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בהשתתפות שר החקלאות אורי אריאל, ראש 
וראשת  נבארי  אל  מוחמד  ד"ר  חורה  מועצת 

המועצה סיגל מורן.

במהלך  חוויתי  מרגשים  רגעים  מעט  "לא 
תפקידי, אבל יש מעט רגעים שבהם אני יודעת 
בוודאות שזהו רגע שבו אני שותפה ליצירת 
היום  הרגשתי  "כך  סיגל.  אמרה  היסטוריה" 
זכות  כוכבי המדבר.  ביה"ס  פתיחת  בטכס 
המדהימה  לתוכנית  שותפה  להיות  גדולה 
ומובילים  יזמו  ולאנשים הנפלאים שהגו,  הזו 
חורה  מועצת  ראש  נבארי,  אל  מוחמד  דר'   :
ויו"ר עמותת כוכבי המדבר, מתן יופה הבלתי 
נלאה, מנכ"ל כוכבי המדבר, צוות ברנקו וייס 
ומנהלת בית הספר, האחת והיחידה, אחלאם 
תלמידי  לכל  ובהצלחה  טובה  שנה  אלסנע. 

כוכבי המדבר!".   
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חדשותדבר ראשת המועצה ספטמבר 2016  סיגל מורן
ת  י ר ב ע ה  נ ש
בפתח.  חדשה 
טובה  הזדמנות 
להתחלה חדשה, 
לחשבון נפש על 
מה שהיה וציפייה 

למה שיהיה. 

כמדי שנה, חגגנו 
את פתיחת שנת 
הלימודים בכל בתי הספר של המועצה. ב"ניצני 
הנגב" קיבלנו בברכה את אוסנת מוריץ, חברת 
חצרים. אסנת מחליפה את איריס אור, שתמשיך 
בתפקידה כסגניתה. ב"יובלי הנגב" חנכנו את 
מבנה הכיתות החדש. ב"מבואות הנגב" התקיימו 
ולחטיבה  הצעירה  לחטיבה  נפרדים  טכסים 
העליונה, מכיוון שבית הספר גדל והמקום צר 
מלהכיל. עבודות הבניה של מבנה החטיבה 
החטיבה  ע"י  בתחילה  )שיאוכלס  העליונה 
הצעירה( והאמפיתאטרון נמשכות במרץ. בסה" כ 
פתחנו את שנת הלימודים עם כ-3,500 תלמידים 
מהגיל הרך ועד בית ספר תיכון, בצורה חלקה 
וללא תקלות. אני מבקשת להודות לכל הצוותים 
)החינוכיים והלוגיסטיים( ולמחלקת ההנדסה 
שלנו על העבודה המאומצת בקיץ, שאפשרה 
את קבלת הילדים למתקנים בטיחותיים ומסבירי 
פנים.  ב-1 בספטמבר נכנס באופן רשמי אמיר 
ברזילי לתפקידו כמנהל אגף החינוך והחל את 

החפיפה עם יהודה נגר.

לכל  וכמובן  הצלחה  הרבה  לו  מאחלת  אני 
פורייה  לימודים  שנת  והמורים,  התלמידים 

ומאתגרת.  

השנה נפתח במועצה בית ספר חדש של עמותת 
"כוכבי המדבר" ורשת ברנקו-וייס - בית הספר 
למנהיגות בדואית בניהולה של אחלאם אלצאנע. 
בעלון תוכלו לקרוא על התוכנית המרגשת הזו 
ועל טכס הפתיחה המרגש במעמד שר החקלאות 
אורי אריאל. בנאומי בטכס אמרתי: " היום אנו 
פותחים את בית הספר למנהיגות בדואית, אחד 
המיזמים החשובים ביותר לעתיד הנגב והחברה 
הישראלית בכלל. מכאן תיפתח הטובה וכאן 
נתמקד בצד הטוב של כל אחד. כאן יצמח הדור 
הבא של מנהיגי החברה הבדואית בנגב, מכאן 
תצא בשורת השלום – השלום בינינו, בתוכנו, 
בין המגזרים ובין הדתות." אני מאמינה באמונה 
שלמה שזהו פתח תקווה לעתיד טוב יותר עבור 
כולנו. בית הספר מגלם את תפיסת עולמי: עשייה 
חיובית למען הכלל, תוך שיתוף פעולה חוצה 

מגזרים וגבולות, מתוך ההבנה שהשלם גדול 
מסך חלקיו.

ובשורה חשובה שקיבלנו לפני פתיחת השנה, 
היא הצלחת מאבקנו לקידום הקמתה של כיכר 
בצומת שובל-רהט. בסוף אוגוסט בחרה חברת 
"נתיבי ישראל" קבלן זוכה לביצוע העבודות 
ואנו מצפים בכיליון עיניים לתחילתן. אני מודה 
לכל אלה שעבדו, תמכו וסייעו לנו להגיע לרגע 
הזה. אני מבקשת להודות לוועד ההורים של 
ורהט,  שמעון  בני  ולתושבי  הנגב"  "מבואות 
זוהי, ללא ספק,  שסייעו אף  לקידום העניין. 
הוכחה נוספת לכוחו של שיתוף הפעולה האזורי.                             
לצערי, הסוגיות הקשורות בבטיחות בדרכים 
אינן נגמרות ואין רגע דל. אנו נמשיך להיאבק 
עד שנצליח גם על פתרונות תחבורתיים לצומת 
החיים  בעלי  לבעיית  להבים,  וצומת  נבטים 
המשוטטים על כביש חצרים, למעברי החציה 
בכיכר בית קמה ועוד. בינתיים, הישמרו מאוד 

לנפשותיכם וסעו באחריות ובזהירות. 

בימים אלה שוקדים עובדי המועצה על הכנת 
תוכנית העבודה לשנת 2017. תוכנית העבודה 
מתוכננת לאורם של יעדי העל החדשים, כפי 
וגובשו בסדנת הוועדים שהתקיימה  שנוסחו 
הקיץ, בהשתתפות נציגים מוועדי היישובים וחברי 
המליאה. בנוסף לכך, לאחר שבשנה שעברה 
ביצענו תהליך התייעלות תקציבית והשכלנו 
לחסוך כ-10% מתקציב המועצה, מפורטים 
השנה בתוכנית העבודה מדדי ביצוע כמותיים 
נוכל לבחון את התקדמות  ולפיהם  ומדידים 
השנה  לאורך  העבודה  תוכנית  של  הביצוע 
הבאה. סדנת הוועדים היתה השלב הראשון 
בתהליך תכנון צופה פני עתיד בשיתוף הציבור. 
לכן, מיד אחרי החגים, יפורסמו "קולות קוראים" 
להשתתפות  בשולחנות עגולים בנושאי חינוך, 
סביבה מקיימת, תכנון בונה קהילה, פיתוח אזורי, 
קהילה של קהילות ותרבות, שיהיו במה לדיון 

ציבורי ולתכנון ארוך טווח בנושאים שהוגדרו.

לסיום, אבקש לברך את יישובינו שחוגגים החודש 
ימי הולדת: קיבוץ דביר, שחוגג השנה 65 שנה 
להיווסדו וכמובן שובל, משמר הנגב, חצרים 
ונבטים, יישובי י"א הנקודות, שיחגגו יום הולדת 
70. ההפנינג המסורתי שלנו יתקיים השנה 
בקיבוץ משמר הנגב, לאורם וברוחם של חלוצי 
11 הנקודות ובסיומו נקיים אירוע הוקרה צנוע 

לכבודם – אל תחמיצו! יהיה מדהים!!

והגשמת  , שנת אושר, בריאות  שנה טובה 
חלומות לכולם. שלכם, סיגל 

חנוכת בית ספר "כוכבי המדבר"
בית  חנוכת  טקס  התקיים   ,31.8 רביעי,  ביום 
ספר  בית  וייס,  ברנקו   - המדבר  כוכבי  הספר 
אלון.  ג'ו  במרכז  הבדואית,  בחברה  למנהיגות 
ולטיפוח  הנגב  עתיד  למען  היסטורי  רגע 
בנגב.  הבדואית  בחברה  צעירה  מנהיגות 

מליאת המועצה ספטמבר 2016
הצעירים  תחום  פיתוח  עץ,  קמיני  הפעלת 
יישובי  לכלל  אחידה  ביוב  לאגרת  ומעבר 
בישיבה  המרכזיים  הנושאים  היו  המועצה 
האחרונה של מליאת המועצה, שנערכה ביום 

ראשון, 4.9.

עופר ונימה ארליך מבית קמה הגיעו למליאת 
להם  הנגרם  הסבל  על  לדבר  כדי  המועצה 
את  הציג  עופר  עץ.  קמיני  של  מהפעלתם 
התחקיר שערך על החוקים והתקינה בתחום 
פרש  האכיפה,  ובדרכי  ובעולם  בארץ  זה 
וביקש מחברי  הנגרם למשפחתו  את הסבל 
שיאסור  עזר  חוק  לחקיקת  לפעול  המליאה 
על הפעלת קמיני עץ, לפחות עד להכשרת 
וגיבוש  האכיפה  הסדרת  מתאימים,  פקחים 
מבקשים  "אנחנו  מחייבים.  נהלים  של 
מהמליאה לקדם שימוש בטכנולוגיות נקיות. 
את  תשפר  העץ  מקמיני  הזיהום  הפחתת 
האווירה והסובלנות החברתית", הוסיף עופר.
את  ומבינה  ונימה  עופר  את  מכבדת  "אני 
כך  על  תסכול  חשה  אני  שלהם.  המצוקה 
שאיני מוצאת כלים אפקטיביים להתמודדות 
עם הבעיה, למעט איסור מוחלט על שימוש 
גזירה  וזו  בעצים   המוסקים  חימום  בתנורי 
שהציבור אינו יכול לעמוד בה", אמרה סיגל. 
ניידת  לפעול  תתחיל  הקרובים  "בחודשים 
'דודאים',  לאזור  מענה  שתיתן  סביבתית 
אבל תוכל לשפר את המענה גם בנושא זה." 
את  להגביר  המליאה  החליטה  הדיון  בסיום 
בפתרונות  לדון  ולהמשיך  האכיפה  מאמצי 

אפשריים לבעיה בעתיד.
הצעירים  תחום  מנהלת  קולומבוס,  לילך 
שירות  שנת  רכזת  אופיר,  וברית  בחצרים 
סקר  הציגו  במועצה,  משמעותי  ושירות 
המועצה,  צעירי  בקרב  שערכו  אינטרנטי 
30. 79% מהעונים על הסקר  18 עד  בגילאי 
מתגוררים  עצמם  את  רואים  שהם  אמרו 
מהעונים   90% בעתיד.  המועצה  בתחומי 
את  שירכז  גוף  של  בקיומו  חשיבות  רואים 
נושא הצעירים. 48% הביעו נכונות ליטול חלק 
במועצה.  הצעירים  תחום  של  בקידום  פעיל 
מליאת  החליטה  והדיון  הסקירה  בתום 
המועצה לקדם, במסגרת פיילוט בן שנתיים, 
את תחום הצעירים במועצה ולהעסיק לצורך 

כך עובד בחצי משרה.
אישרה  הצעירים,  בנושא  לדיון  בהמשך 

המליאה העברה של 250 אלף ש"ח לעבודות 
בחצרים,  "המסגריה"  פאב  של  השיפוץ 
חברתי  ומרכז  בילוי  כמקום  לשמש  המיועד 
לצעירי המועצה. המליאה הוסיפה כי בהסכם 
שנים  חמש  של  זמן  פרק  יוגדר  חצרים  עם 
יחסי  החזר  או  הפאב,  של  לפעילותו  לפחות 

של הכסף.
המועצה  במליאת  לדיון  שעמד  נוסף  נושא 
"בשנים  אחידה.  ביוב  לאגרת  מעבר  היה 
של  מהלך  המים  רשות  מובילה  האחרונות 
עבור  שווה  תשלום   - אחיד  תעריף  קביעת 
יישוב  שבכל  הוא  היום  המצב  שווה.  שירות 
המועצות   48 מבין  שונה.  בגובה  אגרה  יש 
תעריף  גובות  עדיין  שתיים  רק  האזוריות, 
משתנה, אנחנו והמועצה האזורית יואב, שגם 
הסביר  אחיד",  לתעריף  לעבור  עומדת  היא 
והביוב  המים  מחלקת  מנהל  דואניאס,  ניצן 

במועצה. 
חברי  ידי  על  שאושרה  ההצעה,  פי  על 
המליאה, ישלמו יישובים או שכונות ביישובים, 
המקבלים את מלוא שירותי הביוב מהמועצה, 
או  יישובים  למ"ק.  שקלים   6.04 של  תעריך 
באחריות  נמצא  הביוב  איסוף  בהם  שכונות 
 4.76 של  תעריף  ישלמו  המקומי  הוועד 
בתהליך  ממשיכים  "אנחנו  למ"ק.  שקלים 
מול רשות המים. לאחר שנקבל את עמדתם 
למול  שימוע  יתקיים  שאישרנו,  להצעה 
התושבים, כנדרש. אנחנו שואפים לסיים את 
התהליך עד תחילת השנה הקרובה", סיכמה 

סיגל.

https://www.youtube.com 
watch?v=qV88VwamCGY

כנס חשיפה לתוכנית המתאר 
הכוללנית של המועצה

חשיפה  כנס  התקיים   ,24.7 ראשון,  ביום 
המועצה  של  הכוללנית  המתאר  לתוכנית 

האזורית בני שמעון. 

מהלך  את  להניע  היתה  המפגש  מטרת 
התכנית הכוללנית )הכנת תכנון של כל שטחי 
המועצה לפי ייעודי הקרקע( ובמהלכו הוצגה 
והתקיים  בנושא  שבוצעה  ההכנה  עבודת 

 דיון רב משתתפים על כיווני ההתקדמות 
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ביקור שר הדתות
השר  במועצה  ביקר   ,19.7 שלישי,  ביום 
לשירותי דת, דוד אזולאי, בלוויית ח"כ יצחק 

וקנין. 
ראשת  מורן,  סיגל  עם  נפגשו  השניים 
המועצה, הרב גבי קדוש, רב המועצה, הדרה 
לוין- ונועה  המועצה  מנכ"לית  גורפינקל, 

הפגישה  במהלך  המועצה.  גזברית  ריצ'קר, 
סוגיות  של  שורה  המועצה  אנשי  העלו 

ובקשות תקציביות בנושאי דת.
לאחר מכן נסעו השר, בני לווייתו ומארחיהם 
מהמועצה לביקור במושב נבטים, שם ביקרו 
ובמרכז  המושב  של  המיוחד  הכנסת  בבית 
יהודי קוצ'ין. בנבטים קיבלו  לשימור מורשת 
לאורחים  שנתנו  היישוב,  נציגי  פניהם  את 
ועל  הקהילה  של  תולדותיה  על  הסברים 

מנהגיה המסורתיים.

