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 מה קורה? 
לקראת הבחירות: פוליטיקאים 

מבקרים במועצה

במהלך חודש מרץ זוכה המועצה בביקורים 
רבים של חברי כנסת ושרים ממפלגות שונות.

מרב מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה, הגיעה לביקור 
מלווה בנציגים נוספים מטעם המפלגה ובהם 
עומר בר-לב, רם שפע ואפרת רייטן. הארבעה 
סיירו במפעל "סודהסטרים" באזור התעשייה 
"עידן הנגב" ונחשפו לפוטנציאל הרב שמביא 
אתו שיתוף הפעולה האזורי, כשבמוקד נושא 
התעסוקה וחיבור בין יהודים וערבים. ניר זמיר, 
ראש המועצה, קרא לחברי מפלגת העבודה 
ומיכאלי בראשותם לסייע בקידום הזדמנויות 
התעסוקה בנגב, על מנת להמשיך בפיתוח כלכלי 

של האזור.
ח"כ יועז הנדל, שר התקשורת לשעבר וחבר 
סיעת "דרך ארץ" ביקר בשובל ושמע על הקשיים 
שעימם מתמודדים היישובים, ביניהם גם הקושי 
שבעליית גורמים שונים על קרקעות היישוב, 
כפי שקורה בנבטים וביישובים נוספים במועצה 
ועל קשיי החקלאים בעקבות האיום של עליית 
מחירי המים. הנדל נפגש גם עם הנהגת היישוב 
גבעות בר, במטרה להמשיך ולקדם את נושא 
האנטנה ושיפור הקליטה הסלולארית ביישוב 
מול השלטון המרכזי. נציגי היישוב הציגו את 
הנושא בהרחבה והעלו  גם את בעיית הבטיחות 

והביטחון בכבישים באזור.
מפלגת  מטעם  החקלאות  שר  שוסטר,  אלון 
"כחול לבן" נפגש עם חקלאים מיישובי המועצה 
במשרדי "משקי הנגב", הנמצאים בשטח המועצה 
והשתתפו בו חקלאים מיישובי המועצה, ששטחו 
בפני השר את המצוקות וקשיי היומיום שבהם הם 
נתקלים מול השלטון המרכזי. ניר זמיר התייחס 
לדברי החקלאים וקרא למפעל הציוני החקלאי 
לצאת ולהוביל שינוי באמצעות התאגדות. ניר 
לצאת  האזוריות  המועצות  לראשי  גם  קרא 
במהלך משולב למיפוי השטח, כדי לאחד כוחות 

לטובת החקלאים.

חדשות / נועה זמסקי

המליאה אישרה את התוכנית 
האסטרטגית

ביום ראשון, 14.2.2021, אישרה מליאת המועצה 
את התוכנית האסטרטגית של המועצה לחמש 
השנים הבאות. התוכנית כוללת חידוש ועדכון 
של חזון המועצה, היעדים האסטרטגיים וצירי 
הפעולה. היא נוסחה במהלך חצי שנה של עבודה 
ע"י צוות היגוי, שהורכב מנציגי היישובים. ניר זמיר, 
ראש המועצה: "עדכון של תוכנית אסטרטגית 
והתאמתה מדי כמה שנים למציאות המשתנה, 
זו עבודה חשובה. ההחלטה לקיים את התהליך 
האסטרטגי בתקופה כזו מעבירה מסר חשוב: 
איננו עוסקים רק בהווה ובמצב החירום, אלא 
צופים לעתיד." בהמשך התהליך יכתבו צוותים 
המועצה,  ועובדי  תושבים  ציבור,  נבחרי  של 
תוכנית עבודה ליעדים האסטרטגיים ובמקביל 
לכך יתקיים תהליך אסטרטגי עם היישובים, 

שיעסוק ביישוב וביחסיו עם המועצה.

שיתוף פעולה עם הפרויקט של 
מעבר צה"ל לנגב

ביום שלישי, 5.1.2021 נפגשו בעלי תפקידים 
כלכליים ביישובי המועצה בזום עם בעלי תפקידים 
מובילים במנהלת מעבר צה"ל לנגב. המפגש 
אורגן על ידי הליווי הכלכלי באגף היישובים של 
המועצה. העתקת הבסיסים המרכזיים של צה"ל 
לנגב היא מהלך לאומי בעל משמעויות רבות 
למועצה ולאזור. נציגי ונציגות היישובים נחשפו 
ללוחות הזמנים של המהלך ושוחחו על שיתוף 
פעולה אפשרי. קידום כלכלי-אזורי הוא נדבך 
מרכזי להמשך תפקוד מיטבי של בני שמעון 
כמועצה מובילה באזור ואנו נמשיך ליצור חיבורים 

כאלה עבור יישובינו ותושבינו.

מליאת המועצה דנה בתוכנית 
המתאר הכוללנית של המועצה

רביעי,  ביום  שהתקיימה  משותפת  בישיבה 
והוועדה  המועצה  מליאת  דנו   ,14.10.2020
ולבנייה בתוכנית המתאר  המקומית לתכנון 
הכוללנית של המועצה והמליצו על הפקדתה 
בישיבה,  ולבנייה.  לתכנון  המחוזית  בוועדה 
שהתקיימה בזום, השתתפו גם הנהגות היישובים, 
נציגי ציבור, יועצים מקצועיים שהשתתפו בהכנת 
התוכנית ונציגים מטעם משרדי ממשלה ורשויות 

מקומיות סמוכות. 
תוכנית המתאר הכוללנית, שהעבודה עליה 
החלה בשנת 2015, היא תוכנית בראייה כוללת 
למרחב אופייני של מועצה אזורית, המורכב ברובו 
משטחים פתוחים - טבעיים וחקלאיים - ויישובים 
בעלי אופי כפרי. התוכנית קובעת מדיניות תכנון 
לאחר  הבאות.  לשנים  המועצה  מרחב  לכל 
אישורה של תוכנית המתאר הכוללנית במועצה 
הארצית לתכנון ולבנייה, תוכל הוועדה המקומית 
לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר 
ותוכניות מפורטות  תוכניות מתאר מקומיות 
התואמות את תוכנית המתאר, מבלי להיזקק 

לאישור מהוועדה המחוזית.

מירי רגב: נמל התעופה השלישי 
יוקם בנבטים

נמל  כי  מירי רגב, שרת התחבורה, הצהירה 
התעופה הבינלאומי המשלים לנתב"ג ייפתח 
בנבטים ולא בעמק יזרעאל, בסמוך לרמת דוד. 
השרה הודיעה כי תפעל ביחד עם בני גנץ, שר 
הביטחון, להעברת החלטת ממשלה בנידון. רגב 
אמרה זאת במהלך ביקור עבודה שערכה עם 

תוכן העניינים

noaz@bns.org.il עורכת: נועה זמסקי

משתתפים: תמר אדמתי, אלון קוברסקי, 
נועה שמריהו, רונה פויירינג, שירלי חכם יפרח, 

בר שניידר, ברית אופיר, אלון שריר, איסי-לי 
קמפבל, אייל גרנסיה, עו"ד ענבר ברקוביץ 

אפרים, ליאור ליאני, אופיר דיין 

עריכה לשונית: יזהר בן נחום

מו”ל: מועצה אזורית “בני שמעון”

כתובת: צומת בית קמה ד.נ. נגב 85300

עיצוב ועריכה גרפית: סטודיו רווה-פלג

 דבר ראש המועצה

ניר זמיר
מרץ 2021 

תושבות ותושבי בני שמעון 

ובקרוב נחוג את חג הפסח.  האביב שוב בפתח 
למרבה הצער, זו השנה השנייה שנאלץ לעשות 
וכלכלי  זאת במצב של משבר בריאותי, חברתי 

שכמותו לא ידענו. 

לאורך השנה שחלפה למדנו להתמודד עם הנגיף 
והשלכותיו, אבל הוא ממשיך לאתגר אותנו גם עתה, 
יום מחדש. למרות האתגרים, אפשר אולי,  בכל 

בזהירות, לראות אור בקצה המנהרה. 

אחרי שבועות ארוכים של סגר, התחלנו בחזרה 
זהירה לשגרה. יש ירידה מתמשכת במספר החולים 
ואנחנו שומרים איתן על מעמדנו כמועצה ירוקה. 
אתם, התושבות והתושבים, צעירים וותיקים, מכל 
היישובים – שומרים על ההנחיות והולכים להתחסן 

במספרים גבוהים.

עדיין עמנו. רק  הנגיף   – נשכח  בל  זאת,  למרות 
הראשון  מהנפטר  גדול  בצער  נפרדנו  לאחרונה 
מהנגיף במועצה, מרדכי ועקנין ז"ל, עובד המחלקה 
לשירותי דת במועצה, תושב ברוש. הרשו לי מפה 

להביע את תנחומי הכנים למשפחה האבלה.

אני שב וקורא מכאן לכל מי שטרם התחסן, למי 
שמעגל פינות בשמירה על הכללים, לכל מי שאולי 
חושבים שהדבר הזה מאחורינו – שמרו על עצמכם, 
על משפחותיכם, על חברי הקהילה שלכם וחבריכם 
לעבודה. אל תקלו ראש ושמעו להוראות מומחי 

הבריאות. רק כך ננצח. 

כמו שהאביב בא, הפרחים שוב פורחים והעצים 
מתכסים בעלים חדשים, כך גם תהליכים שזרענו 
מספר  לפני  כעת.  מלבלבים  הדרך  בתחילת 
שבועות סימנו את השלב הראשון של התהליך 
ויעדים  מטרות  חזון,  לניסוח  החדש  האסטרטגי 
לבני שמעון לשנים הקרובות. את ההישג סיכמנו 
בערב משותף לכל ההנהגות ומובילי התהליך בכל 
היישובים. החלק הראשון של התהליך האסטרטגי 

אושר במליאת המועצה לאחר מפגש ההנהגות וכך 
אנו יוצאים לדרך. 

הצירים  על  העבודה  את  מתחילים  אנו  כעת, 
האסטרטגיים העיקרים שנקבעו: קהילתיות דו-
כלכלה  פיתוח  עתיד,  פני  צופה  חינוך  רובדית, 
ותעסוקה, מועצה ירוקה מדגימה והובלה אזורית 
העבודה  צוותי  מגובשים  אלה  בימים  משולבת. 
לצירים השונים ואלה צפויים להתחיל את עבודתם 

בהקדם. 

החיים בנגב מזמנים לנו אתגרים מורכבים. אתגר 
אחד כזה הוא נושא השלכת הפסולת בשטחים 
הפתוחים ושמירה על הניקיון באופן כללי. המועצה 
בראשותי עושה מאמצים אדירים כדי להפסיק את 
התופעות הפסולות של השלכת פסולת פיראטית 
וביחד עם רשויות שכנות ושותפות אנו מובילים 

מלחמת חורמה בתופעה זו.

לאחרונה, התקיימה ישיבה חשובה מאוד עם ראש 
עיריית רהט וראש המועצה המקומית לקיה לשיתוף 
פעולה בנושא זה. בנוסף לכך, הוקמה ביוזמתה 
של מחלקת שפ"ה וסביבה במועצה קבוצת נאמני 
ניקיון בכל היישובים. מדובר בתושבים שלוקחים 
אחריות ושקיות אשפה ויוצאים לטבע, לנקות אחרי 
מטיילים – שלשמחתנו גודשים את האזור היפה 
והירוק שלנו בתקופה זו ולצערנו, פעמים רבות מדי 
"שוכחים" לקחת איתם את האשפה כשהם הולכים.

