
תדהר  ו  תאשור  ו  שומריה  ו  שובל  ו  נבטים  ו  הנגב  משמר  ו  להב  ו  כרמים  ו  חצרים  ו  דביר  ו  בר  גבעות  ו  ברוש  ו  קמה  בית 

www.bns.org.il ו  דצמבר 2019  ו   269 גיליון מס'  ו  עיתון המועצה האזורית בני שמעון 

מקומפגש

מתחדשים 
לקראת השנה 

האזרחית 
החדשה

פלג ניאגו התמנה לתפקיד 
מנכ"ל המועצה במקומה 

של הדרה גורפינקל 
שסיימה עשור בתפקיד

81015

איתי זיידנברג 
התמנה למנהל אגף 

היישובים במקומה 
של לילך קולומבוס



תוכן העניינים

noaz@bns.org.il עורכת: נועה זמסקי
משתתפים: נעמי דרגון, טל שם טוב, בת אל 

וקנין, שירה גרנות, ענבל זיידנברג, ניצה מליק, 
שירלי חכם יפרח, דוד פרייברג, נירית סימון, זיוה 

נבון, יעל בן שושן, אלון דגני, בר שניידר, הדרה 
גורפינקל, רונה פויירינג, עו"ד ענבר ברקוביץ 

אפרים, עפרה מלכה, גילה מנביץ-מלול, כפיר 
לוי, בר פלג, קרן סביון כחילה

עריכה לשונית: יזהר בן נחום
מו”ל: מועצה אזורית “בני שמעון”

כתובת: צומת בית קמה ד.נ. נגב 85300
עיצוב ועריכה גרפית: סטודיו רווה-פלג

 דבר ראש המועצה

ניר זמיר
אוקטובר 2019 

לתושבות ותושבי בני שמעון

תושבות ותושבי בני שמעון היקרים.

שנה אזרחית חדשה מתחילה ואיתה התחלות 
חדשות, רבות ומסעירות. 

אנחנו מתחילים את השנה החדשה עם מנכ"ל 
מועצה חדש, פלג ניאגו מלהב. פלג מחליף את 
הדרה גורפינקל מכרמים, הפורשת מתפקידה 
לאגף  חדש  מנהל  גם  לנו  יש  כעשור.  לאחר 
היישובים, איתי זיידנברג מבית קמה. איתי מחליף 
את לילך קולומבוס מחצרים. פלג, שהיה בתפקידו 
האחרון מפקד בסיס חיל האוויר תל נוף, מגיע 
אלינו בסיומה של חופשת שחרור מהצבא. איתי 
מגיע אלינו לאחר שסיים את תפקידו כמזכ"ל 
תנועת השומר הצעיר. אני מבקש לאחל הצלחה 

גדולה לכולם - להדרה, לילך, פלג ואיתי.

שעות  משקיעים  אנחנו  האחרונים  בשבועות 
מחוברות  עבודה  תוכניות  של  בהכנה  ארוכות 
 .2020 לתקציב לשנת העבודה הקרובה, שנת 
בכוותנו להשיק מספר רב של תוכניות חדשות 
כבר  חלקן  את  האגפים.  ובכל  התחומים  בכל 
בין  האחרונים.  בשבועות  להפעיל  התחלנו 
הקרובה:  לשנה  המתוכננות  הרבות  התוכניות 
תהליך ייעוץ ארגוני והטמעת מבנה ארגוני חדש 
למטה המועצה, כניסה לתחום של גיוס תרומות 
מקרנות ותורמים פרטיים, הטמעה של תפיסת 
ביטחון חדשה, בחינוך: ליווי והקמה של בית הספר 
לחינוך מיוחד והטמעת הליווי הפסיכולוגי בליווי 
החברתיים:  בשירותים  החברתי,  החינוך  צוותי 
פתיחת קורס מנהיגות צעירה לפיתוח מנהיגות 
צעירה ביישובים ובמועצה ופתיחת כיתת ותיקים 
ב"מבואות הנגב" ובתחום התרבות: תכנון ושיפוץ 
של בית ירוק ב"מבואות הנגב", שישמש כמרכז 
החל  החדש  היישובים  אגף  מחול ומוזיקה. 
להפעיל, בשיתוף עם החינוך החברתי, את תוכנית 
קש"ת )קהילה, שייכות, תרומה( לעידוד קליטת 
צעירים מהיישובים במערכות החינוך ואת תוכנית 

"שמעון בדרכים", סדנאות ומפגשים לבני נוער 
בנושאי סיכון . 

בשנה הקרובה אנחנו מתכננים להקים במועצה 
שני מרכזי פעילות. האחד הוא מתחם מערבי 
ב"מבואות הנגב" בשובל. למרכז הוותיקים ומרכז 
הצעירים, שכבר פועלים במקום, יצטרפו גם מרכז 
מוזיקה ומחול ומרכז יזמים. בחלקה המזרחי של 
המועצה, במרכז ג'ו אלון הסמוך ללהב, נפתח 
מרכז נוער, שיאפשר גם מקום מפגש והיכרות 

עם הנוער הבדואי החי באזורנו.

בסוף נובמבר התקיים ההאקתון הראשון של בני 
שמעון, שעסק בקיימות ואיכות הסביבה. כ-80 
מתושבי המועצה הגיעו לבית "עידן הנגב", כדי 
להשפיע על עתידה של קהילת בני שמעון. לאחר 
מספר שעות של סיעור מוחות וחשיבה, הציגו 
המשתתפים שורה של פרויקטים מעוררי השראה. 
פרמטרים  תקבע  המועצה  מטעם  היגוי  ועדת 
לבחירת הפרויקטים שיועמדו להצבעת תושבי 

המועצה.

בנוסף לכל אלה, איננו שוכחים גם לקדם את 
שוקת,  התעסוקה  באזור  המקומית.  הכלכלה 
כבר  החלו  ומסחר,  תעשייה  אזורי  יוקמו  שבו 
עבודות הפיתוח. בד בבד, אנחנו מתכוננים לשיווק 
המגרשים באזור התעסוקה החקלאית במתחם 

בית המועצה בצומת קמה.

ועשייה,  בעבודה  ומלאה  מרתקת  שנה  לפנינו 
פיתוח וגדילה.

אני מאחל גם לכם, תושבי המועצה, שנה אזרחית 
טובה
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 מה קורה? 
נפרדים מהדרה ולילך

ביום רביעי, 4.12.2019, נפרדו עובדי המועצה 
שפרשו  קולומבוס,  ולילך  גורפינקל  מהדרה 
מעבודתן במועצה בסוף נובמבר. הדרה פרשה 
עשור  לאחר  המועצה  כמנכ"לית  מתפקידה 
בתפקיד. לילך החלה בעבודתה במועצה לפני 
כשלוש שנים, כעוזרתה של סיגל מורן, ראש 
המועצה לשעבר והקימה את מרכז הצעירים 

ואת מחלקת הייישובים במועצה. 

עובדי  של  מודרך  טיול  כלל  הפרידה  אירוע 
המועצה לחרבת רימון ולאחר מכן ארוחה ודברי 
פרידה וברכה במרכז ג'ו אלון. סיגל מורן, שמינתה 
את הדרה ואת לילך לתפקידיהן, הגיעה במיוחד 
לאירוע וסיפרה לנוכחים על השיחות הראשונות 
שלה עם הדרה ולילך. ניר זמיר, ראש המועצה, 
הודה להדרה ולילך על פעילותן הרבה למען 
המועצה ותושבי המועצה ואיחל להן הצלחה 

בהמשך דרכן.

ההאקתון הראשון של בני 
שמעון! /נעמי דרגון, מחלקת 

יישובים

ביום חמישי, 28.11.2019, הגיעו כ-80 מתושבי 
המועצה לבית "עידן הנגב", כדי להשפיע על 
עתידה של קהילת בני שמעון. ההאקתון נגע 
התחלנו  וקיימות.  חקלאות  סביבה,  בתחומי 
חלוקה  חגיגית,  והזנקה  בהסבר  הערב  את 
לקבוצות מעורבבות ועבודה תהליכית בליווי של 
Focusing Team. בין כל אלה הוגש אוכל מפנק 
ונשמעה מוזיקה טובה באחריות צוות ההגברה 
של המרכז החברתי. את הערב סיימנו בהצגה 

של לא פחות מ-18 רעיונות מלאי השראה ויצירה. 
בנוסף לכך, יצא כל משתתף כשבידו עציץ שהוכן 
על ידי "עציץ טרי".  כך הוספנו גם תרומה לאירוע.

נפתחה תוכנית "קש"ת", 
תוכנית ייחודית לצעירי 

המועצה

המפגש הראשון של המחזור הראשון של תוכנית 
"קש"ת" נערך ביום ראשון, 24.11.2019, במרכז 
הצעירים בקמפוס "מבואות הנגב" בשובל. תוכנית 
"קש"ת" )קהילה, שייכות, תרומה( נועדה לסייע 
לבני המועצה שהשתחררו מצה"ל להשתלב 
החינוך  מוסדות  במסגרת  הדרכה  במשרות 

החברתי ביישובים. 

מרכז  בין  פעולה  שיתוף  פרי  היא  התוכנית 
הצעירים והמחלקה לחינוך חברתי באגף החינוך 
המועצה  צעירי  את  ולקדם  לעודד  ומיועדת 
הבוחרים להישאר ביישוביהם ולעסוק  בחינוך. 
חלק  הנוטלים  והצעירות  הצעירים  תריסר 
במחזור הראשון של התוכנית יזכו להכשרה 
ללא  המועצה  באירועי  השתתפות  ייחודית, 
תשלום, השתתפות בקורסים ובסדנאות של 
מרכז הצעירים במחירים מיוחדים ומענק כספי 

מיוחד בתום שנת העבודה. 

חושבים על עסקים קטנים 
ויזמויות ביישובים

מנהלים  התכנסו   ,17.11.2019 ראשון,  ביום 
כלכליים ומנהלי קהילות מיישובי המועצה לשיח 
וחשיבה משותפים על האתגרים וההזדמנויות 
לעסקים קטנים ויזמויות ביישובים. המשתתפים 
קטנים  לעסקים  והזדמנויות  אתגרים  העלו 
ויזמויות במרחב הכפרי ודנו באפשרויות לסייע 

להם. במפגש השתתפו גם דרור קראוני, מנכ"ל 
ופיתוח"  ייזום  החברה הכלכלית "בני שמעון 
 BZB וחדוה גבריאל, מנהלת מועדון העסקים

בבני שמעון.

מחנכים במיוחד

זמיר, ראש  ניר  סייר   ,11.11.2019 ביום שני, 
המועצה, במוסדות החינוך המיוחד הפועלים 
מעוכבי  לילדים  "ורד"  גן  המועצה:  ברחבי 
התפתחות, שנפתח לפני 7 שנים במשמר הנגב, 
גן "רותם", גן תקשורת לילדים על הרצף שנפתח 
בספטמבר השנה בבית קמה וכיתות התקשורת 
"תלתן" ו"ניצן", הפועלות במסגרת בית הספר 
"ניצני הנגב" בבית קמה. כיתת "ניצן" נפתחה 
בשנה שעברה והשנה הצטרפה אליה גם כיתת 

"תלתן".

נאבקים באלימות נגד נשים

היום הבינלאומי לציון המאבק באלימות נגד 
נשים, המתקיים מדי שנה ב-25 בנובמבר, צוין 
במועצה ביום שני, 18.11.2019, במועדון לחבר 
בבית קמה. קרן סביון, מנהלת מחלקת התרבות 
והממונה על מעמד האשה במועצה ו ניר זמיר, 
ראש המועצה קראו לשים סוף לאלימות נגד 
נשים וביקשו מהמשתתפים לגלות ערנות לסימני 
אלימות, בניסיון למנוע את הרצח הבא. בהמשך 
הערב צפו המשתתפים בהצגה "גט", שכתב וביים 
אלירן כספי על-פי סיפורה של שרי דיסקינד. 

בסיום הערב התקיימה שיחה עם כספי.

שמעון בלילות/טל שם טוב, 
מנהלת הביטחון היישובי-קהילתי, 

אגף היישובים

בני הנוער של בני שמעון בכיתות ט'-י"ב שמעו 
כבר כמעט כל דבר בנושא אלכוהול, אבל לא 
באמת דיברו איתם בגובה העיניים על המשמעות 
של שתיית אלכוהול - הערבות ההדדית, הפנייה 
לעזרה, ההשפעה השונה על כל אחד, סימנים 
שאנחנו כחברים רואים ויכולים לעצור וגם למה 
לא כדאי לערבב משקאות ולשתות בלי סוף 
או בזול. בשבועות האחרונים התארח "שמעון 
בלילות" בחצרים, נבטים ומושבי יחדיו, לשיחות 
עם בני הנוער וההורים על אלכוהול, או סתם כדי 
להוות מקום מפגש באווירה טובה עבור בני הנוער.

