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 ראיון עם ראש המועצה

יש עוד תוכניות להגשים

עצרנו הכל כדי לקחת רגע מהלו"ז העמוס של 
ניר זמיר, ראש המועצה ולשמוע, רגע לפני ששנת 
2021 מסתיימת, אחרי רצף של שנתיים מאתגרות 
בראשות המועצה, איך הוא רואה את העשייה בבני 

שמעון ומה הן התוכניות שלו לעתיד.

מה הדבר הראשון שעולה לך בראש כששואלים 
אותך איך זה לגור בבני שמעון? 

אזור מצוין, תושבים מדהימים ומועצה טובה.

מה הדבר המשמעותי ביותר ששיניתם במועצה 
מאז כניסתך לתפקיד?

אני חושב שבשנתיים האלה קרו שלושה דברים 
משמעותיים מאוד: ראשית, הקמת אגף היישובים 
והצבת היישובים והקשר איתם במרכז העשייה. 
מדובר במהלך חשוב ומשמעותי מאוד, שעדיין 
לא הסתיים. המהלך השני הוא הגברת הביטחון 
האישי ואיכות החיים של התושבים, תוך טיפול 
בשטחים  הפסולת  בהשלכת  ועיקש  מתמיד 
הפתוחים. הנושא השלישי שעסקנו בו רבות 

בתקופה זו, במיוחד לאור הקשיים שיצרה מגפת 
הקורונה, הוא חיזוק החוסן הכלכלי והתעסוקה 

במועצה.

בתקופת  והתושבים  המועצה  על  למדת  מה 
לשינוי  שהביאו  מסקנות  היו  האם  הקורונה? 

מדיניות או פעולה שלכם?
תושבים  לנו  יש   - ידעתי  שכבר  מה  למדתי 
מצוינים, ממושמעים, אחראים וערבים זה לזה ויש 
לנו צוותי חירום יישוביים מדהימים. אחרי תקופה 
כזו, אני מלא הערכה לבעלי התפקידים ביישובים 
וגם לעובדי המועצה, שמתחו את יכולותיהם 
עד לקצה גבול היעילות ותמיד היו שם עבור 
התושבים בכל שעות היממה, גם כשזה היה 

לפעמים על חשבון חייהם האישיים. 
לאורך כל התקופה השתדלנו לאזן בין הצורך 
להיות  והצורך  והחוק  ההנחיות  על  לשמור 
פרואקטיביים ולראות איך אפשר לתמוך, לעזור 
ולהקל, בלי להפר את ההנחיות והחוק. אני חושב 
שעמדנו בכך בצורה טובה. במעמד זה אני מבקש 

להודות לממוני הקורונה, רונה פויירינג ורון בן 
שלום, לצוות החירום של המועצה, למתשאלי 
הקורונה ולאנשי הטיפול על עבודה קשה, מסורה 

ונאמנה לאורך כל התקופה הזו.

עכשיו, לקראת הגל החמישי של הקורונה, מה הם 
האתגרים שאתה עומד לטפל בהם?

הקורונה עדיין אתנו ונראה שנצטרך לחיות איתה 
לפחות בתקופה הקרובה. אנשים עמדו בלחצים 
גדולים מאוד ותפקידנו כעת לראות איך מספקים 

את התמיכה הנדרשת. 
הקשיים  בקורונה,  המרובה  העיסוק  למרות 
המשכנו  בפנינו,  העמידה  שהיא  והאתגרים 
לפעול לקידום הפרויקטים של המועצה ולביסוס 
מקורות ההכנסה שלה. במקביל לכך, קיימנו בתוך 
המועצה תהליך איכותי פנימי, שמאפשר להגדיל 
את התמיכה ביישובים ובתושבים - כלכלית, 
מקצועית וקהילתית. הנחת הבסיס הזו מאפשרת 
לנו לשים את התושב והיישוב במרכז, הן בהיבט 

הביטחוני והן בהיבט השירותים.
נמשיך לפתח את נושא החדשנות החינוכית 
בבתי הספר ולחזק את החינוך החברתי, במטרה 
למצות את הפוטנציאל הגלום בכל ילד, לצד 
פיתוח ערכים ועידוד של בני הנוער לצאת לשנת 

שירות ושירות משמעותי ולתרום לסביבה. 
יצרנו וחיזקנו את המרכזים של המועצה באמצעות 
ביצוע של שורת פרויקטים לכל הגילאים במרכז 
שנבנה בקמפוס "מבואות הנגב" בשובל וב"מרכז 

יער" המתהווה במרכז ג'ו אלון שליד להב.
ולבסוף, מבצע "שומר החומות" ומשבר הקורונה 
המתמשך הביאו אותנו להבנה שעלינו להקים 
מרכז חוסן עצמאי של בני שמעון, שירכז את כל 
אנשי המקצוע העוסקים בתחום החוסן הקהילתי 

והיישובי וייתן מענה במגוון של מצבי משבר. 

איך אתם מתכוונים לטפל באלימות בכבישים 
ובגניבות משטחים חקלאיים?

זהו נושא כבד משקל שאנחנו עוסקים בו רבות. 
בנוסף לפעילות של הממשלה להגברת המשילות 
בנגב, אנחנו מתכוונים להקים כוח שיטור ולהגדיל 
את מערך הפיקוח של המועצה, כמו גם להשקיע 
באמצעי הגנה והתרעה ביישובים ולהגביר את 
שיתוף הפעולה בין יחידת המתמי"ד )מתנדבי 

יחידת הביטחון( והמשטרה.

עולה  החינוך?  בנושא  שלך  התוכניות  הן  מה 
מהשטח שיש עוד עבודה רבה. 

אחד היעדים המרכזיים של התוכנית האסטרטגית 
שלנו הוא חיזוק החינוך בבני שמעון. ביחד עם 
צוות שעוסק בנושא, בכוונתי להוביל ולהשקיע 
על  בשמירה  ומעורבות  חינוכית  בחדשנות 
הסביבה, כמו גם חיזוק של החינוך החברתי 
השנה  במועצה.  הנוער  ובתנועות  ביישובים 
ראינו עלייה משמעותית במספר הנרשמים לחוגי 
המועצה, אולי גם בזכות מערך ההסעות לחוגים 

שהחל לפעול השנה.

מה היתה, עבורך, ההתמודדות הקשה ביותר בשנה 
האחרונה?

מבצע "שומר החומות". היו נפילות רבות של טילים 
בשטחי המועצה, לצד המתח שהיה עם המגזר 
הבדואי, לאחר שנים של שיתוף פעולה. בעקבות 
המבצע הגדלנו את ההשקעה בחיזוק עבודתם של 
המתנדבים ובהגברת המקלוט ביישובים ואנחנו 
עובדים קשה להגברת המוכנות לקראת המבצע 
הבא. במקביל לכך, אנחנו מהדקים את שיתוף 
הפעולה במאבק המשותף עם ראשי הרשויות 
הבדואיות לטובת הנגב והחזרת המשילות, למען 
שיפור איכות החיים ואיכות הסביבה לעתיד טוב 

יותר לכולנו.

נראה, כי נושא איכות הסביבה ומשבר האקלים 
הפך למרכזי בתקופה האחרונה. איך מתכוונת 
המועצה להתמודד עם הנושא כשיש לנו פה 

מטמנה ליד הבית?
המועצה הציבה את נושא איכות הסביבה כאחת 
מאבני היסוד של התוכנית האסטרטגית. אנחנו 
לקידום  פעולות  של  שורה  לבצע  מתכננים 

"יש לי עוד תוכניות להגשים. אני רוצה להבטיח את 
עתידה הכלכלי של המועצה לשנים קדימה" - ראיון 

סוף שנה עם ניר זמיר, ראש המועצה
דנה שמח

״ליישובים שלנו ולמערכת 
החינוך שלנו יש ביקוש עצום 

וזו גאווה גדולה, אבל כדי 
שהילדים שלנו יוכלו לממש 

את הרצון הזה, עלינו לדאוג 
לתעסוקה איכותית שתשאיר 

את הילדים באזור. אנחנו 
עובדים על זה בכל הרמות, 

מרמת הסיוע ליזם הקטן ועד 
פיתוח וקידום של פרויקטים 

כלכליים ואזורי תעסוקה״ 
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InNegev - החממה הטכנולוגית ומרכז החדשנות של הדרום 

חוסן כלכלי / מפתחים את העתיד – חממת InNegev / ארנון קולומבוס

InNegev, לשם כך, הוקמה החממה הדרומית
שתפקידה לאגם משאבים רלוונטיים בדרום, 
וכיו"ב  גורמי תעשיה, אקדמיה, מחקר  לחבר 
בפתיחת  שתתמוך  חזקה,  תשתית  וליצור 
מיזמים טכנולוגיים וחברות הזנק בדרום. "חממת

InNegev  פועלת כמרכז לשיתוף פעולה וקידום 
כל  בין  גשר  ומהווה  בדרום  סטרטאפים  של 
הגורמים לקידום וטיפוח של חברות הזנק ויכולות 
מתקדמות באזור הנגב" אומר ארנון קולומבוס, 

מנכ"ל החממה.