ישי ריבו וחנן בן ארי – מופע 
בהפקת המחלקה לתרבות יהודית

של  ענק  אירוע  התקיים   ,21.8 ראשון,  ביום 
 - שמעון  בני  של  יהודית  לתרבות  המחלקה 
בן  וחנן  ריבו  ישי  של הזמרים  מוזיקלי  מופע 
מיתר, בהשתתפות  ארי באמפיתיאטרון של 

1200 איש. 
על ארגון המופע עמלו מנהלת המחלקה 
לתרבות יהודית, צפי פורת ורב המועצה, 
הרב גבי קדוש. המופע התקיים בשיתוף 

פעולה של שלוש רשויות: בני שמעון, מיתר 
והר חברון

תודה מיוחדת לסיגל מורן, ראשת המועצה, 
על הגיבוי והעזרה וליוסי טוביאנה על שיתוף 

הפעולה במכירת הכרטיסים באינטרנט.

הגיל הרך
בתחום מעונות היום )לידה – 3(: אנו ממשיכים 
בהתאמת המערכות לדרישות המחמירות של 
וצהרונים  משפחתונים  יום,  למעונות  האגף 
רבים  יישובים  והתעשייה.  הכלכלה  במשרד 

התקינו גדרות היקפיות סביב בתי הילדים.

בתחום גני הילדים: נפתחו 3 גני ילדים חדשים, 
במושב ברוש, בקיבוץ שובל ובקיבוץ חצרים, אשר 
מצטרפים ל-27 גנים הפועלים במועצה בשנים 
האחרונות, ללא ספק, זהו מספר שיא שלא נראה 
במועצה מיום הווסדה. בגנים מתחנכים כ-700 

ילדים, רובם המכריע מיישובי המועצה.

החינוך היסודי
אוסי מוריץ זכתה במכרז לניהול בית הספר "ניצני 
הנגב" והחליפה את איריס אור, שעשתה עבודה 
מדהימה במשך עשרת החודשים שבהם ניהלה 
את בית הספר "ניצני הנגב" בשנת הלימודים 

תשע"ו. 

אין ספק שבית הספר זכה במנהלת חדשה 
מוכשרת מאוד. איריס תעבוד לצידה כסגנית 
ויחד הן תצעדנה את בית הספר לפסגות חדשות.

האח הצעיר, "יובלי הנגב", שזה לא מכבר מלאו לו 
ארבע שנים, חוצה השנה את רף ה–400 ומספר 
תלמידיו יעמוד על 427. עם השלמת הבינוי של 
שלב ג', תעמודנה לרשות בית הספר 18 כיתות 
אם וחדרי ספח מרווחים, שיתנו מענים ראויים 

לבית הספר בשנים הקרובות.

נמשכת  במדבר"  "נווה  הניסויי  הספר  בבית 
קליטתם המוצלחת של ילדי נבטים, שיהוו כ–25% 
הלימודים  בשנת  הספר  בית  תלמידי  מכלל 

הקרובה. אנו ממשיכים לפעול לקבלת אישור 
הכרה בצורך ופרוגרמה להקמת בית הספר 

החדש. 

בשנת  ילמדו  בשומריה  התורה  בתלמוד 
הלימודים הקרובה מעל 200 תלמידים בכיתות 
א'-ח'. בבית הספר לבנות פועלים לקליטת 
קבוצת בנות מדרום הר חברון, שיצטרפו לבנות 

שומריה ולתלמידות מיישובי חבל לכיש.

הקמפוס החינוכי "מבואות הנגב"
גם כאן אנחנו ממשיכים להתחדש. בימים אלה 
מסיימת המועצה, בסיוע משרד החינוך, לבנות 
את מבנה החטיבה העליונה בקמפוס המתחדש. 
זהו שלב ראשון בתהליך ארוך של פינוי ובינוי 
בקמפוס. בניית הקמפוס החדש תעניק לנערי 
ונערות המועצה כיתות לימוד מהמתקדמות 
ביותר, שיהוו מנוף חינוכי לצוות החינוך האיכותי 

של "מבואות הנגב".

גם אגף החינוך מתחדש
בילי קורן, ממקימות מחלקת החינוך במועצה 
בשנים  במועצה  הטיפולי  התחום  ומנהלת 
האחרונות, נפרדה מאתנו בסוף אוגוסט ויצאה 
זיידנברג  ענבל  מחליפה  בילי  את  לפנסיה. 

מקיבוץ בית קמה.

דיתה שניצר, הקבסי"ת )קצינת ביקור סדיר( 
של המועצה, יצאה אף היא לגמלאות. עבודתה 
המסורה של דיתה במשך שנות עבודתה הביאה 
למצב של 0% נשירה בקרב תלמידי המועצה 
ועל כך מגיעות לה ברכות חמות. את דיתה 

מחליף מיכה נוחם מגבעות בר.

ואני, אמיר ברזילי, נכנסתי לפני כשבועיים לנהל 

את אגף החינוך במועצה במקומו של יהודה נגר, 
שניהל את האגף ב-8 השנים האחרונות. במהלך 
החודשים הקרובים ימשיך יהודה וילווה אותי 
בתפקידי, על-מנת להבטיח המשכיות בתהליכים 

הרבים במערך החינוך במועצה.

אני חייב לציין כי על אף השינויים בבתי הספר 
והתחלופה באגף החינוך, מצאתי מחלקה חזקה 
ומוסדות חינוך איכותיים, עם כוחות רבים ומוכנות 

לבצע קפיצת מדרגה חינוכית וערכית.

בשנת הלימודים תשע"ז, מעבר לכל המשימות 
המועצה  נכנסה  החינוך,  אגף  של  האחרות 
לתהליך ארוך-טווח יחד עם ארגון "ערי חינוך" 
בהובלתו של יעקב הכט, איש חינוך בעל שם 
עולמי, במטרה לאתר, לתכנן ולבצע אותה קפיצת 

מדרגה חינוכית וערכית.

קצת על עצמי: יליד ערד וחבר קיבוץ כרמים 
מאז 2008. נשוי ללילך ואב ל-5 ילדים מקסימים, 
המתחנכים כולם במערכות החינוך של המועצה.

בשש השנים האחרונות ניהלתי והובלתי את תחום 
הגיל הרך במועצה. שימשתי כסגן מנהל אגף 
החינוך וכראש מכלול חינוך בחירום. במסגרת 
העניין האישי שלי בקיימות ושמירה על הסביבה, 
סייעתי ל-8 גנים ושלושה בתי ספר יסודיים לקבל 

הסמכה כמוסדות חינוך ירוקים.

למערכת החינוך תפקיד משמעותי בעיצוב דמותו 
של הילד. במערכת חינוכית שמצליחה להיות 
ערה לשונות בין הלומדים ולחנוך את הילד על-

פי דרכו, נראה ילדים ובני נוער שנהנים מחוויית 
הלמידה והולכים לבית הספר בשמחה.

בברכת שנת לימודים טובה ופורייה 

אמיר, מנהל אגף החינוך 

פתיחת שנת הלימודים תשע”ז 
אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך

ביום חמישי, 1.9, נפתחה במועצה שנת הלימודים תשע”ז. מבט מהיר על המתרחש ביישובי המועצה, הבנייה הנרחבת, 
קליטת החברים והבנים, יוכל לספר את סיפורה של מערכת החינוך בבני שמעון. בעשור האחרון גדלה מערכת החינוך 

באופן ניכר. נוספו גני ילדים ונפתחו כיתות לימוד ומגמות לימוד חדשות. בשנת הלימודים תשע”ז יתחנכו במערכת החינוך 
במועצה כ-3500 ילדים מגיל לידה ועד גיל 18.

חדשות

השונים.  המשרדים  בין  הפעולה  ושיתופי   
האזוריות  המועצות  בקרב  החלוצים  "אנחנו 
כוללני", אמרה  שנכנסים למהלך של תכנון 
את  "הגדרנו  המועצה.  ראשת  מורן,  סיגל 
של  קהילה  שהיא  ערכית,  כמועצה  עצמנו 
בהתמדה  עוסקת  שלנו  המועצה  קהילות. 

בתכנון לעתיד וזה מה שמייחד אותנו."
של  ולא  המועצה  של  יוזמה  היא  "התוכנית 
דרך",  פורצת  שמעון  בני  ובכך  התכנון  גופי 
"לרמן  ממשרד  פיינגולד,  מארה  מסבירה 
את  העורך  ערים",  ומתכנני  אדריכלים 
היתה  החשיפה  כנס  של  "מטרתו  התוכנית. 
להציג אותה בפני הגופים הרלוונטיים ולקבל 

את חוות דעתם."
את  מסמנת  כוללנית  מתאר  תוכנית 
מסחר  מגורים,  כמו  השונים,  השימושים 
ותעשייה, בתחומי היישובים השונים ומייצרת 
את  שעובר  לוועדה המקומית,  הנחיות  ספר 
ושל  המחוזיות  התכנון  וועדות  של  אישורן 
משרד הפנים. לאחר האישור, תוכל הוועדה 
תוכניות  לאשר  סמכות  לקבל  המקומית 
במקום  המועצה,  בתחומי  מפורטות  מתאר 

הוועדה המחוזית.
ממשרדי  נציגים  היו  המשתתפים  בין 
ונציגים  המועצה  מטה  חברי  הממשלה, 
והגנים,  הטבע  רשות   העתיקות,  מרשות 
הסיירת הירוקה, רשות הניקוז שקמה-בשור 

ועוד. 

סוף השנה באולפן למחול / 
עמליה יקיר

סוף שנת הלימודים מאחורינו. זו היתה שנת 
העשרה  מקצועיות,  בהנאה,  גדושה  פעילות 

ואתגרים
בסימן  שלנו,  הסיום  מופעי  גם  עברו  ואיתם 

חגיגות 35 שנים לאולפן למחול. 

הגן  ילדות  של  מופע  כללו  הסיום  מופעי 

המתוקות, שריגשו אותנו באומץ הרב הכרוך 
מרהיבים  מופעים  ושני  קהל,  מול  בריקוד 
האחרון,  הפרט  עד  ומושקעים  ביופיים 
שבע.  בבאר  הצעירים  במרכז  שהתקיימו 
גדולה  ההתרגשות לקראת המופעים היתה 
מופעי  במסגרת  שחקים.  הרקיע  והאדרנלין 
הסיום הופיעו תלמידים ותלמידות משלוחות 
חצרים, להבים, בית קמה, להב, דביר, יחדיו 
ושלוחתנו החדשה במשמר הנגב. בסך הכך 

כ-250 רקדנים ורקדניות! 
ותאורה  בקצב  בצבעים,  וגדולים,  קטנים 
לחוד.  אחד  וכל  יחד  כולם  רקדו  מרשימה, 
והסבו  ומקצועיים  מרגשים  היו  המופעים 
הנאה רבה למופיעים ולצופים כאחד. קבוצות 
על  רבה  מקצועיות  שהפגינו  הבוגרות,  הגיל 
הבמה בהופעה מרשימה ויוצאת דופן, הגיוון 
הברייקדאנס  ילדי  סגנונות,  של  המרענן 
המפתיעים, שרקדו בלובי של האולם בתוך 
הצעירות,  התלמידות  למופע,  שבא  הקהל 
והתקדמותן  הרבה  השקעתן  את  שהראו 
המקצועית - כל אלה ועוד עוררו התפעלות 
לאחר  החיוביות  התגובות  גדולה.  וגאווה 

המופעים נמשכות עד היום.
והשתתף  שהגיע  מי  לכל  להודות  רוצה  אני 
להורים,  הזאת,  האדירה  בחוויה  אתנו 
תודה  מתעניינים.  שפשוט  ולאלה  לחברים 
לנו  שעזרו  ולחברים  להורים  מגיעה  גדולה 

לקראת המופעים.
הן  הבאה  הלימודים  לשנת  התוכניות 
גדולות, הן בשלוחתנו המרכזית בחצרים והן 
מגיל  קבוצות  המועצה:  ביישובי  בשלוחות 
היפ  מודרני,  קלאסי,  בלט   - מבוגרים  ועד   4
 – והמרענן  החדש  והסגנון  ברייקדאנס  הופ, 
העשרה  סדנאות  יתווספו  לאלה  הסטפס! 
גאגא,  סלוניים,  ריקודים  כמו  חד-פעמיות, 

תיגוף, אקרובאלאנס ועוד.

זו  כמו  לפחות  פוריה  לשנה  מייחלים  אנו 
שהסתיימה. לפרטים והרשמה:

www.gastana.net 
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בבית הספר לומדים כ-120 תלמידים, בנים 
ובנות. “בית הספר נוסד בעקבות הצורך של 
הנוער והחברה הבדואית במנהיגות”, מסבירה 
אחלאם אלצאנע, מנהלת בית הספר. “התלמידים 
שהתקבלו ללימודים בבית הספר עברו מרכז 
הערכה והראו יכולת ומוטיבציה לימודית וחשוב 
מכך, פוטנציאל למנהיגות. קיבלנו את הקצפת 
של התלמידים במגזר הבדואי מבחינת פוטנציאל 

מנהיגות.”

רק את המצוין
הלימודים בבית הספר מתקיימים החל מהשעה 
08:00 ועד לשעה 17:15. שעות הבוקר, עד השעה 
14:00, מוקדשים ללימודים עיוניים לבחינות 
הבגרות במגמות מדעים, רוח וחברה. בבית הספר 
לומדים התלמידים 5 יחידות בעברית, כימיה, 
ביולוגיה ומדעי המחשב. לאחר מכן משתתפים 
התלמידים בפעילות בלתי פורמלית, ששמה דגש 
על פיתוח אישיות, העצמה ומנהיגות, כמו גם 
לימודי העשרה וסיוע לימודי למתקשים. “לומדים 
כמו כל בית ספר אחר, אבל בדגש על מנהיגות. 
אזרחות,  או  היסטוריה  כשלומדים  למשל, 
מתייחסים להיבטי מנהיגות”, מסבירה אחלאם. 
“אנחנו לא מעתיקים מודל קיים, אלא מקימים 
בית ספר מיוחד מכל הבחינות. אנחנו מלמדים גם 
ניהול עסקי ומתייחסים גם לתלמידים שלא ילכו 
להשכלה גבוהה. מנהיג יכול להיות גם בעסקים. 
גם זה חסר לנו במגזר הבדואי. אני מציבה בפני 
התלמידים שלי את הרף הגבוה ביותר. אני רוצה 

שהם יהיו מצוינים. אין טוב מאד, אם זה בלימודים 
ואם זה בעסק. מעצימים מנהיג ככזה שרואה רק 
את המצוין ולא פחות. אנחנו מביאים אנשי עסקים 
ואנשי אקדמיה מכל הארץ, מהמצליחים ביותר. 
התלמידים שלי יראו מולם את דמות המצליח.” 

