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שלום רב לכם,

עיתון  אבל  לב,  שמו  מכם  כמה  יודעת  אינני 
חודשים  כמה  של  הפסקה  לאחר  חוזר,  המועצה 
מהדר  נפרדנו  העיתון.  עורך  של  מחילוף  שנבעה 
במשך  העיתון  את  שערך  חצרים,  מקיבוץ  מוריץ 
מעט  שערך  בחירה,  תהליך  ולאחר  שנים  שבע 
חברת  זמסקי,  נועה  נבחרה  משצפינו,  זמן  יותר 
ומנהלת  העיתון  עורכת  לתפקיד  כרמים,  קיבוץ 
אתר האינטרנט של המועצה. והנה, העיתון חוזר... 

הרבה הצלחה לנועה.

ואם באתר האינטרנט עסקינן, לאחרונה התחדשנו 
ובו  למשתמש  יותר  וידידותי  נגיש  חדש,  באתר 
את  עליכם  שיקלו  מקוונים,  שירותים  של  מגוון 

התקשורת עם המועצה.

גם בניין המועצה עבר בחודשים האחרונים שיפוץ 
הוסדרה  חודשו,  המחלקות  מרבית  עיניים.  מאיר 
מושלמים  אלה  בימים  וממש  לנכים  נגישות 
התיקונים האחרונים. בית המועצה המחודש שלנו 

יקבל, כמו תמיד בברכה, את יושביו ואורחיו.

כבר  מפליגים  תמיד,  וכמו  מאחורינו  הפסח  חג 
העצמאות.  ויום  הזיכרון  יום  אל  והמחשבות  הלב 
גם השנה נזכור את כל הנופלים במערכות ישראל 
של  והנופלים  שלנו  הנופלים  האיבה,  ובפעולות 
נישא  שנה,  כמדי  השנה,  גם  ישראל.  עם  כלל 
השחורה  שהרשימה  בתפילה  על  אל  עינינו  את 
בשלום  לחיות  ונוכל  כאן  תיגמר  הזו  והארורה 
השנה  גם  לצערנו,  הזו.  בארץ  חיינו  את  ובשלווה 

נדע שהדרך עוד ארוכה.

חודש מאי עומד להיות גדוש באירועים. זמן קצר 
נארח  העצמאות  וחגיגות  הזיכרון  יום  טכסי  אחרי 
הממשלה,  ראש  את  מרהט  שותפינו  עם  ביחד 
המשותף  התעסוקה  אזור  לחנוכת  חגיגי  בטכס 
להיות  העתיד  התעסוקה  אזור  הנגב”.  “עידן 
וחלום  יוזמה  וגידים.  אור  קורם  בארץ  מהגדולים 
אותם  להפוך  הזכות  ולנו  בתפקיד  קודמיי  של 

דבר ראשת המועצה מאי 2016  סיגל מורן

קוראים יקרים,

את  להחליף  זכיתי  שבועות  מספר  לפני 
הדר מוריץ כעורכת עיתון המועצה האזורית 
בהצלחה  מילא  שהדר  תפקיד  שמעון,  בני 
במסגרת  האחרונות.  השנים  בשבע  רבה 
תפקידי כעורכת העיתון אספר לכם על כל 
סיפורים  וביישובים.  במועצה  שקורה  מה 
אספר  בעבר.  וגם  בעתיד  בהווה,  שנוגעים 
על אירועים, אנשים, קהילות ומקומות ואני 
את  אתכם ולגרות  לעניין  שאצליח  מקווה 

סקרנותכם.

את  לכם  לספר  אתחיל  שאני  לפני  אבל 
כל הסיפורים הללו, אספר קצת על עצמי. 
מתבגרים  לשני  אמא  נשואה,   ,48 בת  אני 
שנים  שמונה  כמעט  כבר  ומתגוררת 
שגדלה  כמי  כרמים.  בקיבוץ  במועצה, 
ההתיישבות  בקיבוץ,  ולמדה  במושב 
שורשי  נמצאים  שבו  המקום  היא  העובדת 
ובו נמצא ההווה של חיי. אני אוהבת אנשים, 
אוהבת סיפורים ויותר מכל אוהבת סיפורים 

על אנשים.

המועצה.  תושבי  שלכם,  הוא  הזה  העיתון 
ואפילו  לדון  נושאים,  להעלות  המקום  זהו 
ללבכם.  הקרובים  הנושאים  על  להתווכח 
בעיתון  חלק  לקחת  אתכם  מזמינה  אני 
ולסיפורים  ליצירתו  שותפים  ולהיות 
שיסופרו בו. אתם מוזמנים ליצור אתי קשר 
ולספר לי את הסיפור שלכם, של שכניכם, 
של הקהילה שבה אתם חברים, של היישוב 
טור  לכתוב  מעוניינים  אתם  אם  שלכם. 
כתבה  לכתוב  קבוע,  או  חד-פעמי  דעה, 
ספרו  בעיתון,  קבועים  כותבים  להיות  או 
שלי  האלקטרוני  הדואר  כתובת  זה.  על  לי 
מוזמנים  ואתם   noaz@bns.org.il היא 
לעשות בה שימוש. אחרי הכל, אנשים הם 

כל הסיפור.

קריאה מהנה,
נועה זמסקי

דבר העורכת

למציאות. המפעל הראשון והגדול, “סודה סטרים”, 
כבר עובד כמעט במלואו ומעסיק למעלה מ-1000 
נמצאים  מפעלים  כ-20  עוד  האזור.  מכל  עובדים 
במהלך  כבר  ייפתחו  וחלקם  שונים  בנייה  בשלבי 
השנה הנוכחית ויקלטו אליהם עוד מאות עובדים, 
הוא  הנגב”  “עידן  האזור.  מכל  וערבים  יהודים 
להגיע  ניתן  אמת  שבשותפות  לכך  חיה  דוגמה 
רהט,  לבין  בינינו  האסטרטגית  השותפות  רחוק. 
הולכת  רק  ביותר,  הגדולה  הבדואית  העיר 
בתחומים  רבות  שותפויות  ולצידה  ומתחזקת 
מועצות  ערים,  באזור:  רבות  רשויות  עם  שונים 
גאים  אנו  וערבים.  יהודים   – ואזוריות  מקומיות 
בשותפויות אלה ומאמינים שהצלחתם של שכנינו 
היא גם הצלחתנו ולהיפך. עתיד טוב לכולנו בנגב 
הנפלא שלנו יכול להיות רק אם יהיה טוב לכולנו 
ואנו, ב”חלקת האלוהים הקטנה שלנו”, משתדלים 

לעשות כמיטב יכולתנו למען מטרה זו.

אירוע נוסף המתוכנן לסוף החודש הוא הנחת אבן 
הפינה לקמפוס החדש ב”מבואות הנגב” במעמד 
מהמשרד.  ובכירים  החינוך  משרד  מנכ”לית 
הקמפוס ההולך ומוקם בימים אלה הוא הפרויקט 
כיתות   36 כה:  עד  המועצה  שידעה  ביותר  הגדול 
אמפיתיאטרון  ומעבדות,  ספח  כיתות  לימוד, 
מגרש  אודיטוריום,  ישיבה,  מקומות   1,300 של 
ילדי  עבור  מיוחד  לחינוך  ספר  ובית  אתלטיקה 
“עדנים”, שיהווה חלק בלתי נפרד מהקמפוס כולו.  
את הפרויקט מובילים במשותף מחלקת ההנדסה 
רבה  מחשבה  ומושקעת  הספר  בית  וצוות  שלנו 
עבור  האופטימליים  התנאים  את  בו  לייצר  כדי 
ילדינו בהתאם לתפיסות העולם החינוכיות  חינוך 
שלנו, בתוך סביבה לימודית חדשנית, המותאמת 

למציאות המשתנה.

שיהיה  לפנינו,  בהתרגשויות  מלא  חודש  בקיצור, 
לכולנו בהצלחה!

שלכם, סיגל

מהמועצה

תהליך הערכת 
עובדים במועצה

ביום ראשון, 1.5.2016, מיד עם החזרה מחופשת 
הפסח, ייפתח במועצה האזורית בני שמעון תהליך 
תהליך  כחודשיים.  שיימשך  עובדים  הערכת 
ולעובדים  למנהלים  לאפשר  נועד  ההערכה 
להעריך את מידת התאמתו לתפקיד של כל 
עובד ומנהל וזאת ארבע שנים לאחר תהליך 

ההערכה הקודם.  

"דברים רבים השתנו במועצה, עובדים עזבו, 
עובדים התקדמו  ולא מעט  חדשים הצטרפו 
לתפקיד אחר בתוך המועצה", אומרת סיגל מורן, 
ראשת המועצה. "אנחנו נמצאים בנקודת זמן שבה 
אנו מבקשים לעצור לרגע את העבודה השוטפת 
ולהקדיש לכל אחד ואחת מכם זמן לשמוע איך 
אתם מרגישים בתוך התפקיד שלכם, מה הייתם 

רוצים לשנות ולאן אתם שואפים להגיע." 

ערב צח״י
מעל ל-100 נציגי יישובים ועובדי מועצה הגיעו 
ביום שלישי 29.3.2016, למלון "לאונרדו" באשקלון 
להשתתף במפגש הכשרה וערב הוקרה לצוותי 

החירום ביישובים ובמועצה. 

מפגש הצח"י אורגן על ידי מורן נחמיה, רכזת צח"י 
בבני שמעון ועל ידי האגף לשירותים חברתיים 
במועצה, בסיוע הקואליציה הישראלית לטראומה, 
כחלק ממדיניותה של המועצה לספק למתנדבי 
צח"י הכשרה וכלים לעבודה ומתוך רצון לחזק את 
החוסן האישי והקהילתי של תושבי המועצה. ערב 
ההוקרה נועד להביע את הערכת כולם לעבודה 

החשובה שהם עושים. 

המפגש החל בשעות הצהריים בסדנה מקדימה, 
ומנהלי  בחירום  בעלי התפקידים  בהשתתפות 

המכלולים במועצה. הסדנה כללה מספר משחקים 
משעשעים, שנועדו להדגים עבודת צוות במצבי אי 

ודאות, המאפיינים פעילות בזמן חירום.

צוותי החירום  בשעות אחר הצהריים הצטרפו 
פי  על  שהוקמו  עבודה,  לקבוצות  היישוביים 
המכלולים השונים. ראשי צוותי החירום היישוביים, 
מנהלי הקהילות ומזכירי היישובים עסקו בשיתוף 
אנשי  ובחירום.  בשגרה  הגופים  ביו  הפעולה 
הלוגיסטיקה ביישובים דנו בשיתוף פעולה עם 
אנשי הלוגיסטיקה במועצה. אנשי החינוך עסקו 
בבניית מודל לחינוך בחירום. מכלול האוכלוסייה, 
המאגד תחתיו אנשי עבודה סוציאלית ובריאות, 
עסק בלימוד מודלים לניתוח צרכים וזיהוי מעגלי 
פגיעות באוכלוסייה ובבניית דרכים אפשריות למתן 
מענה מיטבי בשגרה ובחירום. מכלול דוברות ומידע 
לציבור תרגל בניית מסרים והעברת מידע בחירום 
ואנשי הביטחון שמעו סקירה על המצב באזור 

מאנשי פיקוד העורף והשתתפו בסדנה.

לאחר סיום העבודה בקבוצות, התקיימה ארוחת 
ערב ובסיומה קיבלו המשתתפים שי צנוע והאזינו 
כדורסל  מאמן  מליניאק,  אריה  של  להרצאתו 
בעבר ופרשן: "הופכים את כולם לאוהדים:  שיחה 

משעשעת עם תובנות רציניות”.