"החממה פעילה למעלה משנה, מכוונת למיזמים 
בשלבים מוקדמים וכבר הקימה תשתית מרשימה 
של שיתוף פעולה של כל הגורמים הרלוונטיים 
בדרום וקשרי עבודה עם שותפים רבים" אומר 
דרור קרואני, מנכ"ל החברה הכלכלית בני שמעון 
ייזום ופיתוח שיזמה את הקמת החממה. לחברה 
5 חברות פורטפוליו פעילות )חברות שהן חלק 
מתיק השקעות של משקיע או קרן הון סיכון(, כ-5 
חברות נוספות בשלבי כניסה אחרונים לחממה 
ועוד 7-5 חברות בשלבי בחינה מתקדמים לקראת 
החלטה סופית. "כל החברות בחממה הן בעלות 

זיקה מובהקת לדרום ויצמחו כחברות פעילות 
לרווחתם של תושבי הנגב" מסביר קרואני.

שותפים בדרום ופעילות אקוסיסטם
ויצירת  פעולה  שיתופי  על  בנויה  "החממה 
"אקוסיסטם", המפרה את כל אזור הנגב ומייצר 
הזדמנויות לצמיחה ופריחה של סטארטאפים 
ותעשייה עתירת טכנולוגיות מתקדמות" מסביר 
של  קבוצה  הם  החממה  בעלי  קולומבוס. 
)"נטפים",  גדולות בדרום  חברות תעשייתיות 
"סודהסטרים", "דולב"(, משקיעים אסטרטגיים 
באזור הדרום )קיבוץ חצרים ו"אלפא קפיטל"(, 
רשויות מובילות )המועצה האזורית בני שמעון( 
מוסדות אקדמיים )מכללת סמי שמעון( וקרן הברון 

הירש )יק"א(, המשקיעה בפיתוח הנגב והגליל.
האקוסיסטם הרחב של החממה כולל ארגונים 
וגורמים  פעולה  שיתוף  הסכמי  עם  ומוסדות 
בינלאומיים, לאומיים ודרומיים רבים – אוניברסיטת 
בן גוריון, מכון וולקני, מערך החדשנות של השב"כ, 
"סורוקה",  בית החולים  מרכז החדשנות של 
אשכול נגב מערבי, מכוני מו"פ בדרום, חממות 
פרטיות נוספות בכל אזור הדרום, מכוני גיוס 
והשמה טכנולוגית, משרד BDO, קבוצת לוצאטו, 

אזורי תעשיה רבים ועוד.
3 מתושבי  בצוות הניהול של החממה חברים 
המועצה וחברת קיבוץ שכן: ארנון קולומבוס 
גרין  דרור  החממה,  כמנכ"ל  מכהן  מחצרים 
כיום  מכהן  החממה,  ממקימי  שהיה  מלהב, 
ישראלוביץ מחצרים  נועה  כסמנכ"ל כספים, 
ברונטפיין  ואלכס  התפעול  כמנהלת  מכהנת 
לבנה מרוחמה היא מנהלת המשרד וממונה על 

אדמיניסטרציה.

החממה מתמחה בתעשייה עתירת ידע וטכנולוגיה 
בתחומי החקלאות, המזון והאנרגיה הירוקה. היא 
ע"י חברות עסקיות מובילות במשק,  נתמכת 
כמו "סודהסטרים", "אוסם-נסטלה", "מקורות", 
"נטפים", "אדמה" וגופים ממשלתיים מקצועיים 
נוספים ובהם מכון וולקני, משרד החקלאות ועוד. 
הגדרת הפעילות בזיקה לדרום חשובה ביותר 
ולכן יש בתהליכי המיון והקבלה גמישות למיזמים 
שאינם מזוהים באופן מובהק עם תחום הפעילות, 

אך מזוהים עם הדרום.

פעילותה של החממה לקידום חדשנות 
וטכנולוגיה בחברה הבדואית

מעבר לקידום הפעילות העסקית, תפקידה של 
את  לקדם  הוא  אסטרטגית  בראייה  החממה 
השלום, השכנות הטובה והקיום המשותף בנגב, 
באמצעות שיפור התעסוקה והכלכלה, במיקוד 
על חדשנות וטכנולוגיה" אומר קולומבוס. "חממת 
InNegev בחרה להתמקם בתוך אזור התעשיה 
בבעלות  כאמור,  הנמצא,  אזור  הנגב",  "עידן 
משותפת של רהט, בני שמעון ולהבים. שיתוף 
פעולה זה של הרשויות המקומיות הצמיח אזור 
תעשיה שכל תושבי הנגב רואים כשלהם ומכאן 
היכולת לצמוח ולהצליח ליצור שותפות אמת גם 

במרכז החדשנות של הנגב.

החממה פעילה ביחד עם מרבית הגופים הפועלים 
בדרום לקידום הטכנולוגיה והתעשייה המתקדמת 
את  פתחה  ואף  הבדואית  האוכלוסייה  בקרב 
שעריה לארח את ארגון  MOONA הפועל לקידום 
חשיפה טכנולוגית לנוער בחברה הערבית, בתוך 
הקמפוס הייעודי שנבנה במרכז החדשנות ב"עידן 

הנגב". מסכם ארנון.

במהלך שנת 2020 הוקמה 
על ידי המועצה ושותפים 

נוספים החממה הטכנולוגית 
ומרכז החדשנות של הדרום - 

InNegev. הנגב זקוק לחדשנות 
ול"קטר כלכלי" של תעשייה 

עתירת ידע והייטק. על-מנת 
לשנות את השכר הממוצע 

ותמהיל השכר בנגב ולשבור את 
תקרת הזכוכית הקיימת מזה 

עשרות שנים, יש לייצר נראות 
ואמונה שניתן לעבוד כאן, בנגב, 

בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 
הנושא. בראש הרשימה עומדת הפיכתו של 
אתר "דודאים" מאתר הטמנה לאתר מיחזור. 
באמצעות השותפות עם חברת "נגב אקולוגיה", 
הקמנו מפעל למיון פסולת במתקן הגדול ביותר 
בישראל. אנחנו מתכננים להקים מפעל מיון 
לחומרי בניין ומפעל לטיפול בפסולת אורגנית 
נוספים  מתקנים  להקמת  תוכנית  ומקדמים 
למיחזור. קיימנו מגוון של פעילויות קהילתיות 
חינוכיות במועצה, הוקמו צוותי איכות סביבה 
וקיימות בכל היישובים, חיזקנו את מחלקת איכות 
הסביבה והקיימות במועצה והקצינו תקציבים 
בני  זה, שפרויקט "שביל  לפרויקטים בנושא 
שמעון" הוא אחד מהם. הוקם שולחן עגול עם 
בעלי התפקידים המרכזיים במועצה ובאזור 
לטיפול בנושא השלכת פסולת, הקמנו במרכז ג'ו 
אלון את "מרכז יער" לחינוך סביבתי לכל הגילאים 
ואנחנו מגדילים ומשכללים את פעילותה של 
חברת "חשמל ירוק", העוסקת ביצירת אנרגיה 

ממקורות בני קיימא.  

יש בבני שמעון קהילה מגוונת מאוד. איך מייצרים 
חיבור קהילתי? 

בנוסף למפגשים הקיימים כבר היום, אנחנו רוצים 
לחזק את הקשרים בין הקבוצות השונות במועצה 
על ידי שורה של פרויקטים שהתחלנו ובכוונתנו 
להמשיך. הסיורים שנערכו ביישובים השונים, 

כחלק מאירועי חגיגות ה-70 למועצה, הם חלק 
מזה. שביל בני שמעון יהיה גם הוא ציר מחבר בין 
יישובים וקהילות. ב"מרכז יער" החדש במרכז ג'ו 
אלון החלו לפעול פרויקטים שעוסקים בחיבורים 

בין התושבים מגיל הגן ועד לוותיקי המועצה.

מהו מקומן של הנהגות הישובים בניהול המועצה?
לתפיסתי, כדי לנהל את המועצה בצורה מיטבית 
נדרש שילוב פעולה מיטבי בין הנהגה חזקה 
והנהגות חזקות של היישובים.  של המועצה 
ואגף  חברתיים  לשירותים  האגף  באמצעות 
היישובים נפעל להגברה וחיזוק של הקשר הזה. 
בכוונתנו להוביל שורה של הדרכות מקצועיות 
ולהגדיל, לראשונה מזה 15 שנה, את התמיכה 
ביישובים. נוכל להגשים כל זאת בזכות המאמץ 
שעשינו בשנים האחרונות להגדלת מקורות 

ההכנסה של המועצה.

אתה מתכוון להמשיך להיות ראש המועצה שלנו 
גם בשנים הבאות? 

כשהתמודדתי לקדנציה הראשונה, הצהרתי כי 
בכוונתי להתמודד לשתי קדנציות, כדי להשלים 
את כל התוכניות שיש לי ושכבר התחלנו לבצע, 
אבל כפי שעשו קודמי בתפקיד, בכוונתי לפרוש 

בתום שתי הקדנציות.

איך מבטיחים שהילדים שלנו ירצו להישאר פה?
קודם כל, הילדים שלנו כבר רוצים לגור פה. 
ליישובים שלנו ולמערכת החינוך שלנו יש ביקוש 
עצום וזו גאווה גדולה, אבל כדי שהילדים שלנו 
יוכלו לממש את הרצון הזה, עלינו לדאוג לארבעה 
דברים: ראשית, תעסוקה איכותית שתשאיר 
את הילדים באזור. אנחנו עובדים על זה בכל 
הרמות, מרמת הסיוע ליזם הקטן ועד פיתוח 
וקידום של פרויקטים כלכליים ואזורי תעסוקה. 
שנית, מגורים - מתן האפשרות להקמת בית 
ביישובים שלנו. אנחנו בודקים את האפשרויות, 
החל מבניית תוכנית לצעירים, מגרשים קטנים 
יותר וכדומה. שלישית, הקמה ופיתוח של מוקדי 
ולבסוף, המשך החיזוק  עניין ותרבות באזור 
וההובלה של מערכות החינוך ומתן שירותים 

מיטביים לתושבים. 

