהבחינה התעשייתית ,ודאי ששום אדם
אינו מתגעגע לכבס בנהר ולבשל על פרימוס,
אך אם מדובר בתחומי חיים אחרים ,כמו מסורת
משפחתית או שבטית ,כמה עונג וערגה יש
לפמוטים העוברים מדור לדור בתוך המשפחה
וכמה סידור עתיק של הסבא רבא שלנו מרגש
אותנו יותר מכל סידור חדש ומריח דפוס .כאן
ודאי הישן עדיף על החדש.

איזון בין חדש לישן
לא לחינם נקרא "מעגל השנה" בשם מעגל .אנו
סובבים במעגלים וחוזרים בכל תקופה ובכל זמן
לנקודת הראשית ,בדומה לקפיץ בעל מעגלים.
הן שמירת הישן והן פיתוח החדש חייבים להיות
מאוזנים .יש דברים שאיש מאתנו אינו רוצה לוותר
עליהם ,כי הם מושרשים במסורת .כך היחיד וכך
גם האומה .כי המסורת הזו היא יסוד הקיום ,מרכז
חיינו ,ההבטה אל העבר וההסתכלות אל העתיד.
המשימה האלוקית של שליחות לשמירה על
העולם ולפיתוחו לא השתנתה .שמירת האיזונים
היא המשימה הגדולה והעיקרית בעולמנו.

הגעת ליעד?
אנו נפגשים עם ראש השנה במשמעותו הדתית
כיום הדין ,יום של חשבון נפש ,של עצירה
והתבוננות .העולם נברא אלוקי ,טהור ואידיאלי.
להיכן העולם הזה שואף? לאן רצים בני האדם?
מהו הכיוון או מהי נקודת היעד שאליה אנו והעולם
שואפים להגיע ומתי תקרא אלינו בשמחה
הקריינית ממכשיר ה" :waze-הגעת ליעד"?
נראה שהיעד העולמי עוד רחוק מאתנו ,אך
האחריות שלנו בימי חגי תשרי ,בתחילתה של
שנה ,היא לשאול עצמנו כיצד אני התקדמתי
לייעד האמיתי שלי? כיצד קידמתי את היעד
האמיתי של העולם? האם לקחתי אחריות למעשי
ולנעשה סביבי ,או שמא "זרמתי" עם מציאות
חיים אפרורית של חיים עכשוויים ,ללא חשיבה
על העתיד?
לא לחינם אנו מזכירים לעצמנו ב"סימני החג"
בליל ראש השנה את הרצון לעולם מתוק יותר,
לעולם של התחדשות ,שבו הטוב יכריע את הרע
לכיוון של עולם מתוקן ושלם ,שבמרכזו אנשים
מתוקנים ושלמים.

תהליך היווצרותם של מינים חדשים מתוך מינים
קיימים מכונה בשפת הביולוגים "התמיינות".
תהליך זה הוא תוצר של שינוי גנטי ביצור החי,
המשולב בתנאי סביבה המתאימים למכלול
התכונות והמאפיינים של היצור החדש .שני
תרחישים מאפשרים יצירת מין חדש של
אורגניזם :פרט נולד עם סט של תכונות שונות
מעט מאלה של הוריו ומתאימות בצורה טובה
יותר לסביבה שבה הוא חי .לכן ההסתברות
שישרוד ויעמיד צאצאים גבוהה יותר מזו של
פרטים אחרים באוכלוסייה .התרחיש השני הוא
שהסביבה משתנה (למשל בצורת ,שיטפון ,כניסת
טורף חדש למערכת ,או מחלה חדשה לאזור ועוד)
ותכונות שבעבר היו חסרות חשיבות או אפילו היוו
חיסרון ,מהוות פתאום יתרון עבור פרטים מסוימים,
המתאימים יותר לסביבה החדשה .אם ניקח את
התרחיש השני למצב קיצון ,נוכל להסיק שכאשר
מתרחשת קטסטרופה סביבתית (שריפות ענק,
התפרצות וולקנית ,שטפונות כבירים) ,מצד אחד
נמחקות מהמערכת אוכלוסיות שלמות ומצד שני
נוצרות נישות אקולוגיות רבות וחדשות ,שלא היו
קיימות לפני כן .מצב זה מעודד היווצרות של מינים
חדשים .עדות יפה לכך היא שכיום ניתן לראות
באזורים מרובי קטסטרופות ,כדוגמת הארכיפלג
של איי הוואי ,מגוון עצום של מינים .חלק הארי
של מינים אלה אינו קיים באף מקום אחר בעולם,
כלומר ,מדובר במינים שנוצרו באיים עצמם.

יצירתם של מינים חדשים בטבע? לפי התרחיש
הראשון ,הקצב הוא אחיד למדי ונגזר מקצב יצירתן
של מוטציות אקראיות בגנום .לפי התרחיש השני,
תקופות מרובות קטסטרופות יגררו בעקבותיהן
תקופה של התחדשות ויצירת מינים חדשים
באופן מואץ ביחס לקצב ה"רגיל" המוכר בטבע.
לתאוריה זו יש תימוכין רבים בשדה הגיאולוגיה:
מוכרים חמישה אירועים בעברו של כדור הארץ
שבהם התרחשה קטסטרופה סביבתית ברמה
גלובלית .אירועים אלה מכונים "הכחדות המוניות"
והאחרונה והמפורסמת שבהן היא זו שבה נכחדו
הדינוזאורים ,לפני כ 65-מיליוני שנים .לאחר כל
הכחדה המונית כזו ,מוצאים מאובנים חדשים
רבים שלא ניתן למצוא דומים להם לפני אירוע
ההכחדה .חוקרי האבולוציה אומרים שאנו חבים
את קיומנו האנושי למפץ האבולוציוני של היונקים,
שהתרחש בעקבות הכחדת הדינוזאורים .דוגמה
הפוכה יפה (המחזקת אף היא אותה תאוריה),
היא הימצאותם של "מאובנים חיים" – בעלי-חיים
שנותרו ללא שינוי במשך מיליוני שנים .אין הרבה
דוגמאות למינים כאלה ,אך הבודדים שכן מוצאים,
מאכלסים בדרך-כלל בתי גידול שמרניים מאוד,
שניצלו מאותן קטסטרופות ,בעיקר במעמקי
האוקיינוסים.
לסיכום ,החיים על-פני כדור הארץ מתחדשים
ומשתנים כל העת .בנוסף לשינוי האיטי והרציף,
המתועד היטב ברשומות המאובנים ,יש אירועים
גלובליים ,המביאים ל"מפץ אבולוציוני" ולשינוי
עמוק ומהותי במגוון המינים .בעולם העסקי
ובפסיכולוגיה נהוג לומר שכל משבר הוא גם
הזדמנות .נדמה לי שהטבע מדגים לנו היטב,
כי מאחורי קלישאה חבוטה זו יש אמת מהותית
ועמוקה.