יום עיון לנהגי הסעות
ביום חמישי, 14.4.2016, התקיים יום עיון לנהגי 
שמעון  בני  האזוריות  המועצות  של  אוטובוס 
ומרחבים. יום העיון כלל מבוא לעזרה ראשונה 
ונתן לנהגים כלים להתמודד עם מצבים רפואיים 
שונים, כמו התעלפות נוסע, חנק, חוסר הכרה 
ודימום, התנהגות במצבי חירום שונים, קריאה 
לעזרת כוחות הביטחון )משטרה, מד"א ומכבי אש( 
והתמודדות עם ניסיון חדירה של מפגע לאוטובוס.  
בנוסף ללימוד עיוני עברו הנהגים תרגול בתחומים 

שנלמדו.
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מהמועצה

"הורה  המחול  ללהקת  הכבוד  כל 
שמש", שקטפה בסוף השבוע האחרון 
את המקום השני והמכובד בפסטיבל 
המחולות היוקרתי "פסטיבל ראשונים", 
שנערך בירושלים בהשתתפותן של 15 
להקות מחול מכל הארץ. הלהקה זכתה 
עם הריקוד “הנך יפה רעייתי”, שכתבה 
יסמין לוי במיוחד לכוריאוגרפיה שיצר 
הכוריאוגרף ברי אבידן. המחול, שבוצע 
לאחרונה על ידי הלהקה לפני 15 שנה, 

חודש במיוחד עבור הפסטיבל.

גאים בכם!

להקת המחול ״הורה שמש״

המיישבים  הם  ספיר  ופנחס  אשכול  "לוי 
האמיתיים של הנגב ולא דוד בן גוריון" טען רמי 
חרובי בכנס לציון 70 שנה  לעליית 11 הנקודות 
בנגב, שהתקיים ביום שני, 11.4.2016, בקיבוץ 
בין  פעולה  בשיתוף  הופק  הכנס  חצרים. 
בישראל  מורשת  אתרי  לשימור  המועצה 
והמועצה האזורית בני שמעון, כחלק מאירועי 
11 הנקודות. בין המרצים  שנת ה-70 לעליית 
בכנס: זאב זיוון וחבצלת יהל מאוניברסיטת בן 
ידלין,  ואהרון  בארי  מקיבוץ  חרובי  רמי  גוריון, 
ב-17.4  שחגג  ידלין,  חצרים.  קיבוץ  ממייסדי 
90 שנה, חלק עם אורחי הכנס, רובם מוותיקי 

היישובים, את זכרונותיו מהעלייה לקרקע.

 ,1946 באוקטובר  לקרקע,  הנקודות  עליית 
היתה ציון דרך חשוב בסיפורה של ההתיישבות 
הנגב  של  הגדולים  במרחביו  היהודית 
בזכות  חרובי,  רמי  של  לדבריו  והתאפשרה, 
ומפעל  "מקורות"  המים  חברת  של  ההקמה 
בנגב. חרובי סקר את תולדות  המים הראשון 
של  הכרזותיו  למרות  כי  וסיפר,  ההתיישבות 
בן גוריון על יישוב ארץ ישראל, למעט רוחמה, 
בפועל  הרי   ,1911 בשנת  לראשונה  שהוקמה 
 ,1941 בשנת  רק  בנגב  ההתיישבות  החלה 
שהטיל  הבריטי,  הקרקעות  חוק  בעקבות 
הגבלות חמורות על התיישבות יהודית בארץ 

מהמליאה
מליאת המועצה, שהתכנסה ביום ראשון, 3.4.2016, 
על  סקירה  מרכזיים:  נושאים  בשלושה  עסקה 
פעילויות הנוער במועצה, אישור לגיוס הלוואה בסך 
10 מיליוני שקלים לצורך בניית הקמפוס החדש של 
בית הספר "מבואות הנגב" והחלטה לאשר, בשלב 
זה, מחצית מתקציבי הפיתוח ליישובים. בהמשך 
השנה, במידה והמצב הכספי בקרנות הפיתוח 

יאפשר זאת, תעלה לדיון המחצית השנייה.

מועמדותם של זבולון כלפה משומריה, כנציג ציבור 
בוועדת הערר המחוזית ושל שגיא לנגר מגבעות 
בר, כדירקטור בחברת "חשמל ירוק", אושרה על 
ידי המליאה. הדרה גורפינקל, מנכ"לית המועצה, 
סקרה בקצרה את התהליך האסטרטגי החדש 

שיתחיל בקרוב.

עפרה שיר לביא, מנהלת יחידת הנוער, סקרה את 
פעילויות הנוער. במועצה 931 בני נוער ופועלים 
בה במקביל המרכז החברתי ב"מבואות הנגב", 
החינוך הבלתי פורמלי ביישובים ותנועות הנוער. 
עפרה הדגישה כי יחידת הנוער דואגת שהמרכיבים 
השונים יפעלו תוך השלמה הדדית וללא כפילויות.

המרכז החברתי – במסגרת המרכז החברתי פועלים 
186 בני נוער במעגל השתתפות אחד, ולא בשני 
מעגלי השתתפות כפי שהיה נהוג בעבר. סיגל מורן, 
ראשת המועצה, הדגישה כי המועצה מיישמת הלכה 
למעשה את החלטת המליאה בעבר, שלפיה הפך 
המרכז החברתי למוקד נוסף במסגרת פעילויות 
הנוער במועצה, כמו תנועת נוער נוספת, ולא מוקד 

הפעילות המרכזי, כפי שהיה בעבר.

לעדנה  זוכות  הנוער  תנועות   – הנוער  תנועות 
מחודשת לאחרונה, ובראשם תנועת הצופים עם 
360 חניכים הפועלים בגבעות בר, מושבי יחדיו, 
בתנועת  הנגב.  במשמר  הטרי  והשבט  חצרים 
"השומר הצעיר" פועלים 285 בני נוער בדביר, להב, 
שובל ובית קמה. בנבטים קיים קן של הנוער העובד 
והלומד ובכרמים פועלת תנועת "צמרת", תנועת 

נוער המשלבת נוער חילוני ודתי.

שנת שירות ושירות משמעותי לצה"ל – השנה יוצאים 
44 בני נוער לשנת שירות, כמעט כפליים מאשר 
נוער  יוצאים גם בני  בשנים קודמות. לראשונה 
ממושבי יחדיו. בשלוש השנים האחרונות מבקרים 
נציגי המועצה את בני הנוער בקומונות ומסייעים 

להם בפתרון בעיות, במידת הצורך.
קמפוס מבואות הנגב - ולדימיר פיצ'קר, מהנדס 
המועצה, סקר את מצב הפרויקט. עד תחילת 

2016, תסתיים בנייתם של החטיבה  ספטמבר 
העליונה )18 כיתות(, בניין המנהלה, האמפיתיאטרון 
ומסוף ההסעות, בהשקעה כוללת של כ-23 מיליוני 
שקלים מתוך 105 מיליוני שקלים, שהם סך העלות 
הכוללת של הפרויקט. ולדימיר הסביר כי התקדמות 
הבנייה מקדימה את קצב האישורים והמימון של 
משרד החינוך ולכן צריך לבצע התאמות בין השאר, 
מדובר בקבלת אישור ממשרד החינוך להשתמש 
בשלב זה בכסף שאושר לבניית בית הספר "עדנים", 
כדי לבנות חדרי מעבדות חדשים. דבר זה יאפשר 
לפנות את מבני המעבדות הקיימים עבור בניית בית 
ספר "עדנים" המחודש. על פי התוכניות תיפתח 
הספר  ובית   2017 בספטמבר  הביניים  חטיבת 
"עדנים" שנה לאחר מכן. מרכיבים נוספים בתוכנית 
ייבנו  הירוק  והבית  הקמפוס, כמו האודיטוריום 
בהתאם ליכולת לגייס כספים ממקורות חיצוניים.

מליאת המועצה אישרה גיוס הלוואה של 10 מיליון 
שקלים עבור הפרויקט.

דוגמה  הן  הנקודות   11" שמעון.  בני  האזורית 
מעשית,  ציונות  אמונה,  יצירתיות,  לתעוזה, 
אמר  הבאים"  לדורות  ואתוס  ארגון  יכולת 
שלמון. מורן דיברה על הקשר בין אז והיום ועל 
באותם  שהחלו  והעשייה  ההתיישבות  המשך 

ימים רחוקים גם בימינו.

בבני שמעון ממוקמות ארבע מבין 11 הנקודות: 
במהלך  ונבטים.  חצרים  הנגב,  משמר  שובל, 
העלייה  את  המועצה  תציין  אוקטובר  חודש 

לקרקע באירוע שיתקיים במושב נבטים.

כנס 11 הנקודות

ישראל. רק לאחר שאשכול וספיר הקימו את 
התוכנית  הותוותה  ב-1937,  מקורות,  חברת 
ואת  הנקודות   11 של  עלייתן  את  שאפשרה 
ביצוע  ויכולת  תכנון  של  מופת  הנגב.  יישוב 
צינורות  של  ק"מ  כ-200  להנחת  הביאו 
בלבד,  שנה  חצי  תוך  קווים,  לשני  שהתחלקו 
האישורים  כל  וקבלת  התוכניות  הכנת  כולל 

הנדרשים.

את הכנס פתחו עמרי שלמון, מנכ"ל המועצה 
המועצה  ראשת  מורן,  וסיגל  אתרים  לשימור 

חנוכת משרדים חדשים

בפסח הזה התחדשנו במשרדים חדשים בבניין 
המועצה! 

לפני חופשת הפסח נערכה הרמת כוסית לכבוד 
החג וטכס קביעת מזוזה במשרדים החדשים. 
במסגרת הטכס צוין שמם של עובדים חדשים 
וחולקה מתנה לעובדים שסיימו עשור לעבודתם 

במועצה.
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מחלקת התרבות של המועצה, באבטחה של 
אירועי המועצה”.

אור-חן מקיים גם הרצאות ואירועים במוסדות 
החינוך של המועצה, החל מגני הילדים ביישובים, 
דרך בתי הספר היסודיים ועד חטיבת הביניים 
והחטיבה העליונה בבית הספר התיכון “מבואות 
הנגב”. “כיף לי לבוא לבתי הספר ולגני הילדים 
ועיניו  ולדבר עם הנוער והילדים”, הוא מספר 
לדבר  לילדים  נותן  ציוד,  פורס  “אני  בורקות. 
במכשיר קשר, עורך להם משחקי סימולציה 

נועה זמסקי

השיטור  מרכז  אור-חן, מפקד  אבי  את  קבלו 
בני  )מש”ק( של המועצה האזורית  הקהילתי 
האחרון,  ביולי  לתפקידו  נכנס  מאז  שמעון. 
לוגסי, קודמו בתפקיד,  כמחליפו של שלומי 
הצליח אבי לרכוש לבבות בקרב תושבי המועצה.

המשטרה הקהילתית הוקמה בתחילת שנות 
האלפיים, במטרה לענות על הצורך של המגזר 
הכפרי לטפל באירועים שהמשטרה ה”כחולה” 
לא הצליחה להתמודד איתם, אם משום שלא היה 
לה כוח אדם מתאים, כמו גששים לפענוח של 
פשיעה חקלאית, ואם בשל מחסור בכוח האדם 
הנדרש. “אנחנו מטפלים בכל נושא הפשיעה 
“בכל  אור-חן,  מסביר  והכפרית”  החקלאית 
האירועים הפליליים במגזר הכפרי, בדיוק כפי 
שה’כחולים’ מטפלים בנושאים הפליליים בעיר. 
אנחנו נותנים את המענה והטיפול הטובים ביותר 
באזור הכפרי, מענה טוב יותר מזה שנותנים 
ה’כחולים’ בעיר. אנחנו מבצעים בדיקות וסריקות 
בעזרת גששים, דבר שה’כחולים’ אינם עושים 
ולכן אנו יכולים לתת מענה שה’כחולים’ לא 
יתנו. ברוב המקרים נצליח להחזיר את הרכוש 

לאנשים”, הוא מבטיח.

רס”מ אור-חן, בן 38, הוא, כאמור, מפקד המש”ק. 
תחתיו משרתים שני שוטרים קהילתיים אזוריים: 

ככה הייתם רוצים את השוטר 
הקהילתי שלכם: חייכן, משעשע, 

נעים הליכות, עם הפנים 
לקהילה, כריזמטי ומנהיג מלידה. 