אלו חלומות נוספים אתה מקווה להגשים?
לטעמי, מועצה חזקה אין פירושה רק יכולת 
של  העלאה  גם  אלא  המועצה,  של  כלכלית 
יכולת ההשתכרות ושיפור במצבם הכלכלי של 
היישובים והתושבים. ברוח זו יזמנו בבני שמעון 
INnegev"", מחממות היזמות  את החממה 
המובילות בארץ. החממה מקדמת שורה של 
סטארטאפים בשיתוף מפעלי התעשייה הגדולים 
בדרום. אנחנו מתכוונים לפעול להקמה של 
אזור תעשיה "הייטק קלין טק", שבו תפעל גם 
מכללה שתכשיר צעירים למקצועות ההייטק. 
אזור התעשייה יוקם בחלק הדרומי של אזור 
התעסוקה "עידן הנגב", ביחד עם משרדי ממשלה 
ובשיתוף פעולה עם רהט ולהבים, השותפים 

שלנו ב"עידן הנגב".
אני רוצה להמשיך להגדיל ולטפח את מקורות 
ל-20 השנים הבאות  ההכנסה של המועצה 
ולשמור על החוסן הכלכלי של המועצה. כמו 
כן, אני שואף לראות המשך צמיחה של היישובים, 
תוך תכנון דמוגרפי ושיפור איכות החיים ורמת 

השירותים בכל היישובים.
כשאני מביט לאחור על התקופה שבה אני מכהן 
בתפקיד, אני רואה עשייה רבה. יחד עם זאת, 
אין לי ספק שיש עוד המון מה לעשות עבור 
התושבים ולמענם. יש לנו עוד חלומות גדולים 

ונמשיך לפעול כדי לממשם.

אני רוצה להמשיך להגדיל 
ולטפח את מקורות ההכנסה 

של המועצה ל-20 השנים 
הבאות ולשמור על החוסן 
הכלכלי של המועצה. כמו 

כן, אני שואף לראות המשך 
צמיחה של היישובים, תוך 

תכנון דמוגרפי ושיפור 
איכות החיים ורמת 

השירותים בכל היישובים.

>>
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מפתחים כלכלה אזורית

חוסן כלכלי /  אלון קוברסקי

המועצה שלנו מצטיינת בפיתוח כלכלי אזורי - 
אזורי תעשייה, מפעלי מחזור ובשנים האחרונות 
גם אזורי תעסוקה מיוחדים ופארקים תיירותיים. 
אמנם את חלק מהדברים עדיין לא רואים בשטח, 
כי פיתוח תשתית לכלכלה ותיירות אזורית הם 
תהליכים ארוכים ולפעמים מייגעים, אבל העבודה 
מקודמת בצורה מקצועית מאוד, בהובלת החברה 

מה זה?
הפארק נמצא על כביש 25, בין שדה תימן לבאר 
שבע וחצרים, משתרע על שטח של כ-7,200 
דונם ובמרכזו שלושה מתחמים לספורט ונופש:

מתחם SKY KEF, המשמש כמרכז לספורט 	 
תעופתי, צניחות, פעלולים, דאייה ובית ספר 

לטיסה.
מתחם מרוצים, המשמש כבית הלאומי לספורט 	 

מוטורי בישראל, משתרע על שטח של כ-800 
דונם ובו מתחם Motorcity,  שנפתח לפעילות 

בשנת 2019 וכולל מסלול מרוצי כביש.
מתחם נוסף בפיתוח, המיועד לתיירות ונופש 	 

על שטח של 1,400 דונם למלונאות ואטרקציות 
מסוגים שונים ומגוון רחב של פעילויות פנאי.

המועצה האזורית בני שמעון חברה לעיריית באר 
שבע בהסכם שיתוף פעולה להקמת מתחם "נגב 
פארק". המתחם מציע מכלול תיירות המשלב 
אכסון תיירותי, אטרקציות והסעדה, יוצר עניין 
מקומי ועוגנים חדשים במרחב התיירות ומגדיל 

את מספרן של יחידות האכסון התיירותי. 

איפה?
אזור רחב ידיים בין באר שבע לשדה תימן, על 

כביש 25, בשטח המוניציפאלי של בני שמעון.

איפה זה עומד?
בשנה שעברה סיימנו את הפיתוח של תשתיות 
שלב א' של הפארק, בהיקף של כ-13 מיליון ₪ 
2022 אנו עתידים לצאת להמשך  ואילו בשנת 

פארק חצרים

ב',  שלב  לפארק  תשתיות  הנחת  של  ביצוע 
באמצעות החברה הכלכלית של המועצה  "בני 
שמעון ייזום ופיתוח". בנוסף לכך, אנו מתקדמים 
מול נתיבי ישראל בתכנון של צומת כניסה חדש 
למתחם "נגב פארק" ולמנחת שדה תימן על כביש 
25. כמו כן, אנו מצויים בשלבי הכנתה של תוכנית 
מפורטת להרחבת הפארק המוטורי ב-500 דונם 

נוספים.

פארק לוגיסטי
מה זה?

14 מגרשים להקמת  פארק לוגיסטי ענק ובו 
והפצה.  אחסון  ללוגיסטיקה,  גדולים  מבנים 
הפארק הלוגיסטי צפוי להיות הראשון בישראל 
שמסילת רכבת נכנסת אליו ולהוות מרכז הפצה 
ואחסון חשוב מאוד למדינת ישראל. הפארק 
משותף לבני שמעון, באר שבע ושגב שלום וגם 
בפרויקט הזה עומדת החברה הכלכלית שלנו 

בראש המנהלת שאחראית לייזום ופיתוח. 

איפה זה?
הפארק הלוגיסטי עתיד לקום בין נבטים לשגב 

שלום, דרומית לכביש 25.

איפה זה עומד?
לאחר מספר שנים של תכנון ועבודה רציפה מול 
משרדי הממשלה השונים, התוכנית הופקדה 
לאחר עמידה בתנאים. קידום הפארק זו עבודה 
לטווח ארוך ואנשי החברה הכלכלית מחויבים 

מאוד לנושא זה.

הכלכלית "בני שמעון ייזום ופיתוח", שמוביל דרור 
קרואני. החברה הכלכלית היא הגורם שאחראי 
לייזום ופיתוח של הפרויקטים ובדרך כלל, בשלב 

התפעול הם מועברים לידיים פרטיות.

הפעילות הכלכלית של בני שמעון היא חלק חשוב 
ביציבותה של המועצה. ההכנסות העצמיות של 
המועצה מהוות יותר מ-60% מתקציבה, מה שהופך 

אותה למועצה איתנה כלכלית על פי הגדרות משרד 
הפנים.

אנו גאים להציג סקירה קצרה של מגוון פרויקטים 
התקדמות.  של  שונים  בשלבים  שנמצאים 
הפרויקטים מהווים, הלכה למעשה, פיתוח כלכלי 
של המועצה שלנו ושל הנגב כולו. כמועצה, אנו גאים 

מאוד להיות הקטר הכלכלי שמוביל את האזור.

מה זה?
14 חברות חקלאיות  אזור תעסוקה שיאכלס 
מהמובילות בישראל, שיקימו מפעלים לעיבוד 
תוצרת חקלאית, החל משלב המיון, דרך שלב 
החיתוך והעיבוד ועד שלב השיווק והמכירה. לכל 
מפעל תהיה אפשרות להקים חנות מפעל, דבר 
שיהפוך את המתחם לאטרקטיבי לקניות עבור 
האזור כולו. במתחם יש מגרש יחיד המיועד  לגן 
אירועים וכן מגרש למבנה עבור מנהלת האזור. 
המבנה עתיד לכלול פרויקט המשלב תעשייה 

כדאי  ובינוניים.  קטנים  יצרנים  עבור  ובישול 
לחכות.

איפה?
צומת בית קמה. נבנה כהרחבה של כל אזור 

המועצה האזורית.

איפה זה עומד?
הטרקטורים כבר עובדים על פיתוח השטח. 
2022 יתחילו היזמים  מצפים שלקראת סוף 

לבנות את המפעלים

אזור תעסוקה חקלאית "קמה"

הרחבת אזור תעשייה "עידן הנגב"
מה זה? 

"עידן הנגב" הוא אזור תעשייה בצומת להבים-
רהט, בבעלות משותפת של בני שמעון, רהט 
ולהבים. עד היום הוקמה ואוכלסה האונה הצפונית 
והקטנה יותר של אזור התעשייה. כעת כשהאונה 
רהט  בעיר  האבטלה  את  והורידה  התמלאה 
בכ-40%, מתקדמת השותפות להקמת האונה 
הדרומית ולהמשך הפיתוח. השותפות בחרה 
בחברה הכלכלית שלנו כגורם המניע והמפתח 
את הפרויקט, זאת בעקבות הניסיון המוצלח 
של האונה הצפונית. במקום מתוכננים מגרשים 

לתעשייה מסורתית וגם תעשייה מתקדמת. אזור 
התעשייה יספק מקומות עבודה רבים והכנסות 

משמעותיות מארנונה. 