נציגות המועצה ב"כנפיים 
של קרמבו" במסע נגיש 
לפולין/בת אל וקנין, רכזת 

"כנפיים של קרמבו" בבני שמעון

המשלחת  יצאה   ,29.10.2019 שלישי,  ביום 
השביעית של תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" 
לילדים עם ובלי צרכים מיוחדים, למסע הנגיש 
השנתי לאתרי זיכרון בפולין. במקומות שבהם 
נרדפו והומתו אוכלוסיות הנכים והשונים, צועדים 
הגוונים.  ישראלים מכל  נוער  בני  בגאון  כעת 
במשלחת הייחודית מייצגות בכבוד את סניף 
בני שמעון של התנועה יובל מגן מבית קמה ושירה 
זר מלהבים, תלמידות כיתה י"ב ב"מבואות הנגב". 
נאחל להן ולכל המשלחת מסע משמעותי, מלמד 

ומעורר גאווה.

מבשלים ביחד/שירה גרנות, 
האגף לשירותים חברתיים וענבל 

זיידנברג, אגף החינוך

משפחות מיוחדות ממשיכות להעמיק קשרים. 
בערב יום שני, 28.10.2019, נפגשו הורים לילדים 
בעלי צרכים מיוחדים לסדנה של בישול בריא 
עם השפית שלי לרון אברהם.  חתכנו, אפינו, 
בישלנו, שוחחנו וצחקנו. כיף גדול להיפגש, ללמוד 

וליהנות יחד. 

אימון יחידת הסע"ר/מיכל 
עובדיה, רכזת ההתנדבות

ביום שני, 18.11.2019, השתתף צוות של מתנדבי 
יחידת הסע"ר )סיוע עצמי ראשוני( של בני שמעון 
בתרגיל רענון של פיקוד העורף באתר ההרס של 
פיקוד העורף בזיקים. הצוות חבר ליחידת הסע"ר 
של עיריית אשקלון לאימון משותף. אנו מבקשים 
להביע את הערכתנו ותודתנו על השקעת הזמן 

וההתגייסות.  

יריד ההתרמה הראשון 
לעמותת CMT/ניצה מליק

ביום שישי, 8.11.2019, נאספו מעל ל-18,000 
 CMT שקלים ביריד ההתרמה הראשון לעמותת
ישראל, שהתקיים בחצרים. היריד המקסים, 
שהתקיים באווירה טובה, כלל קפה ומאפה עם 
עוגות ביתיות, בגדי יד שנייה ודוכני מכירה לשבת 
CMT )Charcot– .של גבינות, עוגות, פרחים ועוד

Marie–Tooth( היא מחלה נוירולוגית, שפוגעת 

לקושי  וגורמת  ההיקפית  העצבים  במערכת 
בהליכה. נכון להיום, אין תרופה למחלה, שמעל 
3,000 בני אדם בישראל מאובחנים כחולים בה. 

ניתן לתרום לעמותה באמצעות ביט או פייבוקס 
למספר 051-2684400, או בהעברה בנקאית: בנק 
מזרחי טפחות סניף 401 מספר חשבון 485476.

מסיק קהילתי במושבי 
יחדיו/שירלי חכם יפרח

ביום שישי, 8.11.2019, נערך במושבי יחדיו מסיק 
זיתים קהילתי, כחלק מפעילות "קהילה וטבע" 
של מחלקת שפ"ה וסביבה במועצה, בשיֹתוף עם 
החינוך החברתי. ילדים ומשפחות ממושבי יחדיו 
יצאו למסיק זיתים במושב תדהר. מסקנו זיתים, 
גדולים כקטנים. חרצנו את הזיתים והעברנו אותם 
לצנצנות שבהן עשבי תיבול. כל צנצנת מולאה 
במי מלח ונחתמה בפרוסת לימון ומכסה. בנוסף 
לכך, אכלנו גם לחם סתתים והיה לנו כיף. את 
הפעילות העביר אליסף חבשוש מחוות "אדם 

בטבע". צילום: לירון אוחנה

 חינוך 
יש קסם ב"מבואות הנגב"

"יש כאן קסם", אמרה אילנה נולמן, מנהלת מינהל 
החינוך ההתיישבותי, בסיכום ביקור שערכה בבית 
הספר "מבואות הנגב" ביום שלישי, 3.12.2019. 
נולמן, מלווה בפמליה גדולה של אנשי משרד 
החינוך, נפגשה עם ניר זמיר, ראש המועצה, אמיר 
ברזילי, מנהל אגף החינוך ואלי פרץ, מנהל בית 
הספר. הביקור החל בשיחה קצרה, שבה הציג 
ואת מדיניות  ניר את המועצה, את פעילותה 
החיבורים בין מגזרים ותחומים שהוא מקדם 
במהלך כהונתו. אמיר ואלי הציגו את התפיסה 

החינוכית של "מבואות הנגב". 

לאחר השיחה יצאה הפמליה לסיור בבית הספר, 
שהחל בקיר הטיפוס ובקבלת הסברים מאורי 
ברזילי, תלמיד כתה י"ב ואחד מיוזמי קיר הטיפוס. 

חדשות / נועה זמסקי
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המקצועיים  בחדרים  בביקור  נמשך  הסיור 
השונים והסתיים בשיחה קצרה עם חברי מועצת 
התלמידים של בית הספר. "אתם נותנים תעודה 
טובה לבית הספר", אמרה נולמן לתלמידים. "אני 
שומעת מכם  שהמורים בבית הספר קשובים 
לכל תלמיד, דואגים להצלחתכם ולא מפסיקים 

להתחדש. יש קסם בבית הספר הזה."

 שבוע הבטיחות בדרכים/
דוד פרייברג, מנהל מחלקת הבטיחות

שבוע הבטיחות בדרכים צוין בתאריכים -17
22.112019. במהלך השבוע הועברו פעילויות 
בנושא במוסדות החינוך של המועצה בכיתות 
ובהפסקות, בעזרת המורים וחברות חיצוניות. 
הנושא המרכזי השנה הוא הסחת דעת לנהגים 
ולהולכי הרגל. כיתות ד' למדו על זהירות בדרכים 
במגרשי האופניים בבאר שבע. תלמידי "מבואות 
העוסקת  "מחושמלים",  בהצגה  צפו  הנגב" 
בסכנות הרכיבה על קורקינט חשמלי ובסוף 
ההצגה שוחחו עם השחקנים. אני מבקש להודות 
לרכזות הבטיחות במוסדות החינוך ולמנהלי בתי 
הספר בבני שמעון, על ההתגייסות וההשקעה 

בהעברת שיעורי זהירות בדרכים.

 נווה במדבר 
שיא של שחייה/ נירית סימון

ביום חמישי, 5.9.2019, התקיים כמדי שנה יום 
שיא בבריכה בחצרים לתלמידי שכבות ד'-ו' 
יום השיא החל  "נווה במדבר".  מבית הספר 
במשחה לא תחרותי, ללא מדידת זמנים. לאחר 
מכן שחו התלמידים 25 מטרים בשלושה סגנונות 
שחייה: חתירה, חזה וגב. את תוצאות השחייה 
מדדו המורים לחינוך גופני נירית סימון ויובל 
הילדים  את  הקיץ  במהלך  שלימדו  מלמוד, 
לשחות, בעזרתו של ג'קסון המציל. זהו פרויקט 
יחיד ומיוחד בישראל וגאווה גדולה לבית הספר 

בהנהלתה של רמית שיבת.

 ניצני הנגב 
קשר כגשר/זיוה נבון

נבחרת "קשר כגשר", בהובלתם של זיוה נבון 
עם  פעולה  בשיתוף  הוקמה  עזרי,  בן  וניתאי 
"שותפות ביחד", רשת קהילות שותפות של 
הסוכנות היהודית, במטרה לקדם חלק מחזון 
בית הספר, העוסק בפיתוח מצוינות ומיומנויות 
תקשורת. הנבחרת תאפשר לילדים הנמצאים 
ויכולתם בתחומים  בה לפתח את כישוריהם 
שונים, כמו עריכה, צילום, ראיון, סאונד, כתיבה 

עיתונאית ועוד. 

הנבחרת תתעד את מגוון האירועים ואת מיטב 
הספר  בבית  המתקיימת  החינוכית  העשייה 
מנקודת מבטם של הילדים. מטרה נוספת היא 
חיזוק הקשר עם בית הספר "תלמוד תורה"  
ממונטריאול שבקנדה, שאנו שומרים על קשר 
אתו זו השנה השלישית. שני בתי הספר ישתפו 
זה את זה במגוון ערוצי המדיה בעשייה החינוכית 

וישמרו על קשר מרחוק. 

לצפייה בסרטונים באתר המועצה: המועצה 
לשירותך < חינוך < בתי הספר בבני שמעון < 

ניצני הנגב < סרטוני גשר כקשר 

הולכים/ אוסי מוריץ, מנהלת 
"ניצני הנגב"

25.10.2019, צעד כל בית הספר  ביום שישי, 
60 דקות, על מנת לציין ולהעלות את  במשך 
המודעות לחשיבותה של הפעילות הגופנית 
ולצוות החינוך  גיל. תודה לדורית דמרי  בכל 
הגופני, שאירגן את היום, לצוות בית הספר כולו 
ולתלמידים, שצעדו באווירת התלהבות ושמחה. 

צילום: דורית דמרי

 יובלי הנגב 
נאמנים לבטיחות ב"יובלי 

הנגב"/יעל בן שושן ודוד פרייברג, 
מנהלת מחלקת הבטיחות

ביום ראשון, 3.11.2019, עברו בוגרי בית הספר 
ו',  בר, תלמידי שכבה  בגבעות  הנגב"  "יובלי 
בהסעות  בטיחות  נאמני  לתפקיד  הכשרה 
וכעת הם פועלים כנאמני הסעות. הם מזכירים 
לתלמידים את כללי הבטיחות, עוזרים לשמור על 
הסדר בהסעות ובודקים שכל התלמידים חגורים. 
ההכשרה כללה לימוד עיוני ומעשי, כדי שהילדים 
יקבלו כלים שיסייעו להם במילוי תפקידם, בלי 

לסכן את עצמם ומתוך כבוד לחבריהם.

החביתותים ב"יובלי הנגב" 
שוב עם תותים /אלון דגני

ולטפח,  לטפל  עצמו  על  לקח  צימנד  יפתח 
משתלת "השתיל" בתדהר תרמה את השתילים 
בעזרתו של יקיר אטיאס והשמחה גדולה. גם 
ערוגות החממה התמלאו. משתלת "השתיל" 
העניקה את השתילים וילדי כתה ג'2 עם המחנכת 
יעל שתלו בכיף ובמקצועיות. צילמה: יעל איפרגן 

 ותיקים 
נפתחה כתת ותיקים לומדים/
בר שניידר, מנכ"לית עמותת ותיקי 

בני שמעון

ביום ראשון, 1.12.2019, נפתחה כיתת ותיקים 

לומדים בבית הספר "מבואות הנגב". במסגרת 
הכיתה ילמדו הוותיקים שיעורים בכימיה, ערבית, 
תנ"ך, פילוסופיה, אנגלית, היסטוריה ועוד. הכתה 
תפעל לאורך השנה בימי ראשון ואומצה על ידי 
שכבה י'. ותיקים המעוניינים להצטרף מוזמנים 
לפנות לבר שניידר, מנכ"לית עמותת ותיקי בני 

שמעון, בטלפון 050-7639424.

יום עיון למטפלים בוותיקים/
בר שניידר, מנכ"לית עמותת ותיקי 

בני שמעון

יום עיון לבעלי תפקידים ובני משפחה המטפלים 
משפחתית  בהתמודדות  שעסק  בוותיקים, 
שלישי,  ביום  התקיים  הזדקנות,  תהליכי  עם 
19.11.2019, במועדון "שביל הזהב" בשובל. יום 
הלמידה, שאליו הגיעו כ-60 משתתפים, התקיים 
בשיתוף היחידה לשלום הוותיק, תחום בני משפחה 
מטפלים ועמותת ותיקי בני שמעון. יום העיון כלל 
הרצאות מעניינות וחשובות בנושא ולסיום קינחנו 

בהצגה מבית היוצר של תיאטרון "פלייבק".

מינויים
חדשים 
במועצה

בתחילת החודש נכנסו לתפקידם 
פלג ניאגו מלהב, כמנכ"ל 

המועצה, ואיתי זידנברג מבית 
קמה כמנהל אגף היישובים.

בתחילת החודש נכנסו לתפקידם פלג ניאגו 
מלהב, כמנכ"ל המועצה, במקומה של הדרה 
גורפינקל מכרמים, שמילאה את התפקיד 
זידנברג מבית קמה  ואיתי  בעשור האחרון 
לילך  כמנהל אגף היישובים, במקומה של 
קולומבוס מחצרים, שהקימה את האגף. חילופי 
הגברי התבצעו לאחר שהדרה ולילך ביקשו 

לסיים את עבודתן במועצה.