כזה שיעזור לקשישים לחצות 
את מעבר החצייה, ייתן יד לילד 

שאיבד את הוריו ויעזור למטיילים 
אבודים למצוא את דרכם. כזה 
שיודע לדבר אל הנוער בגובה 

העיניים ובטון הנכון ולשכנע את 
ותיקי היישוב שניידת מג”ב ומדים 

ירוקים הם גם כלי עזר בניהול 
היישוב ולא רק גוף זר ומנוכר

רס”ב נצר אליקים – השוטר הקהילתי של אשכול 
משמר הנגב ורס”ב שלומי נגה – השוטר הקהילתי 
של אשכול יחדיו, הכולל גם את הקיבוצים בית 
קמה ושובל. לשומריה, להב וכרמים, יישובים 
ביטחון  רכזי  יש  לגדר,  בסמוך  הממוקמים 
שוטף )רב”שים( יישוביים, הנותנים מענה בתוך 
היישובים. וכן, חדי העין ישימו לב שרס”מ היא 
דרגה נמוכה מרס”ב. “ככה זה אצלנו” אומר 

אור-חן בחיוך. השוטרים הקהילתיים האזוריים 
אחראים על הנעשה באזור שתחת אחריותם. 
אור-חן,  ביישובים”, מסביר  “הם מסתובבים 
“נפגשים עם הוועדים ומזכירי היישובים, מזהים 
חולשות בתחומי האבטחה ביישובים ועוזרים 
לעשות סדר בניהול הביטחון והאבטחה. בנוסף 
לכך, הם מבקרים קורבנות עבירה, עוקבים אחרי 
האירוע ומייעצים להם”. אור חן מוסיף כי הוא 
מנחה את שוטריו להתחכך עם האוכלוסייה ככל 
האפשר. “שיכירו אותנו, שידברו אתנו. אם תושבי 
המועצה לא מכירים אותנו, אין לנו זכות קיום”. 

בנוסף לתפקידה ככוח המשטרתי הפועל נגד 
הקהילתית  המשטרה  החקלאית,  הפשיעה 
היא גם נקודת המפגש בין התושב למשטרה 
ה”כחולה”. נקודת מפגש המספקת תיווך, עזרה 
ומעקב אחרי התלונות המוגשות ל’כחולים’ וסיוע 
לתושב בהתמודדות עם המערכת הלא פשוטה 

בנוגע לפעולות שעליו לבצע, מעבירים עבורו 
את התלונה למשטרה ועוקבים אחר הטיפול 

בה”. כמעט משטרה פרטית.

אך בכל אלה - הפעילות המשטרתית השוטפת 
והתיווך בין התושב למשטרה ה”כחולה”, אין די. 
אולי עיקר עבודתה של המשטרה הקהילתית 
היא הפעילות בקהילה. “אנחנו מקיימים פעילות 
רבה עם הקהילה”, מספר אור-חן. “הקמנו סיירת 
הורים בקיבוץ דביר ואנחנו בעיצומה של הקמת 
סיירת הורים גם בקיבוץ משמר הנגב. בבית 
קמה נפגשתי עם צוות המניעה המקומי ואני 
פועל בשיתוף פעולה עם קרן סביון, מנהלת 

 “כיף לי לבוא לבתי הספר ולגני הילדים 
ולדבר עם הנוער והילדים”, הוא מספר 

ועיניו בורקות. “אני פורס ציוד, נותן 
לילדים לדבר במכשיר קשר, עורך להם 

משחקי סימולציה שעוסקים בבטיחות 
ומחלק להם מדבקות”

“אנחנו מטפלים בכל נושא הפשיעה 
החקלאית והכפרית, בכל האירועים 
הפליליים במגזר הכפרי, בדיוק כפי 

שה’כחולים’ מטפלים בנושאים הפליליים 
בעיר. אנחנו נותנים את המענה והטיפול 
הטובים ביותר באזור הכפרי, מענה טוב 

יותר מזה שנותנים ה’כחולים’ בעיר״

השוטר הטוב

הזו. “השוטר הקהילתי הוא נקודת פנייה לפני 
וממשיך:  אור-חן  מסביר  המשטרה”,  תחנת 
“אנחנו מגיעים לאירועים, מסייעים ומלווים את 
התושב עד לסיום האירוע. אנחנו מנחים אותו 
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שעוסקים בבטיחות ומחלק להם מדבקות”. את 
הפופקורן והצמר גפן המתוק שהילדים זוכרים 
זמן רב אחרי שמסתיים האירוע הוא מממן מכספו 

הפרטי.

“הקמתי בבית הספר ‘מבואות הנגב’ מפקדת 
בבני  “מדובר  ומספר.  אור-חן  נוער”, ממשיך 
נוער שיעזרו בעבודות סדרנות באירועים ויעבירו 
הרצאות לבני גילם.” עד חופשת הקיץ הוא מתכנן 
להעביר סדרת הרצאות שעוסקת בעבריינות 
סמי  הפלילית,  האחריות  גיל  וונדליזם,  נוער 
פיצוציות ושאר נושאים שבהם נתקלים ומועדים, 
לעיתים, בני נוער בחופשה. “אני מנסה להוקיע את 
המסורת המקובלת בהרבה קיבוצים של ונדליזם 
המתבצע ע”י בני נוער - החבר’ה הטובים שעושים 
שטויות, כמו להיכנס לכלבו אחרי מסיבה ולקחת 
ארטיקים. הם מראים לי מפתח ומספרים לי שזו 
מסורת ארוכה ושגם ההורים שלהם עשו זאת. 
אני מסביר להם שזו גניבה בדיוק כמו גניבה בעיר 
והיא יכולה לסבך אותם בפתיחת תיק פלילי, 
שיפגע בעתיד שלהם. אני מביא דברים מהשטח 

ואני גם אבא. אני מדבר אליהם בגובה העיניים 
ובדרך כלל זה עובד. אם נצליח למנוע מהנוער 
להגיע לתחנת משטרה, עשינו את שלנו. זה כיף 
לעסוק בחינוך. אני קודם כל רואה את החינוך מול 

העיניים שלי ועבודת המשטרה משתלבת בו.”

גם הקשישים קרובים לליבו של אור-חן. אחרי 
אירוע הפגיעה ברהט, כשהתברר שהקשישים 
המקבלים את קצבאות הזקנה שלהם בבנקים 
בעיר רהט חוששים להיכנס לעיר, הוא החל לקחת 

אותם לשם בעצמו. 

תפרח  במושב  גדל  ילדים.  ל-3  אב  אור-חן, 
גר בשכונת ההרחבה של  2008 הוא  ומשנת 
קיבוץ מפלסים. בעבר כיהן במספר תפקידי 

שטח במסגרת מג”ב. המעבר מתפקידי שטח 
לעבודה מול ציבור וקהילה לא היה פשוט. “פחדתי 
מהסגירות של הקיבוצניקים”, הוא מספר. “היו 
קיבוצים שבהם לא הוגשו תלונות למשטרה 
במשך שנים. הם היו סוגרים הכל בפנים. אמרו 
לי לא לבוא עם ניידת ולא על מדים. הסברתי 
להם שזה לא נכון להשאיר הכל אצלם ואירועים 
חמורים, כמו עבריינות נוער או סכסוכי שכנים, 
יש להעביר לטיפולנו. כשהם רואים שאני השוטר 
הטוב, שבא לעזור ולמצוא פתרון, הם לומדים 
להשתמש בשירותים שלנו.” כהמחשה לדבריו, 
מונה אבי שורה של סכסוכי שכנים שעסק בהם 

בשנה האחרונה.

האוכלוסייה  הקיבוצים,  שעוברים  השינויים 
החדשה, על ההרגלים והסטנדרטים שאוכלוסייה 
זו הביאה עימה, ביחד עם ההתלהבות, הרצון 
והתפיסה הקהילתית של אור-חן, מביאים עם 
הזמן גם לשינוי תפיסתי ביחס למעורבותה של 
המשטרה בסכסוכים ובעיות בתוך היישובים 
ובמיוחד בקיבוצים, שהם מטבע הדברים סגורים 
ושוטר שצריך  “באתי בדמות של בלש  יותר. 
לתפוס את הרעים והיום אני עם הפנים לקהילה”, 

הוא מחייך.

במהלך החודשים שבהם הוא משמש בתפקיד, 
צבר אור-חן כבר  מספר רב של חוויות.  מבין 
שלל ההרצאות, ימי הקהילה, סכסוכי השכנים 
ושאר אירועים שחווה לאורך השנה הזו, יש דבר 
אחד שאותו הוא זוכר במיוחד. זה קרה בימים 
הראשונים לכניסתו לתפקיד. “באחד האירועים 
בדמעות  לי  וסיפרה  אחת  אשה  אליי  ניגשה 
שהבן שלה לא הולך כבר שנה לבית הספר. כל 
הגורמים נכשלו והיא מיואשת. אין זה מתפקידו 
של השוטר הקהילתי להתערב בעניין כזה, אבל 
ראיתי שהאם במצוקה והחלטתי לנסות לעזור 
לה. לאחר ששוחחתי עם הגורמים המטפלים 
וקיבלתי את אישורם, נפגשתי עם הילד מספר 
פעמים ואפילו הבאתי אותו לתחנה, לראות את 
העבודה. דיברנו על כל נושא שבעולם. סיפרתי 
לו על עצמי ועל משפחתי. הסברתי לו מהי דרך 
המלך ומה יהיו התוצאות עבורו אם יבחר בדרך 

אחרת ואמרתי לו שהבחירה היא שלו.”

בקסם האופייני לו כבש אור-חן את לבו של הילד 
ואחרי מספר ימים הוא חזר למערכת החינוך. “זו 
לא עבודה ‘פרופר’ של שוטר, אבל אני מביא את 

הפן האישי שלי”, הוא מסכם.

גם הקשישים קרובים לליבו של אור-חן. 
אחרי אירוע הפגיעה ברהט, כשהתברר 

שהקשישים המקבלים את קצבאות 
הזקנה שלהם בבנקים בעיר רהט 

חוששים להיכנס לעיר, הוא החל לקחת 
אותם לשם בעצמו.

השוטר הטוב
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על דמות משמעותית  תוכנית  להכין  “רציתי 
מתקופת הקמת המדינה וגיליתי, לצערי, שבני 
לכן  וייצמן.  חיים  אינם מכירים כלל את  גילי 
החלטתי להפיק תוכנית עליו, ללמוד עליו וללמד 

את בני גילי עליו ועל תרומתו”, מספרת עדן.

חלק גדול בתוכנית הרדיו שהפיקה עדן מוקדש 
לראיון עם ראומה ויצמן, אלמנתו של הנשיא 
לשעבר עזר וייצמן, אחיינו של חיים וייצמן. “רציתי 
להנגיש את דמותו של וייצמן לבני גילי ולהציג 
אותו כדוד ובן משפחה, להראות את הצד האישי 
שלו, זה שלא מוצאים בספרים”, היא מסבירה. 
הדרך לראומה ויצמן עברה דרך חברה טובה של 
אמה, קרובת משפחה של ויצמן בעצמה. “נתי, 
החברה הכי טובה של אמא שלי, קישרה בינינו. 
היא שלחה עבורי מייל שהכנתי ובו פירטתי מה 
אני רוצה”, נזכרת עדן. “לקח חודשיים לארגן 
את זה, כי היה צריך לכנס את נשות המשפחה. 
חלקן שכרו נהג והגיעו במיוחד לתל אביב, לבית 

האבות שבו נמצאת ראומה ויצמן.”