צוות מעורב והתנדבות בקהילה
צוות המורים בבית הספר הוא מעורב, בדואי 
ויהודי. “אני רוצה מורים שמחפשים שינוי ורוצים 
להשתתף אתנו במסע הנדיר, המרתק והמיוחד 
הזה. מורים שיהוו דוגמה לתלמידים במנהיגות. 
מי שרואה את חדר המורים לא יוכל לדעת אם 
זה בית ספר יהודי או ערבי”, אומרת אחלאם. “אני 
רוצה שהתלמיד שלי יחווה את החוויה של מפגש 
בין יהודים וערבים בצורה חמה ותומכת, היכרות 
הדדית מתוך חוויות חיוביות. רק כך יוצרים אהבה 

אמיתית.” 
כחלק מתוכנית הלימודים הכוללת בבית הספר, 
בקהילה,  להתנדב  גם  התלמידים  נדרשים 
במגזר הבדואי והיהודי כאחד. “נושא ההתנדבות 
אינו מובן מאליו בחברה הבדואית”, מסבירה 
אחלאם. “אנחנו רוצים לגדל את התלמידים שלנו 
להתנדבות. אני גם מאמינה מאוד בשיתוף פעולה 
וחיים משותפים בין המגזרים. אנחנו עובדים 
בשיתוף פעולה עם קיבוץ להב. הפנסיונרים של 
הקיבוץ יבואו להתנדב אצלנו והתלמידים שלנו 
יתנדבו בקיבוץ וירגישו בעצמם שהם תורמים 
לקהילה. ‘הקהילה’ זו לא רק הקהילה הבדואית, 
אלא גם הקהילה שמסביבם. נגדל את התלמיד 

שלנו להיות אזרח טוב במדינת ישראל. הבוגרים 
שלנו ילמדו שהם תורמים לקהילה ובתמורה 

מקבלים בחזרה, בזכות ולא בחסד.”
לבית הספר החדש שלושה שותפים מרכזיים: 
עומדים  שבראשה  המדבר”,  “כוכבי  עמותת 
מתן יפה, יזם חברתי וד”ר מוחמד אלנבארי, 
ראש מועצת חורה, משרד החינוך ורשת ברנקו 
וייס, המתמחה בניהול בתי ספר לאוכלוסיות 
בסיכון ואוכלוסיות חלשות והמועצה האזורית 
בני שמעון, שתרמה את המבנה במרכז ג’ו אלון 
לשלוש השנים הקרובות. “בשלוש שנות קיומה 
הוכיחה עמותת כוכבי המדבר את יכולתה להקים 
פרויקטים מוצלחים לקידום מנהיגות בקרב 
החברה הבדואית”, אומרת אחלאם. “רשת ברנקו 
וייס יודעת לבנות תהליכים פדגוגיים לתלמידים 
מצטיינים ללא קשר לנקודת ההתחלה שלהם 
והמועצה, בראשותה של סיגל מורן, קיבלה אותנו 
בלב חם ופתוח. אני רוצה להודות לה ולומר 
שאנחנו רואים בה שותפה ועמיתה הן בבניית בית 
הספר והן בקידום שלנו, של החברה הבדואית.” 

מנהלת ואשה
אחלאם אלצאנע, בת 38 ואם לחמישה ילדים, 
נבחרה לפני מספר חודשים לעמוד בראש בית 
הספר. “ילדתי את הבן שלי וזכיתי במכרז באותו 
הזמן ומאז אני מגדלת שני תינוקות”, היא מספרת. 
“לבנות בית ספר זה בדיוק כמו לגדל תינוק. יש 
לדאוג לכל תלמיד, לבחור את המורים הטובים 
ביותר, לא להתפשר על איכות, לבנות תוכנית 

עבודה  זו  לתקציב.  ולדאוג  לעשור  לימודים 
מורכבת שדורשת את כל כולך.”

בחברה הבדואית השמרנית זה עדיין לא פשוט 
להיות אשה בעמדת ניהול בכלל וניהול בית ספר 
בפרט. “לא קל להיות מנהלת במגזר הבדואי”, 
היא מודה, “אבל אני מחפשת אתגרים. אני מקימה 
בית ספר חדש ומיוחד לכל המגזר הבדואי, בית 
ספר מיוחד, מצליח ומגוון, שיהווה דוגמה לכל בית 
ספר ויתרום לנוער שלנו תרומה רבה וחיונית. אני 
רואה את עצמי כבונה של משהו חדש לחברה 
שלי וזו תרומתי. כאשה בדואית, זה לא מובן מאליו 
שאני כאן, אבל אני נותנת את כל כולי, את החלק 
שלי, את החיים שלי, לחברה שלי. גדלתי בבית 
שמאמין מאוד בתרומה לקהילה. אבי ז”ל שלח 
את כולנו, שישה בנים ושלוש בנות, ללימודים 
אקדמיים ולכולנו יש תואר שני. אני מרגישה 
מחויבת לחברה שלי ורוצה שגם הבוגרים שלי 
יפנימו שקידום החברה הוא חלק מהמחויבויות 
שלהם. עוד עשור נתגאה בבוגרים שלנו, כשהם 
הבדואית”.  בחברה  חשובות  עמדות  יתפסו 
אחלאם מנצלת את ההזדמנות להודות לבעלה. 
“גם הוא מאמין בחשיבות העניין ובצורך של 
החברה הבדואית במנהיגים טובים שיובילו אותה 

למעלה. הוא מסייע ומשתף פעולה.”

רוצים גם מנהיגות
אשה,  עומדת  הספר  בית  שבראש  העובדה 
לבושה בלבוש בדואי מסורתי, מקילה על ההורים 
הבדואים את ההחלטה לשלוח גם בנות לבית 
הספר. הראיון עם אחלאם נערך כחודש לפני 
פתיחתה של שנת הלימודים. באמצע הראיון 
נכנס אב לרשום את בתו. את בנו הוא רשם לבית 
הספר כבר לפני מספר שבועות. אחלאם מכירה 

בינינו. חוסיין אלרפיעה מביר אל-חמאם הוא 
איש עסקים. בעבר עמד בראש מועצת הכפרים 
4 נשים ו-19 ילדים.  הלא מוכרים. לחוסיין יש 
“אנחנו חברה שמרנית ונישאר כזו, אבל אנחנו 
גם רוצים לצאת מהמצב הקשה שאנחנו נמצאים 
בו. השלטון אינו דואג להשתלבות שלנו בחברה 
הישראלית ולכן אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. 
יש קבוצה לא קטנה של נשים מלקיה ויישובים 
נוספים, כמו אחלאם, שאנחנו מאד גאים בהן. 
הן הלכו ללמוד והפכו למנהיגות בזכות הורים 
שתמכו בהן ואפשרו להן לצאת מהמעגל הסגור. 
אני לא רואה שום סיבה שבנות אחרות לא ילכו 
בעקבותיהן. ביום שרשמתי את הבן שלי, אחלאם 
דיברה עם ההורים ואמרה שהיא שמה דגש על 
הבנות. אני מאמין שהבת שלי נמצאת בידיים 
טובות.” חוסיין מוסיף ומעלה את סוגיית השפה. 
“הלימוד באוניברסיטאות הוא קשה ובעייתי בגלל 
השפה. הילדים שלנו נשארים חלשים כי הם לא 
שולטים בעברית. גם אם הבן שלי ירצה ללכת 
לעסקים ולא ללימודים, הוא צריך לשלוט בשפה.” 
“חוסיין הוא דמות האב והמנהיג שאני רוצה 
שישתף אתנו פעולה, כי הוא יודע מה זה אומר 
להיות מנהיג והוא צמא שהבת שלו תהיה גם 
היא מנהיגה”, אומרת אחלאם. “כשפתחנו את 
בית הספר, אמרו לנו שלא יבואו אלינו בנות. 
בראיון הראשון שלי אמרתי שאני אמא לפני 
שאני מנהלת ואני אהיה כמו אמא לבנות, כי אני 
מבינה את החששות של ההורים. היום כבר 40% 
מהתלמידים הן בנות. רוב הבנות במגזר לומדות 
להיות גננות ומורות. אנחנו לא יוצאים מהמעגל, 
אלא עושים אותו הדבר כל הזמן וכשלא יוצאים 
מהמעגל, לא מאפשרים לילדים להתקדם. בית 
הספר ‘כוכבי המדבר’ יוציא מנהיגים, לא רק 

מורות. אני לא רוצה שהתלמידה שלי תהיה 
‘סורוקה’, אלא מנהלת  בבית החולים  אחות 
ב’סורוקה’. לא מורה במכללת קיי, אלא הדיקנית 
של מכללת ספיר. אני רוצה שהרף יהיה גבוה. אני 
מצדיעה להורים ומכבדת אותם. חלקם מגיעים 
מהחברה השמרנית ביותר ומביאים את הבנות 
שלהן. הורים שבכפר אינם מרשים לבנות לצאת 
לבד, מביאים אותן לבית הספר, הממוקם במגזר 
הבדואי. זה רק מראה כמה החברה הבדואית 
צמאה למנהיגות טובה ושאם יהיו לנו מנהיגים 

טובים, נצליח לפרוח ולהתקדם.” 

אחלאם מגשימה חלום
יש תואר שני  לאחלאם, המתגוררת בלקיה, 
בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת בן גוריון. במשך 18 
שנים עבדה כיועצת חינוכית בבית הספר התיכון 
בלקיה. בנוסף לכך עבדה כמדריכה מחוזית 
לליקויי למידה במשרד החינוך והקימה עמותה 
לצרכים מיוחדים במגזר הבדואי. “פירוש השם 
אחלאם הוא חלומות”, היא מסבירה. “בימים אלה 
אני מגשימה את החלום שלי לעשות משהו מיוחד 
וראשוני, שייתן לי הזדמנות לפעול למען הנגב 
והדרום כולו ולא רק למען התלמידים בלקיה.”

“לתפיסתי, פעילות לקידום ושיפור איכות החיים 
של החברה הבדואית בנגב היא צורך קיומי עבור 
כל מי שעתיד הנגב יקר לליבו”, אומרת סיגל 
מורן, ראשת המועצה.  “הניהול של מרכז ג’ו אלון 
היווה מאז ומעולם אתגר מורכב. במהלך השנים 
הושקעו מאמצים כבירים, אך המרכז לא התרומם 
עדיין למקום הראוי לו. החיבור בין המרכז לבין 
תוכנית ‘כוכבי המדבר’, מעבר לחשיבותה הרבה 
לצמצום הפערים וחיזוק האוכלוסייה הבדואית, 
 נובע מההבנה כי התמקדות בסיפורה של <<

כוכבי המדבר
נועה זמסקי

החודש  נפתח במרכז ג’ו אלון בית ספר מיוחד במינו, ראשון מסוגו במדינת ישראל - בית ספר למנהיגות במגזר 
הבדואי. בית הספר, “כוכבי המדבר ברנקו וייס”, יפעל בשנים הראשונות במתכונת של בית ספר תיכון ו”תמכין” 

)העצמה(, במסגרת יום לימודים ארוך. בעתיד, לאחר שייבנה מקום הקבע, הוא יהפוך לכפר הנוער הראשון במגזר. 
בית הספר מהווה המשך לפעילותה של עמותת “כוכבי המדבר”, המפעילה מזה שנתיים  חממה למנהיגות ויזמות 

חברתית בקרב הבדואים בנגב.

https://www.youtube.com 
watch?v=qV88VwamCGY



8 |  עיתון בני שמעון 

האם נתקלתם בקונפליקט במשפחה? במקום העבודה? בקהילה? בין שכנים?

קונפליקטים הם חלק מחיינו, 
אנו יכולים לבחור כיצד להתמודד איתם.

גישור קהילתי: סכסוכי שכנים, יחסי עבודה, בין פרט למוסדות הקהילה ועוד  | גישור לגירושין: הגעה 
להסכמות בנושאים הנובעים מפירוק התא המשפחתי | גישור בזקנה: צרכים בריאותיים, הורשה, 

אפוטרופסות | גישור לבעלי נכות/ מוגבלות | גישור בסוגיית בן ממשיך

אנחנו מזמינים אתכם להיעזר בשירותנו, בייעוץ, חשיבה וסיוע בפתרון קונפליקטים.
שימוש בגישור וביישוב סכסוכים בהסכמה, תורם לקידום ערכי סובלנות, פתיחות 

וכבוד הדדי בקהילה. השירות ניתן במחיר מיוחד לתושבי המועצה.

<<  החברה הבדואית מחייב שותפות אסטרטגית 
עימה. המועצה האזורית בני שמעון ועמותת 
ויפתחו במשותף את  יפעילו  ‘כוכבי המדבר’ 
המקום כמרכז לתרבותה ומורשתה של החברה 
הבדואית. הפעילות תתבצע בשילוב ובעזרה של 
חניכי התוכנית. עיקר התוכנית הוא  לשמור על 
הקונספט שגובש לשותפות אסטרטגית בין מרכז 
ג’ו אלון ל’כוכבי המדבר’, מתוך אמונה עמוקה 
שבמרכז זה קיים פוטנציאל רב ליצירת גשרים 
ומרחב משותף בין כלל תושבי הנגב, להיכרות, 
לשיח אחר וליצירת מנהיגות אחראית לטובת 
עתיד הנגב והחברה הישראלית.” מסכמת סיגל. 

לפרטים נוספים: סמדר שריג, מנהלת מרכז גישור ודיאלוג 
בקהילה באגף לשירותים חברתיים

נייד: 050-7113133  | טלפון: 08-9911712
smadars@bns.org.il :פקס: 08-9915891  | מייל
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ג’ודי סטולר וחיה שרייר, חברות מזה 25 שנה, 
חלקו במשך שנים ארוכות חלום להקים ביחד 
שתי  הגשימו  וחצי  שנה  לפני  משותף.  עסק 
החברות את החלום והקימו חדר כושר לנשים 
בעיר רהט. בימים לא פשוטים אלה, שבהם 
היחסים בין יהודים וערבים מתחדדים ומקצינים, 
שיתוף פעולה בין יזמים משני  העמים הוא כקרן 

שמש חמימה.
“חיה ואני חשבנו תמיד שאנחנו חושבות באותו 
אופן ולכן נצליח להקים עסק משותף”, מספרת 
ג’ודי. “במשך תקופה ארוכה חיפשנו מה אנחנו 
יכולות לעשות ביחד. שתינו עובדות מתוך רגש 
ושליחות וחיפשנו משהו שיעשה טוב לאנשים.”