איפה זה?
צומת להבים-רהט.

איפה זה עומד?
התקבל סכום ראשוני מהמדינה עבור תכנון 
מפורט של האזור. החברה הכלכלית "בני שמעון 
צוותי תכנון  ופיתוח" החלה בכינוס של  ייזום 

ומקדמת את הנושא במרץ.
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קמפוס "מבואות הנגב"
הקמפוס הוותיק של "מבואות הנגב" עבר מתיחת 
פנים משמעותית, שכללה עבודות פיתוח, הוספת 
מקומות חנייה וגינון משמעותי, שהכניס אור וצבע 

למתחם.
הקמפוס, שפתח השנה את שעריו כמרכז לתושבי 
המועצה משרת אוכלוסיות רבות ומגוונות: החל 
ו"עדני הנגב", בית  מתלמידי "מבואות הנגב" 
הספר לחינוך מיוחד הפועל זו השנה השנייה, 
הבאים בשעריו בשעות הבוקר, המשיך בצעירי 
המועצה והיזמים, הנהנים משירותיו של מרכז 
הצעירים והיזמות המרהיב שפתח השנה את 
שעריו, תלמידי מרכז המוזיקה, שנפתח בבית 
הירוק שעבר שיפוץ וכלה במרכז "שביל הזהב", 

המשרת את האוכלוסייה הוותיקה. 

ב"מבואות הנגב" בוצעו השנה הפרויקטים הבאים:
גינון בהיקף משמעותי ברחבי הקמפוס.   •
• חידוש תשתיות חשמל למבנים ישנים.

• שיפוץ הבית הירוק.
• שיפוץ חדר המוזיקה.

• שיפוץ מבנה נעל"ה 3.
• שיפוץ המבנה של מרכז הצעירים והיזמות.

למבנים  נכים  וחניות  גישה  דרך  סלילת   •
החברתיים.

• הקמת חממה לימודית.
• תכנון הרחבת חנייה באזור בית הספר "עדני 

הנגב" לחינוך מיוחד.

• החלפת שער הכניסה והחנייה באזור ביה"ס 
"עדני הנגב" בקמפוס "מבואות הנגב"

מוסדות חינוך
המועצה אמנם השקיעה רבות בשנים האחרונות 
בקמפוס "מבואות הנגב", אבל המשיכה לטפח 
האחרים  החינוך  מוסדות  את  גם  ולהרחיב 
במועצה: "ניצני הנגב", "יובלי הנגב", "נווה במדבר" 
ובתי הספר לבנים ולבנות בשומריה. העבודות 
כללו צביעת כיתות, החלפת דלתות, הקמת 
הצללות מעל מוקדי משחקים, תיקוני מדרכות, 

התקנת דשא סינתטי ועוד.

בחצרים החל הליך בחירה של מתכנן ראשי 
להקמת בית הספר.

תנופת פיתוח ביישובים
לא רק במרכזים המועצתיים ומוסדות החינוך 
המשיכה המועצה בתנופת הבנייה והפיתוח, אלא 

גם ביישובי המועצה.

בדביר   – הרחבה  בשכונות  תשתיות  פיתוח 
ובכרמים ניהלה המועצה את עבודות הפיתוח 
של התשתיות התת-קרקעיות וסלילת הכבישים 
בשכונות ההרחבה החדשות )40 יחידות דיור 
בכל שכונה(. פיתוח תשתיות השכונה בלהב )15 
יחידות דיור( מחכים לפרסום המכרז. בחצרים 
הסתיים הליך תכנון של שכונה חדשה ובשובל 
הסתיים הליך התכנון של הרחבת שכונת "כרם".

פיתוח  השלמת  וכבישים,  תשתיות  שיקום 
בשכונות, עבודות פיתוח ועפר שונות, תכנון וביצוע 
שצ"פ )שטחים ציבוריים פתוחים( -  דביר, להב, 
נבטים, גבעות בר, משמר הנגב, שומריה ותדהר.

מגרשי שחב"ק )שחק בקהילה( חדשים נבנו 
בחצרים ובגבעות בר

בנייה והרחבה של נני ילדים בוצעו או עברו הליך 
תכנון בדביר, כרמים ויחדיו.

תחנות הסעה חדשות נבנו בדביר ובכרמים.  

בלהב הסתיים הליך התכנון.

בנייה והרחבה של גני שעשועים בוצעו בלהב, 
גבעות בר ושובל. בברוש הוקם מתחם נינג'ה. 

חינוך  פורמלי,  )חינוך  שונים  לצרכים  מבנים 
חברתי, רפואה וכדומה( הוקמו בדביר ובמושבי 

יחדיו. 

מה עומד על הפרק בשנת 2022?
סיום מבנה רב תכליתי ובניית גן ילדים בדביר, 
הרחבת שכונת הקרנית, ביצוע שצ"פ בשכונות 
הקרן והקרנית ובניית תחנת הסעה נוספת בלהב, 
בנבטים - השלמת שלב ב' של בוסתני נבטים, 
השלמת מדרכות ברחבי המושב, הקמת בית 
ספר חדש והרחבת שכונת התמרים בחצרים, 
הרחבת שכונת הכרם בשובל, הרחבת שצ"פ 
בתדהר ועוד פרוייקטים רבים ביישובים, במוסדות 

החינוך ובמרכזים המועצתיים.

ממשיכים בתנופת הבנייה גם בשנת 2022!

עובדים בשטח – תנופת פיתוח ובנייה ביישובים
חוסן אישי /  נiעה זמסקי

מרכז החוסן של בני שמעון החל לרקום עור 
וגידים השנה לאחר שמליאת המועצה, שהתכנסה 
בינואר 2021, אישרה את תוכניתו של ניר זמיר, 
ראש המועצה, להקמת המרכז. הרעיון להקמתו 
נרקם לאור ההתמודדות המתמשכת עם משבר 
הקורונה ומבצע “שומר החומות”, שחשפו את 

הצורך בהקמת מרכז כזה.

מרכז החוסן של בני שמעון מרכז את פעילויות 
המועצה בנושא חוסן אישי וקהילתי ומציע רצף של 
מענים, פרטניים, קבוצתיים וקהילתיים, במטרה 
לחזק משאבי התמודדות במצבי חרדה וטראומה 
לתושבי המועצה וליישובים. בנוסף להיותו גורם 
מרכז, מאפשר מרכז החיסון פיתוח ויצירה של 
מענים נוספים, בהתאם לצרכים העולים מהשטח 
שנותנת  בשירות  יותר  רב  דיוק  לאפשר  וכך 

המועצה בתחום זה.

בראש המרכז, הפועל במסגרת האגף לשירותים 
חברתיים בראשותה של עדית אטינגר, עומדת 
מורן נחמיה, עובדת סוציאלית תושבת נבטים. 
מורן החלה את עבודתה במועצה בשנת 2010 
כרכזת מציל”ה, תוכנית שנועדה לאתר בני נוער 
במצבי סיכון ולסייע להם. בהמשך ריכזה מורן 
את תחום המניעה הקהילתית באגף לשירותים 
חברתיים ושימשה כרכזת צח”י )צוותי החירום 
היישוביים( וכרכזת תחום הבינוי הקהילתי. תחומי 
העיסוק המקצועי של מורן לאורך השנים נושקים 
כולם לתחומי העיסוק של מרכז החוסן ובכך הפכו 

אותה לאדם המתאים לתפקיד.

“לאורך השנים עסקנו בתחומי החוסן השונים 
בדרכים שונות”, מסבירה מורן. “היה לנו מרכז 
גם  לתושבים,  פרטניים  מענים  שנתן  טיפולי 
בתחומי החוסן. עסקנו גם בחוסן קהילתי וסייענו 
ליישובים בתהליכים קהילתיים סביב אתגרים 
שונים. בנינו ופיתחנו את תחום הצח”י ביישובים, 

אבל המרכז החדש מאפשר לנו להרחיב את 
המענים שלנו ולהציע אופציות נוספות בכל אחד 
מהתחומים, תוך חיבור מקצועי ותקציבי של גופים 
ותוכניות שעוסקים בתחום החוסן בתוך המועצה 
ומחוצה לה. התפקיד שלי כמנהלת מרכז החוסן 

הוא לנהל את המערך ולהיות אחראית עליו. 

כרגע כמרכז עצמאי של  פועל  מרכז החוסן 
המועצה. “לצערי, הבנו שאיננו זכאים לקבל 
תמיכה ממשלתית כמו מרכזי החוסן בעוטף עזה, 
אבל יחד עם זאת היתה אמירה של ניר, ראש 
המועצה ומליאת המועצה, שקיים צורך אמיתי 
שדורש מאתנו לפתח את התחום, כדי שנוכל לתת 
מענה לתושבים וליישובים”, אומרת מורן. מרכז 
החוסן מאפשר חשיבה יצירתית, יצירת חיבורים 
וראייה מתכללת של תחום החוסן ליצירת מענים 

חדשים ומותאמים”.

