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 דבר ראש המועצה

ניר זמיר
פברואר 2020 

תושבי ותושבות בני שמעון היקרים,

במהלך חודש ינואר אישרה מליאת המועצה את 
תוכניות העבודה והתקציב לשנת 2020. לאחר 
שנת לימוד, הסתגלות והיערכות, שנה שהיתה 
מבוססת על תוכנית העבודה שהוכנה בתקופתה 
של קודמתי בתפקיד, סיגל מורן, גיבשנו, בכירי 
והמחלקות, תוכניות  המועצה, מנהלי האגפים 
המדיניות  את  המבטאות  מפורטות,  עבודה 
נועדו  אלה  תוכניות  זו.  שנה  במהלך  שגיבשנו 
לקדם את המועצה ואת השירותים שהיא מספקת 
שבהם  התחומים  במגוון  וליישובים  לתושבים 

עוסקת המועצה.

שנפעל  העיקריים  החדשים  היעדים  הם  אלה 
לקדם ולממש בשנה הקרובה: סיום תהליך של 
ייעוץ ארגוני והטמעת מבנה ארגוני חדש למטה 
המועצה, קידום והרחבה של שיתוף פעולה עם 
רשויות שכנות, בדגש על האוכלוסייה הבדואית, 
הסבת הקמפוס הישן של "מבואות הנגב" למרכז 
פעילות עבור תושבי המועצה והסבה של מרכז ג'ו 
אלון למרכז פעילות נוסף עבור תושבי המועצה, 
פיתוח התחום של גיוס תרומות מקרנות ותורמים 
פרטיים, טיפול בבעיות איכות הסביבה ובראשן 
השלכת פסולת ומטרדי שריפות והטמעה של 

תפיסת הביטחון החדשה.

אני מודה לכל עובדי המועצה ומנהלי המחלקות 
והאגפים על העבודה הקשה והזמן הרב שהשקיעו 
בהכנתה של תוכנית עבודה המשרתת נכונה את 
הכיוון שאליו תצעד המועצה בשנים הקרובות. 
בראש ובראשונה, תודה לעובדי אגף הכספים, 
בניהולה של גזברית המועצה, נטע-לי אביטל, על 
המקצועיות, הזמינות והאחריות בבניית תקציב 
המועצה לשנה הבאה וחיבורו לתוכניות העבודה.

ואני  מנהליה  המועצה,  עובדי  יקרים,  תושבים 
בראשה, נמצאים כאן כדי לספק לכם את השירות 
המיטבי האפשרי. תוכנית העבודה מבטאת באופן 

הטוב ביותר בעינינו את שאיפתנו זו בכל המובנים 
בחינוך,  וכלה  כלכלי  ופיתוח  בצמיחה  החל   –

תרבות ופנאי.

להיות  שלנו  החינוך  מערכת  נבחרה  החודש 
בין 30 הרשויות מכל רחבי המדינה המועמדות 
לפרס החינוך השנתי של משרד החינוך זהו הפרס 
היוקרתי ביותר מסוגו והוא מחולק מדי שנה ל-5 
רשויות מקומיות. בשעת כתיבתן של שורות אלה 
עדיין איננו יודעים אם נזכה, אבל ללא קשר לפרס, 
כולנו יודעים איזו מערכת חינוך נהדרת יש לנו, 
הן בחינוך הפורמלי והן בחינוך החברתי, החל 
מהגילאים הצעירים ועד "מבואות הנגב". מועמדות 
זו היא הזדמנות נהדרת להביע את מלוא הערכתי 
למערכת הזו ולאנשים העובדים בה ומשקיעים 

את נשמתם בעבודה חשובה זו.

יש תוצאות לעבודה הטובה של אנשי החינוך שלנו. 
החודש התבשרנו כי המועצה נמצאת במקום 
השמיני בנתוני הגיוס במועצות האזוריות ברחבי 
היחידה בדרום שנכנסה  והיא המועצה  הארץ 
לעשירייה הראשונה, עם 93% גיוס לגברים, 69.7% 
אופי שירות ו-10.6% מיצוי קצונה. מעבר לנתוני 
שהוא,  מדד  לכל  ביחס  מאוד  הגבוהים  הגיוס, 
נתון משמעותי ומדהים נוסף מצביע על למעלה 
מ-30% מבני ובנות הנוער במועצה, במשך שלוש 
שנים רצופות, שהולכים למכינות קדם צבאיות 
ולשנות שירות לפני שירותם הצבאי. מדובר בנתון 

שגדול בפער עצום מהממוצע הארצי.

שוב  שמוכיח  שלנו,  האיכותי  בנוער  גאה  אני 
המדינה.  לביטחון  המשמעותית  תרומתו  את 
בזמנים מתוחים שכאלה, נותנים טובי הבנים 
והבנות שלנו את המיטב למען מדינת ישראל 

והגנה על הבית.
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 מה קורה? 
ביקורה של ועדת פרס החינוך 

היישובי

את  להטמיע  השכילה  במועצה  "ההנהגה 
הקהילתיות לתוך החינוך הקולקטיבי", אמר רם 
זהבי, מנהל מחוז הדרום במשרד החינוך, בסיום 
3 שעות שערכה ועדת פרס החינוך  ביקור בן 
היישובי של משרד החינוך ביום שלישי, 21.1.2020. 
הוועדה, שבראשה עומדת גילה נגר, המשנה 
למנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, באה כדי 
לבחון את מועמדותה של המועצה לפרס היוקרתי.

במשך 3 שעות הציגו אנשי החינוך במועצה את 
מערכת החינוך, החל מגן הילדים, דרך בתי הספר 
היסודיים, בית הספר התיכון, החינוך החברתי, 
תנועות הנוער ותוכניות השותפות השונות עם 
הרשויות השכנות ובמיוחד עם הרשויות הבדואיות, 
כמו גם טיפול ומענים לילדים עם צרכים מיוחדים.
"לנוכח הכפלת האוכלוסייה במועצה, השכילה 
הציבורי  החינוך  את  לשמר  המועצה  הנהגת 
ולהטמיע את ערכיה, תוך מתן מקום להתרעננות 
קו  למועצה  "יש  זהבי.  הוסיף  ולהתחדשות", 
מנהיגותי המאפשר לצמוח מבלי לערער את 
המסורת הקיימת. ראיתי כאן מנהיגות בעלת 
אחריות, שעושה עבודה עדינה של חזון, עבודת 
צוות, ענווה ודיאלוג. מצאתי כאן מערכת שמשמרת 
וגם מתרעננת. יש כאן דגם לאומי, שהמדינה 
כולה צריכה ויכולה ללמוד ממנו. בהצדעה גדולה 
ובהערכה רבה קיבלתי את המועמדות שלכם 

לפרס."
גילה נגר, יו"ר הוועדה: "ניר זמיר, כראש המועצה 
מובילים  החינוך,  אגף  כמנהל  ברזילי,  ואמיר 
את המערכת בנעימות ובצניעות. לאורך היום 
הצלחתם להראות מערכת חינוך שיודעת לאחד 
וגם לייחד. מצאתי כאן צוותים מחויבים מאוד, 
מענה לילדים עם צרכים מיוחדים, שיתופיות רבה, 
שילוב של ההורים, אמון שלהם בכם וגם תשומת 
לב רבה לאסתטיקה ויופי נעים לעין במידתיות. 

היכולת שלכם להשתמש בסביבה היא מדהימה. 
הסיפור של מרכז ג'ו אלון הוא מרתק ואני שמחה 
שהוא חוזר לפעילות. כוכבי המדבר זה אתגר 
מדהים, כיוון להצלחה שיכול להשפיע על כל 

האוכלוסייה. יש כאן מסר מדהים. התרגשתי 
גם מהרב יובל גבריאלי משומריה, שעמד בלב 
הקיבוץ ודיבר על המאחד. השכלתם להכיל 
את אנשי שומריה ולתת להם מקום והזדמנות.

של  הכלה  מחייב  נמצאים  אתם  שבו  האזור 
הסביבה ואצלכם זה חלק בלתי נפרד מהחיים. 
הביקור היום היה חוויה מרשימה מאוד. נהניתי 
הוועדה. תודה על  גם שאר חברי  וכך  מאוד 
האכסניה האסתטית והמרשימה ותודה לכל 

המנהלים, המורים וצוותי החינוך." 

בני שמעון: מועצה מובילה 
ומדגימה לאיכות סביבה וקיימות

ביום רביעי, 15.1.2020, נפגשה ועדת ההיגוי 
לבחירת מיזם מתוצרי ההאקתון בנושאי סביבה 
במועצה.  שעבר  בחודש  שהתקיים  וקיימות, 
ועדת ההיגוי הביעה תמיכה בהצעה לקדם את 
בנושאי  ומדגימה  מובילה  כמועצה  המועצה 
הוצגה  המשתתפים  בפני  וקיימות.  סביבה 
תיבנה  זו  תוכנית  על-פי  ראשונית.  תוכנית 
מסגרת-על, שתהווה מטרייה לכלל הפעילות 
הסביבתית במועצה ותכלול פעולות המתקיימות 
כיום ופעולות עתידיות וביניהן פרויקטים שהם 
נוספים. תוכנית  ופרויקטים  תוצרי ההאקתון 
מפורטת תיבנה בקרוב והנושא ישולב בתוכנית 

האסטרטגית של המועצה.

מבין ההצעות לפרויקטים שעלו בהאקתון, סיכמו 
חברי הוועדה לקדם את "שביל בני שמעון", 
שביל טבע להולכי רגל ואופניים שיעבור בשטח 
בין היישובים. תגובש הצעה  ויחבר  המועצה 
ראשונית לאופיו של השביל ובעקבותיה יוקם 

צוות מוביל מקרב תושבי המועצה.

פרויקטים מרכזיים נוספים מבין תוצרי ההאקתון 
שעלו לדיון היו פרויקט מכולות פעילות ביישובים, 
פסטיבל "דרום ירוק" ופרויקט של תחבורה בין-

יישובית. האפשרות לביצועם של פרויקטים אלה 
תיבחן, כמו גם שילובם עם המטרייה הרחבה 

ופרויקט השביל.

נחנך בית "עידן הנגב" 

ביום שלישי, 24.12.2019, נחנך רשמית בית 
"עידן הנגב" באזור התעסוקה המשותף לבני 
שמעון, רהט ולהבים. באירוע נכחו ניר זמיר, ראש 
המועצה, משה פאול, מנכ"ל "עידן הנגב", שיזם 
את הפרויקט כאשר כיהן כראש המועצה, ראש 
עיריית רהט, פאיז אבו סהיבאן, ראש המועצה 
טלאל  כן  וכמו  ניסן  יוסי  להבים,  המקומית 
ואלי  עיריית רהט לשעבר  אלקרינאווי, ראש 
לוי, ראש המועצה המקומית להבים לשעבר, 

שבתקופת כהונתם הוקם אזור התעסוקה.

מפגש סיום שנה למסלול 
BZB ג'וניור במועדון

ביום שלישי, 17.12.2019, התקיים מפגש הסיום 
השנתי של מסלול ג'וניור במועדון BZB, מועדון 
ניר  בנוכחותם של  בני שמעון,  העסקים של 
ייזום  זמיר, דרור קרוואני, מנכ"ל "בני שמעון 
ופיתוח", טלי לוין, מנהלת "מעברים נגב" וחדוה 
גבריאל, מנהלת תחום היזמות במועצה ומועדון 
BZB. במפגש הסיום הציגו בעלי העסקים את 
התהליך שעברו לאורך השנה בפיתוח העסק 
ובפיתוח עצמי ואת היעדים שהציבו לעצמם 
לשנה הקרובה. היזמים בתחילת דרכם ציינו את 

התרומה הגדולה של המועדון לפיתוח העסק.

חדשות / נועה זמסקי

ביום שני, 30.12.2019, קיימה מליאת המועצה 
ישיבה מיוחדת להצגת תוכניות העבודה לשנת 
2020 במועדון "הקומונה" בלהב. מנהלי האגפים 
ובראשם ניר זמיר, ראש המועצה ופלג ניאגו, 
מנכ"ל המועצה, הציגו בפני המשתתפים את 
החידושים העיקריים בתוכניות העבודה לשנה 

הקרובה.

תהליך  עומד  ניר,  שהציג  החידושים  בראש 
ייעוץ ארגוני והטמעת מבנה ארגוני חדש למטה 
המועצה, קידום והרחבה של שיתוף פעולה עם 
רשויות שכנות, בדגש על האוכלוסייה הבדואית 
והסבת הקמפוס הישן של "מבואות הנגב" ומרכז 
ג'ו אלון למרכזי פעילות עבור תושבי המועצה. 
בנוסף לשינוי הארגוני, תטמיע המועצה תפיסת 
ביטחון חדשה, תחל בפעולות לגיוס תרומות 
מקרנות ותורמים פרטיים ותגביר את הטיפול 

בהשלכת פסולת ומטרדי שריפות.

אגף המנכ"ל, בראשותו של פלג ניאגו, יגדיר 
ויוביל תהליך אסטרטגי חדש למועצה, לאחר 
ייצוב של אגף המנכ"ל ומחלקות האגף במבנה 
ארגוני חדש. אגף המנכ"ל מתכוון להתחיל בשנה 
הקרובה בהקמת מרכז הפעלה בחירום ויסייע 
ליישובים בהנגשה של תוכנית אסטרטגית-
אופרטיבית, שתסתמך על תחזיות אוכלוסייה 
מעודכנות. האגף  יגדיר סל שירותים מוניציפליים 
ואמנת שירותים מוניציפאליים, יחזק ויטמיע את 

באגף לשירותים חברתיים, בראשותה של עידית 
אטינגר, מתכננים לפתח את המנהיגות הצעירה 
במועצה, בשיתוף עם מרכז הצעירים, להטמיע 
נהלי עבודה של צח"י ביישובים על פי מודל 
ההפעלה החדש במועצה, להפעיל כיתות ותיקים 
בבית הספר לבנות בשומריה וב"מבואות הנגב", 
להפעיל את תוכנית "אפשריבריא", לבנות ולבסס 
את תחום בני המשפחה המטפלים באזרחים 
ותיקים, לבנת תוכנית ברמת המועצה למניעת 
אובדנות, להקים קבוצות ילדים לאחים מיוחדים 
ולהגדיל את מספר העמותות והארגונים שקיים 

שיתוף פעולה עימם בתחום ההתנדבות.

באגף התרבות, החוגים והספורט, בראשותו של 
יוסי טוביאנה, מתכננים בשנה הקרובה להקים 
אולם ספורט בשומריה ושני מגרשי שחב"ק )שחק 
בקהילה( בחצרים וגבעות בר ולהפוך את הבית 
הירוק ב"מבואות הנגב" למרכז מחול ומוזיקה. 
כמו כן מתכננים באגף לפתוח חוגים לילדים בעלי 
צרכים מיוחדים בשיתוף עם אגף החינוך והאגף 
לשירותים חברתיים ולפתח את ענף האתלטיקה 

במועצה בשיתוף עם  אגודת "אתלטי הנגב".