חיה, בת 55, מהנדסת תוכנה בתעשייה האווירית, 
ניהלה פרויקטים גדולים בתחום התוכנה. “לא 
עסקתי בנושאים חברתיים, אבל עסקתי בניהול. 
אחרי 26 שנים בתחום זה נמאס לי והחלטתי 
הכישרון  שם  פנים.  לעיצוב  הסבה  לעשות 
האמיתי שלי”, היא מספרת. “במסגרת עיסוקי 
כמעצבת, פנה אלי יום אחד בעל נכס מרהט 
וסיפר לי שלנשים ברהט אין מקום לבלות בו.” 
חיה פנתה לחברתה הקרובה ג’ודי וסיפרה לה 
על ההצעה. “חיה שאלה אותי מה, לדעתי, אפשר 
לעשות עבור נשים במרחב של 300 מ”ר. אני 
חשבתי על מתנ”ס לנשים, מקום שיאפשר לנשים 
להיפגש בחברה נשית ולעסוק בספורט, אמנות 

וטיפוח אישי.”

תחקיר מקיף
“כשבאנו לראות את המקום, לא היה עדיין כלום, 
אפילו לא קירות ותקרה”, נזכרת ג’ודי. “היה לנו 
ברור שצריך לעשות כאן משהו שיהיה סוג של 

שליחות. ידענו שבעזרת הכסף שנשקיע כאן, 
שמקורו בחסכונותינו האישיים, נוכל לפתוח חנות 
בגדים בדיזנגוף או בכיכר המדינה, אבל לא זה 
מה שרצינו. בחנות בגדים בתל אביב לא קיים 
הערך המוסף של שותפות בדבר שהוא גדול 

מאתנו, שמעשיר ומעניק.”
בלבד  לנשים  כושר  חדר  להקים  ההחלטה 
התקבלה לאחר חודשים של תחקיר מקיף. 
“פגשנו אנשים כאן ברהט וראיינו אותם”, מסבירה 
ג’ודי. “גילינו שיש כאן צורך אמיתי לחדר כושר 
לנשים בלבד. יש ברהט שני חדרי כושר משותפים 
לגברים ולנשים עם שעות נפרדות, אבל זה היה 

מאד לא נוח והנשים לא הלכו אליו.” 
חצי שנה של תחקיר, בסיועו של בני גוז, יועץ 
מקצועי המתמחה בהקמת חדרי כושר עבור 
רשתות ארציות ורשויות מקומיות, השקעה של 
החסכונות הפרטיים של השתיים וחבירה ל”אג’יק 
- מכון הנגב”,  עמותה העוסקת בקידום והעצמה 
של המגזר הבדואי בנגב, הניבו את חדר הכושר 
“אל-הודג’”, חדר הכושר הראשון ברהט לנשים 
בלבד. “בחרנו ביועץ ברמתו של גוז, כי רצינו 
לתת את הטוב ביותר האפשרי”, מוסיפה ג’ודי. 

ראשון  תואר  ובעלת   55 בת  היא  אף  ג’ודי, 
במדעי ההתנהגות, מנהלת עסק למיזוג אוויר 
לטרקטורים ורכב כבד. בעברה עסקה במגוון 
של פרויקטים עסקיים וחברתיים וביניהם ניהול 
של צוות השמה בתוכנית ויסקונסין באשקלון 
וניהול מחלקת השמה בקהילה עבור עמותת 
השיווק  במחלקות  עבדה   כן  כמו  “אנוש”. 
וההדרכה במגוון חברות מסחריות, כמו “אינטל”, 
“אמגזית” ו”מגבות ערד”. על החבירה ל”אג’יק” 
אומרות השתיים: “אנחנו יודעות להקים ולהפעיל 
עסק. ב”אג’יק” מכירים את החברה המקומית 

והתרבות המקומית. יחד ניסינו לבנות מקום 
שיתאים לצרכיהן של המתאמנות גם מהבחינה 

החברתית והתרבותית.”

בין מסורת להווה
לחדר הכושר שלהן הן קראו “אל-הודאג’”, אפיריון 
בעברית. “חיפשנו משהו שיקשר בין המסורת 
לבין ההווה. המקום מחייב אותנו לדבר בשפה 
של צניעות, דת ומסורת. יש כאן דמיוו רב למגזר 
החרדי אצלנו. הרבה פעמים, כשאני רוצה לדעת 
אם להביא משהו או לא, אני חוזרת למקורות שלי. 
אני שואלת את עצמי האם הייתי מביאה את זה 
גם למגזר החרדי, ואני פונה גם לשותפים שלי” 
אומרת ג’ודי. החברה הבדואית השמרנית בוחנת 
ללא הרף את המקום. “הם לא האמינו שנחזיק 
מעמד ונוכל לתת מענה תרבותי הולם, כמו איסור 
מוחלט על כניסת גברים ועל צילום של הנשים. יש 
לנו גם מקום וציוד שמתאימים לתפילות ואנחנו 
מכבות את המוסיקה בזמן קריאת המואזין, מתוך 
כבוד”, מסבירה ג’ודי. “גילינו שעל מנת שנשים 
יוכלו לקבל אישור מהגברים שלהן, בעלים ואבות, 
יש לתת לגברים להיכנס למקום אחרי שעות 
הפעילות, כדי שיוכלו לראות בעצמם שהוא 

מתאים ואין כניסה לגברים.” 
באל-הודג’ יש חדר כושר, הכולל כ-20 מתקנים 
שונים, סטודיו לחוגים שונים, כמו יוגה, פילאטיס, 
זומבה וכדומה, מועדון דיאטה, הפועל בדומה 
למכוני שומרי משקל וחדר טיפולים, שניתן לקבל 
בו מסאז’ים, דיקור סיני ורפלקסולוגיה. יש גם 
שיעורי פילאטיס לנשים בהריון, בלט לילדות 
וריקודי דבקה לנשים. “אנחנו לא מכניסות דברים 
שאינם מותאמים לתרבות המקומית, כמו ריקודי 

בטן”, הן מסבירות. “ברהט לא מקובל שנשים 
לומדות ריקוד. בלט לילדות זה מותר. ספורט עם 
מוזיקה, כמו זומבה, זה בסדר. דבקה זה משהו 

מסורתי וניתן לשלב אותו בתוך השיעור.” 
צוות העובדים במקום מעורב: יהודיות ובדואיות 
גבר,  חן  של  בראשותה  המדריכות,  כאחד. 
מגיעות  וינגייט,  בוגרת  המנהלת המקצועית, 
מקיבוצי הסביבה ומרהט וחורה. “הרמה כאן 
גבוהה, הן מבחינת היקף המכשירים והן מבחינת 
איכותם. זה לא שונה מכל חדר כושר אחר במרכז 
הארץ. יש לנו צוות מדהים, עם המדריכות הטובות 
ביותר והמזכירות הטובות ביותר. אנחנו בודקות 
כל הזמן מה הן צרכי הנשים ומגיבות בהתאם 
לכך. כשזיהינו שיש לנשים צורך בפעילות לירידה 

במשקל, הבאנו דיאטנית.” 

מתאמנות ביחד
“חיה באה מיהוד ואני באה ממושב כפר הרי”ף”, 
מספרת ג’ודי. “אנחנו פה בכל יום מעשר בבוקר 
עד תשע בערב. גם בשישי-שבת. 900 נשים עברו 
אצלנו בשנה וחצי האחרונות והיום יש לנו 230 
מנויות.” היבה אלטורי, בת 31, מתאמנת ב”אל-
הודג’” בחודשים האחרונים. היא מורה לחינוך 
מיוחד ברהט ונשואה לקרדיולוג. “אני מרגישה 
כאן בנוח ובחופשיות”, היא מספרת. “ בהתחלה 
התלבטתי, אבל כשהבנתי שזה מקום לנשים 
בלבד, זה חיזק את החלטתי להתחיל להתאמן. 
אנחנו דתיות וזה נוח לנו יותר שהמקום מיועד 
לנשים בלבד. אני מרוצה מאוד, במיוחד מחן, 
המאמנת, שלא מפסיקה לעודד אותי ולעזור.” 
גם נופה אבולטיין בת ה-32 שמחה על פתיחת 
המקום. “לא היה מקום אחר שיכולתי להתאמן 
בו לפני כן. גם אני מרוצה מאוד מחן, המדריכה”. 

חדר כושר דו-לשוני

אג’יק, המרכז הערבי-יהודי לשוויון, העצמה ושיתוף
אג׳יק הוא ארגון ערבי-יהודי ללא מטרות רווח, המתמקד בפיתוח מיזמים חברתיים וכלכליים 
בקרב החברה הערבית-הבדואית וביצירת שותפות בין הקהילות החיות בנגב במגוון תחומים, 
כגון: מנהיגות נוער, בריאות, חינוך לגיל הרך ופיתוח כלכלי. בשנים האחרונות מקדם הארגון 

הקמה של עסקים בעלי שורת רווח כפולה, כלכלית וחברתית. 
כשהבנו ב”אג’יק” כי נשים בדואיות סובלות מהסיכון הגבוה ביותר לחלות בסוכרת בישראל 
וכי בכל החברה הבדואית אין חדרי כושר המיועדים לנשים בלבד, החלטנו לחבור לג’ודי וחיה 
ולהקים עסק חברתי משותף ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. ח’יר אלבז ואריאל דלומי, 
מנכ”לים משותפים של ארגון אג’יק: “הקמת מרכז הספורט לנשים ברהט ממשיכה את גישתנו 
למציאת פתרונות מקוריים המותאמים לאוכלוסיית היעד. מדובר במרכז ספורט וחדר כושר 
ברמה הגבוהה ביותר ואנו מזמינים נשים ערביות ויהודיות כאחת לבוא להתאמן, לשפר את 
בריאותן וגם להכיר על הדרך את השכנות.” דלומי ואלבז מוסיפים, כי בקרוב תיפתח קבוצת 

הליכה משותפת לנשים מרהט ומבני שמעון.

תמרה בקמן בת ה-57, אחות ב”לאומית שירותי 
בריאות” בשכונה ד’ ברהט, החלה גם היא להתאמן 
בחודשים האחרונים. במבטא רוסי בולט היא 
מספרת שכאחות היא ממליצה למטופליה לעסוק 
בספורט. “אני גרה בקרית גת ועד שאני מגיעה 
הביתה, כבר אין לי זמן להתאמן. לכן שמחתי 
מאוד שהמקום הזה נפתח. אני חושבת שזה 
יתרון גדול שחדר הכושר הוא לנשים בלבד, כי יש 
נשים שמתביישות להתאמן ליד גברים. אני מגיעה 
פעמיים בשבוע ומרוצה מאוד מהמכשירים ומחן, 
המדריכה, שיודעת תמיד לתת לי את התרגילים 

שאני זקוקה להם.”
לרהט.  מחוץ  ללקוחות  גם  פתוח  אל-הודג’ 
מיישובי  יהודיות שבאות  גם לקוחות  לנו  “יש 
אותן  מזמינות  ואנחנו  הרבה,  לא  הסביבה. 
שיבואו. הנשים כאן מקבלות בסבר פנים יפות 

וכמהות לשיתוף הפעולה הזה”, אומרת ג’ודי. 
“חלק גדול מהמתאמנות אצלנו עובדות במגזר 
היהודי. מבחינתן, הנושא העדתי הוא לא אישיו 
וגם אנחנו איננו רואות אותו כאישיו. אשה היא 
אשה ולא משנה מה הדת שלה. המקום יפה, 
נחמד וברמה גבוהה. אנחנו מזמינות לשיעור ניסיון 
חינם. המעוניינות יכולות להיכנס לאתר האינטרנט 
שלנו, להתקשר ולשאול שאלות לגבי שיעורים.”

“אנחנו גאות מאוד במקום הזה, שמאפשר חיים 
שיתופיים אמיתיים. כל הבנות היהודיות שעובדות 
פה מרגישות בבית. הן העובדות הבדואיות והן 
המנויות מתייחסות בטבעיות רבה לכך שיש כאן 
יהודיות וערביות והכל זורם. אילו היו נותנים לנשים 
לנהל דברים, העולם היה מקום טוב יותר. זה טבעי 
מאוד שבאים, עוסקים בספורט ביחד כבני אדם 

ולא מכניסים פוליטיקה.”

נועה זמסקי
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בשש בבוקר, הכיכר לפני מחסום תרקומיא על 
35 בואכה חברון הומה בני אדם, כולם  כביש 
גברים בגיל העבודה. פועלים ממתינים להסעות, 
מכוניות ומשאיות נוסעות אל השטחים ומהם. 
בשולי הכיכר ממתינה בסבלנות קבוצה קטנה 
ויוצאת דופן: אם צעירה עם תינוק ב"סל-קל" 
ואשה מבוגרת יותר עם בנה, נער נמוך ורזה מאוד, 
שפיו ואפו מכוסים במסכת בד של בית חולים. שני 
הילדים חולי סרטן ובתי החולים בשטחים אינם 
מסוגלים לספק להם את הטיפול מציל החיים 
שהם זקוקים לו בדחיפות. בתי החולים בישראל 
מעניקים להם את הטיפול הדרוש, במחיר מלא 
הם  הפלסטינית.  הרשות  של  מלא  ובמימון 
ומלוויהם מקבלים את האישורים הבטחוניים 
הדרושים. מדובר בילדים חולים במחלות קשות 
וכאמור, הטיפול עצמו ממומן, אבל בדרך לחדר 
הם  ב"איכילוב"  או  השומר  בתל  הטיפולים 
נתקלים בבעיה נוספת: איך מגיעים מהמחסום 

לבית החולים? 

יכולים  אינם  כניסה  אישורי  פלסטינים בעלי 
לעבור במחסומים עם כלי רכב. עליהם להגיע 
עד המחסום ולעבור אותו ברגל )או בזרועותיו של 
מבוגר מלווה(. אין תחבורה ציבורית מהמחסומים 
ועלות הנסיעה במוניות היא מאות שקלים לכל 
נסיעה, סכום שאין ביכולתם לשלם. את הפיתרון 
מספקת עמותת "בדרך להחלמה", שייסד יובל 
רוט. על יובל עוד נספר בהמשך, אבל קודם 
כל נעצור ונאסוף את הנוסעים. אני מחייכת, 
מכבדת בעוגיות ומברכת ב"סבאח אל חיר" – בכך 
מסתכמת בערך מחצית מכל ידיעותי בשפה 
הערבית. האמהות מחייכות בחזרה ואומרות 
"סבאח אל חיר" וגם "שלום": העברית שלהן 

דומה לערבית שבפי. אמא של עבד-אלרחמן 
כבר יודעת עוד כמה משפטים. הם נוסעים על 
וחזרה כבר כמה שנים. עבד- הקו ל"שיבא" 

אלרחמן עצמו למד עברית באשפוזים הרבים, 
אבל לא תמיד יש לו כוח לתרגם. הבוקר הוא הולך 
לאט לאט, אבל בעצמו: לפני כמה חודשים הוא 
נאלץ להיעזר בבחור שנשא אותו על זרועותיו 
מהמחסום למכונית. אני שמחה לראות שיש 

שיפור ומקווה שזה לא זמני. 