מכיוון שמרכז החוסן של בני שמעון אינו נתמך 
לתקציבים  זכאי  אינו  הוא  הממשלה,  ידי  על 
ממשלתיים. מצד שני, הוא יכול להיות עצמאי 
יותר. “העובדה שאיננו מוכרים ואיננו מתוקצבים 
היא מצד אחד חסרון, אבל היא גם מאפשרת 
לנו גמישות, עצמאות וחופש בפיתוח המענים 
והמתאימים  הנכונים  שהם  חושבים  שאנחנו 
ביותר למועצה שלנו ולתושבים שלנו. יש לנו 
אפשרות להיכנס לתחומים נוספים, שמרכזי 
אם  בהם.  עוסקים  אינם  המתוקצבים  החוסן 
מרכזי חוסן פועלים בנושאי ביטחון, אנחנו יכולים 
להרחיב זאת ולתת מענה לחשיפה למגוון של 

אירועים טראומטיים”, מסבירה מורן.

במה, אם כן, עוסק מרכז החוסן של בני 
שמעון?

תחום הפרט – המרכז הטיפולי, בניהולה של 
אורית צ’רנוברודה, מספק סדרה של 12 טיפולים 
ממוקדים בסבסוד של המועצה לילדים, מתבגרים 

ובוגרים, שנחשפו לאירוע טראומטי או אירוע דחק. 

התחום הקהילתי-יישובי – 
תחום הצח”י, בריכוזה של איסילי קמפבל –   •

הכשרה וליווי של צוותי החירום היישוביים. 

הכשרה וליווי של צוותי המניעה היישוביים -   •
תחום זה עובד בממשק עם רכזת הביטחון 
הקהילתי באגף היישובים, טל שם טוב. צוותי 
המניעה בליווי העובדת הסוציאלית של היישוב 
וטל, יוצרים תוכניות מניעה קהילתיות בתחומי 
מיניות  פגיעות  אלכוהול,  כמו  שונים,  סיכון 
וכדומה ומלווים את הצוותים סביב תקופות 

ומקרים. 

תחום הבינוי הקהילתי – עוסק בכל הקשור   •
לתהליכים קהילתיים–חברתיים ביישובים: ליווי 
תהליכים, בניית התערבויות קהילתיות שונות 
לפי צורך וקיום מפגשים קהילתיים וסדנאות. 

חדש  תחום   – התמודדות  משאבי  תחום   •
שהחל להתפתח בחודשים האחרונים ונותן 
כלים לפיתוח של משאבי התמודדות בחירום 
עבור קבוצות. דוגמה לכך היא הפעילות “יוגה 
בשקיעה”, פעילות נודדת שהתקיימה ביישובים 

שונים במועצה.

“מרכז החוסן איננו מבנה, אלא קונספט והנגשת 
שלנו”,  ולקהילות  לתושבים  מותאם  שירות 
מבהירה מורן. “התפקיד שלי, כמנהלת המרכז, 
הוא להיות קשובה למה שכבר קורה בשטח, 
ליצור שיתוף פעולה בין גורמים שונים במועצה, 
כמו בריאות, ותיקים, חינוך וכדומה, להקשיב 
לצרכים שעולים מהשטח וליצור מענים נוספים, 
או להרחיב מענים קיימים. האתגר הגדול שלי 
הוא למצוא את האיזון הנכון והחיבור הנכון בין 
כל המרכיבים, כדי ליצור את תמהיל המענים 

המתאים והנדרש ביותר”, היא מסכמת.

מחזקים את החוסן במרכז חוסן בני שמעון
פיתוח ובנייה / יוגב אזולאי ונועה זמסקי

תנופת הפיתוח והבנייה לא פסקה 
גם השנה. המועצה השקיעה 

עבודה רבה וסכומי כסף ניכרים 
בפיתוח, שיפוץ והרחבה של 

מוסדות החינוך, המרכזים 
המועצתיים והיישובים.
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מחזקים כלכלה / ברית אופיר ומעיין ספץ

הכל התחיל לפני שנתיים וחצי. חדוה גבריאל, 
שניהלה את קהילת העסקים BZB במועצה וברית 
אופיר, מנהלת מרכז הצעירים, חלמו יחד להקים 
בית משותף לצעירים ויזמים במועצה, בית ששם 
את הפוקוס על הצרכים הייחודיים שלהם. מקום 
שיאפשר חיבורים, יצירה משותפת, קידום יוזמות 
ויזמות ויצירת מעטפת שתאפשר להם להתמודד 

עם האתגרים השונים העומדים בפניהם.

בתמיכתו של ניר זמיר, ראש המועצה, נפתח 
השנה המרכז, אחרי שעבר שיפוץ שהפך אותו 
למבנה היפה ביותר במועצה. ענבל שגיא גרנסייה, 
תושבת משמר הנגב, מעצבת פנים וחברת קהילת 

העסקים היא שניצחה על עיצוב המקום.

עבור הצעירים והיזמים, המרכז מהווה בית שבו 
הם יכולים לעבוד, ללמוד, לקבל ייעוץ תעסוקתי 
ולימודי ולעבור קורסים וסדנאות שונות סביב 
באמצעות  זאת  כל  החדש.  התעסוקה  עולם 
OPEN SAPCE גדול ומרווח, חדרי ישיבות מצוידים 

בטכנולוגיה חדישה וכיתות לימוד. מעיין ספץ, 
"לחברי  שמעון:  בבני  היזמות  תחום  מנהלת 
BZB יש משרד מאובזר, נעים וחדשני  קהילת 
להגיע אליו. חדרי הרצאות וישיבות להשכרה, 
הכשרות, סדנאות, מפגשי נטוורקינג וכל מה 
שנדרש על מנת לממש את הפוטנציאל העסקי 

שלהם."

מה עושים יזמים במרכז הצעירים והיזמות?
יוצאים מהבית לעבודה במקום נעים, מלא 	 

השראה, אינטרנט וקפה איכותי.
מטפלים בתחילת דרכם משתמשים בחדר 	 

הקליניקה.
למפגשי 	  אותנו  משמש  ההרצאות  חדר 

הנטוורקינג, הרצאות וסדנאות מקצועיות.
גם היזמים מפתחים מקורות הכנסה חדשים 	 

להעברת  השונים  בחדרים  ומשתמשים 
הרצאות מקצועיות לקהל הרחב, הרצאות 

זום במקום שקט ונעים ועוד.
ברית אופיר, מנהלת מרכז הצעירים: "לצעירי 	 

המועצה יש בית חדש, שבו הם יוכלו להיפגש 
ולהתחבר, ליצור וליזום. מי שיגיע למקום, 
ויעוץ  ליווי  תחומים:  במגוון  מענה  ימצא 
ללימודים, הכשרות סביב עולם התעסוקה 
החדש, סדנאות לנשים אחרי לידה ולהורים 

צעירים, הופעות, ג'אמים והרבה פאן."

רחב של  מגוון  קיים מרכז הצעירים  השנה 
פעילויות וביניהן:

בית לצעירי המועצה ללימודים ועבודה.	 
"זמן אמא" - סדרת מפגשים לנשים אחרי 	 

לידה.
צעירים 	  לעידוד  תוכנית   - קשת  תוכנית 

להשתלב בחינוך החברתי ביישובים.
תוכנית מנהיגות צעירה - תוכנית ליצירה של 	 

שכבת המנהיגות הבאה ביישובים ובמועצה, 
שחושפת את הצעירים לעבודה המשותפת 

של המועצה עם היישובים.
כנס משתחררים - כנס שנותן מידע וכלים 	 

לחיילות ולחיילים המשוחררים שלנו ומלווה 
אותם בכניסה לעולם האזרחות.

מספר 	   - ביישובים  בנייה  סביב  מפגשים 
כמו  בנושאים  ביישובים  לבונים  הרצאות 
התנהלות כלכלית במהלך בנייה, עיצוב פנים 

ומשכנתאות.
ייעוץ לימודים וייעוץ תעסוקתי - ייעוץ איכותי 	 

לצעירי המועצה ללא עלות

ומה עוד? 
השנה הרחבנו את התפיסה של קהילת העסקים 
BZB. בעבר, כדי להיות חלק מקהילת העסקים, 
"דמי מנוי". היום, לאחר כמעט  נדרש לשלם 
שנתיים של קורונה וקושי אמיתי לבעלי העסקים, 
אנחנו מאמינים שכל בעל עסק בתחום המועצה 
הוא חבר בקהילת העסקים של בני שמעון וכל 
אחד רשאי לבחור את תדירות ואופן השתתפותו 
בפעילות הקהילה. בשנה הבאה יהיה במרכז 
היזמות לוח פעילות קבוע לקהילת העסקים, 
שיכיל מרחבי למידה, סדנאות, קורסים ונטוורקינג. 

מחכים לכם ולכן לקפה!

מרכז הצעירים והיזמות - הבית של הצעירים והיזמים
השנה נחנך בקמפוס "מבואות 

הנגב" מרכז הצעירים והיזמות 
של בני שמעון. המרכז, שעלות 

הקמתו נאמדת בכמיליון ₪, 
ישמש את צעירי המועצה בגילאי 

40-18 ואת בעלי העסקים 
והיזמים לשלל פעילויות

מקדמים רב תרבותיות / עפרה שיר לביא ואימי שופן

מרכז יער - מרכז לחינוך, אמנות ותרבות במרכז ג'ו אלון
"מרכז יער", שנפתח השנה במרכז ג'ו אלון שליד להב, הוקם כדי לפתוח בפנינו הזדמנויות להיכרות 

ויצירת קשרים ושכנת טובה במרחב הנגב ובבני שמעון בפרט. התוכניות של המרכז פונות לילדים ונוער 
המגיעים מתרבויות שונות, אך חיים יחד בנגב ונהנים מיער להב והסביבה הטבעית של נוף ילדותם. 

