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תושבי ותושבות בני שמעון היקרים,

לאחרונה עברנו עוד סבב אחד מני רבים של מצב 
בטחוני מתוח באזורנו. מספר הסבבים הולך וגדל 
כל העת ומאז שנכנסתי לתפקידי, ברור לי שעל 
המועצה לשפר את היערכותה לסבבים הקצרים 

האלה ולאירוע בטחוני גדול, שנקווה שלא יגיע.

לכן, בשנה וחצי מאז שהתחלתי בתפקידי אני 
פועל ללא לאות כדי להכין את המועצה טוב יותר. 
הסדרנו את נוהל ההיערכות של הרשות בשעת 
חירום ואף תרגלנו את הנוהל החדש בתרגיל הכנה 
עם נציגי פיקוד העורף. הקצינו ליישובים מקורות 
היישובים  במוכנות  הפערים  לצמצום  כספיים 
לשעת חירום והתחלנו בתכנון של מרכז הפעלה 
מהלך  בהנעת  התחלנו  גם  לאחרונה  ממוגן. 
להקמת מרכז חוסן בבני שמעון. לאחר ישיבה 
ראשונה, הנחיתי את אנשי המקצוע במועצה להכין 

תוכנית להקמת מרכז חוסן במועצה.

ומפגעי  הפתוחים  בשטחים  פסולת  השלכת 
שריפות הפסולת בסביבות המועצה דורשים גם 
הם חלק גדול מזמני כראש מועצה. מדי חודש 
המועצה,  ברמת  עגול  שולחן  מקיימים  אנחנו 
שסביבו יושבים כל בעלי התפקידים הרלוונטיים 
ואליהם מצטרפים נציגי הפיקוח והחוק. אנחנו 
מרכזים מאמצים רבים כדי לרתום את משרדי 
הממשלה השונים לסייע לנו בהתמודדות עם מצב 
מורכב. עובדי המועצה ואני נמצאים בקשר רציף 
עם ראשי הרשויות באזור, אנשי משרדי הממשלה 

ונציגי הפיקוח והחוק. 

תושבי גבעות בר, הסובלים במיוחד משריפות 
אשפה במרחב, הזמינו החודש את חברי הכנסת 
תושבים  למפגש  שוסטר  ואלון  חיימוביץ  מיקי 
לפיתוח  הרשות  מנכ"ל  מעיין,  יאיר  בנושא. 
והתיישבות הבדואים בנגב, ברוך ובר, מנהל מחוז 
הדרום במשרד להגנת הסביבה ועודד נחמיה, 
מנהל היחידה החדשה למניעת שריפות פסולת 

כמו  והגנים,  הטבע  ברשות  פתוחים  בשטחים 
הסביבה  להגנת  מהמשרד  נוספים  נציגים  גם 
והמשטרה הירוקה, השתתפו גם הם במפגש, 
הסבירו את המצב וענו לשאלותיהם של התושבים. 

אני משוכנע, שכל הפעולות שאנחנו נוקטים ללא 
הפסקה, הישיבות, הפגישות והשולחנות העגולים, 
יניבו בסופו של דבר את התוצאה המיוחלת. פרי 
נוסף למאמצים הרבים הוא ההחלטה של אשכול 
נגב מערבי לקחת על עצמו, החל מהחודש, את 
והסביבה.  פינוי כל סוגי האשפה ברהט, לקיה 
האשכול ידאג לפיזור פחי אשפה מתאימים ופינויים 
ויהיה אחראי גם על האכיפה בתחום. אני בטוח, 
שכניסת האשכול לתפקיד זה תשפר דרמטית 
את מצב האשפה במגזר הבדואי ובעקבות כך 
תצומצמנה כמויות האשפה המפוזרות בשטחים 

הפתוחים וכך גם שריפתן.

החודש התבשרנו על קבלת אישור מרמ"י לפיתוח 
התשתיות והמגרשים באזור התעסוקה החקלאית 
"קמה", המתוכנן לקום בשטח שמסביב לבנייני 
המועצה. אישור זה נותן לנו אור ירוק להתחיל 
בפיתוח של אזור תעסוקה חדש, שיתווסף ל"עידן 
הנגב" שכבר פועל ולאזור התעסוקה "שוקת", 
שהתחלנו בפיתוחו. החודש גם הפקדנו בוועדה 
המחוזית לתכנון ובנייה תוכנית להקמת מרכז 
לוגיסטי ענק בשיתוף עם עיריית באר שבע ומועצת 
שגב שלום, המתוכנן מזרחית לבאר שבע, בסמוך 
האלה,  התעסוקה  אזורי  ונבטים.  שלום  לשגב 
לכשיוקמו, יצטרפו ל"עידן הנגב" כמקורות הכנסת 

חשובים למועצה. 
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 מה קורה? 
מתארגנים מחדש במועצה

במועדון  התקיימה   ,23.2.2020 ראשון,  ביום 
הקומונה בלהב, סדנת פתיחה לבדיקה ושינוי 
המבנה הארגוני של המועצה בהשתתפות צוות 
המטה במועצה המורכב מניר זמיר, ראש המועצה, 
ומנהלי האגפים במועצה. את התהליך, האמור 
להימשך כחודשיים, מלווה ציפורית גליק, יועצת 

ארגונית.
המפגש נפתח בסבב היכרות שלאחריו התבקשו 
מנהלי האגפים לכתוב מהן החוזקות והחולשות 
של המועצה ומהן ההזדמנויות והסיכונים. בחלק 
האחרון של הסדנה נערך דיון בעקבות הנושאים 

שעלו.
בהמשך אמורה ציפורית לקיים פגישות אישיות 
עם מנהלי האגפים ועם פורום ראשי התחומים 
במועצה. בין הנושאים שיעלו לדיון יהיו חלוקת 
העבודה בין ראש המועצה למנכ"ל, בין המנכ"ל 
לראשי האגפים, מבנה המחלקות הנוכחי והעתידי 
באגף המנכ"ל ותפקיד, מבנה וממשקים של אגף 
היישובים החדש. בסוף מרץ אמורה להתקיים 
סדנת סיכום לבחינת החלופות האפשרית למבנה 

הארגוני ובחירת החלופה המתאימה.

דיון ראשוני בנושא הקמת 
מרכז חוסן במועצה

את  לבדוק  ביקש  המועצה,  ראש  זמיר,  ניר 
האפשרות להקים מרכז חוסן במועצה. ישיבה 
 ,18.2.2020 שלישי,  ביום  נערכה  זה  בנושא 
בהשתתפותם של פלג ניאגו, מנכ"ל המועצה, 
נטע-לי אביטל, גזברית המועצה, איתי זידנברג, 
מנהל אגף היישובים, עידית אטינגר, מנהלת האגף 
לשירותים חברתיים, אורית צ'רנוברודה, מנהלת 

המרכז הטיפולי ומיכל אנגלרט, מנהלת השירות 
הפסיכולוגי החינוכי. מרכזי חוסן קיימים היום 
במרבית הרשויות בעוטף עזה והם נועדו לסייע 
לחוסן האוכלוסייה - תושבים, קהילות ויישובים, 

לאור המצב הבטחוני השורר באזור.  
בפתח הישיבה סקר ניר את הפעילויות שמבצעת 
המועצה בשנים האחרונות בתחום המוכנות 
למצבי חירום וביניהן: יצירה של תפיסת ביטחון 
חירום,  לשעת  הפעלה  מרכז  תכנון  חדשה, 
פערים  לסגירת  ליישובים  כספיים  מענקים 
בדיקת  ואף  חירום  למצבי  המוכנות  בתחום 
אפשרויות שונות למיגון חדרים בבתים ותיקים. 
"חוסן קהילתי וביטחון אישי הם שניים מהדברים 
החשובים ביותר לתושב", אמר ניר. "חוסן קהילתי 
ותחושת בטחון אישי מגבירים את האמון של 

התושבים ברשות."
עידית, אורית ומיכל הציגו את הפעילויות של 
מרכזי החוסן הפועלים ברשויות העוטף ואת 
המענים  את  וסקרו  שלהם  המימון  מקורות 
החוסן  "מרכזי  במועצה.  היום  כבר  הניתנים 
עוסקים ב-4 תחומים", הסבירה עידית. "טיפולים 
למתמודדים עם טראומה, מתן כלים לקבוצות 
אוכלוסייה שונות, כמו אנשי מקצוע, מורים והורים 
להתמודדות עם מצבי חירום, סיוע לצוותי החירום 
היישוביים בהיערכות למצבי חירום וסיוע לחוסן 

הקהילתי."
בסיום הישיבה ביקש ניר מעידית להכין תוכנית 
נדרש  מה  הבאים:  המרכיבים  את  שתכלול 
להקמת מרכז חוסן, מה מספקת היום המועצה 
ומה הפער בין מה שמצוי היום לרצוי. התוכנית 
הקיימים  לצרכים  ובהתאמה  בשלבים  תוכן 
במועצה ותכלול רשימה של מקורות כספיים 

למימון הקמתו והפעלתו של מרכז החוסן.

שני תושבי מועצה בנבחרת 
הצעירים המשפיעים של התנועה 

הקיבוצית

נבחרת הצעירים המשפיעים של התנועה הקיבוצית 
לשנת 2020 הוכרזה ביום שלישי, 18.2.2020, בכנס 
הנהגות הקיבוצים שהמתקיים במלון על חוף ים 

המלח. בין 15 הנבחרים נמצאים אלון קוברסקי 
משובל וד"ר הדס מלדה מצרי מכרמים.  

ד"ר הדס מלדה מצרי, רופאה מתמחה בבית 
בריאות   בנושאי  מרצה  "סורוקה",  החולים 
ומתנדבת בקהילת יוצאי אתיופיה, היא פעילה 
חברתית העוסקת בקידום הבריאות, מניעת 
תחלואה והסברה בקרב יוצאי אתיופיה בישראל. 
אלון קוברסקי, שלאחרונה התמנה לתפקיד מנהל 
תחום הליווי הכלכלי באגף היישובים במועצה, 
היה עד לאחרונה יועץ התקשורת והדובר של 
ח"כ איציק שמולי ולפני כן שימש כיועץ תקשורת 

של הח"כ לשעבר איתן ברושי.

אחים מיוחדים/שירה גרנות, 
רכזת תחום הצרכים המיוחדים, האגף 

לשירותים חברתיים

כחלק ממערך המענים למשפחות מיוחדות, 
אני מתרגשת לספר כי אתמול הסתיימו שתי 
קבוצות תהליכיות לאחים לילדים מיוחדים. כל 
אחד מהקבוצות, אחת עבור גילאי א'-ג' ושנייה 
עבור גילאי ד'-ו', קיימה 13 מפגשים ב"ניצני הנגב" 
בהנחייתו של עומרי בוטבול, מטפל במוזיקה, 
באמצעות מרכז קשר. בשתי הקבוצות השתתפו 
14 אחים מיוחדים מיישובי המועצה, שיצרו קשר, 
קבוצת השתייכות ושיח משותף על התמודדויות, 
שאלות, אתגרים ומקומם המיוחד כאחים של... 

וכילדים בפני עצמם.

חדשות / נועה זמסקי

ראשון,  ביום  שהתכנסה  המועצה,  מליאת 
גובה  את  לשנות  באפשרות  דנה   ,9.2.2020
החזר הארנונה מעסקים שמקבלים היישובים 
נועד לאפשר  גובה ההחזר  מהמועצה. שינוי 
למועצה להגדיל את התשלום ליישובים מעוטי 
מחברי  כשחלק  סוער,  היה  הדיון  הכנסות. 
המליאה תומכים בהצעתו של ניר זמיר, ראש 

המועצה וחלק מחברי המליאה מתנגדים לה. 

"זהו דיון חשוב ומורכב, דיון ערכי, שעוסק במידת 
הערבות ההדדית שלנו כמועצה", אמר ניר בסיום 
הדיון. "היה כאן דיון ענייני ונכון, שגרם לי להבין שזו 
אינה ההצעה הנכונה ויש צורך בחשיבה מחודשת 
על הנושא ואולי הסתכלות רחבה יותר, בעקבות 
הדברים שעלו בדיון. עלינו לזכור שהמועצה 
המנות  הארנונה.  כספי  באמצעות  פועלת 
וההחזרים ליישובים מהווים חלק מהתחשיב 
ותפקידה של המליאה הוא להחליט איך לחלק 
בין  המועצה  לרשות  העומדים  הכספים  את 
היישובים. תודה למשתתפים בדיון על סיעור 
המוחות. עלו בדיון עניינים חשובים, שיש להקדיש 

להם מחשבה לפני שמחליטים איך להמשיך."