ולדימיר פיצ'קר, מהנדס המועצה, פרס את 
תכנון  ובראשן  ההנדסה  אגף  של  התוכניות 
להרחבת בתי הספר היסודיים בהתאם לצרכים, 
פיתוח תשתיות לבית ספר לחינוך מיוחד, שיפוץ 
של בית יזמים וחוגים ב"מבואות הנגב" ותכנון 
בנייה ושיפוץ של מבני ציבור ע"פ תוכנית שימוש 

בכספי מפעל הפיס שאושרה במליאה.

את תוכניותיה של החברה הכלכלית לשנת 
החברה  מנכ"ל  קרוואני,  דרור  הציג   2020
וביניהן: תכנון ויישום של תוכנית אסטרטגית 
לחכ"ל, פיתוח וקידום של אזורי תעסוקה ברמת 
המרחב והמועצה והקמת מערך שיאגד את כלל 
העסקים והיזמים במועצה וייתן מענה ומידע 

לבעלי העסקים במקום אחד.

תוכניות 
עבודה 2020

ועדת איכות הסביבה ויחזק את מחלקת משאבי 
אנוש במועצה.

אגף הכספים, בראשותה של נטע-לי אביטל, 
גזברית המועצה, יבחן את פעילותו על מנת לייעל 
ולפשט את עבודתן של המחלקות השונות. האגף 
יצא למכרזי מסגרת במספר תחומים, ימשיך 
לבסס את מחלקת גיוס הכספים ויעמיק את 
פועלה. כמו כן, מתעתד אגף הכספים, בשיתוף 
עם אגף החינוך, לבחון את אופן התמיכה בבתי 
הספר במועצה, כדי לאפשר לרשות להמשיך 
עמידה  עם  בבד  בד  מיטבי,  חינוך  ולהעניק 
העומדים  והפיננסיים  הכלכליים  באתגרים 
לבחון  האגף  ימשיך   2020 במהלך  לפתחה. 
שומות ארנונה מרכזיות, על מנת להגדיל את 

הכנסותיה של הרשות.

איתי  של  בראשותו  החדש,  היישובים  אגף 
זידנברג, מתכנן לחזק ולבסס את מרכז הצעירים 
באמצעות הקמת מבנה ייעודי במשותף עם תחום 
היזמות, להפעיל בשיתוף עם החינוך החברתי 
את תוכנית קש"ת )קהילה, שייכות, תרומה(, 
לעידוד קליטה של צעירים מהיישובים במערכות 
החינוך וכמו כן להטמיע ולהרחיב את תוכנית 
"שמעון בדרכים". האגף יבצע גם את הפרויקטים 
הקהילתיים-סביבתיים שייקבעו לביצוע מבין 
ויחל בליווי התחום הכלכלי  תוצרי ההאקתון 

ביישובים.

את  הציג  החינוך,  אגף  מנהל  ברזילי,  אמיר 
2020 ובראשן הטמעת  תוכניות האגף לשנת 
המודל "אני-אתה-אנחנו" בבתי הספר ומסגרות 
החינוך השונות, מיצוב מרכז ג'ו אלון כמרכז נוער 
נוסף בתחום המועצה ומרכז למפגש עם נוער 
בדואי, מיצוב מועצות נוער של הרשות על-פי 
גילאים, הטמעת הליווי הפסיכולוגי בליווי צוותי 
החינוך החברתי, ליווי ההקמה של בית הספר 
לחינוך מיוחד והרחבת המענים בתחום החינוך 

<<המיוחד במועצה.
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מעניקים מלגות

כבכל שנה, גם השנה העניקה המועצה מלגות 
בטקס חגיגי ומרגש שהתקיים בלהב ביום שני, 
16.12.2019. המועצה חילקה מלגות לילדים, בני 
נוער ובוגרים בעבור הצטיינות באומנות ויצירה, 
הצטיינות בלימודים, תרומה מיוחדת לחברה 
והצטיינות בספורט. ניר זמיר, ראש המועצה: 
"בכל שנה מרגש לראות איך במועצה קטנה כמו 
שלנו יש מצטיינים רבים כל כך, חלקם מצטיינים 
ברמה הארצית וגם העולמית ואני שמח שיש לנו 
יכולת להעניק להם מלגה ולעודד את עשייתם."

DNA החברה הכלכלית מגדירה

ביום שני, 16.12.2019, התכנסו חברי הדירקטוריון 
של "בני שמעון ייזום ופיתוח", החברה הכלכלית 
של בני שמעון, לדיון על עתידה של החברה 
ודרור  בנוסף לחברי הדירקטוריון  הכלכלית. 
קרוואני, מנכ"ל החברה, נכחו גם ניר זמיר, ראש 
המועצה, חברי צוות מטה המועצה, חברי מליאת 
המועצה, עובדי החברה הכלכלית ונציגי חברת 
הייעוץ "דלויט". ניר זמיר: "המועצה האזורית בני 
שמעון כמעט שילשה את מספר תושביה בעשור 
האחרון, אבל מקור ההכנסה העיקרי שלנו לא 
השתנה. כתוצאה מכך, חל שינוי דרמטי ביכולתנו 
לתת מענה לתושבים. מצב זה מגביר את הצורך 

ביצירת מקורות הכנסה נוספים." 

מועצה ללא אלימות

ביום חמישי, 12.12.2019, נפגשו ניר זמיר, ראש 

המועצה, פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה, איתי זידנברג, 
מנהל אגף היישובים וטל שם טוב, רכזת תחום 
הביטחון הקהילתי-יישובי באגף היישובים, עם 
דני שחר, ראש הרשות למאבק באלימות, בסמים 
ובאלכוהול ועמוס ישי, מנהל מחוז הדרום ברשות, 
לסיכום שנת 2019. בפגישה הוצגו התהליכים 
שהחלו בשנה זו: בניית מערך נוער בסיכון, "שמעון 
בלילות", מוגנות בהסעות בתי הספר ועבודה 
רחבה ברמת היישובים והמועצה. כמו כן פורטו 

היעדים שנקבעו לשנת 2020.

ניר: "הביטחון האישי ותחושת הביטחון חשובים 
מאד ואנחנו פועלים רבות כדי להגביר אותם. 
בפגישה סיכמנו את הפעילות בשנה שחלפה, 
פעילות שקפצה מדרגה עם הקמת אגף היישובים 
ומינויה של טל שם טוב כרכזת תחום הביטחון 
הקהילתי-יישובי. עסקנו ביעדים לשנה הקרובה 
וביניהם הפיכת מוקד המועצה למוקד אזורי לשם 

חיסכון בעלויות".

השתלמות לנהגי המועצה/
דוד פרייברג, קצין הבטיחות

ביום שלישי, 24.12.19, קיימנו השתלמות מקצועית 
לנהגים של הסעות התלמידים. בהשתלמות 
עסקנו ברענון תקנות, חידושים בעולם הרכב, 
ושימוש  ניהול סיכונים בנהיגה, הסחות דעת 
בטלפון הנייד, עצירה בשול הדרך, שמירת מרחק 
וניהול תנועה לאחור, אמצעי בטיחות פאסיביים 
ואקטיביים, צמיגים ולחצי אוויר, קריאת כביש 
והתמודדות עם החלקה, העברת  משקל ועייפות 

בנהיגה בהסעת ילדים.

מה קורה באיכות הסביבה

ממשיכים להיאבק בפסולת 
ובשריפות בשטחים הפתוחים

ניר זמיר, ראש  ביום רביעי, 15.1.2019, קיים 
המועצה, שולחן עגול בנושא פסולת ושריפות 
פסולת בשטחים הפתוחים. בפגישה השתתפו 
בכירי המועצה ואנשי איכות הסביבה ובראשם 

פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה, אורי פינטו, מנכ"ל 
אשכול נגב מערבי, נופר שואט אוזנה, מנהלת 
מערך הפסולת באשכול, נציגי ענף גידולי השדה 
במשמר הנגב ונציגי המשטרה הירוקה והשיטור 

הקהילתי.
ניר עדכן בדבר הפגישות שערך בנושא בשבועות 
גיא סמט, מנכ"ל  ובהן פגישה עם  האחרונים 
המשרד להגנת הסביבה. עוד הוסיף ניר, כי רוביק 
דנילוביץ, ראש עיריית באר שבע, יקיים שולחן 
עגול רחב יותר בנושא עם ראשי הרשויות באזור, 
ראשי אשכולות הנגב המערבי והנגב המזרחי 
ונציגים בכירים מהמשטרה ומשרדי הממשלה, 

בניסיון להגיע לשיתוף פעולה אזורי.
ניר עדכן כי עיריית רהט מתחילה בהפעלת כוח 
שיטור עירוני, בניסיון לטפל בהשלכת הפסולת 
מסביב לעיר וכי לאחרונה קיימה העירייה, בשיתוף 
עם הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, 
מבצע גדול לפינוי אשפה באזור המיועד לבנייה 
ברהט. פעילות זו גרמה לשריפות האשפה הקשות 

לאחרונה. 
יחידת  להקים  בכוונתו  כי  הודיע,  פינטו  אורי 
אכיפה לפסולת בניין עבור עיריית רהט והמועצה 
המקומית לקיה. בנוסף לכך, יפעיל האשכול 
מערך מכולות עבור תושבי האשכול המשפצים 
בתים, כדי למנוע השלכת פסולת בניין בשטחים 

הפתוחים.
נציגי המשטרה עדכנו, כי מתנדבי מג"ב )המתמי"ד( 
העבירו לטיפולה של המשטרה הירוקה משאית 
שתפסו לאחרונה, שהשליכה פגרי עופות בשטחי 
המועצה. כמו כן הוסיפו נציגי המשטרה, כי כוחות 
האכיפה מגבירים את מאמציהם לתפיסת גורמים 

המשליכים פסולת בשטחים הפתוחים. 

שביל השממית בשמורת 
הקיפודן/ועדת הסביבה, כרמים 

ביום שישי חורפי ושמשי, 20.12.2019, התאספנו 
בקיבוץ כרמים מבוגרים וילדים ויצרנו את "שביל 
השממית" בתוך שמורת טבע. את השמורה 
יזמו חברי הקיבוץ יעל ברנר ואמיתי גורפינקל, 
שביקשו להפוך אזור בקיבוץ, בעל פריחה עשירה, 
לשמורה.  משני קצות השביל הוצב שלט מקסים. 
לאורך השביל הפכנו תלולית סוררת של שאריות 
בנייה למקום מנוחה עם ספסלים ולידה שתלנו 
פקעות של פרחי בר. אגב, לשמורה קוראים 
"שמורת הקיפודן". בעתיד הקרוב, כשיפרחו 
הפרחים, תנחה יעל סיור בשבילי שמורת הקיפודן.  

נשמח אם תבואו!

מה קורה ביישובים
נפתחה תוכנית "מנהיגות 

צעירה"

ביום שלישי, 21.1.2020, נפתחה במרכז הצעירים 
של המועצה תוכנית "מנהיגות צעירה", שנועדה 
להכשיר את מנהיגי העתיד בקהילות המועצה. 
במהלך עשרת המפגשים, שבהם משתתפים 
יקבלו  השונים,  המועצה  מיישובי  צעירים 
המשתתפים כלים למנהיגי ומנהיגות העתיד 
ביישובים: הכרת גורמי המועצה, כלים לפיתוח 

מנהיגות, סדנאות ניהול ועוד.
תוכנית "מנהיגות צעירה" היא פרי שיתוף פעולה 
של מרכז הצעירים, הבינוי הקהילתי ו"מעברים 
נגב צפוני", על מנת לתת מענה לחיזוק המנהיגות 

ביישובים.
משתתפי  "אתם,  המועצה:  ראש  זמיר,  ניר 
הקהילה  להם  שחשובה  האנשים  התוכנית, 
שלהם וקהילת המועצה, אתם עתיד המועצה. 
אנחנו יוצרים כאן ובמסגרות נוספות רשת של 
 DNA צעירים, שבסוף ידברו אותה שפה ויחלקו
משותף. רשת כזו תקבע איך תיראה המועצה 
שלכם,  הילדים  על  ותשפיע  הבאות  בשנים 
הסביבה שלכם והמועצה כולה. קהילתיות היא 
אחת הסיבות המרכזיות שבזכותן אנשים רוצים 
לבוא לבני שמעון. למען הקהילתיות יש לעבוד 
ואנחנו זקוקים לכם כשותפים. כל אחד מכם 
יכול להכיר, לחבר, לגעת ולהשפיע לטובת כולם. 

אתם השותפים שלנו לעשייה.
איתי זידנברג, מנהל אגף היישובים: "אתם חיים 
היום במועצה שעברה בעשור האחרון שינוי מדהים. 
במועצות רבות זה הביא להפרטת הקהילה וזה  
עדיין יכול לקרות אצלנו. האתגר הגדול הוא לשמור 
את הדבר הזה. התמקדות בשמירה על הקהילות 

היא המשימה של הדור שלכם. " 

רואים ירוק בעיניים / יהודית 
פלס

עובדי "נטפים" מחצרים יצאו לפעילת התנדבותית 
וסייעו להקים גינה קהילתית-טיפולית במרכז 
לגיל הרך שמפעילה ויצ"ו בשכונה ד' בבאר שבע. 
הגינה נועדה לשרת את ילדי המרכז והוריהם 
וגם את תושבי השכונה ובני הגיל השלישי, חברי 
מועדון הקשישים הסמוך. חברת "נטפים" תרמה 
מהידע הרב שלה לתכנון הגינה, את מערכות 
ההשקיה, האדניות ועוד. יהודית פלס, מנהלת 
תחום האחריות החברתית במפעל "נטפים" 
בחצרים, מספרת: "הבאנו לקבוצה גדולה של 
הורים וילדים, לצוות המטפל ולחברי מועדון 
הקשישים הסמוך, אור בעיניים. זו זכות גדולה 

ונמשיך לפעול לטיפוח המקום."

מדברים על מיניות/טל שם טוב, 
רכזת תחום הביטחון הקהילתי-יישובי 

ולימור ניאגו, מובילת צוות המניעה 
בלהב

בדביר  התקיים   ,9.1.2020 חמישי,  ביום 
"לתת  חברת  בהנחיית  וילדים  הורים  מפגש 
פה", המתמחה בהעברת סדנאות העוסקות 
במוגנות מינית ומיניות בריאה. בסדנאות ניתן 
דגש להעברת כלים פרקטיים להתמודדות עם 
אתגרים בנושאי מיניות. ערב זה היה המפגש 

הראשון בתהליך שיימשך כחודש. 

ביום שישי, 6.12.2019, התקיים במועדון בלהב 
מפגש הורים עם אדווה שכטמן. המפגש המרתק  
עורר מחשבה ואיפשר שיח פתוח בין ההורים. 
במהלך המפגש ניתנו להורים כלים להתמודדות 
עם תופעות כמו תכנים מיניים באינטרנט וקווים 

מנחים לשיח עם ילדים בנושא מיניות בריאה. 