שתהיה שנה טובה לכולם ,עם התחדשות טבעית
נחזור לשאלה שהצגתי בתחילה – מהו קצב בכל ההיבטים.
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נקודת שוויון
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נקודת שוויון  -בית לכל מה
ששווה

גליו
ן חגיגי

מכורה להתחלות

או עוד מכשיר טלפון נייד יהפכו אותם להיות
פופולריים יותר ,עדכניים יותר ומקובלים יותר.
העניין הוא שלא באמת אפשר לעמוד בקצב.
על כל טלפון נייד חדש יש כבר גרסה מתקדמת
יותר .על כל מותג שיקנו ,יהיה מישהו אחר עם
מותג נחשק יותר .אנחנו קונים מתנות לילדים
כדי שיתנהגו יפה ,ילמדו ויתיישרו לתוך השורה,
אבל כל מה שהם מבינים הוא שככל שילחצו
יותר  -יקבלו יותר.
בני אדם :ה ג ז מ נ ו .פשוט כך .רוצים
להרגיש חזקים ? תהיו חזקים .רוצים שהדברים
יתרחשו כפי שאתם בוחרים? תקדמו אותם .אבל,
אל תעשו זאת על חשבון אחרים .בניגוד לתחושה
המיידית שלנו ,אם נקטין את מי שעומד מולנו,
לא נגדל .אם נכווץ את מי שנמצא לידינו ,לא
יתרחב המקום שלנו .תחשבו על הג'ירפה  -אין
לה צורך להוריד אף אחד ,לדרוך על אף אחד,

אני מכורה להתחלות חדשות ,לעניין
הזה של להיות "מתחילה" ו"ירוקה".
אני מוכנה ללמוד מקצוע חדש אחת
לתקופה ולהתחיל הכל מההתחלה ,לפתוח
דף חלק ,לנסוע למקומות רחוקים בלי
לדעת את השפה או בלי תוכניות ,לאכול
אוכל שאינו מוכר ולצלול לתרבות חדשה,
אבל סביבי תמיד הקולות הם של פחד,
אפילו חרדה ,מהלא נודע .המוכר עדיף,
גם אם אינו פסגת השאיפות.
"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" ,כתב ד"ר
סוס וכולנו קראנו והקראנו את זה לילדים שלנו
בקול נרגש ,אבל העדפנו לשבת בפנים ,בחדר
ממוזג ,לא לצאת ולצפות במקומות נפלאים על
מסך כזה או אחר .בכל זאת ,זה מה שלימדו אותנו
ההורים שלנו ונראה שרובנו ספגנו את המסר:
עבודה וזוגיות לא מפרקים ,קבוצת כדורגל ואמא
לא מחליפים .אבל בגדול? הגזמנו .לקחנו הכל עד
הקצה ,אבל זאת שנה חדשה והתחלה חדשה ,אז
אפשר לראות מה נוכל לעשות כדי שההתחלה
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החדשה תהפוך להמשך מוצלח.
מילים :ה ג ז מ נ ו .פשוט כך .רוצים לבקר?
תבקרו .רוצים לקטר? תקטרו .אבל אל תחסלו
את מי שנמצא בצד השני .מילים ,חד -משמעית,
יכולות להרוג .למדו את הילדים שלכם לאהוב
מילים ,לשים אליהן לב ולעשות בהן שימוש חד,
מושכל וחריף ,אבל גם מתחשב ומאוזן .לימדו
אותנו לספור עד עשר לפני שאנחנו מדברים ,כדי
שלא נשמע מטופשים .עזבו את זה .צריך לספור
עד עשר גם לפני שכותבים תגובות ,כדי שלא
נהיה מרושעים ,אלימים ופוגעניים ,כדי שנחיה
בעולם שבו אנשים אינם מפחדים להביע את
דעתם ,כדי שתשוב להיות כאן ביקורת ,כי היום
כבר אין .יש רק אלימות מילולית במסווה .אם
איננו צורחים ,איננו מרגישים שדיברנו.
אתם זוכרים מה היינו עושים פעם אם קיבלנו
מוצר מקולקל או פגום? היינו שולחים את צילום
האריזה או את האריזה עצמה בדואר ליצרן.
עבר זמן עד שהמכתב הגיע ליעדו וזמן נוסף עד

שקיבלנו תשובה .קיבלנו שוברים כהתנצלות ,או
חבילה משמחת של מוצר אחר והיינו מאושרים.
אינני מצפה שתחכו שבועות עד שהצבי יביא את
החבילות מהדואר ,אבל כמה שניות של מחשבה
לפני שמתייגים את כולם ,כולל "הצינור"" ,הצל"
ושאר העולם בפוסט על מוצר פגום ,לא יזיקו
כלל .נהפוך הוא ,זה יועיל.
חפצים :ה ג ז מ נ ו .פשוט כך .רוצים לקנות?
תקנו .רוצים להתחדש? תתחדשו .אבל הבה לא
נמלא את הילדים בחפצים ,עד שתחושת הערך
שהם חשים כלפי כסף וחפצים תלך ותדעך .כן,
אני יודעת שתרבות הצריכה שלנו נשענת במידה
רבה על חוסרים שהיו לנו כילדי מהגרים ,חלוצים
ושורדים ,אבל בין זה ובין שופינג כל סופ"ש ובילוי
במרכזי קניות יש פער שאינו ניתן לגישור .בעצם,
הוא כן ניתן לגישור .אפשר פשוט לקנות פחות.
כדור הארץ שלנו טובע בערימות אשפה שאין
לו יכולת להכיל .הילדים שלנו הופכים לקהי
חושים ונדמה להם שעוד חולצה ,עוד משחק

או להקטין אף אחד כדי לזכות בכבוד הראוי לה
בטבע .הג'ירפה פשוט שם .עצם העובדה שהיא
אינה מאיימת על איש ,נותנת לה את המקום
שהיא זקוקה לו.
כשהבן שלי היה בגן ,סיפרה לי הגננת שהוא
בונה הפוך  -נשכב על הרצפה ובונה מלמטה
למעלה .והילדים? איש אינו מפריע לו ,איש אינו
מתערב .הם משחקים סביבו ונעים בענייניהם.
כשהוא מסיים ,הוא בוחר להצטרף .כשהם רוצים
בחברתו ,הם מזמינים אותו .איש אינו מתנפח על
חשבון האחר ולכולם יש מקום .זו התקשורת
המקורית שלנו .זאת התחלה חדשה ואפשר
לנסות לחזור אליה.

ה
תחלות
חדשות
שאינם מאפשרים לנו להתקדם לשום מקום
מתקשורת של הקטנה ,שנאה וצמצום.
הטור הזה נכתב כשאנחנו בתוך מועד ב' לבחירות
לכנסת המי יודע איזו ,בתוך גל של פוליטיקה
מפולגת ומרחיקה ,בתוך סערות של תקשורת
מקטינה ומצמצמת ואצל כולם העסקים כרגיל.

כשהעיתון הזה יצא לאור ,תהיה כאן ממשלה
חדשה (גם אם ראש הממשלה יהיה זה או אחר,
"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים" ,כתב ד"ר עדיין הממשלה עצמה תהיה חדשה) .כולם וכולנו
סוס .צריך לצאת ,לצאת מהקופסה ,מהשגרה נזכה לסוג של התחלה חדשה .בואו נבחר איך
ומההרגל ,לצאת מדפוסי תקשורת והתנהלות לנהל אותה.