הדרך לתוכנית עברה גם דרך סלפי בלתי נמנע 
עם נשיא המדינה, רובי ריבלין. כשנודע לעדן 
כי בכל שנה מתקיים טכס אזכרה ממלכתי 
לזכרו של ויצמן בבית הנשיא שבמכון ויצמן 
למדע ברחובות, היא נסעה לשם והקליטה את 
הטכס. “הסברנו שאנחנו כתבים של תחנת רדיו 
חינוכית השייכת לקול ישראל ונתנו לנו להתחבר 
לקונסולה של השידור ביחד עם הכתבים של 
גלי צה”ל”, היא מספרת. דוד נחל, המנחה של 
עדן בעבודת הגמר, מוסיף: “כשהבחנו בשתי 
מכוניות שחורות משוריינות הנושאות את סמל 
המדינה אך ללא מספר רישוי, הבנו שזה נשיא 
המדינה. גם המאבטחים הקשוחים של הנשיא 
לא יכלו לסרב לבקשתה של עדן להצטלם עם 

תלמידת “אשל הנשיא” זכתה 
בפרס נשיא המדינה

עדן רימון מקיבוץ חצרים, תלמידת כתה י”ב בבית הספר “אשל הנשיא”, זכתה ביום ראשון, 10.4.16, 
בפרס נשיא המדינה לשנת תשע”ו להנצחת זכרו ומורשתו של  הנשיא חיים ויצמן. הפרס ניתן לה על  

תוכנית הרדיו החינוכית לנוער  - “מי אתה חיים ויצמן”, שהופקה במסגרת פרויקט עבודת הגמר במגמה 
ללימודי תקשורת בבית הספר

ריבלין והוא, בבדיחות הדעת, אמר לה שאין 
בעיה, רק שהוא שכח את המצלמה בבית ולכן 

הסכים לסלפי”.

בין האנשים שאותם ביקשה לראיין לכתבה היה 
גם נשיא המדינה לשעבר שמעון פרס. עדן פנתה 
ללשכתו מספר פעמים, אבל לא הצליחה לקבל 
תשובה. רק לאחר שראיינה את אהרון ידלין, 
שר החינוך לשעבר וחבר קיבוץ חצרים, הבינה 
את הסיבה לכך. ידלין פתח בפניה צוהר לעולם 
הפוליטי וסיפר לה על היריבות העזה ששררה 
בין וייצמן ודוד בן גוריון, שפרס היה מהאנשים 

הקרובים לו ביותר.

“שני הדברים המרכזיים שלמדתי ממורשתו 
של ויצמן הם: א. כדי להיות אדם משפיע ותורם 

לחברה יש להוביל גם בתחום המקצועי”, היא 
מספרת. “וייצמן הצטיין ככימאי וכך נפתחו בפניו 
דלתות והוא יצר קשרים שבעזרתם יכול היה 
לעזור לחברה ולפעול למען הציונות. ב. הרבה 
פעמים צריך להמשיך ולפעול גם כשלא רואים 

תוצאות מיידיות.”

זו שנה עמוסה לעדן, מלאה בבחינות ופעילויות 
נוספות, כך שאפילו זמן להתרגש לא היה לה. 
“רק כשהגעתי לטכס וראיתי את כל הכיסאות 
ולנשיא המדינה,  השמורים לראש הממשלה 
באותה השורה שבה היה שמור לי כיסא ושניהם 

לחצו לי את היד, התרגשתי”, היא מספרת.

ומה הלאה? “האמת, אין לי מושג... קצת מלחיץ, 
כי עכשיו מצפים ממני להתעלות על עצמי.”

להאזנה לתוכנית הרדיו של עדן רימון אודות הנשיא לשעבר חיים וייצמן:
http://www.icast.co.il/PlayerWin.aspx?file=http://pod.icast.co.il/accce1af-e7b1-434a-9be6-ada8bdca9dac.icast.mp3&IndexID=517726&name=iCast

דוד נחל, ראובן ריבלין ועדן רימון, צילום: מארק ניימן/לע"מ

 נוער

בני הנוער לשלטון!
הנוער  נציגי  הצטרפו   ,3.4.2016 ראשון,  ביום 
במועצה, חברי מועצת התלמידים ונציגי תנועות 
הנוער, לעבודתם של בכירי המועצה במסגרת 
יום החלפת השלטון הרביעי. במהלך היום התלוו 
בני הנוער לסיגל מורן, ראשת המועצה, הדרה 
אגפים  וראשי  המועצה,  מנכ"לית  גורפינקל, 
ומחלקות נוספים. הם למדו מקרוב על עבודת 
המועצה - אופן העבודה, המשימות והדילמות 
השונות הכרוכות בה. בבוקר השתתפו בני הנוער 
האזינו  ובהמשך  המועצה  מטה  של  בישיבה 
להרצאה בנושא מנהיגות מפיה של סיגל.  בסיומו 
של יום ארוך, מתיש ומרתק, השתתפו בני הנוער 
ובראשם בר יהב מקיבוץ להב, תלמידת כתה י' 
ב"מבואות הנגב" ויושבת ראש מועצת הנוער, 
בישיבה החודשית של מליאת המועצה. במסגרת 

מתנדבים ביחד – נוער בני 
שמעון ונוער רהט

נועה זמסקי ומילי גרין

מועצת הנוער של בני שמעון החלה בשבועות 
האחרונים בשיתוף פעולה עם מועצת הנוער של 
רהט. שיתוף הפעולה בין שתי מועצות הנוער, 
שנמצא עדיין בחיתוליו, החל בעקבות אירוע 
הדקירה שהתרחש ברהט לפני מספר שבועות. 
בני הנוער משתי המועצות נפגשו במהלך חודש 
פברואר באירוע לקירוב לבבות שיזמה חברת 
"סודה סטרים", שהמפעל שלה שוכן בפארק 
התעשייה המשותף למועצה האזורית בני שמעון 

ולרהט.

למה כדאי לכם לצאת ולהתנדב?
ביום ד', 16.3.2016, יום לאחר יום המעשים הטובים, 
יצאו שתי מועצות התלמידים להתנדבות משותפת 
במועדונית "אילנות" בבאר שבע, מועדונית לילדים 

בחינוך המיוחד.

בהתחלה התביישנו. נכנסנו והכרנו את הילדים. 
להם היה, כנראה, הרבה יותר קל והם קיבלו אותנו 

בפרצופים מחייכים וחיבוקים חמים.

במהלך הפעילויות שיחקנו כולנו משחקי חברה 
ולאחר זמן מה התחלקנו לקבוצות. לכל אחד 
מהמתנדבים יצא להכיר טוב יותר את הילדים, 

שהאנרגיות שלהם רק עלו.

לקראת סוף המפגש הופתענו לגלות שהזמן עבר 
מהר כל כך והיה לנו עצוב להיפרד. לבסוף חילקנו 
משלוחי מנות וספרים וקיבלנו חיבוקים שהיו שווים 

יותר מכל ממתק שיכולנו לקבל.

תעניק  התנדבות  שחווית  מאליו  מובן  זה  אין 
והנאה שקשה לתאר את  למתנדבים שמחה 
העוצמות שלה. זו היתה חוויה מרוממת וטובה 

עבור כולם.
אנחנו מודים לכל האנשים שלקחו חלק בפגישה.

מילי גרין, דוברת מועצת התלמידים והנוער של 
בית הספר "מבואות הנגב"

הישיבה שמעו בני הנוער סקירה על פעילויות 
הנוער במועצה, ענו על שאלותיהם של חברי 
המליאה והציגו את נקודת המבט הייחודית שלהם.
על  ורהיטות  בבהירות  סיפרו  הנוער  בני 

פעילויות הנוער השונות במועצה ועל חוויותיהם 
ותחושותיהם כלפיהן וסיפקו לחברי המליאה 

מידע ותובנות חשובות. 
אנחנו יכולים להיות גאים בבני הנוער שלנו!

בעקבות ההצלחה של הפעילות המשותפת, 
החליטו נציגי הנוער להמשיך ולהיפגש בניסיון 
ליזום פעילויות משותפות נוספות, במטרה לקרב 
בין בני הנוער והתושבים בשתי הרשויות השכנות. 
בעקבות זאת קיימו נציגי הנוער משתי המועצות 
פעילות התנדבותית משותפת ביום המעשים 

הטובים האחרון.

את האירוע מתארת מילי גרין, דוברת מועצת הנוער:
"סודה  במפעל  בפברואר  שהתקיים  האירוע 
לשיתוף  שלנו  הפתיחה  נקודת  היה  סטרים" 
פעולה בין מועצת התלמידים של "מבואות הנגב" 
למועצת תלמידי רהט. ניסינו להבין ולחשוב ביחד 
על פרוייקטים שחשוב לנו לקיים ביחד. לאחר 
מחשבות החלטנו שהדבר הכי נחמד שאפשר 

לעשות ביחד יהיה להתנדב.
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חיים  ירימו את הדגל של  בני שמעון  “תושבי 
משותפים לדתיים וחילוניים”, מבטיח רב המועצה, 
גבי קדוש. “החיבור הזה הוא אתגר במדינה בכלל 
ובמועצה בפרט. הקיבוצניקים הם עולם שלא 
הכרתי ואני לומד להכיר היום והם לומדים להכיר 
אותי”, מספר הרב, שעבר את מרבית חייו בתוך 
מגזר הציונות הדתית - בהתיישבות היהודית 
יד  ביישוב  ההתנתקות  ולאחר  עזה  ברצועת 
בנימין ובקיבוץ שומריה. “זה מאד אינטנסיבי 
מבחינתי, אבל כשיש הקשבה אמיתית, אפשר 
גם לדבר. אינני מכיר מקום כמו בני שמעון מבחינת 
ההקשבה ויכולת ההכלה והכל מתחיל בראשת 

המועצה, סיגל מורן.”

“כור היתוך מרתק”, מתאר הרב קדוש את מה 
שמתרחש בעשור האחרון במועצה שלנו. הגידול 
הדמוגרפי, עד כדי הכפלה של מספר התושבים 
במועצה, הביא לכניסתן של אוכלוסיות חדשות, 
שחלקן שונות באופיין ובאורח חייהן מתושביה 
הוותיקים של המועצה. אין מדובר רק בהרחבות 
השונות בקיבוצים ובמושבים, אלא גם ביישוב חדש 
- גבעות בר, בהחלפת האוכלוסייה בקיבוץ שומריה 
ובחברים החדשים בקיבוץ כרמים, שהפך לקיבוץ 
מעורב, שבו חיים ביחד דתיים וחילוניים. כל אלה 
מביאים לפתחה של המועצה אתגרים חדשים. 
לתושבים החדשים, או לפחות לחלקם, יש השקפות 
עולם שונות, אורחות חיים מגוונים וצרכים חדשים.

חיבור קדוש
המועצה היא מיקרוקוסמוס של מדינת ישראל כולה. שנים ארוכות של חוסר תקשורת בין החלקים 

השונים הביאו לאיבוד החמלה. שכחנו שמדובר באנשים והסיפור הוא סיפור של בני אדם  החיבור הזה 
הוא אתגר במדינה בכלל ובמועצה בפרט, אומר הרב קדוש

כדי שנהיה באמת קהילה של קהילות, המוטו של 
המועצה בשנים האחרונות, נדרש חוט המקשר 
בין כל הקהילות האלו והופך אותן לקהילה אחת 
גדולה, קהילה של קהילות. את תפקיד החוט 
המקשר הזה לוקח על עצמו הרב קדוש בשמחה, 
בהתלהבות גדולה ובעיניים נוצצות. “הרבנות 
יכולה להיות הדבק”, הוא אומר. “זו משימה קשה, 
אבל מענגת”. מטבע הדברים, מתייחס הרב קדוש 
בעיקר לשילובם של התושבים הדתיים במועצה, 
שהם ברוב המקרים תושבים חדשים, לקשרים 
שבו  ולאופן  החילוניים  התושבים  עם  שלהם 
לומדים התושבים הוותיקים, חילוניים ברובם 
המכריע, להכיר ולקבל את התושבים החדשים, 

חבריהם לקהילה המתרחבת.  

עבור הרב קדוש, המועצה היא מיקרוקוסמוס 
של מדינת ישראל כולה. “שנים ארוכות של חוסר 
תקשורת בין החלקים השונים הביאו לאיבוד 
והסיפור  באנשים  שמדובר  שכחנו  החמלה. 
הוא סיפור של בני אדם. עלינו לחזור ולהזכיר 
לעצמנו שאנחנו משפחה. בכל משפחה יש חילוקי 
דעות, אבל  המכנה המשותף בינינו עולה על 
המפריד. עכשיו, אחרי שהוקמה המדינה והוקמו 
כל המסגרות והמוסדות הדרושים, הגיע הזמן 
לטפל בעם. “זה בדיוק כמו בחתונה” מסביר 
הרב. “אחרי שמסיימים את החופה, רוכשים דירה 
ותכולה, על בני הזוג ללמוד לחיות ביחד חיים 

משותפים.”