איתי, כיהן ב-8 השנים האחרונות כמזכ"ל 
תנועת השומר הצעיר. בעבר ניהל את תוכנית 
"שותפות ביחד" של הסוכנות היהודית בשני 
אזורים שונים, היה שליח הסוכנות היהודית 
והשומר הצעיר בקנדה וניהל את הפנימייה 
במוסד החינוכי "מבואות הנגב". בתפקידיו 
הציבוריים היה חבר מליאת המועצה, מילא 
מספר תפקידים בקיבוץ בית קמה ובאגודה 
הקהילתית ועוסק בעריכת טקסים יהודיים 
של  הנאמנים  בחבר  חבר  הוא  חילוניים. 

הסוכנות היהודית.

בשנים  מתגורר  אפיקים,  קיבוץ  בן  פלג, 
האחרונות בלהב הוא בעל תואר שני בבטחון 
לאומי ואסטרטגיה מהמכללה לבטחון לאומי. 
נמצא בחופשת פרישה מצה"ל בדרגת תת 
כמפקד  שירת  האחרון  בתפקידו  אלוף. 
בסיס תל נוף. בעבר היה מפקד בסיס רמון, 
ראש מחלקת ההדרכה בחיל האוויר ומילא 

תפקידים נוספים בחיל האוויר.

איתי זינדברגפלג ניאו
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הדרה גורפינקל 

הגעתי למועצה לפני תריסר שנים, כחדשה בנוף 
ה"בני שמעוני" וכחלק מקבוצת משפחות מיוחדת 
מאוד, שהגיעה לחזק את קיבוץ כרמים המתחדש. 
וציונות התווספו בבת אחת  חזון  המון ערכים, 
23 חברים ויצרו תמהיל  לקיבוץ קטן, שמנה אז 
של דתיים וחילוניים, אקולוגים, ותיקים וחדשים 

וגם כאלה שעדין לא החליטו.

כבר בתחילת הדרך דבק בי חיידק השירות הציבורי 
ולאחר כשלושה חודשים בקיבוץ נבחרתי לנהל 
את קהילת כרמים, אחד התפקידים המאתגרים 
והמדהימים שבהם זכיתי. יחד הקמנו מחדש את 
מוסדות הקיבוץ ויצאנו לדרך. בשנתיים של עבודה 
קשה התגבשה בקיבוץ קהילה מדהימה. בשיחות 
יום-יומיות לתוך הלילה הכרנו, גדלנו, חלמנו,  כתבנו 
חזון, ניסחנו הסכמים משפטיים, הקמנו גן ילדים 
חדש, חרשנו שדה סולארי ודיברנו את עצמנו לדעת. 
מאז ועד היום מלמדים אותי החיים בקיבוץ אהבה 
לקהילה, רצון לקחת חלק ואת התורה המורכבת 

של שיתוף פעולה עם אנשים לטובת הכלל.

פתחנו צוות הפקה לאירועי תרבות של המועצה, 
משלב תוכנית הבטיחות ועד לתפעול האירוע, 
כולל הקמה וחיסול, ניקינו שטחים פתוחים, גרסנו 
פסולת בניין, גזם ונייר ומדי פעם גם גרסנו שיניים. 
 מעט מאוחר יותר נולדה מחלקת משאבי אנוש – 
למעלה מ-650  תלושי שכר בחודש, מחשוב של 
כלל תיקי העובד, מכרזים, חוזים, תשובות למשרד 
האוצר, למשרד הפנים, לעורכי דין ולרואי חשבון, 
הערכת עובדים, בחירת עובד מצטיין, השתלמויות, 

לימודים והתפתחות אישית.
הקמנו את תחום רישוי העסקים, שגדל לתחום 
אינם   בו  שהאתגרים  ומורכב,  עיסוק  מקצועי 
פשוטים. התאמנו את המועצה לרפורמה של רישוי 
העסקים, כולל פיקוח מקצועי ובעל לב רחב. אנחנו 
מלווים יד ביד כל עסק שמגיע, כדי שיוכל לקבל 

רישוי ולעבוד בבטחה. 
הקמנו מחלקת דת מדהימה – כשרות,  רישום 
נישואין ותרבות יהודית לכלל המועצה. אנחנו 
מחזיקים עירובין למי שלא ידע מה זה, מקוואות 
ובתי עלמין והזכות הגדולה מכולן   -פותחים שיח 
מכבד בין תושבי המועצה ביישובים השונים סביב 

נושא היהדות והחיבור שלנו. 
שירות,  ניידות  ובה  אחזקה  מחלקת  הקמנו 
הפועלות במקצועיות ומאובזרות במיטב הכלים 

ובמיטב האנשים!
לקחנו אחריות על גני השעשועים, מתקני הכושר,  
אחזקת מבנים, צביעת כבישים, תיקון ואחזקה של 
מזגנים, גינון, תחזוקת מקלטים, תחזוקת מערכות 
החינוך,  מערכות  כיבוי האש ולפעמים גם על 

דברים מוזרים נוספים.
מתקדמת:  מחשוב  מערכת  במועצה  הקמנו 
החלפנו מחשבים ושרתים, סללנו סיבים, הכנסנו 
תוכנות חדשות וקידמנו עבודה שוטפת כמעט 
בלי נייר. הכל סרוק במחשב ומגובה בענן וממש 
בימים אלה נולד "הפורטל הארגוני"  של המועצה.

הקמנו לשכה ובנות הלשכה התגבשו לצוות מנצח. 
אין ביקור שלא יקבל את מלוא תשומת הלב, אין 
פגישה שלא תיקבע,  אין מחשבה או אתגר שלא יזכו 
לעזרה וארוחות צהריים, יחד עם הומור שלא נגמר. 

ובטוח שכחתי משהו, אז רק אסכם - אין תחום שלא 
חקרנו ואין אבן שלא הפכנו כדי לייעל את השירות 

ולתת מענה טוב יותר לכם - תושבי המועצה. 

אבל מה שבעיני הוא ה-הישג והוא חשוב יותר  
מהכל - הוא החיבור, המחשבה והחזון המשותף 
של כלל עובדי המועצה. הצלחנו ליצור צוותי 
עבודה מסורים, שעובדים מהלב, מכבדים שיח 
מקדם, חותרים להשקעה ומצוינות והכל ממקום 
של אהבה לאנשים, למועצה, לתפקיד ולמטרה 

המשותפת - שירות ללא פשרות.

אתם יודעים ?הרבה פעמים אנחנו שומעים: "נו, 
הזאת  באמירה  משהו  יש  ציבור".  עובדי  אלה 
שמצליח להציג ריחוק ואף על פי כן, חשוב שנזכור: 
עובדי המועצה, חלקם תושבי המועצה בעצמם, 
הם אנשים מסורים, שקמים בכל בוקר כדי לשרת 
את הציבור. כולנו מהווים את  המרקם האנושי 
המיוחד שנקרא "המועצה האזורית בני שמעון" 

והוא שעשה, עושה ויעשה את ההבדל.

אוהבת  אני  היקרים.  המועצה  לעובדי  תודתי 
ומעריכה כל אחת ואחד מכם. אתם צוות מנצח 
ואין לי ספק שבלעדיכם דבר לא היה אפשרי. 
מהרגע הראשון רציתם שאצליח, שנצליח יחד. 
האמנתם בי, חיזקתם אותי, תמכתם ונתתם את 
כל כולכם למען המועצה ותושביה. אתם אלופים!

במהלך כל שנות עבודתי, החיבור והקשר הישיר 
עם הנהגות היישובים, פיתוח הרחבות, פרויקטים, 
וליווי הקהילות, היוו עבורי  תחזיות אוכלוסייה 
מהרגע הראשון את המרכז, הלב הפועם של 

העשייה!

אז...
לכם, שותפי בהנהגות היישובים - בעלי תפקידים, 
תושבים שאכפת להם ומובילים שינוי, איש ואשה, 
יישוב יישוב בדרכו המיוחדת - רובכם מתנדבים 
שנדבקו באותו ה"חיידק"  של השירות הציבורי, 
שעשו ועושים לילות כימים ללא תמורה חומרית 
ולעיתים תחת ביקורת בלתי אפשרית וכל זאת 
כדי שהקהילות והחיים ביישובי המועצה יהיו טובים 
ומשמעותיים עבור כל אחד ואחת מאיתנו – אני 

רוצה לומר לכם, לכולכם:

עמדו בגאווה!
חבקו גם את אלה שחושבים אחרת, המשיכו באומץ 
ובסבלנות להוביל קדימה,  בנו גשרים של חיבורים, 
רקמו תוכניות והאמינו שאפשר, אפילו אם זה לא 

פשוט, כפי שיגידו לכם רבים. 
גם בימים שבהם השיח הבינאישי הופך לעיתים 
לקשוח, השתדלו לזכור תמיד  ש"הרוב הדומם"  
אוהב, מעריך ומכבד את ההשתדלות האדירה,  
מכבד כנות ומכבד עשייה.  נכון,  לפעמים אנשים 
טובים נשברים מול ביקורת נוקבת וההפסד הוא 
גדול לכולנו ובכל זאת, אם יש משהו שהצלחתי 
ללמוד מעשור של עבודה משותפת, זה שאלה 
שממשיכים להאמין בטוב,  שואפים גבוה ובאמת 
עושים למען הציבור, זוכים להכרת הטוב מצד 
רבים מאוד שרואים ועוד רבים אחרים, שמעריכים 
ומוקירים את פועלם - גם אם קולם לעיתים לא 

יישמע.
וממני -  תודה ענקית על ההזדמנות שנתתם לי, 
על האמון, על החופש לגדול ועל ההזדמנות לחלום 

ולהגשים יחד אתכם. 
ולכם - תושבי המועצה, שוב תודה והצלחה רבה 
לכולכם בהמשך הדרך. יש לנו מועצה מדהימה, 
יישובים חזקים וקהילות שנפל בחלקנו כבוד גדול 

להשתייך אליהן.

תודה מיוחדת מעומק הלב לסיגל מורן, שלא חששה 
אף פעם לתת את ההזדמנות ולמרות גילי הצעיר 
אז )חחח... היום כבר פחות( האמינה בי ובנו, תמכה, 
דחפה, חיבקה, עמדה באומץ איתי והרבה פעמים 
לפני מול אתגרים מורכבים שהתפקיד זימן לי וגם 

לא חסכה בביקורת בונה וכנה.

סיגל, אין לי מילים להודות לך!
ואחרונים וחביבים במיוחד – בני משפחתי, צור 
מחצבתי – שתמכה,  חיבקה, אהבה ולפעמים גם 

נאלצה להסתדר קצת בלי אמא.
אמיתי, האיש שלצדי, אורי, צור, רון ואלה - ילדי 
המדהימים, אתם האור שבחיי. אני אוהבת אתכם 

עד האין סוף ובחזרה. 

הדרה

בסופן של שנתיים משמעותיות בקיבוץ, לאחר 
הבחירות, ניצבה גם המועצה בפני שינוי - נבחרה 
ראש מועצה חדשה והמועצה יצאה לדרך חדשה.  
כך נבחרתי לתפקיד של ניהול היחידה האסטרטגית 
ונכנסתי, כפי שאמרו כולם, "לנעליים גדולות", 
שעליהן נאמר לי: "עזבי את הנעלים הגדולות. 
נעלי את הנעליים שלך ולכי. הן בוודאי יובילו אותך 

למקומות נפלאים." כך יצאתי למסע מופלא.
עד היום קשה לי לומר מה קדם למה ואיך נרקמו 
חברות ועבודת צוות מדהימה בין חברי צוות המטה. 
ההרכב אמנם השתנה לאורך השנים, אך בסיס 
החברות, הרצון של כולנו לשאוף גבוה והחיבור 

האישי עשו את שלהם. 
עשור חדש נפתח. עשור של שינוי, הזדמנויות, 
תנופת בנייה ופיתוח, הקמה וליווי של קהילות 
והקמת מחלקות חדשות למען שירות טוב יותר, 
חזון המועצה – "קהילה של קהילות", תוכניות 
אסטרטגיות בשיתוף של ציבור רחב וצוות מועצה 
מוניתי   2010 בשנת  מוטיבציה.  וחדור  מסור 
לתפקיד  מנכ”לית המועצה ונולד גם אגף חדש 
וצעיר. בתחילה כלל האגף פקידת כוח-אדם ורישוי 

עסקים, יחידה אסטרטגית ותקציבים, את מחלקת 
התחבורה, בניצוחם של משה ורוזט האגדיים, את 
דוד פרייברג, קצין הבטיחות, את שמעון פשלי 
כתברואן ועוד איש יקר אחד - איציק  אליה, כרכז 

מוניציפאלי של המושבים )זוכרים?(. 