חוג קרמיקה
פיסולית
ושימושית
הקרמיקאית נילי אורון שמחה
להזמינכם לחוג קרמיקה
פיסולית ושימושית
הקורס ייפתח בחודש נובמבר 2019
בסדנת הקרמיקה בקיבוץ להב
ימי שלישי  16.30עד 19.00
החוג מיועד למבוגרים
שיטת לימוד ייחודית הנותנת
תשומת לב אישית לכל משתתף
		
לפרטים נוספים :נילי אורון
050-2034435
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חדש במועצה

גליו
ן חגיגי

ה
תחלות
חדשות

ביטחון קהילתי

טל שם טוב מנהלת תחום הביטחון הקהילתי-יישובי
בחודש אוגוסט  2017נחקק חוק הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול.
בתוקף החוק הוקמה רשות חדשה בשם זה במשרד לביטחון הפנים
הרשות מאגדת מספר תחומים ותוכניות ,שהיו
בעבר מפוזרים במקומות שונים ,במטרה לתת
מענה רחב בנושא תחושת הביטחון של התושב,
במובן הרחב של המילה – מוגנות ,מניעת סיכון,
טיפול באירועים וכדומה.
בעבר טופלו נושאי הסיכון והמניעה במסגרת אגף
החינוך .כחלק מתפקידי (שעבר לא מעט שינויים),
ריכזתי גם את התחום הזה ,שכלל פעילויות מניעה
ביישובים ,הכשרות לצוותי חינוך ,עבודה עם צוותי
מניעה והשיטור הקהילתי ועבודה עם בתי הספר.
בבני שמעון הוחלט שמשרה זו תיכלל במחלקת
היישובים ותהווה נדבך נוסף בראיית היישוב וביכולת
להתאים את המענה הנדרש בתחום זה לכל יישוב,
על פי צרכיו הייחודיים.
לאחר המעבר למחלקת היישובים ,התחלתי לבנות
את הבסיס ולהבין מה זה בעצם אומר בבני שמעון.
כל מחלקה ואגף נוגעים בלא מעט נושאים מנקודת
מבטם .איך מתכללים את הנושאים מבלי לפגוע
בעבודה המדהימה שנעשית או לייצר עבודה
כפולה? איך משנים בראש את התפיסה ומדברים
גם על נושאים קהילתיים רחבים ולא רק על ילדים
או נוער בסיכון? למשל ,פריצות לבתי תושבים,
אלימות כלפי קשישים וכדומה.
הרעיון המרכזי הוא לראות אלו מעגלים מרכיבים
את מוגנות התושב ואיך לאט לאט נותנים מענה לכל
אחד מהמעגלים ,ממפים צרכים ,לומדים ממועצות
שכנות ומתאימים לכל יישוב ותושב את המענה
הנכון עבורו.

המועדון מגיע למקום קבוע ביישוב .בשעות הלילה
המאוחרות ( )2:00-22:00נפרשים התשתית והציוד
במטרה לפגוש את הנוער במקום האותנטי שלו,
לאפשר לבני הנוער ליצור קשר אישי ומשמעותי
עם דמות חינוכית ,שרואה ,מקשיבה ונמצאת
שם בשבילם ותוך כך ליצור אווירה מוגנת ,כיפית
ומעניינת.
לאחר תהליך של בניית תשתית עם הנוער ,נכנס
ל"שמעון בלילות" תוכן משמעותי :שיח סביב
נושאים שונים ,כמו סיכונים ,אלכוהול ,מיניות,
סמים ,קבלת השונה ,חיזוק השייכות באמצעות
פעילויות גיבוש מושקעות ועוד.
"שמעון בלילות" פעל במהלך הקיץ כפיילוט
במושבים ברוש ,תדהר ותאשור ובימים אלה ירחיב
את פעילותו ליישובים נוספים.
מוגנות בהסעות – הנושא הזה מעסיק
מאוד את צוותי החינוך וההורים ,סביב סוגיות של
תשתיות פיזיות לאיסוף התלמידים ,ליווי ההסעות,
התנהגותם של התלמידים ,אחריות ודרכי אכיפה.
הנושא מטופל כבר שנים ע"י אגף החינוך ומחלקת
התחבורה ויש צורך לבדוק מה עוד חסר ואיך ניתן
לשפר את המענה.
הוקם צוות מוביל ,המורכב מבעלי תפקידים
במועצה בתחומי החינוך ,התחבורה והבטיחות
וכן נציגי בתי הספר וההורים ,על מנת להתמודד

עם כלל האתגרים ולחשוב על פתרונות מתאימים
וישימים .הוגדרה אמנת התנהלות בהסעות ,כולל
חלוקת אחריות ודרכי טיפול .כמו כן התקיימה
הכשרה לנהגים עם פתיחתה של שנת הלימודים,
שכללה גם הכרת תודה.
צוותי מניעה יישוביים – חיזוק והקמה
של צוותי מניעה בכל יישובי המועצה ,בשיתוף עם
העובדת הסוציאלית היישובית .השנה אנו עולים
מדרגה נוספת ונכשיר נציגות מצוותי המניעה
להקמה של צוותי מוגנות מינית קהילתית .תתקיים
הכשרה מטעם המועצה לצוותי מניעה והוקרה על
עבודתם המשמעותית.
בניית תוכנית ברמת המועצה בנושא
סיכון ומניעה  -התוכנית תהיה מסונכרנת עם
בתי הספר היסודיים ,חטיבת הביניים ,בית הספר
התיכון והיישובים ,במטרה לראות את הילד והוריו
כיחידה שלמה ולבנות תוכנית ספירלית בנושאים
כגון מיניות ,אלימות ,תקשורת ,אלכוהול ,סמים ועוד.
בימים אלה אנו כותבים את תוכנית העבודה לשנת
 2020ומגדירים את היעדים הנוספים שעלו מן
השטח ,במקביל להמשך של למידת התחום
וביסוס הקשר עם הרשות לביטחון קהילתי במשרד
לביטחון פנים.
בהזדמנות זו אני מאחלת שנה טובה ומזמינה כל
אחד ואחת מכם לפנות ולהעלות סוגיות ,צרכים
ורעיונות ,הקשורים לתחושת הביטחון של התושב,
הן ברמה הפרטנית והן ברמת היישוב וברמת
המועצה.

לאחר מיפוי ראשוני של הצרכים ,בשיתוף עם אגף
החינוך והאגף לשירותים חברתיים ,הגדרנו לעצמנו
ארבעה פרויקטים ראשונים לתחילת העבודה:
הקמת מועדון נוער נייד " -שמעון
בלילות" מועדון הנוער נוצר על מנת להתמודד
עם תופעת השוטטות והשעמום של בני הנוער
בלילות וליצור עבורם מקום מפגש משמעותי.
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מקומפגש לסביבה/

שירלי חכם יפרח ,רכזת איכות הסביבה

מקומפגש לבריאות /

רונה פויירינג ,רכזת הבריאות
שאוב) ולהוסיף מזונות מתפריט המשפחה.
חשוב לבחור ,כמאכלים ראשונים ,מזונות
עשירים בברזל ,כגון :בשר בקר ,בשר הודו
וקטניות .מומלץ לשלב דגים העשירים בחומצות
אומגה  3ואומגה  ,6תוך הקפדה על הסרת
עצמות קטנות או טחינת הדגים .יש לפרוס
מזונות עגולים ,כגון ענבים ,לאורכם ולחתוך
אותם לחתיכות קטנות ,על מנת למנוע סכנת
חנק .ניתן לשלב ביצים ומוצרי חלב (גבינה 5%
או יוגורט ,אך לא חלב ניגר) ,שאינם מומתקים,
בכמויות קטנות החל מגיל שישה חודשים
ומומלץ לחשוף את הפעוט למוצרי חיטה
לפני גיל  7חודשים .לקראת גיל שנה מומלץ
כי שתיים-שלוש ארוחות ביממה יהיו מתפריט
המשפחה ,בנוסף להנקה או תרכובת מזון.