העקרוני  המתווה  את  אישרו  המליאה  חברי 
שהכינה החברה הכלכלית של המועצה, "בני 
שמעון ייזום ופיתוח", בנושא בניית נכס מניב 
להשכרה. דרור קרואני, מנכ"ל החברה הכלכלית, 
הציג את הנושא. על פי המתווה תתקשר המועצה 
וידאג  המבנה  את  שיבנה  חיצוני,  גורם  עם 
להשכרת החללים שבו בתמורה לתשלום דמי 

פיראטי, שהתגלה במסגרת עבודות לבניית 
שכונות חדשות ברהט. האתר פונה בצורה בלתי 

אחראית, דבר שגרם לשריפות. 

חינוך: ניר דיווח כי במהלך ינואר התקיים במועצה 
ביקור של ועדת פרס החינוך. "היה מרשים מאד 
לראות במקום אחד, במשך 3 שעות, את העשייה 
הענפה, הן בתחום החינוך הפורמלי והן בתחום 
החינוך הקהילתי", סיפר ניר. "עצם המועמדות 
היא הישג אדיר. הפרס הוא למעשה פרס ישראל 
של החינוך. זה היה אחד הימים המרגשים ביותר 

עבורי כראש מועצה."

ניר הוסיף, כי בתום ישיבה עם גורמי משרד 
החינוך הוחלט כי בית הספר לחינוך מיוחד, 
שהולך ונבנה בימים אלה בקמפוס "מבואות 
הנגב", ייפתח כבר בספטמבר הקרוב וישולבו 
בו ילדים עם הפרעות נפשיות וילדים על הרצף 
האוטיסטי, דבר שיאפשר לילדי המועצה רצף 
חינוכי במסגרת המועצה. עוד סוכם, כי בית הספר 
יפעל במסגרת המינהל לחינוך התיישבותי ולא 

במסגרת מחוז הדרום של משרד החינוך.

"אנחנו גם פועלים להקמת מרכז חינוכי טכנולוגי 
בצמוד לחממה הטכנולוגית שעומדת לקום בבית 
עידן הנגב", דיווח ניר. "בהקמת המרכז ישתלבו 
יחידות צבאיות טכנולוגיות שעוברות לנגב, כמו 
גם נציגי התעשייה ונציגי האקדמיה השותפים 

להקמת החממה הטכנולוגית."

ישיבת מליאת המועצה - פברואר 2020

שכירות למועצה ולחברה הכלכלית. המבנה, 
המתוכנן להיבנות מצידו המזרחי של מגרש 
החנייה של המועצה, יכלול גם 350 מ"ר לשימוש 
המועצה ומקום כינוס לכ-120 איש. "מדובר 
בפרויקט שמשנה את המציאות ויכול לאפשר 
לנו רווח סביר, ללא סיכון מיותר למועצה", אמר 

ניר בסיכום הדיון.

נושא נוסף שבו דנה המליאה הוא אשרור הצעה 
לאופן הפעלתה של ועדת החינוך של המועצה 
והצעה לנושאים שבהם תעסוק הוועדה בשנת 
2020. על פי ההצעה, שהוצגה על ידי חסיה 
ישראלי, נציגת שובל במליאה ויו"ר ועדת החינוך, 
תורכב הוועדה מנציגי היישובים ונציגי אגף החינוך 
ומוסדות החינוך. תפקידה של הוועדה יהיה ללוות 
תהליכים במערכת החינוך ולדון על נושאי רוחב 
ונושאים אסטרטגיים שיעלו על ידי חברי הוועדה, 
"הוועדה תפעל  ואנשי מקצוע.  חברי מליאה 
כדירקטוריון שיעזור בבדיקת פרדיגמות ותיתן 
גיבוי ציבורי להחלטות הדרג המקצועי", אמרה 
חסיה. השנה תעסוק הוועדה במדיניות השיבוץ 

בבתי הספר ובמדיניות ההסעות.

בפרק הדיווחים בסיום הישיבה שיתף ניר את 
בשנה  המועצה  של  בקשייה  המליאה  חברי 
האחרונה, לאור הפעילות מול ממשלה זמנית. 
"פרויקטים רבים בוטלו ובינתיים אנחנו מנסים 
לגשר, מתוך אמונה שהכסף יגיע בהמשך", אמר 
ניר. עוד עדכן ניר, כי בעיית השריפות שמהן 
סובלים תושבי גבעות בר נובעת מאתר אשפה 
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זינתוהא - קישוטיה

תערוכה חדשה ומיוחדת נפתחה ביום חמישי, 
תחריר  האמנית  אלון.  ג'ו  במרכז   ,6.2.2020
אלזבידי מערוער )ערערה בנגב( מציגה עבודות 
מוכרות לצד חדשות, שהוזמנו לרגל התערוכה. 
בעבודות אלה היא מגיבה לאוסף קישוטי הנשים 
המוצג במוזיאון שבמרכז. את התערוכה אוצרת 

ליאת יהודה.
"אני שמח לפתוח את התערוכה הזו, העוסקת 
בפתיחת  זמיר  ניר  אמר  הבדואיות"  בנשים 
התערוכה. "אנחנו יוצרים שיתופי פעולה רבים 
בין האוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הבדואית 
בנגב. מרכז ג'ו אלון הוא מקום טבעי לשיתוף 
פעולה מסוג זה ואנחנו מתכוונים ליצור שיתופי 
פעולה רבים נוספים. כבר היום אפשר לראות 
איך שיתוף הפעולה משפיע לטובה על הנשים 
הבדואיות ועל הבדואים בכלל, לרווחתם של כל 

תושבי הנגב".

יום הדרכה לנוהגים 
בקלנועיות/דוד פרייברג, קצין 
הבטיחות ועפרה שיר לביא, מנהלת 

מטה הבטיחות

יום הדרכה לנוהגים בקלנועיות התקיים ביום 
רביעי, 22.1.2020, בקיבוץ שובל. למרות הקור 
והגשם, כ-25 משתתפים, ומלוויהם לא התעצלו 
והגיעו בשעות הבוקר לפעילות המתחדשת של 

מטה הבטיחות בשובל.
דני שטרוזמן מחברת ב.ב.ד, מרצה ותיק ומנוסה, 
העביר את ההדרכה, שהיתה מקצועית וענתה על 
ציפיותיהם של המשתתפים. במסגרת ההדרכה 
למדו המשתתפים על בטיחות בגיל השלישי, על 
הוראות החוק הנוגעות לקלנועיות, על המגבלות 
של הקלנועית ועל הסכנות הכרוכות בכך. לבסוף, 

קיבלו גם המלצות לתחזוקה בטיחותית.

מה קורה ביישובים
חברי הכנסת חיימוביץ 

ושוסטר באסיפת תושבים 
בגבעות בר בנושא מפגעי 

שריפות הפסולת

אסיפת  התקיימה   ,18.2.2020 שלישי,  ביום 
תושבים בנושאי מפגעי העשן והשריפות בשטחים 
הפתוחים מסביב לגבעות בר במועדון הנוער 
ביישוב. באסיפה השתתפו גם ניר זמיר, חברי 
הכנסת מיקי חיימוביץ ואלון שוסטר ממפלגת 
"כחול-לבן", שהגיעו לאסיפה בהזמנת התושבים, 
יאיר מעיין, מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות 
ובר, מנהל מחוז דרום  הבדואים בנגב, ברוך 
במשרד להגנת הסביבה, עודד נחמיה, מנהל 
בשטחים  פסולת  שריפות  למניעת  היחידה 
פתוחים ברשות הטבע והגנים ונציגים נוספים 
מהמשרד להגנת הסביבה והמשטרה הירוקה. 
"תושבי גבעות בר באו לגור כאן בידיעה שהם 
יגורו ליד בדואים והם בסך הכל רוצים לחיות 
באיכות חיים סבירה", אמר ניר זמיר באסיפה. 
"אין מדובר במותרות, אלא באיכות חיים בסיסית".

תושבי גבעות בר סובלים ממפגעי עשן בתוצאה 
משריפת פסולת בשטחים התושבים פתוחים 
מזה זמן רב. בחודשים האחרונים החריפה הבעיה 
והגיעה לשיאה ב-29.1.2020, כאשר התושבים 
שעות.  למספר  בבתיהם  להסתגר  התבקשו 
מטמנת אשפה גדולה שהתגלתה לפני מספר 
חודשים במסגרת עבודות פיתוח להקמת שכונה 
חדשה ברהט היא הסיבה לעלייה הדרמטית 
בזיהום האוויר בסביבה. את תושבי גבעות בר 
ייצג זיו מאירוב, יו"ר ועדת איכות הסביבה ביישוב, 
שהציג את מפת המפגעים הסביבתיים ודרש 
פתרון לבעיות איכות הסביבה בסביבת היישוב.

מה קורה בחינוך
על מוסר ודילמות במדע: יום 

עיון ב"מבואות הנגב"

 

מגמת הביולוגיה בבית הספר "מבואות הנגב" 
בנושא  עיון  יום   ,24.2.2020 שני,  ביום  קיימה 
דילמות מוסריות במדע לתלמידי מגמת הביולוגיה 
בבית הספר בבית יציב בבאר שבע. ליום העיון 
הצטרפו גם תלמידי בית הספר למנהיגות בדואית 
"כוכבי המדבר" ותלמידי מגמת מחשבת ישראל.

את יום העיון יזמו וארגנו תלמידי י"ב במגמת 
הביולוגיה בבית הספר עם מורתם, ריבי גרלוי. ד"ר 
צחי לזר, מנהל מחלקת טיפול נמרץ ילדים בבית 
החולים "סורוקה", פתח את יום העיון בהרצאה על 
דילמות מוסריות שבהן נתקל בתפקידו כרופא ועל 
הדרכים להתמודד עימן. בהמשך היום התחלקו 
בני הנוער לסדנאות שעסקו בדילמות שונות, כמו 
פעולות האדם בים המלח, הבעיות המוסריות 
שמציבה בפני האדם ההנדסה הגנטית וסוגיות 
אתיות שונות, כגון הפלות, המתות חסד ותרומת 
איברים. לסיום, שמעו הילדים את הרצאתו של 
יוסי מרמורשטיין, שנאלץ להתמודד בדילמה של 

המתת חסד למול ערכיו כאיש דתי.

אלי פרץ, מנהל בית הספר, היה שותף בהפקת 
יום העיון והשתתף בו. "אני גאה בתלמידים על 
היום המוצלח הזה", סיכם פרץ. "החל משנה 
זו התחלנו לקדם בבית הספר את הרעיון של 
אנחנו  כמחנכים  עיון.  ימי  באמצעות  למידה 
שואפים להציע לתלמידים משמעות ערכית 
וחינוכית בנוסף להשגת תעודת בגרות. איננו 
רוצים למלא את הדלי, אלא להצית את האש. ליום 
עיון כזה יש יתרונות רבים: הוא מצית אש ועניין, 
כאשר התלמידים הם אלה שבחרו את הנושאים 
שמעניינים אותם, הוא יוצר עניין וחיבור למקצוע 
הלימוד ומאפשר לתלמידים לרכוש מיומנויות 
נוספות כשהם נדרשים לארגן אירוע כזה. ביום 
העיון הזה וביום עיון שנערך לפני מספר שבועות 
בשכבה ח', בחרו התלמידים נושאים מרתקים 
וערכיים. בנוסף לכך, היום הזה גם מחבר אותם 
עם תלמידי מגמת מורשת ישראל ותלמידי 'כוכבי 

המדבר'." 

 מוכשרים ב"עדנים"/יואב 
סולטן, מנהל פנימיית "עדנים"

 
אחד האירועים המרכזיים והמרגשים שמתקיימים 
אצלנו, בפנימיית "עדנים", הוא ערב כשרונות. 
בערב מיוחד זה, שהתקיים השנה ביום חמישי, 
23.1.2020, הפגינו החניכים את כשרונותיהם 
יוצאי הדופן, כל אחד בתחומו: שירה, ריקוד, 
סטנדאפ וכתיבת טקסטים. כחלק מהאירוע הצגנו 
תערוכה, שבה הציגו אמני הכפר את יצירותיהם: 

מיצגים, ציורים ואפילו מבחר של קאפקייקס 
שנעשו בחוג לקונדיטוריה.

ב״יובלי הנגב״ שומרים על 
קשר/אפי לנקרי, ועדת גשר חי

ביום שלישי, 18.2.2020, זכינו לארח בבית הספר 
"יובלי הנגב" משלחת של בני נוער ממונטריאול 
כחלק מפרויקט "גשר חי" - קשר בין בתי ספר 
בארץ לבתי ספר בקנדה. האורחים זכו לקבלת 
פנים חמה מתלמידי כיתות ב' וג' בשער בית הספר. 
נציגי מועצת התלמידים הציגו בפניהם את בית 
הספר וייחודו והאורחים נכנסו לכיתות והפעילו 

את התלמידים, שקיבלו אותם בחום ובאהבה.