קול  של  המוזיקלי"  "השעון  ברדיו  נוסעים. 
לנמנם  שאפשר  נעימה  מוזיקה  המוזיקה, 
לצליליה. הם קמו מוקדם מאוד כדי להגיע בזמן 
ולעבור את המחסום לפני שש. היתרון בשעה 
המוקדמת הוא שאין עדיין פקקים ואפשר לגמוע 
את המרחק לתל השומר בשעה. לעתים הנוסעים 
מתעכבים במחסום, מה שגורר דקות ארוכות 
של זחילה בפקקים בכביש מס' 1 בואכה גנות 

ומשם למחלף אלוף שדה, אבל היום יצאנו בזמן. 
המכונית מפליגה בנופים היפים של חבל לכיש 
ופונה לכביש שש, בנסיעה חלקה ונינוחה. זהו 
זמן מתאים לספר על יובל רוט, איש מדהים 
ששכל את אחיו אודי רוט, שנחטף ונרצח על ידי 
אנשי חמאס. אנשים ששכלו אדם קרוב בנסיבות 
כאלה מגיבים בדרכים שונות. יובל בחר להצטרף 
ל"פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני" 
הפועל למען שלום ופיוס בין העמים. במסגרת 
הפורום פועלים יחד בני אדם שאיבדו את היקרים 
להם מכל בגלל מעגל האיבה לקידום של דיאלוג 
אמיתי, כואב וקשה, בינם לבין עצמם ובעיקר 
עם מעגלים רחבים ככל האפשר של אנשים 
נוספים. בין השאר, הם  מנהלים פגישות בבתי 
ספר תיכוניים ישראליים ופלסטיניים, מספרים 
את סיפוריהם האישיים ומנהלים את הדיון באומץ 

ובלי להתחמק מן המורכבות של הנושא. 

נחזור ליובל רוט. יום אחד ביקש חבר פלסטיני 
מהפורום את עזרתו בהסעה של אחיו החולה 
הולידה  הזו  הנסיעה  בחיפה.  החולים  לבית 
נסיעות נוספות. יובל החל לגייס בני משפחה 
וחברים – חלקם מקיבוץ חצרים – ומפה לשם 
קמה עמותת "בדרך להחלמה". היום, כמעט 
בעמותה  חברים  יותר,  מאוחר  שנים  עשר 
כ-700 מתנדבים, שמסיעים מדי יום חולים מכל 
המחסומים, ממחסום ארז בדרום עד ג'למה 
בעמותה  איש  ירושלים.  אזור  לרבות  בצפון, 
אינו מקבל שכר. ההוצאה העיקרית היא החזרי 
דלק, מכיוון שמתנדבי העמותה מבצעים אלפי 
הסעות בשנה וגומאים מאות אלפי קילומטרים 
2015 הסיעו  במכוניותיהם הפרטיות. בשנת 
מתנדבי העמותה כ-9,800 חולים, רובם הגדול 

ילדים וכולם חולים במחלות קשות. לאחרונה 
השלימה העמותה גיוס המונים באתר "מימונה" 
והצליחה לאסוף תרומות בסך כ-158,000 ₪ - 
סכום שיספיק לממן הוצאות דלק במשך חצי 
הוצאות  קיבוץ חצרים מממן את  )אגב,  שנה 
הדלק של חבריו המתנדבים בעמותה וכמוהו 
גם מספר קיבוצים נוספים(. ההסעות הן עיקר 
הפעילות, אבל לצידן מארגנים מתנדבי העמותה 
גם פעילויות נוספות: ימי כיף לילדים החולים ולבני 
משפחותיהם על חוף הים, אירוח בכפר הנופש 
הייחודי "נהר הירדן" המיועד לילדים חולים ועוד. 
בשנה האחרונה הסיעו מתנדבי "בדרך להחלמה" 
גם את בני משפחת דואבשה המטפלים באחמד 
בן השש – הניצול היחיד מפיגוע הטרור בכפר 
דומא, שסובל מכוויות קשות והיה מאושפז בתל 

השומר עד לאחרונה. 

הגענו לתל השומר. בכניסה למרכז הרפואי אני 
עוצרת. האמהות ניגשות לבידוק ביטחוני וחוזרות 
למכונית. עוד כמה דקות וכבר אנחנו מגיעים לבית 
החולים לילדים. הם יורדים לעוד יום של טיפולים 
קשים, מהם יחזיר אותם אחר הצהריים מתנדב 
אחר של העמותה. אני מאחלת להם הצלחה 
והחלמה מהירה, מעומק הלב. רק אחרי שאני 
מפנה את המכונית ונוסעת מסביב לכיכר, אני 
מרשה לעצמי לשחרר אנחה: לא תמיד הטיפולים 
מצליחים. רק לפני שבועיים נפטרה מריה, ילדה 
מתוקה בת שבע שהסעתי לכאן כמה פעמים. 

זה החלק הקשה ביותר. 

הדרך חזרה עוברת במהירות. בשעה זו הכבישים 
דרומה פנויים. אני נוסעת הביתה וכבר חושבת 
על הקפה שאכין לעצמי כשאגיע ועל העבודה 
שמחכה לי. חלק מהמתנדבים מתזמנים את 

"בדרך להחלמה" עושים שלום קטן
יעל בלבן

הנסיעה כך שיוכלו להמשיך מבית החולים ישר 
לעבודתם. אחרים הם פנסיונרים שזמנם בידם 
והם "עובדים אצל יובל". כל אחד מאתנו נותן כפי 
יכולתו: אני מסיעה פעמיים-שלוש בחודש. זה 
מספר הנסיעות שאני יכולה להתמיד בו לאורך 
זמן. אחרים מסיעים יותר או פחות. יש נסיעות 

ארוכות יותר, בעיקר ממחסום ארז, ויש קצרות. 
השיטה פשוטה: רכזים )שגם הם מתנדבים( 
מרכזים את הבקשות וממלאים טבלה שיתופית 
של נסיעות נדרשות וכל מתנדב רושם את עצמו 
בטבלה במועד המתאים לו. הרכזת האחראית 
מתקשרת בערב שלפני כן לתאם את הנסיעה. 
טלפוניים,  בתיאומים  שעות  מבלים  הרכזים 
בערבים לנסיעות לבתי החולים ובמשך היום 
לנסיעות חזרה וזמינים גם בבקרים לפתרון בעיות. 
למשל, כשמישהו מתעכב במחסום וצריך לוודא 
שהוא אכן מגיע. לעתים חסרה הסעה במשבצת 
מסוימת והרכזת מתקשרת ומחפשת פיתרון. הכל 
נעשה ברוח טובה ובסבלנות אין קץ, גם כשאני 

נאלצת לסרב לבקשת הסעה. 

יום אחד ביקש חבר פלסטיני 
מהפורום את עזרתו בהסעה של 

אחיו החולה לבית החולים בחיפה. 
הנסיעה הזו הולידה נסיעות 
נוספות. יובל החל לגייס בני 

משפחה וחברים – חלקם מקיבוץ 
חצרים – ומפה לשם קמה עמותת 

"בדרך להחלמה". היום, כמעט עשר 
שנים מאוחר יותר, חברים בעמותה 

כ-700 מתנדבים

אני עוצרת. האמהות ניגשות 
לבידוק ביטחוני וחוזרות למכונית. 

עוד כמה דקות וכבר אנחנו מגיעים 
לבית החולים לילדים. הם יורדים 

לעוד יום של טיפולים קשים, מהם 
יחזיר אותם אחר הצהריים מתנדב 

אחר של העמותה. אני מאחלת 
להם הצלחה והחלמה מהירה, 

מעומק הלב

לעמותת "בדרך להחלמה" דרושים מתנדבים ומתנדבות 
שיכולים להסיע ילדים חולים מהמחסומים לבתי החולים במרכז

 ניתן לפנות לעמותה בטלפונים:  050-5281899 | 050-9480111
roadtorecovery10@gmail.com :במייל

 חפשו בגוגל/ בפייסבוק "בדרך להחלמה"

העמותה גדלה ומתרחבת. מתנדבים חדשים 
נוספים, אבל גם חולים חדשים הזקוקים להסעות. 
צורך אדיר בהסעות ממחסום ארז לבתי  יש 
מתרקומיא  גם  אבל  וחזרה,  במרכז  החולים 
וממקומות נוספים. יובל מתרוצץ בכבישי הארץ 
בוואן החבוטה שלו ומסיע הלוך וחזור בכל מקום 
שנדרש. כמוהו יש עוד כמה "משוגעים" שמסייעים 
להשלים את סידור הנסיעות וגומאים מרחקים 
מדי שבוע. הרי אי אפשר להשאיר ילד חולה בבית 
ולמנוע ממנו להגיע לטיפול שעשוי להציל את חייו! 
אני שמחה על שהם קיימים ומשתדלת לעזור 
כמיטב יכולתי. זה לא הרבה, אבל כרגע זה מה 

שאני יכולה. 

ועוד לא אמרתי דבר על המשמעויות הפוליטיות 
של כל זה: על פלסטינים שפוגשים ישראלים 
שאינם חיילים או מתנחלים, שאינם "אויבים". על 
מפגש בלתי אמצעי שכולו רצון טוב והתגייסות 
משותפת למלחמה הצודקת ביותר – המלחמה 
במחלה. על מעשים פשוטים שהדיהם מתפשטים 
ובני הדודים  כמו אדוות במים, כי גם האחים 
והשכנים יידעו מעכשיו שיש גם ישראלים אחרים. 
וכמו שיובל נוהג לומר: "בכל נסיעה כזו אנחנו 
עושים שלום קטן". זה לא דורש מאתנו הרבה – 
כל אחד מסייע כפי יכולתו ולא יותר – אבל לכל 
עזרה קטנה יש משמעות גדולה, ברוח האמירה 

המעט בנאלית: "תעשה טוב – יהיה טוב". 

הילדים  על  וחושבת  הקפה  את  שותה  ואני 
שהשארתי בבית החולים לפני שעה. רק שיהיו 

בריאים. 

https://www.youtube.com/
watch?v=DtZWTBGuELQ
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דביר אלופת הנוער בכדורגל!
שזכתה  דביר,  של  הנוער  לנבחרת  ברכות 

באליפות המועצה בכדורגל לנוער!

ז'  אליפות המועצה בכדורגל לנוער בכיתות 
עד י"ב, התקיימה ביום חמישי, 14.7, על מגרש 
"לילה לבן  הדשא של קיבוץ דביר במסגרת 
2016", שהחל בשעה 20:30 ונמשך עד חצות. 
ובמקום  במקום השני זכתה נבחרת חצרים 
השתתפו  בטורניר  נבטים.  נבחרת  השלישי 
 גם נבחרות מגבעות בר, להב, כרמים ושובל.

במסגרת הלילה הלבן  נערך גם טורניר כדורעף 
חופים ובני הנוער זכו לארוחת על האש.

מחנה הקיץ של הצופים
400 חניכי הצופים מגבעות בר, מושבי יחדיו, 
נבטים וחצרים, השתתפו במחנה הקיץ של תנועת 
הצופים. המחנה, שיועד לכיתות ד' עד י"ב, התקיים 
ביער המגינים )באזור נחשון(, בתאריכים 21-25.7.  

לראשונה, השתתפו במחנה גם חניכי השבט 

הטרי ממשמר הנגב עם 70 חניכים בגילאי ד' 
עד י"א. חניכי שכבה  ד' ושכבה ו' זכו במקום 
זכתה  ח'  ושכבה  גדודית  בבנייה  הראשון 
גדול. צופיות. שבט צעיר עם עתיד   בספארי 

תנו להם כבוד!

רפסודיה 2016 
ט'  מכיתות  המועצה,  מיישובי  נוער  בני   150
עד י"ב, יצאו ביום ראשון, 31.7, לשלושה ימים 
לרפסודיה השנתית, לבנות רפסודות ולשוט 
המועצה,  ראשת  מורן,  סיגל  בכנרת.  עליהן 
איתם מהחוף  חוותה  הנוער,  לבני  הצטרפה 
 היבש את החוויה ואפילו סייעה בהטענת הציוד.

איזה כיף שיש חופש גדול!

השומר  של  הקיץ  מחנה 
הצעיר

ביום חמישי, 7.7, הצטרפו חניכי השומר הצעיר 
ושומרות  שומרים  כ-1,500  לעוד  במועצה 
ביער  התנועה  של  הדרומי  הקיץ  למחנה 

 עזריקם. חוויה בלתי נשכחת של שלושה ימים!
המדריכים וחניכי הגוף הבוגר הגיעו למחנה כבר 
שלושה ימים קודם לכן, כדי לבנות את המחנה 

ולהכין אותו לקליטת החניכים.

אז מה היה לנו? חניכים שבנו מתקנים צופיים 
לתפארת, גלגל ענק מסנאדות ופארק שעשועים 
שכולו צופיות, טיול לילי ומדורות, מפקד, מתחם 

ספורט צופי, הרבה שירים, מורל וכיף אינסופי.

חניכי  ידי  על  כולם  נבנו  והמתקנים  המחנה 
את  הפעילו  החניכים  ובוגריה.  התנועה 
שיתוף  ועוד.  האקונומיה  הטכני,  המטה 
מדהימות!! תוצאות  שהניב  נפלא   פעולה 

מחכים לכולכם וכולכן בשנה הבאה.

בן 70 ועדיין לפניך – רפסודת 
חצרים 2016/ עופר רימון

חברת הנעורים של חצרים, בהדרכתו של הדר 
מוריץ, יצאה במסגרת המועצה האזורית בני 
שמעון למפעל הרפסודיה שמארגן אגף החינוך 
והמשימות בתנועה הקיבוצית. למעלה מ-3000 

 זכרונות מהחופש
בנות ובני נוער )מכיתות ט' עד י"ב( מרחבי התנועה 
הקיבוצית השתתפו השנה בארבעה מחזורים של 
הרפסודיה. במסגרת הפעילות הם בנו רפסודות 
והשיטו אותן מחוף מגדל שבמערב הכינרת לחוף 
דוגל במזרחה.                                                                              

מטרות הרפסודיה הן:
 מרחב לבניה וגיבוש של חברת הנעורים  	 

במהלך החופש הגדול ולקראת שנת הפעילות   
  הבאה.  