סימביוזה תעשייתית

החתן :מפעל בדרום .הכלה :מפעל בצפון .השדכן :משרד הכלכלה והתעשייה.
משרד הכלכלה והתעשייה ו"ישראל דיגיטלית" השיקו פיילוט חדשני של
פלטפורמה לשיתוף פעולה בין מפעלים ויצרנים שונים .המטרה :כלכלית
וסביבתית .ראיון עם מיכאל שצ'ופק ,מנהל תחום ייצור מתקדם במינהל
תעשיות במשרד הכלכלה והתעשייה

בתחילת השנה יצא לדרך פרויקט כלל-ארצי
חדשני ,שלאחר פחות מחצי שנה מתחילת
הפעלתו הצליח לשדך בין גורמי ייצור שונים,
לחסוך להם מאות אלפי שקלים בכל שנה
ולצמצם הטמנת פסולת ובזבוז אנרגיה במרחב.
מה זה "פרויקט סימביוזה
תעשייתית"?
מיכאל" :פרויקט משותף של מינהל תעשיות
במשרד הכלכלה והתעשייה ומטה ישראל
דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי .מטרתו של
הפרויקט היא לקחת פסולת של עסק אחד
ולהפוך אותה לחומר גלם של עסק אחר.
הפרויקט נמצא כעת בשלב הפיילוט .הושקעו
בו מעל  4מיליון שקל ונבחרו ארבעה מפעילים,
המתפרסים בחלוקה גאוגרפית על פני כל
המדינה .המפעילים מתחרים זה בזה ועל כל
אחד מהם לייצר  Databaseאיכותי ,הממפה
את סוגי הפסולת ,לאפיין את צורכי התעשיות
וליצור חיבורים בין עסקים .בנוסף לכך ,מספק
הפיילוט תמריצים לשיתוף פעולה בין המפעילים
המתחרים ,כדי לאפשר שידוכים מוצלחים בין
עסקים הנמצאים מחוץ לגבול הגאוגרפי של
המפעיל".
התעשייה בישראל משקיעה
סכומי כסף גדולים כדי לעמוד
בסטנדרטים סביבתיים וכאן יש
אפשרות להשקעה הרבה יותר
חכמה ,שתניב רווח גדול יותר הן
לסביבה והן לתעשייה.
מדובר ,בעצם ,בהעברת פסולת של מפעל אחד
לייצור כחומר גלם של מפעל אחר?
כן ,אבל לא רק פסולת כמו שאריות ייצור ,אלא
גם שפכים ,חום שיורי או קיטור.
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מה מקבל המפעל?
המפעל מקבל בחינם ייעוץ סביבתי בנושא
פסולת ,חסכון כספי ניכר בעלויות פינוי הפסולת
והטמנתה או שליחתה למיחזור ולעיתים גם רווח
כלכלי ממכירת הפסולת .הייעוץ נעשה ע"י מיטב
אנשי המקצוע בארץ .הם מגיעים ולומדים מה הם
תוצרי הלוואי של הייצור או הפעילות  -פסולת
מסוגים שונים ,אנרגיה ועוד .אם המפעל מעוניין
בכך ,תוצרי הפסולת מוכנסים למאגר והיועצים
מחפשים עבור המפעל בכל הארץ לקוחות שיקנו
או יאספו אותה פסולת וישתמשו בה כחומר גלם.
הפרויקט הוא חדשני ,כי מדובר בתוכנה חכמה,
שיודעת למצוא את התוצרת ולהתאים אותה
למפעלים שמחפשים את חומר הגלם.
המטרה :שידוכים שיש בהם
אימפקט כלכלי וסביבתי
כדי למצוא פתרונות חדשניים לפסולות של
מפעלים ,יש צורך במאגר מידע גדול יחסית,
שמכיל מצד אחד הרבה פסולת ומצד שני ,הרבה
צרכים בחומרי גלם .נדרש כוח חישוב חזק בצורת
תוכנה חכמה ,שיודעת למצוא קשרים .זה לא יכול
להיות יועץ פסולת ,שיושב בקצה השולחן ועושה
את ההתאמות באופן ידני.
ההערכה של משרד הכלכלה והתעשייה היא שיש
כאן פוטנציאל לעסקאות של לא פחות משלושים
מיליון  ₪בשנה.
התעשייה בישראל משקיעה סכומי כסף גדולים
כדי לעמוד בסטנדרטים סביבתיים וכאן יש
אפשרות להשקעה הרבה יותר חכמה ,שתניב
רווח גדול יותר הן לסביבה והן לתעשייה .המטרה
היא לחסוך הטמנה של עשרות ומאות אלפי טונות
של פסולת בכל שנה וליצור רווחים לעסקים
בזכות חסכון בפינוי הפסולת ועלויות ההטמנה
והתייעלות בחומרי הגלם.

ומכיוון שאנחנו במדור סביבתי,
איך זה תורם לסביבה?

ן חגיגי
גליו

תחלות
ה
חדשות

הפרויקט יוצר שינוי תרבותי לטווח ארוך והוא
חדשני ואקולוגי .מצד אחד ,החיסכון בחומרי גלם
ואנרגיה הוא בעצם גם חסכון בניצול משאבים
בכדור הארץ .ייצור של חומרי גלם והשימוש בהם
אחראי לכ– 30%מפליטת גזי החממה בעולם.
שימוש חוזר הוא אסטרטגיה מובטחת לצמצום
טביעת כף הרגל האקולוגית (( .m1מצד שני ,יש
חסכון בשטחי קרקע לצורך הטמנת הפסולת.
המטרה הישירה של הפרויקט היא שיתוף
בעסקאות ,יצירת רווחיות הדדית ושיפור של
תהליכים עסקיים וטכניים .במבט מלמעלה,
הסימביוזה התעשייתית היא בסיס ליצירתה
של כלכלה מעגלית.

בגיל חצי שנה ,עם המעבר להוספת מזונות
משלימים ,ניתן להוסיף מים לשתייה בטמפרטורת
החדר לאחר שהורתחו .יש להרתיח את כל סוגי
המים עד גיל שנה.

תזונה בריאה ב1,000-
הימים הראשונים לחיים

דגשים לתזונה בריאה מגיל שנה
• החל מגיל שנה ניתן לצרוך דבש וחלב ניגר
מפוסטר .3%

מטרתו של הפרויקט היא לקחת
פסולת של עסק אחד ולהפוך אותה
לחומר גלם של עסק אחר.
את המהלך של סימביוזה תעשייתית יש לראות
בהקשר רחב יותר של פעילותו של מינהל תעשיות
במשרד הכלכלה והתעשייה לשיפור הפריון
בתעשייה הישראלית ,יחד עם צמצום ההשפעות
הסביבתיות שלה .לכך יש להוסיף מהלכים
חשובים ,כמו העבודה על "התוכנית הלאומית
לכלכלה מעגלית" ,פרי יוזמה של המינהל יחד עם
שורה של שותפים בין-משרדיים ,הקמת "המכון
לייצור מתקדם" בשיתוף עם רשות החדשנות,
משרד המדע והטכנולוגיה ומשרד האוצר ,בהיקף
של  35מיליון ש"ח והקמת "המרכז להתייעלות
במשאבים בתעשייה" ,בשיתוף עם המשרד
להגנת הסביבה ומשרד האוצר ,בהשקעה של
 50מיליון ש"ח – מרכז שנועד לספק שירותי ייעוץ
מסובסדים לעסקים בנושאי התייעלות בייצור
מסר אחרון לבעלי עסקים או
מפעלים?
היכנסו לאתר של הפרויקט ,השאירו פרטי קשר
ואיש מקצוע מהטופ שיש בארץ יחזור אליכם .זו
מתנה שכדאי לקחת .העבודה שלהם היא למצוא
לך פתרון טוב :לא לשלם על הטמנה ולתרום
בדרך גם לסביבה.