חוגגים את הסיגד בכרמים

"בימה  את  גדשו  המועצה  מתושבי  עשרות 
לקהילה" בקיבוץ כרמים כדי לחגוג את הסיגד, 
החג האתיופי המסורתי בסימן המסע מאתיופיה. 
האורחים הרבים זכו ליהנות מאוכל וממוזיקה 
אתיופית ולהאזין לשתי הרצאות מרתקות. את 

ההרצאה הראשונה העביר אל"מ בדימוס דוד בן-
עוזיאל )"טרזן"(, בעברו לוחם ביחידה 101 ואיש 
המוסד באתיופיה וסודן, שהשתתף במבצעים 
חשאיים לחילוץ יהודי אתיופיה ממחנות הפליטים 
בסודן. לאחר מכן סיפר הרב משה סלומון )סא"ל 
במיל( את סיפורו האישי מעורר ההשראה על 
מסעו כילד מאתיופיה לישראל ודיבר על קשיי 
הקליטה של העדה בישראל. בין ההרצאות צפו 
האורחים במונולוגים של השחקנית חווה טזזו 

מתוך ההצגה "האור של אלמז".

מה קורה ותיקים
הוותיקים לומדים להתגונן

אבי אור-חן, השוטר הקהילתי, החל בשבועות 
האחרונים בסדרת מפגשים עם ותיקי המועצה, 
במטרה לסייע להם להתמודד טוב יותר עם 
פשיעה מכוונת כלפי קשישים: ניסיונות עוקץ 
בעזרת אמצעי תקשורת שונים כמו מחשב וטלפון 

חכם, פריצות לבתים ועבירות מרמה שונות.

המפגש הראשון עם ותיקי להב התקיים במועדון 
"הקומונה" בלהב ביום שישי, 3.1.2020. מפגש 
שני, עם ותיקי נבטים, התקיים במועדון "מופת" 
בנבטים ביום שני, 13.1.2020. המפגש הבא 
יתקיים ביום ראשון, 16.2.2020, עם ותיקי יחדיו 

במועדון "מופת" במושבי יחדיו.

נפגשים ביחד בבית גיל-עד/
ענת הורביץ, מנהלת בית גיל-עד

ביום ראשון, 15.12.2019, פתחנו מחזור נוסף של 
מפגשים בין-דוריים בבית גיל-עד עם תלמידי 
שכבה ט' בבית הספר "מבואות הנגב". במפגש 
ההיכרות שיחקנו והתעמלנו ולאחר מכן שוחחו 
הוותיקים עם הנערות והנערים ויצרו היכרות 
מעמיקה יותר. צפויים לנו 6 מפגשים נוספים, 
של  עולמותיהם  את  יותר  טוב  נכיר  שבהם 
התלמידים והוותיקים ונחווה חוויות משותפות. 

>>

>>
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קפה אירופה על אנטישמיות 
בעולם / ענת הורביץ, מנהלת בית גיל-עד

במסגרת ההרצאות במועדון "קפה אירופה", 
התארח אצלנו ביום רביעי, 4.12.2019, רוברט 
זינגר, המנכ"ל היוצא של הקונגרס היהודי העולמי. 
במפגש אתו שמענו על האנטישמיות הגוברת 
שאיתה מתמודדות הקהילות היהודיות בעולם 
ועל חלק מפעולותיו של הקונגרס למען כל יהודי 
בעולם. זינגר הודה לציבור הוותיקים על פועלם 
בהקמת המדינה בכלל ובהפרחת הנגב בפרט. 

אנחנו הודינו לו על מפגש מרתק. 

מה קורה בחינוך
אחר צהריים מפנק בחצרים/

שירה גרנות, האגף לשירותים חברתיים 
וענבל זידנברג, אגף החינוך

ביום שני, 6.1.2020, התקיים בקיבוץ חצרים 
הפנינג למשפחות עם צרכים מיוחדים. בילינו 

אחר צהריים מושקע ומפנק, שכלל מתחם 
יצירה, אפיית עוגיות, איפור, יוגה ותנועה, הצגה 

מונגשת ומותאמת וארוחת ערב לתפארת!

חדר קשת בענן ב"יובלי 
הנגב"/ אירית הראל ומיטל יוגב 

ביום חמישי, 5.12.2019, נפתח בבית הספר "יובלי 
הנגב" חדר קשת בענן, שבו תלמידים מפעילים 
תלמידים. חברי מועצת התלמידים פגשו את 

הקבוצה הראשונה ושיחקו איתם משחקי היכרות. 
הקשבתי כיצד הם משוחחים עם חברי הקבוצה 
על תמונות השראה שנמצאות בחדר ואיך הם 
מעודדים אותם. גם ילדי שכבות ה'-ו' קיימו בחדר 
מפגש בהובלתה של מיטל יוגב, יועצת בית הספר. 
המפגש היה מהנה ובלשון התלמידים "ממש כיף!" 

ב"ניצני הנגב" צועדים לעשור 
הבא/אסנת מוריץ, מנהלת "ניצני הנגב"

ילדים, הורים וצוות בית הספר השתתפו ביום 
20.12.19, במרוץ עשור חגיגי לסיכום  שישי, 
האירועים, ההישגים, השירים והאישים שליוו 

אותנו בעשור האחרון. 

960 משתתפים, 10 עמדות הרשמה, 10 עמדות 
התכנסות, 4 עמדות חימום, 55 מסלולי ריצה,  20 
תחנות הפעלה )4 לכל מסלול(, 50 קבוצות של 
משפחות רצות במסלול מגוון ברחבי קיבוץ בית 
קמה ופותרות חידות מחשבה, המשולבות באתגר 
שיתופי ספורטיבי, 65 אנשי צוות מכינים, מפעילים, 
רושמים, מקימים ומפרקים, 102 תלמידי שכבה ו' 
כקפטנים של קבוצות, מפעילי תחנות ומוכרים, 
5 שטיחים אדומים, 1,000 צמידים, אינסוף של 

אנרגיות, התלהבות, תחרות והנאה.

מה קורה בגיל הרך
חנה רוטבלט, מנהלת המחלקה לגיל הרך

מנהלות הגיל הרך משתלמות 
ביום ראשון, 29.12.2019, התקיים המפגש הרביעי 
והאחרון לשנה זאת למנהלות הגיל הרך במועצה. 
המפגש התקיים בשיתוף פעולה עם המועצה 
האזורית "יואב" והועבר על ידי רויטל בן יהודה. 
הגיל הרך  למדו מנהלות  במהלך המפגשים 
ניהוליים למנהלות: משוב,  להשתמש בכלים 

חיזוק חוזקות, תקשורת אפקטיבית ועוד. 

מוזיקה ומחולות בגני הילדים

פתחנו את עונת התרבות בגני משרד החינוך 
בקונצרט  הילדים  צפו  בנובמבר  במועצה. 
"מחולות עממיים" ובו הכירו מגוון רחב וחדש 
של כלי נשיפה ממקומות שונים בעולם. בדצמבר 
התחלנו סבב של מופע מחול, המספר בעזרת 
ריקודים אתיופיים מסורתיים על מסעם של 
יהודי אתיופיה מהכפר באתיופיה ועד לעלייתם 
לישראל.  המופע "בת הכפר" הוא מופע  מרתק, 

מלמד ומרגש קטנים וגדולים כאחד.

מה קורה בחינוך החברתי
מתנות לילדים בסורוקה/שני 

לנגר

במסגרת תוכנית "המסע בצופים" של תנועת 
ח' בשבט  "נשר", שכבה  גדוד  הצופים, בחר 
הצופים בגבעות בר, כמשימת מסלול לאסוף 
בבית  המחלקות  באחת  פעילות  עבור  כסף 
החולים "סורוקה". החניכים יזמו והפעילו בית 
קפה במועדון ביישוב ואספו למעלה מ-3000 ₪. 
ביום ראשון, 12.1.2019, הם נסעו לבית החולים 
וחילקו לילדים המאושפזים במחלקות השונות 

מתנות שנרכשו בכסף שאספו.

בנבטים מגשימים חלום 
לילדים/מיכל אברהם, מנהלת 

החינוך החברתי בנבטים

ביום רביעי, 18.12.2019, הגשמנו חלום לילדי 
החינוך החברתי בנבטים. שחקני הפועל באר 
שבע הגיעו לביקור אצלנו, דיברו עם הילדים 
על משחק הכדורגל ועל ניצחונות מול הפסדים, 
הכדורים  על  חתמו  הילדים,  עם  הצטלמו 

והחולצות שהביאו ושיחקו איתם.

בשנים האחרונות מתקיים שיתוף פעולה 
מתמשך בין מרכז הצעירים ועמותת ותיקי 
בני שמעון. התוצר המרכזי של שותפות זו 
הוא חיבור רב דורי בין ותיקי המועצה לדור 
הצעיר, חיבור שמביא אתו למידה אישית, 
היכרות הדדית וחיזוק של תחושת השייכות 

והגאווה במועצה שלנו. 

ליצור  "פותחים שולחן" הצליחה  תוכנית 
חיבורים ייחודיים באמצעות האוכל והכנתו. 
הקשר המיוחד שנוצר בין משתתפי התוכנית 
- בין הוותיקים לבין עצמם ובין הוותיקים 
לצעירים - הוא שנותן משמעות אמיתית  

לעשייה שלנו ואינו מובן מאליו.

אין ספק, שכל המשתתפים בתוכנית וגם 
אנחנו, מלווי התוכנית, הפקנו הנאה רבה 
ממרקם הקשרים המיוחד מאוד שנוצר בין 

הסירים, הסכינים, המחבתות והטעימות. 

במסגרת התוכנית התקיימו 6 מפגשים ובהם 
נפגשו ותיקי המועצה וצעיריה פעם בשבוע 
לבשל ולאכול ביחד וגם נהנו מסדנת שף 

נעמי דרגון-גוטקין, רכזת מעורבות חברתית במרכז הצעירים

ותיקים וצעירים פותחים שולחן

מה קורה בספורט
תחרות אתלטיקה קלה בין בתי 
הספר היסודיים במועצה/נירית 
סימון, מורה לחינוך גופני, "נווה במדבר"

ביום שני, 16.12.2019, נערכה תחרות אתלטיקה 
הספר  מבתי  ה'-ו'  כיתות  ובני  לבנות  קלה 
היסודיים במועצה: "ניצני הנגב", "יובלי הנגב" 
ו"נווה במדבר". לראשונה התקיימה התחרות 
במגרש האתלטיקה המחודש ב"מבואות הנגב". 
התלמידים התחרו במקצועות ריצה, קפיצה 
וזריקה. בסיכומו של היום הגיעו בנות ובני "ניצני 
הנגב" למקומות הראשונים. למקום השני הגיעו 
בני "נווה במדבר" ובנות "יובלי הנגב". למקום 
השלישי הגיעו בנות "נווה במדבר" ובני "יובלי 
הנגב".  תלמידי מגמת הספורט ב"מבואות הנגב" 
עזרו לצוות המורים לשפוט ולקיים את התחרות.  

נבחרת הבדמינטון לראשונה 
בקפריסין/ניר שדה, מאמן משלחת 

הבדמינטון

ענף  במועצה  לפעול  שהחל  מאז  לראשונה 
לתחרות  ייצוגית  נבחרת  יצאה  הבדמינטון, 
 ,11.12.2019 רביעי,  ביום  בחו"ל.  בינלאומית 
התחרות,  ימי  לארבעת  הנבחרת  המריאה 
התחרות  שבקפריסין.  בניקוסיה  שהתקיימה 
נוער גדולה,  השנתית בקפריסין היא תחרות 
שבה השתתפו השנה 200 שחקנים ושחקניות 
מ-14 מדינות מרחבי אירופה. שחקנינו צברו ניסיון 
בינלאומי יקר, הציגו יכולת טובה ואף השיגו מספר 
ניצחונות, שבשיאם הגיע עומר אוסרוביץ לשלב 
רבע הגמר ליחידים והעפיל ביחד עם איתי אלבז 
לשלב רבע הגמר במשחקי הזוגות לבנים בגילאי 

.15

לבישול בריא וסיור קולינרי מיוחד בעיר שדרות. בין 
המשתתפים נוצרו קשרים מדהימים ואנו צפויים 
להמשיך עם התוכנית לסבב נוסף של מפגשים.

אנחנו מזמינים אתכם, ותיקי המועצה וצעיריה, 
להצטרף אלינו.
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 המסע של עדי אשל 
רכזת קן השומר הצעיר בבית קמה

בחנוכה יצאנו עם 20 חניכות וחניכים מקיבוצי 
שומרית  במשלחת  במועצה  הצעיר  השומר 

לברזיל, בשילוב מלא עם המועצה.

המסע לברזיל היה ארוך וכלל טיסות קונקשן 
ונסיעות ארוכות, כשכל הזמן הלבבות פועמים 

והעיניים בוהות באי-אמון - האם זה אמיתי?

בקן מרדכי אנילביץ', קן השומר הצעיר בריו דה 
ז'נרו, קיבלו אותנו בחום, שולחן האוכל נפרש 
לפנינו בעקבות המסע הארוך שעברנו ואנשי 
הקן קיבלו אותנו בחיוך ובחיבוק. התמקמנו בקן 
הגדול, שהיה מלא בחניכים מתרגשים לקראת 

מחנה הקיץ הקרב ובא.

זו היתה משלחת רוויה בחוויות ובגילויים, שהחלו 
בהיכרות עם העיר ריו. בסיורנו בעיר התוודענו 
להיסטוריה מעניינת ולמדנו מילים ראשונות 
בפורטוגזית. המורל היה גבוה והמבטים נצמדו 
לחלון ההסעה, כדי לנסות לראות הכל. המשכנו 
בביקורים רבים ומלאי תוכן, שעוררו אצל הנערות 
והנערים שאלות ומחשבות. שאלנו שאלות בנושא 
יהדות ובביקורינו בבית ספר ובבית אבות ניסינו 
להבין יותר על הזהות שלנו ועל הזהות היהודית 

התחושות העוצמתיות של החוויה.
בשיחת סיכום היום הם ריגשו אותנו כשאמרו:

"עכשיו אנחנו מבינים מהו השומר הצעיר."
"אנחנו מבינים כמה התנועה גדולה, חשובה 

ומשמעותית."
"התרגשנו כל כך."

"עכשיו ברור לנו התהליך שעברנו עם המשלחת 
בימים האחרונים. הכל מתחבר לאט לאט."

"ראיתי את החיבור של הילדים כאן למדריכים 
שלהם. גם אני רוצה חיבור כזה.  אני מבינה כמה 

זה חשוב ואשקיע כדי שזה יקרה."
משותפות,  בפעילויות  עמוסים  יומיים  לפנינו 
שחברי  וקשר  שיח  ובעיקר  תכנים  מפגשים, 

המשלחת ייצרו עם נוער בגילם.
אין לי ספק שהחוויות הגדולות עוד לפנינו.

יום רביעי, 25.12.2019
רגע לפני שמסתיים לו המסע של המשלחת 
ועוד לא ממש סיכום רשמי )שנעשה כולנו יחד 

ב-16.1.2020(,
הרגשתי צורך לכתוב לכן ולכם.

אומנם זו המשלחת השנייה שאני מלווה, אך 
ההתרגשות היא כשל פעם ראשונה.