ב"ניצני הנגב" בריא יכול 
להיות טעים / זיוה נבון 

בקורס החשיפה "טעמדע", במסגרת תוכנית 
"אמירים" לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשכבה 
ד', לומדים הילדים על תהליכי שימור ועיבוד מזון, 

צריכת מוצרים והשפעתם על בריאותנו. 
למדנו להכיר את הסוכר הלבן במזונות המתועשים 
ולהבין איך הוא נוצר ומהי השפעתו על גופנו. ראינו 
שאנו צורכים אותו ברמה גבוהה ובחיי היום יום 
הוא קיים בצורות שונות במזון שאנו אוכלים. למדנו 
על השפעותיו על הגוף ועל הנזקים הנגרמים לנו 
מצריכת יתר. בדקנו מתכונים שילדים אוהבים 

וראינו את כמות הסוכר שבהם.
לסיכום הפעילות הכנו כדורי שוקולד ממרכיבים 
בריאים, הכוללים תמרים, שוקולד מריר המכיל 
כמות גבוהה של מוצקי קקאו, שומשום, חלב 
וביסקוויטים. התלמידים  שקדים, אגוזי מלך 

הופתעו לגלות שבריא יכול להיות טעים.

נבחרת הרובוטיקה של בית 
הספר "ניצני הנגב" צועדת 

קדימה

ביום שלישי, 18.2.2020, זכינו לארח בבית הספר 
"יובלי הנגב" משלחת של בני נוער ממונטריאול 

כחלק מפרויקט "גשר חי" - קשר בין בתי ספר
נבחרות  השתתפו   ,3.2.2020 שני,  ביום 
בשלב  הנגב"  "ניצני  ביה"ס  של  הרובוטיקה 
המוקדם של תוכנית FLL ישראל )ליגת הלגו(. 
נבחרת כיתה ה' זכתה במקום הראשון מתוך 
50 נבחרות שהשתתפו בקטגוריה "מקצועיות 
אדיבה", על תחרות הוגנת והתנהגות מפרגנת 
ואדיבה כלפי שאר הנבחרות. נבחרת שכבה ו' 
הצליחה פעמיים: הנבחרת זכתה במקום השני 
בקטגוריית המחקר המדעי, על פתרון יצירתי 
לטיפול בהצפות ושטפונות בערים. הנבחרת 
העפילה לשלב הגמר הארצי, שבו תתחרה בעוד 

חודשיים מול הנבחרות הטובות ביותר בארץ. 

מה קורה בגיל הרך
חנה רוטבלט, מנהלת המחלקה לגיל הרך

נפרדים ממיכל

ביום חמישי, 6.2.2020, נפרדו מנהלות הגיל 
הרך ביישובים ממיכל מגן, שסיימה את עבודתה 
כמנהלת הגיל הרך בגבעות בר. אירוע הפרידה 
עוז, מקום מגוריה של מיכל.  התקיים בנחל 
ושמעו הסברים על  סיירו במקום  המנהלות 
המקום ועל התמודדותו של היישוב במהלך 
מבצע "צוק איתן". את מיכל החליפה פריאל 
תובל, שהחלה בעבודתה בשבועות האחרונים. 
אנחנו מאחלים הצלחה רבה למיכל בהמשך 

דרכה ולפריאל בתפקידה החדש.

הצגה לגני הילדים

בימים שלישי-רביעי, 11-12.2.2020, צפו ילדי 
הגנים במועצה בהצגה "זה שלי" ההצגה השנייה 
במסגרת סל התרבות לגנים, באולם המופעים 
בחצרים. ההצגה עסקה בחברות, איך מתחלקים 
עם חברים, איך משתפים פעולה ועוד. הילדים 

נהנו מההצגה וגם מחוויית הנסיעה!

מה קורה בחינוך החברתי
יום חילופי שלטון

יום חילופי השלטון המסורתי התקיים ביום ראשון, 
9.2.2020 ונפתח במועדון הנוער בבית קמה. 
המפגש בין בני הנוער והילדים, נציגי היישובים 
ובתי הספר ובעלי התפקידים המרכזיים במועצה 
התפקידים.  בעלי  של  קצרה  בהצגה  החל 
לאחר היכרות קצרה, שבמסגרתה הציגו בעלי 
התפקידים את תחומי פעילותם במועצה, יצאו 
בני הנוער והילדים ללוות את בעלי התפקידים 
וללמוד למשך כמה שעות על עבודתם ועבודת 

המועצה.

אופים ומדברים/בת אל וקנין, 
רכזת תחום הנוער

 במהלך חודש פברואר יזמה המחלקה לחינוך 
חברתי, בשיתוף עם רונה פויירינג, רכזת תחום 
אפייה  סדנאות  סדרת  במועצה,  הבריאות 

>>

>>
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מיוחדות לנוער. פז רייזל, האופה היחף, עובד 
סוציאלי וקונדיטור, הגיע למועדוני הנוער למפגש 
סדנה חוויתי של אפייה ושיחה בגובה העיניים על 
מה שמעסיק אותנו בגיל ההתבגרות: שייכות 
חברתית, כוחה של קבוצה ועוד נושאים בוערים.  

במפגש זכו בני הנוער להכין יחד מאפים חמים 
וטעימים ולמדו על יתרונות האפייה הביתית, 
שבה הם מודעים לכל מרכיב במזונם. תוך הכנת 
הבצק והאפייה, נוצרה הזדמנות מופלאה להביע 
מחשבות ותחושות, להתקרב וכמובן, ליהנות 

מהתוצרים.

סמינר "איכפת לי" בנושא 
קיימות וסביבה/שחר ברקת, 

מנהלת המרכז החברתי

בסופ"ש חורפי של חודש ינואר, יצאו 198 בני נוער 
לסמינר "אכפת לי" בנושא "קיימות". הסמינר 
נפתח בהרצאה בנושא קורבנות האופנה ותעשיית 
הטקסטיל הנצלנית ועורר דיון על תרבות הצריכה 
ועל המשבר הסביבתי ואיך הוא קשור לכל אחת 

ואחד מאתנו. 

משם המשכנו בפעילויות מגוונות. במהלך פעילות 
בנושא תרבות הצריכה נפגשנו עם פרסומות 
וסלוגנים, הגדרנו את המושג "תרבות הצריכה", 
מיפינו את השפעותיה של תרבות הצריכה על 
על  השפעתה  ואת  שלנו  האישיות  הבחירות 
הסביבה, עסקנו במשבר האקלים ושאלנו את 
עצמנו כיצד יראה העתיד שלנו ושל ילדינו בכדור 

הארץ. 

בשבת בבוקר המשכנו לפעילות יזמות, שהעלתה 
רעיונות מקוריים ובהם אריזות מזון לשימוש חוזר, 
פחים למחזור ברחבי בית הספר, "חלאסלוטייפ": 
סקוצ'ים לנייר תפאורה לחיסכון בסלוטייפ, מיחזור 
נייר, אפליקציית המרכז החברתי, עלונט, מיחזור 
בקבוקי גואש, תפאורה מדיקטים ו-Cmh - אתר 

אינטרנט להחלפת בגדים. 

החינוך החברתי הגיע לחמם 
את החרמון!/מיכל אברהם, מנהלת 

החינוך החברתי בנבטים
בסופ"ש חורפי של חודש ינואר, יצאו 198 בני נוער

ביום שישי, 21.2.2020, יצאו ילדי החינוך החברתי 
בנבטים לטיול משפחות בחרמון. יצאנו מנבטים 
לכיוון צפון ב-04:00 לפנות בוקר כשעוד לא זרחה 
השמש. הגענו לחרמון והתפנקנו בארוחת בוקר 
עשירה ומגוונת. לאחריה נהנו מהרכבל, מהשלג 

המופלא והחוויה של כולנו יחד.

היה זה אחד הטיולים הכי מהנים שהיו לנו יחד 
בהחלט חוויה בלתי נשכחת!

מסע "רוח אחרת", אבות 
ובנים מילדות להתבגרות/

טל שם טוב, רכזת הביטחון הקהילתי-
יישובי, אגף היישובים

בימים אלה יצאה לדרך בשומריה סדנה מיוחדת, 
המלווה את הנערים והוריהם במעבר מילדות 
להתבגרות. אין מדובר במסע רגלי, אלא במסע 
בנפש, המלווה את הנער והוריו לקראת תכני גיל 
ההתבגרות. אנשי "רוח אחרת" מלווים יד ביד 
אבא ובן אל תוך המעבר וממנו. סדרת המפגשים 
נבנתה מתוך אמונה שעל מוקד המפגש והחניכה 
דרך  לעבור  אלה  תחומים  של  בראשוניותם 
המשפחה, מאב לבן. המסע מתפרס על פני 
עשרה מפגשים, חציים בליווי האב. במפגש הסיום 

נעשית עבודה עם שני ההורים והנער. 

הפרויקט הוא שותפות בין המחלקה לביטחון 
קהילתי באגף היישובים ובין האגף לשירותים 
חברתיים וקהילת שומריה. את המסע מנחה יעקב 
בן סימון, מנחה ומטפל באמנות, תושב שומריה. 

מה קורה ותיקים
ענת הורביץ, מנהלת בית גיל-עד

משחקים פטאנק ביחד

במסגרת הפרויקט הבין-דורי המתקיים זו השנה 

ה-16 בבית גיל-עד במשמר הנגב, נערך ביום 
שלישי, 18.2.2020, המפגש החמישי השנה בין 
18 תלמידי שכבה ט' מבית הספר "מבואות הנגב" 

וותיקי בית גיל-עד.

בחלקו הראשון של המפגש לימד צוות ותיקים את 
בני הנוער את חוקי משחק הפטאנק ולאחר מכן 
שיחקו המשתתפים משחק מעניין ומהנה בשלושת 
מסלולי המגרש. בחלקו השני של המפגש התבוננו 
בתמונות שצולמו במפגש הקודם, פתרנו חידות 

לט"ו בשבט ואכלנו פירות יבשים.

סטיילינג לוותיקות 
המועצה/בר שניידר, מנכ"לית 

עמותת ותיקי בני שמעון

ביום רביעי, 29.1.2020, נפתחה במועדון "שביל 
הזהב" בקמפוס "מבואות הנגב" סדנת סטיילינג 
ותיקות מהמועצה   17 לנשים בגיל השלישי. 
ל-4  יזכו  בסדנה,  המשתתפות  ומהאזור, 
מפגשים מעשירים עם שי רגב, עובדת סוציאלית 
וסטייליסטית. הסדנה היא פרי שיתוף פעולה 
של מרכז אפ +60 )אשכול נגב מערבי( ועמותת 

ותיקי בני שמעון.

נפגשים בט"ו בשבט במועדוני 
הוותיקים ובבתים החמים / בר 

שניידר, מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון 
וצופיה בלייכר, מנהלת המחלקה לתרבות 

תורנית

במסגרת חג ט"ו בשבט במועדוני הוותיקים, 
שמחנו לארח את נדב כהן, גנן טיפולי, שסיפר 
על עבודתו כמטפל בגינון ועל מהות החג וסיפק 
טיפים לטיפול בצמחי הבית. נדב נפגש עם ותיקי 
המועצה במסגרת פעילות הבתים החמים בבית 
קמה, שובל ודביר ובמועדוני הוותיקים בנבטים 
וביחדיו. הוותיקים נהנו משתילת צמחי תבלין 
ופרחים ומסדנת שימוש בחומרים מהטבע. מפגש 
מיוחד זה הוא חלק משיתוף פעולה מבורך בין 
המחלקה לתרבות תורנית ועמותת ותיקי בני 

שמעון, המתקיים לאורך השנה כולה. 

מה קורה בספורט<<
שגיא סהר מגבעות בר הוא 

אלוף ישראל בבדמינטון לשנת 
2020/גלעד סילבסטר 

ישראל  אלוף  הוא  בר  מגבעות  סהר  שגיא 
בבדמינטון לשחקנים עד גיל 11. שגיא ניצח 3 
משחקים קשים בשלב הבתים. במשחק חצי 
הגמר ניצח את עידן אשכנזי ממועדון יהוד ב-3 
מערכות. במשחק ניצח את דותן שרגא ממכבי 

לוד בשתי מערכות בלבד.

התקיימה  לנוער  בבדמינטון  ישראל  אליפות 
בסוף השבוע האחרון, בימים חמישי-שבת, -20

22.2.2020 התקיימה בחצור ובמודיעין, לסירוגין. 