• לא מומלץ לצרוך מוצרי חלב רזים וחלב
רזה  1%לפני גיל שנתיים.
 1,000הימים הראשונים  -מתחילת
ההריון ועד גיל שנתיים  -קריטיים
להתפתחותו של העובר ההופך
לתינוק ולפעוט .לתזונה במהלכם יש
השפעה מהותית על המשך החיים.
מזל טוב! בשעה טובה התרחבה המשפחה.
תקופת  1000הימים הראשונים מתחילה עכשיו,
לאחר סיומו של ההיריון .כדאי לדעת שבשנתיים
הראשונות לחיי התינוק או התינוקת ,מופנית
מרבית האנרגיה המופקת מהמזון להתפתחות
התקינה של מערכות הגוף ובעיקר למוח .עד
גיל  3מתפתח מוחו של הפעוט לכ 85%-ממוחו
כמבוגר .הקשר בין תזונה להתפתחות פיזית,
קוגניטיבית וחברתית תקינה ,נחקר והוכח .אם
אנחנו ,כהורים ,נקפיד על תזונה בריאה לילדינו
עוד מינקותם ,נסייע להם גם להפחית את
הסיכונים למחלות בשלבי החיים העתידיים.
דגשים לתזונה בריאה מהלידה ועד
לגיל  6חודשים
התזונה המומלצת ביותר משלב הלידה ועד

גיל חצי שנה היא הנקה .ההנקה היא ההזנה
הטבעית והמותאמת ביותר לצרכי התינוק.
חלב האם מספק בדרך כלל את כל הצרכים
התזונתיים של התינוק הגדל .התינוק זקוק למגע
הפיזי ,לחום ולאהבה והוא מקבל אותם בשעת
ההנקה ,התורמת לקשר הרגשי המתפתח בין
האם ליילוד .בנוסף לכך ,שורת מחקרים הצביעה
על יתרונות בריאותיים של ההנקה לאם ולתינוק.
זכרו ,כי ההנקה היא בחירה של האם ובני הזוג
והקרובים יכולים לתמוך בהחלטה .אם התינוק
אינו יונק או יונק חלקית ,מומלץ לתת לו תרכובת
מזון לתינוק (תמ"ל) ,מועשרת בברזל.
חשוב :אין צורך בתוספת מים ,כל עוד התזונה
מבוססת על הנקה או תרכובות מזון.
החל מתחילת החודש השישי לחיים ניתן
להתחיל להוסיף מזונות בהדרגה.
דגשים לתזונה בריאה מגיל 7
חודשים עד גיל שנה

מומלץ להימנע ממשקאות ממותקים ,מיצים,
שוקו ,תה ממותק ומשקאות תוססים המכילים
כמויות גדולות של סוכר הפוגע בשיניים וגורם
לעששת.

חשוב לדעת
• אף פעם לא מוקדם מדי להתחיל
בהרגלי תזונה בריאים :כדאי לשלב את
הפעוטות בארוחות המשפחתיות סביב
השולחן יחד עם יתר בני המשפחה.
•חשוב לצמצם בתוספת מלח או אבקות
מרק ולהימנע משימוש מופרז במזון
עשיר בנתרן ,כגון חטיפים מלוחים.
• חשוב להקפיד על מתן ויטמינים ותוספי
תזונה על פי המלצות של רופאי הילדים
ולהיות מודעים לסכנות הבטיחותיות
שבמתן מזונות שונים לפעוטות.
(המידע מתוך "אפשרי בריא"  ,משרד הבריאות)

בתקופה זו מומלץ להמשיך בהזנה באמצעות
חלב אם (בין אם בהנקה או באמצעות חלב
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שרון שכטר

התחלה
חדשה

ן חגיגי
גליו

תחלות
ה
חדשות
על השנה החדשה ,קבלת
החלטות ושינוי דפוסי
התנהגות

לא ברור איך זה קרה ,אבל שנת ה'תשע"ט חלפה עברה ושנת ה'תש"ף נכנסה לחיינו בסערה .תחילת שנה היא הזדמנות
מצוינת לבחינה עמוקה יותר של חיינו  -באלו תחומים אנחנו שבעי רצון ומסופקים ובאלו דרוש שיפור ושינוי .רבים
מנצלים את המועד והתקופה הזו כדי לקבל "החלטות לשנה החדשה"  -רשימה ארוכה של מטרות ויעדים במגוון תחומי
החיים שאנחנו רוצים להשיג במהלך השנה.
הבעיה היא שהשנה עוברת מהר ורוב ההחלטות
והמטרות נשארות על הנייר ואינן מיושמות בפועל.
שנה אחר כך ,שוב צפים ועולים אותם הנושאים
ושוב אנחנו מנסים לקבל החלטות לשנה החדשה
וחוזר חלילה .נשמע לכם מוכר? תתנחמו בכך
שאתם ממש לא לבד.
אנחנו ,בני האדם ,יצורים בעלי הרגלים ודפוסי
התנהגות קבועים .לפעול בתחום המוכר והבטוח
היא ברירת המחדל שלנו .נכון ,פעם בתקופה
אנחנו בוחנים את חיינו מבחוץ ואיננו מרוצים
מכל מה שאנחנו רואים ,אבל ביומיום ובשוטף
קשה לנו לנהוג אחרת ממה שאנחנו כבר מכירים.
כמלווה משפחות בתהליכי הבראה של כלכלת
המשפחה ,אני נתקל בכך כל הזמן .זוגות ויחידים
מגיעים אלי ומספרים שהם תקועים בלופ של
הוצאות גבוהות ,משיכת יתר ולקיחת הלוואות
כדי לסגור את משיכת היתר באופן מלאכותי,
או משפחות שאצלן נכנס בכל חודש סכום כסף
גבוה ומכובד מהמשכורות ,אבל ההוצאות כל
כך גבוהות שלא נשאר כלום והן אינן מצליחות
לחסוך ולהתקדם בחיים.
אז איך שוברים את הלופ? איך מפסיקים להבטיח
לעצמנו הבטחות שלא נוכל לקיים ולהיות
מתוסכלים בתחומים מסוימים בחיים?
אני שמח להציע את השנקל שלי בנושא ,בדגש על
שינוי דפוסי התנהגות בתחום הכלכלה והתנהלות
המשפחתית.
 | 18עיתון בני שמעון