לראות את התהליך שהנערות והנערים עוברים, 
להקשיב לדברים שעולים )בפעולות, אך גם 
ברגעי  להתבונן  פורמליות(,  הבלתי  בשיחות 
ההתרגשות, רגעי ההשתאות , להבחין בלמידה 

ובעיקר להתפעל.

להתפעל מהחברות ביניהן וביניהם, מהאכפתיות 
ואותם  אותן  ולסובבים  לחבריהם  והרגישות 
ומשמחת החיים וההומור שליוו אותנו לאורך 

השבוע. 
ולהיות  לשנות  להוביל,  מהרצון  להתפעל 

משמעותיים.
אין לי ספק שלכולנו ובמיוחד לחברות ולחברי 
נוסף לעבד את עושר  זמן  יידרש  המשלחת, 

החוויות.
השתדלנו לעשות זאת במהלך המסע וכמובן 
בסיכום והאמירות שעלו מבני הנוער הגבירו עוד 

יותר את הערכתי להן ולהם;
היכולת להכיר תודה, ללמוד, לשאוף לעשות טוב 
יותר, ליזום, לקחת יותר אחריות על ההדרכה 
והקן ולהבחין בדברים הגדולים כמו גם בקטנים.
וכן, היו גם רגעים פחות טובים, החל בבלת"מים 
והמשך במצבי רוח ובאמירות שונות. כל אלה הם 

חלק טבעי ולגיטימי.

לשמחתי, גם בני הנוער וגם אנחנו ידענו להכיל 
את הרגעים הללו, להיעזר כשצריך ולהתמודד 

ואפילו היטב.
תודה רבה לכן ולכם על האמון שנתתן ונתתם 
בנו ועל שהפקדתן והפקדתם בידינו את היקרים 

והיקרות לכן ולכם.
עבורי ועבורנו זו היתה זכות גדולה וחוויה מרגשת 

וייחודית.
יש עוד הרבה מה לומר ועוד סיכומים ותודות, 

שאשאיר למפגש.
עכשיו  נחתנו. אעדכן כשנעלה לאוטובוס בדרך 

לבית קמה.
להתראות.

המסע של עמית טוויזר מבית 
קמה ונוגה מילר מלהב

רצינו לספר לכם על המשלחת לברזיל מנקודת 
המבט שלנו. הכל התחיל באמצע הקיץ. שלחו 
לנו הודעה שאנחנו מוזמנים לראיונות למשלחת, 
אבל עדיין לא קלטנו מה הולך לקרות לנו בעוד 
כמה חודשים. הנושא תמיד היה באוויר, אם זה 
בינינו  או מצד חברי המשלחת הקודמת, שטסו 

לברזיל בשנה שעברה. 

עברו כמה חודשים והתחלנו להיפגש לצורך 
ההכנות למסע. בכל מפגש הכנה הבנו יותר ויותר 
כמה השומר הצעיר הוא דבר גדול ומשמעותי. 
הגיע זמן הטיסה שכל כך חיכינו לו, עם הרבה 
חששות והתרגשות. כשהגענו לקן בריו, הבנו 
שאנחנו נכנסים למשהו ענק וגם את השוני בין 
השומר הצעיר בארץ לשומר הצעיר בחו"ל. אפשר 
היה לראות את זה על-פי גודלו של הקן, מיקומו 
והנוכחות הרבה של השומר הצעיר בחייהם של 

החניכים.  

אתרים  בכמה  ביקרנו  המשלחת  במהלך 
איפנמה  חופי  הסוכר,  הר  בריו:  מפורסמים 
וקופקבנה, הקורקובדו, פטרופוליס, פאבלות 
ועוד. מיותר לציין שהביקור באתרים האלה הוא 
חוויה שלא נשכח גם בעוד שנים רבות, ודאי אחרי 
שחווינו אותה  יחד עם חברינו מכיתה י"א, אך 
הדבר המשמעותי ביותר שחווינו במסע הזה הוא 
הקשר עם הברזילאים, שנרקם בעיקר במחנה 
קיץ שבו השתתפנו במשך שלושה ימים. במהלך 
המחנה הבנו את גודל המשמעות שיש לשומר 
הצעיר בחייהם של המדריכים והחניכים. ראינו את 
החיבור העוצמתי והכל כך לא מובן מאליו שיש 

בין המדריכים לחניכים ולתנועה בכלל. 

המשמעותית  ספק,  ללא  היתה,  הזו  החוויה 
והחשובה ביותר במשלחת והיא זו שעיצבה את 
הזהות שלנו בשומר הצעיר בתור מדריכות ובכלל. 
מבחינה קבוצתית, המסע לברזיל היה מתנה 
ענקית עבורנו. היציאה למשלחת בקצה השני של 
העולם עם החברים שגדלת איתם בגיל מוקדם 
כל כך וההתנסות בחוויות שלבני נוער רבים לא 
ניתנת ההזדמנות לחוות, אינן דבר מובן מאליו. 

כל זה, כמובן, לא היה קורה ללא הליווי המסור 
של המדריכים שלנו, הברזילאים והישראלים, 
שהצליחו לעצב לנו את החוויה בצורה הטובה 
ביותר שיש, שהובילה אותנו לתובנות ולמסקנות 
המשמעותית ביותר שלנו. לסיום,  הכתבה הזו 
יכולה לתאר רק על קצה המזלג את הדברים 
שקרו לנו עם עצמנו ועם השומר הצעיר במהלך 
המסע ולאחריו ובינתיים, אנחנו מקוות שהצלחנו 
להעביר לכם את החוויה העצומה הזו בצורה 

הטובה ביותר. 

המסע של רוני גל מבית קמה 
וניצן נרקיס משובל

נספר לכם על רגע משמעותי ומרגש שקרה שם. 
רגעים כאלה, גדולים או קטנים, היו שם בכל יום 

והם אלה שהשפיעו.

הרגע שהיה הקרוב ביותר אלינו היה במחנה 
קיץ של השומר הצעיר שכלל את כל הקנים 
בברזיל, ילדים ובני נוער מכל המדינה הענקית 
הזאת, שחלקם טסו מספר שעות כדי להגיע 
לשם. זה ההיילייט של השנה שלהם, שבוע שלם 
שהמדריכים בונים מאפס בעצמם ומעבירים 

לחניכים.

חולצה  מאתנו  אחת  כשלכל  לברזיל  הגענו 
שומרית אחת נוספת, כדי שנוכל להחליף אותה 
בחולצה שומרית ברזילאית עם הבנות במחנה. 
כשהגענו, פגשנו המון אנשים והמון בנות חמודות 
ומקסימות בטירוף. ראינו את החולצות השומריות 
היפות שלהן וידענו שאנחנו רוצות כאלה, דיברנו 
איתן וממש התחברנו. בסוף המחנה שאלנו אותן 
אם הן רוצות להחליף אתנו חולצות ולקבל חולצה 
שומרית מישראל. הן ממש התלהבו, התרגשו 

ורצו להביא לנו את החולצות.

הלכנו לחדר שלנו ביחד עם עוד כמה בנות. נכנסנו 
לחדר והוצאנו את החולצות השומריות מהמזוודה. 
הראינו להן את החולצות, הסברנו מה כתוב על כל 
חולצה והושטנו להן אותן. הן לקחו את החולצות, 
פרצו בבכי מהתרגשות וחיבקו אותנו חזק. אתם 
קולטים? הן בכו מהתרגשות מחולצה שומרית! 
מהחולצה השומרית שאנחנו מתלוננים עליה 
ומתחמקים מללבוש אותה. שם, בברזיל, היא כל 
כך משמעותית בשבילם. זה היה רגע שלא נשכח.

אחת המסקנות שחזרנו איתן לארץ היא שלחולצה 
שומרית יש הרבה יותר משמעות ממה שחשבנו. 
זאת חולצה שמייצגת ערכים של התנועה שחיה 
ופועלת בכל העולם ובמקומות שרחוקים מישראל 
מרחק של עשרות שעות טיסה. למדנו שזאת 
חולצה שלובשים בכל העולם בגאווה וזה הדבר 
החשוב ביותר שיש להם. זה הבית שלהם והם 
רק מחכים להגיע לקן לפעולה, החלום של כל 

קן בעולם והשאיפה שלנו.

כשחזרנו כולם שאלו אותנו איך היה וענינו לכולם 
- משמעותי. ובאמת היה כל כך משמעותי, כי היינו 

משמעותיים לאנשים אחרים.

שם. המשכנו במסענו ונפגשנו עם קבוצת "אקו", 
שמפעילה בשיתוף עם קן השומר הצעיר קבוצות 
ופעילויות לילדים בפאבלות - שכונות העוני 
בברזיל. סיירנו בפאבלת סנטה מרטה ונחשפנו 
למראות לא פשוטים של עוני ברחובות הצרים, 
שעוררו אותנו לשאול על פערים ועל היכולת 

להעריך דברים.

נסענו למחנה הקיץ של השומר הצעיר, שאליו 
מגיעים מכל קני השומר הצעיר בברזיל. במחנה 
השתתפנו בפעילויות ופגשנו קבוצות של חניכי 
התנועה. הנערות והנערים הכירו חברות וחברים 
חדשים ובעיקר למדנו על כוחה של התנועה. 
המדריכות והמדריכים היו בטירוף במחנה וניתן 
היה להבחין בניצוץ בעיניהם. דיברנו על התנועה, 
מה הוא השומר הצעיר בשבילנו ביום-יום ומה 
היינו רוצים לקחת אתנו לקנים ולהביא לחניכות 

ולחניכים שלנו.

כמובן שהיו עוד הרבה נופים, שאלות, מחשבות 
ספק  אין  אבל  שנרקמו,  חברויות  וכמובן 
שהמשלחת היתה חוויה שהעלתה הרבה בשכבה 
י"א של השומר הצעיר בבני שמעון וכמובן בנתה 

קבוצה.

זכיתי להכיר נערות ונערים סקרנים, אנרגטיים, 
חכמים ומעל הכל, חברים טובים, שלימדו אותי 
המון ועברו יחד אתנו, חברי הצוות, הרפתקה 
שתלך אתנו לזמן רב. הקבוצה, כמובן, תמשיך 
לפעול גם במהלך השנה. נמשיך לעבור פעולות, 

לשאול שאלות וכמובן - לבנות קבוצה.

אני שמחה על ההזדמנות ומצפה להמשך הקשר. 

עדי, רכזת קן בית קמה ומדריכת שכבה י"א של 
השומר הצעיר בבני שמעון.  

קטעים מתוך יומן  המסע של 
 אסנת וארון

נציגת המועצה במשלחת ומנהלת החינוך 
החברתי בבית קמה 

יום חמישי, 19.12.2019
סיימנו עכשיו כשלוש שעות בפאבלת סנטה 
מרטה, לתחושתי אחת החוויות המשמעותיות 

שחווינו.
זו חוויה שללא ספק מעוררת מחשבה ודורשת 
שיח ועיבוד, שכבר התחלנו לעשות בפאבלה עם 
המארחים שלנו מ"גרופו אקו" - קבוצה הפועלת 
בתוך הפאבלה ודואגת לפעילויות תרבות וכיף 
לילדים ולעידוד שיח ודיונים בסוגיות חברתיות.
היתה לנו הזדמנות וזכות לחוות את החוויה 
הייחודית הזו, כפי שסיכמה אחת הבנות: "מעורר 
מחשבה ומכניס לפרופורציות על החיים שלנו. 
כמובנים  שלנו  החיים  את  לקבל  לנו  אסור 

מאליהם."
בצד המורכבות שאליה נחשפנו, פגשנו אנשים 

וילדים שמחים בחלקם.

שבת, 21.12.2019
בקר טוב. יש לי קליטה!

אתמול אחר הצהריים הגענו למחנה ונכנסנו 
הישר אל קבלת השבת.

האנרגיות והרוח המיוחדת של הקבוצה הזו סחפו 
מיד את כולם.

היה מפגש מרגש ועוצמתי במיוחד.
אחרי השירה וברכות השבת, אכלנו יחד ארוחת 
ערב. לחברי המשלחת היתה פעילות עם חבר"ה 
לשיחות  הזדמנות  היתה  ובעיקר  גילם  בני 

ומפגשים בלתי פורמליים.
קשה להעביר במילים ואפילו בסרטונים את 

בשיחת סיכום היום החניכים ריגשו 
אנחנו  כשאמרו:"עכשיו  אותנו 
מבינים מהו השומר הצעיר, אנחנו 
מבינים כמה התנועה גדולה, חשובה 

ומשמעותית."

יר

סע השומר הצע
מ

רזיל ב ל
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מרים אלגרבלי, מנהלת בית הספר "יובלי הנגב"

ביום שלישי, כ"ח בחשוון תש"ף, 26.11.19, 
זכה בית הספר לביקור בכיתות א'-ב' של 
מפקחת בית הספר, מנהלים וצוותי מורים 
מבאר שבע, שדרות, אופקים והמועצות 
האזוריות שער הנגב ואשכול. המבקרים 
באו להכיר וללמוד את  מודל ההוראה "א' 
תחילה - ב' המשך", הפועל ב"יובלי הנגב".

המבקרים סיירו בכיתות א'- ב' ובמבואות ושוחחו עם 
המחנכות והתלמידים, במטרה להכיר את המודל 

הייחודי שלנו.

התפיסה החינוכית "א' תחילה - ב' המשך" ב"יובלי 
הנגב" אומרת: "לא מכינים את הילדים לבית הספר. 

מכינים את בית הספר לילדים". 

זו השנה השנייה שבה חוות כיתות א'–ב' חוויה של 
למידה מסוג אחר, המאפשרת פיתוח וביטוי לכל 
אחד ואחת. יצרנו רצף חינוכי מהגן לבית הספר 
ומכיתה א' לכיתה ב', תוך התחשבות בצרכים 

ההתפתחותיים היחודיים של התלמידים, כאשר 
המטרה שעמדה לנגד עינינו היא הסתגלות מיטבית, 
במכלול  התלמיד  של  להתפתחותו  שתתרום 

היבטים.

תלמידי א'-ב' לומדים אצלנו קצת אחרת. 

אתי -  קבוצת תלמידים הלומדים בכיתה עם 
מחנכת הכיתה.

לידי -  שתי קבוצות של תלמידים בוחרות מוקדים 
שונים בכיתה ונמצאות ליד המורה.

במרחב - חצי כיתה יוצאת למבואה, קבוצה אחת 
לומדת עם סייעת או מורת פיצול ושתי קבוצות 

בוחרות מוקדים. 

המודל מאפשר הוראה דיפרנציאלית בקבוצות 
קטנות, כך שכל תלמיד מקבל מענה מתאים.

סביבות הלמידה הן בכיתה והן במבואה עשירות 
ומגוונות ומאפשרות לכל תלמיד להנות מחווית 
למידה ומשחק.  המוקדים: קריאה, כתיבה וחשבון, 
פינת הספר, מוטוריקה, תיאטרון, אמנות, פינת 

א' תחילה, ב' המשך
ביקור של מפקחת בית הספר, מנהלים וצוותי מורים בבית הספר "יובלי הנגב"

רופא, מרכול, פינת קוביות, פינת מטבח ועוד.