בקרוב, כך יש לקוות, תביא איתה החזרה לשגרה 
גם את חזרתם של אירועי התרבות שחסרו לנו 
כל כך ועמם גם הרבה מאוד שמחה לרגל שנת 
ה-70 למועצה. אני מקווה מאוד כבר לראות את 
כולכם שוב, פנים אל פנים, שמחים וחוגגים, בהקדם 

האפשרי. 
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השכבה הבוגרת, ליום התנדבות בהקמת חוות 
הצופים הדרומית במרכז ג'ו אלון. במהלך היום 
עבד והתנדב כל שבט במשך כשעתיים בהקמת 
החווה, בהובלתה של קומונת המרכז הארצי 
לצופיות. בשאר הזמן עברו השבטים השונים 
המרכזים  כתבו  תכניו  שאת  חינוכי,  סמינר 
הבוגרים והצעירים. תחילתו של הרעיון להקים 
מרכז חיבורים וצופיות לתושבי הדרום היתה 
בשנה שעברה. יום ההתנדבות הוא יריית פתיחה 
לפעילויות הבאות במרכז ג'ו אלון כמרכז הצופים 
של הדרום, מרכז של צופיות וחיבורים בין אנשים 

וקהילות.

ילדה מיוחדת זכתה בחוויה 
מיוחדת! 

השיטור הקהילתי בראשותו של אבי אור-חן, 
בשיתוף מתנדבי "ניידת המשאלות" של משטרת 
ישראל, הגיעו ביום שלישי, 15.12.2020, לשמח 
את אביב אלבר המדהימה מבית קמה, שזכתה 
ליום כיף בלתי נשכח. כבר בבוקר עלתה אביב 
דרגה  קיבלה  למידותיה,  שנתפרו  מדים  על 
משטרתית והגיעה בניידת לבית המועצה, שם 
קיבלו את פניה ניר זמיר, ראש המועצה, אמיר 
ברזילי, מנהל אגף החינוך ונציגים מאגף החינוך. 
לאחר מכן זכתה אביב בסיור בתחנת רהט, 
התנסתה ברכיבה על סוס ביחידת הפרשים 
הימי  השיטור  ביחידת  בסירה  בשייט  ואפילו 
באשקלון. הוריה של אביב, אורי ואלכס, הודו 
לשיטור הקהילתי, שדואג לעטוף את התושבים 
של המועצה, ולמועצה האזורית בני שמעון, על 

הליווי והמענה לאורך השנים.

לומדים לבנות פינות ישיבה 
עבור "שביל בני שמעון"

ביום שישי, 25.12.2020, עברה ועדת השביל, 
ועדה חדשה שהוקמה במרכז החברתי בשיתוף 
עם פרויקט "שביל בני שמעון", הכשרה בבניית 
פינות ישיבה ממוחזרות מרפסודות. החניכים 
והחניכות למדו להשתמש בכלים השונים, לשייף 
ולצבוע. חברי ועדת השביל ילמדו וידריכו בהמשך 
את שאר חברי המרכז החברתי בבניית פינות 

הישיבה.

על צדק ועל צדקה

שכבה י"ב בתנועת "השומר הצעיר" בבני שמעון 
בעבודה   ,16.10.2020 שישי,  ביום  התנדבה 
חקלאית במושב אשבול. חניכי התנועה טיפלו 
בעצי לימון, עישבו ועזרו לחקלאים בתקופה זו 
שאין בה עובדים. חלקו השני של היום הוקדש 
לשיחה מרתקת על צדק וצדקה ועל קבוצה 
כמהפכנית בחברה. אחרי קבלת שבת מרגשת 
וסיום קבוצתי לחוויה, יצאו החניכים בידיעה שהם 

יחזרו שוב להתנדבות!

איכות  בנושא  קורה  מה 
סביבה וקיימות

ציון לשבח בבית הנשיא

7.12.2020, קיבלה המועצה בטקס  ביום שני, 
חגיגי שהתקיים בבית הנשיא בירושלים, תעודת 
ציון לשבח על שיפור משמעותי בכמות ובאיכות 
של פסולת האריזות שנאספה השנה ביישובי 
המועצה. הטקס נערך  במסגרת יום המחזור 
3 רשויות נוספות  של ישראל ובמהלכו קיבלו 
ציון לשבח ו-4 רשויות קיבלו את "אות הרשות 

הממחזרת".
תהליך מחזור האריזות והצבת פחים כתומים 

ביישובים החל במועצה בשנת 2017. מאז עולה 
מדי שנה כמות האריזות שנאספות, מ-60 טון 
2018 ליותר מ-100 טון בשנת  אריזות בשנת 
2020. בנוסף לכך, נאספו השנה במועצה גם 
כ-200 טון של פסולת אריזות זכוכית, בקבוקי 
שתיה וקרטונים. לאלה מתווספים סוגי מחזור 
אחרים, כגון נייר, טקסטיל, ולאחרונה גם פסולת 
אלקטרונית. עד היום הוצבו ביישובי המועצה 
יותר מ-650 פחים כתומים. לאור העלייה הגדולה 
בכמויות המחזור, נדרשת המועצה להגדיל את 
תדירות הפינוי וכמות הפחים. התושבים נענים 
למשימת המחזור ורואים בלקיחת אחריות על 
הפסולת חלק חשוב מחיים מקיימים. בהחלט 

סיבה לגאווה!

מסיכות מגינות פעמיים

במסגרת המודעות לנזקים הנגרמים משימוש 
רב במוצרים חד-פעמיים והרצון לצמצם את 
הפסולת שאנו מייצרים, חולקו בכל בתי הספר 
היסודיים במועצה מסיכות רב-פעמיות לילדי 
כיתות א'-ד' שחזרו ללימודים. חלוקת המסיכות 
היא יוזמה של ועדת איכות הסביבה במועצה. 
אסף רוט, יו"ר הוועדה: "חינוך לסביבה וקיימות 
הוא צעד ליבה במסגרת מהלך כולל. במציאות 
שבה מושלכים בכל חודש חמישה מיליארד 
מסיכות לאשפה ברחבי העולם, אנו שמחים 

להיות חלק משינוי המגמה."

חנוכת עבודות השיקום והפיתוח 
של נחל קמה בשובל

בקיבוץ  התקיים   ,29.10.2020 חמישי,  ביום 
ופיתוח  שיקום  לפרויקט  חנוכה  טקס  שובל 
של נחל קמה, לאחר סיום העבודות במקום. 

צמרת משרד התחבורה בנבטים ביום   >>
שלישי, 17.11.2020. השרה נענתה לבקשתם של 
ניר זמיר, ראש המועצה, ושי חג'ג', ראש המועצה 
האזורית מרחבים, להתחיל בשבועות הקרובים 
בעבודות להרחבת כביש 264 ולהקצאת 60 מיליון 
ש"ח מתקציב המשרד להרחבה של צומת אשל 

הנשיא.

מה קורה ביישובים
חנוכת בית כנסת והכנסת ספר 

תורה בבית קמה

בשמחה והתרגשות עד דמעות, למרות הפורום 
המצומצם בגלל מגבלות הקורונה, נחנך ביום 
חמישי, 12.11.2020, בית הכנסת בקיבוץ בית 
קמה והוכנס לתוכו ספר תורה. באירוע המרגש 
נכחו הרב דוד לאו, הרב הראשי לישראל. הרב 
יעקב אביטן, שר הדתות. הרב גבי קדוש, רב 
המועצה. ניר זמיר, ראש המועצה. הרב שלמה 
רענן, מנכ"ל ארגון "איילת השחר", סיגל מורן, 
המשפחות  ונציגי  הקודמת  המועצה  ראשת 
התורמות: משפחת דיין מסאו פאולו, שתרמה 
לבניית בית הכנסת ומשפחת אידלס, שתרמה 

את ספר התורה. 
הרב גבי קדוש בירך "שהחיינו וקיימנו והגיענו 
לזמן הזה" ואמר: "בית הכנסת פתוח לכל. הוא 
יהווה סמל לסובלנות, הקשבה וראיית האחר 
והשונה ומאידך גיסא, יהווה גורם מאחד ומחבר 
לכולנו! אירוע מיוחד זה מתאים לסלוגן המיוחד 

של המועצה: 'קהילה של קהילות'."
ניר זמיר ציין את חנוכתו של בית הכנסת בבית 
"השומר  תנועת  ידי  על  קיבוץ שהוקם  קמה, 
הצעיר", כאירוע מיוחד ושיבח את יכולת הקבלה 
והשיח בין חברי הקהילה שהביאה להקמתו של 
בית הכנסת תוך הקשבה וכבוד הדדי. שר הדתות 
והרב הראשי ציינו לחיוב את השתתפותה של 
המועצה בשליש מעלות הקמתו של בית הכנסת 
ואת איכותם ורמתם הגבוהה של שירותי הדת 

הניתנים על ידה.

קירוב לבבות בין נבטים ותל שבע

ביום רביעי, 6.1.2020, התקיימה פגישת זום בין 
נציגי נבטים, עומר אבו רקייק, ראש המועצה 
ניר זמיר, ראש המועצה  המקומית תל שבע, 
ובכירי המועצה. הפגישה עסקה ביחסים בין שני 
היישובים. נציגי המושב הציגו רשימה ארוכה של 
אירועים ביטחוניים שמהם סבלו תושבי נבטים 
בשנה האחרונה וביקשו מאבו רקייק לטפל בכך, 
למען שיפור איכות החיים בשני היישובים ושיפור 

ביחסי השכנות.
וגם אנחנו  "אינני מקנא במה שאתם עוברים 
סובלים מכך", אמר אבו רקייק. "זהו תהליך ארוך, 
שדורש שילוב של אכיפה וחינוך". אבו רקייק ביקש 
את המצגת כדי להציגה בפני מליאת המועצה 
המקומית תל שבע. "אני אעשה את המקסימום 
כדי לקדם את הקשרים בין היישובים. נדרש שילוב 
של אכיפה רבה, חינוך והסברה. יש לנו רעיונות 
שאפשר לקדם כדי להפגיש בין התושבים ולקרב 
בין האנשים". ניר זמיר, ראש המועצה: "נעשה הכל 
כדי לקדם פעילויות של היכרות ושיתוף פעולה. 
אני מאמין שפעילויות כאלה יקדמו יחסי שכנות 

טובה בין היישובים."

התחדש פורום מנהלי הקהילות

לאחר הפסקה ארוכה, התחדש ביום שלישי, 
13.10.2020, פורום הבינוי הקהילתי של המועצה, 
שבו משתתפים מנהלי קהילות ואגודות קהילתיות 
מיישובי המועצה. הפורום נועד להכשרה, לימוד 

עמיתים וחיבור בין מנהלי הקהילות השונות.   
ראש  זמיר,  ניר  פתח  הראשון  המפגש  את 
המועצה: "המצב האידיאלי של שלטון דו-רוחבי 
הוא מועצה חזקה ויישובים חזקים, שיש בהם 
הנהגות מקומיות חזקות. תפקיד המועצה הוא 

להתאים את הפתרונות והתשובות לכל אחד 
מהיישובים שלנו, בהתאם לצרכיו ולרצונותיו. 
על היישובים צריכים לתכנן קדימה, לנהל את 
קצב הצמיחה הדמוגרפית ולהתאים לכך את 
התשתיות הדרושות. המועצה לוקחת אחריות 
גם על התחום העסקי והכלכלי במועצה ולא רק 
על הרווחה, החינוך והשירותים המוניציפליים. 
מינינו מלווה כלכלי ליישובים באגף היישובים, 
חידשנו את פורום מנכ"לי המפעלים ויצרנו תוכנית 
אסטרטגית לחברה הכלכלית. אני עוסק רבות 
בפיתוח הכלכלי של המועצה, שאמור בעתיד 
להניב כספים שבאמצעותם נוכל לסייע לקהילות".