עפרה מלכא

הגדירו לעצמכם מטרות ולא חלומות
מה ההבדל ,אתם שואלים? מצאתי ברשת משפט
שמסכם אותו בצורה מדויקת" :מטרה היא חלום
עם תאריך יעד" .ספרו לעצמכם מה בדיוק אתם
רוצים להשיג ובאיזה פרק זמן .במקום להגיד :
"אנחנו רוצים להיפטר מהמינוס" ,אמרו ,למשל:
"אנחנו רוצים להיפטר מהמינוס תוך חצי שנה".
אז איך שוברים את הלופ? איך
מפסיקים להבטיח לעצמנו הבטחות
שלא נוכל לקיים ולהיות מתוסכלים
בתחומים מסוימים בחיים?
פרקו את המטרה הכללית למטרות
קטנות וישימות  -אם תראו לנגד עיניכם
רק את הגשמת החלום הגדול ,תתייאשו די
מהר .לעומת זאת ,חלוקה למטרות ויעדים
קטנים לאורך הדרך תיתן לכם תחושת סיפוק
והצלחה גדולה הרבה יותר .כל יעד שיוגשם
יוביל אתכם קרוב יותר למטרת העל .במקום
להגיד" :אנחנו רוצים לחתוך  ₪ 5,000בהוצאות
המשפחתיות" ,החליטו שאתם בוחנים כל תחום
הוצאות לגופו ומייעלים כל אחד מהתחומים
בנפרד .כך ,בסופו של דבר ,תצליחו להוריד את
ההוצאה המשפחתית ב.₪ 5,000-

הקנו לעצמכם דפוסים חדשים
וחיוביים שיקדמו אתכם למטרה
שלכם  -אמרנו כבר שאנחנו ,כבני אדם ,נוטים
לחזור למוכר ולבטוח ,אבל אם אנחנו באמת
רוצים להשתנות ,אנחנו חייבים להרגיל את
עצמנו ואת כל מי שאתנו בתהליך לדרך פעולה
חדשה .אם עד היום הייתם רגילים לחלק כל
הוצאה גדולה ולקנות בתשלומים ,מהיום ננסה
להרגיל את עצמנו שלא לפעול כך ,אלא לתכנן
מראש את ההוצאות הגדולות ולהקצות להן
סכום כסף ייעודי.
שתפו ובקשו עזרה כדי להגשים את
מטרתכם  -אם רשימת ההחלטות לשנה
החדשה שכתבתם תישאר במגירה ,רוב הסיכויים
הם ששם תמצאו אותה גם בתחילת השנה הבאה.
ככל שתשתפו מעגלים רחבים יותר במטרותיכם
ולא תתביישו לבקש עזרה והכוונה מהסביבה,
יגברו הסיכויים שבאמת תצליחו להגשים אותן.
בתחום כלכלת הבית זו ממש אינה בושה לפנות
לעזרה של איש מקצוע ולקבל הסתכלות חיצונית
אובייקטיבית על ההתנהלות שלכם ,שיכולה
לגרום לשינוי אמיתי בדפוסי ההתנהלות.
אני מאחל לכם שנה מלאה בהגשמה בכל תחומי
החיים.
שרון שכטר

התחלה ונשים ,כמה זה קשור? ובכן ,זה קשור
בחבל הטבור .האשה מביאה ילדים לעולם,
שזו יצירה פלאית בפני עצמה .בראשית הדרך
נדרש שיתוף פעולה של שני בני הזוג .ובהמשך
גוף האשה נושא בתהליך ההריון .כך שבהיבט
הפיזי האשה גם מתחילה וגם מוציאה לפועל את
היצירה המופלאה שהיא בן או בת אנוש.
אחרי הלידה האשה מתחילה מחדש .מהלך
ההריון יוצר שינויים פיזיים אשר כרוכים במחירים
לא פשוטים של הגוף והנפש .הגוף עובר ,reset
גם המוח לא תמיד חוזר לאותו מספר תאים
שהיו לו קודם לכן (אני ספרתי בעצמי) .החיים
עצמם משתנים ודורשים סדר יום חדש ,שילוב

מבט גברי /

של עבודה ואמהות ,לנהל מהלך חיים משודרג
שוב ושוב .מעבר להריון ולידה ,האשה למעשה
מתחילה מחדש כל חודש .ההורמונים פועלים
בהתמדה מחזורית ,עם עליות ומורדות .במעין
תחושה של פונקציית סינוס ,שמשתנה לה
במשרעת ("משרעת" זו מילה מתחום הפיזיקה
שמתארת את גודל השינוי) כזו או אחרת ,אל
אותה התחלה חדשה מאתגרת ומבטיחה.
אשתף אתכם בניסיון שלי למצוא משמעות חבויה
במילה "התחלה":
התחלה מתחילה באות 'ה' שמסמנת את
הנשימה ,ואכן ,כל מהלך חדש שלנו רצוי ונכון
שיתחיל בנשימה עמוקה וטובה.
האות הבאה היא האות 'ת' ,שזו האות האחרונה
ברצף אותיות הא''ב .מכאן משתמע שחשוב מאוד
לכוון כל התחלה חדשה אל יעד ומטרה ,לתמונה
מנטלית שאנו שואפים אליה.
האות הבאה היא 'ח' ,האמת היא שהיה לי קשה
למצוא כיצד האות הזו משתלבת ,ואז ,לשמחתי,

מצאתי פתרון .המבנה הויזואלי של האות 'ח'
הוא מיוחד מאוד .יש לה  2רגליים על הקרקע.
אות יציבה ומבוססת ,כמו שולחן (שגם בו יש את
האות ח) ,כלומר ,רצוי מאוד שיהיה לנו בסיס יציב
שממנו נוכל ליצור ,לבנות ולקדם את החלומות
שלנו.
האות 'ל' שמגיעה לאחר מכן ,כשמה כן היא,
מסמלת את תהליך הלמידה החשוב ,ובעלת
צורה של מעין להבה ,שעולה למעלה מעל
הבסיס ומאפשרת צמיחה והתפתחות.
אחרונה חביבה האות 'ה' שמחזירה אותנו אל
הנשימה החשובה ואל התחלה חדשה כמו בשיר
הידוע 'סוף זה תמיד התחלה'.
והנה המבט הרוחני הנשי ,שבן זוגי היקר והאהוב
היה מגדיר אותו בנימוס כטוחן מוח .יכול להיות,
אני מודה שיש פה אלמנטים חפרניים .ומשום מה,
אני חושבת שנשים תהיינה סלחניות יותר לפיתוח
שלעיל .האם זה גזעני? מגדרי? אני חושבת שזה
בעיקר קליל .שנה טובה

כפיר לוי

תתחיל
אני לא יודע מה אתכם ,אבל מאז שאני זוכר
את עצמי ,המילה הזו מלווה אותי .היא נוכחת
בכל שלב בחיי ,לפעמים בצירוף של סימן שאלה
ולפעמים עם סימן קריאה או עשרים כאלה.
לפעמים היא נשמעת כנזיפה ולפעמים סתם
עומדת תלויה ,ללא שום הקשר.
בינקותי היו בעיקר סימני שאלה" :נו ,מתי תתחיל
ללכת?" או "נו ,מתי תוציא שן?" התשובה שלי,
כנראה ,היתה בכי קורע לב ,כי השואלת היתה
תמיד איזו דודה מפחידה.
אחר כך ,בתקופת הילדות ,לבש ה"תתחיל" טון
פיקודי" :תתחיל לסדר את החדר ,הארון ,השולחן"
ועוד כהנה וכהנה התחלות בצירוף סימני קריאה,
שמאפיינות כל הורה שהגיע למצב שבו רמת
הסבלנות שלו הגיעה אל קצה הגבול והוא מתחיל
להתחיל לאבד אותה.
בשלב הבא של החיים ,קרי בית הספר ,החל