מהמוקדים  חלק  בבניית  שותפים  היו  ההורים 
במבואה ותרומתם משמעותית לילדים ולנו.

שותפים לעשייה: צוות מחנכות א'-ב', סייעות, מורת 
רוחב, היועצת של השכבה ומנהלת בית הספר.

משוב ממפקחת בית הספר: "מרים היקרה וצוות 
יובלי הנגב, יישר כוח ותודה ענקית על ביקור מלמד, 
המאפשר הצצה לתהליכי עומק בבית הספר. אין 
ספק, שהביקור מעורר מחשבה, מגרה ומתסכל, 
אך בעיקר מוכיח כי הכל אפשרי! שגרה של תהליכי 
למידה בבית הספר יוצרת תהליכי עומק. עבודת 
צוות, אמונה בדרך וחזון ברור המתורגם לפעולות, 

יוצרים מציאות חדשה!

ראינו מנהיגות של מנהלת המאפשרת לחלום 
ולהגשים, סומכת על האנשים וצועדת יחד איתם יד 
ביד. התרגשתי לראות צוות מגוייס, בעל מוטיבציה 

וגאוות יחידה. יישר כוח! תודה!"

אני מאמינה בדרך ובצוות החינוכי ויחד איתם 
אפשר לנצח כל מכשול. 

 בהתאם לחוק חינוך חובה הרישום לגני הילדים ולכיתות א' יחל
ביום ראשון  27.1.20 ויסתיים ביום חמישי 16.2.20.

.www.bns.org.il .הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט
הרישום לגני ילדים:

 כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים 1.1.2015 – 31.12.2017,
נדרשים לרשום את ילדיהם לגני הילדים בישוב המגורים.

הרישום לבתי – הספר:  
 כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים: 1.1.2014 – 31.12.2014,

נדרשים לרשום את ילדיהם לבית –הספר.
תושבים זמניים או תושבים שכתובתם עוד לא עודכנה במרשם התושבים 

ירשמו באופן ידני, לגני הילדים ולכיתות א' אצל רכזת החינוך בישוב.
 בכל שאלה או פניה בנושא הרישום ניתן לפנות

לאגף החינוך – 08-9911707.
בהצלחה ושנת לימודים פוריה, אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך

  רישום לגני ילדים ולבתי ספר 
לקראת שנת הלימודים תשפ"א

  מסייעים.   
  במוקד.   
 העניינים. 

יפתח שגיא, תושב דביר

חדר האוכל בקיבוץ היה מאז ומעולם ליבו הפועם 
של היישוב - מקום למפגש חברתי ושיח חברים, 
שבו אפשר להתעדכן על כל מה שקורה. עם 
השנים, חלה נסיגה מצערת במעמדו של חדר 
האוכל. בקיבוצים רבים הוא עבר תהליכי הפרטה 

ואף נסגר. 

תהליכים דומים עברו גם על חדר האוכל של קיבוץ 
דביר. ארוחות הערב צומצמו בהדרגה לשני ערבים 
בשבוע במטרה לשמר את הקהילתיות, אולם לאור 
צמצום בכוח האדם נוצר קושי ליצור תפריט מגוון 
ואטרקטיבי. לכן, מתוך הכרה בחשיבותו של חדר 

האוכל לתושבי הקיבוץ, נרקם פרויקט חדש בשם 
"קהילה מבשלת". נורית קהיל ביננפלד יזמה את 
הפרויקט והוציאה אותו לפועל בשיתוף עם חברי 
הקהילה: מדי חודש מתקבץ צוות מאנשי הקהילה, 
בוחר נושא קולינרי הקרוב לליבו ומבשל ארוחה 
מושקעת וייחודית. בין הנושאים שנבחרו במהלך 
היו ארוחה מסורתית דרוזית,  השנה האחרונה 
ארוחה איטלקית, ערב המבורגרים, ארוחה יפנית 
ובחג הקיבוץ הופק ערב ברביקיו, לתפארת כל 
התושבים. למרות שהפרויקט חווה לא מעט חבלי 
לידה, צוות הבישול )המבוסס כולו על מתנדבים 
מבין תושבי הקיבוץ( שיפר את עבודתו מפעם 
לפעם ובמקביל לכך חלה עלייה במספר הסועדים. 

במפגשים האחרונים של "קהילה מבשלת" הגיעו 
מעל מאתיים)!( סועדים. ייחודו של הפרויקט מתבטא 
בכך שהוא הצליח לרתום לעשייה אוכלוסייה מגוונת 
ורחבה, שלא תמיד שותפה לאירועים בקיבוץ. 
הצלחתו של הפרויקט תרמה לחיזוק הקשר בין 
האגודה הקהילתית והקיבוץ וחשוב מכל - תרמה 

לפריחתו המחודשת של חדר האוכל.

יתרה מזאת, העשייה החברתית בקיבוץ דביר 
יצאה מזמן מגבולות חדר האוכל. בשנה האחרונה, 
מתוך רצון להגדיל את תקציב התרבות מבלי ליצור 
מעמסה על תקציב הקהילה, פתחה מיכל קליינר, 
רכזת התרבות, ביוזמה חברתית מבורכת נוספת, 
שחברה גם לגישה אקולוגית. כל תושבי הקיבוץ 
נרתמו לאיסוף בקבוקים למחזור, הן משימוש ביתי-

פרטי והן מאירועים של הקיבוץ. ילדי הגנים נרתמו 
אף הם וכאקט חינוכי קהילתי, הצטרפו לאיסוף 
ולמיונם. הכסף המתקבל ממחזור  הבקבוקים 
הבקבוקים מנוצל לרווחת התושבים בדביר. בכל 
פעם קובעת ועדת התרבות מטרה אחרת, כגון 
זיקוקים מושקעים ביום העצמאות, רכישת מכונת 
פופקורן חדשה ובמקביל לכך, תרומה של סלי 
מזון למשפחות נזקקות בשם קהילת דביר. גם 
בנושא זה הלך שיתוף הפעולה וגבר מחודש לחודש. 
ולראייה, בארבעת החודשים הראשונים נאספו 
"רק" 1,425 בקבוקים, אך לאחרונה עלה המספר 

ל-3,300 בקבוקים בחודש אחד!  

ולמי שתהה, גם בארוחות "קהילה מבשלת" נאספים 
הבקבוקים למחזור.

אלה רק שתי דוגמאות מתוך רבות, הממחישות את 
העשייה הקהילתית הענפה הפועמת בקיבוץ דביר

קיבוץ דביר – קהילה 
בעשייה!

 יחידת ההתנדבות בני שמעון מזמינה אותך 
להצטרף לנבחרת מתנדבי בני שמעון ולסייע במוקד המועצה.

מוזמנים לפנות -
בעלי יכולת עבודה מול מחשב ומענה טלפוני	 
בעלי אחריות ויכולת למתן שרות לתושב	 
עדיפות למשמרות בוקר של מינימום 4 שעות לשבוע.	 

נשמח להצטרפותך אלינו! 
לפניה - מיכל עובדיה רכזת ההתנדבות במועצה  

באמצעות מייל – michalo@bns.org.il   או טלפון 050-6223580. 
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הכדורעף  קבוצת  מאמן  עזרא,  בן  תמיר 
"מבואות הנגב"

אוויר  ולקחת  עכשיו, כשאפשר להתרווח מעט 
לקראת משחקי חצי הגמר באליפות הכדורעף 
לבתי ספר תיכוניים, זהו זמן טוב לסיכום העונה 

שלנו עד כה ולמבט קדימה, לעבר השלב הבא.

השנה שובצנו לבית קשה, עם קבוצות מבית הספר 
"מבואות עירון", בית החינוך ע"ש רבין בתל מונד 
ובית הספר "תיכון חדש" בתל אביב. סיימנו את 
הבית עם שלושה הפסדים ושלושה ניצחונות, כולל 
ניצחון גדול בתוצאה 1-3 על תל מונד והפסדים 
מתסכלים ל"מבואות עירון", אבל הרגשתי שאנחנו 
משתפרים ממשחק למשחק ומוסיפים לעצמנו 
אלמנטים חשובים כחסימה והגנה, ככל שהעונה 

מתפתחת.

סיימנו את שלב הבית במקום השלישי. הגרלת 
רבע הגמר הציבה אותנו מול קבוצה חזקה – בית 
הספר "מעיין שחר" מעין החורש, שסיימה את שלב 
הבתים במקום השני בבית המקביל והקשתה מאד 
על הקבוצה מבית הספר ע"ש גלילי מכפר סבא, 

שסיימה בראשות הבית.

שלב רבע הגמר נערך בשיטה של שני משחקים 
)בית וחוץ( ויש חשיבות גדולה לכל מערכה. את 

המשחק הראשון אירחנו באולם הבית שלנו בקיבוץ 
שובל עם הקהל המסור שלנו, שהחריש אוזניים 
כהרגלו והופך כל משחק בית לחגיגה ספורטיבית 

וחינוכית מדהימה.

במערכה  הפסד  לאחר  שלנו,  עצום  במשחק 
הראשונה, התעלו החבר'ה והצלחנו לגבור על 
קבוצת "מעיין שחר" בתוצאה 1-3. כך יצאנו למשחק 
הגומלין עם מקדמה משמעותית. בעין החורש 
התקבלנו באולם מלא באוהדי הקבוצה היריבה. 
במערכה הראשונה במשחק שיחקו הבנים שלנו 
כאילו נורו מלוע תותח, התפוצצו עם כדורעף בוגר 
ואיכותי וניצחו בקלות. בשלב זה חסרה לנו מערכה 
נוספת כדי להבטיח העפלה לשלב חצי הגמר, 
אבל את המערכה השנייה התחלנו עם טעויות 
רבות, לא הצלחנו להיכנס לקצב המשחק הרגיל 

שלנו והפסדנו.

במערכה השלישית היה המתח בעיצומו. שתי 
הקבוצות לא הצליחו ליצור יתרון כמעט עד סוף 
הצלחנו  לזכותנו,   17-16 של  במצב  המערכה. 
לייצר כמה נקודות טובות, שהביאו לבריחה שלנו 
וניצחון במערכה ובמפגש כולו. הניצחון במערכה 
השלישית איפשר לי בהמשך המשחק, במערכות 
הרביעית והחמישית )שבהן הפסדנו(, לשתף את 
כל המחליפים שלנו, כדי שייקחו חלק פעיל בחוויה.

 בדרך לחצי הגמר 
ומנצחים את עין החורש 

המשחק הסתיים בשמחה אדירה שלנו עם מעט 
הקהל שליווה אותנו לעין החורש ובדרך חזרה עצרנו 

לחגוג במסעדה.

שלב חצי הגמר, שבו נתמודד מול בית הספר ע"ש 
גלילי מכפר סבא, נקבע לתחילת פברואר. המשחק 
הגומלין  ומשחק  ב-2.2.2020  יתקיים  הראשון 
נבוא למשחקים צנועים כהרגלנו  ב-9.2.2020. 

ונעשה את המקסימום לעבור גם אותם.

ישראל  את  תייצג  באליפות  שתזכה  הקבוצה 
באליפות העולם לבתי ספר תיכוניים, שתתקיים 

בברזיל בסוף השנה.

מאיה ממן, מנהלת האולפן למחול בחצרים

כנס שפירא למחול מתקיים באופן רצוף מזה 
44 שנים, לזכרו של יאיר שפירא ז"ל, בן קיבוץ 
גבעת-עוז, שהיה רקדן ויוצר בלהקת המחול 

הקיבוצית ואחר-כך בלהקת "בת שבע".

יאיר נפל במלחמת יום הכיפורים בקרב על החרמון .

בכנס משתתפים תלמידי מחול בכיתות ט'-י"ב 
מאולפני מחול ברחבי הארץ – בעיקר מהצפון. 
אנחנו, כמו בכל שנה, הגענו לייצג את האולפן 
כולו,  הדרום  את  ולמעשה  בחצרים  למחול 
בהיותנו האולפן היחיד שהגיע השנה מהדרום. 

הכנס התקיים ביום רביעי, 4.12.2019, בעמק 
המעיינות וכלל סדנאות בתחומי ריקוד שונים: 
היפ הופ, ג'אז, בלט קלאסי, מחול מודרני ועוד. 
הבנות הצטרפו לסדנאות שהנחו מורים מהשורה 
הראשונה בתחום המחול ונהנו מחוויה ייחודית 
ומהיכרות עם רקדנים ורקדניות מרחבי הארץ.

במהלך היום הציג כל אולפן ריקוד על הבמה 
המרכזית. בסוף היום התקיים טקס לזכרו של 
יאיר שפירא בנוכחותם של בני משפחתו וצפינו 
במופע "הברבור" של להקת הבלט הישראלי . 

לכנס נסעו 8 מתלמידות האולפן  למחול בחצרים. 
"גאסתנע", להקת הייצוג של האולפן, הופיעה 
לרקע השיר survivor כוריאוגרפיה של חן קנר 

המורה של הקבוצה. 

רק לפני רגע התחילה השנה. ובזמן קצר מאוד עשו 
הבנות חזרות ועלו לבמה בריקוד מדהים. בסיום 

הריקוד הגיב הקהל במחיאות כפיים סוערות. 

מספרות הבנות: 
"במהלך היום עברנו סדנאות מחול בסגנונות 
רקדנים  עם  ונפגשנו  למדנו  הופענו,  שונים. 
והדבר החשוב ביותר הוא  נוספים  ורקדניות 

שצברנו חוויות וידע חדש.

אנו מקוות שהמסורת הזאת תימשך עוד שנים 
רבות וימשיכו להכיר בלהקת גאסתנע עוד ועוד"!

ביום רביעי, 22.1.2020, לקחנו חלק בכנס מחול 
צעיר במחוז דרום שהתקיים בכפר מנחם. לכנס 
זה הצטרפה גם קבוצת הבלט הצעירה משכבות 
ז'-ח'. בנוסף לסדנאות החווייתיות ולמופע מרהיב 
בנות  הופיעו  "רביע",  הקיבוצית,  הלהקה  של 
גאסתנא לרקע השיר alva nuto עם כוריאוגרפיה 

של אייל גנון, מורה הקבוצה, והיו מדהימות.

להקת "גאסתנע" היא הלהקה הייצוגית של אולפן 
למחול בחצרים. חוגי האולפן פועלים בכל רחבי 
 220 המועצה. פתחנו את שנת הלימודים עם 
תלמידות ותלמידים מגיל רך ועד כיתה י"ב ועם 
מורים מקצועיים בתחומי הבלט הקלאסי, מחול 

מודרני והיפ הופ. 

במקביל לשיעורים השבועיים מתקיימים בחודש 
הקרוב שיעורים פתוחים להורי התלמידים ובסיום 
השנה יתקיים מופע מדהים בו תציג כל קבוצה, 
י"ב התוצרים שלה מכל שנת  מכיתה א' עד 
הלמידה. המשך שנה מוצלחת לכל משפחת 

האולפן למחול. 