של  הנוער  שחקני  מיטב  השתתפו  בתחרות 
ישראל. את בני שמעון ייצגה משלחת מכובדת 
שכללה את שגיא סהר )גבעות בר(, גיל גומל )בית 
קמה(, גלעד גל )בית קמה(, עילי מגן )בית קמה(, 
יובל רוסומחו )גבעות בר(, איתי אלבז )גבעות בר(, 
עמית חראפונסקי )גבעות בר(, עומר אוסורוביץ' 
)בית קמה(, צליל גומל )בית קמה( וניר סגל )בית 
קמה(. נועם חליוא נפצע לפני התחרות אך בכל 
זאת הצטרף כדי ללוות ולעודד את חבריו במהלך 

התחרות.

נבחרת  מאמני  סילבסטר  וגלעד  שדה  ניר 
הבדמינטון של בני שמעון: "לא היה לנו ספק 
שיהיו לנו הישגים כי הדרך שלנו נכונה והשחקנים 
משקיעים! שגיא החל אצלנו בגיל צעיר והוכיח 
רצינות והתמדה ולכן הוא זכה בתואר. מגיע לו 

ואנחנו גאים בו"

הגיעו  שמעון  מבני  האחרים  השחקנים  גם 
להישגים לא מבוטלים בתחרות. שיר גומל הגיע 
לרבע הגמר לגילאי 15 ביחידים וגם במשחקי 

הזוגות, ביחד עם עילי מגן. איתי אלבז וניר סגל 
העפילו לרבע הגמר במשחקי זוגות עד גיל 19.

גלעד סילבסטר "שחקנינו הוכיחו שוב על המגרש 
נחישות ואמונה בעצמם. האליפות וההישגים 

הראו לנו שאנחנו בדרך הנכונה"

מקום ראשון לקבוצת 
ההתעמלות

קבוצות ההתעמלות האמנותית ״ויז׳ן״, בהדרכתה 
ובניהולה האמנותי של ג׳ני אשכנזי, המתאמנת 
בקיבוץ שובל, זכתה במקום הראשון בתרגיל 
הבינלאומית  התחרות  במסגרת  הקבוצתי 
״U-talent”, שהתקיימה ביום שבת, 18.1.2020, 
בהיכל קבוצת "שלמה" בתל אביב. בקבוצה 
שזכתה השתתפו 18 בנות בגילי 6 עד 12, אשר 

גברו על קבוצות מכל רחבי הארץ.

כנס הג'אגלינג ה-5 בשובל/
תום אילון, "קרקס נגב"

אירחנו   23-25.1.2020 השבוע  סוף  במהלך 
בקיבוץ שובל את כנס הג'אגלינג השנתי. זוהי 
הפעם החמישית שהאירוע מתקיים וכבר הפך 
למסורת. כ-100 להטוטנים מרחבי הארץ, כ-20 
מהם תלמידי "קרקס נגב" שלנו, התארחו בכנס. 

במהלך שלושת הימים, מיום חמישי עד שבת, 
התאמננו יחד, למדנו זה מזה וחיזקנו את הקשר 
של קהילת הלהטוטנים בארץ לאזור שלנו. השנה 
אירחנו להטוטן מנורבגיה, שהעביר סדנאות 
והופיע בפנינו. בליל שבת הזמנו את תושבי שובל, 
שמארחים אותנו למופת כבר 5 שנים ואת שאר 
תושבי המועצה, לצפות במופע שהכנו עבורם. 
למרות מזג האוויר הרטוב הגיע קהל והמופע 

היה שיגעון.

תחרות בדמינטון ארצית 
בבני שמעון/גלעד סילבסטר

התקיימה  ינואר  חודש  של  האחרונה  בשבת 
לראשונה בבני שמעון תחרות בדמינטון ארצית 
לנוער. התחרות, שהתקיימה באולם הספורט 
גבוהה  וברמה  איכותית  היתה  קמה,  בבית 
והשתתפו בה מיטב שחקני הנוער של ישראל. 
במקום הראשון זכה אלוף ישראל הנוכחי, עידן 
שניידמן, במקום השני אמיר שפירא ובמקום 
השלישי זכו גיא מוזס וגל חירם. בתחרות נכח 
צור טורנר, רכז החוגים במועצה. מבני שמעון 
שיחקו נועם חליוא, ניר סגל, איתי אלבז, צליל גומל 
ועומר אוסורוביץ. שחקני העתודה הצעירים גלעד 
גל, עילי מגן ושיר גומל שפטו בכל המשחקים לכל 

אורך התחרות ברצינות ובמקצועיות. 
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 אני על המפה, 
או המפה עלי... 

אבי נבון

בקיבוץ להב יש חדר קטן, קטן מאוד ובו הצטברו 
אלפי מפות – מסודרות במגירות מלאות עד 
ואפילו  אפס מקום, מגולגלות בזבילי קרטון 
שמורות בקרטונים מסומנים. זהו "אוסף מפות 
ארץ ישראל" של אבי נבון, חבר להב, המטפח 

את האוסף כבר שנים רבות.

ממתי? איך התחלתי? 
בעצם, אני אוסף מפות כבר כמעט 70 שנה, מימי 
נעורי. לכאורה נראה, שבתור מדריך טיולים במשך 
עשרות שנים, הייתי אמור לאסוף גם מפות, אבל 
האמת היא שהתחלתי להתעניין במפות ומכאן 
נמשכתי לטייל ואחר כך להדריך. ההתחלה היתה 
פשוטה למדי – חבר ילדות ושכן הראה לי בגאווה 
מפת 1:100,000 של זכרון יעקב באנגלית, כמו שהיו 
אז בשימוש. פשוט, אביו עבד ב"מדפיס הממשלתי" 
והביא הביתה דוגמה של עבודתו ואנו, שני נערים 
צעירים, פרסנו את המפה על הרצפה, שכבנו לידה 
ולימדנו את עצמנו לקרוא את השמות באנגלית, 
ללמוד את הסימנים המוסכמים ולטייל על המפה: 
"עלינו" בקווי הגובה לראש הכרמל, "ירדנו" לעמק, 
עקבנו אחרי כבישים, מסילות ונחלים. במקרה, 
יצאנו לטיול שנתי לאותו שטח וגילינו כמה קל 

לזהות את מה שראינו בבית על הנייר. 

מאז הפכתי לאדם מסורתי: אימצתי מסורת 
לשמור כל מפה שהגיעה לידי, גם אם הייתי אמור 

להחזירה.

וכך נעשיתי מדריך טיולים?
במידה מסוימת כן. בשנות לימודי בבית הספר 
"כדורי" טיילתי בגליל, בוטח במפות שבידי ומדריך 
את חברי שהצטרפו אלי. בשירות הצבאי שימשתי 
מספר חודשים כמדריך ידיעת הארץ של חיילים 
וכך גם בשנות השירות במילואים. המפות הלכו 
והצטברו. לפני כ-25 שנה הקמתי בלהב משרד 
ובו עסקתי בפיתוח מסלולים  לידיעת הארץ 
חדשים, בהכשרת מדריכים ובהפקת משחקי 
מטמון. בכל אלה שימשו אותי המפות והפעילות 

הביאה מפות נוספות. 

איך?
ששירתו  רבים  חברים  אפשרית.  דרך  בכל 
בסיני השתחררו וסיפרו "יש לי את כל מפות 
סיני ב-1:50,000". עניתי להם: "יופי, אבל אם 
לי." הכנתי פתקים עם  – שלחו  לא תצטרכו 
הסבר: "מפה היא צילום השטח בשנה מסוימת. 
לאחר שנים אתה לא זקוק לה, אבל למחקר 
ההיסטורי היא חשובה. אל תזרקו מפות! העבירו 
אלי." מטיילים רבים שמרו על הפתק ובבוא היום 
התקשרו ותיאמו את העברת המפות הישנות 

שלהם לאוסף". 

זה בטח עולה לי המון כסף.
דווקא לא. אינני קונה מפות ואינני מחפש מפות 
מהמאה ה-16, הנמכרות במכירות פומביות. 
אני מקבל מפות מהציבור ושומר עליהן. מצד 
אחד, אינני משלם עבורן ומצד שני, אינני גובה 

כסף עבור שירות. אני מקבל המון פניות ועבורי 
זה תענוג לברר, למצוא תשובה ולשלוח פתרון. 
מישהו כותב ספר על ילדותו ומחפש מפה שבה 
מופיעה המעברה שבה גדל, חבר שואל מתי 
נסלל כביש הגישה לקיבוצו, מועצה אזורית 
הגובלת בקו הירוק מבקשת מפה שהקו מסומן 
בה, כלומר, מפה מהתקופה שקדמה ל-1967, 
פלמ"חניק מבקש מפה של פרוזדור ירושלים 
מ-1948, עירייה שואלת האם יש באוסף שלי 
מפה של העיר מ-1935, דוקטורנט זקוק נואשות 
למפות הגולן הסורי לפני הקמת המדינה – כל 
אלה פנו. חיפשתי, מצאתי, סרקתי ושלחתי. 
לפעמים גם ויתרתי על מפה ושלחתי אותה. כל 
זה נעשה בהתנדבות מלאה, כשירות לציבור.   

יש באוסף מפות מעניינות

היום יש באוסף אלפי מפות. אינני סופר ואינני יודע 
כמה בדיוק. רובן, אמנם, מפות סטנדרטיות: מפות 
טופוגרפיות בקנה מידה מקובל: 1:250,000,  
1:100,000, 1:50,000, אבל חשיבותו של האוסף 
באה לידי ביטוי במגוון המהדורות, שבהן רואים 
את השינויים שחלו באזור המפה. יש לנו מדינה 
דינמית ומתפתחת מאוד. אם מישהו שואל מתי 
נסלל הכביש ההוא או מתי הוחלף שם הקיבוץ, 

אני יכול לבדוק ולסייע בתשובה.   

שאינן  המפות  על  היא  האוסף  גאוות  אבל 
סטנדרטיות וחלקן היסטוריות ויחידאיות, כמו 
מפת גבולות הארץ ועליה חתימתו של משה 

דיין, מפת הנגב שעליה שורטטו הצעות לסלילת 
כביש מרכזי לאילת, הידוע היום ככביש מצפה 
רמון, או מפות שיש עליהן הקדשות לאישים 
ידועים. יישובים רבים שינו את שמם ולעיתים 
את מיקומם – כל זה נמצא במפות המתאימות. 

יש רק לנבור ולמצוא. 

סיפור מעניין: טרמפיסט שנסע אתי סיפר לי 
שלפני שעלה ארצה בראשית שנות המדינה, 
חשב איך לעזור למדינה הצעירה. אחד מחבריו 
השיג לו מפות ארץ ישראל והמזרח התיכון של 
חיל האויר האמריקאי.. כאשר עלה לישראל, היו 
לו בעיות דחופות של קליטה והתארגנות ובכלל, 
איך נותנים מתנה למדינה? למי? כך נותרו המפות 
במחסן והיום הן כבר אינן שימושיות. הצעתי לו 
הסעה עד לביתו ובתמורה קיבלתי את המפות, 
שהן יחידות במינן ובהן כל המנחתים בארץ ישראל 

המנדטורית ומידע רב נכון ל-1946. 

סיפור בפני עצמו הן מפות 1:20,000. אלו מפות 
מנדטוריות והן מפורטות מאד. היום המיפוי הוא 
מצילומי אוויר ופרטים קטנים בשטח נעלמים. 
באותם ימים מיפו תוך מעבר בשטח וציינו שמות 
של מעיינות, מערות, בעלות על חלקות חקלאיות 
וחורבות עם שמן הערבי – כל זה נעלם וחסר 
היום. לכן מפות אלה, למרות ומכיוון שהן ישנות, 
חשובות מאד למחקר וללימוד. אני שומר עליהן 
ושמח לקבל מפות כאלה מאנשים המחזיקים 

בהן ללא שימוש. 

ומה התוכניות להמשך?
כאן אני חייב לתת קרדיט לחבר חדש בלהב, עוזי 
שחר-שפירא. הוא ביקר באוסף, התפעל מהכמות 
ומהאיכות ושמע שהתחלתי לחשוב למי לתרום 
80 וגם העלות  את האוסף. אני מתקרב לגיל 
של החזקת חדר האוסף נסקה ומכבידה, שהרי 

לאוסף אין הכנסה או תמיכה. עוזי "איים" עלי 
שהאוסף חייב להישאר כאן, בלהב או במועצה 
ו"על אוצר כזה לא מוותרים". ביוזמתו,  שלנו 
מתעניינים,  של  חוג  לפתוח  תוכנית  גיבשנו 
שאמור להיפגש מדי חודש ולהקדיש כל מפגש 
לנושא בתחום המיפוי: מפות מיוחדות, שמות 
יישובים, התפתחות הכבישים ושיטות המיפוי. 
את ההדרכה נעשה בעצמנו. יש באזור מביני 
עניין בתחום הזה ונזמין גם מומחים מהמרכז 
למיפוי ישראל, האקדמיה, צה"ל, "נתיבי ישראל" 
)מע"ץ לשעבר( וגופים נוספים. המפגשים מיועדים 
לתושבי המעצה שלנו וגם למתעניינים אחרים. 
אנחנו מרכזים שמות של מעוניינים ובקרוב נתחיל. 