מאז- סיכום עשור בקצרה:
הקמנו את מחלקת השפ”ה )שיפור פני היישוב(, 
ניסחנו סל שירותים ואמנת שירות, הקמנו מוקד 
ברגישות  לתפארת,  וטרינרי  ושירות  אזרחי 
אדירה לרווחתם של החברים שלנו על ארבע, 
5 כוכבים שכמעט זכה לצו  כולל הקמת מלון 
הריסה, חדרי ניתוח לחתולים )עיקור וסירוס(, ימי 
אימוץ, עבודה משותפת עם אשכול “נגב מערבי" 
ולאחרונה אפילו רכב חדש נוסף ללכידה ופיקוח.

איכות הסביבה הפכה מסיסמה לסמן הדרך 
של המחלקה - הכנסנו פחים כתומים, הקמנו 
פינות מחזור חדשות,  החלפנו למעלה מ-1,300 
פחים, הקמנו גגות סולאריים על מבנה המועצה 
ואנחנו עוד ננצח ונחליף את תאורת החוץ לתאורה 

חסכונית ויעילה.

הדרה מסכמת 
בימים אלו מסיימת הדרה עשור

גורפינקל, מכרמים, 
את תפקידה כמנכ"לית 

המועצה בעשור האחרון. 
עשור בו מספר התושבים 
במועצה הוכפל ובהתאם 

לכך גדלו משמעותית 
אתגרי המועצה בכל 

התחומים. כמנכ"לית 
המועצה, הדרה הייתה שם 

כל השנים האלו ומכסא 
המנכ"לית הייתה שותפה 
להתפתחות הגדולה. "יש 

לנו מועצה מדהימה, 
יישובים חזקים וקהילות 
שנפל בחלקנו כבוד גדול 

להשתייך אליהן".
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נועה זמסקי

ביום ראשון, 17.11.2019, קיימה עמותת "רוח 
לרפואה  "הבית  של  השקה  ערב  דרומית" 
משלימה". העמותה, שהוקמה על ידי קרן טובה 
גומל מבית קמה בשנת 2012, מעניקה שירותי 
רפואה משלימה למתמודדים עם מחלת הסרטן, 
חולים ובני משפחותיהם, באזור הנגב. "הבית 
לרפואה משלימה" שהשיקה העמותה פותח את 
שירותי הטיפולים של העמותה גם לציבור הרחב, 
140 ש"ח. בעמותה  בעלות שווה לכל נפש - 
הדרום,  אזור  מכל  מטפלים  כ-70  פועלים 
ביניהם 10 מטפלים מבני שמעון. חולי סרטן ובני 
משפחותיהם, הנהנים מפעילות העמותה מיום 

היווסדה, משלמים 70 שקלים לטיפול.

מיקי עזר-ירקוני משובל, מנהלת קשרי החוץ 
של העמותה: "פרויקט 'הבית לרפואה משלימה' 
מאפשר לכל אדם בקהילה ליהנות מהטיפולים 
שאנחנו מציעים. מחצית מהסכום הוא תרומה 
לקהילה והמחצית השנייה ניתנת למטפל. כך 
אנחנו יוצרים מעגל של נתינה וקבלה ופותחים את 
הבית לכולם. המטפלים, מצידם, זוכים לאפשרות 
להרוויח כסף, בנוסף להרצאות ולשיעורים שהם 
מקבלים מאתנו." בנוסף לפתיחת הבית לציבור 
הרחב, החלה מיקי לאחרונה גם לפנות לארגונים 
בהצעה לרכוש שוברי טיפול לעובדים. "מעבר 
החשיפה  את  מגדילים  השוברים  לתרומה, 
לציבור הרחב וזה אמור לסייע לנו בגיוס תרומות 

בהמשך." 

 מגוון של שירותים 
החל משנת 2012 מעניקה העמותה טיפולים 
משלימים במחלקות של בית החולים "סורוקה". 
כעשרים מתנדבים מגיעים 3 פעמים בשבוע לבית 
החולים, נכנסים למחלקות ונותנים טיפולים ללא 
עלות. בסך הכל מדובר כ-220 טיפולים בחודש. 

 רוח טובה
לכולם

עמותת ״רוח דרומית״, המציעה טיפולים 
אלטרנטיביים לחולי סרטן ובני משפחותיהם, פתחה 
לאחרונה את ביתה לציבור הרחב ומציעה טיפולים 

לקהל הרחב במחירים שווים לכל נפש. 

באזור שהוא בית לנישה הזו, שנקראת מחלת 
יצרנו פה קהילה של  לאורך השנים  הסרטן. 
מטופלים, אבל לא פחות חשוב מכך, גם קהילה 
של מטפלים שיש להם בית. יש לנו כאן היום צוות 
של אלופות. זכינו לעשות הרבה טוב, ברוחב לב 
ובנפש חפצה. אנחנו מוקפים גם בהרבה אנשים 
שרוצים לעזור ולתרום, כל אחד מהכשרונות 
שלו, אם זה בפרסום, ייעוץ, או עיצוב. רבים מהם 
באים מבני שמעון. יש לנו קשר גם עם מועדון 
BZB, מועדון העסקים של המועצה. אנחנו נעזרים 
בהרצאות ובסדנאות של המועדון וגם באנשי 
המקצוע שלו, שתורמים בתחומים שונים, כמו 
ייעוץ, שיווק ופרסום." יש לעמותה, מוסיפה קרן, 
גם קשרי עבודה טובים עם רונה פוירינג, רכזת 
הבריאות במועצה ועם קרן סביון, מנהלת מחלקת 
התרבות. "סיגל מורן, ראש המועצה הקודמת, 
היתה הראשונה ששמעה על הרעיון הזה ואנחנו 
מקבלים בכל שנה תמיכה מהמועצה, שעוזרת 

לנו להרחיב את הפעילות."

 חיזוק הביטחון העצמי
עוזי גל ממשמר הנגב, מעסה רפואי בכיר, עוסק 
בטיפול משנת 2005 ומתנדב פעם בשבוע בבית 
"רוח דרומית": "אני מרגיש שמוטל עלי לתת מתנה 
לעולם וזו אחת הדרכים לעשות זאת. הרגשתי 
שיש לי זמן פנוי ואני יכול לנצל אותו רק לעצמי 
ולבית, אבל זה אינו מספיק ולכן החלטתי לתת 
28 שנים התנדבתי כנהג  אותו לעולם. במשך 
אמבולנס ו-12 שנה כשוטר תנועה. חברת קיבוץ 
שמתנדבת בבית החולים 'סורוקה' הציעה לי 
להצטרף להתנדבות כאן. אני מתחיל בתשע 

בבוקר ומסיים כשסוגרים כאן."

"המטופלים מגיעים לכאן אחרי שעברו טיפולים 
ותקופות ארוכות ללא תזוזה", הוא מספר. "כשהם 
מגיעים, הם סובלים מכאבים מהתרופות, מחוסר 
תזוזה של השרירים ובעיקר מדימוי עצמי ירוד. 
כל אלה גורמים לדיכאון. יש לי מטופלת שעברה 
ניתוח מוח וחצי מגופה משותק. היא אינה יכולה 
 3 לי  לקח  מעוותת.  מידיה  ואחת  רגל  להזיז 
חודשים להראות לה שהיא יכולה לחייך וחודש 
נוסף להראות לה שהיא יכולה להזיז את הגפיים 
באופן רצוני. אנחנו משנים את התפיסה של 
המטופלים ומשכנעים אותם שגם למתמודדים 
עם הסרטן יש חיים. התפקיד שלי הוא לחזק את 
ביטחונם העצמי, להפוך את ראייתם לשמחה 
יותר וללמד אותם לחייך כלפי פנים. אני נותן להם 
תרגילים כמו להסתכל בראי, לאהוב את הגוף 
שלהם ולאהוב את עצמם כפי שהם. אחרי כל 
מה שעברו הם אינם אוהבים את גופם והמשימה 
היא לעזור להם להחזיר את האהבה הזו. לכל 
אחד אני מתאים תרגיל פשוט, כמו, אפילו, לצאת 
מחוץ לבית לחמש דקות, כדי שיחזרו להשתמש 
בגוף שלהם. ברגע שהמטופלים רואים שיש 
תוצאה, הם כבר מבינים שאולי זה אפשרי. הם 
לומדים שאפשר לחשוב אחרת ולשבור את מעגל 

ההתמכרות לכאב."

עיסוי רפואי, מסביר עוזי, דורש ידע במספר רב של 
טכניקות, שחלקן מגיעות מעולם הריפוי המערבי 
וחלקן מהמזרח. "גם לצורך שיקום נדרש ללמוד 
טכניקות מתאימות. עיסוי תאילנדי, למשל, הוא 
טכניקה מדהימה לשיקום. בהתחלה אני נותן 
5 טיפולים, שבוע אחרי  למטופלים סדרה של 
שבוע. בהתאם להתקדמות ממשיכים בטיפולים 
רצופים, עד עשרה טיפולים. אחר כך מתחילים 
לרווח את הטיפולים בשבועות ובחודשים. את 
החלק העיקרי של הטיפול על המטופל לעשות 
בעצמו בבית, בין הטיפולים. אני מוודא שהוא 
עושה זאת - עושה את התרגילים בבית, הולך 
לפיזיותרפיה וכדומה. פעם הייתי מגיע בידיעה 
מהו הטיפול הנדרש. היום אני שואל את המטופל 
במה הוא רוצה שאני אטפל, גם אם אני יודע למה 
הוא זקוק. הדבר הראשון שאני מטפל בו זו נשימה 
נכונה, כדי לאפשר לגוף לתפקד כנדרש. כשחסר 
אוויר, האדם לחוץ ועצבני ואינו יכול להקשיב, גם 
לא לעצמו. אינני זוכר שמות או פנים, אבל אם 
אני נוגע במישהו, אני זוכר בדיוק איזה טיפול הוא 
קיבל ממני גם לפני עשור. אני יכול לזכור כל מי 

שנגעתי בו. הזיכרון נשאר בגוף. 

כל אחד מגיב לטיפול בדרך משלו. לכולם יש 
שריון. אני מנסה לשנות את התפיסה במוח ולגרום 
למטופלים להיות שמחים יותר. להגיע להשלמה 
ולאהבה עצמית, זו הבריאות הטובה ביותר שלנו. 
אני מביא אותם להכרה שהם אחראים על גופם 
ויכולים לטפל בו באמצעות התחלה של שינוי 

אחד קטן. ריפוי עצמי הוא הריפוי הנכון ביותר."

 זה ממלא אותי 
להתנדב  החלה  משובל  אלטשולר  בתיה 
בעמותה כשנה לאחר הקמתה. בתיה מטפלת 
ועיסוי  עמוק  רקמות  עיסוי  ברפלקסולוגיה, 
משולב, המשלב עיסוי שוודי, עיסוי רקמות עמוק 
ורפלקסולוגיה, עיסוי באבנים חמות, דיקור, כוסות 
רוח ונרות אופי. "במסגרת העמותה אני מטפלת 
באמצעות רפלקסולוגיה ועיסוי משולב", היא 

מסבירה.

ויודעת מה  "אני אוהבת מאד לעזור לאנשים 
הטיפולים האלו נותנים להם. כשהגעתי בפעם 
הראשונה לבית החולים 'סורוקה' ועמדתי מול 
דלת הכניסה למחלקה, עצרתי לרגע ואמרתי 
נתתי  אבל  זה?  את  צריכה  אני  למה  לעצמי: 
לעצמי צ'אנס ונכנסתי, כשכולי מלאת אנרגיה 

כי זה מה שהאנשים האלה זקוקים  וחיוכים, 
לו. אחרי שסיימתי את הטיפולים של אותו יום, 
יצאתי עם משקל עודף של נחת ואושר, כי קיבלתי 

מהמטופלים פידבקים שזה עזר להם." 

בשנתיים האחרונות מתנדבת בתיה בעיקר ב"בית 
רוח דרומית". "האנשים פה מלאי נתינה. כאן, או  
ב'סורוקה', זו ממש משפחה. יש לנו מפגשים, 
מפגשי העשרה והרצאות. לפני שבוע היתה לנו 
סדנה של עזרה ראשונה - 4 שעות ללא תשלום. 
זה ממלא אותי ואני מאמינה שזה נותן המון גם 
לשאר המטפלים. אינני רואה את עצמי מחוץ 
לעמותה הזו אי פעם. כשהייתי מגיעה ל'סורוקה', 
היו מטופלים שחיכו לי והיו כאלה שביקשו אותי. 
זה באמת מחמם את הלב. טיפלתי גם בצוות 
ולפעמים גם ברופאים. אנשי הצוות  האחיות 

זקוקים לטיפול הזה לא פחות מהחולים.

הקשר עם המטופלים יכול לפעמים להיות חזק. 
"לפני כ-3 שנים טיפלתי בבחורה בת 32, חולת 
סרטן שילדה שנתיים קודם לכן", היא מספרת. 
"לאחר שהיא נפטרה, החלטתי להוריד את מינון 
ההתנדבות שלי כדי לשמור על עצמי. זו עמותה 

חשובה ואני תמיד מספרת עליה ועל הפעילות 
ולמטפלים. הצלחתי אפילו  שלה למטופלים 

להביא לפה כמה חברים שלי."