  אולפן למחול חצרים 
 רוקדים מהלב 
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מקומפגש לבריאות / רונה פויירינג, רכזת הבריאות

 על אדום ועל ירוק
הסימון התזונתי החדש של משרד הבריאות

כיצד הסימון מסייע לנו לצרוך 
מזון בריא יותר?

מטרתן של התקנות החדשות היא להנגיש לנו – 
הצרכנים, מידע ברור בדבר הערך התזונתי של 
מזון ארוז, באמצעות סמלים המיידעים כי המזון 
מכיל כמות גבוהה של נתרן, סוכרים או שומן 
רווי ובדרך זו לאפשר לנו בחירה מושכלת של 
מזונות בריאים יותר. הצורך במידע ברור ונגיש 
גדל ככל שמוצרי מזון רבים יותר נושאים מסרים 
שיווקיים המציגים אותם כ"בריאותיים" יותר, בעוד 
למעשה הם מכילים כמויות סוכר, שומן רווי ונתרן, 

המכניסות אותן להגדרה של מזון מזיק.

מה הם הקריטריונים לקבלת 
הסימון הירוק? 

כדי שמזונות ומוצרים יקבלו את הסימון הירוק, 
מהמלצות  הנובעים  בתנאים  לעמוד  עליהם 
העקרונות  הבריאות.  משרד  של  התזונה 
המרכזיים שהובילו את קביעת התנאים לסימון 
הם מידת עיבוד מינימלית והימנעות מהוספת 
חומרים מזיקים, כגון עודף שומן רווי, סוכר ומלח. 
המזונות והמוצרים שיקבלו את הסימון הירוק הם 
מקבוצות המזון הבאות: חלב, יוגורטים, גבינות, 
טופו, משקאות סויה, שמנים צמחיים מסוימים, 
זרעים ואגוזים, דגנים, קטניות, טחינה, דגים, ביצים, 

עוף, ירקות ופירות.

מה הם ההבדלים בין הסימונים 
האדומים לסימון הירוק?

את הסימונים האדומים היצרנים מחויבים עפ"י 
חוק להוסיף לאריזות של מוצרים המכילים כמויות 
גדולות מערכי הסף שנקבעו לסוכר, שומן רווי 
או נתרן )המינרל העיקרי שבמלח(. הם נועדו 
להגביר את השקיפות ולאפשר לנו כצרכנים 

להימנע מצריכת מזונות המכילים אותם – גם 
כאלה שמותגו ושווקו כ"מוצרי בריאות".

לעומת זאת, הסימון הירוק הוא וולונטרי ואינו חייב 
להופיע על האריזה.  יצרנים שיוסיפו את הסימון 
לאריזות המוצרים העומדים בתנאים יוכלו ליהנות 
ידי הלקוחות הפוטנציאליים  מזיהוי מהיר על 
כמזונות העומדים בהמלצות התזונה של משרד 

הבריאות.
מה הדין לגבי מוצרים ללא כל סימון?

משלושת  באחד  מסומנים  שאינם  מוצרים 
הסימונים האדומים, הם אלה שבהם תכולת 
הסוכר, השומן הרווי או הנתרן נמוכה מהסף 

שנקבע לסימון המזון בסימונים אדומים.
מוצרים אלה אינם בהכרח מומלצים לצריכה כחלק 
מתזונה בריאה. לעיתים מדובר במזונות שיוצרו 
ברמת עיבוד מקסימלית )אולטרה-מעובדים(, 
כלומר מזונות המכילים תוספים )כגון ניטרטים, 
חומרי שימור שונים, צבעי מאכל ותוספים אחרים( 

שנעשה בהם שימוש בתעשיית המזון.

מדוע נבחרו סמלים הכוללים 
גם איורים וצבעים ולא טקסט 

בלבד?
במחקרים על מהלכים דומים בעולם, נמצא כי 
סמלים פשוטים, שאינם מבוססים על טקסט 

בלבד, נגישים ומובנים טוב יותר לכלל הציבור.

האם אסור לצרוך מוצרי מזון 
שמסומנים בסימון אדום?

לא. המטרה של הסימון האדום היא לצרוך בצורה 
מודעת יותר, לבחור בחלופות בריאות יותר באותה 
הקטגוריה, או לשנות את הרגלי האכילה שלנו 
כאשר הדבר אפשרי. מוצרים המסומנים באדום 

מכילים כמות גדולה של סוכר, שומן רווי ונתרן 
ולכן מוטב לצרוך אותם במידה מועטה ביותר.

הסימון האדום למוצרי מזון מזיק מאפשר לנו 
להחליט שמוצרים נושאי סימון אדום מפסיקים 
להיות חלק מרשימת הקניות שלנו כמשפחה, 
או מרשימת הכיבוד למסיבות וימי הולדת בבתי 

הספר ובגני הילדים.

תעשיית המזון שינתה הרבה 
מוצרים, כדי שלא יחויבו 

בסימון אדום. האם זה בעייתי?
להפך! בתקופה שניתנה לתעשיית המזון לצורך 
התארגנות ליישום הרפורמה, חלק ניכר מהיצרנים 
לא הסתפקו בסימון המוצרים הקיימים, אלא ערכו 
תהליכי רה-פורמולציה של המוצרים שלהם, 
כלומר שינוי המתכון והכמויות של סוכר, שומן רווי 
ומלח במוצרים הקיימים, לצד פיתוח של מוצרים 
חדשים, העומדים בדרישות הרפורמה. התוצאה 
– במוצרים שעל המדפים יש היום פחות שומן רווי, 

נתרן וסוכר, מכפי שהיו בהם בעבר.

האם סימון הסוכר מתייחס גם 
לסוכר שנמצא במזון באופן 

טבעי?
כן. ככלל, סוכר בכמות גבוהה מזיק גם אם הוא 
ממקור טבעי וגם אם הוא מוסף בתהליך הייצור. 
לכן, חישוב כמויות הסוכר במוצר, שיקבע האם 
בגב  סוכר  כפיות  לפירוט  )וגם  באדום  יסומן 
האריזה(, לוקח בחשבון את הסוכר הטבעי ואת 
הסוכר המוסף )כמובן, במוצרים העשויים ממרכיב 
אחד בלבד, ללא עיבוד, כמו פירות טריים – אין 

חובת סימון(.

)המידע מאתר משרד הבריאות – "אפשריבריא"(

מקומפגש לסביבה/ שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה

מי מפחד ממשבר האקלים?

שריפות ענק באוסטרליה והצפות שגבו 
חיי אדם בתל-אביב ובנהריה. האם יש 

לכך קשר למשבר האקלים? 
בחודש שעבר הרצתה שרון וכסלר, החזאית 
בשורה  האקלים.   משבר  על   ,11 ערוץ  של 
התחתונה - משנת 1900 עלתה בעולם ב-0.8 
מעלות. בישראל עלתה הטמפרטורה הממוצעת  

ב-1.4 מעלות מאז שנת 1950. 

גם שיאי טמפרטורה נשברים. שנת 2019 הגיעה 
למקום השני בין השנים החמות מאז  החלו 
המדידות. חמש השנים החמות ביותר היו כולן 

בעשור האחרון.  

המשמעות לגבי ישראל היא מדבור.  יותר חם 
ביום ובלילה ופחות משקעים.

בנוסף לכך, בכל העולם חווים אירועי אקלים 
יותר – בצורות, גלי חום, שטפונות,  קיצוניים 
וגלי קור עולה. כדוגמה, ניתן להזכיר  סופות 
את ההוריקנים בארצות הברית ובאיי בהמה 

בספטמבר האחרון.

שנת 2019 היתה הרביעית ברציפות שבה היו 
באוקיינוס האטלנטי הוריקנים רבים ועזים יותר 
מהממוצע הרב-שנתי. בצורה פשטנית ניתן לומר, 
כי ככל שכדור הארץ מתחמם, גוברת ההתאדות 
של מי האוקיינוסים. הלחות באוויר גדלה, ולכן 
ההוריקנים חזקים יותר ומביאים איתם כמויות 
גשם אדירות יותר. משך הסופה ועוצמתה גדלים 

וגם מיקומן של סופות ההוריקן משתנה. 

כל שנה מתרחשות באוסטרליה שריפות קיץ, 
ממש כמו אצלנו. אבל ככל שהטמפרטורות עולות, 
גם אם מדובר בעלייה מתונה, הולכות השריפות 
ונעשות קיצוניות יותר. תופעה דומה התרחשה 

הטמפרטורה  הקודם:   בסתיו  בקליפורניה 
ייבש  והקיץ  מעלות  בכ–3  עלתה  הממוצעת 
יותר צמחיה ועשב בשטחים הפתוחים. הגשם 
איחר והסתיו לא הביא אתו גשם, אלא רק רוחות 
חזקות. כתוצאה מכך נעשות השריפות שכיחות 

יותר ומכסות שטחים נרחבים יותר. 

נוסיף נתון מדאיג נוסף - שריפות יער גורמות 
להידרדרות מהירה במצב האקלים. הן משחררות 
גזי חממה לאטמוספרה ומכלות עצים ירוקים, 

שקולטים גזי חממה ומפחיתים את כמותם. 

נלווה  כי משבר האקלים  גם להזכיר,  חשוב 
למשבר האקולוגי – הכחדה מואצת של מיני 
ובעלי חיים. ההתחממות מביאה גם  צמחים 
יתושים למקומות שבהם לא היו יתושים קודם 

לכן ולהתפשטות מחלות. 

בני האדם סובלים ממשבר האקלים בצורה שונה 
מעט. יש הרואים את המלחמה בסוריה, כמו 
גם סכסוכים במזרח- אפריקה, כתוצאה של 
משבר האקלים, שמביא אתו בצורות מתמשכות. 
המדבור והבצורת ומנגד הצפות האיים באוקיינוס 

השקט, יביאו איתם מהגרי אקלים רבים. 

נקודות אור 
בעשורים הקודמים התגלה חור גדול בשכבת 
האוזון באטמוספרה העוטפת את כדור הארץ.  עם 
החור גדל החשש מקרינת שמש אולטרה-סגולה, 
שהיא מזיקה וגורמת לסרטן. החור נפער בשל 
הגז פריאון, שהיה בשימוש בתרסיסים ובמזגנים. 
פעילות מאוחדת של ממשלות הביאה להצלחה 
סביבתית מסחררת שיש לשכפל:  מדינות העולם 
הצטרפו לאמנת מונטריאול ואסרו את ייצורו של 

הגז והשימוש בו. 

התוצאה: קצב גידול החור באוזון פסק ושכבת 
האוזון החלה להשתקם. הצפי הוא כי החור באוזון 

ייסגר בין השנים 2070-2050. 

זוהי בשורה מעודדת במיוחד, שמראה כי יש 
פירות לפעולות מניעה ותיקון. המודעות הציבורית 
והקריאה לפעולה מביאות לפעולה משותפת של 

ממשלות, פרטים וחברות.

אז מה עושים?
ברמה המדינית: 

שימוש בפחם, נפט וגז טבעי ליצור אנרגיה   
וכדלק לתחבורה פולט כמויות גזים אדירות 
לאטמוספרה ושומר חלק גדול יותר מקרינת 
השמש בתוך האטמוספרה של כדור הארץ 

– זהו אפקט החממה. 
הפתרון: עוברים לייצור חשמל בדרכים שאינן   
מזהמות וחוסכים באנרגיה – מעודדים בנייה 

ירוקה והתייעלות אנרגטית. 
שומרים על יערות ומגבירים נטיעות.   

שטחי הטבע והיער סופגים חלק מגזי החממה.    
שריפת יערות האמזונס לצורך גידול מספוא 
 – ברגל  כפולה  לירייה  דוגמה  היא  לבקר 
מפחיתים את יכולתו של כדור הארץ לספוג 
גזי חממה והתוצאה היא גם יותר גזי חממה 
וגם פחות יכולת לספוג את מה שכבר קיים. 

הפתרון: שומרים על יערות, מגבירים נטיעות   
ועוברים לחקלאות מקיימת. 

מנגד, מתכוננים. התפלת מי ים היא תשובה   
למקורות מים מתוקים שמידלדלים.  השקיה 
בטפטפות והשבת מי ביוב לשימוש בחקלאות 

כבר מיושמות בהצלחה בארץ. 
עבודה  תוכניות  שמגבשות  ערים  כיום  יש   
להתמודדות עם אקלים חם יתר ואיים ומדינות 
שמתכננים איך להתמודד עם עליית פני הים. 

ברמת הרשות המקומית: 
מקימים ביישובים מערך למיחזור פסולת.   

מקימים צוותי חשיבה להתמודדות עם משבר   
האקלים. 

ברמה האישית:
מצמצמים צריכה. נקודה.   

מוציאים מהבית כלים חד-פעמיים ומעדיפים   
ירוקים  ומוצרים  מקומיים  מוצרים  לצרוך 

ממחזרים.
מפחיתים צריכה של בשר בקר ובזבוז של   

מזון באופן כללי. 
מקימים מערכת סולארית על הגג.   
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מוכן להם ואינך מעוניין בהם ואז כבר באמת אין 
דרך חזרה.

חד-מיניות
נדמה שכבר נאמר הכל ואין עוד מה להוסיף, אבל 
אני פשוט לא יכולה. הורים שחורתים על דגלם 
אהבה, מחנכים את ילדיהם לכבד אב ואם ורואים 
בהם עולם ומלואו – ילדים ייחודיים ומנצנצים 
בפני עצמם, מתי ניצת בהם הרצון לילד רגיל? 
ממוצע? מה זה הדבר הזה, שברגע שילד או ילדה 
באים הביתה ומספרים להם על נטייתם המינית, 
אותם הורים ממש, שראו בהם ייחודיים ומיוחדים, 
מבקשים לבלוע כל זכר לייחודיות ולמחוק כל 
זכר לניצוץ, שהוא מה שאפיין אותם מלכתחילה? 

גם כאן סימני השאלה הם רבים ומציפים והפחד 
לעמוד באור הזרקורים מבצבץ: האם גידלתי 
אותו באופן טבעי ובריא? האם הוא נורמלי?  כל 
סימני השאלה והפקפוק העצמי עולים וזה בדיוק 
המקום שאותו העלה ובו שגה השר פרץ, מקום 
של טעות בהבנת האחריות האישית של אדם 
לגורל ילדיו, כאילו החינוך שמעניק האדם לילדיו 
יכול להשפיע על נטייתם המינית וכאילו נטייתם 

המינית של ילדיו מעידה במשהו על ההורה.

דווקא יכולתם של ילדים לחיות חיים מלאים 
בשמחה ובגאווה, ללא חשש וללא דגש על נטייתם 
המינית, תהא אשר תהא, יש בה כדי להעיד על 
הוריהם, על החינוך שקיבלו ומי הם כבני אדם. 