ובחינוך  בחינוך  קורה  מה 
החברתי

תעודות ראשונות ב"עדני הנגב"

"שנה ראשונה, מחצית ראשונה, תעודה ראשונה. 
המלה 'ראשונה' מסמלת שיש משהו אחריה, כי 
אחרת היינו אומרים פשוט 'אחת'. אני גאה בכל 
אחת ואחד מכם על הדרך האישית, הקבוצתית 
והבית ספרית", כך פתחה אורלי פסל, מנהלת 
ביה"ס "עדני הנגב" לחינוך מיוחד, את דבריה 
בטקס קבלת התעודות הראשון של בית הספר 
11.2.2021. גם אנחנו,  שהתקיים ביום חמישי, 
במועצה, גאים בכם, תלמידים יקרים ובכל הצוות 
החינוכי הנפלא של "עדני הנגב" ומאחלים המשך 
וכמובן,  ואחד  אחת  לכל  והתפתחות  למידה 

בריאות איתנה. 

הקמת מרכז צופיות דרומי במרכז 
ג'ו אלון

ביום שלישי, 15.12.2020, הגיעו תשעה שבטים 
מהנהגת דרום של תנועת הצופים, כ-200 חברי 

חדשות / נועה זמסקי
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בנות יחידת "עוקץ" התאמנו 
בבני שמעון

בנות יחידת "עוקץ", יחידת הכלבנים של צה"ל, 
הנמצאות בסוף מסלול ההכשרה שלהן כלוחמות 
חוד ביחידה, אחת מהן בת להב, הגיעו בסוף 
ינואר להתאמן בבני שמעון. הלוחמות התאמנו 
הוותיקים  בבית  והתארחו  שונים  במתקנים 
במבואות הנגב. את האימונים, הכוללים כניסה 
לבתים וסריקתם, ערכו הבנות בבתי משפחות 
בלהב. במהלך ימי האימונים פינקו משפחות 
ממשמר הנגב את הלוחמות בארוחות חמות 

ופינוקים.

הוותיקים  אצל  קורה  מה 
ובחגים

ט"ו בשבט לוותיקי המועצה

במהלך השבוע שקדם לט"ו בשבט קיימו עמותת 
יהודית  והמחלקה לתרבות  בני שמעון  ותיקי 
במועצה פעילות ט"ו בשבט בבתים החמים של 
ותיקי המועצה ביישובים. נדב כהן, העוסק בגינון 
טיפולי, העביר לוותיקים פעילות שכללה הסברים 
ולימוד בתחום החקלאות והגינון ולאחריה שתילת 
עציצים. הוותיקים זכו למפגש מהנה, מלמד 

וחווייתי. 

מגילת אסתר/מגילת בני שמעון

70 שנותיה של המועצה האזורית בני שמעון הם 
מגילה בפני עצמה. המחלקה לתרבות יהודית 
במועצה כתבה השנה, לכבוד יום ההולדת העגול, 
"מגילה" על פורים בבני שמעון - מה זה פורים 
בשבילי? אוסף של חוויות וזכרונות מחג הפורים 
שכתבו תושבים במועצה. מגילת אסתר/מגילת 
בני שמעון חולקה לפני חג הפורים לבתי התושבים 

או לתיבות הדואר. 

מנעולן
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מבצעים חמים
לתושבי בני שמעון

<<       בסמוך לנחל הוקם לאחרונה מתקן ספורט 
וכושר. מגרש האתלטיקה הסמוך, המשמש את 
ונסלל מגרש  תלמידי "מבואות הנגב", שופץ 
חנייה גדול, שישמש את קהל הצופים במופעים 

באמפיתיאטרון שובל.

שותפים לשביל בני שמעון

8.9.2020, התקיימה פגישת זום  ביום שלישי, 
של  נציגים  בפני  שמעון  בני  שביל  להצגת 
משרדי הממשלה הרלוונטיים ,כדי לרתום אותם 
כשותפים לפרויקט. היוזמה להקמת שביל חוצה 
מועצה עלתה לראשונה בהאקתון של המועצה 
ומאז התפתחה לפרויקט דגל המקיף אגפים 
יישובי המועצה ושותפים  רבים במועצה, את 

משמעותיים במרחב. 
ניר זמיר, ראש המועצה, פתח את הישיבה וציין את 
שיתוף הפעולה במרחב כערך מוביל של המועצה. 
הובלה בתחומי הסביבה והקיימות, הוסיף ניר, היא 
אחת ממטרות העל של המועצה לשנים הקרובות. 
"פרויקט השביל הוא חלק מהמאמץ לחבר את 
הקהילות שלנו וקהילות נוספות למרחב הפתוח, 

לשמור עליו, להכיר אותו ולטייל בו." 
נציגי השותפים לפרויקט, משרדי החקלאות 
והתיירות, רשות הטבע והגנים וחברת "מקורות", 
הכירו בחשיבותו של הפרויקט והסכימו להפוך 
והתיירות  השביל  בפיתוח  ולסייע  לשותפים 
סביבו. כמו כן, הדגישו את חשיבותו בשמירה 
על השטחים הפתוחים וערכי הטבע והסביבה 
של המועצה והפוטנציאל שלו בפיתוח התיירות 

והכלכלה באזור.

מבצע לפינוי פסולת בניין

>>

גם הקורונה לא עצרה אותנו. רגע לפני שהשארנו 
את 2020 מאחורינו, הסתיים במועצה בהצלחה 
מבצע פינוי של מפגעי פסולת בניין. יותר מ-2,800 
טון של פסולת בניין פונו בשבועות האחרונים 
ונבטים, בשמורת פורה  ביישובים גבעות בר 
להב-דביר- נופית  )דרך  המחצבות  ובכביש 
שומריה(. עלות המבצע - כרבע מיליון ש"ח. 
הפרויקט של מחלקת שפ"ה וסביבה יצא לפועל 
בהובלה, ליווי ותמיכה של אשכול הרשויות נגב 
מערבי והמשרד להגנת הסביבה. לצערנו, בדומה 
לשאר הפעולות הנרחבות שעושה המועצה 
בטיפול במפגעי פסולת, גם הפעם זו אולי רק 

התחלה, אבל גם על כך אנחנו מוקירים תודה.

מה קורה בתחום ההתנדבות
מתאמנים בחילוץ והצלה

ביום שני, 22.2.2021, התקיים באתר ההרס של 
פיקוד העורף בזיקים אימון של מתנדבי יחידת 
סע"ר )סיוע עצמי ראשוני( בבני שמעון. בשל 
ההשתתפות  התאפשרה  הקורונה,  מגבלות 
מחלים  או  מתחסן  תעודות  לבעלי  באימון 
חילוץ  היחידה  חברי  תרגלו  באימון  בלבד. 
מאתר הרס בליווי גורמי מקצוע מפיקוד העורף. 
המתנדבים התבלטו במוטיבציה רבה, שיתוף 
פעולה, השקעה ורצון ללמידה. ברצוננו להביע 
את תודתנו והערכתנו למתנדבים, המשקיעים 

מזמנם הפרטי ומתגייסים למשימה חשובה זו.

חיבוק לחורף בבני שמעון

יותר מ-600 מעילים טובים לשימוש ואיכותיים, 
חלקם חדשים שנרכשו במיוחד על ידי תושבים 
כתרומה, נאספו בחודשיים האחרונים במועצה 
 - מעילים  איסוף  של  ארצי  מבצע  במסגרת 

"חיבוק לחורף". המבצע הוא פרי שיתוף פעולה 
של העמותות "רוח טובה", "פתחון לב" ו"שינוע 
חברתי" והרשויות המקומיות שבחרו לקחת חלק 
במבצע. המועצה, באמצעות יחידת ההתנדבות, 
לקחה חלק פעיל במבצע ושימשה אחת מנקודות 
האיסוף, המיון והאריזה המרכזיות בדרום הארץ. 
המעילים מוינו ונארזו על פי מין וגיל של אוכלוסיות 
היעד ולחלקם צורפו גם ציורים וברכות של ילדים. 

תרומות לחדר המתנות בסורוקה

אנחנו מוצפים כל הזמן בהודעות מסוגים שונים 
מדלגים  אנחנו  רובן  על  השונים.  במדיומים 
ומדפדפים הלאה כי הזמן קצר וההודעות מרובות, 
אבל לפעמים מגיעה אלינו הודעה שנוגעת בנו, 
מוציאה אותנו מאזור הנוחות ומפעילה אותנו. כך 
קרה לדקלה יהב, תושבת להב ומורה ב"מבואות 

הנגב".
ובה  ווטסאפ  הודעת  קיבלתי  כשבוע  "לפני 
נאמר שחדר המתנות של בית החולים 'סורוקה' 
התרוקן לחלוטין", מספרת דקלה. "התקשרתי 
מיד למספר הטלפון בתחתית ההודעה ודיברתי 
עם אור-לי בראשי זמיר, שהקימה ומפעילה את 
חדר המתנות בעזרת צוות מתנדבים. "באותו 
הרגע החלטתי שהחדר חייב להתמלא בהקדם. 
ידעתי שזאת משימה פשוטה, כי אני מכירה את 
האנשים בקבוצות הווטסאפ שלי ואת הלב הרחב 
של כולם והיה לי ברור שנצליח להשלים את 

המשימה במהירות."
ביום חמישי, 22.10.2020, הועברו המתנות לבית 
החולים"סורוקה". "זו חוויה אמיתית לראות את 
הלב החם של הקהילות סביבנו. תודה לכל 
התורמים והנרתמים לסייע ואני מאמינה שיהיו 
יוזמות כאלה גם בעתיד. אם יש לכם מתנה 
שאינכם צריכים, זכרו שיש מי שישמח לקבלה. 
ואני מבטיחה  אנא העבירו אלי את המתנות 
להעביר את כולן לחדר המתנות. דקלה: -052

.8015781

חדשות / נועה זמסקי
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תמר אדמתי
ביום שלישי, 2.3.2021, התקיים בפארק "דודאים", 
פארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב, טקס חנוכת 
מפעל למיון פסולת. בטקס לקחו חלק השרה 
להגנת הסביבה, גילה גמליאל, מנכ"ל המשרד 
להגנת הסביבה, דוד יהלומי וראשי רשויות בנגב. 
המפעל מביא בשורה חדשה ומשמעותית לנגב 
כולו – תם עידן ההטמנה ונפתח עידן המיחזור.

מפעל המיון החדש הוקם בעלות של כ-100 
מיליון ₪ ושותפים לו המועצה האזורית בני 
שמעון, החברה הכלכלית של המועצה וחברת 
מאזן  את  ישנה  המפעל  אקולוגיה".  "נגב 
הפסולת בנגב ויטפל בפסולת ביתית מעורבת 
בכלל הרשויות המקומיות בדרום הארץ. 80% 

מהפסולת הביתית תמוחזר. 

המפעל יקלוט מדי יום כ-1,300 טון אשפה ביתית 
הפסולת  ובנגב.  בדרום  תושבים  כמיליון  של 
בטכנולוגיות  זרמים  למספר  תמוין  הביתית 
במבנה  תטופל  היא  בעולם.  מהמתקדמות 
מקורה, המנטרל מפגעי סביבה, ציפורים, אוויר 

הקרוב  בעשור  שיוביל  בתהליך  מדובר  וריח. 
להגשמת האסטרטגיה שהציב המשרד להגנת 
הסביבה: צמצום של היקפי ההטמנה והגדלת 
היקפי המיחזור עד ל-80% מהפסולת הביתית 

האורגנית. 