 זכות גדולה
עינת בן שלום מבית קמה משמשת בעמותת 
"רוח דרומית" כאחראית על הקליניקה ומנהלת 
אדמיניסטרטיבית. היא מטפלת אלטרנטיבית, 
המטפלת ברפלקסולוגיה, בשיטת גרינברג ובמגוון 
טכניקות נוספות, שלמדה במהלך עשרים שנות 
טיפול: "יש פה קהילת מתנדבים שכולם מטפלים 
מוסמכים ומאחוריהם שנות ניסיון רבות. מדובר 
באנשים מיוחדים, ממגוון רחב מאוד של גילאים 
וחלקם  במקצועם  מטפלים  כולם  ועיסוקים. 
עובדים גם במקצועות אחרים. מבחינתם, הטיפול 
זו העשרה של חייהם. אנחנו יוצרים פה פעילויות 
העשרה ולמידה עבור המתנדבים, גם כדי לגבש 
אותם חברתית וגם כדי ליצור שיח להעשרה 
ותמיכה, בנוסף לוונטילציה ויכולת לפרוק. תחושת  
הבית היתה התחושה החזקה ביותר שהרגשתי 
כשהגעתי לכאן וזה אחד הדברים  החשובים 
ביותר כאן. זו זכות גדולה להיות חלק מהקהילה 
הזו של אנשים בעלי לב רחב מאוד, רצון עז לעזור 

ולהיטיב עם אחרים ותעצומות נפש גדולות." 

בשנת 2014 קיבלה העמותה תרומה שאפשרה 
את פתיחת "בית רוח דרומית", הכולל 3 חדרי 
טיפולים מצוידים בכל הדרוש. גם לכאן מגיעים 
מתנדבי העמותה ומעניקים למתמודדים עם 
הסרטן טיפולים בתחומים שונים של הרפואה 
המשלימה. המתמודדים מופנים לעמותה דרך 
קופות החולים, עובדים סוציאליים מהרשויות 
המקומיות ועוד. לתיאום בבית החולים אחראית 
סימונה אפשטיין, מתאמת הטיפולים. "בבית 
החולים אנחנו עובדים כחלק אינטגרלי ממערך 
הצוותים הרפואיים", מסבירה קרן. "כאן, בבית 
מטופל  כל  עבור  בונים  אנחנו  דרומית,  רוח 
ומטופל תוכנית טיפולים מותאמת אישית, על 
פי הצורך הרפואי והחיבור האישי." עינת בן שלום 
מבית קמה, העוסקת בפסיכותרפיה הוליסטית 
תיאום  על  אחראית  אלטרנטיבית,  ורפואה 
הטיפולים ובניית תוכנית הטיפולים בבית רוח 
דרומית. יו"ר העמותה, שרגית גרינברג, מנהלת 
הוספיס בית של קופת חולים "מכבי", רופאת 
משפחה ומומחית בהיפנוזה, תורמת גם היא 
מהידע המקצועי שלה ומסייעת בהכנת תוכנית 
הטיפולים בהתאם לצורך. במקום פועלות גם 
קבוצות תמיכה למטופלים ובני משפחותיהם 
וקבוצות תמיכה למטפלים. המטפלים  מקבלים 
להם  המסייעים  מקצועיים,  וכלים  הכשרות 

להתמקד ברפואה אונקולוגית.

שירות נוסף שמספקת העמותה היא סיירת 
הטיפולים התומכים על שם אריה גדג', "רק בגלל 

הרוח", המגיעה למטופלים הנמצאים בהוספיס 
בית בבאר שבע והסביבה ומעניקה טיפולים ללא 
עלות למטופל ולבני משפחתו. הסיירת מעניקה 
כ-40 טיפולים בחודש, המתבצעים כולם בביתו 
של המטופל. בנובמבר פתחה העמותה פרויקט 
התנדבותי חדש ב"אסותא" באר שבע לנשים 
חולות סרטן. מתנדבי העמותה יעניקו, אחת 
לשבוע, טיפולים לנשים החולות בסרטן השד 
ומקבלות טיפולים כימותרפיים בבית החולים. 

 משהו קרא לי 
גומל מבית  את העמותה הקימה, קרן טובה 
קמה. "בעלי, דרור, הוא בן קיבוץ ולפני 9 שנים 
עברנו לבית קמה. שנה אחרי שנולד הבן השלישי 
שלנו, לאחר המעבר לבית קמה, עברתי משבר 
מבפנים  אבל  מלא,  באופן  תפקדתי  אישי. 
הרגשתי חלולה. טופלתי ברפואה סינית על ידי 
אפרת אברמסון מגלאון ואחרי 4 חודשים כבר 
התחלתי להרגיש טוב יותר. באחד מימי חודש 
יוני של אותה שנה, ביום חמישי, בחמש בבוקר, 
משהו קרא לי לגשת למחשב. ניגשתי למחשב 
והקלדתי "המרכז לסיוע הוליסטי על שם יורי 
שטרן". פתאום החלטתי לכתוב ליו"ר המרכז, 
לנה שטרן ולומר לה שאני אשמח לעשות כאן, 
בדרום, את מה שהם עושים בירושלים. חזרתי 
למיטה ואמרתי לדרור שאני הולכת להקים מרכז. 
באותו היום קיימתי פגישה עם יועצת שיווקית 
והתברר שהיא בתה של לנה שטרן. שבועיים 
לאחר מכן, ביום שני בבוקר, נסענו, דרור ואני, 
לירושלים. הבאתי אתי מחברת אדומה והתחלתי 

ללמוד מאפס איך להקים את העמותה.

מלאה,  טיפולים  מעטפת  מספקים  אנחנו 
כי על-פי  והן לבני משפחותיהם,  הן לחולים 
תפיסתנו,  גם בני המשפחה מתמודדים עם 
היחיד  המקום  היא  שלנו  העמותה  המחלה. 

עינת בן שלום: ״זו זכות גדולה 
להיות חלק מהקהילה הזו של 

אנשים בעלי לב רחב מאוד, רצון 
עז לעזור ולהיטיב עם אחרים 

ותעצומות נפש גדולות."

גיליון מס. 269 דצמבר 2019  | 1011 |  עיתון בני שמעון 



מקומפגש לסביבה/ שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה

לשרוף? זה מריח לא טוב 
על שריפת פסולת חקלאית בשטחי המועצה

החקלאות, ענף ייצור המזון שלנו, וגם 
ענף התעסוקה המשמעותי במועצה,  
מניב, כמו כמעט כל פעילות אנושית 

אחרת, פסולת. 
עיקר הפסולת בחקלאות הינו הגזם. אם במהלך 
הגזם  את  להפריד  דואגים  ובסופה  העונה 
מפסולות אחרות, ניתן יהיה להשתמש בו באופן 
שמטיב עם הסביבה. בצורה המיטבית, הגזם יכול 
לשמש להעשרת הקרקע, לחיפוי הקרקע, כמזון 
לבעלי חיים, ועוד.  פיזור רסק הגזם מפחית את 
אידוי המים מהקרקע, מונע צמיחת עשבייה ובכך 
מפחית מזיקים וריסוסים, מעשיר את הקרקע 

בפחמן, ועוד. 
החוק בארץ אוסר שריפת פסולת חקלאית, למעט 
אם ניתן היתר מיוחד ממשרד החקלאות. ורבים 
החוקים שאוסרים זאת: חוק אוויר נקי, החוק 
למניעת שריפות בשדות, החוק שמירת הנקיון, 

החוק למניעת מפגעים, והתקנות מכוחו(.
לצערנו, ישנם חקלאים הנמנעים מטיפול בגזם 
מסיבות שונות ושורפים את הפסולת החקלאית, 

לעיתים גם ללא היתר של משרד החקלאות. 
מרכיב נוסף בפסולת החקלאית, הינו הפלסטיק 
)צינורות השקייה וטפטפות, יריעות ניילון בחממות, 
כיסוי פלסטיק לצמחים, חביות פלסטיק ועוד...( 
עמדת המשרד להגנת הסביבה היא כי באחריות 
החקלאים לדאוג להפרדת הפלסטיק משאר 

הפסולת, ולהעביר אותו למחזור.   
הנזק משריפת פלסטיק גדול כל כך, עד שהותקנו 
בחוק תקנות המנחות את דרך סיום השימוש 

עליהן, ואוסר מפורש את שריפתן:
לא ישאיר מחזיק יריעות פלסטיק בשטח  )א( 

לאחר גמר השימוש בהן.
המחזיק יאסוף את יריעות הפלסטיק בתום  )ב( 

השימוש בהן. 
המחזיק יחזיק יריעות פלסטיק שאינן בשימוש  )ג( 
באופן שימנע את התפזרותן, כך שלא יהוו 

מפגע. 

המחזיק ידאג שיריעות הפלסטיק יפונו לאתר  )ד( 
לסילוק פסולת או למפעל מיחזור. 

מחזיק לא ישרוף את יריעות הפלסטיק ולא   .3
ירשה לאחר לשרפן, כל עוד לא פונו כאמור 

בתקנה 2)ד(. 
)תקנות בריאות העם )מניעת מפגעים( )פינוי 

יריעות פלסטיק(, תשנ"ג-1993(
בערימות של פסולת חקלאית שלא מטופלת נכון, 
מוצאים לעיתים קרובות גם פסולת פלסטיק, 
ולעיתים גם שיירים של חומרי הדברה ואריזות 
חומרים מסוכנים. בשריפה לא חוקית של ערימה 
שכזו, נפלטים לאוויר חומרים מסוכנים לאדם 

ולסביבה. 

מעבר למפגע הריח והמטרד לסביבה,  חומרים כמו 
דיאוקסינים, חלקיקים נשימים, פחמן חד-חמצני, 
מתכות )עופרת וכספית( מתאן, פורמאלדהיד, 
תרכובות אורגניות נדיפות ותרכובות אורגניות 
בעיות  לשלל  לגרום  עשויים  סמי-נדיפות, 
בריאותיות לאדם ולחי: סיבוכים לבביים על רקע 
נשימתי, התפתחות סרטן, בעיות בתפקודי כבד, 
החלשה של המערכת החיסונית, פגיעה במערכת 

העצבים, פגיעה במערכת ההורמונלית, ועוד. 
נוסף לנזקים ישירים לסביבה ולבריאות הציבור, 
שריפת גזם מייצרת גם פליטה של גזי חממה, 

אשר מדינת ישראל התחייבה להפחית, במסגרת 
חתימה על פרוטוקול קיוטו. 

אומדן שנערך ע"י חוקרים, עבור המשרד להגנת 
הסביבה, העריך את פליטות המזהמים כתוצאה 
2016 )ראו  משריפת פסולת חקלאית בשנת 

טבלה(
אז מה כן?

דבר ראשון – להפריד את הפסולת! להפריד בין 
הגזם, הטפטפות  ויריעות הפלסטיק. 

טיפול בגזם : בעדיפות ראשונה לרסק ולחפות 
את החלקה. בעדיפות שניה- לפנות את הגזם 

לאתר לטיפול בגזם. 
טיפול בפלסטיק – חובה למיין את הפלסטיק, 
ביריעות  רצוי  ליריעות.  בין השקייה  ולהפריד 
הפלסטיק להפריד בין הצבעים.  בארץ מספר 
 . מחקלאות  בפלסטיק  שמטפלים  מפעלים 
לעיתים יש איסוף ללא עלות, ולעיתים נדרש 
תשלום הובלה או כניסה למפעל מיחזור פלסטיק 
תלויות בגורמים שונים – כמו עד כמה הפסטיק 

נקי, חדש, ועוד. 

גורמים רבים מפקחים על שריפות חקלאיות. 
במקרה של שריפת פסולת יש לפנות למוקד 
המשרד להגנת הסביבה 6911*  ולמוקד המועצה 

.*9967
כתבה זו מבוססת על: דוח הערכת השפעות 
רגולציה, הסדרת הטיפול בפסולת חקלאית – גזם 
ופלסטיק, ינואר 2019, המשרד להגנת הסביבה, 

זילברטל ואח'.

תחמוצות 
חנקן  
Nox

תחמוצות 
גופרית 
SOx

פחמן חד 
חמצני 
CO

חומר חלקיקי עדין 
מרחף בקוטר קטן 
מ-10 מיקרומטר 

PM10

חומר חלקיקי עדין 
מרחף בקוטר קטן 
מ-2.5 מיקרומטר 

PM2.5

תרכובות אורגניות 
נדיפות ללא מתאן  

NMVOC
1,3 - בנזן

Butadiene

355812,5531,9911,8783783939

0.4%0.0%16.5%19.3%26.4%1.1%13.2%43.4%

  מתנדבים 
  נהנים 
 ומסייעים 

 michalo@bns.org.il  :מעוניינים להתנדב? צרו קשר עם מיכל עובדיה, רכזת ההתנדבות במייל 
או בטלפון: 050-6223580 או פנו למזכירות המחלקה לשירותים חברתיים: 08-9911712 | נשמח להיפגש!