בית
האם ביום שבו הקמנו מדינה הבנו, שכדי שנהיה 
נכונים, טבעיים, בריאים ונורמליים, אנחנו זקוקים 

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

אנחנו רוצים שידעו שאנחנו מיוחדים, 
יוצאי דופן.  אנחנו רוצים שהילדים שלנו 
יהיו מבריקים, שאחרים יסתכלו עליהם 
ומיד יראו שהם כאלה - לא רגילים,  
מוכנים  אנחנו  מנצנצים.  מדהימים, 
להיות הכל - רק לא כמו כולם. שאף 
אחד לא יגיד עלינו שאנחנו הממוצע, 

הבינוני, הסטנדרטי. 
אתם מכירים אדם שכל שאיפתו היא להיות 
ממוצע, סתם עוד אחד, רגיל, נורמלי? שר החינוך 
החליט שזה מה שהוא רוצה מילדיו ומכל ילדי 
ישראל: להיות נורמליים, נורמטיביים, רגילים. זה 
לא היה מפריע לנו כל כך אם הוא לא היה, כבר 
אמרנו, שר החינוך שלנו. לכן, לכבוד השאיפה 
להיות נורמליים ורגילים, הנה רשימה )לא מלאה( 
של דברים שבהם אנחנו מתבקשים לוותר על 

ניצוץ המיוחדות ולהיות נורמליים. 

אי-הורות
השבוע פגשתי אשה חכמה, אינטליגנטית ופורצת 
גבולות. השיחה היתה מצחיקה ומלאת תובנות, 
כשרק עננה אחת מעיבה עליה: למה הילדים 
שלי אינם מביאים ילדים לעולם? העננה הזאת 
כוסתה באלף בדיחות, אבל ניכר היה שהעניין 
באמת ובתמים אינו מובן לה. מדוע שמישהי, 
אשה, תבחר שלא להביא ילדים לעולם? האם 
ואיך היא תדע שהיא באמת איננה רוצה? הרי 
אם לא תנסה, היא תחמיץ אץ ההזדמנות ובגיל 
מאוחר יותר תצטער ולא תוכל לחזור בה. ללדת 

ילדים זה בריא וטבעי. זה נורמלי.

זה תופס אותם. הם, שחינכו את ילדיהם בפתיחות 
וקידמה, כיוונו את דרכם בדרך פלורליסטית 
מכבדת - לבחור, להחליט, לראות מה טוב ומה 
נכון, לכבד את האחר, להבין אותו ולראות שיש 
עוד אלף ואחת דרכים להיות ולחיות. ואז זה תופס 
אותם: איך זה שאדם יבחר שלא להיות הורה? זה 
לא מקובל, מוזר, לא שלם ופותח פתח לשאלות. 
זאת טעות שמציבה אותם באור הזרקורים של 
סימני שאלה ופקפוק. מה עשיתי לא נכון? האם 

חינכתי אותם נכון?

אדם יכול לבחור אם להביא או לא להביא לעולם 
ילדים ואולי הצער על שלא הבאנו ילדים לעולם, 
עדיף על פני הצער הגדול בהורות לילדים כשאינך 

מה זה? בריא, טבעי ונורמלי מבחוץ?

לבית? לא בית מטפורי וגם לא זמני. לא לשכור 
בית, דירה או חדר. אתם רוצים להיות נורמליים? 
קנו בית. מיד אחרי השלמת התואר במקצוע 
הטבעית  לחתונה  הכניעה  ואחרי  המבוקש 
והנורמלית, עוד לפני השאלה "מתי מתחילים 
להביא ילדים לעולם?" כי עכשיו זה הזמן ועכשיו 
זה נכון ושום דבר אינו טבעי, בריא ונורמלי, מאשר 
להיכנס לחוב של שלושים שנה, כי אם אתם לא 

תעשו זאת, מה זה יגיד עלינו? 

ומה אם תחליטו  לוותר על בית? לצאת לסיבוב 
בעולם, סתם כך, באמצע החיים? זה בטח לא 
נורמלי, לא אחראי, או כל דבר אחר, כי שוב נהיה 
אנחנו באור הזרקורים, שואלים את עצמנו אם 

אנחנו נורמליים ומתפללים פתאום שכן.

ונורמלי  בריא, טבעי  זה  כך, מה  אם 
ומזויף  משעמם  בינוני,  זה  מבחוץ? 

מבפנים! 
למה אנחנו לא פורשים מהמרוץ אחר שהכירו בנו 
באמצעות מה שמכבה את הניצוץ הייחודי שלנו? 
איך זה, אחרי שאנחנו נלחמים להיות ייחודיים, 
מנצנצים ומיוחדים, פתאום פסגת השאיפות שלנו 
היא להוכיח שכל מה שאנחנו וכל מה שנרצה 
שיגדיר אותנו הוא "טבעיים, בריאים ונורמליים"?

אדם חכם )ולגמרי בדיוני( אמר פעם: לעולם אל 
תזלזלו בערכם של נצנצים! פזרו מלא נצנצים 
מסביב, כי העולם שלנו לא יוכל להמשיך להתקיים 
כשכל מה שיהיה בו יהיה טבעי, בריא ונורמלי. הוא 

יזהה את הזיוף ופשוט ימות משעמום. 

מקומפגש לכלכלת בית / דני פליס

אתה שואל: מה הדרך שעלי לבחור? והתשובה  
היא: תלוי לאן  אתה רוצה להגיע. 

כשאנחנו עובדים, כל שעה שלנו שווה כסף. בזמן 
שבו אנחנו  רוכשים פריט או שירות כלשהו, ניתן 
לחשב כמה "זמן עבודה" שלנו השקענו בפריט 

האמור. מן הסתם זה יחכים אותנו.

"אני רוצה" , "אני צריך", "אני חייב". תן לעצמך 	 
משמעות לחדשה למילים אלה.

מה מצב המזווים שלך בבית? מלאים? ריקים? 	 
בדוק זאת וקבל החלטות!

כמה פעמים ביום או בשבוע אתה נוגע בכסף 	 
ממשי?  אולי הגיע הזמן שתיגע יותר בו ופחות 

בכרטיס האשראי?

ניסית לשבת פעם ולבדוק על מה ההוצאות 	 
החודשיות שלכם?

על רשימה מסודרת לסופרמרקט דיברנו?	 

אתם ובני זוגכם מסונכרנים בהוצאות?	 

אתם חושבים שאיכות הזוגיות שלכם משפיעה 	 
על ההוצאות השוטפות?

נהלו שיח מושכל על ההוצאות שלכם. אולי 	 
לא תחסכו, אבל תשפרו את הזוגיות.

כדאי לחסוך? כדאי להשקיע? כן? לא? למה?	 

אתה "צרכן חכם"? באמת??  למה אתה חושב 	 
כך?

אתה מדבר עם ילדיך על כסף?	 

אתה חוסך להוצאות בלתי צפויות מראש?	 

אי פעם חסכת בכלל?	 

יש לך מושג על מה אתה מוציא את הכסף 	 
כל חודש?

הידעת שרכב שערכו נמוך ורכב יוקרתי ייקחו 	 
אותך מנקודה א' לנקודה ב' באותה מידה?

חנך את ילדיך לאושר ולא לעושר.	 

אינך מצליח לבד? בקש עזרה. זאת לא בושה!	 

בהצלחה! 

חשיבה מחדש

היום לא בא לי להתפלסף על הקיום הפיננסי שלנו. הפעם אני במצב רוח אחר... לכן אנסה להנחיל מושגים 
ולהוביל לתובנות בדרך אחרת - במשפטים קצרים )יחסית(, שתכליתם לקלוע למטרה. מוכנים?
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־לצד שלטים עוינים, כגון ״כאן שבי
תה״, "כביש ללא מוצא" ו״חדר 404 

פרוקטולוג״, תופס מקום של כבוד 
השלט: ״הורים יקרים, הכינה נחמה 
חזרה״. אוי, רק מקריאת השלט הזה 

מתחיל לגרד לי בכל הראש.
מי את, נחמה? גיבורת תרבות אלמותית, שמאז 
אותו ספר מיתולוגי הפכה למותג על חלל וסלב 
השקות, בשורה אחת עם קריוס ובקטוס, פלוטו 

ועדנה הפרה.

גננות יקרות, אני פונה אל הלב שלכן. קצת 
מעוף, מה אתן בגן?  כינים הן לא משחק ילדים. 
הנכדים של נחמה הראשונה אוטוטו מסיימים 
קולג'. למה לא פשוט לכתוב שחור על גבי נייר 
ביצוע: "הורים יקרים, לילדים שלכם )וכנראה 
שגם לנו( יש כינים. בחייאת דינכום, תנו להן 

כבר בראש!"

"הורים  יותר, משהו בסגנון:  חווייתי  ובכיוון 
יקרים, היום שיחקנו בגן שבויים, גם הילדים 
וגם הכינים. היה לנו יום נפלא )סמיילי יושב 

כאן בול(!"

המצרים  שחטפו  השלישית  המכה  כינים. 
ממשיכה לתת בראש )המצרים החזירו לנו 

החיים עצמם / אייל גרנסיה, משמר הנגב

אותן בהסכם השלום, בדוק(.

אז מה עושים כשיש כינים? קודם כל, חשוב 
מאוד לגרד קצת בראש. זה לא עוזר בשיט, 
זה. השיטה  נותן תחושה שאנחנו על  אבל 
הפשוטה, הזולה והמהירה היא  לשים קצוץ. 
כסאח, ספיחס. זה תופס בעיקר עם בני המין 
הפחות יפה, אבל היי, זה עושה את העבודה ביג 
טיים. אמנם אחרי מכסחת הדשא נשארת עוד 
עבודת גירוף, אבל בקטנה. הרי מה לא עושים 
בשביל הילדים )סוף סוף רואים לך את הפנים(.

פעם, ניקוי ראש היה קללל. הסכיתו לשיחת 
סלון עם טפטים מ-1974:

-״יקירי, כשתסיים עם הסיפולוקס, התואיל 
למלא נפט בתנור החדיש? קצת צ'ילי בבלקון 

של הגזוזטרה."

-"בחדווה, איך שמסתיים כלבוטק."

-"נפלא. ואם כבר אתה עם מיכל הנפט, תעביר 
במטותא איזה  וויש על הילדים." 

אחחח, פעם  הכול היה כל כך פשוט.

השיטה הקלאסית - המסרק הצפוף והתכשיר 
ש"מבטיח  כלשהו,  שקר  תכשיר  המבטיח: 
לתפוס את הכינים בביצים". רמת אמינות 
עשרות  אחרי  גם  לנו".  חשובה  "שיחתך   -
תכשירים, כולל אלה שעוד לא נוסו על בעלי 
חיים, עוד לא מצאנו את הנוסחה שתפגע בול 

בפוני ותיתן  קצת נחמה מבנות נחמה.

עם בנים, הסירוק נעשה יותר נוח. אצל בנות, 
שמפתחות קשרים בלי סוף בשיער רפונזל, 
אנה ואלזה, זה כבר סיפור אחר. אחת הקושיות 

שגם המצרים לא פיצחו היא איך, לעזאזל, 
להסיר את הכינים מהמסרק. ארזתי לכם כמה 
שיטות לקחת: מברשת שיניים ישנה, קיסמים 
ודפיקת המסרק בכיור )קלאסי(. אגב, השיטה 
שעובדת הכי טוב היא זו שעוד לא ניסיתם, 

בדוק.

עכשיו, נראה לכם שאחרי שעות של סירוק 
אשגר לכיור את נחמה והחברות ליום כיף 

באשקלונה? פחחחח ולהקתו!

בלי להתבלבל,  אני הופך כל נחמה לחצי נחמה.  
מפצפץ  אותן בעונג, כאילו היו שקית פצפצים 
חדשה מהשקית. וכן, אני מוכן לשים את הראש 
)אחרי הטיפול( שיש אנשים שצליל הפיצוח הזה 

פותח להם איזו צ'אקרה שהם עוד לא גילו.

צחוק בצד, ידידיי. אם אנחנו רוצים לשיר לנחמה 
שיר קינה, מוטב להצהיר בריש גלי )ונקי(, כי 
הכינים הן מגפה. אמנם שלשול הוא סיפור 
מהתחת, אבל היחס אליו מחמיר הרבה יותר. אז 
נכון, הכינים לא תופסות תחת כמו השלשולים, 
אבל נראה שנחמה וכנופייתה מקבלות יחס 

VIP, לקוחות פרימיום, תמיד בראש. 

אז בפעם הבאה כשהגננת מבשרת שהנחמה 
שלכם חזרה, עשו טובה ותישארו בבית. צמצמו 
פערים בנטפליקס, תהפכו חביתה לאומלט, 
תתפסו ראש עם בנות נחמה, אבל לבד. זה 
שגדלתם על שיתוף ושוויון, עדיין לא אומר 
שבכל דבר צריך לשתף. אפשר פעם אחת בלי 
חבר מביא חבר. פסססט, בקשו פתק מהרופא. 
סיבת ההיעדרות: נחמה. זכרו, השקט שאחרי 

השערה יגיע, הכל בראש... שיהיה בהצלחה.

מחפשים נחמה

מבט גברי / כפיר לוי

איפה 
אתה?

מבט נשי /עפרה מלכא

מבט נשי 
דמוגרפי

הפעם רציתי לבחון את העולם המגדרי באופן 
סכמטי, בלי משמעויות כבדות, טענות או תלונות. 
פשוט להציג נתונים מספריים ולתת להם לדבר. 
בעקרון,  מתחלקת אוכלוסיית העולם לכ-50% 
גברים ו50% נשים. מצד אחד, נולדים יותר בנים 
מאשר בנות ומצד שני, תוחלת החיים של נשים 

גבוהה יותר ולכן נוצר איזון מגדרי. 
אבל מסתבר שכבר יותר מ-60 שנה העקרון 
הזה אינו מתקיים בפועל. היום חיים בעולם כ-63 
מיליון גברים יותר מנשים ולפי נתונים של האו"ם 
ושל הבנק העולמי, המגמה הזו רק הולכת וגדלה. 