 פעילות ייחודית ואתגרית לחברת הנעורים  	 
הבוגרת – יציאה לשטח כקבוצה.         

 אתגר של עבודת צוות ופיתוח של רמה בין- 	 
אישית גבוהה.                                                                      

 במת מפגש ארצית ותנועתית לבנות ובני  	 
הנוער – חיזוק הקשר והזהות של מערכת    

הנעורים לתנועה הקיבוצית ולערכיה.                                                                                                              
השנה הוקדשה הרפסודיה לנושאי כלכלה  	 

וחברה והם באו לידי ביטוי בהיגדים וציורים    
ססגוניים שכתבו וצבעו הנערות והנערים על    

המפרשים.  

מעגלי שיח - הערב הראשון בכל רפסודיה 
הוקדש למעגלי שיח מרתקים, מעוררי השראה 
והנעה לעשייה של בנות ובני הנוער שלנו בנושאים 
כגון: "תיקון הלב דרך תיקון עולם", "הטובות לטייס 
- הטובים לטייסות", "החקלאות בישראל - נטל או 
ערך?", "קריירה צבאית וחברות בקיבוץ - האם הן 
הולכות ביחד?", "מדוע חברות עסקיות תורמות 

לקהילה" ועוד.

מועד הרפסודיה הראשונה חפף השנה למועד 
מצעד הגאווה בירושלים ולשיח הציבורי סביבו, 
שהביא את הנוער להקדיש את אחד המפרשים 

למאבק בנושא זה ולזכרה של שירה בנקי ז"ל.

הכינרת  בצליחת  עולם  שיא 
ברפסודה

שחר צוברי, מאחוריך! שיא עולם בצליחת הכינרת 
ברפסודה – ברפסודיה השנייה היתה הרוח חזקה 
במיוחד   ואחת הרפסודות צלחה מרחק של 11 
ק"מ מחוף מגדל לחוף דוגל בשעה ועשרים דקות!

לראשונה - רפסודיה משותפת 
ערבית-יהודית

 המחזור הרביעי של הרפסודיה, שחתם השנה את 
המפעל, הוקדש לראשונה בתולדות הרפסודיות 
לבניה ומשט משותף של בני נוער ערבים ויהודים.

בן 70 ועדיין לפניך
על המפרש של חצרים איירו הנערות והנערים 
את לוגו הקיבוץ עם כיתוב ברוח הזמן: "בן 70 

ועדיין לפניך".

נוער / נועה זמסקי
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 יזם החודש / חדוה גבריאל

את יעל גלבוע )בת 39, מנבטים( ושרית אשרי 
)בת 42, מכרמים( פגשתי בבית קפה בבאר שבע, 
אמצע הדרך לקבוצת נשים עסוקות במיוחד. 
נפגשנו כדי לדבר על העסק המשותף שלהן, 
שבו הן מרבות לעסוק במסגרת תוכנית “המאיץ”. 
יזמות חברתית- מדובר בתוכנית המקדמת 
 ,PresenTense ארגון  באמצעות  עסקית 
בשיתוף עם " ביתא - מרחב עבודה ליזמות" 

ובתמיכת קרן מטרו ווסט וקרן נס. 

יעל גלבוע היא מורה לריקודי בטן, מורה לאמנות 
בכפר השיקומי "רוח מדבר" ומנהלת מעגלי נשים 
ברחבי הארץ. לפני שמונה שנים הדריכה בחוג 
לריקודי בטן של בני שמעון. שם פגשה את שרית 

ובין השתיים נוצר קשר מיידי.

שרית אשרי היא מנחה בתנועה בשיטת “ריו 
אביירטו” )או בשמה העברי -” נהר פתוח"( - 
שיטה המשלבת תנועה ואמצעים לא מילוליים 
ומטפלת מוסמכת בשיטת “עוצמת הרכות” - 
נענוע ותקשורת מקרבת גופנפש. לדבריה של 
שרית, מההתחלה ניתן היה לחוש שזה רק  עניין 
של זמן עד ששתיהן ימצאו דרך לחבר כוחות 

ולבנות יחד סדנה משמעותית.

במרץ 2013 קיימה אנה בלומנטל, עמיתה ומנחה 
ב”ריו אביירטו”, יחד עם עיריית באר שבע  את 
הגרסה העברית ל-V-Day העולמי - יום מחאה 
נגד אלימות כלפי נשים בכל העולם, המזמין את 
כל הנשים לרקוד ולהשמיע את קולן בתנועה 
ואמנות. שרית הצטרפה, שנתיים אחר כך הוזמנה 

גם יעל להנחות וכך נוצר החיבור המחודש.

בפברואר 2016, כשנפתחה תוכנית "המאיץ", 
ושרית להגיש בקשה במשותף  יעל  החליטו 
וליצור את "תנע - חוויה נשית אחרת", שמטרתה 

העיקרית היא להעצים נשים וליצור עבורן מעגלי 
נשים, מפגשים וסדנאות, כדי לקיים מקום פתוח 
לשיח נשי, להרגיש חופשיות לנוע בשלל מקצבים, 
לרקוד וליצור ולהביא את עצמן להתפתחות 

אישית ולצמיחה בשאר מעגלי חייהן.

במהלך חמשת החודשים שלאחר מכן, התמקדו 
השתיים ועמלו על המוצר ולפני כחודשיים, בערב 
הסיום של התוכנית, הציגו בפני האורחים את 

ה"תינוק" הרך.

כששאלתי את יעל ושרית איך הגיעו לרעיון של 
תנע, הן ענו שהן עצמן, כנשים ואמהות, נכנסו 
ל"לופ" של עשיה יומיומית, שחיקה ומרדף אחר 
הספק, אך עם זאת עצרו לרגע לנשום. "כנשים", 
הן אומרות, "אנחנו תמיד נותנות את כל מה שיש 

לאחרים ולפעמים שוכחות את עצמנו."

המסר הוא לחפש את האיזון בין חיים עמוסים 
לבין חיבור פנימי וחגיגת החיים. הן פה בדיוק כדי 
להזכיר לכולן ולהגיע לכמה שיותר נשים בארץ 

ובשאיפה – גם בעולם.

מה הפירוש המילה “תנע”? 

תנע )בלטינית: Momentum( הוא גודל פיזיקלי 
וקטורי, שמקורו בענף המכניקה של הפיזיקה 
הקלאסית. תנע של גוף או של קבוצת גופים 
מבטא את כיוון ועוצמת התנועה של אותו גוף 
או אותה קבוצת גופים במרחב, את התנופה 

של התנועה.

ועל כך הן מדברות גם במפגשים ובסדנת הדגל 
חווייתיים  מפגשים   - שלך!”  “התנע   - שלהן 
ויצירה לנשים. במעגל נשי כזה, כך  בתנועה 
הן מאמינות, תתעורר בכל אשה אש ותשוקה 
שאותה תוכל להכניס לחיי היום יום וכך תפתח 

את עצמה ותשפיע גם על שאר מעגלי חייה.

הן מוכנות להגיע לכל קבוצת נשים שתבחר 
להשתתף בסדנה או סדרת מפגשים המשלבים 

בין ריקוד, יצירה וביטוי אישי.

כרגע הן משתפות פעולה עם עדנה קריבוי סבג, 
היועצת לקידום מעמד האשה בעיריית באר שבע. 
ביחד איתה תקיים כל אחת מהן מחזור של עשרה 
מפגשים מסובסדים בבית הספר למחול “בת 

דור” בבאר שבע, החל מספטמבר.

ומה מתוכנן בעתיד? 

בסתיו הקרוב מתוכנן אירוע גדול באחד מסופי 
השבוע, שייקרא “התנע שלך” ויתקיים במדבר. 
האירוע יכלול מגוון תכנים: מעגלי נשים, הליכה 
מודעת, תנועה ויצירה. הכניסה לנשים בלבד. 
בהמשך הן מתכננות להכשיר מנחות נוספות 
למעגלי תנע בארץ, כי הן מאמינות שיש להעביר 

את המסר הלאה, להמונים.

לסיכום הראיון - אני אישית התרגשתי להכיר שתי 
נשים מקומיות שמדברות על עוצמה נשית בצורה 
כזו. יש לנו צורך באיזון בין המרוץ היומיומי ומה 
שעלינו לעשות לבין מי שאנחנו. לכן מעגל נשי 
בהחלט יכול להזכיר לכולנו לא לשכוח לנשום, 
לנוע, ליצור ולבטא את היופי שיש בכל אחת 

מאתנו.

פרטים להתקשרות:
שרית אשרי -  054-2470129

יעל גלבוע נומיס - 050-6443031

yourtena@gmail.com :מייל
www.tenaweb.com :אתר

התנע שלך - שיתוף פעולה שהתחיל בתנועה
חדוה גבריאל, מנהלת תחום היזמות במועצה מטעם "מעברים נגב צפוני", מביאה לכם יזמות מקומית

מקומפגש לבריאות / אורי אלבר

ועוד, אבל הפעם  עוד  ולהרחיב   ניתן לפרט 
אסתפק במספר דגשים חשובים, שאם תקפידו 
עליהם, יש סיכוי גדול שתוכלו למנוע או לפחות 

להקטין משמעותית את הסיכוי להיפצע:

 קבעו לעצמכם מטרה המשקפת את יכולתכם 
האישית ואת הזמן הפנוי העומד לרשותכם. אל 
תתפתו "לתת בראש". אחת הטעויות הנפוצות 
היא לקפוץ ואף "לנסוק" במהירות שיא לנפחי 

אימון גדולים.

 בניית תוכנית אימון מותאמת ומדורגת - חשוב 
לתת לגוף להסתגל ולבנות את עצמו בהדרגה, 
לא רק ברמת השרירים, אלא גם ברמות רחבות 

יותר )מפרקים, עצמות, סחוס ועוד(. 

 מנוחה - חלק בלתי נפרד מתוכנית אימון. בכל 
אימון נגרם נזק לשריר ולרקמות המפרקיות. 
חשוב מאוד לתת לגוף זמן לבנות ולשקם את 

הרקמות, בדגש על השרירים.

 גיוון - קריטי גם ברמה של הפחתת העומס 
מאותם שרירים ומפרקים, גם ברמת השיפור 
שלכם, גם ברמת האיזון השרירי בכל הגוף ולא 

פחות חשוב - ברמת העניין והכיף. אל תהססו 
לגוון גם בסוג האימון )עליות, שינויי מהירויות 
ועוד( וגם בסוג האימון )ריצה, רכיבה על אופניים, 

שחייה(. 

 התמדה - יש חשיבות רבה לתוכנית אימונים 
עקבית. אין טעם להתאמן חמש פעמים בשבוע 

אחד ולהסתפק באימון אחד בשבוע שאחריו. 

ללו"ז  האימונים  את  הכניסו  שימושית:  עצה 
השבועי שלכם, כך שלא יסתמו חורים, אלא יהיו 
מתוכננים וידועים מראש. עצה שימושית נוספת: 
אימון בזוג או שלישיה יסייע מאוד להתמיד ויעביר 

את האימון הרבה יותר בכיף.

 העובדה שאתם מתאמנים, אינה אומרת שאתם 
חזקים... חשוב מאוד לשלב באימונים תרגילי 
חיזוק, בדגש על רגליים וגו. זה יסייע בהפחתת 
יכולתכם במידה  וישפר את  הסיכון להיפצע 

משמעותית.

 הקשיבו לגוף! רוב הפציעות נובעות מעומס חוזר 
ונשנה. כמעט תמיד הגוף יתריע ויזהיר אותנו 
על בעיה ועומס יתר. זה לא הזמן להדחיק או 

כיצד נקטין את הסיכוי להיפצע בזמן אימוני ריצה
המודעות לאורח חיים בריא, המשלב פעילות גופנית אירובית )כגון ריצה, רכיבה ושחיה(, עולה בהתמדה.

להתעלם. אל תהססו להפחית עומס ולנוח ואם 
הבעיה נמשכת, אל תהססו ללכת לייעוץ אצל 
אורתופד או פיזיותרפיסט מומחה, שיאבחן וייתן 
המלצות חשובות לגבי ההמשך. פעמים רבות 
תחמיר ההתעלמות את הבעיה באופן משמעותי 

ותגרום לכם להשבתה ממושכת ומתסכלת.

לסיכום, לפעילות אירובית יש יתרונות רבים 
והיא מומלצת ביותר, אבל טומנת בחובה לא 
מעט סיכונים להיפצע. התאמנו בצורה מובנית, 
מדורגת ומאוזנת, אל תתפתו להשתולל והחשוב 
ביותר - זכרו להקדיש זמן למשפחה! )ריצה או 

רכיבה עם הילדים...( וליהנות!

אורי אלבר, פיזיותרפיסט, מנהל שותף בפיזיותר - 
בריאות למרחקים ארוכים ומאמן קבוצת הריצה

 "רוצי על זה" בבני שמעון. 

תיקון טעות: בעלון האחרון נפלה טעות: אופירה 
כ"ץ-שופן הינה דיאטנית קלינית, עם התמחות 

בתזונת ספורט, ולא כפי שנכתב.
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טקנגב

אלה רסקין | רכזת תחום התעסוקה הקהילתית 
“מעברים” נגב צפוני המועצה האזורית שער הנגב

TechNegev מנהלת קהילת

המועצה וחוגי  אימוני  פתיחת  על  הודעות  לקבל   על-מנת 
הנכם מתבקשים להירשם באתר המועצה

ההרשמה היא ללא תשלום או חיוב

מחלקת ספורט וחוגים מ.א. בני שמעון

תושבי מועצה אזורית בני שמעון

ההרשמה לחוגים נמשכת!

 אנו שמחים לבשר כי החל משנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, תשע"ז, 
יתאפשר לראשונה תשלום דרך האינטרנט, בצורה יעילה, בטוחה ומהירה!

 כל משפחה תקבל שובר ממסופר לתשלום
באמצעותו ניתן יהיה להיכנס לאתר ולשלם. פשוט, נוח, קל ובטוח!