ה"תתחיל" בדחילו ורחימו .אחרי הכל ,הינוקא
רק עלה לכיתה א' וצריך לעודד אותו .בשלבים
האלה ,נשמע ה"תתחיל" ברבים ובשיתוף" :בוא
נתחיל להכין שיעורי בית"" ,בוא נתחיל לסדר
מערכת" וכולי.
ככל שהייאוש מהפוטנציאל הלימודי של התכשיט
גבר ,שינה השימוש ב"תתחיל" את פניו בהתאם
למצב ולדובר .באסיפות הורים ,לדוגמה ,היתה
המורה מציינת בנועם ,בתקווה ואפילו בחיוך,
ש"יש לילד פוטנציאל ,רק שיתחיל להקשיב
בשיעורים ".ככל שהשנים חלפו והתקדמתי
במעלה מערכת החינוך ,השתנה הכל – החיוך,
הנועם ,התקווה .הכל חוץ מה"תתחיל" ,שנאמר
בייאוש ,בתחינה ובניסיון להחדיר מעט שכל
לקלווסה" :כל העתיד שלך תלוי בלימודים.
בבקשה ,תתחיל ללמוד ".עפעס ,לא נכנס.
התחלתי מלא דברים ,רק לא על-פי הציפיות.
הרי אין צורך להסביר לכם מה מתחיל נער
מתבגר ומהו סדר העדיפויות של הברנש .רק
אומר בקיצור ,שישיבה בשיעור מדורגת במקום
נמוך מאוד בסולם הנ"ל.
בקיצור ,לכל מקום שאליו פניתי ולאן שלא
הלכתי ,מצאתי מישהו שיודיע לי אחר כבוד שעלי
להתחיל משהו ,החל מעבודה ,המשך בזוגיות
ואפילו בנושאי ילודה היו שהמליצו להתחיל.

מרוב יועצים ,הפסקתי להקשיב והחלטתי
להתחיל להקשיב לעצמי .ההתחלה היתה
מבטיחה .הרגשתי נהדר וחשבתי שמצאתי את
הנוסחה המושלמת ללכת עם ולהרגיש בלי.
כל מי שאמר לי שעלי להתחיל משהו ,נענה
בתגובה הולמת עד מוחצת של "תתחיל אתה,
אני בהפסקה" .חשבתי שכולם נפעמים מהמורד
הצעיר ,עד שהגעתי לבקר את סבתא שלי ,עליה
השלום .היא ,להבדיל מהורי ומשאר בני משפחתי,
רק שאלה לשלומי ולא יעצה לי להתחיל כלום.
היא רק צקצקה בלשון כל פעם שעניתי שעוד
אין לי אשה ,ילדים או עבודה מסודרת ,אבל היה
לה משפט שעכשיו ,כשאני חושב עליו ,כנראה
היה נכון אז ונכון גם להיום" :לא נורא ,יא אבני,
אין חמור שלא חוזר לאורווה לאכול קש לארוחת
ערב ".מה אומר ומה אגיד? צדקה.
מסקנה :כל התחלה היא מרתקת ובטח שאינה
חייבת לבוא לפי הספר .לכל אחד הזמן שלו
להתחיל והחופש להחליט מה להתחיל קודם.
רובנו נגיע לאותם המקומות ,גם אם התחלנו
דברים שונים או בסדר שונה .כמו שסבתי טענה,
נחזור לאכול קש באורווה לארוחת ערב.
שנה טובה ,שנזכה להתחלות חדשות וטובות
והעיקר ,שיהיה לכולנו בתאבון.
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מרכז הצעירים

 /בר פלג ,מלגאית מרכז הצעירים

גליו
ן חגיגי

מרכז הצעירים – משהו חדש מתחיל
תוכנית קש"ת  -קהילה שייכות תרומה :מלגאי\ת תרבות – אם אתם מחוברים לעולמות
התרבות ורוצים להוביל את מה שקורה במרכז
ובמועצה בכלל בתחום התרבות ,זה המקום
שלכם .התרבותניק ייקח חלק בפגישות מפתח
עם ראשי אגפים לקראת אירועים ,יהיה שותף
בפורום הצעירים לקידום תרבות ופנאי במועצה
ויעזור בהפקת האירועים לאורך השנה.
מלגאי\ת שיווק  +גרפיקה – אם אתם חיים את
הרשתות החברתיות ,אתם יכולים להשפיע על
החשיפה של המרכז בקרב צעירי המועצה.
השיווקניק יתפעל את הרשתות החברתיות של
המרכז ויקדם את האסטרטגיה השיווקית .אם יש
מיד אחרי החגים תצא לדרך תוכנית חדשה ,לו ידע בגרפיקה ,הוא יסייע גם בעיצוב עבור המרכז.
שנרקמה בשיתוף פעולה בין אגף החינוך למרכז
הצעירים ,במטרה לאפשר לצעירים שרוצים לעסוק מלגאי\ת צרכים וצמיחה דמוגרפית – האם אתם
בהדרכה וחינוך להיות חלק מקבוצה אקטיבית ,טובים באיסוף וניתוח של נתונים? אנחנו מחפשים
יוזמת ומשפיעה ,שתפעל במשך שנה ותיהנה משלל אתכם לאיסוף נתונים של הצעירים במועצה והבנת
הטבות .צעירים שישתתפו בתוכנית ייהנו מהכשרה הצרכים המרכזיים של כל קבוצת גיל במרכז
ייחודית ,כניסה  VIPלאירועי המועצה ,מענק כספי הצעירים.
בסיום שנה שלמה וסדנאות וקורסים של מרכז
הצעירים במחירים מסובסדים .בימים אלה אנו מלגאי\ת מלגות ואדמיניסטרציה – צעיר המעוניין
מודיעים לצעירים שהתראיינו אם התקבלו לתוכנית לסייע בפעילות של מרכז הצעירים מאחורי הקלעים.
ובחודש נובמבר ייצאו לדרך בהדרכה ביישובים .המלגותניק יהיה שותף לריכוז המלגאים והעבודה
מול מפעל הפיס ובנוסף לכך ,יסייע בארגון והפקה
בהצלחה למדריכי קשת !2019/20
של קורסים ,סדנאות ,ועוד.
מלגת פר"ח +שעות קהילה
מלגאי\ת מעורבות חברתית – צעיר בעל זיקה
לעשייה חברתית קהילתית ,בעל יכולת לרתום
צעירים לעשייה .המעורבניק יקדם פעילויות
ביישובים בשיתוף עם רכזת מעורבות חברתית
במרכז ,יוביל רתימה של צעירים לעשייה חברתית
ביישובים ועוד.