היער הוא מקום ניטרלי, ללא זהות תרבותית והוא מאפשר היכרות אמיתית, חווייתית, בעלת ערך 
משמעותי לחינוך, לקיימות ולשמירה על הסביבה.

זמיר, ראש המועצה, להפיכת  ניר  חזונו של 
מרכז ג'ו אלון הסמוך לקיבוץ להב למרכז שני 
של המועצה, במקביל למרכז בקמפוס "מבואות 
הנגב" בשובל, החל לרקום עור וגידים עם הקמתו 

של מרכז יער.
מרכז יער מציע מגוון של פעילויות איכותיות 
בתחומי התרבות והפנאי: מופעי ואירועי מוזיקה, 
תערוכות מתחלפות בתחומי האמנות והעיצוב, 
ועוד.  קולנוע  תיאטרון,  הצגות  מחול,  מופעי 
הזיקה הטבעית של מועצת בני שמעון לתרבות 
לסוגיהן, המשתלבת עם השאיפה  ולאמנות 
למימוש סביבת חיים משותפת בנגב, חוברת 
לעשייה ארוכת שנים ולתפיסה הרב-תרבותית 

של המועצה.
המועצה האזורית בני שמעון שואפת לכונן בירה 
אזורית של תרבות ואמנות, שתהיה חלק ממרקם 
החיים בנגב. כחלק מהתהליך, יתפנו בעתיד 
הקרוב המרחב הפיזי של המוזיאון והמרחב 
חינוך  ויהוו מתחם המשלב תרבות,  שסביבו 
ואמנות, במטרה ליצור קיום קהילתי רב-תרבותי 
עבור תושבי האזור והנגב כולו. אירועי התרבות 
המתקיימים במרכז ג'ו אלון נועדו ליצור ולקדם 
מרחב של תרבות, יוזמות קהילתיות ומוקד מפגש 

ותסיסה של תרבות ואמנות במרחב אזורי.
במתחם ג'ו אלון התקיימו בשנה האחרונה אירועי 
תרבות ופנאי במסגרת "ג'ו פאבליק", שכללו 
מופעי מוזיקה לקהל הצעיר יותר של המועצה, 
עם להקות שהן פחות במיינסטרים של המוזיקה 
הישראלית, באווירה כייפית של מסיבת רחוב, 

עם פוד טראק ותקליטן שמלווים את האירוע. 
פסטיבל היין הראשון של בני שמעון התקיים 
השנה לראשונה במסגרת חגיגות ה-70. באירוע, 
שהתקיים בערב ט"ו באב ופנה לקהל בוגר יותר, 
יין  הציגו יקבים שונים מרחבי הארץ והעולם 
לטעימות. לקינוח, זכו מבקרי הפסטיבל למופע 

אינטימי של שלומי שבן.
ססגוני  איכרים  יריד  מרקט",  "ג'ו  במסגרת 
שהתקיים לראשונה בנובמבר כפיילוט לקראת 
"דרום אדום", נהנו מבקרי היריד ממגוון הופעות 
ודוכני יצרנים ויזמים מקומיים. לאורך השנה 
התקיימו במרכז תערוכות אמנות מגוונות והצגות 

ילדים. 
בנוסף לכל אלה, החלו השנה לפעול במרכז יער 
גם תוכניות חינוכיות בהתאם לרוח המרכז - קיום 
קהילתי רב-תרבותי והשתלבות בסביבת חיים 

משותפת בנגב. 

תוכניות שפועלות כיום במרכז:
צבר ביער - הפרויקט משלב את לימוד השפה 
האנגלית עם חוויה לימודית מחוץ לכיתה. חניכי 
ובני  יהודים  צעירים  של  גרעין  "צבר",  גרעין 
כדי לשרת בצה"ל,  ישראלים שהגיעו לארץ 
מפעילים את הפרויקט המיועד לשכבות ד'-ה'. 
הפעילות כוללת כ-10 תחנות, המשלבות לימוד 
אנגלית בצורה חווייתית -  משימות קבוצתיות, 

משחקי זיכרון ועוד.
-  תוכנית משותפת לבני שמעון  יער  שומרי 
והמועצה האזורית אל קסום. התוכנית פועלת 
במסגרת "שנת קהילה" של אג'יק - מכון הנגב 
)ארגון יהודי-ערבי, הפועל בנגב ועוסק בחיזוק 
הקשר בין הקבוצות האתניות באזור( בשיתוף 
הצופים,  תנועת  של  "במדבר"  ש"ש  גרעין 
הפועלים בחברה הבדואית בנגב. הקבוצה כוללת 
15 ילדים מכל אחת מהמועצות הנפגשים אחת 
ל-3 שבועות. 3 קבוצות שונות נפגשות ביער ליום 
למידה בנושאים שונים, הכוללים: בישולי שדה, 

אמנות בטבע, ליקוט, ניווט, צמחי מרפא ועוד. 

"גלגול של עגלול" – תלמידי שכבה י' ב"מבואות 
שייתרמו  ישנים,  מחדשים עגלולים  הנגב" 
למוסדות ומשפחות נזקקות. תהליך השיפוץ 
מלווה על ידי נועם רזניק, נגר ומנחה קבוצות 
נוער. במהלך העבודה יגייסו בני הנוער תורמים 

למזרנים ומגן ראש לעגלול יפה ואיכותי. 
בטבע שלך – נערות משכבה ח' ב"מבואות הנגב" 
נפגשות עם מנחה שעוסקת ברוקחות מהטבע. 
הנערות ילמדו על צמחי מרפא, ליקוט והכנת 
מוצרים טבעיים לגוף ולנפש במרחב נשי לשיח 
הפותח בפניהן צוהר לעולם חדש של מוצרי 
טיפוח ובריאות, מתוך ראייה תרבותית, בריאותית, 

כלכלית-חברתית ואקולוגית.
חומוס גו׳ - מיזם עסקי של בני הנוער - חומוסייה 
נוער בכיתות  לבני  פונה  בג'ו אלון. התוכנית 
י"א וי"ב, בעלי יכולות ואוריינטציה עסקית. בני 
הנוער מקבלים ליווי, הכוונה והכשרה להקמת 
עסק - יצירת תוכנית עסקית, הכרה של עסקים 
דומים, מיתוג, שיווק ופרסום. בעזרת כלים אלה 
הם מקימים דוכן חומוס באירועים ובהזמנות 

מיוחדות.
מדצ"ים אמנות יער –  הפעלת ילדים בגילאי 
גן-חובה עד כיתה ג' ביצירה באמנות טבעית. 
)מדריכים  מד"צים   10 משתתפים  בתוכנית 
את  הנגב".  ב"מבואות  י'  משכבה  צעירים( 

המדריכים מנחה האמן ניראל לווינסון. 

שפרן
צילום: לנה 
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דואגים לעתיד / מובילים את מהפכת המיחזור / תמר אדמתי, קשרי קהילה דודאים

"דודאים", הפארק למיחזור וחינוך סביבתי בנגב, 
מסכם שנה פורצת דרך עם התחלת פעילותו של 

המפעל למיון פסולת ביתית. 

בחודש אוגוסט האחרון החל המפעל לקלוט את 
הפסולת הביתית המעורבת ולמיין אותה לזרמי 
פסולת שונים. בתחילת שנת 2022 יעבוד המפעל 
בקיבולת מלאה ויוכל למיין 1,500 טון אשפה 

ביתית מדי יום. 

במקום הטמנה ישירה של פסולת ביתית, שהיתה 
נהוגה עד כה, פורקות המשאיות את האשפה 

הביתית בתוך מפעל המיון. 

המפעל ממיין את הפסולת הביתית לפי זרמים, 
בתהליך טכנולוגי מהמתקדמים בעולם: זרם 

אורגני וזרם יבש. מהזרם האורגני מפיקים 
ב"דודאים" קומפוסט לחקלאות וגינון ואת 
הזרם היבש ממיין המפעל על-פי סוגי חומרים, 
אשר בסוף תהליך המיון מועברים למפעלי 

מיחזור בארץ ובחו"ל.

תושבים  כמיליון  משרת  "דודאים"  פארק 
ברשויות המקומיות, אזורים מסחריים ובסיסי 

צה"ל ברחבי הדרום והנגב. האשפה הביתית 
הנקלטת במפעל מטופלת בתוך מבנה מקורה, 

המנטרל מפגעי סביבה, אוויר, ריח וציפורים. 

המפעל הוקם בהשקעה של 100 מיליון ₪ על ידי 
בעלות החברה - המועצה האזורית בני שמעון 
החברה  ע"י  ומנוהל  אקולוגיה"  "נגב  וחברת 

הכלכלית בני שמעון. 