ויישלחו למפעלי  ייארזו  החומרים הממוינים 
מיחזור בארץ ובעולם. מהפסולת האורגנית יופק 
באתר "דודאים" דשן איכותי לחקלאות ולגינון. 
בין הטכנולוגיות המתקדמות שבהן יעשה שימוש 
במפעל החדש גם טכנולוגיה ראשונה בארץ של 
שאיבת שקיות פלסטיק. שואב השקיות יפריד 

את השקיות מכלל הפסולת וידחס אותן. 

כ-100 עובדים חדשים מהדרום יגויסו לעבודה 
במפעל במגוון של תפקידים והכשרות. הקמתו 
משמעותי  דרך  ציון  מהווה  המיון  מפעל  של 
בשירות שמעניק פארק המיחזור "דודאים" במגוון 
סוגי פסולת תחת קורת גג אחת, דבר המייעל את 
אופן הטיפול בפסולת ותורם לצמצום מפגעים 

סביבתיים.

הרשויות המקומיות שיפנו פסולת ל"דודאים" 
יהיו שותפות מלאות לתהליך המיחזור ויתרמו 
ליצירת סביבה נקייה ומקיימת יותר עבור כלל 

תושבי הדרום והנגב.  

ניר זמיר, ראש המועצה: "שיתוף פעולה הוא חלק 
מהדנ"א של בני שמעון. אנו מאמינים שביחד 

ניתן לעשות דברים גדולים וטובים יותר. בשנים 
האחרונות הצליחה המועצה להביא להסכמים 
ופרויקטים משותפים עם הרשויות השכנות ועם 
גופים מהנגב כולו. הצבנו לעצמנו כמטרה להוביל 
בתחום איכות הסביבה בדרום ובישראל כולה 
ופארק "דודאים" הוא האופן שבו מטרה זו באה 
לידי ביטוי בשטח. מפעל המיון והמיחזור מביא 
עימו בשורה אמיתית לאזור ולמדינה. מדובר 
בפרויקט בסדר גודל חסר תקדים באזור, שיהווה 
תרומה משמעותית למאבק למען איכות הסביבה 

ברמה העולמית ובישראל ובדרום בפרט.

"זו  רוביק דנילוביץ', ראש עיריית באר שבע: 
בשורה גדולה מאוד לנגב. יש פה יוזמה של רשות 
מקומית שלוקחת אחריות על הסביבה, על איכות 
האוויר והחיים של כולנו. המפעל הזה מסמן את 

העולם החדש בשיתוף פעולה בין כולנו." 

ניר בר-דוד, מנכ"ל פארק "דודאים": "היום אנחנו 
מציינים התחלה של מימוש חזון. באמצעות 
המפעל נצמצם את כמויות הפסולת המופנות 
להטמנה. עידן ההטמנה תם. אני קורא לשרה 
להגנת הסביבה וראשי הרשויות להמשיך ולפעול 
על מנת להגיע ליעד ולסגור את מעגל הטיפול 
בפסולת. אנחנו שותפים ומחויבים למטרה, עלינו 
לפעול יחד כאנשים פרטיים, כאזרחים במדינה 
וכאנשי ציבור. נדרש לוותר על הרגלים ולהשקיע 

באידאל שנקרא 'סביבה'."

מהנגב תצא 
הבשורה: תם עידן 

ההטמנה
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אלון קוברסקי, מנהל שיווק אזור קמה

של  הכלכלית  החברה  מנכ"ל  קרואני,  דרור 
המועצה ב-20 השנים האחרונות, מתהלך בשבילי 
הבוץ ומספר ש"כאן יהיה הכביש המרכזי" ו"מאה 
מטר מאתנו, עתידה אחת מהחברות הגדולות 
את  להקים  וירקות  פירות  להפצת  בישראל 
המערך החדש שלה." בינתיים, אנחנו רואים פה 
רק שבילי עתירי בוץ, אבל דרור כבר רואה אזור 
תעשייה. בעוד כמה חודשים, כשטרקטורים יעלו 
על השטח, נוכל כולנו לראות את אזור "קמה" 

קורם עור וגידים. 

אזור התעשייה החקלאית "קמה" מוקם בימים 
פועלים משרדי המועצה  אלה במתחם שבו 
האזורית בני שמעון בצומת בית קמה. האזור 
וגידים, מרחיב את אזור  עור  החדש, הקורם 
המפעלים הוותיק, הפועל במתחם שכולל כיום 
את מפעלי אבשלו"ם ומפעל "תבליני הנגב", בכ-

200 דונם נוספים של תעשייה חקלאית מתקדמת 
ואיכותית ביותר.

"פיתוח כלכלי אזורי הוא קריטי לאיתנות המועצה 
שלנו. בסופו של יום, זה מה שמאפשר חינוך, 
רווחה ופעילויות תרבות ברמה גבוהה כמו שיש 
אצלנו", אומר ניר זמיר, ראש המועצה. "לשמחתנו, 
המועצה שלנו מצטיינת בפיתוח כלכלי וכראש 

מועצה אני מציב את הנושא הזה במקום גבוה 
בסדר העדיפויות. גם באזור 'עידן הנגב', שהוא 
שותפות בין בני שמעון, רהט ולהבים, היתה לנו 
השפעה מכרעת על ההקמה. היום, אחרי לא מעט 
שנים של עבודה קשה, אנחנו מתחילים לקטוף 
את פירות המאמץ. בעקבות ההקמה של 'עידן 
הנגב' ירדה האבטלה ברהט בעשרות אחוזים ויש 
לכך השלכות מרחיקות לכת על מרקם ואיכות 

החיים באזור שלנו."

בכל אחד מהמגרשים במתחם ניתן להקים חנות 
מפעל לתוצרת חקלאית בגודל של עד 300 מ"ר. 
פתיחת האפשרות הזו תזניק את כמות העסקים 
באזור ותאפשר גם לעסקים שיש להם נגיעה 
תיירותית, כמו יקב קטן, מבשלת בירות, בית 
בד, מעדנייה, חנות לממכר סלי פיקניק וכדומה, 
לפעול במקום. בנוסף לאלה, יכלול המתחם 
גם שטחים ציבוריים מטופחים לרווחתם של 
התושבים והמטיילים באזור, שיהפכו את המתחם 

החדש לאטרקציה תיירותית וקמעונאית.

כמו כן, מתוכננת גם הקמה של מטבח שיתופי 
יצרנים ביתיים לשכור  יוכלו  מקצועי, שאותו 
המצוידים  מוצרים  בו  ולייצר  שעות  למספר 
ברישיון של משרד הבריאות ותעודת כשרות. 
את המוצרים יוכלו למכור בחנויות באזור ובכל 

חנות אחרת בארץ.

"לפני עשרים שנה, כשהתחלנו עם 'דודאים' 
ו'עידן הנגב''", מוסיף דרור, "לא ידענו כמה אקוטי 
זה יהיה לחיים שלנו כאן. היום כולם מכירים 
בחשיבות של בניית מקורות הכנסה עצמאיים 

למועצה.".

"הקמת האזור תשפר את איכות חייהם של 
התושבים במקומות שונים ברחבי הנגב", מסביר 
ניר זמיר, ראש המועצה. "חקלאים שהתחילו 
ממשקים קטנים מאחורי בית המגורים גדלו 
זאת,  לצד  אבל  מאוד,  משמח  זה  והצליחו. 
הפעילות המתרחבת יצרה גם קשיים לתושבים, 
העמסת  או  משאיות,  של  רבה  תנועה  כמו 
תוצרת בשעות הלילה. זאת תופעה שקיימת 
בכל רחבי הארץ. אזור "קמה" מוקם קודם כל 
כדי שמשקים גדולים כאלה יוכלו לצאת מתוך 
תחומי המושבים למתחם מרוכז וכך לפתור את 
הבעיה של הפרעה לתושבים. המתחם המוסדר 
יאפשר לבעלי העסקים להתפתח ולגדול בצורה 
מסודרת. גם הכבישים סביב אזור התעשייה 
החדש יעברו הרחבה והתאמה, בשיתוף פעולה 
בין משרדי הממשלה והמועצה. אנחנו מצפים 
להתקדמותו של הפרויקט וסומכים על דרור 
והצוות שלו בחברה הכלכלית שיעשו זאת בצורה 

אזור תעשיה קמה

הטובה ביותר, כפי שעשו בפרויקטים אחרים 
שהם מובילים."

ופיתוח"  ייזום  "בני שמעון  החברה הכלכלית 
קיבלה מרשות מקרקעי ישראל את הסמכות 
והאחריות לפתח ולשווק את הקרקעות באזור 
התעשייה, השייכות בשלב זה למדינה. לאחר 
השיווק והפיתוח ירכשו את הקרקעות יזמים 
פרטיים. היזמים יבנו עליהן מפעלים, שיספקו 
לתושבי האזור תעסוקה מגוונת. באזור החדש 
יהיה מתחם מרוכז למיון והפצה של ירקות ובבוא 

הזמן הוא יהפוך לאזור מסחרי ואף תיירותי.

בין המתעניינים במגרשים באזור "קמה" כמה 
מהחברות המובילות במשק בתחומי התעשייה 
החקלאית והפצת תוצרת חקלאית. במקום ייפתח 
גם גן אירועים. חברות שפועלות כיום בתחומי 
המושבים באזור יעברו לאזור "קמה" ויצטרפו 
לחברות הפועלות כיום במתחם. בין החברות 
שמתעניינות באזור נמצאת גם חברת "משקי 
הנגב", חברה גדולה בבעלות של קיבוצים בנגב, 
שהעבירה לפני מספר חודשים את מקום מושבה 

ההיסטורי בתל אביב אל מתחם המועצה.

אזור התעשייה החקלאית "קמה" במספרים
מגרשים לתעשייה חקלאית.  ייעוד:  

200 דונם.  גודל:   
14 מגרשים, בגדלים של מ-4 דונם ועד 16 דונם. מספר מגרשים:  

בכל מגרש ניתן להקים חנות מפעל    
בגודל של עד 300 מ"ר עבור תוצרת חקלאית.   

יש גם תוכניות להקמת יקב קטן, בית בד, מבשלת בירה ומעדניות. 
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נועה זמסקי
תלמידי המגמה גילו שבשנה מורכבת ולא 
שגרתית, אפשר להתגבר על אבני הנגף הרבות 

בעזרת הרבה רצון, נחישות ויצירתיות.

נועה שמריהו, מורת במגמת החינוך 
הגופני ב"מבואות הנגב":

לפני שנתיים החליט משרד החינוך שהציון 
בתעודת הבגרות במגמת החינוך הגופני יכלול 
פרויקט של ביצוע הבנה. במסגרת הפרויקט  
לומדים התלמידים באופן אישי את הנושא 
שנבחר ומכינים ביחד ביצוע הבנה בקבוצת 
עמיתים. בשנה שעברה, למשל, בנו בוגרי 
המגמה הדמיה למתקן נינג'ה ואני מקווה שהוא 

יוקם בעתיד הקרוב. 

והסגרים  הקורונה  מגפת  בשל  השנה, 
הממושכים, החלטתי שהנושא הנבחר לתלמידי 
י"ב יהיה העלאת מודעות ומוטיבציה לפעילות 
גופנית בקרב אוכלוסיות שונות, המסוגלות 
לפעילות עצמאית. האוכלוסיות שבחרתי לשים 
עליהן דגש הן הגיל השלישי, החינוך המיוחד, 
ילדי בית הספר היסודי ובני נוער. אוכלוסיות 

אלה זקוקות במיוחד למסגרת ולהכוונה נכונה 
בביצוע התרגילים. 