איך זה קורה? והאם בכלל יש לכך משמעות?
יותר נשים  יש  ברוב המדינות בעולם דווקא 
שתי  את  כולל  אינו  הזה  הרוב  אך  מגברים, 
ביותר בעולם: בהודו  המדינות המאוכלסות 
חיים 48 מיליון גברים יותר מאשר נשים ובסין 

השאלה דלעיל אינה מתייחסת לחיפוש עצמי 
בסדנת שתיקה אופנתית באשרם בהודו, אלא 
למצב קיומי הגובל לעיתים במצוקה נפשית, 
מהטעם הפשוט שלא תמיד יש תשובה לשאלה 
הנ"ל, או לפחות, לא כזו שתספק את הצד השואל.
בדוי(  )שם  ג'  את  פגשתי  ימים  מספר  לפני 
בבר קרוב למקום מגוריו בגבעתיים. הקדמתי 
והתיישבתי להנאתי, לוגם בירה קרה, כשברקע 
מתנגן לו "היי הג'יפ". לא הספקתי להרהר בחוש 
המוזיקלי של בעל המקום וג' נכנס בסערה, 
כשהטלפון הסלולרי צמוד לאוזנו. "אני בבר", הוא 
הודיע לשואל בצד השני, ניתק והתיישב באנחת 

רווחה, שהקפיצה את הג'יפ או את התקליט.
חייכתי ושאלתי אותו: "מה קרה?" ג' הביט בי 
במבט רציני: "אני תחת מעקב." "אתה תחת 

השפעת סמים", צחקתי. "מי ירצה לעקוב אחריך? 
אומנם כבודו רופא ילדים ונכון שעכשיו חורף, אבל 
מכאן ועד מעקב צמוד של סוכנות ביון? תשתה 
משהו ותירגע. אתה לא כזה מעניין." אני צחקתי 
והוא הביט בי ואמר במבט רציני: "זאת אשתי. כל 
שעה-שעתיים היא מתקשרת ושואלת: איפה 
אתה? איפה אתה? איפה אתה?" הבטתי בו. הוא 
נראה אומלל. "אני לא מבין מה קרה", המשיך. 
"מה השתנה? איפה אני כבר יכול להיות? כל 
היום במחלקה בבית החולים ואחר כך אני בא 
הביתה. אני לא מבין מה קרה." לגמתי מהבירה 
בטלפון  הביט  בתורו,  הוא,  בו.  והבטתי  שלי 
שאתה  לה  "אמרת  מודאג.  במבט  הסלולרי 
פוגש אותי היום?" "כן", הוא ענה. "ברור. אתה 
מכיר את אשתי. היומנים שלנו מסונכרנים מאז 
שאנחנו זוג. זה מלחיץ אותי, העסק הזה." "למה?" 
שאלתי בפליאה. "מעצבן, אני מבין, אבל מלחיץ?" 
"כן, מלחיץ אותי, כי בכל פעם שהיא שואלת: 
איפה אתה? אני נכנס לסרט שאולי אני צריך 
להיות במקום אחר. מה שכחתי? מה לא עשיתי? 
הבטחתי ולא קיימתי? סרט, אחי, סררררט!!!" 
הוא נשען אחורה ואני הזמנתי לו בירה, מחשש 
שיתעלף. "גם אצלי זה קורה", חייכתי אליו. "כן, 

גם זוגתי מתקשרת פעם או פעמיים ביום לשאול 
איפה אני." ג' הביט בי מסוקרן: "ומה אתה עונה? 
זה לא מעצבן אותך?" "לא", עניתי. "בזכות זוגתי 
שתחיה אני מטייל בחצי עולם." ג' הביט בי ובכוס 
הבירה המרוקנת. "בירה אחת וזהו? להזמין לך 
מונית?" צחקתי והסברתי לו שבכל פעם שאני 
נשאל למיקומי על פני הגלובוס, אני תוקע שם 
של מדינה שאין שום סיכוי שבחמש וחצי בערב 
של יום חול סטנדרטי בשבוע או בכלל, אהיה 
בה, כמו גינאה המשוונית, זנזיבר או אפילו איחוד 
האמירויות ואז זוגתי מבינה שאני בדרך הביתה 
והשיחה מתנתקת. "נו, אתה רואה? היא דואגת 
ולכן היא מצלצלת." "אתה חמוד, אתה",  לך 
צחקתי. "היא לא דואגת לי. היא דואגת שאגיע 
בזמן למקלחות, לארוחה ולשאר מטלות הבית." 
"יעני, לא מאהבת מרדכי, אלא משנאת המן." "כן", 
עניתי. "ואצלך, נולדה לך בת, לא?" ג' הביט בי 
והנהן. "והיא בחופשת לידה?" "כמובן", הוא ענה. 
"אז אצלך זו שנאת המן נטו", צחקתי. גם ג' צחק 
ושנינו הרמנו כוס לחיים. אחרי הכל, לפחות לא 
הביון האיראני עוקב אחריו, אלא רק זוגתו שתחיה.   

42 מיליון. בשתי המדינות נעשו מהלכים לשבור 
את המגמה. בהודו, באמצעות חקיקה )שאכיפתה 
נתקלת בקשיים רבים(, האוסרת קביעה של מין 
היילוד. ובסין, עם ביטולה של מדיניות הילד האחד 
בשנת 2013. אך ככל שדורות מאוזנים נעלמים, 

הפער עוד הולך וגדל.
משהו טוב קרה בפקיסטן ובבנגלדש. בשתי 
מדינות אלה היה הרכב אוכלוסייה דומה, אך 
בשנים האחרונות הן עברו שינוי תרבותי מרשים 

והיום הן מתקרבות להרכב אוכלוסייה מאוזן.
לעומת זאת, בקטאר ובאיחוד האמירויות הנשים 
מהוות פחות מרבע מאוכלוסיית המדינה. ככלל, 
נמצא במדינות חצי האי ערב חוסר האיזון המגדרי 
הגבוה ביותר. מדינות אלה משכו אליהן מיליוני 
גברים, בעיקר מדרום-אסיה, אך אלה לא הורשו 
להביא עימם את בנות זוגם וילדיהם. דבר זה 
התבטא אחר כך בשיעור גבוה יותר של נשים 

במדינות שמהן יצאו המהגרים. 
מוות  של  רבים  מקרים  בעקבות  ברוסיה, 
מאלכוהול, יש בגילאים מעל 65 פי שניים יותר 

נשים מגברים. נתון מדהים!
גם למלחמות, לצערנו יש השפעה מובהקת על 
האיזון המגדרי. מה לעשות? הגברים נלחמים 

זאת לאורך  רואים  נהרגים.  והמונים מתוכם 
השנים בעיתות מלחמה, כמו מלחמת איראן-
עיראק ומלחמות אזרחים ברואנדה ובקמבודיה.

המסקנה הסטטיסטית המובהקת ביותר היא 
שככל שהמדינה מפותחת יותר, שיעור הנשים 
באוכלוסייתה גבוה יותר. מדובר במדינות שבהן 
מדדי הבריאות, החינוך, השגשוג וההכנסה הם 
 ,OECD-הגבוהים ביותר. ב-29 מתוך 31 מדינות ה
50% מעל  הוא  באוכלוסייה  הנשים   שיעור 

)אי אפשר בלי לציין את ישראל, ששיעור הנשים 
בה הוא 50.3%(.

הנתונים הדמוגרפיים נותנים הזדמנות לעצור 
לרגע ולהתבונן על העולם מנקודת מבט גבוהה, 
לזהות את המגמות ולחשוב קדימה מה תהיינה 
ההשלכות. לחילופין, כשיהיו שינויים משמעותיים 
בעולם – נוכל לבדוק אם הם קשורים למציאות 

שמתרחשת מולנו. 

במבט נשי גלובלי, נמצא שאיזון מגדרי הוא נתון 
שיכול להעיד על חברה בריאה, בטוחה מבחינה 

כלכלית וביטחונית כאחד.
*מבוסס על מאמר של דיוויד באואר מאוקטובר 2016 באתר 

QUARTZ, על בסיס נתוני הבנק העולמי.

אייל גרנסיה
קופירייטינג, קריאייטיב, תוכן 

050-5559410
eyal.ghrenassia@gmail.com
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מרכז הצעירים /  ניר טל, נעמי דרגון, איסילי קמפבל, מרכז הצעירים 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

סיום הפרויקט לחיזוק הקשר הבין דורי
מפגשי  של  סדרה  סיימנו  ינואר  בחודש 
בישול משותפים לוותיקי המועצה וצעיריה. 
בין החיתוכים, התבלינים והריחות, נוצרו בין 
המשתתפים קשרים וחיבורים ייחודיים. תודה 
לעמותת ותיקי בני שמעון על שיתוף הפעולה 
ולכל המשתתפים שלקחו חלק במפגשים. 

)לכתבה המלאה בעמוד 9(

 הרצאות הורים 
לשירותים  האגף  לדרך!  יצאו  הורות  הרצאות 
חברתיים ומרכז הצעירים משתפים פעולה כדי 
להביא לכם עד הבית הרצאות מעניינות, מלמדות 

וחשובות בנושאי הורות צעירה.

צעירים בעתיד 
רוצים לשמוע את טל פרידמן?

מרכז  מטעם  מרתקת  להרצאה  מגיע  הוא 
הצעירים.

מתי? ביום ראשון, 1.3.2020
איפה? אולם מופעים, קיבוץ להב

 פיינט דייט 
צאו מהבית עם בן או בת הזוג, חבר או חברה, 
ללמוד איך לצייר טוב יותר ואולי אפילו לגלות 
כישרון חבוי. מתי? 15.2.2020. איפה? בבית קמה.

פתיחת ההרשמה בקרוב. כל הפרטים בוואטסאפ 
של מרכז הצעירים. ניתן למצוא פרטים בפייסבוק 

של מרכז הצעירים

 סדנאות לניהול מדיה חברתית 
פייס, אינסטוש ולינקדאין - אם זה נשמע לכם כמו 
גדולי הפילוסופים, כדאי לכם להירשם לסדנאות 
השיווק אצלנו במחיר מסובסד. פרטים בקרוב, 

בעמוד הפייסבוק שלנו.

 סיור למנהרות הכותל 
ממש בקרוב, ייקח אתכם מרכז הצעירים בשיתוף 
המחלקה לשירותי דת לסיור מקרב לבבות 

במנהרות הכותל. פרטים בהמשך!

מרכז הצעירים
  

אז מה היה לנו?
 WhatsApp-בואו להיות חלק מקהילת ה

שלנו! 
פתחנו וואטסאפ 

אקסקלוסיבי ויוקרתי של 
מרכז הצעירים!
052-458-4665 

הכתובת שלכם לכל שאלה!

 תוכנית "בשבילי" ממשיכה בכל הכוח!
מבולבלים? מחפשים את עצמכם? לא בטוחים 

מה הצעד הבא?
 איסי-לי תוכל לעזור לכן ולכם בכל דבר - מציאת 

עבודה, כיוון של השכלה, עבודה, דיור ועוד!
צרו קשר עם איסי-לי והיא תדאג לכן ולכם.

054-7589842

משפט החודש 
״בדקה אחת של עצב אתם מפסידים 60 שניות 

של שמחה.״
הבאים  הצעיר  או  הצעירה  להיות  רוצים 

שמחליטים על משפט החודש?
שלחו הודעה לוואטסאפ של מרכז הצעירים 
את  תראו  ואולי  מלא  ושם  המשפט  בצירוף 

המשפט שלכם בעיתון הבא!

מקומפגש לתרבות / קרן סביון כחילה, מנהלת מחלקת התרבות

המלצות החודש
תערוכת ואן גוך הבינלאומית הגיעה 

לישראל 
התערוכה הבינלאומית המפורסמת של ואן גוך 
נחתה בארץ בימים אלה ותוצג במשך שלושה 

חודשים במתחם ארנה בהרצליה. 
איפה? במתחם ארנה בהרצליה, 

ברחוב השונית 2. 
מתי? מ-16 בינואר עד 15 באפריל.

אירועי "דרום אדום" 
סופי  חוזר במהלך  "דרום אדום"  פסטיבל 
השבוע של חודש פברואר - חגיגת אדומה 
למשך 5 סופי שבוע במגוון פעילויות תרבות 
ואמנות, טיולים והפעלות בטבע. להלן מקבץ 

המלצות:
בשעות   ,8.2 ובשבת,   1.2 בשבת, 
 Yellow במתחם  ייערך   ,10:00-6:00
בצומת בית קמה שוק "שוקמה". השוק יכלול 
אמנים מקומיים ותוצרת מקומית ויהיה שער 

הכניסה המזרחי למרחב הפסטיבל.
בשעות   ,22.2 ובשבת   1.2 בשבת, 
15:00-10:00, תיערך במושב תאשור 
החגיגה השנתית הגדולה של "כלי בראשית". 
בחצר הסטודיו, במרחב הירוק בין עצים לכדים, 
ניפגש לפעילות יצירה מתגלגלת: כלים בסיבוב 
האובניים, ציורים בבוץ וצבע בתנועת האובניים, 
מנדלות מחומר ופסיפס צבעוני וגם סדנת 
"הולה הופ" - מופע להטוטים משעשע ואוורירי 

בבועות סבון. הכניסה ללא תשלום. 
עוד במקום: מרקים, פיתות ומטבלים צמחוניים 

ומכירת כלי קרמיקה בסטודיו. 

ביום שישי, 7.2, בשעות הבוקר, 
תיפתח במרכז ג'ו אלון התערוכה "זינתוהא" 

زينتها )קישוטיה(. 
בתאריכים 7.2, 8.2 ו-22.2 ייערך 

הפנינג משפחות "דרום אדום בגבעות בר", 
עם מגוון פעילויות לכל המשפחה ברחבי 

היישוב. 
ביום חמישי, 27.2, יתארח הזמר 

והיוצר יהלי סובול במופע אקוסטי אינטימי 
בקיבוץ כרמים. סובול – זמר, יוצר, סופר 

וסולן להקת הרוק המצליחה "מוניקה 
סקס", מגיע לקיבוץ כרמים למופע אקוסטי 

אינטימי, עם שירים מכל התקופות – 
מהאלבום המופתי "פצעים ונשיקות" משנות 

ה-90, ועד שירים מאלבומי הסולו  "סוס" 
ו"אלדוראדו".

פתיחת דלתות: 20:00. תחילת 
המופע: 21:00. מחיר כרטיס: 50 ₪.

אולם אשכול יארח את מיטב 
האמנים: ישי ריבו, עידן רייכל, נסרין קדרי, 

ברי סחרוף, עילי בוטנר וילדי החוץ ודקלה, 
המארחת את מארק אליהו.

ובאולם דורות – שער הנגב: "בלקן 
ביט בוקס" במופע אקוסטי, אביתר בנאי, 

יהונתן גפן ושם טוב לוי ושלומי שבת, 
שמארח את ערן צור.

פסטיבל שהוא חגיגה אדומה אמיתית במובן 
הטוב של המילה  

ואצלנו במועצה:
קובי אריאלי, עיתונאי ואיש תקשורת 
מוערך, מגיע לשני מופעי סטנד-אפ 

מצחיקים במיוחד. 
עלילות הדוס בעיר הגדולה -  קובי אריאלי עומד 
על הבמה ופורס את המסלול הפתלתל שעבר. 
בדרך הוא סוגר חשבונות עם דתיים, חילוניים, 
שמאלנים, מתנחלים, גברים, נשים, טלפונים 
סלולריים, בנקאים, טייסים, תינוקות, רופאים, 

אינסטלטורים, רבנים ותלמידים.
מתי ואיפה ? 27.2, 20:30 בנבטים 

4.3, 20:30 במושבי יחדיו 

יום  לאירוע  מגיעה  אשכנזי  עדי 
האשה הבינלאומי. 

האירוע המרכזי לציון יום האשה הבינלאומי 
יתקיים ב-12.3 היכל התרבות, באר שבע.

עדי במופע סטנד-אפ שיפיל אתכן מצחוק. 
לנשים בלבד! 

עם  אלינו  מגיע  אברמוביץ  יובל 
הרצאתו החדשה "שנת המתנות"

ובמקרה הזה מתנה  הרצאה שהיא מתנה 
כפולה!!

כל ההכנסות מההרצאה יתרמו לעמותת רוח 
דרומית שעושה עבודת קודש בתמיכה וסיוע 

לחולי סרטן
מתי? 13.2 20:30

איפה? מועדון לחבר בית קמה

צילום: רונן אקרמן
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