הרב קדוש כיהן כרב של קיבוץ שומריה כאשר 
נקרא לדגל על ידי סיגל מורן להקים את מחלקת 
הדת של המועצה, שקיבלה עד אז שירותי דת 
מהמועצה הדתית מרחבים. הוא ראה לנגד עיניו 
שתי משימות מרכזיות: מתן שירותי דת וחיבור 
של תושבי המועצה למסורת היהודית. “שירותי 
הדת מהווים מבחינתנו הזדמנות לממשק עם 
התושבים ודרך להסרת מחיצות. במיוחד בנושא 
רישום נישואין, ולא עלינו, בתי עלמין”, הוא מסביר. 

“יהדות נעימה ומשמעותית”, הוא קורא לזה. 

המחלקה, בהובלתה של מיכל פרידמן, מספקת 
שירותי דת שונים ובהם שירותי כשרות, עירובין, 
המקוואות  חמש  הפעלת  מצווה,  לבר  הכנה 
הפועלות ברחבי המועצה )בארבעת המושבים 
- ברוש תדהר, תאשור ונבטים ובקיבוץ שומריה( 
וגולת הכותרת של המחלקה: לראשונה נפתחה 
האפשרות לרישום נישואין במועצה, כולל הדרכת 
עוצבה  חגיגית  כתובה  אפילן  וחתנים.  כלות 
במיוחד. “הכתובה של בני שמעון היא הכתובה 
היחידה בעולם עם דגל המדינה”, הוא מראה 
בגאווה. “אני חושב שזה מתאים לצביון המועצה 
ותושביה. אנחנו כפופים להנחיות משרד הדתות 
ופועלים בהתאם להן, אבל בתוך המסגרת הזו 
אנחנו מנסים להתאים ככל האפשר את האירוע 
המרגש לרצונו של הזוג. ולהבדיל, גם בלוויות 
אנחנו מנסים להתאים את הטקס לרוחה ולרצונה 
של המשפחה ומשלבים את הטקס הדתי בטקס 

המקובל בקיבוץ, כמו הקראת שיר. זה החידוש 
שאנחנו מנסים ליצור במחלקה שלנו, כמה שיותר 

חיבורים. להכיר ולהטמיע - זו המשימה.”

בהרחבה  האחרונות  בשנתיים  הבחנתם  אם 
משמעותית של הפעילות בנושא תרבות יהודית 
במועצה שלנו, זה לא במקרה. זו המשימה השנייה 
שלקח על עצמו הרב קדוש ובעיניו היא חשובה 
אולי אף יותר מהדאגה לשירותי דת. “שמתי לי 
למטרה שלא יהיה ילד שלא יכיר את המסורת 
נושא  את  מסביר.  הוא  היהודית”,  והתרבות 
התרבות היהודית במועצה מרכזת צפי פורת 
משומריה. “אנחנו רוצים להיכנס לנשמה”, היא 
מסבירה. “לגעת בנשמה. לקרב את התושבים 
למסורת ולזהות היהודית בדרך נעימה וחווייתית 

שתיגע בהם.” 

המחלקה יוזמת ומפעילה פעולות תרבות יהודית 
רבות ומגוונות ברחבי המועצה ובבתי הספר, 
חלקם בשיתוף פעולה עם מחלקת תרבות הפנאי 
במועצה, בראשותה של קרן סביון. ותיקי המועצה 
זוכים לתשומת לב מיוחדת מהרב קדוש, שמגיע 
אליהם לשיעורים קבועים ופעילויות סביב החגים 
במושבי יחדיו, בבית קמה ובנבטים. ביישובים 
רבים ובהם גבעות בר, נבטים, שובל, בית קמה, 
דביר וכרמים מתקיימים שיעורי תורה שבועיים. 
במושבי יחדיו יש גם שיעורים שבועיים לנוער 

ולנשים. 

בארגון  ליישובים  המחלקה  עוזרת  בחגים 
תפילות בחגים וגם בפעילויות שונות של תרבות 
יהודית הקשורות בחגים. בשמחה תורה התקיימו 
הקפות שניות במספר מוקדים ברחבי המועצה: 
מושבי יחדיו, גבעות בר ובית קמה. בחנוכה 

התקיימה, זו השנה השלישית, חגיגת “בתים 
מדליקים” בשיתוף עם מחלקת תרבות הפנאי. 
האירוע כלל הדלקת נרות משותפת בשומריה 
ולאחריה פעילות משותפת לתושבי הקיבוץ 
ואורחיהם, תושבי המועצה. בט”ו בשבט נערך 
במושב תדהר סדר ט”ו בשבט בהשתתפות 
שלושה נגנים, ששרו פיוטים ושירי ארץ ישראל. 
גם בגבעות בר ובשומריה קיימה המחלקה סדרי 

ט”ו בשבט.

בפורים הופקו מסיבות במושבי יחדיו ובגבעות בר. 
במשמר הנגב נערכה קריאת המגילה בעזרתו 

של יהונתן שטרסברג משומריה.

המחלקה פועלת לא רק מסביב לחגים ולמעגל 
השנה. גולן אזולאי הופיע במרכז “במה לקהילה” 
בכרמים, שמואל מורנו הרצה על אחיו, עמנואל 
מורנו ז”ל, מפקד בסיירת מטכ”ל, שנפל בלבנון. 
אדווה ביטון, אמה של אדל ביטון ז’’ל, תרצה על 
צמיחה מתוך משבר. לקראת הפסח הביאה 
המחלקה לכמה יישובים את הצגת הילדים “חדגא 
ופולקע במסע בזמן” וכמו כן קיימה שיעור בקיבוץ 

להב וסדנת לאפיית מצות כשרות בשומריה.

בקרוב יתקיימו מפגשי הקשבה ושיח בין נשות 
להב, שומריה וסנסנה. 

גם הילדים ומערכת החינוך הפורמלית חשובים. 
המחלקה לתרבות יהודית מארגנת אירועי בר 
מצווה, הכוללים לימודי הכנה לעלייה לתורה 
אשר  שומריה,  בקיבוץ  מצווה  בר  ושבתות 
בארגון  דתית  שבת  הילדים  חווים  במסגרתן 
ובליווי של יהונתן שטרסברג משומריה. במסגרת 
שבתות בר המצווה התארחו בשנתיים האחרונות 

בשומריה בני מצווה מבית קמה, גבעות בר, שובל, 
משמר הנגב וחצרים. שתי קבוצות הגיעו אפילו 
מיוטבתה הרחוקה. תוכנית נוספת הפתוחה בפני 
בני המצווה שלנו היא תוכנית “שחק”, תוכנית 
הכנה לבר המצווה מיסודה של הקרן למורשת 
הכותל המערבי. זו תוכנית מסובסדת ובמסגרתה 
העוסקים  מפגשים  עשרה  הילדים  עוברים 
בערכים וזהות יהודית. המפגשים כוללים הכנה 
לקריאה בתורה, סיור בירושלים וסדנת תפילין 

ושיאם, כמובן, ביום העלייה לתורה.

במהלך השנתיים האחרונות מנהלים הרב קדוש 
וצפי פורת דיאלוג ארוך ופורה עם בתי הספר 
במועצה. “לעונג לנו לציין, שהרוח הגבית של 
סיגל מאפשרת לנו מרחב פעולה בתחום זה”, 
מספרת צפי. “הצעד הזה לווה בחששות ולכן 
אנחנו עושים זאת מתוך דיאלוג בלתי פוסק עם 
מנהלי בתי הספר והצוות החינוכי. בבית הספר 
“ניצני הנגב” בבית קמה נבנתה פעילות לחנוכה 
וט”ו בשבט בשיתוף פעולה בין בית הספר ו”בית 
מוריה” בבאר שבע, המתמחה בעבודה עם בתי 
ספר חילוניים. בחצרים פועלת תוכנית חודשית 
שאותה  החודש,  נושאי  סביב  א’-ב’  לכיתות 
מעבירות סטודנטיות מבית מוריה וב”מבואות 

הנגב” מעביר הרב שיעורים לחלק מהשכבות.

ותנ”ך בעברה, רואה  צפי, מורה למתמטיקה 
בעבודתה שליחות. “למרות האתגר שבשילוב 
משפחה ועבודה, נעניתי להזמנתו של הרב קדוש. 
מעבר לכך שזו זכות גדולה לעבוד לצידו של 
הרב גבי, זה גם אתגר גדול ומשימה חשובה. 
צפי נהנית גם מהעבודה במועצה, שהיא כמו 
משפחה, ומוסיפה: “אם יש לתושבים צרכים, 

רעיונות ובקשות נוספות, נשמח לשמוע.”
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יציאה מעבדות לחירות 
ערב חג הפסח תשע”ו, ריח מבושם בחלל הבית, 
מצעים חדשים, שולחן ערוך. הילדים בחדרם, כל 
אחד בענייניו, בעלי בחצר, בשטיפת השבילים 
והחנייה... ורק אני בוהה בקרני השמש החודרות 

מבעד לחלון המטבח. 

אלוהים שבשמיים, שמור לי על השקט הזה. 
מי כמוני יודעת שזה לא מובן מאליו. כי הרי כמה 
שלא  לי  היה  נראה  האחרונה  בשנה  פעמים 
רואים את האור בקצה המנהרה. כמה פעמים 
הציפו הקושי והתסכול את מחשבותי ולבי, כמה 
פעמים הייתי זקוקה לסטירת הלחי שתחזיר אותי 

למסלול. 

תודה לך על כל רגע של אושר, תודה על האפשרות 
לבחור - ליפול או לקום. 

ושוב הצלצול של הודעה נכנסת בטלפון הנייד... 
בטח עוד ברכת חג או תמונה משעשעת. אני 
קוראת את השורות והמילים מתבלבלות. שעות 
ספורות לפני שאנו מברכים על היציאה מעבדות 
לחירות, פוקד אסון נורא את קהילת באר שבע. 
יובל, בתם של סתיו ואורלי אלימלך, נספתה 

בנסיבות טרגיות. 

חולפת  שעה  הלב.  את  מפלח  עצום  כאב 
והשמועות ממהרות להגיע כמעט לכל בית ואני 
חושבת רק על ההורים והאחים. איך מתמודדים 

עם אסון כזה? 

הדמעות חונקות את גרוני. אלוהים שבשמיים, 
“בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים...” האם זו היתה הכוונה? הקושי 

העצום להשתחרר מהמחשבות המשעבדות, 
מהחרדה העמוקה, מהפחד המשתק. האם זה 

הציווי? 

שולחן ערוך, מתחילים את הסדר. צחוק ילדים 
והמחשבות נודדות. עבדים היינו לפרעה במצרים 
ועבדים אנו לסורגי המחשבות. מתבוננת בילדיי 
ודמעה מבצבצת. מה אומר לכם ועם איזה ארגז 
כלים אשחרר אתכם לדרככם, לראות אל מעבר 
לנגלה לעין? לחגוג את החירות מכבלי הקושי 

והכאב הנעוץ בהגדרות ותבניות. 

מדמיינת אתכם שוב קטנטנים ללא מורא ופחד, 
סקרנים, בודקים, שואלים והכל בפליאה. מדמיינת 
אתכם פורצי דרך, דבקים במטרה, מחבקים את 

הכישלון והקושי וצומחים להצלחה הבאה. 

של  העצום  מהכאב  מרפים  אתכם  חולמת 
השיימינג, מתרבות ה”כאן ועכשיו”, משוחררים 
מעכבות הפחד, מכווני מטרה. מייחלת בלבי, 
היו אתם באמת. מביטים מספיק רחוק למצוא 
את האור שבקצה המנהרה. האמינו, ילדיי, שגם 
כשחשוך וקודר, יש מי שיכול להושיט את היד 

ולהוליך אתכם בחשכה. 