 יחידת התנדבות בני שמעון מזמינה אותך להצטרף
למשפחת מתנדבי בני שמעון 

חינוך: מתנדבים לחונכות בני נוער בפנימיית עדנים, התנדבות בבתי הספר
ליווי אישי: מתנדבים ללווי פרטני לבעלי צרכים מיוחדים וותיקים ואחרים

בטחון וחירום: קבוצות פנסיונרים בצבא, נהגי אמבולנס, מתמיד בני שמעון - יחידת ההתנדבות 
של מג"ב, יחידת סער – יחידת חילוץ, מגוון תפקידי סיוע בשעת חירום, מוקד המועצה

עמותת ותיקי בני שמעון: פעילות עם ותיקי המועצה
מובילי התנדבות: מעוניין לקדם תחום התנדבותי חדש? פנה אלינו!

נאמני נגישות: סיוע בהנגשת שירותים באירועי המועצה 
מתנדבים עם פעמונים: ליווי והדרכת משפחות בניהול כלכלת הבית

התנדבות בהתאמה אישית: שתף אותנו בתחומים בהם הנך מעוניין להתנדב ונבנה ביחד מסגרת 
ותכנית אישית

החוק במדינת ישראל אוסר שריפת 
פסולת חקלאית, למעט אם ניתן 

לכך היתר מיוחד ממשרד החקלאות

פליטות מזהמים משריפת פסולת חקלאית )2016(
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בכלל ותוכניות ארוכות טווח בפרט, היעדר ייצוג 
נשי הולם במוקדי קבלת ההחלטות ובין מובילי 
המדיניות בספורט  )מתוך אתר משרד התרבות 
והספורט(. הוועדה הצביעה גם על היעדר תדמית 
ספורטיבית הפונה לנשים ולילדות, או במילים 
אחרות: עיסוק בספורט אינו נחשב נשי בעיני 

נשים. 

מי מממן?
ידי שני  תקציב הספורט בישראל ממומן על 
גורמים ציבוריים עיקריים: מינהל הספורט )שהוא 
חלק ממשרד התרבות והספורט ומתקצב, בין 
היתר, קידום נשים בספורט( ומועצת ההימורים. 
ואיגודי ספורט  בנוסף לכך, מקבלים אגודות 
תקציבים מרשויות מקומיות ומגייסים משאבים 

מגורמים פרטיים שונים. 
את "אתנה“ - הפרויקט הלאומי לקידום ספורט 
הנשים בישראל, הקים משרד התרבות והספורט 
במטרה להעלות את מספר הנשים והנערות 
העוסקות בספורט ולעודד מנהיגות נשים בתחום 
הספורט, מתוך אמון בספורט הנשים ובהשפעות 

החברתיות העצומות שלו.
"אתנה" מקדם ספורט נשים באמצעות מינוי 
המדרבנות  ספורט,  כשגרירות  ספורטאיות 
נשים ונערות להיות פעילות וספורטיביות. כמו 
כן, מקדם הפרויקט את ספורט הנשים בענפים 
המקובלים: כדורסל, כדורגל, כדורעף, שחייה,  
התעמלות וטניס. "אתנה" אינו מעורב בקידומו 
של ענף הספורט הנשי "כדורשת", שהוא כיום 
הענף הרביעי בגודלו בספורט הנשים וגם לכך 

יש סיבה.  

אפליה תקציבית על רקע מגדרי
פועלות  המשוכות,  מעל  לקפוץ  לנסות  כדי 
ספורטאיות בתחומים שונים על מנת לקדם את 

ספורט הנשים למקום ראוי יותר. 

כבר בשנת 2016 הוגשה עתירה לבג"ץ בנושא 
"הליגה השלישית". הדיון בבג"ץ הסתיים בפשרה, 
שלפיה התחייב משרד התרבות והספורט לשלש 

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

 law.ibe.office@gmail.com
bercovitz-law.com

 ענבר ברקוביץ אפרים, עורכת דין

נקודת שוויון / עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

לבחון  כדי  לשגרה  חזרה  כמו  אין 
מהי שגרה ומכיוון שהטור הזה נושא 
את הכותרת "נקודת שוויון", בחרתי 
להקדיש זמן מסוים לבחינת השגרה או 
השגור - הרגיל, המיינסטרים, באמצעות 

התבוננות בעקרון השוויון. 

ואין מיינסטרים כמו ספורט. 
להיות מיינסטרים

ה"מיינסטרים" או "הזרם המרכזי", הן הקבוצות 
זוכות להתייחסות בתכנון  הנמצאות במרכז, 
נשארות  מכך,  וכתוצאה  משאבים  ובחלוקת 

במרכז. 
"מיינסטרימינג", הוא תהליך מעגלי של הטמעת 
חשיבה עקרונית בתהליכי תכנון, קביעה וניתוח 
של מדיניות. אם רוצים לקדם עיקרון מסוים, 
יש להביט בזרם המרכזי באותו תחום, השגור 
והשגרתי שלפיו נקבעים המדיניות והתקציב 
ולשאול האם וכיצד עונה חלוקת המשאבים על 
הצרכים השונים של הקבוצות השונות המושפעות 
מן החלוקה. אין הכוונה ליצירת  מדיניות חדשה, 
או תקציב חדש, אלא לבחינת השלכותיה של 
המדיניות הקיימת על הקבוצות הללו ובמידת 
הצורך, שינוי של המדיניות וחלוקת המשאבים. 

ללא התהליך הזה, נוכחותן של קבוצות מסוימות 
במיינסטרים נלקחת כמובנת מאליה וקבוצות 
אחרות אינן זזות ממיקומן הפריפריאלי, הבלתי 
מתוקצב. כתוצאה מכך נוצר אי-שוויון מתמשך, 

שמוטמע והופך לחלק מהמדיניות.

להיות מיינסטרים בספורט
אין מחלוקת על כך שהספורט בישראל הוא 
זירה בלתי-שוויונית ומעל לכל, בולט בו היעדר 
השוויון בין נשים וגברים. למרות זאת, אנו שומעים 
שוב ושוב הצהרות מטעם אודות האמון הרב 

שהמערכת רוחשת לספורט הנשים.
אי השוויון בזירה הזאת התקיים לאורך שנים 
כחלק ממדיניות כללית של הממשלה ושל ארגוני 
הספורט, עד שהוקמה ועדה ממשלתית שכחלק 
מיינסטרימינג, בחנה את המדיניות  מתהליך 
המפלה ו והצביעה על השלכותיה על הנשים 

בישראל בכלל ובספורט הישראלי בפרט. 
הוועדה הצביעה על הכשלים העיקריים בספורט 
הנשים בישראל: היעדר משאבים, היעדר תוכניות 

אמון שווה אימון שווה מימון
את תקציבו של כדורגל הנשים בשנים -2021

2017 וזאת בתנאי שתוקם ליגת נשים שלישית. 
מה זה אומר? בכדורגל הנשים בישראל פועלות 
שתי ליגות )לעומת כדורגל הגברים, שבו פועלות 
5 ליגות( והוא מתוקצב בהתאם לכך. אז מה 
הבעיה? אתם חושבים. שיקימו ליגה שלישית! 
אז זהו, שיש ליגה שלישית, אך היא אינה עומדת 
והספורט:  בקריטריונים של משרד התרבות 
המשחקים מתקיימים במגרשים קטנים מדי, 
עם מעט מדי שחקניות ויותר ממשחק אחד ביום. 
מה יש לעשות? זה קל: לאמן יותר שחקניות, 
לשפר את המגרשים ולרווח את המשחקים ואז 
תהיה ליגה ראויה יותר ויהיו תקציבים ראויים יותר 
וספורט ראוי יותר. אבל לא, המסקנה שהתקבלה 
היתה שלא לתקצב, כי אין ליגה ראויה. המדינה 
העדיפה להמשיך להזרים כספים למיינסטרים. 
הקריטריונים מובילים להעדפה בתקציב של 
קבוצות פופולריות וותיקות ובמילים אחרות: 

קבוצות גברים. שגרה. 
בספטמבר האחרון )2019(, התקבל פסק דין נגד 
עיריית באר שבע בנושא תת-תקצוב של קבוצת 
כדורגל הנשים העירונית. על-פי הנתונים, בשנת 
2018 תוקצב כדורגל הגברים בסכום הגדול פי 
33 מאשר כדורגל הנשים. במספרים: 3.7 מיליון 
₪ לקבוצת הגברים הפועל באר שבע, הנמצאת 
בבעלות פרטית ומתוקצבת באופן פרטי, לעומת 
110,000 ₪ בלבד לקבוצת הנשים הפועל באר 

שבע וכל זאת בניגוד להוראות ולתקנות.
ולמה? כי ספורט הנשים אינו עומד בקריטריונים, 
אבל קריטריונים מפלים משמרים מצב קיים. 
כי תקצוב מפלה ומדיניות מפלה רק מוסיפים 
למעגל שלפיו קבוצות הגברים מתוקצבות וגדלות 
וקבוצות הנשים קטנות והופכות שוליות יותר. 
היחידות שעושות דבר-מה כדי לשנות זאת, הן 

הספורטאיות עצמן.
כולם מאמינים בספורט הנשי, אבל אמון מצריך 
מימון וכל עוד זה לא יקרה, נמשיך לשחק בקטן, 

בשגרה.

מקומפגש לבריאות / רונה פויירינג, רכזת הבריאות

מה הם בעצם דגנים מלאים?
המודעות לחשיבות הצריכה של דגנים מלאים 
והעדפתם על פני דגנים שעברו עיבוד הלכה 
בעצם  מה  אבל  האחרונות,  בשנים  וגברה 
 ההבדל בין דגנים מלאים לדגנים שעברו עיבוד?
דגנים מלאים כוללים בתוכם את כלל מרכיבי 
סיבים  המכילים  והנבט,  הסובין  כולל  הצמח, 
תזונתיים וערכם התזונתי רב. לעומתם, מוצרים 
שעברו בתעשיות המזון תהליכי עיבוד שונים 
)טחינה, שבירה, כתישה, קילוף ועוד(, כדי להאריך 
את ערך חיי המדף שלהם, הפכו בעצם לדגנים 
"מזוקקים", כמו קמח לבן, אורז לבן, סולת ועוד, 
שערכיהם התזונתיים נפגעו במידה משמעותית.

חשוב שתדעו –  מוצרי "דגנים מועשרים" או מוצרים 

"עם דגנים מלאים”  אינם דגנים מלאים. מדובר 
בדגנים מזוקקים, שבמהלך תהליך העיבוד הוסיפו 
להם תרכובות מלאכותיות של ויטמינים ומינרלים 
שונים, או במוצרים שבהם שולבה כמות לא ידועה 
של דגנים מלאים, שעלולה להיות קטנה וזניחה.

במה תורמים הדגנים המלאים 
לתזונה שלנו?

צריכת הדגנים בתזונה המערבית מגיעה ברובה 
מלחם, דברי מאפה, פסטה ודגני בוקר. ארגוני 
בריאות מובילים בעולם ובישראל ממליצים על 
צריכה קבועה של דגנים מלאים כחלק מהתפריט 
היומי, שתספק מקור טוב לוויטמינים, מינרלים, 
סיבים תזונתיים, נוגדי חמצון ותרכובות רבות 
נוספות. בנוסף לכך, צריכה של דגנים מלאים 
תורמת לתחושת שובע ומסייעת בהאטה של 

ספיגת הסוכר מהמזון לדם ולפעילות תקינה 
של מערכת העיכול. 

מהו לחם מקמח מלא?
הלחם נאפה מבצק המותסס על ידי שמרים, או 
על ידי שאור ומים, בתוספת אפשרית של חומרים 
נוספים )למשל אגוזים, פירות ועוד(. הקמח ללחם 
הוא לרוב קמח ייעודי, המיוצר על ידי טחינת גרעיני 
חיטה או דגן אחר, במיוחד לאפיית לחם. גרעין 
נבט,  עיקריים:  חלקים  שלושה  מכיל  החיטה 
סובין )הכולל שכבות של קליפת גרעין החיטה( 
ואנדוספרם )החלק העמילני, המרכיב את עיקר 
הקמח(. בתהליך הייצור של הקמח הלבן מוציאים 
מגרעיני החיטה את הנבט והסובין וטוחנים ומנפים 
מספר פעמים את מה שנותר, עד לקבלת המוצר 

הסופי. פעולות אלה מאריכות את חיי המדף של 
הקמח ומשפרות את מרקם המאפים. יחד עם 
זאת, תהליכי העיבוד  פוגעים באופן משמעותי 
בערכים התזונתיים של החיטה, מכיוון שמרבית 
החומרים המזינים נמצאים דווקא בסובין ובנבט. 