אין צורך בתשלום ובמבחני כניסה. רק שלחו שם 
לאבי נבון )050-5474749(. 

אנחנו רוצים להזמינך להצטרף למסגרת חדשה 
– "פרלמנט" שיעסוק במיפוי, מפות וכל מה 

שלידם. 

זהו ניסיון ראשון ומיוחד במינו לקיים חוג בנוסח 
"פרלמנט" - ניפגש אחת לחודש, נפרוס מפות 

 סיפור-מפה מס' 1
מפת המחלקה הגרמנית  

של הפלמ"ח 
היה  חודשים  כ-3  לפני  שקיבלתי  הטלפון 

מפתיע: 
"שלום, אני מדברת עם אבי נבון? אספן המפות? 
מדברת בתו של חיים מילר מכפר מנחם. אני 
שולחת לך מפה של אבא. הוא ביקש להעביר 

לך אותה." 
אכן, הופתעתי. שמו של חיים מוכר לי. אני זוכר 
אותו מלפני כמה עשרות שנים, כמטייל, כחובב 
ידיעת הארץ וכמתעניין בעיקר סביב קיבוצו 

לפי הנושא, נשמע הסבר, הרצאה וסיפורים על 
בכותרת  הכלולים  הנושאים  מעשרות  אחד 
מקצוע  אנשי  ונארח  נזמין  מיפוי.   – הראשית 
ומומחים, איש-איש בתחומו, להוביל את השיחה.

הרעיון התגבש בעקבות ההיכרות עם אוסף מפות 
ארץ ישראל של אבי נבון, בקיבוץ להב. האוסף 
העשיר כולל הרבה מפות בעלות עניין היסטורי, 
גיאוגרפי, כרטוגרפי, תרבותי והתיישבותי והן יוצגו 
לעיונם של המשתתפים בכל מפגש, בהתאם 

לנושא.  

צוות ההיגוי מגבש בימים אלו את הפרטים ואת 
התוכנית לשנה הקרובה ומתאם עם המומחים 
המוזמנים. ההשתתפות תהיה ללא תשלום, לאחר 
הרשמה מוקדמת. הודעות יישלחו לנרשמים. 
נקבע שהמפגשים יתקיימו אחת לחודש, ביום 
שישי הראשון בחודש, ב"מועדון הקומונה" בלהב. 

15:30, כדי  13:30 וניפרד עד  ניפגש בשעה 
להגיע הביתה בזמן. 

התאריכים ל-2020 עד ראש השנה: 13.3, 3.4, 
4.9 ,7.8 ,3.7 ,5.6 ,1.5

את רשימת הנושאים שלהם יוקדש כל מפגש 
נשלח לנרשמים. 

 – אתנו  לראותך  נשמח  יופי!  אותך?  מעניין 
להשתתף וגם לתרום מידיעותיך. לכן - 

א. יש להירשם! שלחו מסרון או הודעת ווטס-אפ 
עם שם מלא, מס' טלפון נייד ודוא"ל.  

ב. ספרו לאנשים שאתם מכירים העשויים להיות 
מעוניינים.

ג. תקבלו פרטים על הבלוג שנתחיל לפרסם 
ופרטים על המפגשים הקרובים. 

עוזי שפירא-שחר - 052-3236511,
אבי נבון - 050-5474749    

– כפר מנחם. ידעתי שהוא ממייסדי הקיבוץ, 
שהוקם במסגרת "חומה ומגדל" בשפלה וזכרתי 
שמילא תפקידים בפלמ"ח. ואז הוסיפה: "זו מפה 
ששימשה אותו כאשר פעל במחלקה הגרמנית 
התרגשתי  בהחלט  ב-1942".  הפלמ"ח  של 
ושאלתי בזהירות: "את מטפלת בעזבון שלו?" 
והיא ענתה לי מיד: "מה פתאום עזבון? אבא חי, 
בריא וצלול. הוא בן 98 ואני עוזרת לו עם כל ניירת 
זכרונותיו ואוספיו". בשלב זה התערב חיים עצמו 
בשיחה: "אבי, אני כמובן זוכר את היותך אספן 
מפות. אני אפילו זוכר את יום העלייה של קיבוץ 

להב על הקרקע בקיץ 1952. הייתי שם..."  

מפה  היא  מילר  חיים  ע"י  שנמסרה  המפה 
הצבאית  מהגרסה   1:100,000 טופוגרפית 
של ה-old series, גיליון SAFAD ,2, מהדורת 
מאי 1941, "לא להפצה". למפה רשת ישראל 
ותוספת של רשת מרקטור לשימוש הצבא 
הבריטי. המיפוי נעשה בשולחנית בשנים -1934

1931, הדרכים עודכנו ב-1939 ועדכונים נוספים 
נעשו ב-1941.

המפה מודבקת על בד-רשת, בריבועים של 
x 15 13 ס"מ. זו היתה דרך מקובלת לשמור 
על המפה מקופלת ונפתחת לאורך זמן. למפה 
יש כריכה נוקשה בצבע חום ומצבה בינוני, עם 

הרבה כתמי 'חלודה'. שולי המפה נגזרו. 
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חדוה גבריאל

 2020 ביום רביעי, 22.1.2020, פתחנו את שנת 
בקהילת העסקים BZB באולם בלהב בהתרגשות 
גדולה. זוהי שנת הפעילות הרביעית של קהילת 
העסקים של המועצה, שהיא הקהילה המייסדת 
ברשת קהילות העסקים של “מעברים נגב צפוני”. 
לכנס החגיגי הגיעו יזמים ובעלי עסקים קטנים 
לשמוע, להתרשם ולהירשם למסלולים החדשים, 

שיזניקו את העסקים שלהם קדימה. 

את הבוקר פתח ניר זמיר, ראש המועצה. “למועצה 
חשוב לקדם את העסקים בתחומה ולקדם כלכלה 
מקומית של מוצרים ושירותים”, אמר ניר. “אחד 
האתגרים העומדים בפנינו השנה הוא להתחיל 
לפעילות  מוסדרים  מרכזים  להקמת  לפעול 
העסקים ביישובים. המינהל פועל נגד עסקים 
ואם לא נפעל, העסקים לא  שאינם מוסדרים 
יוכלו להמשיך בפעילותם. התחלנו בפיילוט בשני 
יישובים. השנה גם נקים את בית היזמים ומרכז 
הצעירים בקמפוס “מבואות הנגב”, שהופך למרכז 

המשרת את כלל התושבים במועצה.” 

לאחר דבריו של ניר, שמעו המשתתפים הרצאות 
קצרות מפיהם של ארבעה יזמים ובעלי עסקים 

החברים בקהילת העסקים: 
ענבל שגיא גרנסיה, מעצבת חללים מסחריים 
מקיבוץ משמר הנגב: “המועדון סיפק לי נטוורקינג 
חם ותומך וכלכלה מקומית אמיתית. זכיתי להכיר 
בעלי עסקים מיישובים סמוכים, ליצור שיתוף 
ולהגיע לפרויקטים  פעולה עם חברי המועדון 
והזדמנויות. אני שמחה וגאה להיות חלק מהדבר 

הזה.” 

חגית טולדנו, מאמנת לאורח חיים בריא והרזייה 
מגבעות בר: “כשהצטרפתי למועדון, שאלתי את 
עצמי איך יכולתי בלעדיו. כשלמדתי בקורסים של 
המועדון, שאלתי את עצמי איך הייתי אמורה לדעת 

BZB קהילת העסקים 
של המועצה האזורית בני שמעון פותחת שנה 

את כל הדברים האלה. המועדון מנגיש מידע וידע. 
הוא חממה אמיתית ומרחב קסום לבעלי עסקים.” 

המשפחה  לכלכלת  ויועץ  מאמן  שכטר,  שרון 
מקיבוץ שובל: “קבוצת הג’וניור נתנה לי כלים 
רבים. אני זוכר את הצעת המחיר הראשונה שלי, 
את הפלאייר הראשון שלי ואת הפוסט הראשון 
שלי במדיה החברתית. שנה לאחר מכן הצטרפתי 
ביחד  לחוות  שמאפשרת  העמיתים,  לקבוצת 
ולהתלבט ביחד. המועדון וקבוצת העמיתים הם 

פלטפורמות נהדרות.” 

ליעד דרור, יועצת שינה ומדריכת הורים מקיבוץ 
משמר הנגב: “ב-2017, לאחר שנה שבה פעלתי 
לבד, הצטרפתי לקבוצת הג’וניור ושם רכשתי 
את כל הכלים לפתיחת העסק. שנה לאחר מכן 
הצטרפתי למועדון ומאז, למעשה, התחיל העסק 
שלי לעבוד. אני ממליצה בחום לכולם להצטרף 

למועדון - מקום חם, מחבק ומפרגן, המייצר כלכלה 
מקומית.” 

כל הרצאה שמה דגש על תהליך פתיחת העסק, על 
האתגר להפוך משכיר לעצמאי ועל הליווי, השירות 
והקהילה התומכת שקיבלו הדוברים בקהילת 
העסקים BZB. את קהילת העסקים BZB הקימה 
ומפעילה חדוה גבריאל, מנהלת תחום היזמות 
והעסקים הקטנים במועצה. הפעילות מתקיימת 
בשיתוף פעולה עם “מעברים נגב צפוני”, החברה 
 הכלכלית “בני שמעון ייזום ופיתוח” ומרכז הצעירים. 
חזקה,  ועסקים  יזמים  קהילת  המועדון:  חזון 
משמעותית ויציבה, הפועלת בתפיסה של כלכלה 
בעלי  בין  פעולה  ובשיתוף  מקיימת  מקומית 

העסקים, המועצה, הקהילות והאזור. 

מטרותיו העיקריות של המועדון:
יצירת סביבה מעודדת יזמות, בניית תרבות   .1

והנגשה לצריכה ורכש מקומי.
יצירת רישות בין בעלי עסקים לצרכים שונים.   .2

תהליך מול הנהלת היישובים.   .3
One stop shop - יצירת מאגר ושירות, הנספק   .4
מידע ומענה נגיש לכל בעלי העסקים במקום 

אחד.
או במילים פשוטות: אנחנו מדברים על יצירת 
סביבה שמעודדת יזמות הן ברמת המועצה והן 
ברמת הקהילות, מעלה את העסקים המקומיים 
לתודעה, מעודדת רכש מקומי ומאפשרת מרחב 
פעיל לשיתוף פעולה, הפרייה, למידה ועשייה 

משותפת. 
שלנו  העסקים  קהילת  כוורת  עסקים,  בעלי 
מתרחבת ויש מספיק מקום לכולם! אתם מוזמנים 

להצטרף וליצור באזז לעסק שלכם!

M.biz@sng.org.il :לפרטים נוספים והרשמה
 חפשו אותנו בפייסבוק:

BZB קהילת העסקים בני שמעון

מקומפגש לכלכלת בית / שרון שכטר

2019 ב-2020, הגיע הזמן  אחרי שהחלפנו את 
והשינויים  המגמות  הנתונים,  היו  מה  לבדוק 
הבולטים שהשפיעו על ההתנהלות הכלכלית 
של משפחתנו בעשור האחרון ומה צופן לנו העתיד 

בעשור הקרוב. 

תרבות הצריכה ויוקר המחיה 
חנן בן ארי צדק, כנראה, כששר: " החיים שלנו 
תותים". בעשור האחרון אנחנו, הישראלים, קנינו 
לחו"ל מספר פעמים  טיסות  סוף.  בלי  ובילינו 
בשנה הפכו לתופעה שבשגרה עבור שכבות 
רבות באוכלוסייה, הפכנו למעצמת קניות און-ליין 
וקניות באופן כללי, אכלנו הרבה יותר במסעדות 

ובכלל הוצאנו יותר. 

במהלך העשור שהתחיל במחאה החברתית של 
2011 זכינו לחוות הוזלה במגוון תחומי חיים, כמו 
מדיניות השמיים הפתוחים, טיסות הלואו קוסט 
ומהפכת מחירי הטלפונים הסלולריים והטלוויזיה, 
אבל מחירי הנדל"ן המשיכו לטפס. לפי נתוני 
הלמ"ס, האמיר מדד מחירי הדירות תוך עשור 
ב-55.5%! רק לאחרונה פורסם, כי ישראל מדורגת 

שמינית במדד יוקר המחיה העולמי. 