אהבו את עצמכם, אתם ראויים ומיוחדים, פלא 
בריאה שאין בו שום דופי או פגם. שלמות ולא 
מושלמות. השילו מעליכם את הקושי שאינו 
מאפשר לכם לראות את האמת, את המידות 
הרעות סביבכם, את הכעס, התאווה. מצאו את 

החירות הפנימית שלכם מעצמכם. 

אוהבת אתכם, בעיקר כשאתם נועצים בי מבט, 
בי ולא במסך. מאושרת כשדלת החדר שלכם 
פתוחה לרווחה. רק כך יש לי הזדמנות להציץ 

ללבכם, גאה בכם על ההבנה שאתם מגלים 
גלוי  )באופן  הנייד שלכם  כשאני עם הטלפון 
כמובן(, מוודאת שאין מי שחודר למרחב שלכם. 
מתמוגגת כשאתם מוצאים את הדרך אלי לשתף, 
מעריצה אתכם על ההתמודדות היומיומית עם 

מחול השדים הזה. 

ומחכה... אני פה עבורכם, מתבוננת ומתפללת 
ומאושרים.  שלמים  עליכם  לי  שישמור  לאל 
המושלמות והמושלמים יכולים להישאר מבחינתי 

על שלטי החוצות. 
 

“בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים...” לבער את החמץ מקרבנו, 
לנקות את חדרי הלב ולמצוא את האור בקצה 

המנהרה. 

הוא לא בין הפרסומים בפייסבוק, לא בין הודעות 
הוואטסאפ, לא ב”אח הגדול” או במידות ישבנה 
של קרין גורן. האור בוקע מתוכנו. הוא ההבדל בין 
חיוך מהמרקע לחיוך הנפש, פנים אל פנים. הוא 
היד המלטפת והמילה המכילה. הוא קיים בכל 
אחד ואחת. הוא מידת הטוהר ומידת הרחמים, 
הוא מידת החסד, הסליחה והכפרה. הוא המוביל 

בחשיכה, הוא פלא הבריאה. 

משואה לגבורה, מחורבן לתקומה, זה הסיפור של 
העם הזה. הכול ידוע מראש, אך הרשות נתונה. 
איך נחגוג חירות ועצמאות מבלי להשתחרר 
באמת מהכבלים השקופים של עצמנו? איך נוכל 
לשפוט ולדון פחות, לשאול ולהתעניין יותר? איך 
נראה ללבו של אדם מבלי להסתתר מאחורי 
מקלדת? איך נזכור את שחרפו נפשם למען 
המדינה הזו, העם הזה, מבלי לקדש את הזכות 

לחיות?  

“בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים”. נקי מאגו ומתחרות, משוחרר 
למצוא את מהות הווייתו, יוצק תוכן ומשמעות 

לנסיבות חייו. 

ערב פסח תשע”ו, מוחה דמעה מעל פני, נשימה 
עמוקה ומבט מחויך. אלוהים שבשמיים, תודה 
על הקושי והזכות לבחור, משתחררת מהשעבוד 

ומתבוננת פנימה. 

מוצאת את הקול המנחה, שבי. שבכל אחד מכם. 

סיון שלחין
ביום שישי, 15.4.2016, התקיים במתחם המועצה 
האזורית בני שמעון, בסמוך לצומת  בית קמה, 
הפנינג ירוק בסימן איכות הסביבה ונתינה לקהילה.

ההפנינג כלל שוק יד שנייה של חפצים ובגדים 
שנאספו מישובי המועצה, בהפעלת מועצת הנוער, 

הפנינג ירוק
דוכני יצירה מחומרים ממוחזרים, דוכן ליצירת 
פסיפסים מפקקי בקבוקים בהפעלת ילדי בית 
הספר “יובלי הנגב”, מתקן “גנרטור אנושי” לייצור 
חשמל באמצעות דיווש אופניים, שנוצל להכנת 
שייקים מפירות, דוכני מכירה של מתנות לפסח 
תוצרת עמותות שונות, דוכן לממכר פירות וירקות 

טריים, דוכני תכשיטים, צעצועים, כלי בית ועוד.

באי ההפנינג זכו לקבל שקית קומפוסט מתוצרת 
אתר המחזור “דודאים” ולקינוח, זכו למופע של 

כוכבי סדרת הטלוויזיה “שכונה”. 

האירוע התקיים כשיתוף פעולה של המחלקה 
המוניציפאלית-סביבתית, מחלקת התרבות, 

מחלקת הבטיחות ואתר דודאים.

תמר אליהו
בת 35, נשואה באושר לרותם ואם לירדן, אריאל, אור ואביתר. 
מתגוררת במושב תדהר. חיה ונושמת עשייה ציבורית והעצמה 
נשית, חברה בעמותת כוח נשים )כ”ן( ובוגרת הכשרת מאמנים. 
בימים מנהלת את תיקי הלקוחות בשוק המקומי בחברה 
תעשייתית ובלילות חולמת על חשיבה מחוץ לקופסה, הגשמה 
ופריצת דרך. העט ודפי המחברת היו לי לחברי נפש, עד 
שהגיעה עת המקלדת. נטשתי אותה לתקופה ומאז אני נהנית 

רק מדי פעם לחשוף את שעל לבי. 
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נועה זמסקי

90 יש לאהרון ידלין יומן מלא בפעילויות,  בגיל 
חצרים,  קיבוץ  חבר  ידלין,  ואירועים.  פגישות 
מכהן כיו”ר וחבר הנהלה במספר רב של מוסדות 
מכובדים ובהם מוסד ביאליק, הוצאת ספרים 
יוקרתית העוסקת במורשת ובתרבות היהודית, ויד 
טבנקין, מוסד הכולל את ארכיון התנועה הקיבוצית, 
הוצאה לאור ומכון מחקר, שמקיים כנסים עיוניים 
בנושאים שבהם ידלין עוסק. בנוסף לכך,  הוא יו”ר 
“בית יציב” בבאר שבע, חבר הוועד המנהל של 
אוניברסיטת בן גוריון, חבר ההנהלה הציבורית 
של תיאטרון באר שבע, חבר הנהלה בעמותת 
הנבל והזמיר, המארגנת את ה”זמרייה” ותחרות 
הנבל הבינלאומית, חבר מועצת המכון למורשת 
בן גוריון בשדה בוקר, יו”ר הנהלת תחרות הפרס 
על שם לאה פורת לאמנויות הבמה ויו”ר הוועדה 
למלגות יצירה למבוגרים במועצה האזורית בני 
שמעון. וזו רק רשימה חלקית. “בחרתי להיות 

פנסיונר פעיל”, הוא מסביר בפשטות. 

ידלין, יליד 17 באפריל 1926, היה ממתיישבי 11 
הנקודות שעלו על הקרקע במבצע חשאי של 
ההגנה במוצאי יום כיפור, 5-6.10.1946. יום קודם 
25 בחורים ו-5  לכן קיבל ידלין הוראה לבחור 
בחורות להשתתף בהקמת קיבוץ בארי. “עשיתי 
לעצמי פרוטקציה ובחרתי את עצמי לקבוצה”, 
הוא מספר בחיוך. לקיבוץ חצרים, שבו הוא חבר 
היום, הגיע ידלין רק בשנת 1950, כשהוא חוזה 
מראש את הפילוג שקרע את התנועה הקיבוצית 
בשנה שלאחר מכן. ידלין הוא מקור אינפורמציה 
בלתי נדלה לתולדות היישוב, התנועה הקיבוצית 
ותנועת העבודה. כמי שכיהן בתפקידים מרכזיים 
לאורך העשורים הראשונים של המדינה, כסגן שר 
החינוך ולאחר מכן שר החינוך, מזכיר התנועה 
הקיבוצית המאוחדת, מזכ”ל מפלגת העבודה 
ויו”ר תנועת העבודה הציונית העולמית, הוא גם 
ספר היסטוריה מרתק וגם חלק מההיסטוריה 
עצמה. במשך שלוש שעות הוא מספק לי תקציר 
של ההיסטוריה הישראלית ומקומו של אהרון 
ידלין בה. אומרים שההיסטוריה נכתבת על ידי 
המנצחים. היא גם נכתבת על ידי אלה שזוכים 
לחגוג תשעים. אין לי ידע וכלים על מנת לבקר 
זה  אין  וגם  ההיסטורית  סקירתו  את  ולאמת 

תפקידה של כתבה זו.

את ההיסטוריה הזו מספר ידלין בכל הזדמנות 
שניתנת לו, שמח על כל קהל שמוכן להקשיב. 
אם זה בכנס שהתקיים ב-11.4.2016 בחצרים 

צעיר לנצח
ועסק ב-11 הנקודות, שארבע מהן - חצרים, שובל, 
משמר הנגב ונבטים, שוכנות בתחומי המועצה, 
בקטעים היסטוריים על תולדות קיבוצו שהוא 
כותב עבור הנוער בקיבוץ ומפרסם בעלון הקיבוץ, 
או בספר ביוגרפי שיצא לאור בתחילת השנה: 
“אהרן ידלין - מצפן לתנועה מתמדת” מאת רוני 
כוכבי–נהב, בהוצאת הקיבוץ המאוחד. כשאני 
שואלת אותו איך  חגג את יום הולדתו ה-90, הוא 
מציין את חגיגות ההשקה של הספר כמסיבת 
יום ההולדת. “זה היה פאנל שעסק בפרשיות 
היסטוריות, בהנחייתה של סיגל מורן, ראשת 

המועצה” הוא מספר. “הגיעו חברי חצרים, בני 
משפחה ואנשים שעובדים אתי במוסדות השונים 
שאני פעיל בהם. היו גם מוקי צור ורוביק דנילוביץ’, 
ראש עיריית באר שבע.” גם במוסדות שבהם 
הוא מכהן ציינו את יום ההולדת. בדו”ח הוועד 
המנהל של אוניברסיטת בן גוריון, לדוגמה, תחת 
הסעיף “שונות”, הופיעו עוגת יום הולדת וברכה. 
דווקא ה-17 באפריל, תאריך יום ההולדת, היה יום 
רגיל. ברכה מקושטת ועציץ יפה מגמלאי קיבוץ 
חצרים וזר פרחים וברכה ממוסד ביאליק ציינו 

את המאורע. 

אנחנו יושבים בביתו שבאחת השכונות הוותיקות 
ומטופח, מלא באלפי  יפה  - בית  של הקיבוץ 
ספרים. בכל מקום יש מדפים מלאים בספרים 

שצבר לאורך השנים. ידלין, בעבר שר החינוך, 
מתחיל מההתחלה. מאביו שעלה לארץ מבסרביה, 
מולדובה של היום, ולמד בסמינר למורים בירושלים. 
הוא ממשיך ומספר על ילדותו ברחובות ולאחר 
מכן בחיפה, הצטרפותו לתנועת הצופים, פלוגת 
העבודה בגדרה, העלייה לקרקע בבארי, הוויכוחים 
הקשים ולאחריהם הפילוג בתנועה הקיבוצית, 
התפקידים הציבוריים שמילא, ההשכלה שרכש, 
נצחונות פוליטיים, אבל גם הפסדים, עשייתו 
ותרומתו למערכת החינוך והישגיה של ממשלת 
רבין הראשונה, שבה כיהן כשר החינוך, ממשלה 

שהוא גאה בה וחושב שהזיכרון הציבורי עושה 
לה עוול. ההיסטוריה שהוא מספר לי משלבת 
את המדינה והתנועה עם חייו האישיים. כאדם 
הוא  ובחינוך,  בהדרכה  ארוכות  שנים  שעסק 
מתעכב בנקודות מרכזיות ומוודא שאני יודעת 
ומבינה את הרקע ההיסטורי. לא באתי לכאן כדי 
לכתוב כתבה היסטורית וזו אינה מטרתי, אבל ידלין 
הוא איש מרתק. הוא מספר בבהירות, ברהיטות 
ובסבלנות רבה, כשכל זה מתובל בהומור ואני 

תמיד הולכת שבי אחרי סיפור טוב ומספר טוב.