קמח מלא, לעומת זאת, נטחן מכל הרכיבים של 
גרעין החיטה, בתהליך השומר על מרבית הערכים 
התזונתיים. לכן מומלץ להעדיף לחם שנאפה 
מחיטה מלאה על פני לחם שנאפה מקמח לבן. 

אחד היתרונות הבולטים של הלחם המלא הוא 
כמות הסיבים התזונתיים שבו. הסיבים תורמים 
לפעילות המעי הגס ובריאותו, מונעים עצירות 
ומקטינים סיכון לסרטן המעי הגס. הם מסייעים 
לשמירה על רמות תקינות של כולסטרול, שומנים 
וסוכר בדם, מביאים לירידה בסיכון להתפתחות 
סוכרת מסוג 2 ובעלי תכונות נוגדות דלקת. בנוסף 
לכך, תורמים הסיבים ליצירה של תחושת שובע 

לאורך זמן ולשמירה על משקל גוף תקין.

“מלא", "קל" ו"בריאות": איך בוחרים את המוצר 
הבריא יותר?

המדפים מלאים בסוגים רבים של לחם, לחמניות 
ופיתות, שמתהדרים בכותרות שיוצרות רושם של 
מוצר בריא, אבל לא כולם עשויים מקמח מלא. 
חלקם נצבעים בצבעי מאכל, קרמל, סוכר חום או 

מולסה, שמקנים להם את הצבע הכהה. 

המותגים  בשלל  ההתמצאות  על  להקל  כדי 
והמוצרים השונים, השיקו "אפשריבריא" ומשרד 
ייחודי למוצרים העומדים  סימון  תו  הבריאות 
בהמלצות של משרד הבריאות לתזונה בריאה 

יותר:
המוצר מכיל לפחות 80% קמח מדגנים מלאים.  
תכולת הנתרן המרבית במוצר היא 400 מ"ג   

ל-100 גרם מוצר.
הערך הקלורי המרבי הוא 250 קק"ל ל-100   

גרם מוצר.

שימו לב, כי בין סוגי הלחם המשווקים לציבור יש 
גם כאלה המוגדרים כ"לחם קל". הערך האנרגטי 
המופחת של "לחם קל" נובע בעיקרו מספיגת 
המים על ידי הסיבים המוספים ללחם ולאו דווקא 

משימוש בקמח מלא.

בכל הנוגע למוצרים אחרים המורכבים מדגנים, 
חשוב לקרוא את רשימת הרכיבים ולבדוק מהו 
סוג הדגנים – אם מדובר בסוג המעובד או בדגנים 
מלאים. מומלץ להעדיף גם מוצרים המכילים 

כמויות גבוהות יותר של סיבים תזונתיים. 

התכנית  אתר  "אפשריבריא",  מתוך  המידע 
הלאומית לחיים פעילים ובריאים.

יתרונות נוספים של לחם מקמח 
מלא:

לחם מלא דורש אכילה איטית ובריאה   
יותר.

שיפור במצב הרוח ויכולות מנטליות עקב   
נוכחותם של סיבים תזונתיים וויטמינים 

.B מקבוצה

משתחררות  מלא  בלחם  הפחמימות   
תורם  הוא  מכך  וכתוצאה  יותר  לאט 
ליכולת ריכוז ולערנות לזמן ארוך יותר. 
לשם השוואה, כריך של לחם מלא עם 
גבינה ישפר את הריכוז לשעה וחצי, בעוד 
שקוביית שוקולד תשפר את הריכוז לחצי 

שעה בלבד.

לחם ודגנים מלאים
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מבט גברי / כפיר לוי

גבר הולך 
לאיבוד

הקדמה: את ערב ראש השנה חגגנו בצפון, 
באירוע משפחתי. כמיטב המסורת, הגענו יומיים 
קודם לכן, כדי לטייל קצת ולא לחוות את האושר 
של עמידה בפקק בערב החג עצמו. עלי להודות 
ביושר שזוגתי צדקה. התכנון הפעם היה מדויק 

ואפילו הסחנה היה ריק מאדם.

הכל היה טוב ויפה, עד שיום לפני ערב החג, 
במוצ"ש, גילתה זוגתי שפריט לבוש אחד חסר לה 
ובלעדיו לא תוכל ללבוש את השמלה שהביאה 
לעפולה  אסע  יקירה?  הבעיה,  "מה  במיוחד. 
ואקנה לך. כמה מסובך זה כבר יכול להיות?" 
היא הביטה בי במבט מוזר ואמרה: "טוב, סע. 
אשלח לך הוראות בווטסאפ לגבי מה שאני רוצה." 
השבתי לה שלא תדאג, נכנסתי למכונית ונסעתי 

ללא חשש לעיר האורות של העמק - עפולה.

בצעד נמרץ נכנסתי לחנות של "דלתא", בגדי 
נשים והלבשה תחתונה. עם כל צעד שעשיתי 
בתוך החנות, הלכה תחושת חוסר הביטחון 
וגברה. מבטי הנשים הקונות היו חדים ומבטי 
המוכרת עוד יותר. מלבדי היה בחנות עוד גבר 
אחד, שהביט בי במבט חוקר. לו היה תרוץ מצוין 
להיות שם: הוא עמד בתור קישוט, או סוחב 
כרטיס האשראי עבור אשתו ,שקנתה 10 זוגות 
של נמנמות לילדים, עוד אוברולים ו"בייבי דול" 

אחד.

אני, לעומתו, הייתי חריג בנוף. חמוש בטלפון 
סלולרי ובהוראות מדויקות, נעמדתי מול קיר 
מלא בפריטי לבוש תחתון שאף גבר שאני מכיר 
מעולם לא לבש )למעט בפורים( וניסיתי לפענח 
ולהתאים את מה שביקשה זוגתי למה שנמצא 
על הקיר. בדקתי, מיששתי, הפכתי, כן ברזלים, 
דקות  זאת? אחרי כחמש  אולי  כזאת,  מידה 
התחלתי לחוש דקירות בגב ונדמה היה לי שיש 
שקט מוזר בחנות. בראשי חלפה מחשבה שאם 
אעמוד באותה נקודה עוד דקה, תגיע המשטרה 
לעצור אותי. הסתובבתי לכיוון הדלפק. המוכרת 
השפילה מבט והמשיכה להעמיד פנים שהיא 
מוכרת לגברת אחרת, שהעמידה פנים שהיא 

קונה. ניגשתי והמתנתי לתורי והפלא ופלא - תורי 
הגיע. "כן, אדוני, כיצד אפשר לעזור"? הגשתי לה 
את הטלפון הנייד ובו ההוראות של זוגתי. "כן" 
הגיבה המוכרת. "תיקח שני זוגות מהקיר שלידו 
עמדת בעשר הדקות האחרונות." טענתי בפניה 
שאין לי מושג מה להביא - לא מידה ולא שום דבר 
שכזה. התקשרתי לזוגתי, שאלתי לגבי המידה 
ניגשתי לקיר, הורדתי שני פריטים  ואחר כך 
וחזרתי שמח וטוב לב למוכרת, שעכשיו כבר 
חייכה למראה המסכן. "המידה בסדר", אמרה 
75?" כמעט  80 או  המוכרת, "אבל האם היא 

התעלפתי. "לא יודע", עניתי מבויש.

בחורה קצת רחבה שעמדה לידי צחקה ושאלה: 
"נגיד, בהיקף היא כמוני?" הבטתי בה המום 
וגמגמתי: "פחות, קצת פחות, פחות." היא צחקה 
והודיע למוכרת: "75". המוכרת הלכה, החליפה 
את אחד הפריטים וחזרה. שילמתי לה ושאלתי 
איך היא יודעת למה התכוונה זוגתי. "אני מוכרת 
פה", אמרה והוסיפה: "וחוץ מזה, אני אשה." 
חייכתי.  אכן אי אפשר היה לפספס את שתי 
העובדות הנ"ל ובתגובה רק עניתי: "אני רעב. 

איפה יש כאן שווארמה?" 

מבט נשי / גילה מנביץ-מלול

זהו, תקופת החגים נגמרה באופן רשמי. אחרי 
שסיימנו "חופש", אבל בתכל'ס אנחנו מותשות 
מאירוחים,  חלצינו,  יוצאי  עם  ארוכים  מימים 
ארוחות וכביסות. אני כבר לא בטוחה מה "חופש" 
יותר – החופשות או השגרה. החזרה למסגרות 
היא סוג של אוויר לנשימה וגם הזדמנות לחשב 
מסלול מחדש לחשוב איך נרצה שהשגרה הזו 
תראה. הזדמנויות חשוב לנצל ולכן אכתוב לי פה 

כמה מחשבות, אולי יועילו גם לכן.

מיקוד
השנה קרה לי מה שקורה לי בכל שנה – אני 
ומשימות.  תפקידים  חמדנית  אני  מתפזרת. 
מתכננת להתרכז במשהו גדול אחד,  אבל בא לי גם 
וגם וגם. הכל נשמע מעניין, חשוב, מקדם, מתגמל 
ותורם. האיש שלי מתחנן שאשקול לוותר רק על... 
אבל אני עקשנית ואחרי חודשיים מתבכיינת על 
העומס, חושבת על כל מה שאני צריכה לעשות 

ורק מהמחשבה נגמר הכוח. מכירות? לאחרונה 
התחלתי לעבוד על שיפור המיקוד. בינתיים אני 
מצליחה ליישם רק חלקית, אבל עד סוף השנה 
אני מתכננת להפוך לאלופה. איך זה עובד? בלי 
מולטי-טסקינג בעניינים החשובים ובלי הסחות 
דעת. אני נותנת לעצמי מסגרות זמן עם מטרות 
ספציפיות ומנסה להתמקד רק במטרה הנוכחית, 
בלי לחשוב על המשימות האחרות ברשימה, 
בלי להילחץ מהן ובלי לרפרף בטלפון הנייד. אם 
צריך, אפשר גם לשלוף את הטיימר ולהיות קצת 
קשוחה. כרגע אני כותבת לטור. לא יועצת חינוכית, 
לא כותבת או קוראת מאמר ולא מקפלת כביסה. 

כותבת טור וזהו. 

פרגני לעצמך
כן, זה נשמע קלישאתי ותלוש ממגזין נשים, אבל 
זה נכון. קשה לי לפרגן לעצמי זמן, פינוק, או 
משהו בשביל עצמי, אז התחלתי להכניס ללו"ז 
גם את זה - זמן ליוגה, קפה עם חברה, ספר, והכי 
מופרע שלי – לק ג'ל פעם בשלושה שבועות. 

כזאת אני, מטורפת!
השמיעי את קולך. תגידי מה את צריכה

אני רוצה גם ללמוד לבקש, להשמיע את עצמי, 
להגיד מה אני צריכה. המחקרים מראים שנשים 
דורשות פחות, מבקשות פחות, משמיעות פחות 

את קולן ודואגות לעצמן. אם גבר עייף -  קיים 
הוא  עייף. אם  יכריז שהוא  גבוה שהוא  סיכוי 
מרגיש שהוא אינו מרוויח די – קיים סיכוי גבוה 
יותר שיבקש העלאה בשכר. קשה לו עם הילדים 
– קיים סיכוי גבוה שיבקש עזרה. אנחנו מורגלות 
קודם כל להעניק וקצת שוכחות מעצמנו. הגיע 
הזמן להעמיד את הצרכים שלנו – המקצועיים 

והאישיים – במקום מספיק חשוב. 

לתרגל מחשבה חיובית
אני טיפוס די ביקורתי. קשה להיות פמיניסטית, 
 .Happy happy לחקור בסוציולוגיה ביקורתית וגם
מודעות היתר הסוציולוגית הזאת הורסת מסיבות 
ואני מצטיינת בראייה של חצי הכוס הריקה, אממה 
– "What you practice, grows stronger", מצטטים 
הרוחניקים של המיינדפולנס. אם נתרגל ראייה 
שלילית, המוח שלנו יראה יותר שלילי.  אני הולכת 
לתרגל השנה יותר ראייה חיובית. קצת הערכה 
לטוב שבו התברכנו בחיים עוד לא הרגה אף 

פולנייה, נכון? 

ומה הן ההחלטות שלכן לשנה הזו? 

שנה טובה ומלאה בכל טוב, 
גילה

חזל"ש, 
גברת, חזל"ש

מקומפגש לכלכלת בית / עפרה מלכא

שנה כלכלית חדשה לפנינו, עם מספר עגול ויפה 
2020. מה היא טומנת בחובה? אנסה להנגיש כאן 

התייחסות של כמה כלכלנים ומומחים:

מה אומר הכלכלן סבר פלוצקר *? 
לפי בנק ישראל התחזית היא מיתון: לא מיתון 
עמוק, ובכל זאת שינוי חד מחגיגת הצריכה בשנים 
האחרונות, עם גזירות כלכליות בדמות עלייה 

במיסים וקיצוץ בתקציבי מדינה. 