התלמידים התבקשו ללמוד את הנושא ועל 
אוכלוסיות היעד השונות. כל אחד מהתלמידים 
התבקש להכין סקירת ספרות אישית, ללמוד 
על המאפיינים והצרכים של כל אוכלוסייה 
להגיע  ומחוברת  מתאימה  דרך  ולמצוא 
אליה, במטרה להעלות את המודעות לצורך 
בפעילות גופנית.   לבני נוער, לדוגמה, מתאים 
יותר לפנות באמצעות סרטוני טיק-טוק, בעוד 
יותר  מתאים  השלישי  הגיל  שלאוכלוסיית 
לפנות באמצעות פלאיירים. התלמידים נדרשו 
לחקור את סביבתם הקרובה, להסתכל על 
עצמם, על אחיהם, על סבא וסבתא  ועל יתר 
המעגלים החברתיים הסובבים אותם. חלק 
מהתלמידים מדריכים במסגרות חינוך מיוחד, 
כמו תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" לנוער 
עם ובלי צרכים מיוחדים והם הביאו את מה 

שלמדו על אוכלוסייה זו.

את מה שלמדו, הביאו התלמידים לקבוצה. שם 
קיימו דיונים, העלו רעיונות וחיברו בין הדברים. 

בחלק הראשון של העבודה הם נדרשו ליצור 
קמפיין פרסומי להעלאת המודעות לחשיבותה 
של הפעילות הגופנית, במיוחד בתקופות של 
וסרטוני  מצולמים  תרגילים  ולהפיק  סגר, 
ייעודיים לאוכלוסיות השונות. בחלק  אימון 
השני, המעשי, הם יצרו סרטוני אימון ביתיים, 
כשהם מצלמים את עצמם מבצעים תרגילים 
מותאמים. מדובר בתרגילים פשוטים, שכל 
אחד יכול להזדהות איתם ולבצע אותם בבית.

התלמידים עשו דברים מקסימים. מיעוט ימי 
הלימוד בבית הספר לא איפשר להם להיפגש 
פיזית במהלך רובו של תהליך העבודה על 
הפרויקט והם נאלצו לעשות את רוב העבודה 
זום. בהתחלה  מרחוק, באמצעות פגישות 
היה להם קשה מאד, אבל כשהתחילו לראות 
את התוצרים הראשונים זה נתן להם כוחות 
להמשיך ולהיפגש גם בתקופה הלא פשוטה 
הזו. במסגרת העבודה המשותפת בתנאים 
ולמדו  אישי  תהליך  גם  עברו  הם  האלה 
לא  למצוא פתרונות,  קושי,  להתמודד עם 
להתייאש ולא לוותר. אני גאה בהם מאוד על 

הישגיהם.

״ההבדל בין בלתי אפשרי לאפשרי טמון 
בנחישותו של האדם״

תאיר כהן, ירדן אליהו, עדי כהן אורי אדר 

איך התבצעה העבודה על הפרויקט בתקופת הסגרים?
הלימוד לצורך הפרויקט בתקופה הזו התבצע באמצעות שיחות זום 

ותקשורת שונה מהרגיל.

מה היו הקשיים שהתמודדתם איתם במהלך הפרויקט?
היה קשה ליישם את הדברים שהתבקשנו לבצע בגלל בעיות 
תקשורת. הכל התארך והתעכב, כי ברוב הפעמים לא היתה לנו 
אפשרות להיפגש פרונטלית. קושי נוסף שעלה במהלך הפרויקט היה 
מציאת דרכים יצירתיות להעלאת המודעות בקרב אוכלוסיות שונות

איך פתרתם את הקשיים?
ניסינו להיפגש תוך כדי שמירה על ההנחיות וכשהצלחנו להיפגש, 
ניצלנו את מלוא הזמן לסיום הביצוע של המטלות. הצלחנו לחשוב 
על דרכים יצירתיות לאחר שכל אחת הציעה משהו וחיברנו את כל 

ההצעות לרעיון אחד.

אלו דברים למדתם מביצוע הפרויקט באופן אישי ובאופן קבוצתי 
ואלו כלים רכשתם?

אנחנו חושבות שכל אחת הצליחה ללמוד איך להביא את עצמה לידי 
ביטוי בקבוצה, למצוא מידע רלוונטי ולדעת להפוך את זה למשהו 
שהוא שלה. כקבוצה, למדנו איך לעבוד בשיתוף פעולה, להבין זו את 
זו, להתחשב ולנסות למצוא פתרונות לבעיות. למדנו להתמודד עם 
מצב בלתי נורמלי והצלחנו לרכוש ידע, שיכול לעזור לנו ולאחרים.

איך אתן מסכמות את הלימודים במגמת החינוך הגופני ואת השנה 
האחרונה ב"מבואות הנגב"?

אנחנו לא באמת חושבות שניתן לסכם תקופה כזאת. אי אפשר 
לתאר במילים וצריך לחוות בשביל להבין כמה למדנו וחווינו במסגרת 
המגמה. למדנו דברים רבים שיכולים להועיל לנו בחיינו האישיים 
ובהמשך דרכנו. למדנו להתמודד עם מצבים קשים ובלתי נורמליים 

תלמידי י"ב במגמה לחינוך גופני ב"מבואות הנגב" ניצלו את הסגרים  לעבוד על הפרויקט 
השנתי שלהם. הפרויקט שנבחר השנה על ידי נועה שמריהו רכטמן, מורת המגמה, עסק 

באימונים גופניים ביתיים לאוכלוסיות מגוונות. התלמידים נדרשו ללמוד לעומק את המאפיינים 
והצרכים של כל אוכלוסייה ולתכנן קמפיין פרסומי לעידוד פעילות גופנית, מלווה בסרטוני 

אימון ביתיים המותאמים לקבוצת האוכלוסייה שנבחרה וכל אחד יכול לבצעם בביתו.

סבבה 
עם 

סבא!

אימון גופני בכל גיל משפיע משמעותית על החיים, הגוף והנפש.
לפעילות גופנית בגיל השלישי, על אחת כמה וכמה ישנם 

יתרונות משמעותיים:

פעילות גופנית בזמן קורונה
לא משאירים אתכם מאחור!

ההבדל בין בלתי אפשרי לאפשרי, טמון בנחישותו של האדם

אדר
אורי 

אליהו, 
עדי כהן, ירדן 

איר כהן, 
ת

שכבה יב- 
חינוך גופני 

ת 
מ

מג
ת 

מידו
תל

« חיזוק השרירים

« משפר מדדי לחץ דם ומפחית את
הסיכון למחלות לב וכלי דם

« משפר יציבות וקואורדינציה

« מצב הרוח מרומם

« תורם לשיפור תפקודם של
מערכות הלב, כלי הדם ומערכת

הנשימה.

>>

"צאו לעשות ספורט ותביאו גם את סביבתכם 
לעשות זאת"

שוהם חזן, לירון בר חנין, שחר חזות, כרמל משה

איך התבצעה העבודה על הפרויקט בתקופת הסגרים?
עשינו פגישות בזום של כל חברי הקבוצה והכנו מצגת שיתופית.

מה היו הקשיים שהתמודדתם איתם במהלך הפרויקט?
לפעמים לא כל חברי הקבוצה נכנסו לפגישות הזום וזה פגע בעבודה. 

קרה גם שהזום נקטע  והיה קשה לשמוע הכל. 

איך פתרתם את הקשיים?
התכתבנו בקבוצת וואטסאפ ודאגנו שכל אחד מאתנו ישלים את 

חלקו בעבודה.

אלו דברים למדתם מביצוע הפרויקט באופן אישי ובאופן קבוצתי 
ואלו כלים רכשתם?

למדנו על חשיבותה של הפעילות הגופנית ולמדנו לעומק על 
האוכלוסיות השונות שעליהן ביצענו את העבודה. למדנו גם איך 
להתנהל כקבוצה ובשיתוף פעולה, גם מרחוק ומבלי להיפגש פנים 
אל פנים. למדנו  איך לעבוד באמצעות זום ו-google slides ובנוסף 

לכך, העמקנו גם בתוכן העבודה.

איך אתם מסכמים  את הלימודים במגמת החינוך הגופני ואת השנה 
האחרונשה ב"מבואות הנגב"?

זו היתה שנה מאתגרת מאד. הקורונה היוותה מכשול גדול ועדיין זו 
הייתה שנה חווייתית, מעניינת ומלמדת. 

ובו בזמן גם הצלחנו להעביר מסרים לאחרים ולעזור גם להם להרים 
את עצמם בתקופת הקורונה.  

השנה האחרונה של הלימודים ב"מבואות הנגב" היתה שנה מורכבת 
מאד ואנחנו מרגישות שזו החמצה גדולה שלא הצלחנו לחוות אותה 
כפי שהיינו אמורות,  אבל אנחנו מאמינות שהכל קורה לטובה. הצלחנו 
להוציא מעצמנו את המיטב וללמוד איך להתמודד עם מצבים שאנחנו 

לא רגילות אליהן.
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"השמיים הם הגבול"
אלעד גרמן, עידו פליישר, אסף כהן, עילאי רולניק ועידו מגן

איך התבצעה העבודה על הפרויקט בתקופת הסגרים?
באמצעות קשר טלפוני ובזום.

מה היו הקשיים שהתמודדתם איתם במהלך הפרויקט?
הקושי הגדול ביותר היה בעיות אינטרנט, מכיוון שללא אינטרנט אי 
אפשר לתקשר באמצעות הזום. בגלל הסגרים לא יכולנו להיפגש 
פנים אל פנים ולבצע את העבודה בצורה יעילה יותר באופן משמעותי.

איך פתרתם את הקשיים?
לא ויתרנו, עשינו את כל המאמצים, נתנו 100% מעצמנו וכך הצלחנו 

לסיים את הפרויקט.

אלו דברים למדתם מביצוע הפרויקט באופן אישי ובאופן קבוצתי ואלו 
כלים רכשתם?

למדנו הרבה מאוד על האוכלוסיות השונות וכיצד כל אחת מהן עוסקת 
בפעילות גופנית.

רכשנו מספר כלים משמעותיים וביניהם איך להתמודד עם קשיים 
שאינם פיזיים ואיך לתקשר עם המורים באופן יעיל באמצעות האינטרנט.

איך אתם מסכמים את הלימודים במגמת החינוך הגופני ואת השנה 
האחרונה ב"מבואות הנגב"?

זו היתה תקופה מאוד לא פשוטה מכמה סיבות, בעיקר בגלל חוסר 
היכולת להיפגש פנים אל פנים, אבל יחד עם זאת, נהנינו מהביחד שיצרנו.

 "שחקנים בודדים יכולים לזכות בנקודות, אבל 
רק קבוצה שלמה זוכה במשחק"

איתמר ברקוביץ, עילאי אסרף, גיא ינקו, יולי עוזיאל, רותם זלצמן -
איך התבצעה העבודה על הפרויקט בתקופת הסגרים?

ביצענו את הפרויקט בתקופת הקורונה, דבר שאילץ אותנו ללמוד ולעבוד 
יחד באמצעות הזום. חלק מהזמן עבדנו במקביל במצגת שיתופית. את 
הסרטונים צילמנו בנפרד, כל אחד בביתו והעלינו לקבוצת הוואטסאפ 
המשותפת. נעזרנו בכמה דרכים ללמידה מרחוק, כמו זום, וואטסאפ, 

מצגות שיתופיות ושיחות טלפון.