מכורים למשיכת יתר?
האם תרבות הצריכה שלנו בעשור האחרון תואמת 
את היכולת הכלכלית שלנו? יכול להיות שהתרגלנו 
לחיות בגירעון תמידי? לפי נתוני הלמ"ס משנת 

מחליפים קידומת - סוגרים עשור בכלכלת 
המשפחה ומנתחים את מגמות העתיד

2019, 42% ממשקי הבית היו במצב של משיכת 
 21% השנה.  במהלך  אחד  חודש  לפחות  יתר 
ממשקי הבית היהודיים דיווחו שהיו במצב של 

משיכת יתר 12-10 מחודשי השנה שחלפה. 

חיסכון לכל אזרח 
מדינת ישראל השיקה בעשור האחרון מספר 
תוכניות שיעזרו לנו להתנהל כלכלית נכון יותר 
ולחסוך כסף בצורה אחראית יותר. אם זו דרך 
לגלות כסף אבוד ששוכב בחסכונות  פשוטה 
פנסיוניים, ביטוחים וחשבונות בנק שאינם פעילים 
)הר הכסף(, או חובת חיסכון לילדים מגיל לידה, 
כדי שיהיו להם חסכונות לתחילת חייהם הבוגרים 
)תוכנית "חיסכון לכל ילד"(. בנוסף לאלה, חייבה 
פנסיה  )חובת  לפנסיה  לחסוך  המדינה  אותנו 
לעצמאיים ובעשור הקודם - שינוי מרכיב קופות 

הגמל כאמצעי חיסכון נוסף לגיל פרישה(. 

ואיך יראה העשור הבא שלנו? 
בעשור האחרון אנחנו עדים לשינויים רבים בתחום 
הבנקאות האישית – מתן מענה דיגיטלי באמצעות 
אתרים מותאמים, אפליקציות וצ'טים ובשנתיים 
האחרונות אפליקציות תשלום, שהפופולריות 
שלהן עולה והן מאפשרות לנו לשלם אפילו את 
התשלומים הקטנים ביותר בנוחות באמצעות 
הטלפון הנייד, ללא שימוש במוזמן. הצפי הוא  
יהפכו  אלה  ונוחים  מיידיים  תשלום  שאמצעי 

לשימושיים אפילו עוד יותר גם בבתי עסק ובכלל 
ההתנהלות הכלכלית. במקביל לכך נראה ירידה 
בשימוש בכסף מזומן ומעבר לשימוש בארנק 
דיגיטלי. גם הבנקים ימשיכו את המעבר ההדרגתי 

מסניפים פיזיים לשירותים דיגיטליים. 

ובכלל, הטכנולוגיה צפויה להפוך לחלק בלתי 
נפרד מחוויית הקניה שלנו באופן דיגיטלי, אבל 
גם פרונטלי. הסופרמרקטים החכמים של ימינו 
יאפשרו בעתיד הלא רחוק חווית קניה אוטומטית, 
ללא מגע יד אדם. הרעיון של רובוטים שיתנו לנו 

שירות כבר אינו נשמע כמדע בדיוני. 

גרטה  ירידה בהיקפי הצריכה.  גם  נראה  אולי 
הנזקים  את  למודעות  שוב  החזירה  השוודית 
שאנחנו גורמים לסביבה בעקבות אורח החיים 
המודרני והבזבזני במשאבים. כבר היום יש אנשים 
שבוחרים באורח חיים הפועל לצמצום טביעת 
הרגל האקולוגית שלהם ואפילו כאלה שחיים 
במדיניות של אפס פסולת. ניתן לצפות שמגמה 

זו תתרחב. 

איננו יודעים איך היה העשור שלכם, אבל אלפי 
משפחות בחרו בעתיד כלכלי ורוד יותר ונפטרו 
במהלך העשור אחת ולתמיד מהגירעון בבנק, 
בזכות תהליך התייעלות של כלכלת המשפחה. הן 
למדו איך להתנהל מהיש ולא מהאין ומאז החיים 

שלהם באמת תותים. גם אתם יכולים.
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פורים סביבתי, אפשרי?

מקומפגש לסביבה/ שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה

פעם הינו תופרים תחפושת מקרטון ותיל. 

היום קונים אחת מהביוקר, אחת מ"הכל בשקל" 
ואחת מזמינים מ"עלי אקספרס" נטול קורונה, 
יחד עם כל הנצנצים וקישוטי הקיר, אללה יסתור. 

האם אפשר לצמצם מעט את ניצול המשאבים של 
הכדור ולפנות מעט מקום במטמנות שתופסות 

את שטחי ארצנו?

התשובה היא – כן!

תחפושת מהצד הנסתר
מטרת התחפושת היא לאו דווקא צעידה על 
מסלול הדוגמנות, כדי שכולם יראו כמה אני יפה, 
אלא להביא חופש פנימי ובאמת ללבוש ליום 

אחד דמות אחרת.  

אז בואו נעזוב לרגע את תרבות הצריכה של 
לקנות, לקנות ולקנות ונראה מה באמת הנפש 

שלי רוצה בחג הזה. 

על עקבים בפאה  האם תחפושת של אחות 
ורודה באוהל התחפושות מבטאת את הצדדים 

הנסתרים שעדין אינני מכירה בעצמי? או אולי 
היא מבטאת פנטזיה של מישהו אחר, אי שם 

באמריקה או בסין? 

איך עושים את זה?
הכנת תחפושת בבית – יציאה מהשבלונה וזמן 
ליצירה, לבד או עם הילדים. בגדים צבעוניים 
שכבר לא לובשים, תכשיטים שלא משתמשים 
כולם   – שונים  בגדלים  קרטון  אריזות  בהם, 
מהם  וליצור  הדמיון  את  להפעיל  טריגרים 

תחפושות מקוריות. 

מי שחושש מיצירה, יכול לארגן שוק קח-תן 
של תחפושות ואביזרים לקראת פורים. יריד 
תחפושות ביישוב הוא הזדמנות למפגש קהילתי 
ולהורדת הלחץ של "למי יש תחפושת יקרה 

יותר".  

 משלוחה 
כלל האצבע – כמה שפחות עטיפות. 

לאמיצים שביננו – כמה שפחות ממתקים.
נכון, כולנו אוהבים לאכול סוכר. אבל רגע... כל 

מקומפגש לבריאות / רונה פויירינג, רכזת הבריאות

מקובל על כולנו שחשוב ומומלץ להיות בתנועה גם 
בגיל מבוגר, אך מה הם סוגי הפעילות המומלצים, 
כמה זמן כדאי להקדיש לפעילות ולמה כדאי 

לשים לב?
השיפור הגדול בתחום הרפואה בעשורים האחרונים 
הביא לעלייה ניכרת ומשמעותית בתוחלת החיים 
ובממוצע, כולנו צפויים לחיות יותר, אבל דווקא בשל 
העלייה המבורכת הזו בתוחלת החיים, חשוב לא 
פחות המאמץ לשמור ולשפר את איכות החיים: 
העצמאות, התפקוד השוטף והפחתת השכיחות 
של פציעות, נפילות ומחלות כרוניות ושאינן כרוניות. 
כמעט בכל המקרים האלה יש המלצה אחת גורפת, 

שעשויה לשפר את המצב - פעילות גופנית.
מחקרים רבים כבר עמדו על הקשר בין פעילות 
גופנית לשיפור בשורה ארוכה של מדדים: שיפור 
היכולת התפקודית, מניעת מחלות לב וכלי דם, 
התמודדות עם סוגים שונים של סרטן ומניעתם, 
הפרעות מטבוליות ובעיות בריאותיות קוגניטיביות 

ומנטליות. 
יתרונות של פעילות גופנית 

בגיל מבוגר:
השרירים,  על  בדגש  הגופני,  הכושר  שיפור   

העצמות, מערכת כלי הדם, הלב והנשימה
לב  מחלות  גבוה,  דם  ללחץ  הסיכון  הורדת   
כליליות, שבץ, סוכרת, סוגי סרטן שונים, דיכאון 

ועוד.
שיפור שיווי המשקל והאיזון ובכך הפחתת הסיכון   

לנפילות.
חיזוק העצם - הפחתת הסיכון לשברים בירך   

או בחוליות.
ירידה במשקל.  

שיפור בגמישות המפרקים ובפעילותם.   
שיפור במצב הרוח.  

הנחיות כלליות:
יש להתאים את משך האימון ואת העצימות   
)מידת המאמץ( לרמת הכושר הגופני ולרמת 

התפקוד והיכולת האישית. 
אם לא עסקתם לאחרונה בפעילות גופנית,   
יש להתחיל לאט ולהגביר את הפעילות באופן 

הדרגתי, כדי למנוע היפגעות. 
אם אתם נמנעים מלהתחיל בפעילות גופנית   
עקב חשש מפגיעה גופנית - החדשות הטובות 
הן שפעילות אירובית במאמץ בינוני, כגון הליכה 

נמרצת, היא בטוחה עבור מרבית האנשים. 
בעת ביצוע פעילות גופנית, חשוב לדעת את כללי   
הבטיחות ולהקפיד עליהם –נעליים מתאימות, 
נכון  שימוש  במאמץ,  מספקת  מים  שתיית 

במכשור וכדומה. 
שימו לב! המעוניינים להתאמן בחדר כושר,   
נדרשים על-פי חוק מכוני הכושר להביא תעודה 

רפואית המאשרת כשירות להתאמן.
חשוב להדגיש: היתרונות של פעילות גופנית   

עולים בהרבה על הסיכונים.

 "טיפים" 
כדאי לבחור בפעילות גופנית מהנה – אנשים   
מתמידים בפעילות גופנית מעניינת, מאתגרת 

ומהנה.
אימונים: כדאי להתחיל לאט  הכנת תוכנית   
בהדרגה.  והתדירות  הקצב  את  ולהעלות 
מומלץ לעקוב אחר ההתקדמות באמצעות "יומן 
אימונים", שיעזור להעריך את השיפורים ויחזק 

את המוטיבציה.
רצוי לבחור מסגרת פעילות שנוח להתמיד בה   
והיא זמינה עבורכם – למשל, בקרבה למקום 
המגורים ובעלות סבירה מבחינתכם. בחלק 
במיוחד  מותאמות  פעילויות  יש  מהאזורים 

לאוכלוסייה המבוגרת וכדאי לברר זאת.
מומלץ לשלב סוגים שונים של פעילות גופנית   
– בניית סיבולת לב-ריאה )פעילות אירובית(, 
בניית כוח שרירים, אימון יציבות, שיווי משקל 

וגמישות.
רצוי להקצות זמן לכל סוג פעילות לאורך ימי   

השבוע ולבנות תכנית פעילות שבועית. 
אימון עם חברים – החברים מחזקים זה את זה,   
האימון הופך למפגש חברתי ומסייע להיצמד 

לתוכנית האימונים.
לבוש מתאים – אימון בבגדים נוחים ונעלי ספורט   

מתאימות.
מניעת התייבשות – שתייה מרובה לפני האימון,   

במהלכו ולאחריו.
אין להתאמן במזג אויר חם מדי ובמיוחד לא   

בצהרי היום.
אין להתאמן לאחר ארוחה - יש להמתין כשעתיים   
לאחר ארוחה לפני שמתחילים בפעילות גופנית. 
אם אין באפשרותכם לצאת מהבית, יש תרגילים   

שניתן לבצע בתוך הבית.
חובה להתייעץ עם הרופא המטפל לפני שמתחילים 

בפעילות גופנית!
פעילות גופנית יכולה להיות חלק משגרת היום 
בכל גיל וכמעט בכל מצב בריאותי – ובעיקר להיות 

משמחת וכיפית.
)המידע מתוך האתר "אפשריבריא" של משרד הבריאות(.

 להיות בתנועה
בגיל השלישי: 

מבוגרים, פעילים 
ובריאים

יכול לקנות חטיפים. גם דלי האמצעים  אחד 
שביננו מוצאים חטיפים עטופים במחירים זולים. 

משלוח מושקע הוא זה שמכיל משהו אחר- מאכל 
שאנחנו הכנו, או פריט ייחודי שהמקבל לאו דווקא 
יקנה לעצמו. לדוגמה, דבש או ריבה ייחודיים, שמן 
זית איכותי או ליקר. גם חמוצים ביתיים, או עוגה 
ביתית בכלי קרמיקה, הם אלטרנטיבה מרעננת 

הרבה יותר מסלסלה של שוקולד. 

 עטיפה מיוחדת וידידותית יותר לסביבה יכולה 
הקרטון,  מקופסאות  שתיצרו  מה  כל  להיות 
בתוספת קישוטים. מי שיצירתי פחות– יכול לשים 
את המשלוח בכלי פלסטיק רב פעמי לאחסון 
מזון. הוא שומר על הטריות, טוב לשימוש חוזר 

ואינו נזרק ישר לפח. 

ואל תשכחו – הדבר היקר ביותר שאתם יכולים 
להעניק, הוא הזמן ותשומת הלב שלכם. 