ה
תחלות
חדשות

במוקדי ההשפעה ,ביישוב ובמועצה ותקבל כלים
ניהוליים וידע רב על עבודה במגזר הכפרי ,רתימת
מתנדבים ,סגנונות ניהול ופיתוח מנהיגות.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון אישי עם צוות
הקורס.
פרטי ההרשמה לקורס יתפרסמו בקרוב
פורום תרבות צעירה:
אתם חושבים שיש מה לשפר בתחום התרבות
הצעירה במועצה? אנחנו רוצים אתכם איתנו!
בחודש דצמבר יחל לפעול פורום צעירים לתרבות
ופנאי.
הפורום ייפגש פעם בחודשיים ויפעל להעלאת
הצרכים התרבותיים של צעירי המועצה בפני גורמי
תרבות במועצה ,יהיה פעיל באירועי המועצה ,יהווה
גוף היגוי בכל נושא תרבותי ויפיק אירוע תרבותי
לצעירי המועצה.
אז אם אתם בעלי זיקה לעולם התרבות ,מוסיקה,
אמנות ,צילום והפקה בתרבות מקומית ,אתם
מוזמנים להשתתף בפורום!
רוצים להיות חלק מהפורום?
דברו אתנו – נעמי 050-9908497

קורס מנהיגות צעירה:
אם אתם תמיד מתנדבים ביישוב ,מעורבים במה
שקורה ,לוקחים חלק בוועדות השונות ביישוב
וחושבים מה השלב הבא ,הקורס הזה הוא
מלגות מרכז הצעירים :מרכז הצעירים מגייס את בשבילכם!
הצוות המנצח שיוביל את מרכז הצעירים השנה!
אנחנו במרכז הצעירים ,יחד עם האגף לשירותים
כל מלגאי במרכז אחראי על תחום מסוים ,שאותו חברתיים ,מחלקת יישובים ו"מעברים" ,בנינו
הוא מקדם בנוסף למעורבות בפעילות הצעירה עבורכם
ביישוב שבו הוא מתגורר 5 .המלגות מיועדות ל5-
קורס ייחודי לפיתוח מנהיגות צעירה ,שתיקח חלק
נושאים מרכזיים:
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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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מקומפגש לתרבות

ואצלנו במועצה:

 /קרן סביון כחילה ,מנהלת מחלקת התרבות

המלצות החודש
חג הסוכות ובשמו התרבותי  -חג הפסטיבלים ,מזמין אתכם ואת הילדים לשלל פסטיבלים מגוונים ברחבי הארץ.
ריכזתי עבורכם מקבץ אירועים מומלצים ,שיעשו לכם את החג שמח!
מתי .14.10.2019 :
איפה :אמפי דשא ,בית גבריאל.
כמה 179-169 :ש"ח.

פסטיבל סאמר גרוב  - 2019פסטיבל
מוזיקה בבית גבריאל
ולמקרה שאתם נופשים בצפון ,אל תחמיצו
את פסטיבל סאמר גרוב מבית זאפה ,שיארח
השנה למרגלות הכנרת ערב של הופעות
עם אברהם טל ,להקת "התקווה  "6ורביד
פלוטניק.

ה
תחלות
חדשות

וגם המון התחלות חדשות
פתיחת עונת מנויי התיאטרון ,מועדון הזמר חוזר
לעונה מס'  ,36סדרת חובבי טבע ,קונצרטים
קלאסיים ועוד המון מופעי בידור ,מוסיקה
תרבות ואקטואליה.
שתהיה לכולנו שנה טובה ,שנה של תרבות
ויצירה ,שנה של המון אירועים ושמחה!
קרן סביון

פסטיבלים מומלצים נוספים
פסטיבל צלילי ילדות בתיאטרון חולון ,פסטיבל
משפחות בערבה ,פסטיבל יפו לילדים ועוד
רבים וטובים – חפשו בגוגל וצאו מהסוכה!

פסטיבל ירון

פסטיבל התמר
הגדול והמוכר מבין הפסטיבלים השנתייםשל
סוכות  -פסטיבל התמר ,יארח השנה
בלוקיישנים הדרומיים הקסומים מופעים
גדולים במיוחד ,שחלקם ,במסורת מדליקה
 יהיו מופעי זריחה בשעה  4:00בבוקר.השנה הבחירה תהיה קשה במיוחד ,כי בין
המופעים יהיו אופרת הרוק "רדיו בלה בלה",
בכיכובם של "החברים של נטאשה" ואורחים;
"הולך נגד הרוח"  -מחווה ליצירתו של שלום
חנוך עם אסף אמדורסקי ,בניה ברבי ,ריקי גל,
אביב גפן ,גל דה פז ,ברי סחרוף ,דני סנדרסון,
שולי רנד ,שלומי שבן ,היהודים ,שלום חנוך
עצמו ומוזיקאים רבים נוספים; "מרעידים
את הפסגה" :להקת "התקווה  "6מארחת את
להקת "הדג נחש" ואת פלד" :שרים החלונות
הגבוהים" ,עם אסף אמדורסקי ,שלומי שבן
ויעל קראוס ומופעים נוספים .בגזרת ההופעות
החינמיות יוכל הקהל ליהנות מדורי בן זאב,
"רבע לאפריקה" ,לירון עמרם והפנתרים ועוד.
מתי.14-18.10.2019 :
איפה :היכל מצדה ,פסגת מצדה ,קיבוץ
עין גדי ונאות הכיכר.
כמה :המחירים משתנים ובחלק
מההופעות הכניסה חופשית.

ביניהם תוכלו למצוא אתRichie Hawtin,
Amelie Lens, ARTBAT, Ben Klock,
Jenia Tarsol, Magit Cacoon, Kerala
Dust, Matrixxman, Pharaoh & Yogg,
 Parallels Reconditeועוד.
מתי :יום שני.14.10.2019 ,
איפה :גני יהושע ,תל אביב.
כמה :החל מ 220-ש"ח.

פסטיבל ירון
תיאטרון אורנה פורת לילדים ולנוער
יקיים בסוכות  2019את פסטיבל ירון ה18-
על שם הצנחן ירון ירושלמי במוזיאון תל אביב
לאמנות.
באי הפסטיבל ייהנו מחוויה תרבותית משולבת,
שתכלול מגוון פעילויות לכל המשפחה ברחבת
המוזיאון :מתחמי יצירה ,דוכני משחקים ,אמני
רחוב והפתעות נוספות .גם השנה ייכלל
בפסטיבל מתחם "פשוש" ,המיועד לפעוטות,
החל מהצגות תיאטרון ייחודיות לפעוטות ועד
למתחם מתקנים ופעילויות עבור הקטנטנים.
במסגרת הפסטיבל יוצגו  24הצגות ,מתוכן
ארבע הצגות חדשות" :עלי באבא וארבעים
השודדים"" ,המשאלה הגדולה"" ,זרעים של
אמת" ו"פלפלים".
מתי.16-19.10.2019 :
איפה :מוזיאון תל אביב לאמנות.
כמה.₪ 90-45 :

הפנינג סוכות מטורףףף לכל המשפחה
מסלול נינג'ה ( 33מ'!) תחרותי ,מתנפחים
ענקיים ,מתקני לונה פארק ,מתקני אקסטרים,
מתחם קטנטנים ,מופעי קרקס ובלונים ועוד
המון הפתעות!
מתי.16.10.2019 :
איפה :קיבוץ משמר הנגב (ברחבת
הדשא ליד חדר האוכל) .
כמה :הכניסה חופשית!

גליו
ן חגיגי

פסטיבל DGTL
פסטיבל המוזיקה והאמנות הבינלאומי ,DGTL
שיתקיים בפעם השלישית ,יארח השנה
את מיטב התקליטנים מהארץ ומהעולם.
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