מה היו הקשיים שהתמודדתם איתם במהלך הפרויקט?
במהלך העבודה על הפרויקט התעוררו לא מעט קשיים, הן כקבוצה והן 
בפן הטכנולוגי. עבודה בקבוצה באמצעות הזום דורשת ריכוז רב ושמירה 
על תרבות דיבור, דבר שהוביל מדי פעם לוויכוחים ולאיבוד סבלנות. בנוסף 
לקשיים שנבעו מהעבודה בזום, גם ההתנהלות כיחידים היתה קשה, כי 
לא היתה אפשרות להיעזר זה בזה בנושאים שונים כמו צילום, לדוגמה. 
בפן הטכנולוגי, התפעול של הזום והמצגות השיתופיות היה די חדש לנו, 
כך שלמדנו לעשות את הדברים תוך כדי עבודה וזה עוד לפני שדיברנו 

על תקלות כגון נפילות אינטרנט וחוסר ידע טכנולוגי.

איך פתרתם את הקשיים?
בעיקר בעזרת סבלנות והבנה שהמצב נכפה עלינו ואין אופציה קלה וטובה 
יותר מהדרך שבה פעלנו. עם הזמן, צברנו את הידע הטכנולוגי הנדרש 

ולמדנו איך להתנהל בקבוצה במסגרת לא שגרתית כמו הזום.

אלו דברים למדתם מביצוע הפרויקט באופן אישי ובאופן קבוצתי ואלו 
כלים רכשתם?

למדנו מהפרויקט קודם כל על שיטות האימון והגישות השונות כלפי חלק 
מהאוכלוסיות. התנסינו בחשיבה יצירתית ובפיתוח תוצרים אמיתיים, שזה 
דבר יוצא דופן, כי בפרויקטים לימודיים מסוג זה, התוצרים נשארים לרוב 
בגדר דמיון. בנוסף לכך, למדנו איך לעבוד בעזרת כלים טכנולוגיים שונים. 
למדנו גם לעבוד בקבוצה ובצוות באמצעות הזום ואיך כל אחד מביא מהידע 

האישי ומהיצירתיות שלו.  
הכלים שרכשנו במהלך הפרויקט הם ללא ספק כלים חשובים לחיים, כגון: 
התנהלות בקבוצה - העבודה דרשה המון שיתוף פעולה וויתורים למען 
הקבוצה; חשיבה יצירתית  - הפרויקט היה יוצא דופן.  מעולם לא התנסינו 
בפרויקט שתוצריו יכולים לעזור לאנשים. כמו בן, למדנו לעבוד בכלים 

טכנולוגיים שונים, כמו זום, שיטות צילום, עריכה ועוד.

איך אתם מסכמים  את הלימודים במגמת החינוך הגופני ואת השנה האחרונה 
ב"מבואות הנגב"?

זו היתה תקופה מאתגרת ובו בזמן גם מבגרת. היא אפשרה לנו ללמוד 
על עצמנו וללמוד איך ללמוד לבד, איך להסתדר בלי שאיש יהיה לצידך, 

לתפעל טכנולוגיות ולפתח ביטחון עצמי מול מצלמה. 
מגמת החינוך הגופני היא ללא ספק המגמה הטובה ביותר בבית הספר. 
היא נתנה לנו כלים רבים, הן מבחינת הידע הרב שרכשנו והן מבחינת 
ההתנסות, הפעילויות והחוויות. בשנה האחרונה הרבינו לעסוק בדרך 
להפוך למאמן טוב ולמדנו בכמה אופנים שונים מה זה אומר להיות מאמן 
ואיך להשפיע על אוכלוסיות שונות. ההתנסות והלימוד של כל השנים 
הקודמות התנקזו לשנה הזו והתחברו יחד. היום אנחנו מרגישים שהגענו 

לשלב של בגרות ומוכנות להשתמש בכלים האלה.

"קישורים לסרטוני האימון של המגמה יפורסמו בגיליון הבא"

שביל הזהב 
חוזר ובגדול !!

מועדון וותיקים צעירים – עד גיל 75

 עמותת
ותיקי בני שמעון

הרגע לו חיכינו כבר שנה 
מגיע... נפרד קצת מהזום 

ונחזור להפגש פנים אל פנים.
הסמסטר ייפתח ב-22.3 

ויסתיים במפגש סיום ב-26.7

צהריים 12:30-11:00בוקר 9:00-10:30

היסטוריה – מכון בן גוריוןריקודי עם – נילי אלגזר

שירה בציבור – עידו מרקויוגה – אילן שכטמן

חיים בריא – עליזה חןתנך  - אביבית סיינר

ידיעת הארץ – צביקה אבנימשפט – עו”ד ענבר ברקוביץ

ציור אינטואיטיבי  - יליב בוקבוזה

חוג תנ”ך – במקביל ימשיך להתקיים חוג תנ”ך )שיעור זהה לשיעור בימי שני(  
בזום בימי חמישי בשעה 9:00 – תלוי בכמות הנרשמים )לפחות 12 משתתפים(.

עלויות:
עלות מלאה לסמסטר – 800 ₪

עלות עבור חצי יום – 500 ₪ 
עלות למגיעים באופן עצמאי ליום מלא - 680 ₪ 

)חצי יום 400 ₪(. 
עלות השיעורים בזום )תנך( בנוסף או במקום ימי 

שני - 40 ₪ לחודש

 https://tinyurl.com/55vj64p5 :קישור להרשמה

 אנו פה לכל שאלה או עניין מחכות מאוד לראותכם
בתיה ובר 050-7639424
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משנים את המצב בשטחים הפתוחים/דרום אדום נקי

מקומפגש לסביבה / שירלי חכם יפרח, רכזת איכות הסביבה

השנה נפל דבר בשטחי המועצה. 

קמה  בבית  תושבים  קבוצות  של  התארגנות 
ובלהב החלה מומנטום של פעילות ניקיון והסברה 
בשטחים הפתוחים, שמוריקים מחודש ינואר 

ומושכים מטיילים ונופשים רבים. 

הפריחה הגדולה ותקופת הקורונה הביאו איתן 
כמויות גדולות של מטיילים ונופשים מהאזור 
ומצפון הארץ. חלקם שומרים על השטח נקי 
וחלקם משאירים אחריהם ערמות אשפה וכלים 

חד-פעמיים. 

בבית קמה החלה התארגנות כשתושבים מהיישוב 
יצאו לכיוון שמורת פורה והאנדרטה לזכרו של 
דן שניר ז"ל ופגשו נופשים שמשאירים פסולת 
בשטח. תושבים  חדורי מוטיבציה החלו לצאת 
לפעילות באופן עצמאי וסחפו איתם גם אחרים. 
הם יצאו לטבע כשבידיהם שקיות אשפה, אספו 
פסולת, חילקו שקיות לנופשים בטבע וביקשו 

מהם לשמור על הניקיון. 

כפפות,  שקיות,  לפעילים  נשלחו  מהמועצה 
ופליירים להסברה בעברית  חולצות, כובעים 

ובערבית. 

יאיר גולדין האחד והיחיד, תברואן המועצה, מסייר 
באופן קבוע בתקופה הזו ובין היתר גם מבצע 

הסברה וחלוקה של אמצעי ניקיון לנופשים. 

בנוסף לכך, חיפשה המועצה אנשי קשר לפעילויות 
הסברה וניקיון ביישובים נוספים – מושבי יחדיו, 

דביר, כרמים ועוד, כמו גם בשטחים הפתוחים, 
ביערות קק"ל ובאזור נחל גרר. על החיפוש והובלת 
הניקיון בשאר היישובים  ניצחה שירלי בשן – רכזת 

פרויקטים וחינוך סביבתי במועצה.  

לאחד מהמפגשים הגיע מדריך מעמותת "נקי" 
והסביר למתנדבים איך לפנות לנופשים, מה 

לעשות ומה לא לעשות.

ניר אמיתי, ממובילי המהלך, מספר: "התחלנו 
מבצעי ניקיון במועצה, בהובלת התושבים ובסיוע 
של אנשי המועצה. אנחנו פועלים בשיטה של 
יצירת אינטראקציה עם המטיילים בדרך נעימה 
שאינה נוזפת ומזמינים אותם לנקות איתנו. ראו זה 
פלא - רוב האנשים נרתמים וקמים לעזור. הכוונה 
שלנו היא לרוץ לטווח ארוך, אין מדובר במבצעי 
ניקיון נקודתיים. אנחנו מתכננים לקבוע תורנים, 
שיהיו אחראים על האזורים בכל סוף שבוע וכך 

נשמור על רציפות בנוכחות שלנו ובניקיון.

החזון הוא לשלט את המרחבים בערבית ובעברית, 
בדגש על הכניסות אליהם ולהציב בכניסה תורן, 
שישים שקיות ויגיד בוקר טוב. בהמשך, יפגוש 
המטייל עוד שלטים ועוד עשרות נאמני ניקיון עם 
שקיות. יש להגביר משמעותית את רגל האכיפה, 
שכיום איזה קיימת כלל. אנחנו זקוקים לנציגי 
רשויות החוק שיעברו במרחבים, בעיקר בסופי 
השבוע, על מנת להראות נוכחות וגם לתת דו״חות 

למלכלכים. 

בנוסף לכך, אין מנוס מלהיפגש עם ראשי הרשויות 

ומנהלי בתי הספר בסביבה, בעיקר מהיישובים 
שמטיילים מהם מגיעים לשטחי המועצה. חייבים 
להעלות את המודעות כבר מגיל צעיר - כמו 
שלפני 50 שנה לימדו את הישראלים לא לקטוף 
רקפות וכלניות ולפני 30 שנה חינכו אותנו לחגור 
גם מאחור. אנחנו אופטימיים מאוד ומאמינים 
שבין שלושה חודשים לשנה מהיום נתחיל לראות 

שיפור משמעותי."

אסף רוט, יו"ר ועדת איכות הסביבה של בני שמעון 
ואחד ממובילי הצוות "מועצה ירוקה ומדגימה", 

מוסיף: 
"אנחנו מתכננים להוציא לפועל את התוכנית 
"מועצה ללא כלים חד-פעמיים" גם בשטחים 
הפתוחים של המועצה - ביערות ובשדות הפורחים 
- ולפעול במהלך ארוך טווח לשינוי תרבות הנופש 
באזור, במילים אחרות: ליצור מציאות אחרת ושונה 
במרחב הכפרי המקומי."וזו ההזדמנות להודות 
למובילים: בלהב - ניר אמיתי,  בבית קמה - דרור 
גומל, אוהד סלע ואסא אלבג, בכרמים – חיים 
יצחקי וגם לתמר אליהו באזור יחדיו ונחל גרר, 

דניאל בלהב ועוד רבים וטובים. 

תודה רבה גם לצוות של קק"ל –  כולל משה, 
מרדכי ופולה, שנמצאים בשטח, דואגים לניקיון 

ומספקים שקיות למתנדבים ביערות קק"ל. 

אם גם אתם רוצים לשנות את המצב בשטח, 
הצטרפו לשומרי הסביבה. מוזמנים/ות לפנות 

.shirli.h@bns.org.il לאגף תפעול וסביבה

ארוחה משפחתית זה "אפשרי בריא"

מקומפגש לבריאות / רונה פויירינג, רכזת הבריאות

ארוחה משפחתית אחת ביום עשויה להקטין את 
הסיכון של בני נוער לסבול מהשמנה בגילאים 

מבוגרים יותר.

ארוחות משפחתית משותפות לכל בני הבית 
בכל יום הן מנהג שהפך במהלך השנים קשה 
ויותר ליישום. השגרה החדשה מאלצת  יותר 
מסודרות  ארוחות  על  לוותר  פעם  לא  אותנו 
ולחטוף משהו על הדרך. בשל כך, יש להורים 
מעט הזדמנויות במהלך ימי השבוע להשפיע 
על המזונות שהילדים נחשפים להם, על הרגלי 
האכילה שלהם ועל שילוב ירקות ופירות בתפריט 
היומי. בנוסף לכך, חלק ניכר מההורים חש צורך 
לפצות את הילדים לאחר השעות הרבות שבילו 
בצהרונים ובחוגים ורצון זה בא לעיתים לידי ביטוי 
באכילת מזון מהיר מעובד, חטיפים וממתקים. 
כל זה, כמובן, עוד לפני שדיברנו על ילדים ובני 
נוער המבלים, לרוב לבדם, שעות ארוכות מול 

המסכים השונים.