בעידן של היום, אם מישהו כבר הגיע אליכם 
הביתה עם משלוח מעשה ידיו ולא מעשה הסופר, 

זה אומר, כנראה, שהוא אוהב אתכם מאוד. 
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ולתת דרור למחשבות שיש  לתחום בשגרה 
להסתיר, כי "המעמד מחייב". הקרנבל היה כה 
חתרני, עד שהפך למושא להגבלות שונות של 
יהיה. מוסוליני ביטל את  יהיה אשר  השלטון, 
הקרנבל באופן מוחלט, מכיוון שהתחפושות 
וביקורת חברתית על  הביעו סלידה מדמותו 
אנשי שלומו. בתקופת שלטונו נערך הקרנבל 
באופן מחתרתי. מסכות היד, שניתן להניח על 
הפנים ולהסיר במהירות, היו תולדה של הצורך 
להחביא את התחפושת, כדי להימנע מהתנגשות 
עם גורמי הממשל. האיטלקים חידשו את הקרנבל 
רק בשנות ה-80 של המאה העשרים, אך כיום 
הוא מהווה יותר אטרקציה תיירותית ופחות מוקד 

של ביקורת חברתית.  

במקסיקו נחגג בשמחה ובהתרגשות פסטיבל 
יום המתים המקסיקני )שנמשך יומיים, אבל מי 
סופר?(. יום המתים  הוא החג המזוהה ביותר 
עם המסורת המקסיקנית, המאמינה שהמוות 
הוא חלק בלתי נפרד מהחיים. ביומיים של צבע 
ושמחה, אוכל ושתייה, מבטאים המקסיקנים את 
אמונתם. הרחובות מתמלאים אנשים, מבוגרים 
וילדים, בתחפושות של מתים ומוות, המביעות 
מורת רוח ממהלכים מדיניים וחברתיים ומבטאות 
ביקורת חברתית נוקבת. מקור החג בתרבות 
ובמורשת של האצטקים, תושביה העתיקים של 
המדינה. כובשי מקסיקו הספרדים פחדו שהחג 
יעודד מחאה ולוחמנות מקומית. החיבור הקהילתי 
של המקומיים לאבות אבותיהם המתים נתפס 
על-ידי השלטון הספרדי-נוצרי כסמל למאבק 

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

פורים הוא חג של חתרנות חברתית וביקורת 
מצד אחד ושל התקרבות קהילתית ונתינה מן 
הצד השני. כדי לקיים את מנהג החג, החלטתי 
להתחפש למשהו משמעותי, שיש בו אמירה 
חברתית. זאת היתה אמורה להיות משימה קלה, 
בהתחשב בכך שהיום הכל נגיש. אם אחפש 
ואתעקש, בוודאי אמצא דבר-מה. אני כותבת 
בשורת החיפוש "תחפושת למבוגרים פורים" 
ומקבלת את הקטגוריות "ריסים מלאכותיים", 
"מחטבים מקצועיים" ו"מחוכים וביגוד". אוקיי, 
מסתבר שזה לא הכיוון. אני נכנסת לקטגוריה 
שהתחפושות  נראה  מרהיבות".  "תחפושות 
לנשים ולילדות הן אותן התחפושות, רק המידה 
שונה. בעצם, גם המידה לא. על מי אני עובדת? 

פורים הוא חג חתרני. ארבע המצוות בפורים 
הן קריאת מגילת אסתר )אחת משתי המגילות 
כדי  פעמיים,  שנקראת  לנשים,  המוקדשות 
)צדקה  לאביונים  מתנות  הנס(  את  לפרסם 
לשני נזקקים, כשכל מתנה היא בערך של מנה 
שאדם יכול לשבוע ממנה(, משלוח מנות )משלוח 
של שתי מנות מאכל לפחות לאדם אחד, כדי 
לחזק את האחדות ולוודא שלכולם יהיה עם 
מה לקיים סעודת חג( וסעודת פורים, שבה יש 
להשתכר עד דלא ידע, כלומר, עד שהאדם יבחין 
בערעור שיקול דעתו. מעבר לכך, יש איסורים. 
למשל, איסור הספד )ולכן המשפט "מוכרחים 
להיות שמח"(, איסור צום ואיסור לעשות מלאכה 
)מי שניסה לעשות סידורים במוסדות המדינה 
בפורים, ודאי גילה זאת(. בכל מקרה, המצוות 

אינן כוללות התחפשות. 

בלבד.  עברית  מסורת  אינו  תחפושות  חג 
פסטיבלים וקרנבלים הקשורים בהתחפשות 
המונית מתקיימים בכל העולם. כשבוחנים את 
החגים הללו, עולה מכנה משותף חשוב: חגי 
ולרוח  האדם  לנפש  נותנים במה  תחפושות 
אישי  ביטוי  ומאפשרים  המקומית  התרבות 

וחברתי ובעיקר, חופש ביטוי חתרני.  

באיטליה נחגג עד היום קרנבל המסכות בוונציה. 
באיטליה של המאה ה-13, המחולקת מעמדית, 
היווה קרנבל המסכות דרך נפלאה לחצות את 
גבולות המעמד, להתקרב למי שהיה מחוץ 

פורים חתרני

חברתי והתנגדות דתית והם ביטלו את הפסטיבל. 
כשהבינו שלא באמת יוכלו למנוע אותו, החליטו 
לשנות את המועד שבו הוא נערך, כך שיתחבר 
לחג נוצרי )ליל כל הקדושים( ואולי יישכח. זה 

לא הצליח. 

בשוויץ נמשך הפאסטנאכט השוויצרי, פסטיבל 
התחפושות, 72 שעות בדיוק )בכל זאת, שוויץ...( 
כחלק ממסורת עתיקה של ביקורת חברתית של 
כפריים כלפי הממשל המרכזי. הפסטיבל הוא 
כולו חגיגה של ביקורת חברתית וסאטירה. הוא 
מתחיל בלילה, בקול פיצוץ גדול מאחד הבניינים 
הממשלתיים המרכזיים, שיוצר, כביכול, אדם 
בתחפושת של איכר מהמאה ה-14 - "פריצי". 
בכל שנה נבחר נושא מרכזי וארגונים שונים 
תוך  לנושא,  שלהם  הפרשנות  את  מביאים 
ביקורת חברתית, לעיתים קשה, על הכנסייה 

ועל הממשלה. 

ואני? אני עדיין מחפשת תחפושת - מיס סנטה 
קלאוס, מיס רובין הוד, מיס הארלי דייווידסון )מה 
נסגר עם ה"מיס"? אין מילים בעברית?(. כולן 
בחצאית קצרה מאוד מחטב וחזה חשוף, גם 

לילדות. 

אני בטוחה שתחת הקטגוריה "לוחמות" אמצא 
משהו אחר. הנה, מצאתי: לוחמת נינג'ה, שוטרת, 
חיילת, חוקרת FBI, לוחמת אור, לוחמת חופש. 
מעולה, רק ש... גם הן בחצאיות קצרות ביותר, 
מחטב צמוד, מחוך וחזה חשוף. גם נשים. לילדות 

כבר לא בדקתי.

מבט גברי /  אייל גרנסיה

 מסדר
כנפיים 

מבט נשי /גילה מנביץ מלול

 על פורים,
 יום האשה

 ואסטרונאוטית
מהממת אחת

יום האשה קרב ובא ויחד אתו גם ההזמנות לשלל 
אירועי "סודות הטיפוח" במקרה הרע, או ערב 
סטנד אפ עם עדי אשכנזי במקרה הטוב. יצטרף 
אליהן גם הדיון הקבוע על "כן או לא" יום האשה, 
צריך את זה עדיין או שלא והאם זה מקדם אותנו, 
או רק מנציח סטריאוטיפים. נו, שוין. נשים את 
זה רגע בצד. כי השנה, יום אחרי יום האשה 
מגיע כבר פורים, ה-חג שמאפשר לנו להתנתק 
מהחיים עצמם ולעוף על עצמנו כמה שרק נרצה, 
נטולות מוסכמות חברתיות ומשוחררות מכל 
רסן. אלא ש... זה קטע איך שמוסכמות חברתיות 
יודעות יפה יפה להנכיח את עצמן בכל סיטואציה. 

ואיפה אני מוצאת אותן בפורים? 
אז סיפור שהיה כך היה. לפני כמה שבועות 
שלחה אלי חברה בהתרגשות תמונת תחפושת 
של "אסטרונאוטית". התרגשות, כי בכל זאת, 
יצרו תחפושת לאסטרונאוטית בת! מהפכה! 

האקדמיה המלכותית ליוני שלום, שטוקהולם, 
שבדיה. לצלילי ״עוף גוזל״ ולקול מחיאות כנפיים 
הנשיאה,  הנואמים  דוכן  אל  מהדסת  סוערות, 
אינגריד הולגרסון: "בוגרות ובוגרות יקרות, אני 

גאה בכן! אתן ממלאות את לבי ביונים חיוביים.
בנות, בקרוב תפרשו כנף. כבוגרת הסכם השלום 
עם מצרים )סאדאת פרגן לי בול( וכמי שאחראית 
באופן אישי לכתם במצחו של גורבצ׳וב )ננסי רייגן 
שלחה אותי(, אני אומרת לכן ממקור ראשון: אין כמו 
להיות יונת שלום. אלה מכן שתזכינה להגיע לטקס 
במדשאות, תדענה היטב כי זו פסגת השאיפות! 

החזה מתמלא גאווה, הצוואר נזקף והלב גואה.
9,409 מכן התחילו את קורס יוני השלום ועתה, 
בקו הסיום, אתן 18 בלבד. סחתין עליכן, הישג בן 
יונה! אלו שאינן כאן אתנו הודחו בשלב זה או אחר, 

במילים אחרות - עפו.

ליוני שלום  היוקרתי  מסלול ההכשרה לקורס 
ומתיש. התור למיונים היה ארוך  ארוך, מפרך 
)לשכת המיֹונה היתה מפוצצת(. ניגשו אליו יוני 
דואר, יוני העיר ויוני הכפר, מככרות הכרך ומאסמי 
B52 על  הקיבוצים, משלשלות גגות ומפציצות 
מכוניות שבעליהן חשבו שיהיה מגניב ומוצל לחנות 

מתחת לעץ. גם התורים עמדו בתור.
בשנים האחרונות אנו עדים לשחיקתו של סמל 
השלום. הסמל, שהוא כף רגלה השמאלית של 
כבר  ידע  השלום(,  )עליה  יונה  הצולעת  סבתי 
ימים טובים יותר. אני עוד זוכרת שתליון חתום 
עם סמל הרגל של סבתא יונה היה להיט היסטרי 

בפסטיבלים של אנשים שאינם מתקלחים.
דרכי  ואת  ראשם  את  מלהבין  קטונתי  בנות, 
מחשבתם של בני האדם. לעולם, כנראה, לא נפצח 
את סודם. אל לכן לצפות ליותר מדי מהעוף המוזר 
הזה, המעדיף לחנות בצל גם במחיר צרורות של 
לשלשת. אחרי הכל, החבר'ה האלה זורקים לנו 
פירורים ואנחנו ממשיכות לחרבן עליהם חופשי. 
המתווה פשוט: יתנו - יקבלו... אין צורך לחפש 

הגיון בכל דבר.
היו גאות בעצמכן. יש לכן חלק חשוב במשק כנפי 

ההיסטוריה.
אתן, ללא ספק, חלק ממשפחה של נתינה. אחינו, 

תרנגולי ההודו, קיבלו על עצמם את חג ההודיה 
אחיותינו  הקורבן(,  חג  זהו  שעבורם  )למרות 
החסידות פורשות כנפיים בכל מזג אוויר כדי 
להביא צאצאים. בני דודינו, התרנגולים, מוציאים 
כל בוקר את הגרון בהשכמות והשחפים על המזח? 

טוב, הם כבר עפו.
ואנחנו? קיבלנו את השלום הנכסף! 

הנכספות.  השלום  כנפי  את  תענודנה  הערב 
בהמשך, כאמור, תפרשו כנף, תחתמו אצל מש"ק 
כנפי ההיסטוריה על ענף טרי של זית )דיר באלכום 
לאבד אותו, זה ֵצל"ם( ותוצבנה בכוננות בגזרות 

הסכסוך השונות בכדור הכחול.
חלקכן תוצבנה בגבולות המזרח התיכון, חלקכן 
ביבשת השחורה, חלק מכן אף תגענה לקשמיר 
הרחוקה )אקה, גיסתי הנשמה, פרגנה לכם פוך 
פלומה במתנה( וכרגיל, המצטיינות הנועזות שלנו, 
בעלות אורך הרוח, תוצבנה בירושלים. מי יודע, אולי 
השלום יגיע במשמרת שלכן? כדאי לכן, תהפכו 
לסלב כהרף עין, תקבלו בול מיוחד עם הקדשה 

מהנשיא ותוכלו לעוף על עצמכן בכיף.
אז קדימה, בנות, TAKE OFF! פיס אנ' לאב! אל 

תגידו 'יום יבוא', הביאו את היום!"