מצ"ב קישור שיופעל לכשיישלחו השוברים: 

https://pay24.co.il/
TestPay24Website/Page_
SelectRashut.aspx

תשלום עבור אגרת חינוך באמצעות אתר האינטרנט

 מנהל ההכנסות ימשיך לעמוד לשירותכם בכל שאלה:
 08-9117090 | 08-9911740 | 08-9915814 | 08-9915864 

 פקס : 08-9915881
mail: danielab@bns.org.il

מעברים בשטח / אלה רסקין

לפני כשנה נערך ב"גרין פאב" בקיבוץ ניר עם 
מפגש של עובדי הייטק המתגוררים באזור, אך 
רובם יוצאים מדי יום לעבודה במרכז הארץ. 
הסיבה למפגש היתה צורך של חברות הייטק 
באזור לגייס עובדים מקומיים וליצור "קהילת 
הייטק" אזורית, שתחבר בין עובדי ההייטק באזור 
ותאפשר שיח סביב התעסוקה בתחום באזורנו.

בהכרה  הצורך  את  העלו  במיפגש  הנוכחים 
מעמיקה יותר של אפשרויות התעסוקה באזור 
ויצרו קהילה וירטואלית, שנהנית ממידע שוטף 
בנושא ההייטק בדרום. תוך שנה, עבר מספר 
החברים את ה-150 והתעורר הרצון להפוך אותה 
לקהילה ממשית. בשיתוף עם המועצות האזוריות 
שער הנגב, בני שמעון ויואב ומתנ"ס ארנון ותחת 

כנפי "מעברים נגב צפוני", העלינו הילוך!

כדי שהמהלך ייצא לפועל, נדרש צוות שיוכל 
לתרגם לנו את העולם הזה ולדברר את צרכיו 
ומטרותיו. גיבשנו צוות חשיבה - "המוח" - המונה 
כרגע שלושה מתנדבים: אורי פורת, אלון מילנר 
ואלירן דרור. יחד ניסינו לחשוב מהו הדבק שיכול 
לחבר בין אנשים באזור והאם קיים דבק כזה, 
לאור העובדה שכל אחד מעובדי ההייטק באזור 
עוסק בתחום אחר של ההייטק, עסוק במקום 
עבודתו ולרוב אינו פנוי לדברים נוספים. חברנו 
ליותם צוקר, ממובילי קהילת Tech7 ויחד הבנו 
שכדי לייצר סביבה עסקית משמעותית חייבים 
לבנות פלטפורמת חיבורים חזקה ביישובי הנגב 

הצפוני בפרט ובדרום בכלל.

זו המהות של  TechNegev - קהילת ההייטק 
בנגב הצפוני.

כדי ליצור את החיבורים הנדרשים הוחלט על 
הפקת סדרה של meetups, מפגשים בנושאים 

שונים בתחום ההייטק, שיהפכו לזירה לחשיפה, 
היכרות והתארגנות. לכבוד היציאה לדרך חדשה, 
התקשטה הקהילה בשם ובמיתוג חדשני ונפתח 
דף פייסבוק. ה"גרין פאב" בקיבוץ ניר עם התנדב 
 meetup-לארח אותנו וב-13 ביולי נפגשנו ל

.TechNegev הראשון של קהילת

הנוכחות היתה יפה ונראה שאנחנו על הגל. פתחנו 
את המפגש בתיאור קצר של מה שהתרחש עד 
היום, על הרקע לבניית הקהילה ועל המטרות 
העתידיות, אלון שוסטר, ראש המועצה האזורית 
שער הנגב, כיבד אותנו בדברי פתיחה מעוררי 
מחשבה ומשם זרמנו לשיחה מעניינת ונעימה עם 
ליאון דוד מ"המדגרה" ברביבים, מרכז להכשרת 
סטארטאפיסטים בתנאי פנימייה. מעבר לשיחה 
הרבה  בנו  להחדיר  ליאון  הצליח  המרתקת, 
מוטיבציה בהבנה מהי קהילת הייטק ומה כוחה. 

 CRM (Customer אלון מילנר, ראש צוות פיתוח
Relationship Management – ניהול קשרי 
לקוחות( בחברת "קרדורקס" בהרצליה: "אני 
רואה בקהילה בסיס להתפתחות האזור, ליצירת 
קשרים לפיתוח יזמות, פלטפורמה למשיכת 
מעסיקים וחברות לאזור ומוקד משיכה לצעירים 
להישאר בצפון הנגב או להגיע אליו. חוץ מזה, 

יש בירה!"

אורי פורת, מהנדס מכאני המתמחה בפיתוח 
מכשור רפואי, עובד כיום בחברת "מדטרוניק" 
בירושלים: "קיימת תעשיית הייטק בנגב, נקודה. 
יש חברות רבות בתחומי הנדסה שונים בנגב. 
למרות זאת ישנם עשרות אם לא מאות עובדים 
מוכשרים, המבלים שעות נסיעה ארוכות בדרכם 
לעבודה למרכז ובחזרה. החזון האישי שלי הוא 
להפוך את הנגב למרכז תעסוקתי פורח, המגייס 

ומושך עובדים מכלל האזור."

אלירן דרור, עובד בחברת "סייברביט" כמהנדס 
אינטגרציה בכיר: "יש כאן הזדמנות ליזום וליצור 
תעסוקה כמעט כמו שעשו פעם, רק בתחומים 
שונים. יצירת יזמות הייטק הצליחה באזורים שהיו 
בהם פחות תנאים מאלה שיש היום באזורנו. 
אנחנו  האנושי.  במשאב  תלוי  הכל  כלומר, 
נמצאים בתקופת תור הזהב של הנגב הצפוני 
יש כמה עובדות  ולמרות האיומים הקיימים, 
מוצקות בשטח, a מאפשרות את בניית הקהילה 
והתפתחות אזורית בתחום ההייטק שתביא איתה 
צמיחה אדירה לאזור, תחזק אותו מכל הבחינות 
ובמיוחד תאפשר מימוש עצמי לאנשים שרוצים 

לחיות פה ולהתפתח בכיף."

בסיום השיחה, לא מיהרו הנוכחים להתפזר 
ואפשר היה לראות איך הקהילה מספקת את 
המרחב לחלוק ידע ומידע, להיחשף לאפשרויות 
תעסוקתיות ולהכיר שותפים בתחום וכל זה 
יצאנו מהמפגש מלאי  וצ'יפס.  בירה  כוס  על 
אנרגיה ותקווה ובאמונה מלאה שהקהילה היא 
זו שתאפשר יצירה של ערוצים שונים ומגוונים 
במיתוג החדש של האזור, בהקשר של חדשנות, 

יצירתיות, יזמות והייטק.

לפנינו עוד מיטאפים נוספים ואנחנו מזמינים 
אתכם לקחת חלק פעיל. אתם מוזמנים לעשות 
לייק לדף הפייסבוק שלנו ודרכו להירשם לקהילת 
TechNegev . צוות "המוח" והקהילה מצפים 

לכם במפגשים הבאים.

בשנים האחרונות אנו עדים לצמיחת ההייטק בדרום היכול להתפאר בהתפשטותו לערי האזור ואף בנגיעות 
הקלות שכבר מגיעות לעוטף עזה. עובדי הייטק יש לנו בשפע, גם אם אלו עובדים בעיקר במרכז. החוסר 

כרגע הוא בסביבה עסקית שתהווה זריקת דחף הנדרשת להגדלת הצמיחה.

קישור להרשמה לחוגים: 

http://cmpt.co.il/Ts_Fml_
Login.aspx?cid=79
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מפגש הסיום של פרויקט "אז ועכשיו" 
מפגש הסיום של פרויקט "אז ועכשיו", סדרת 
לוותיקי רהט,  בני שמעון  ותיקי  בין  מפגשים 
15.8.2016, בהשתתפותם  התקיים ביום שני, 
של טלאל אלקרינאוי, ראש עיריית רהט וסיגל 

מורן, ראשת המועצה האזורית בני שמעון.

 "זה לא הצעד שיביא את השלום, אבל דברים 
גדולים מתחילים בדברים הקטנים, באנשים 
אלקרינאוי  טלאל  סיגל.  אמרה  ובאנושיות", 
חיזק את דבריה והוסיף, כי ההיכרות המחודשת 
והמפגשים בין הוותיקים מהווים דוגמה לצעירים 
מהם. "זה הדבר החשוב ביותר שאנחנו, כראשי 
רשויות, עושים - יוצרים גשר בין האוכלוסיות", 
אמר ראש העיר. "במפגש הראשון ישבתם בשתי 
קבוצות נפרדות והיום אתם יושבים בקבוצה 
מעורבת", ציינה עידית אטינגר, מנהלת המחלקה 

לשירותים חברתיים במועצה.

המשתתפים במפגש משתי הקבוצות הביעו את 
רצונם בהמשך קיומם של המפגשים והדגישו את 
חשיבותם עבורם ועבור הקשר והגשר שנוצר בין 
תושבי שתי הרשויות. טלאל וסיגל הבטיחו כי 

ידאגו למצוא את התקציב הדרוש לכך.

ותיקי המועצה באי האזמרגד - טיול 
ותיקי המועצה לאירלנד 19.7-27.7.16
המסורת נמשכת זו השנה השלישית. בעיצומו 

של הקיץ הלוהט שלנו, ארזנו מזוודות וטסנו 
להתקרר קצת באירלנד – האי הירוק. כל 

מה שקראנו, שמענו וראינו בסרטים – פגשנו. 
החוויה העיקרית שלנו היתה הצבע הירוק )לא 

בכדי זהו שם האי – אי האיזמרגד( – כל גווני 
הירוק האפשריים. אפרים רחבים של עשב 

רענן, טרי, ריחני וכבשים, כבשים, כבשים ועוד 
כבשים - חמודות, צמריריות, לבנות, שחורות 
ראש ורגליים, רועות להן בנחת ולצדן הפרות 

המלחכות עשב בשלווה, פה ושם סוסים – 
הפסטורליה בהתגלמותה!  

אפשר לנסוע במשך שעות לאורך כבישיה הצרים 
של אירלנד ולא לשבוע מהמראות.

הכפרים המרוחקים זה מזה, כמה בתים צבעוניים 
ולידם שוב הכבשים וגדרות האבן האין-סופיות... 
הטירות העתיקות, היפהפיות, המספרות את 

ההיסטוריה של אירלנד והגנים המרהיבים. גם 
הערים הגדולות והעיירות הקטנות והציוריות 

שבהן ביקרנו מתאפיינות בסגנון כפרי ושליו.

והאירים הנעימים, מאירי הפנים, חייכניים ואדיבים 
ומדברים במבטא מצחיק )השתדלנו להבין את 
האנגלית שלהם ולא תמיד הצלחנו( והפאבים 

– הנגינה, השירה וכמובן השתייה...

המדריך שלנו, נדי, היודע את אירלנד על בוריה, 
הכיר לנו אותה מכל הזוויות; ההיסטוריה רבת 
הדת  החברה,  התרבות,  שלה,  התהפוכות 
והפוליטיקה וכמובן הטבע היפהפה ועוד הרבה 

הרבה...

ואוולין, הרופאה המסורה, הנעימה והדאגנית 
שלוותה אותנו ולשמחתנו נותרה כמעט מחוסרת 

עבודה.

וכמובן, המטיילים – עשרים ושניים איש מלהב, 
דביר, חצרים ושובל, שיצרו יחד קבוצה נהדרת 
של אווירת טיול נעימה ומלאת הנאה ושמחה.  

ומזג האוויר האירי, המעונן משהו, הערפילי, 
וטיפות הגשם הקטנטנות  והקריר  האפרפר 
)דריזלינג(, בעיצומו של קיץ לוהט בארצנו - כל 
אלה תרמו לטיול נפלא בארץ יפהפייה, כפרית 
וירוקה והיוו אתנחתא קצרה, קרירה ומרעננת 

לכולנו.

אנחנו כבר בדרך לטיול הבא...  )תרצה, מועדון 
ותיקים( .

ותיקים, נאקות ופסולת מוטמנת
ביום רביעי, 27.7.2016, יצאו ותיקי בית גיל-עד 
לטיול באזורנו. התחלנו את היום בחוות בראשית,

שבה מגדלים עדר נאקות. חלב הנאקות נחשב 
כבעל סגולות מרפא ומשמש גם להפקת מוצרי 

קוסמטיקה ייחודיים.

התקבלנו באוהל בדואי עם קפה ותה ושמענו 
מאייל ליפשיץ, מבעלי המקום, העוסק גם במחקר 
ופיתוח, על חיי הגמלים, החיבור עם שבט תראבין 
ובעיקר על סגולותיו של החלב ואפשרויות הריפוי 
שלו. לאחר מכן ביקרנו את הנאקות והבכרים 
והוותיקים יכלו להאכיל אותם. היה מרגש מאוד.

משם נסענו לאתר "דודאים", שם התקבלנו על ידי 
סיון שלחין, עובדת המועצה המשמשת כאחראית 
על ההדרכה באתר. סיון סיפרה לנו על הקמת 

האתר, התפתחותו והאתגרים הכרוכים במיון 
והטמנה של פסולת. בהמשך הצטרפה אלינו, 
סיגל מורן, ראשת המועצה, וסיפרה על האתר 
והתוכניות לעתיד. היה מרתק ומרגש. אנחנו 
שמחנו לתת לסיגל כשי עציץ ממוחזר מגזע עץ, 
מתוצרת בית גיל-עד. הרעיון והביצוע של צ'ובי 
פרידמן, מוותיקי גיל-עד ואילו יואל אשל ודפנה 
דגן השלימו את המלאכה. המשכנו בסיור ממונע 
באתר בליווי הסברים בשטח מפיהן של סיגל וסיון.

הוותיקים התעניינו ושאלו שאלות רבות. חזרנו 
מרוצים ועשירים בחוויות.

סדנת נטורופתיה וצמחי מרפא
במהלך החודשים יוני-יולי התקיימה במועדון 
מופ"ת שבמושב ברוש סדנה לוותיקי המועצה 
הסדנה  מרפא.  וצמחי  נטורופתיה  בנושא 
10 מפגשים, שעסקו בנושאים מגוונים  כללה 
הבריאות,  מערכת  הגוף,  הבריאות:  מתחום 
והסטרס,  הנשימה  מערכת  אוסטאופורוזיס, 
בריאות השן, יצירת שמן טבעי לריפוי העור ועוד. 
הפעילות היתה אטרקטיבית ואפשרה למידה 

לצד הנאה מפעילויות חווייתיות. 

את הסדנאות העבירו רויטל עוז, תושבת מושב 
תאשור, ואולגה, חברתה ורופאת שיניים לילדים. 
שתיהן סטודנטיות לנטורופתיה במכללת רידמן, 
במסגרת שיתוף הפעולה בין מכללת רידמן 

ומכללת ספיר..

בסדנה השתתפו חברי מועדון מופ"ת וחברי 
הקהילה התומכת במושבי יחדיו.