יתר על כן, במחקרים רבים שנערכו בנושא נמצא, 
כי לארוחה המשפחתית יש יתרונות רבים שחבל 
לוותר עליהם, למרות הקושי הכרוך בקיומה 

השוטף בשגרה:
ארוחה משותפת יוצרת הזדמנות לפתח קשרים   •

בין בני הבית ולתרגל מיומנויות חברתיות ע"י 
הקשבה והתעניינות באחר.

יש הזדמנות לשתף  בארוחה המשפחתית   •
את בני המשפחה במתרחש מחוץ למסגרת 
הביתית ולספק תמיכה הדדית בשעות משבר 

וקושי.
במהלך הארוחה המשפחתית יש להורים יכולת   •
לפקח על כמותו ואיכותו של המזון שהילדים 

צורכים.
תוכל להפוך לחלק  הארוחה המשפחתית   •
מהשגרה היומיומית בחייהם של הילדים ובני 
הנוער, תקנה תחושת בטחון ויציבות ותתרום 

ללכידות המשפחתית.

קולומביה  באוניברסיטאות  שנערך  במחקר 
 Journal ומינסוטה ופורסם במגזין לרפואת ילדים
of Pediatrics בדקו החוקרים מידע שנאסף מכ-

2,100 בני נוער הלומדים בחטיבות ביניים ובתי 
ספר תיכוניים במינסוטה. בני הנוער השתתפו 
בתוכנית שעקבה אחרי הרגלי האכילה והפעילות 
הגופנית שלהם, במטרה לבחון גורמי השפעה 
שונים על בריאותם בהמשך חייהם. לאחר עשר 
שנים, שבו החוקרים וראיינו אותם נבדקים בשנית. 
בין היתר, נשאלו הנבדקים לגבי הרגלי הארוחות 

המשפחתיות שלהם.

51% מהמשתתפים במחקר היו בעלי משקל   •
עודף ו-22% סבלו מהשמנת יתר.

בקרב בני הנוער שבבתיהם מעולם לא קיימו   •
60% היו בעלי משקל  ארוחות משפחתיות, 

עודף ו-29% סבלו מהשמנת יתר.

משפחתיות  ארוחות  קיום  בין  קשר  נמצא   •
בתקופת ההתבגרות, אפילו ארוחה או שתיים 
בלבד בשבוע, לבין שיעורי השמנה נמוכים יותר 

בגילאים מבוגרים יותר.

החוקרים הסיקו, כי ארוחות משפחתיות עשויות 
להגן מפני השמנה, בין היתר בשל היותן הזדמנות 
לחיבור רגשי בין בני המשפחה, חיזוק הקשרים, 
מתן דוגמה אישית של ההורים להרגלי אכילה 
משופרים והגשת מזון בריא יותר הכולל ירקות, 

פירות ודגנים מלאים.

מתכונים בריאים לארוחה משפחתית ניתן למצוא 
בקישור:

https://www.efsharibari.gov.il/eat-healthy/

/healthy-recipes/recipes-for-a-family-meal

)הקישור אינו נפתח – לשאול את רונה(

מתוך "אפשריבריא" – התוכנית הלאומית לחיים 
פעילים ובריאים.



גיליון מס. 275 מרץ 2021  | 1819 |  עיתון בני שמעון 

מרכז הצעירים / ברית אופיר, אלון שריר, איסי-לי קמפבל, מרכז הצעירים בני שמעון

מכירים צעירים אקטיביים ופעילים - כתבו לנו עליהם – מוזמנים 
לכתוב לנו ברשתות החברתיות, בוואטסאפ וגם במייל!  

|  young@bns.org.il | 052-458-4665 | tseirim_bns 
מרכז הצעירים בני שמעון

מדור ותיקים / בר שניידר, מנכ”לית עמותת ותיקי בני שמעון

עם בוא האביב, זה הזמן לספר על העשייה 
והפעילויות הרבות שמתקיימות במסגרת עמותת 
ותיקי בני שמעון במועדונים וביישובים. למרות 
ואולי על אף מגפת הקורונה, אנחנו מקיימים 
פעילויות רבות ומגוונות במועדונים, במפגשים 
מפגשים  לשמר  מנת  על  ובזום,  פרונטליים 

חברתיים, העשרה ועניין.

“נעים בשלישי”  בשיתוף המשרד לשוויון 
חברתי, אנחנו מקיימים בכל יישובי המועצה 
פעילויות ספורט שונות לוותיקי היישוב. כל יישוב 
בנה תוכנית המתאימה לו, הכוללת 20 מפגשים 
של פעילות ספורטיבית. תודה למשרד לשוויון 
זו, בתקווה לעוד  חברתי על תוכנית חשובה 

תוכניות כאלה שבדרך.

פעילות ביישובים  לאורך כל החודשים 
האחרונים מתקיימות פעילויות שונות  ומגוונות 
ביישובים – שירה בציבור, הרצאות על תזונה, 
שיפור זיכרון וכו’. ההרצאות חשובות ומעשירות 
בתקופה שבה המפגש החברתי בקרב הוותיקים 

משמעותי ונחוץ מאוד.

שביל הזהב חוזר   אחרי שנה שבה נפגשנו 
רק באמצעות הזום, לאור ההקלה בהנחיות, 

חוזרים חברי מועדון “שביל הזהב” להיפגש רגע 
לפני הפסח במפגש  פתיחה חגיגי. מיד לאחר 
הפסח יחזרו החוגים לפעול בימי שני בקמפוס 

שובל )בהתאם להנחיות(. 

קתדרה  ההרצאות במסגרת הקתדרה )בשעות 
אחה”צ(, התקיימו באופן משולב - בזום והרצאות 
פרונטליות נודדות ביישובים. לשמחתנו, היתה 
להרצאות  והן  בזום  להרצאות  הן  היענות 
הפרונטליות. אנו מקווים שהקתדרה  תחזור 
לפעילות פרונטלית לאחר הפסח בשני מוקדים 

– בדביר ובשובל. 

בית גיל עד ממשיך לחדש את החוגים והפעילות 
ולהתאימם לרצונותיהם של המשתתפים. אנחנו 
מזמינים אתכם להצטרף למגוון הרחב שמציע 
המקום – מרכז תעסוקה, חוגים מגוונים, הרצאות, 

פעילות ספורט ועוד. 

פרישה  לקראת סוף חודש אפריל מתוכנן כנס 
לבעלי תפקידים מיישובי המועצה בנושא פרישה 
מתעסוקה. אין ספק, שתחום זה הוא משמעותי 
ביותר הן לוותיק והן לקהילה ויש לקיים תהליך 
של בניית מענים ולויווי לפני הפרישה ולאחריה 
ברמה הקהילתית וברמת המועצה.  בשיתוף 

מרכז “אפ +60”,  שמנו לעצמנו מטרה לקדם 
תחום זה בכל הרמות.

“צהריים של כיף” לרכזות הוותיקים ביישובים 
הוותיקים  רכזות  לקחו  החודש,  בתחילת   –
ביישובים רגע של פסק זמן, יצאו לסיור במבוך 
תבלינים ונהנו מארוחת צהריים מפנקת. הסיור 
הוא כתודה והערכה על עשייתן הרבה בשנה 

האחרונה למען הוותיקים במועצה.  
בנימה אישית – במהלך החודשים האחרונים 
זכיתי להכיר באופן אישי רבים מוותיקי המועצה. 
ההיכרות והמפגש האישי תרמו רבות לבניית 
המענים  והשירותים הרבים שניתנים בימים 
אלה. בשיתוף עם צוות העמותה ורכזות הוותיקים 
ביישובים הצלחנו לקיים מגוון רחב של פעילויות 
ומפגשים, למרות ההגבלות וההנחיות. אין ספק 
שיצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה הכרחייים 
בתקופה זו. לכן חשוב לי מאוד להודות בהערכה 
רבה לצוות העמותה ולרכזות הוותיקים, על 
שאינם  בתנאים  והמבורכת  הרבה  עשייתן 
הוותיקים  עם  שהעשייה  ספק,  אין  פשוטים. 

ולמענם מתגמלת ומספקת.
בימים אלה, כאשר מרבית הוותיקים מחוסנים, 
ולהיפגש  לשוב  בקרוב  שנוכל  מקווים  כולנו 

בביטחון ובהנאה. 
רעיונות, הארות  עוד הצעות,  נשמח לשמוע 

ותובנות.
אני מאחלת לכולנו שהשנה נחגוג את חג הפסח, 

חג החירות, עם משפחתנו, 
נהנה מפריחות האביב ומהטבע בכל הדרו

ונזכה לבריאות איתנה.
חג פסח שמח וכשר.

בר שניידר, מנכ”לית עמותת ותיקי בני שמעון

מה נעשה בעמותת ותיקי בני שמעון?

המקום הכי שווה במועצה נפתח בימים אלה 
ומזמין אתכם, צעירים ויזמים, להגיע!

גבריאל,  חדוה  יחד  חלמו  וחצי  שנתיים  לפני 
BZB במועצה  שניהלה את קהילת העסקים 
וברית אופיר, מנהלת מרכז הצעירים, להקים 
בית משותף לצעירים ויזמים במועצה - בית ששם 
את הפוקוס על הצרכים הייחודיים של יזמים 
40( במועצה. שיאפשר  18 עד  וצעירים )מגיל 
חיבורים, יצירה משותפת, קידום יוזמות ויזמות 
ויצירת מעטפת שתאפשר להם להתמודד עם 

האתגרים השונים העומדים בפניהם.

בתמיכתו של ניר זמיר יצא החלום לפועל וקרם 

עור וגידים. ממש בימים אלה הוא נפתח לקהל 
ספק  ללא  אותו  שהפך  שיפוץ  לאחר  הרחב, 
למבנה היפה ביותר במועצה, במידה רבה בזכותה 
של מעצבת הפנים וחברת קהילת העסקים ענבל 

שגיא גרנסייה, שניצחה על עיצוב המקום.
המרכז כולל חלל עבודה ולימודים משותף ובו 
עמדות משתנות, כיתה מתקדמת להכשרות 

וסדנאות, חדרי ישיבות, חדר ייעוץ ומשרדים.

אז מה קורה כאן?
מעיין ספץ, מנהלת תחום היזמות בבני שמעון: 
BZB יש משרד מאובזר, נעים  “לחברי קהילת 
וישיבות  הרצאות  חדרי  אליו.  להגיע  וחדשני 

מעיין ספץ מנהלת תחום היזמות וברית אופיר מנהלת מרכז הצעירים

להשכרה, הכשרות, סדנאות, מפגשי נטוורקינג 
וכל מה שנדרש על מנת לממש את הפוטנציאל 

העסקי שלהם.”

ברית אופיר, מנהלת מרכז הצעירים: “לצעירי 
להיפגש  יוכלו  שבו  חדש,  בית  יש  המועצה 
ולהתחבר, ליצור וליזום. מי שיגיע, ימצא מענה 
וייעוץ ללימודים, הכשרות סביב עולם  מליווי 
התעסוקה החדש, סדנאות לנשים אחרי לידה 
ולהורים צעירים ועד הופעות, ג’אמים והרבה פאן.”