מפעל המיון צפוי לשנות באופן מיידי את מאזן 
הפסולת בנגב ולהביא לצמצום בהיקפי ההטמנה 
ולעלייה באחוזי המיחזור. ב"דודאים" מתכוונים 
בעשור הקרוב להגשים את היעד: לצמצם את 
ההטמנה לעשרים אחוזים ולהגדיל את היקפי 

המיחזור לרמה של שמונים אחוזים.  
תוצרת כחול לבן: מפעל המיון יוצר רובו ככולו 
בישראל, המכונות במפעל יוצרו והורכבו בחברת 
"אלקיים" הישראלית וזאת מתוך חזון של ציונות 

סביבתית ותעשייתית. 
בקרוב יחל גיוס של 100 עובדים מהדרום למגוון 
תפקידים והכשרות. בהמשך יעבדו עובדים אלה 
בשתי משמרות, על מנת לעמוד בכמות הרבה 

של פסולת שמגיעה למיון ב"דודאים".
במפעל קיימת טכנולוגיה מתקדמת וראשונה 
מסוגה בארץ של חילוץ שקיות הפלסטיק וזאת 
על מנת להפריד את השקיות מכלל הפסולת, כדי 
לייעל את תהליך המיון. השקיות יידחסו וייארזו 
בנפרד וב"דודאים" מחפשים עבורן פתרון מיחזורי 

הולם במקום הטמנה. 

החזון של "דודאים" הוא להקים 
מפעלי המשך לטיפול בפסולת בתוך 

שטח הפארק ובכך לספק מענה בתחום 
המיחזור ולפעול לסגירת הכלכלה 

המעגלית בשוק הפסולת.

כיום, כשהמדינה כבר אינה מקצה עתודות קרקע 
חדשות להטמנה, "דודאים" הוא האתר היחיד 
במדינה שיש בו מפעל למיון פסולת ביתית, לצד 
מטמנה לשאריות מיון של פסולת מעורבת. שילוב 
זה יאפשר להטמין רק את הפחת שאי אפשר 

למחזר. 
ב"דודאים" חותרים לקיום עקרונות של כלכלה 
מעגלית, באמצעות טיפול בפסולת ומחזור שלה 
תחת קורת גג אחת. בדרך זו אין צורך לשנע את 
תוצרי המיון ממקום למקום. הדבר מייעל את אופן 
הטיפול בפסולת והוא בעל משמעות כלכלית 

וסביבתית משמעותית.
החזון של "דודאים" הוא להקים מפעלי המשך 
לטיפול בפסולת בתוך שטח הפארק ובכך 
ולפעול  המיחזור  בתחום  מענה  לספק 
לסגירת הכלכלה המעגלית בשוק הפסולת.

הרשויות המקומיות שמפנות את הפסולת 
ל"דודאים" הן שותפות מלאות לשינוי הגדול 
ש"דודאים" מקדם, הן בצמצום ההטמנה 
והגדלת המיחזור והן בהסברה לתושבים 
והזדמנות לקחת חלק בכלכלה המעגלית, 
באמצעות שימוש בקומפוסט מפסולת אורגנית 
ביתית בגינון ציבורי ובפארקים עירוניים בשטחיהן. 
ניר בר דוד, מנכ"ל דודאים: "המפעל למיון פסולת 
ביתית הוא בשורה משמעותית לנגב ולכל מדינת 
ישראל. זהו השלב הראשון בדרך להגשמה של 
יעדי המדינה לטיפול נכון בפסולת ואנו גאים 

להוביל את המהפכה הירוקה".

נחנך מפעל המיון החדש להפרדת ומיחזור פסולת ביתית בדודאים

חוסן לישובים / איתי זידברג ואיתן הס

אגף יישובים, 
 אסטרטגיה וחדשנות 
החיבור בין היישובים למועצה

לכל יישוב במועצה יש מלווה יישוב מטעם האגף, 
שתפקידו הוא לשמש ככתובת הראשונה של 
הנהגת היישוב במועצה, לכל דבר ועניין. במרכז 
עבודת האגף עומדים שני צירים מרכזיים: פנימה 
- תכלול עבודת המועצה, תוך חיבור בין האגפים 
השונים הדרושים לכך, והחוצה – קיום קשר 
ישיר ורציף עם הנהגות הישובים. שני הצירים 
אמורים לתת מענה כולל ורחב יותר ליישוב ודרכו 
לתושב. כחלק מהרחבת המענה, הוקם באגף 
בשנת 2020 גם תחום הליווי הכלכלי, שתומך 

בפרויקטים כלכליים של היישובים.
הקמתו של האגף, בצד מגפת הקורונה, היוותה 
עיסוק מרכזי בעבודתו, תוך שהוא לקח ולוקח חלק 
מרכזי בניהול שגרת הקורונה אל מול היישובים. 

בשנת 2022 מתכנן האגף לעלות מדרגה במענה 
הרוחבי שנותנת המועצה להנהגות היישובים, 
כשיוביל את שולחן הניהול הקהילתי-יישובי, 
פורום משותף להנהגת היישוב ולמנהלי האגפים 
הקהילתיים במועצה. עליית מדרגה זו תאפשר 
לאגף היישובים ליצור מענה רוחבי ומשמעותי 
לטיפול בענייני היישוב. תחום נוסף שבו אנחנו 
מתכננים להגביר את פעילותנו ומעורבותנו הוא 

הכשרת בעלי התפקידים ביישובים.

חושבים אסטרטגית 
השנה הוקמה במועצה, תחת אגף היישובים, 
מחלקת האסטרטגיה, הפועלת לחזק את יכולות 
התכנון האסטרטגי ומסייעת להנהלת הרשות 

בגיבוש תוכניות עבודה ומדיניות ארוכת טווח. 
המחלקה מקדמת קבלת החלטות המבוססת על 
ניתוח ועיבוד נתונים, חשיבה מתודולוגית ויצירתית 
ושאיפה לשיפור מתמיד. המחלקה פועלת גם כדי 
לחזק את התיאום והסינרגיה בין אגפי המועצה 
ויחידות המשנה בעבודה תהליכית סדורה, יוזמת 
שיח דינמי ובוחנת את צרכי הארגון ומטרותיו 

באופן רציף לנוכח השינויים במועצה.
מיישום התכנית האסטרטגית, קראה  כחלק 
שמעון  בני  לתושבי  האסטרטגיה  מחלקת 
להעלות רעיונות לפרויקטים שיקדמו את יישום 
צירי המשימה של התוכנית. לאחר בחינה של 
כמעט 50 רעיונות, אישרה מליאת המועצה שמונה 

פרויקטים שתוקצבו ונמצאים בתהליכי ביצוע. 

מטרתו המרכזית של אגף היישובים היא להיות הגורם המוביל ביישום השלטון הדו- רובדי בבני 
שמעון: לתת מענה מדויק להנהגות היישובים ולחבר אותן לממשקים הנכונים במועצה, על מנת 

שיוכלו לנהל טוב יותר את חיי היישוב. 

פרוייקטים אסטרטגיים

 קבלות שבת במסגרת המועצה
מפגש מוזיקלי ערכי ורוחני בזמן המיוחד של 
אחר הצהריים ביום שישי, לקראת כניסת 

השבת. 

 רחובות מוצלים
פרויקט חלוץ, מקדם קהילה וסביבה, ליצירת 

מיקרו-אקלים ביישובי המועצה. 

 תוכנית לצדק סביבתי
תוכנית חינוכית, קהילתית ואקולוגית, בהובלת 

השומר הצעיר  - מנהיגות נוער לצדק סביבתי, 
ירוקה  למועצה  להפוך  מהמאמץ  כחלק 

מדגימה.

 פאב קהילתי ביחדיו
פאב שייצור מפגש קהילתי לצד מקום לעשייה 
משותפת עבור תושבי ברוש, תדהר ותאשור.

 מרכז יער בג'ו אלון
מרכז המאפשר ליצור מערכת חינוכית בטבע, 

תוך  השתלבות בטבע וחיבור ליער.

 מרכז להתפתחות הילד
הקמת יחידה להתפתחות הילד במסגרת 

והדרכתי  טיפולי  מענה  שתיתן  המועצה, 
לילדים, הורים וצוותים חינוכיים.

 מועדון עסקים סניור
מועדון דומה ל-BZB, אך מיועד לוותיקים 
ובתכנים  בקצב   – לצרכיהם   ומותאם 
שמתאימים להם. מטרת המועדון היא לקדם 
ולסייע בפיתוח תחום היזמות בקרב הוותיקים.

 חושים וחשיבה בשביל
 שביל פיזי )סביב בית גיל-עד(, שבו תהיה 
פעילות רב-חושית לשיפור החושים ופעילות 

קוגניטיבית לגיל השלישי.

הסוף להטמנה ישירה של פסולת ביתית בנגב
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מסכמים שנת תרבות / קרן סביון

איך מסכמים שנה שכזו? שנה שהתחילה עם המון 
חששות - קורונה, סגרים והגבלות התקהלות

והסתיימה באירוע שיא מטורף לציון חגיגות ה-70 
למועצה, שבו השתתפו כ-5,000 תושבים ואורחים 

נוספים.

כשלא היה ניתן לחגוג את נשפי הפורים, הגיעה 
המועצה לחוצות היישובים עם "תהלוכה של 
שמחה" – משאיות מקושטות, בובות ענק, מנחים 

ותחפושות.