והסיפור באמת מרתק. סיפור הקמתה של מדינת 
מתח  סיפור  הוא  הראשונות  ושנותיה  ישראל 

כשאני שואלת אותו איך  חגג את 
יום הולדתו ה-90, הוא מציין את 

חגיגות ההשקה של הספר כמסיבת 
יום ההולדת. הגיעו חברי חצרים, 

בני משפחה ואנשים שעובדים אתי 
במוסדות השונים שאני פעיל בהם

לא באתי לכאן כדי לכתוב כתבה 
היסטורית וזו אינה מטרתי, אבל ידלין 
הוא איש מרתק. הוא מספר בבהירות, 

ברהיטות ובסבלנות רבה, כשכל זה 
מתובל בהומור ואני תמיד הולכת שבי 

אחרי סיפור טוב ומספר טוב

בגיל 90 יש לאהרון ידלין יומן מלא בפעילויות, פגישות 
ואירועים. ראיון חגיגי לרגל יום הולדתו ה-90. אני חזרתי לעבר, 
ידלין ממשיך להסתכל לעתיד
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בית גיל-עד / ענת הורביץ

חיילות מבקרות
ביום חמישי, 31.3.2016, ביקרו בבית גיל-עד 
חיילות המשרתות כמדריכות כושר גופני ושני 

קצינים מעיר הבה"דים.

לוותיקים  לארח  התנדבו  והקצינים  החיילות 
לחברה וחוו את הפעילות שהתקיימו באותו יום 
בבית גיל-עד: התעמלות עם גומיות בהדרכתה 
של מלכה גור - פעילות שלטענתן של מדריכות 
הכושר הגופני, החיילים שלהן יתקשו לעמוד 
יואל אשל  בה, משחק פטאנק בהדרכתו של 
ממשמר הנגב וסיור בקיבוץ עם גיורא גלקר, 

אף הוא חבר משמר הנגב.
הביקור היה מוצלח ושימח את הוותיקים.

חיבור בין-דורי
באמצע ינואר החלה סדרת מפגשים בין בני נוער 
מבית הספר "מבואות הנגב" לוותיקי בית גיל-

עד. זו השנה ה-12 של פרויקט "קהילה לומדת", 
שבמסגרתו נפגשים 18 תלמידים משכבה ט' של 
בית הספר עם וותיקי גיל-עד, במטרה לחשוף את 
בני הנוער לעולם הוותיקים, לעודד קשר בין דורי 
וחשוב לא פחות - לשמח את הוותיקים. מפגש 
הפתיחה התקיים ב-14 בינואר ומאז מתקיימים 

מפגשים מדי מספר שבועות. 

"בכל שנה אנחנו מתרגשים מחדש מהקשר 
והחיבור שנוצר בין הוותיקים לנוער. כיף אמיתי" 
גיל-עד.  בית  מנהלת  הורוביץ,  ענת  מספרת 

"אנחנו רוצים להודות להנהלת 'מבואות הנגב', 
ליודיק אביעד, מנהל חטיבת הביניים, לעידית 
של חטיבת  החברתי  החינוך  רכזת  גבע-רן, 
הביניים ולדגנית סימן-טוב, המחנכת המלווה 

את הפרויקט."

ביקור ב"טבע"
ביום רביעי, 13/04/2016 ביקרו ותיקי בית גיל-עד 
במרכז הלוגיסטי של "טבע" בפארק התעשייה 
חבל מודיעין ולמדו כיצד פועל המרכז הלוגיסטי. 
לאחר אירוח נדיב וארוחת צהריים בשוהם קינחו 

הוותיקים בסיור בפארק שוהם.

משובח, שרק תסריטאי בעל דמיון עשיר יכול 
להעלות בדעתו. ידלין מעורה בו לפרטי פרטים. יש 
עיתונים על השולחן ועיתונים בסלסלה שמתחתיו. 
“אין לי זמן לקרוא הכל”, הוא מתלונן. במשפטים 
שהוא בונה ובביטויים שבהם הוא בוחר להשתמש 
אני שומעת הד מרוחק של ויכוחים אידיאולוגיים, 
תיאוריות וניתוחים היסטוריים. אני רואה בעיני 
רוחי צעירים וצעירות בבגדי חאקי קצרים, אוהלים 
בחום  עבודה  יום  אחרי  הלילה  לתוך  ודיונים 
המחניק של הנגב. אני רואה גברים בחליפות 
בחדרים מחניקים מעשן, מסביב לשולחנות עץ 
גדולות,  פשוטים שעליהם מאפרות פלסטיק 

גדושות בבדלי סיגריות.

אבל ידלין אינו חי בעבר. זו רק אני שנהנית לשכוח 
לכמה שעות את ההווה. לידלין יש דעות ברורות על 
מה שקורה במדינה ובעיקר על השינויים שעוברת 
התנועה הקיבוצית. הוא אינו חבר בוועדות בקיבוצו, 
אבל משתתף בכל האסיפות. את דעותיו הוא 
מעביר לדור הצעיר בקיבוץ בסדרה של כתבות 
שהוא מפרסם בעלון הקיבוץ. “הצעירים באו 
ושאלו שאלות על ההיסטוריה של הקיבוץ וזה 
עורר בי את הרצון לכתוב”, הוא מספר. “כתבתי 
על השנים הראשונות, על משבר המלח. הסברתי 
את התפיסה שלי על ערכים מודפסים, ערכים 
שנשארים קבועים גם כאשר דפוסי ההתנהגות 
משתנים. הסברתי שגם קיבוץ שיתופי משתנה, 
אבל עדיין שומר על ערכי היסוד. אם פעם היתה 
החקלאות המרכז והיעוד היום יש תעשייה, זה 
שינוי באמצעי הייצור, אבל לא שינוי בערכי היסוד 
- בזכות השווה לספק צרכים שונים. לינת הילדים 
השתנתה – בעבר היה צורך להלין אותם בלינה 
משותפת. אנחנו ישנו באוהלים ולהם בנינו בתים 
שניתן להגן עליהם. היום זה אינו נדרש. רמת 
החיים עלתה והצרכים השתנו. גם כאן יש שינוי 

דפוס, אבל אין שינוי ערך”.  

“יש דפוסים שהם חשובים מבחינה פונקציונלית, 
כמו חדר האוכל, שיש לו תפקיד חשוב של מפגש 
בין אנשים לגיבוש חברתי. חדר האוכל הוא סמל 
“כשרציתי להסביר  כולו”, הוא אומר.  לקיבוץ 
לאנשים מה זה אומר ‘זכות שווה לצרכים שונים’, 
לקחתי אותם לחדר האוכל. כשהם ראו איך כל 
אחד לוקח מנה אחרת שמתאימה לו, הם הבינו 

את משמעותו של המשפט.”

לידלין, אב לשלושה בנים, סב ל-11 נכדים ורב-
סבא ל-5 נינים, יש דעה ברורה גם לגבי האופן 

שבו על מערכת החינוך להכין את הילדים לקראת 
אתגרי העתיד. “החינוך מכין את הדור הצעיר 
בו  שמתחוללת  “לעולם  אומר.  הוא  לעתיד”, 
מהפכה מתמדת במדע ובתעשייה. לכן אין זה 
נכון ללמד חוק מסוים, אלא יש ללמד את הילדים 
מהו חוק מדעי. במדעי החברה יש ללמד גישה 

ביקורתית.” 

רוב חייו חי ידלין כחבר בקיבוץ חצרים, קיבוץ 
שמקיים עדיין שיתוף מלא גם בימים של הפרטה 
בקיבוצים. “אחרי המפולת הכלכלית של הקיבוצים, 
סבלו הקיבוצניקים מהלם פסיכולוגי”, הוא מספר. 
“הם חשבו שהקיבוץ הוא מעין חברת ביטוח ותמיד 
הוא דואג וידאג להם. ההתמוטטות יצרה מבוכה 

אידיאולוגית. היו שטענו כי קיבוץ שיתופי אינו יכול 
להחזיק מעמד מבחינה כלכלית וזה הביא לתהליכי 
שינוי מהותיים בקיבוצים. בחצרים הראינו שאפשר 
להגיע להצלחה כלכלית עם משק שיתופי”. אחרים 
יאמרו שזו אינה חוכמה גדולה להישאר קיבוץ 
שיתופי כשיש מספיק כסף לספק את צרכי הכל 
במלואם. ידלין אינו מכחיש זאת, אבל טוען שהסיבה 
להצלחה הכלכלית של חצרים היא שמירה הדוקה 
על מדיניות כלכלית אחראית ושקולה. “זה החוט 
“נאמנות  מסביר.  הוא  חצרים”,  של  המשולש 
התנהלות  שיתופיות,  של  המקוריים  לערכים 
כלכלית אחראית ומשימתיות ותרומה לחברה. 
אני מקווה שהקיבוצים ה’מתחדשים’ יישארו לפחות 
עם מס פרוגרסיבי, רשת ביטחון ובעלות משותפת 
על הרכוש. התנועה הקואופרטיבית היא תנועה 
עולמית גדולה וזה רעיון מוצלח שהקיבוצים יהיו 

חלק מהתנועה העולמית הזו.” 

על השולחן, בפינת האוכל הקיבוצית הקטנה, מונח 
כובע קברטים מוזהב, לא בדיוק הפריט שהייתי 
מצפה לראות בביתו של קיבוצניק ושר לשעבר. 
“מה זה הכובע המוזהב הזה?” אני שואלת אותו. 
“זה מפורים. התחפשתי”, הוא עונה לי בחיוך. צעיר 
לנצח. כשאני יוצאת מהבית אני מתבוננת בשעון. 

בלי ששמתי לב חלפו להן ארבע שעות.

 “כשרציתי להסביר לאנשים מה 
זה אומר ‘זכות שווה לצרכים 

שונים’, לקחתי אותם לחדר האוכל. 
כשהם ראו איך כל אחד לוקח מנה 
אחרת שמתאימה לו, הם הבינו את 

משמעותו של המשפט.”
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חינוך

יום כדור הארץ בקיבוץ 
כרמים

שישי,.8.4.2016,  ביום  בכרמים.  וחוויות  כיף 
התארחו ילדי בית הספר "יובלי הנגב" בקיבוץ 
כרמים לרגל יום כדור הארץ. ביו השאר הם יצרו 
אימוג'יז מחומרים ממוחזרים, שימרו זרעים, שמעו 
הסברים, למדו לייצר תמונות מרהיבות בשיטות 
עתיקות ובסוף, כמו תמיד, קינחו יום מלא חוויות 

בארטיק על הדשא הגדול של הקיבוץ.

משלחת גננות מסן  
פרנסיסקו 

לפני כשבועיים ביקרה במועצה משלחת של 13 
גננות מהקהילה היהודית בסן פרנסיסקו.

במסגרת הביקור פגשתי אותן לשיחה קצרה על 
חינוך קיבוצי, קיימות ומה שביניהם. סיירנו בגנים 
של קיבוץ כרמים ,שוחחנו עם הגננות ועם הילדים, 
טיילנו בחצר הגרוטאות וראינו איך ילדים חילוניים 
ודתיים לומדים יחד. כמו כן חיפשנו את החלופה 

החילונית לתפילת הבוקר.

ואם חיפשנו קשר דם עם סן פרנסיסקו, הופתענו 
לגלות כי אחת הגננות מכירה את קיבוץ כרמים 
ואף ביקרה בו לא פעם, כשאחותה היתה שותפה 

לאחד הגרעינים הראשונים של הקיבוץ. 
 

ומנהל  החינוך  אגף  מנהל  סגן  ברזילי,  אמיר 
מחלקת גני ילדים ומעונות יום

 

בתי ספר ירוקים
כל הכבוד לבית הספר "נווה במדבר" ובית הספר 
"ניצני הנגב", שזכו בהסמכה כבתי ספר ירוקים 
ומשרד  הסביבה  להגנת  המשרד  של  בטקס 
החינוך. הטקס החגיגי נערך בקיבוץ כרמים. אנשי 
"במה לקהילה Community Stage - “הציגו 
בפני המוזמנים שהגיעו מכל רחבי מחוז הדרום 
את הפעילות הסביבתית הענפה המתקיימת 
בקיבוץ. בכך הצטרפו בתי הספר לבית הספר 
וכעת רוב בתי הספר היסודיים  "יובלי הנגב" 

במועצה מוסמכים כבתי ספר ירוקים.