 מאפייני הצריכה של רובנו בשנים האחרונות הם 
די מוכרים: אנחנו צורכים ורוכשים בכיף, וחוויות 
הקניה שלנו הן בהחלט עתירות ועשירות. אז 
מה פתאום מיתון עכשיו? )גם אם אינו עמוק(. 
הסימן הגדול שמדיר שינה ומטריד את ראשי בנק 
ישראל הוא התרחבות משמעותית באוברדראפט 
)הגרעון( שיש בתקציב המדינה. כלומר הוצאות 
המדינה גדלות מעבר לתיכנון, ומעבר לגידול 

בהכנסות. 

מה אומר הכלכלן שלמה מעוז *?
המשק בישראל ממש לא בדרך להאטה ולמיתון. 
ישראל היא אחת מארבע המדינות שצומחות 
היטב בעולם )קנדה, ארה"ב, ספרד וישראל(. 
והיא המדינה היחידה בעולם שבמשך 16 שנה 
ברציפות מציגה שיעור צמיחה של מעל 3.3% 
בשנה. אין לזה אח ורע בעולם. וכן רואים עלייה 

ברמת החיים ובצריכה הפרטית.  

אז בואו נברר מה זה מיתון? התשובה היא בגוף 
השאלה. מיתון מתרחש כאשר התנועה של הכסף 
בין אדם לאדם מתמתנת. שמעתי הגדרה יפה 
למילה "כסף" מהקואוצ'רית זיוה אבנרי: כסף 
זוזים. במהותו הכסף זז ממקום למקום,  הוא 
המיתון,  כשמגיע  ובזרימה.  בתנועה  ליד,  מיד 
רוכשים  – פחות  אנשים משתהים עם הכסף 
דברים ושומרים את הכסף אצלם, אם זה בבנק 
או במקומות סודיים יצירתיים )בבלטות, בקירות, 
במקפיא ועוד(. מיתון התנועה של הכסף מביא  

כמו  קטנים  עסק  בתי  של  בהכנסות  לירידה 
מסעדות, חנויות, ובהמשך בתי עסק גדולים: 
כאלה שמוכרים מכוניות, טיולים לחו"ל, ומגוון 
רחב של מוצרים. "פתאום" בעלי העסקים מזהים 
ירידה בהכנסות וברווחים התקופתיים, והם נוקטים 
במהלך יצירתי בפני עצמו שנקרא "הבראה" – 
מילה יפה שהמציאו כדי להצדיק פיטורי עובדים 
והידוק חגורה, שמצמצם את רמת השכר בבית 
הפרטי, וכך באפקט של כדור שלג מתגלגל אנשים 

נזהרים מהוצאת כסף והמיתון הולך וגדל. 

יהיה, אבל תובנה מעניינת  יודעת מה  אני לא 
"בריא"  חשוב  שעלתה פה: כדי להניע משק 
ועוד  עוד  ושנצרוך  שנקנה, שנרכוש, שנבזבז 
שרותים ופריטים. לטובת הכלכלה, לטובת המדינה 
ולטובת העסקים. מצד שני המשפחה הפרטית 
שקונה וקונה מביאה את עצמה לסיכון גדול של 
חוסר ביטחון וחוסר וודאות כלכלית.  בסופו של 
דבר עולה מסר מעוות שאם אתם במינוס בבנק, 
אתם יכולים להיות גאים בתרומתכם לכלכלת 
ניגוד האינטרסים הזה קיים במארג  המדינה. 
מודעים  להיות  וחשוב  שלנו  כלכלי  החברתי 
אליו. ובעיקר לקחת אחריות לפעילות הכלכלית 
המשפחתית, כדי שלא ניפול ממקפצת הצמיחה 

למיתון בתוך התא המשפחתי.

Ynet מקור – כתבות ב*

משקפת 
כלכלית עסקית  יועצת   - מלכא  עופרה 

ומלווה משפחות לאיזון כלכלי
ofra.malka7@gmail.com

054-8006659
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מקומפגש לתרבות / קרן סביון כחילה, מנהלת מחלקת התרבות

המלצות החודש

פסטיבל "פופ אפ" 2019
אחד מאירועי החג הגדולים ביותר יעלה בפעם 
הראשונה על במת היכל הספורט "מנורה 
מבטחים". במהלך המופע יופיעו יחד כמה 
הישראלית  במוזיקה  הגדולים  מהשמות 
וביניהם עומר אדם, נטע ברזילי, משה פרץ, 
רותם כהן, קרן פלס ואלי ומריאנו. האמנים 
יבצעו את להיטיהם הגדולים ביחד ולחוד, 
להקת  של  בליווי  חד-פעמיים,  בביצועים 
רקדנים בינלאומית, אקרובטים, מסכי וידאו-

ארט ופירוטכניקה.
 מתי: מיום ג', 24.12.2019 עד 

יום ד', 1.1.2020 
איפה: היכל הספורט "מנורה 

מבטחים"
כמה: 249-139 ₪ 

פסטיבל אלמינא הרביעי לילדים
חגיגה רב תרבותית בין החגים: חנוכה, חג 
הצגות  הכוללת  הנביא,  והולדת  המולד 
מבית תיאטרון אלמינא, כולל שלוש בכורות 
דו-לשונית על חברות  )הצגה  "ארנבים"   -
אמיצה, אהבה ומלא עוגות גזר(, "ים" )הצגה 
בשיתוף הקהל, המשלבת יצירה באמנות, 
חפצים ובובות( ו"קרטון" )מופע ליצני המשלב 
קרקס, אקרובטיקה וקסמים(. כל אלה לצד 
הצגות אורחות, מופעי חוצות, מופעי בועות 

סבון, סנטה קלאוס שיחלק שוקולדים ועוד. 
מתי: ימי ה'-שבת, 19-21.12.2019

איפה: מרכז המוזיקה ביפו 
כמה: 5-35 ₪. מופעי חוצות ללא 

תשלום

חנוכייה לי יש - תערוכת חנוכיות 
במוזיאון נחום גוטמן לאמנות

תערוכת החנוכיות המסורתית "חנוכייה לי יש" 
תוצג גם השנה במוזיאון נחום גוטמן לאמנות.
בתערוכה יוצגו כ-60 חנוכיות, שנאספו על 
ידי בני הזוג דרורה ופנחס זכאי במהלך 46 
שנות נישואיהם. "חנוכייה לי יש" משקפת מגוון 

סגנונות אמנותיים של קהילות ישראל בארצות 
מוצא ותקופות שונות. התערוכה מאפשרת 
למתבוננים בחנוכיות לצאת למסע בחיי העם 
היהודי בישראל ובתפוצות, להתוודע לגלגוליה 
של החנוכייה במרוצת הדורות ולהעמיק את 

ההיכרות עם סיפור חג החנוכה ומנהגיו. 
 אוצרת התערוכה: ניצה בהרוזי ברעוז.

מתי:  1-31.12.2019
איפה: מוזיאון נחום גוטמן לאמנות

כמה: עד גיל 18 - ללא תשלום, 
מבוגר - 24 ש"ח, גמלאי/סטודנט 

- 12 ש"ח 

ולמי שמעוניין במופעי קל״ב  
המשכן לאמנויות הבמה בבאר שבע מציע 
מגוון הצגות ומופעים במהלך החג ולאחריו 
לילדים ולכל המשפחה: בת הים הקטנה, בילבי 
– המחזמר, בלגן בקרקס, קרקס הגיבורים, 

אינג'וי ועוד .
פרטים באתר המשכן לאמנויות הבמה בבאר 

שבע ובקופת המשכן.
חג חנוכה שמח! 

חג החנוכה הוא חגם של הפסטיבלים, מחזות הזמר, המופעים וההצגות. אירועי החג הרבים המתקיימים ברחבי 
הארץ מספקים סיבה טובה לצאת מהבית ולחגוג ביחד עם כל המשפחה. המומלצים שבהם: 

מרכז הצעירים /  נעמי דרגון-גוטקין, רכזת מעורבות חברתית, מרכז צעירים בני שמעון

רוצים לקחת חלק בפעילויות המרכז? יש לכם 
שאלות? אנחנו כאן בשבילכם!

בני  צעירים  "מרכז  אותנו ברשת   חפשו 
 brit@bns.org.il  שמעון"   או כתבו לנו במייל

הרצאות בנושא הורות
הרצאות  בסבב  נתחיל  דצמבר  בחודש 

בנושא הורות ביישובי המועצה. 
ויעניקו  חמישי  בימי  בעיקר  יתקיימו  ההרצאות 
להורים ידע בתחומים שונים, כמו יחסי אחים, גבולות 
ועוד. ההרצאה הראשונה תצא לדרך ב-9.1.2019. 
מיקום ושעה יתפרסמו בהמשך. ניתן לעקוב אחרי 
הפרסומים בפייסבוק של מרכז הצעירים או באתר 

המועצה. נתראה ;(

קורס מנהיגות צעירה:
אתם רוצים ללמוד איך להשפיע על מה 

שקורה ביישוב שלכם?
קורס מנהיגות צעירה לרכישת מיומנויות 

הובלה ומעורבות ביישוב יוצא לדרך!
הקורס מיועד לצעירים תושבי המועצה בגיל 40-25, 

בעלי זיקה לעשייה ומעורבות קהילתית ביישוב.

התחלה ב-7.1.2019, מפגשים אחת לשבועיים, 
בשעות 21:00-17:30, במרכז הצעירים בקיבוץ 

שובל.

בטלפון איסי-לי  עם  דברו  מעוניינים?   אתם 
.054-7589842 

*מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון אישי לפני תחילת 
הקורס

פורום תרבות צעירה:
אתם חיים ונושמים תרבות? אתם רוצים 
להיות מעורבים במה שקורה במועצה 

מבחינה תרבותית?
הצטרפו לפורום תרבות צעירה והתחילו להשפיע 

על חיי התרבות והפנאי של צעירים במועצה!

מפגש התנעה ב-19.12.2019 בשעה 18:00 
במועצה.

*בואו עם רעיונות וראש פתוח ;(

פותחים שולחן

ביום שלישי, 3.12.2019, התקיים במועדון 
מופ"ת, מועדון הוותיקים במושבי יחדיו, 
המפגש הראשון של "פותחים שולחן", 
סדנה מיוחדת פרי שיתוף פעולה בין עמותת ותיקי 
בני שמעון ומרכז הצעירים ובה נפגשים ותיקים 
הראשון  המפגש  משותף.   לבישול  וצעירים 
החל בהיכרות בין המשתתפים, נמשך בבישול 
משותף והסתיים, כמובן, בארוחה משותפת. בין 

מרכז הצעירים – משהו חדש מתחיל
חיתוך ירקות לטיגון בצל, למדו הצעירים קצת 
מסודות הבישול שוותיקות המועצה צברו עם 
השנים. ותיקות וצעירים למדו להכיר זה את 
זו ולצחוק ביחד וזכו גם לשמוע סיפורי חיים 

מהעבר ומההווה.
מהם  מפגשים,   5 יתקיימו  הסדנה  במסגרת 
3 מפגשי בישול. מפגש עם שפית המתמחה 

בבישול בריא יסתיים בסיור קולינרי בשדרות.

ברכות! 
ברית אופיר, מנהלת מרכז הצעירים ילדה בת 
מהממת. כל משפחת מרכז הצעירים מאחלים 

לברית ומשפחתה הרבה נחת ואושר. 

בנימה זו, נאחל בהצלחה לממלא מקום של ברית, 
ניר טל. ניר מתגורר בשדרות עם אישתו, בוגר תואר 
ראשון ממכללת ספיר ובזמן הקרוב מסיים את 
תפקידו כיושב ראש אגודת הסטודנטים במכללת 
ספיר. הרבה הצלחה לניר! ניתן ליצור קשר עם ניר 
young@bns. בטל׳ 054-800-2320 או במייל 

.org.il

פסטיבל אורנה פורת להצגות ילדים
תיאטרון אורנה פורת חוזר עם פסטיבל חנוכה 
להצגות ילדים בפעם ה-12. הפעם יתקיים 
הפסטיבל במוזיאון תל אביב לאמנות, בבית 
ויכלול  הקאמרי  ובתיאטרון  אמריקה  ציוני 
לא פחות מ-32 הצגות בשבעה ימים, בהן 
הצגות חדשות לגמרי: "עלי באבא וארבעים 
השודדים", "המשאלה הגדולה", "זרעים של 
אמת", "המתנה של ג'ק", "פלפלים", "שבעת 

הגמדים ושלגיה" ו"הארגז של ביאליק".
מתי: 24.12.2019 עד 30.12.2019
איפה: מוזיאון תל אביב לאמנות, 

בית ציוני אמריקה והקאמרי 
כמה: 90-45 ₪
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