זאת אומרת, אסטרונאוטית עם חצאית, כדי שאף 
אחד לא יתבלבל חלילה ויחשוב בטעות שהילדה 
שהיא  לוודא  כדי  או  בן,  בעצם  היא  הקטנה 
תהיה יפה וחמודה מספיק על פי התכתיבים 
המקובלים, או ש... אני לא יודעת. אבל בתמונות 
של אסטרונאוטיות אמיתיות בנאס"א, לא מצאתי 
אף חצאית מתנפנפת. מה שברור לי, זה שבין 
האסטרונאוטית הזו לבין המציאות יש קשר דומה 
מהתחפושת  הרחמנייה"  ה"אחות  שבין  לזה 
לזה של אחות אמיתית, או רופאה, או שוטרת. 
אני כנראה לא הראשונה ששמה לב שבנים 
מתחפשים לשוטרים, אבל בנות ל-"שוטרת 
סקסית" )אבל היא בת 4! מה נסגר?( ובן יכול 
להיות רופא, אבל הילדה תהיה "רופאה סקסית", 
כזאת שנראית יותר כאילו יצאה מסרט שלא 
מתאים לגילה מאשר מבית חולים. שום דמיון 

לדבר האמיתי אין שם.
יודעת. יתפסו אותי כמה חברים פה  וכן, אני 
בשבילים ויגידו: "יאללה, גילה, די עם הקיצוניות. 
ילדות  כולה תחפושות של  למה להתקטנן? 
קטנות. אבל תחפושת זו הזדמנות להיות מישהו 
שאני לא, הזדמנות להזדהות עם דמות לחיקוי, 
לחלום, לגלם תפקיד ולברר זהויות. ההוא שחולם 
להיות כבאי, יכול להיות כבאי ליום אחד, להרגיש 

חזק, גיבור ואמיץ ולחוויה הזו יש תפקיד פסיכולוגי 
וחינוכי. ההיא שעפה על חלל, יכולה להתלהב 
שהיא אסטרונאוטית, ממש כמו בספר שלה 
ויכולה להרגיש כמו אסטרונאוטית אמיתית, 
חכמה, אמיצה ומגניבה. אבל לשם כך, עדיף 
שהתחפושת שלה תתמקד יותר בחיקוי של 
המקור ופחות באיך להיות יפה ומתוקה. כך, 
לפחות, נראה לי. בכל אופן, מזל שיש לי אחיינים 
עם חיבה לחלל ואחד מהם אפילו הסכים לתרום 

לבכורה שלי תחפושת נטולת חצאית. 
ומה הקשר ליום האשה? את החשבון הזה תעשו 

כבר בעצמכם. 

יעלי בת ה-4, אסטרונאוטית 
בלב

ועוד אסטרונאוטית עם בלבול 
אישיות
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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
או צרו איתנו קשר בוואטסאפ שלנו: 052-458-4665

פתיחת הפרויקט "מנהיגות צעירה"
תוכנית "מנהיגות צעירה" יצאה לדרך בזכות 
שיתוף פעולה של מרכז הצעירים במועצה, 
לשירותים  באגף  הקהילתי  הבינוי  תחום 
צפוני".  נגב  "מעברים  ומרכז  חברתיים 
התוכנית נוצרה על מנת לתת מענה לחיזוק 
המנהיגות ביישובים. היא בנויה מ-10 מפגשים, 
אשר נותנים כלים למנהיגי ומנהיגות העתיד 
ביישובים, כגון: הכרת גורמי המועצה, כלים 

לפיתוח מנהיגות, סדנאות ניהול ועוד.
התוכנית היא המחזור הראשון ופיילוט ייחודי 

למועצה שלנו!
בהצלחה למשתתפים!

אם אתן ואתם מעוניינות ומעוניינים להיכלל 
במחזור השני של התוכנית, המשיכו לעקוב 
הצעירים.  מרכז  של  הפייסבוק  דף  אחרי 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לווטסאפ שלנו: 

.052-4584665
מעריצים של איסי לי! תותחית על!

 מפגש רכזי צעירים + קול קורא 
רכזי  של  מפגש  התקיים  פברואר  בחודש 
הצעירים במועצה. במפגש הכרנו יותר לעומק 
זה את זה, דיברנו על האתגרים שיש ביישובים 
ואיך יכול מרכז הצעירים לעזור בליווי והכוונה.

אנחנו כבר מחכים למפגש השני!
במספר יישובים אין רכזי צעירים. בואו להוביל 

שינוי!

צעירים בעתיד 
כתת אומן עם יובל דיין!

כרטיסים לרכישה באתר המועצה
מספר מקומות מוגבל

 זמן אמא - #התחלנו 
2 יצאה לדרך! הסדנה  סדנת "זמן אמא" מס' 
מורכבת מ-6 מפגשים, המעניקים לאימהות 
שלהן.  רק  שהן  ביום  שעות  כמה  הטריות 
המפגשים נפתחים בארוחת בוקר קלה ושיח 
עצמה.  באם  המתמקדים  בנושאים  קבוצתי 
הסדנה מלווה על ידי ללי זינגר המדהימה, מנחת 
נשים בנושאי תהליכי הריון, לידה והורות. נותרו 
מקומות אחרונים בסדנה. מעוניינת? התקשרי 

לנעמי – 050-9908497.

כדורגל ביום שישי עם צעירי רהט 
משחק כדורגל משותף עם צעירי רהט, ב-20.3 

ברהט וב-3.4 בשובל.

דף  אחרי  תעקבו  חלק?  לקחת  רוצים  אתם 
הפייסבוק שלנו. מספר המקומות מוגבל!

אז מה היה לנו?

סיור למנהרות הכותל 
סיור מקרב לבבות בשיתוף עם המחלקה 
לתרבות יהודית ב-26.3. יש הסעה, יש כיבוד 

ואין תירוצים. בואו לסיור בירושלים!!
פרטים נוספים בפייסבוק ובוואטספ. הרשמה 

החלה

מעברים 1+1 
אתם זקוקים לעבודה, הכוונה ואיך להציג את 

עצמכם לעולם?
מפגשים אחד על אחד ובחינם! צרו קשר, 

חבל על הזמן.

מקומפגש לתרבות / קרן סביון כחילה, מנהלת מחלקת התרבות

המלצות החודש

פסטיבל אשה בתיאטרון חולון
"פסטיבל אשה" יתקיים בפעם ה-24 בתיאטרון 
ידי  ימי הפסטיבל, שמופק על  חולון. במהלך 
עיריית חולון, יוצגו מבחר יצירות עכשוויות של 
נשים ועל נשים בתחומים שונים, כגון תיאטרון, 
וקולנוע. בין האמניות  מוזיקה, מחול, ספרות 
שייקחו חלק בפסטיבל השנה יהיו קורין אלאל 
עם 30 שנה ל"אנטארקטיקה", רונה קינן במופע 
"זמן התפוז", הפקת מקור לפסטיבל - "שרים 
יהודית רביץ", עם קרולינה, רונה קינן, מאיה 
בלזיצמן, אסף אמדורסקי ואלון עדר וכן מופעי 

מחול, שהכניסה אליהם תהיה חופשית.
מתי? ימים ד'-שבת, 4-7.3.2020, 

בשעות הערב.
איפה? תיאטרון חולון.

חודש האישה 2020: יונה וולך
מועדון "החלוץ 33" בעיר העתיקה בבאר שבע 
בשיתוף פעולה עם בית הסופרים באר שבע 
כולו  שמוקדש  בערב  האשה,  חודש  לכבוד 

למשוררת יונה וולך. 
ידברו על שירתה: ד”ר שירה סתיו, המשוררת 

ד”ר אפרת מישורי והמשורר רוני סומק.
מופע מוסיקלי - אלישע בנאי.

מתי? יום חמישי, 19.3.2020.
איפה? החלוץ 33, באר שבע.

פתוח לקהל הרחב. הכניסה מותנית 
ברישום מראש.

רדיו חזק אוהבת 
מרתון  יתקיים  אביב  בתל  "בארבי"  במועדון 
הופעות מוצלח במיוחד. הליין-אפ כולל את אקו, 
אור אדרי, נעה סגל, שילה פרבר, עדי שחם, לירון 
בן שמעון, רחל ירון, רוקרפוקטס, שני פלג, ורד 
פיקר, דורי קוטאי, רזיה מזרחי, אתל, יעל קראוס, 
סער ליבן, אלה שיק בלום, ירונה כספי )טריו(, רון 
פרץ, הזאבות ואביגיל קובארי. בנוסף להופעות, 

תתקיים תערוכת פופאפ של צילומי רוקנרול 
וחלק מהכנסות המופע ייתרמו לבית רות - בית 

לנערות במצוקה.
 מתי? יום ראשון, 8.3.2020

בשעה 20:00.
איפה? במועדון "בארבי בתל אביב.

דייט עם עצמך: גאלה קוגן מארחת 
את נינט טייב וליאת דויטשר

גאלה קוגן, נינט טייב וליאת דויטשר בערב מיוחד, 
העוסק במערכת היחסים של כל אשה עם עצמה 
פרקטיים  כלים  לרכוש  הצופות  תוכלנה  ובו 
לזיהוי של דפוסים מעכבים, בהיכרות עצמית 
ובמימוש עצמי. גאלה קוגן היא שחקנית ויוצרת 
שיטת אימוני ליבה - אימון תודעה שמטרתו ריפוי, 
איזון והתמרה באמצעות לקיחת 100% אחריות. 
ליאת דויטשר היא מטפלת מומחית לתת מודע, 
 5' מנכ"לית "מרכז דויטשר" ומפתחת שיטת 
הגופים' לתת-מודע. נינט טייב, שתתארח בערב, 
עשתה בעצמה מהפכים גדולים בחייה. היא עזבה 
קריירה משגשגת בישראל כדי להישאר נאמנה 
לעצמה, התחילה מחדש בלוס אנג'לס וכיום עושה 
חיל בעולם המוזיקה האמריקאי והישראלי כאחד. 

מתי? יום ראשון, 1.3.2020
בשעה 19:30.

איפה: בית ציוני אמריקה, תל אביב

ואצלנו במועצה:
שלל אירועים והמון כוח נשי:
יום האשה הבינלאומי  לציון  האירוע המרכזי 
יתקיים ב-12.3.2020 בהיכל התרבות בבאר שבע
אשת  של  השראה  מעוררת  הרצאה  ויכלול 
התקשורת קרן אוזן ומופע סטנד אפ של הגדולה 

מכולן - עדי אשכנזי.

ספורטיבית 
 אירוע הספורט הגדול של הדרום לנשים ונערות 
יתקיים זו השנה הרביעית ביער להב ויכלול צעדה 
)5 ק"מ( ביער להב, שנמצא בשיא פריחתו, מגוון 
תחנות ספורט חווייתיות, מתחם טיפולים מפנק, 
מוסיקה טובה, מזון בריאות )עם חריגות מתוקות 
לנשמה( והמון אנדרופינים באוויר. אל תחמיצו!

מתי? 20.3.2020 בשעה 08:30.
איפה? מרכז ג'ו אלון.

הזמרת והיוצרת המדהימה יובל דיין 
מגיעה אלינו לכיתת אמן מיוחדת במינה 
סיפורים מעוררי השראה, מחשבות והמון מוסיקה.

מתי? 25.3.2020 בשעה 20:30.
איפה? פאב המסגרייה בקיבוץ חצרים. 

"כשפטריק הפך לפטרישה"
ומעורר מחשבה עם חנה בית  מפגש מרתק 
הלחמי, על פמיניזם חתרני וארכיטיפים מגדריים 
בסדרה "בוב ספוג". סדרה מצויירת זו מסתבר היא 
אחת הסאטירות הטובות, החכמות, החתרניות 
מגדר,  פטריארכיה,  על  שנוצרו  והחשובות 

קפיטליזם וחולשות אנוש. 
וגם – מה קרה לפטריק כשהחליט להתחפש לאשה?

מתי? 26.3.2020
איפה? "במה לקהילה", קיבוץ כרמים.

הכניסה חופשית. 

וכולל  בוורוד  הזה  החודש  נצבע  הקטנטונת  בארצנו  גם  ב-8.3.  שנה  מדי  העולם  ברחבי  מצוין  הבינלאומי  האשה  יום 
אירועים, פסטיבלים, תערוכות ומופעים, שכולם מוקדשים למין החזק באמת! ריכזתי עבורכם את המרכזיים שבהם.
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