ספורט / יוסי טוביאנה

טורניר כדורגל בפורים
בחופשת פורים התקיים במתנ"ס "מרגליות" 
בבאר שבע טורניר כדורגל בין קבוצות כדורגל 
מקיבוץ דביר ובית הספר לכדורגל של אברהם 
נומה )חלוץ עבר מפואר בהפועל באר שבע(. 
הטורניר מתקיים מזה מספר שנים והפך למסורת, 
כסמל לידידות הרבה בין שני המועדונים. הטורניר 
התנהל ברוח ספורטיבית וכלל מספר משחקים 

בהתאם לשכבות הגיל השונות.

"מבואות הנגב" בכדורעף 
העפילה לגמר

נבחרת הבנים של "מבואות הנגב" בכדורעף 
העפילה לגמר אליפות ישראל לכיתות ח'-ט.

בתחילת אפריל התקיימו משחקי גמר אליפות 
המחוז בכדורעף לכיתות ח'–ט'. שתי הנבחרות 
ונבחרת  נבחרת הבנים  "מבואות הנגב",  של 

הבנות, התמודדו מול בית הספר "נופי הבשור", 
המוביל את ענף הכדורעף במחוז הדרום יחד 

עם "מבואות הנגב".

המשחקים התקיימו באולם הספורט של בית 
הספר "נופי הבשור", במועצה האזורית אשכול.

התוצאות:
תומר  מאמן  שאותה  הבנות,  קבוצת 
המערכה  מערכות.  בשתי  שמואלי, הפסידה 
והסתיימה  וצמודה  מתוחה  היתה  הראשונה 
בתוצאה 25-23 לזכות "נופי הבשור". במערכה 
סיים את  זה  25-15. הפסד  השנייה הפסדנו 

השתתפותה של נבחרת הבנות בליגה השנה. 

הבנים ניצחו במערכה הראשונה 22-25, זאת 
"גילו  המערכה  של  סיומה  שלקראת  לאחר 
בגרות", כפי שמציין המאמן תמיר עזרא, סגרו 
פיגור מתמשך וסיימו בניצחון. במערכה השנייה 
היה כבר קל יותר והנבחרת ניצחה את המערכה 

בתוצאה 15-25.

בסיום המשחק עלתה נבחרת הבנים לאליפות 
הארצית, ביחד עם האלופות מכל המחוזות בארץ.

טורניר כדורסל לבתי 
הספר היסודיים במועצה

ביום שני, 14.3, התקיים בקיבוץ חצרים טורניר 
במועצה:  היסודיים  הספר  בתי  בין  כדורסל 
במדבר".  ו"נווה  הנגב"  "יובלי  הנגב",  "ניצני 
 הטורניר נערך זאת השנה השנייה ברציפות.

את נבחרות בית הספר הובילו ואימנו מורי בית 
הספר לכדורסל של בני שמעון. פביאן יריחימוביץ 
שפט בכל המשחקים, שכולם התאפיינו באווירה 

ספורטיבית ונעימה.

במקום הראשון לבנים ובנות זכה בית הספר 
"נווה במדבר". במקום השני לבנים ובנות זכה בית 
הספר "ניצני הנגב". במקום השלישי לבנים ובנות 
זכה בית הספר "יובלי הנגב". בתקווה למפגשים 

ספורטיביים נוספים.
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חדש!!
בסימן טוב ומזל טוב!

עומדים לפני חתונה?
רישום נישואין קרוב, זמין וידידותי 

 מחלקת הדת במועצה אזורית
בני שמעון )צומת בית קמה(

התקשרו ותאמו במשרד:
 ימים א-ד 9:30-13:30 בטל: 08-9911724 

rabanut@bns.org.il או במייל
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מטרות הסדנא:
ללמוד על המחלה, להכיר ולהבין את החולה והמורכבות שלו,   
לדעת לטפל בעצמי ולעשות לעצמי מקום, ללמוד לקבל עזרה 

מהמערכות שמסביב.
הבנת התהליכים הרגשיים אותם אני עובר כמטפל עיקרי והבנת   

מורכבות מערכת היחסים שלי עם האדם החולה בדמנציה.
מודעות לריבוי התפקידים, הדילמות והקונפליקטים שלי כמטפל.  

הכרת ארגז הכלים האישי שלי  
הכרת הצרכים ודרכי התקשורת עם האדם החולה בדמנציה.  

סדנא למטפלים עיקריים בחולי דמנציה לתושבי מ.א בני שמעון

להרשמה נא לפנות למיכל דלומי michald@bns.org.il 08-9911712 ,052-3246925 פתיחת הסדנא מותנית במינימום מס' נרשמים.

 תרבות ואמנות

צייר צייר מטוס
אבי משה-סגל

תערוכה מיוחדת במינה נחנכה ביום ראשון, 10 
באפריל 2016, במעמד מפקד בסיס חצרים, תא״ל 
אבשלום עמוסי ומייסד מוזיאון חיל האוויר, תא״ל 
בדימוס יעקב טרנר, במוזיאון חיל האוויר בחצרים. 
התערוכה, המוצבת בתוך מטוס בואינג 707, מציגה 
את ציורי הקומיקס של סא״ל )מיל.( ארנון קרמר, 
בעבר טייס קרב בחיל האוויר והיום טייס ב"אל על".

"מאז ימיו הראשונים בקורס טיס, ארנון מאייר 
בזמנו החופשי ומפיח חיים במטוסים דוממים", 
מספר יעקב טרנר. כשנפתחה התערוכה, לקח 
אותי ארנון לסיור מודרך והגעתי למסקנה שארנון 

הוא הלוחש למטוסים. 

008, שבו מוצבת  707 מספר  מטוס הבואינג 
יונתן, ב-4 ביולי  התערוכה, השתתף במבצע 
1976, בתפקיד המשולב של איסוף מודיעין ופינוי 
רפואי. מטוס זה הוא אחד מ-13 מטוסים מסוג זה 
אשר נרכשו מעודפי חברת TWA בשנת 1971 
ביוזמתו של מייסד התעשייה האווירית לישראל, 
אל שווימר. המטוסים נרכשו על-ידי חטיבת בדק 
מטוסים בתעשייה האווירית, במטרה לשפצם 

ולמכור אותם למפעילים חדשים.

חמישה מהמטוסים כבר יצאו מהשיפוץ כאשר 
פרצה מלחמת יום הכיפורים וצורפו לשורות חיל 
האוויר בעיצומה של המלחמה. בתום המלחמה, 
שבה הטיסו לוחמים אל בסיסי החיל בסיני ומהם 
למרכז הארץ, וכן הובילו לארץ תחמושת ואמצעי 
לחימה חיוניים ממדינות זרות, צורפו מטוסים אלה 
לשורות "הטייסת הבינלאומית״ של החיל בבסיס 
חיל האוויר בלוד. בטיסתו האחרונה בשורות החיל, 
הועבר המטוס מלוד לחצרים ונגרר למוזיאון חיל 
האוויר. בשנת 1990 החל לשמש להקרנת סרטים 

לציבור המבקרים במוזיאון.

“בכל פעם שאני יושב מול החמר, אני רואה מולי 
קומקומים”, אומר מאיר )קוקו( סויד בן ה-64, חבר 
קיבוץ חצרים, על תערוכת הקומקומים שהוא מציג 
ב”בית האמנים בנגב” בבאר שבע. 546 קומקומים 
מוצגים בתערוכה שנפתחה באמצע חודש אפריל. 
ביקור בתערוכה של סויד פותח בפנינו עולם עשיר, 
צבעוני ורבגוני של קומקומים: בצורת חתול, פרה 
או צב, עגולים ומרובעים, גבוהים ונמוכים, שמנים 
ורזים. מגוון של ידיות וזרבוביות מעשיר את אוסף 
הקומקומים עוד יותר והופך אותו למפגן צבעוני 

ומרתק.

קוקו, מעצב גרפי במקצועו, החל ביצירת אוסף 
הקומקומים לפני ארבע שנים. “הכל התחיל כשמישהי 
לצימרים.  אוכל  כלי  להכין סטים של  לי  הציעה 
השותפות לא הצליחה וכל אחד הלך לדרכו, אבל 
אני המשכתי להכין קומקומים”, הוא מספר. “יש לי 
קרוב ל-700 קומקומים, מתוכם אולי עשרה שחשבתי 
עליהם מראש. אני מגיע לסדנה, יושב, נוגע בחמר, 

מרדד, מעגל, מתחיל לחבר וקומקום נוצר.”

תערוכת הקומקומים של קוקו

אנו שמחים לבשר על פתיחת קבוצה לבני משפחה מטפלים בחולה דמנציה. הסדנא 
מורכבת מ- 12 מפגשים, בני שעה וחצי, אחת לשבוע.

הכרת הזכויות והחוקים העומדים לרשותי.  
הכרת השירותים בהם אני יכול להיעזר במסגרת הקהילה.  

שיפור היכולת שלי לקבל עזרה ותמיכה.  
בסדנא נעסוק בנושאים אלה תוך שיתוף ולמידה, פתרון דילמות   

אישיות וכלליות  ומתן כלים להתמודדות.

מנחי הסדנא:
עודד אטינגר - עו"ס מומחה בתחום הזיקנה

מיכל דלומי – מנכ"לית העמותה למען הקשיש

יעד לתחילת הסדנא – תחילת מאי 2016
מקום הסדנא ייקבע בתיאום עם המשתתפים. הסדנא מיועדת לבני זוגו וילדים המטפלים בחולה דמנציה.

תמונות מתוך הבואינג

טרנר וקרמר גוזרים את הסרט

 2013 קוקו עוסק גם בציור ובחריטת עץ. בשנת 
הוצגה תערוכה מציוריו בבית האמנים בבאר שבע. 
“בחמר אני עושה רק קומקומים”, הוא אומר. “אולי 
בשלב כלשהו אני אעצור ואתן מנוחה לקומקומים, 

ליצירתיות שיש בידיים. אולי אחזור לחרוט בעץ.”
הקומקומים הדקורטיביים יכולים לקשט כל שולחן 
או מדף. הם יכולים לשמש גם לחליטת תה צמחי, 
אך לא להרתחת מים. ניתן לרכוש אותם במהלך ימי 
התערוכה, שתישאר פתוחה עד מוצאי יום העצמאות, 

או אצל קוקו בסדנה.
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הכיתה שלנו
הצגה משותפת לתיאטרון הבימה והקאמרי 

מאת: טדיאוש סלובודז’א ק
בימוי: חנן שניר

זהו מחזה ראשון מסוגו שעוסק בתקופת מלחמת העולם השניה ומתמודד 
־עם היחסים הסבוכים בין היהודים לפולנים. עשרה ילדים, כיתה אחת, פי

סות חיים, אהבה ורצח, זיכרון ושכחה, שמתערבבים זה בזה ויוצרים עולם 
דרמתי, עוצמתי ומרתק. המחזה הוא אוניברסאלי ורלוונטי לכל חברה. הוא 

מציג בפנינו את ההידרדרות שעוברת חברה שבה ילדים גדלים באווירה 
של גזענות, חוסר סובלנות ואמונות קדומות .

** זוכת פרס ההצגה הטובה ביותר של השנה !

שחקנים: יבגניה דודינה, אלון דהן, נטע גרטי, דן שפירא, ערן מור, אלכס קרול, רוי מילר, דיוויד 
בלינקה, רותם קינן, מיקי פלג

"הצגה חשובה עם איכויות תיאטרון מצוינות... יבגניה דודינה ונטע גרטי מכריחות אותנו 
להתמודד עם השואה מזווית שונה "...

 ***** 5 כוכבים  )ידיעות אחרונות  13.2.2014(

ב'
ם 

יו 16/05
שעה 20:30 קיבוץ להב

ה'
ם 

יו 12/05
שעה 19:30 קיבוץ משמר הנגב

סדרת מנויי תיאטרון

19/05
שעה 20:00  

ב'
ם 

חוגגים את מועדון ה-300 !!!יו
אורחי הערב: כ-ו-ל-נ-ו  

עם חבורת הזמר "פפריקה" ושלום אוחיון