את המימונה חגגנו יחדיו ביחדיו. באירוע מלא 
שמחה וצבע בהפקת מחלקת התרבות הופיעו 
סמי לזמי, סולן להקת "שפתיים" ושמעון רגב 
במופע סטנדאפ מצחיק במיוחד. היה טעים ונעים. 
באירוע המרכזי של יום העצמאות הופיע עידן 
חביב באמפיתיאטרון בשובל. עידן רייכל התארח 
באמפיתיאטרון בשובל במופע קיץ מושלם, ברי 

סחרוף הרעיד את האמפי באירוע "בימות פיס".  
במרכז ג'ו אלון רקדנו בטירוף עם הג'ירפות ואחר 

כך  עם להקת "מרסדס בנד".

את ט"ו באב, חג האהבה, חגגנו עם שלומי שבן 
באירוע ההשקה של פסטיבל היין במרכז ג'ו אלון. 
בנובמבר התקיים לראשונה במרכז ג'ו אלון "ג'ו 
מרקט", יריד מעצבים ואיכרים, שכלל גם מסיבת 
צהריים עם יין טוב, כריך שניצל ויהודה קיסר אחד. 

והיתה גם סדרת אירועים שהוקדשו ליום הולדת 
ברחבי  המטמון  את  חיפשתם  למועצה.   70
המועצה, עם 70 חידות, רמזים ומפת אוצרות, 
הגעתם אלינו, לרחבת המועצה, לתערוכת פופ-
אפ מקסימה, תחת הכותרת "הופכים חלומות 
למציאות". לצד התערוכה התקיימו ערב ערב 
המשפחה.  ולכל  לילדים  מקסימים  מופעים 
קולינריה  בעקבות  טיילתם  נעים״  ב״סופ"ש 
מקומית, תרבות, ספורט, היסטוריה ועוד וגיליתם 

עולמות חדשים קרוב ממש לבית. 

וגולת הכותרת – המופע המרכזי באמפיפארק באר 
שבע, עם דני סנדרסון ואברהם טל, בהנחייתם 
של ארז שלם ואורנה דץ. חגגנו במלוא פאר, הדר 
ומרץ באירוע ששילב עבר והווה, מסורת וקידמה, 

ותיקים, צעירים, נוער וילדים.

לעונת  לחזור  שמחנו  הקורונה  שנת  אחרי 
התיאטרון עם סדרת הצגות משובחת במיוחד, 
מועדון הזמר שב לפרוח ולשיר. חובבי המוזיקה 
הקלאסית נהנו מקונצרטים של הסינפונייטה של 
באר שבע וחובבי הטבע נהנו מטיולים חווייתיים.

גם חוגי המועצה חזרו לפעול במתכונת מלאה. 
הגדלנו את היצע החוגים והוספנו הסעות, כדי 
לעזור לכם, התושבים, במיוחד ההורים שביניכם, 
כמו כן, שבו גם אירועי הספורט והטורנירים הרבים.

אנחנו כבר מוכנים ל-2022. ואתם?

חגגנו בענק 
חגיגות 70 למועצה

חינוך / אמיר ברזילי

שנת הלימודים תשפ"א  היתה שנה מאתגרת 
במיוחד בעולם החינוך. הסגרים הרבים ואובדן 
רצף הלמידה הקשו מאוד על הצוותים והילדים 
ביצירת שגרה וקשר. שנה זו חייבה את המורים 
והילדים להתרגל למציאות חדשה של למידה 
מרחוק ומפגשים פנים אל פנים הפכו נדירים ככל 
שעלינו בגיל. גם מבצע "שומר החומות" והפרעות 
שחווינו סביבו לא דלגו על עולם החינוך והשאירו 

בנו ובילדים מחשבות ותובנות שונות.

בתוך שנת הלימודים ולצד ההתמודדות המורכבת 
עם מגפת הקורונה, העשייה החינוכית בבתי 
הספר והגנים לא שקטה לרגע. פתחנו את "עדני 
הנגב" - בית ספר מיוחד לילדים מיוחדים. שמרנו 
על שגרה יחסית ופיתחנו בשיתוף עם מרכז ג'ו 
אלון שלל תוכניות מועצתיות לקירוב והיכרות 
עם שכנינו הבדואים )ולא רק(, לצד פעילויות 
בשיתוף עם בתי הספר, ליצירת מרחבים בעלי 
אופי למידה שונה ומותאם לילדים בלב הקורונה.

תוכניות  הספר  בבתי  מוטמעות  אלה  בימים 
רבות המאפשרות מקום לנערים וילדים שפחות 
מוצאים את מקומם במסגרות הרגילות. נערים 
וילדים אלה ייפגשו עם תכנים כמו צמחי מרפא,  

מיזם להכנת חומוס, לימודי אנגלית ביער ועוד.

לשמחתנו, שנת הלימודים תשפ"ב נפתחה ועד 
כה בשקט יחסי. לצד הקשיים )בעיות כוח-אדם, 
קיטוב ושיח שאינו מכבד ועד אירועי אלימות 
של נוער עליהם אנו שומעים בתקשורת כמעט 
מדי יום ביומו(, התחושה היא של עשיה. הילדים 
נכנסים לאט לאט לשגרה, התוכניות החינוכיות 
החלו לפעול ויתר האתגרים מטופלים בצורה 

טובה.

החינוך במועצה עם הפנים קדימה 
לאחר שנתיים של התמודדות עם מגפת הקורונה 
ולצדה, מערך החינוך המציא את עצמו מחדש 
על-מנת להיות בקשר רציף עם הילדים. שנת 

מסכמים שנה מאתגרת

2022 תהיה בסימן התחדשות.

מרכז יער שנפתח השנה במרכז ג'ו אלון והפעילות 
החינוכית בו, הוטמעו כמחלקה לתוכניות חינוכיות 
באגף החינוך ויציעו לבאים פעילויות יער וחיבורים 
בין בני הנוער במועצה ובינם ובין בני נוער ממרחב 
הנגב. המרכז מציע גם תוכניות המיועדות לבני 
נוער הזקוקים לסיוע בהשתלבות המחודשת 
במערכת החינוך, צורך שהתגבר לאור המאבק 

במגפת הקורונה.

בימים אלה אנו שוקדים על הקמת מרכז לטיפול 
בילד. המרכז יאגד את כלל המקצועות הפרא-
רפואיים הניתנים על ידי המועצה למרכז טיפולי 
אחד. תקופת הקורונה חשפה והגבירה מגמות 
מורכבות בקרב ילדים, נערים ומשפחות ולכן 
החלטנו לפתוח ולהנגיש את השירות הפסיכיאטרי 
חינוכי(  פסיכולוגי  )שירות  השפ"ח  במסגרת 
לתשבי המועצה. כמו כן, אנו מקיימים הכשרות 
לזיהוי קשיים נפשיים והתמודדות עימם בקהילה.

עם החזרה משנת הקורונה, בה למדו הילדים 
תקופות משמעותיות בלמידה מרחוק, משקיעה 
המועצה מאמצים גדולים בחזרת התלמידים 
הוספה  אישרה  המועצה  הלימודים.  לספסל 
של מורת רוחב בכל בית ספר על מנת שבית 
הספר יוכל לייצר מענים ייחודיים לילדים בהתאם 
לצרכים הלימודיים והרגשיים שלהם. כחלק 
מההבנה שמערך חינוך מיטבי זקוק למורים 
מיטביים, אגף החינוך מפעיל השנה מגוון של 
פעילויות העשרה, ערבי שיח וסיורים לימודיים 
למורים וצוותי החינוך. "דוקטור ג'ו", ליין מפגשים 
חינוכיים. כאשר המפגש הראשון עוסק במחנכים 

הגדולים לאורך הדורות.

כל זאת לצד המשך חתירה למערכת חינוך 
מיטבית, הרואה את הילדים ומסמנת להם יעדים 
ואתגרים לכבוש. אין לנו ספק, כי שנת 2022 תהיה 

שנה מיחדת במינה. 

שנת הלימודים תשפ"א  היתה שנה מאתגרת במיוחד בעולם החינוך. הסגרים הרבים ואובדן רצף הלמידה הקשו מאוד על 
הצוותים והילדים ביצירת שגרה וקשר. שנה זו חייבה את המורים והילדים להתרגל למציאות חדשה של למידה מרחוק 

ומפגשים פנים אל פנים הפכו נדירים ככל שעלינו בגיל. גם מבצע "שומר החומות" וההפרעות שחווינו סביבו לא דלגו על 
עולם החינוך והשאירו בנו ובילדים מחשבות ותובנות שונות.

29
גני ילדים

11
מעונות יום

5
 בתי ספר יסודיים

יובלי הנגב בגבעות בר, נווה במדבר בחצרים, 
ניצני הנגב בבית קמה, עצמונה, בית ספר 

לבנות בשומריה, בית ספר לבנים בשומריה 

1
 בית ספר על יסודי

)חט”ב וחט”ע(: מבואות הנגב בשובל

2 
 בתי ספר תיכוניים נוספים

כוכבי המדבר, ביה”ס למנהיגות בחברה 
 הבדואית במרכז ג’ו אלון,
 ישיבת שומריה בשומריה

4,300
ילדים וילדות

תשפ"ב במספרים

צילום: אמנון גוטמן



ואוו! איזו שנה זאת הייתה!  

 
חגיגות, הופעות, פיתוח והמון עשייה. רוצים 

הצצה? סירקו עכשיו את הקוד...

היה לי כיף גדול לחגוג איתכם אבל חייבת 

עכשיו לצאת לחופשה. נתראה בשנת ה-80!

יש לנו הפתעה בשבילכם לסיכום השנה! 
סקרנים? סירקו עכשיו את הקוד!