מחכים לכם ולכן לקפה.

מרכז הצעירים והיזמות החדש כבר כאן
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בידוד 
לווייתן מצוי מצא את דרכו אל חופינו ובא לנוח 
אצלנו בדרכו האחרונה. בעוד שנתיים ימשו את 
עצמותיו מהחול החם של חופי הים התיכון, שם 
נקבר ויציגו אותן לראווה כחלון ללמידת מבנהו 
של אורח לא צפוי ונדיר בצד הזה של הים התיכון. 
לווייתן מצוי אחד, בן ללהקת לווייתנים גדולה, 

בודד מהלהקה שלו ואיבד את הצפון. 
השם המקצועי לשחיית לווייתנים אל החוף הוא 
“החפה”. ההסבר המלא כולל שיבוש של הסונאר 
המוליך את הלווייתנים בדרכם בשל סיבות רבות 
וביניהן גם אנחנו, בני האדם. בשורה התחתונה: 
הסונאר משתבש והלווייתנים מאבדים את הצפון 
ומוצאים את עצמם במים רדודים, ללא יכולת או 
כוח לחזור לעומק הים. הבידוד הכפוי של הלווייתן 
מהלהקה מותיר אותו ללא כיוון ומצפן והוא מוביל 

את עצמו לדרך שתוצאתה ידועה מראש.
גם אם יחקרו המדענים את גופו של הלווייתן, 
לא יוכלו לגלות את מחשבותיו בעת שחצה את 
האוקיינוס, בעת שהמים שבהם שחה הפכו מקרים 
לחמים ובחלקיק הזמן שבו היו בני האדם בסגר 
והמים נעשו נקיים יותר. החוקרים  לא יוכלו לגלות 
האם הבחין אותו לווייתן ששנת חייו האחרונה 
בים עברה עליו במים נקיים יותר, האם ידע לומר 
שהשנה הזאת שקטה יותר והאם נוכחותם של 
בני האדם, על ספינותיהם ומכליותיהם, חסרה לו 
בשנה שבה היו בני האדם בסגר, בבידוד משל 
עצמם, ללא כל מצפן שיראה להם דרך החוצה.

האם בכלל היה אכפת לו? 

מגיפה 
23 פעמים מוזכרת המילה “מגיפה” בתנ”ך, רובן 
בהקשר למגיפת הדבר. הפירוש המילולי של 
המילה מקשר אותה למכה ופגיעה המונית, או 
במשפט אחר: אלימות שאין לה כיוון ואין עליה 

שליטה.
מגיפת הקורונה הפתיעה אותנו. היא הופיעה בבת 
אחת, עם הסבר מוזר על עטלפים במרק סיני 
מרוחק, משהו שלנו אין נגיעה אליו. סגרנו הכל - 
את שדות התעופה ומקומות הבילוי, בתי הספר 

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

ומקומות העבודה, הפארקים ושמורות הטבע 
ומגיפת הקורונה באמת הורידה מעט את ראשה, 
אבל רק כדי לחשוף את המגיפה הישראלית 
האמיתית, שאף ארגון אינו מנסה למצוא לה חיסון 
או לעשות עליה מחקר, כי אין כאן רווח גדול או 

עניין, סתם חיי אדם. 
למגיפת האלימות כלפי נשים אין גל ראשון ושני. 
סגירת מקומות כאלה ואחרים לא תציל את האשה 
הבאה, להיפך. סגירת כל המקומות הנפלאים 
האלה הביאה לעליית הנתונים האיומים של 
אלימות כלפי נשים. הסכנה לחייהן של נשים 
רבות גברה דווקא בביתן. רוב המקרים המדווחים 
בבתי החולים ולשירות התעסוקה הם מקרים 
חדשים, ממקומות שלא היתה בהם אלימות קודם 
לכן, לפחות לא כזאת שדווח עליה. ובמקרים 
מוכרים? בחסות הסגר התחזקו התסמינים: קללה 
הפכה לסטירה, סטירה למכה ומכה לדקירה. 
המדרון הוא חלקלק, הכתובת היתה על הקיר 
וכל המליצות הידועות, אבל במקום כלשהו, גם 
כאן איבדנו את הצפון או את הדרך ובעיקר את 

המצפן הפנימי.

הדבקה
מאדם  מחלות  להעברת  מתכוונת  אינני  לא, 
לאדם, להדבקה בווירוס, בנגיף. אני מתכוונת 
בדיוק לתוויות האלה שהדבקנו זה לזאת בשנה 

החולפת, כאילו לא היו מספיק קודם לכן. 
מפיצי מחלות, מתנגדי חיסונים, חרדים, תל-

אביביים, זקנים, חלשים, שמנים, אנשים בסיכון 
גבוה, פרזיטים. בשנה הזאת הדבקנו לכולם תווית, 
כינוי גנאי, שם תואר שאינו מחמיא - רק תבחרו. 
אם באמת חשבתם שהשכן מעבר לדלת הוא 
חבר שלכם, כל מה שהייתם צריכים זה לומר 
את דעתכם על חיסונים - בעד או נגד ומיד זכינו 

לתלייה בכיכר העיר. 
אתה נגד חיסונים - משיחי מפיץ מחלות, בעד 
חיסונים - פשיסט חסר מצפון. ובדרך כולנו, 
ללא מצפן או כיוון, משתלחים זה בזו בכל רשת 
חברתית גועשת, שעושה עלינו עוד סיבוב שיווקי 

לעוס.

אותנו,  קוראים  שם,  שלנו  שהילדים  שכחנו 
שומעים הכל, לומדים לבנות את עצמם בדמותנו 
או בהיפוכה, רואים אותנו מדביקים כל תווית לכל 

אחד ואין מחיר. 

מסיכה 
כיסוי פנים לצורכי הגנה או משחק הוא עניין נפוץ 
במקום הנכון ובזמן הנכון. לפני שנה הסתכלנו 
כולנו על היפניים בחיוך - מגזימנים שכאלה. היום 
נרגענו, שלא לומר נכנענו ומסיכות הן חלק מחיינו, 
לפחות לתקופת הזמן הבלתי-מסוימת הקרובה. 
כמה קל לשכוח מי האדם מאחורי המסיכה. האם 

הוא רוצה בטובתנו? לאן הוא מוביל? 
כבר עכשיו עולים דיווחים מגורמים מטפלים 
על עלייה במספר הילדים והקשישים המביעים 
פחד או חרדה לצאת החוצה אל המרחב הציבורי 
והמסיכה מאפשרת להם קביעת גבול עדינה, 
כמו סגירת מצלמה בזום. יש לתופעה הזו שם: 
אגורפוביה. היא נפוצה אצל אנשים שנמנעו ממגע 

עם בני אדם במשך תקופה ארוכה.
ללא  הגיונית,  לא  בדרך  צועדים  כאן,  ואנחנו 
טיפול מתאים לאוכלוסיות ששהו בבידוד ארוך 
ומתעלמים מעצמנו ומן המצפן הפנימי שלנו, 
רק  צריך  דרך.  לסמן  ומבקש  חזק  שמאותת 

להסכים לשמוע. 

מאבדים את הצפון:
מסקנות משנת קורונה בין הגדה לאגדה...

החיים עצמם / אייל גרנסיה

אייל גרנסיה
קופירייטינג ותוכן שיווקי

050-5559410
Eyal.ghrenassia@gmail.com

הגביע הוא שלנו...
אי אז בשנות השמונים, בצד השני של המילניום, 
הנגב  משמר  של  הספורט  באולם  התקיים 
ה-אירוע ולא, לא מדובר בגמר גביע בני שמעון 
בכדורסל, כי אם בגמר הגביע של אליהו הנביא 
)או בפי הילדים "אליהו ענבים"( - סדר פסח 
בקיבוץ. האולם מלא עד אפס מקום, שולחנות 
החג הארוכים עמוסים גפילטע פיש וגם אוכל 
שיש לו טעם. בתוך ההמולה אפשר לשמוע אותם 
עושים פסססט ומבקשים מאיזו זרוע נטויה שתתן 
רגע יד חזקה ותיכנס קצת מתחת לאלונקה. 
קירות הבטון האפורים מקושטים במיצגי ענק של 
סמלי החג - קערת הסדר, שיבולים, עשר המכות, 

היא שעמדה, ארבעה בנים, חד גדיא. דיינו.
ואני, ילד תם שאינו יודע לשאול, בסנדלים חדשים 
וחולצה לבנה, מצלם בראש עוד תמונת ילדות 
מפוארת. פעם אחת. רק פעם אחת, הייתי בליל 
הסדר בקיבוץ. היתה זו הפעם שבה אבי נקרא 
למילואים. בכל שנה רציתי כל כך להשתתף 
במסכת הסדר, לשיר עם חברי על הבמה ולקחת 
חלק במופע ובכל שנה השליתי את עצמי שאופיע, 

למרות שידעתי שזה לא יקרה.
את פסח חגגנו בירושלים, בקטמונים, בביתה 
הצנוע של סבתא קלמנס, בית קטן המרחיב 
החמץ  ביעור  את  זוכר  אני  הלב.  חדרי  את 
בקרנות הרחוב וסמוך לפחים הגדולים, את 
הרוח הירושלמית הטובה מהמרפסת הקטנה, 
שהיתה כמו תא כבוד פרטי, המשקיף אל הבמה 

הגדולה - הרחוב.
ובתוך כל הבלגן הזה של משפחה גדולה בדירה 
קטנה, היה גם סדר, כהלכתו. הגדה על מלא, בלי 
שורט קאט אל שולחן עורך. והיו מלא הגדות, 
חלקן שלל ממלונות שבהם עבד דוד איב, חלקן 
מאוירות לילדים, חלקן עם חותמות יין של כוס 
קידוש. אני זוכר שמדי פעם גם הילדים קראו. 
אני חששתי תמיד שאקבל את הקטע עם בן 
זומא ואתפקע מצחוק. היה מרור שנזרק מחוץ 
לדלת, קערת סדר מונפת בסיבוב מעל לראש, 
קרב טיטאנים על האפיקומן, שהפרס עבורו 
היה כמעט תמיד אופניים ודוד וילי, שמנקר מול 
ההגדה כשהוא חצי קורא חצי ממלמל, עמוק 

אל תוך הלילה.
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פתרונות

אין זו הגדה
ובעוד בעיר הקודש קראו בהגדה, בקיבוץ היתה 
גיור  עברה  הקיבוצית  ההגדה  אגדה.  רק  זו 
רפורמי בלי הרבה שאלות והפכה באביב ימיה 
להגדה הקיבוצית. את מקומו של אחד אלוהינו 
תפסו האביב והשיבולים, מוטיבים וסמלים של 
התחדשות, פריחה וחירות. אתם יודעים, שיבולים 
כורעות עומס, שפע בר על כרים ועלמות חן 

שיישאו עומרים...
לקצוות  מוחשית  דוגמא  עבורי  היווה  פסח 
האידיאולוגיים בין העולם הדתי-מסורתי ובין 
זה החופשי מדת. שם הגדת לבנך לבער חמץ 
וכאן הגדת לבתך להיות זהירה עם המצות על 

הסאג'. ההגדה פנים רבות לה.
אז מה השתנה, אתם שואלים? ברוב הקיבוצים 
קשה למצוא היום מניין של קיבוצניקים המסובים 
לחגוג יחד את חג החירות. הסדר הגדול של 
פעם מעלה אבק בארכיונים. בין הגדה לאגדה, 
יש עכשיו סדר עולמי חדש. קיבוץ חדש, חדיש 

ומחודש זורח. מעניין איזו הגדה מתאימה לו. 
טוב, זה הזמן למצות. חג שמח שיהיה!
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