לקידום  פרויקט  במסגרת  הועברה  הסדנה 
הבריאות בקהילה.

ותיקים / נועה זמסקי

ככל שאנחנו מתבגרים, רובנו מאטים את 
הקצב בהדרגה. אנשים מבוגרים יותר זהירים 
בצעדים ובתנועות, בשל הפחד לאבד איזון 
וליפול. נפילות הן אירוע שכיח במיוחד בגיל 
השלישי ובחלק משמעותי מהן נגרמות חבלות 
ופציעות. פציעה כתוצאה מנפילה היא גורם 
פיזי,  תפקוד  אובדן  לתחלואה,  משמעותי 
אובדן עצמאות ולעיתים אף לתמותה. רבים 
מתקשים  בירך  שבר  החווים  מהקשישים 
לאחר  ואיכותיים  עצמאיים  לחיים  לחזור 

השבר.

הסיבות לנפילה רבות ומגוונות, החל מראיה 
איטי  תגובה  זמן  שרירים,  חולשת  לקויה, 
יותר, קושי בקשב ובריכוז, מחלות רקע רבות 

שפוגעות בשיווי המשקל ועוד 

רבים  שמחקרים  הן  הטובות  החדשות 
ואיכותיים  מוכיחים שניתן בכל גיל לשפר 
את שיווי המשקל, לחזק את השרירים ולשפר 

את תפקודי היום יום. התרגול יכול להיעשות 
והמהנים  הטובים  ואחד  רבים  באמצעים 

שבהם הוא פעילות במים.

להידרותרפיה יתרונות גדולים מאוד:

כוח הציפה של המים מפחית עומס ניכר 
מהמפרקים ובכך מאפשר לאנשים רבים 
שמתקשים להתאמן ביבשה בשל כאבים 
וחולשה, להתאמן לאורך זמן ולהשיג שיפור 

משמעותי.

כוח הציפה מאפשר לערער את שיווי המשקל 
של הגוף ביתר קלות ובכך לאתגר ולתרגל 

טוב יותר מניעה של נפילות.

צפיפות המים רבה משמעותית מצפיפות 
האוויר. דבר זה מאפשר עבודת שרירים מול 
ביבשה  יותר, שתתורגם  גדולה  התנגדות 

ליכולת חזקה ואיכותית.

כדי לשפר שיווי משקל יש צורך לאתגר את 
הגוף ולהביאו למצב של כמעט נפילה. המים 
מהווים מדיום בטיחותי חשוב משום שגם אם 
נופלים, אין סיכון לפציעה ולכן ניתן להעז 

הרבה יותר.

במים עובדים בו בזמן שרירים רבים, כולל 
רגליים, אגן, גו ואף ידיים. כך אנחנו מרוויחים 
בכל תרגול חיזוק נרחב ומשמעותי של קבוצות 

שרירים רבות.

הישראלי  בקיץ   - ביותר  החשוב  והדבר 

הלוהט, העבודה במים נעימה, קרירה, מהנה 
ומאפשרת גיוון חשוב בנוסף לתרגול ביבשה.

בני  האזורית  למועצה  משותפת  ביוזמה 
שמעון, בהובלתן של מיכל דלומי, מנכ"לית 
העמותה למען הקשיש ורונה פוירינג, רכזת 
הבריאות, ול"פיזיותר - בריאות למרחקים 
ארוכים", פותחה סדנה שמטרתה שיפור 
שיווי המשקל והתפקוד של הגיל השלישי 

באמצעות הידרותרפיה.

6 מפגשים, שמשלבת  מדובר בסדנה בת 
תרגול במים וביבשה ושמה לעצמה כמטרה 
לשים דגש על מניעה, לקדם ולעודד פעילות 
גופנית עצמאית, תוך התמקדות בשיפור של 
שיווי המשקל, חיזוק שרירים ושיפור היכולת 

התפקודית ככל הניתן.

הסדנה מתקיימת ביישובים רבים במועצה ועד 
כה זוכה לתגובות חמות, משבחות ומעודדות 
ובעיקר להשתתפות נרחבת בכל יישוב שבו 

היא מתקיימת. 

אז יאללה, קפצו למים והתחילו לזוז..

את הסדנה מוביל אורי אלבר, מנהל שותף 
ארוכים",  למרחקים  בריאות   - ב"פיזיותר 

פיזיותרפיסט והידרותרפיסט. 

בחודשים האחרונים התקיימו סדנאות לעידוד 
הפעילות הגופנית, סדנאות הידרותרפיה 
וסדנאות "יבשות" לוותיקים ביישובים שובל, 
חצרים, דביר, להב, בית קמה ומשמר הנגב.

פעילות גופנית לוותיקים - סדנת הידותראפיה 
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עניין של השקפה 
או הפער הבין דורי

ארבעים  בן  כפיר,  אני 
ואחת, נשוי באושר ואבא 
לשניים, מתגורר בקיבוץ 
כרמים וזה סיפור המעשה.

אשתי ואני החלטנו באופן 
דמוקרטי שהגיע הזמן לצאת לסופ”ש משפחתי 
הילדים  את  העמסנו  צימר,  שכרנו  בצפון. 
והפקלאות ובאופן דמוקרטי ודומה לקודם הוחלט 
שאני נוהג. הגענו לצימר כשאני חירש באוזן ימין 
מהצרחות של הקטנצ’יק וסובל ממיגרנה. אשתי, 
כמובן, הלכה עם הזאטוטים לבדוק שהצימר אכן 
קיים, בשעה שאני והמיגרנה פרקנו את המזוודות, 
העגלות, הצעצועים, הספרים ואת הכתף. לא 
אלאה אתכם בתיאור של כל הנופש הנ”ל, אך 
אומר רק זאת: עניין ההעמסה והפריקה הפך 
למוטיב חוזר עד כדי כך, שכמעט נעניתי למודעת 
“דרושים” של מובילי “ציון הובלות בע”מ”. מעבר 

זוכרים איך לפני עשר שנים, כשנסענו  אתם 
היינו  לחו”ל או למקום חדש שאיננו מכירים, 
  waze קונים מפות, שואלים אנשים... היום יש
הייתם  כיום  האם  הזו.  הבעיה  את  שפותר 
חדש  למקום  לנסוע  דעתכם  על  מעלים 
לטעות   ?waze לשים  בלי  מכירים  שאינכם 
 בדרך, להגיע באיחור, להפסיד פגישה חשובה? 
הבית החדש שלכם הוא היעד ויש לכם דרך 
אליו.  שתגיעו  עד  לעבור  ומפותלת   ארוכה 
בדרך הזו יש הרבה מאד אתגרים, לחץ, מתח 
דרך  זו  פתרון.  שדורשות  ובעיות  זוג  בני  בין 
שהשקעתם בה סכום אדיר של כסף עוד לפני 
שממש יצאתם אליה. אתם יודעים שההוצאות 
כל  יעצרו.  היכן  יודעים  אינכם  אבל  יימשכו, 
- משתבש.  מה שיכול להשתבש בדרך הזו  
ת  י ע ו צ ק מ ם  י נ פ ת  ב צ ע מ ת  ח ק ל
 .w a z e ל  י ע פ ה ל ו  מ כ ק  ו י ד ב ה   ז

היא תדע  לקחת אתכם יד ביד, בין אם מדובר 
במגרש  ובין אם בדגם של בית בפרויקט קבלן, 
ולהוביל אתכם בדרך הנכונה. היא תסביר  את 
הדרך ולאן לפנות. אם יהיו בורות בדרך, היא 
תעזור לכם לחשב מסלול מחדש ולעבור אותם 

יחד.  

היא תתכנן עבורכם את התקציב באופן אישי, 
בהלימה מלאה עם התכנון והעיצוב שעשתה 
לכם. רק היא תדע לכלול עבורכם את כל הפרטים 
מהרגע הראשון וכך, המטבח המהמם שחלמתם 
עליו יהיה שלכם ויאוזן תקציבית בסל הרכישות 
שתוכנן מראש )כן, גם הקמין שחלמתם עליו 

נמצא שם(.

תכנון הבית ועיצובו הוא חלק משמעותי בשירות 
שתקבלו ממעצבת פנים ואין ספק שהוא חשוב. 
מניסיון של תכנון בתים רבים ובעיקר פרויקטים 
שיש בהם מספר דגמים, השמיים הם הגבול 

בתכנון ובעיצוב.

אבל זה רק חלק ממכלול של דברים שמעצבת 
טובה תביא איתה. קחו מעצבת שתהפוך את 
טובה  לחוויה  מלחיצה  מחוויה  הבניה  חוויית 
ומכוננת. מעצבת בעלת ניסיון בהובלת אנשים 

ותהליכים, שהיא גם סוג של פסיכולוגית, היודעת 
להרגיע ולנווט בין אינטרסים של אנשים שונים 
שיהיו נוכחים בפרויקט שלכם. היא תרגיע מתחים 
מול הקבלן, מול רכזת שינויי הדיירים ובין בני 
הזוג. היא תייצג אתכם מול ספקי הפרויקט, כגון 
מעצבת המטבחים ואשת המכירות של חברת 
הקרמיקה. היא היחידה שמכירה אתכם, את 
טעמכם ואת תכנון הבית על בוריו ותדע למקד 
אתכם, להבחין בין עיקר וטפל בים של פרטים 

אינסופיים שיבלבלו אתכם.

וכל הטוב הזה עטוף בבלון מגן של תקציב מנוהל 
בקפידה, המאפשר למקסם את החלומות שלכם 

ולהישאר במינימום של חריגה.

מהניסיון שלי, תפקידו וחשיבותו של מעצב פנים 
בתהליך כזה הוא להיות הלב של הפרויקט ולכן 
השיקול של שכר הטרחה שלו משמעותי פחות. 
נסו לבחור את המעצבת הטובה ביותר שאתם 
יכולים להרשות לעצמכם. את העלות הזו תרוויחו 
בחסכון טעויות בבניה, בעלויות ובניהול התקציב 
– ועלות זו בטלה בשישים לעומת עלות הפרויקט.

שלכם, שירלי מבט גברי / כפיר לוי

לכך, יציאה לנופש עם כל המשפחה זו יציאה 
למבצע צבאי, לא פחות. יש מפקד, או נכון יותר 
לומר, מפקדת. יש סמלת מבצעים - ילדה בת 
שנתיים וחצי, יש לוחם במסלול שזה עתה סיים 
טירונות, בן ארבעה חודשים ואני - עובד הרס”ר, 
המתאם הלוגיסטי, מתאם הפעולות בשטחים, 
ההוא עם המטרנה בשתיים בלילה וזה שיודע 
איפה לעזאזל החיתולים והמוצץ, אבל למה 
להתלונן? העיקר שבילינו בכיף בנחל כזיב ובחוף 
אכזיב ואפילו אכלנו במסעדה נחמדה, לפחות 
חלקנו. החלק השני נדנד את התינוק והביט 

בערגה בצלחת חומוס שחוסלה ע”י המטכ”ל. 

בערבו של יום א’ למבצע בוצע סיכום. אחרי 
השכבת הצוות ישבנו, זוגתי ואני, לגמנו יין אדום 
אל מול נוף גלילי, אחזנו ידיים ואשתי שאלה אותי 
בחיוך: “נו, מה אתה חושב? שברנו שגרה, לא?” 
חייכתי ומלמלתי בחזרה: “כן” וחשבתי לעצמי: 
“איזו שגרה נשברה כאן? הדבר היחיד שנשבר 
לי זה הגב.” לפתע עלתה בי מחשבה. חייכתי 
לאשתי ואמרתי: “יקירתי, את צודקת. שברנו 

שגרה. היום לא הפעלתי את מכונת הכביסה.”

למחרת, אחרי לילה מענג של שלוש האכלות, 
החלפת חיתול אחת וילדה שמקפצת לי על 
הראש בשש וחצי בצעקות: “אבא, קום! הבוקר 
הגיע”, קמנו ונסענו לבקר את אבי מולידי, לא 
לפני שעברנו שוב בים. אבא שלי זיהה בחצי 
מבט את מצבי ולזכותו יאמר שהקפה שהכין 
הגיע בול בזמן. שתי נשותיי הלכו לנוח אחרי יום 
מפרך בים ואני נותרתי עם הזאטוט, הבקבוק 
וגם עם החיתול. אבא שלי נעץ בי מבט משונה 
אבל  הבקבוק,  עם  הינוקא  את  כשהאכלתי 
כשהחלפתי לו את החיתול, נשמע ברחבי הבית 
מין פיצוץ עז. ראיתי שהלסת של אבא נפלה 
ומבטו היה המום. “מה קרה, אבא?” שאלתי 
בחשש. “הכל בסדר?” “כן”, הוא ענה, “אבל מה 
אתה עושה?” “אני מחליף חיתול. אתה מעולם 
לא החלפת לי חיתול, אבא?” הוא לא ענה. רק 
הביט בי בעצב, נאנח קלות, ניגש למקרר, הוציא 
בירות ואמר לי: “בני, כשתסיים להיות אמא, תבוא 

החוצה. נשתה משהו...”  כפיר
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ועיצוב פנים

    מה הקשר בין וויז לבין עיצוב פנים?
מוקדש ליוצאים לדרך החדשה והמרגשת של בניית בית חדש

מבט נשי / תמר אליהו

חג ספטמבר שמח
 .1.9.16 חמישי,  יום  בוקר 
מכוון  המעורר  השעון 
ובשעה  לשש  לרבע 
בו  צופה  אני  האחרונה 
תוהה  דקות  כמה  מדי 

מדוע הוא עדיין אינו מצלצל. 

כל הלילה נדדו המחשבות מתחושות שמחה על 
פתיחת שנת הלימודים ועד תסכול, עצב וחשש. 
הנה הסתיימה לה החופשה הגדולה בחיק ילדי. 
למעלה משבועיים הייתי איתם, מבלי שהיה צורך 
למצוא להם "סידור". ארוחות בוקר משותפות, 
עם  התארגנות  משפחתיים,  לטיולים  יציאה 
רכישת הציוד לבית הספר... והרבה שיחות... 

המון שיחות.  

גיליתי אותם - את האנשים הקטנים שחינכנו 
גיליתי את בכורתי בקושי  בשגרה מטורפת. 
העצום שאתו היא מתמודדת מדי יום. גיליתי את 
בתי השנייה ברגישות מופלאה כלפי האחר, אבל 
לא כלפי עצמה. גיליתי את השלישית בדעתנות 
ומלאת כעס... ואת הנסיך הקטן שגדל לו, מדקלם 
שירים, מחלק הוראות ויודע היטב למי לפנות.. 

פתאום הבנתי שהחופש הגדול הוא לא כזה גדול, 
כי הרי לא הספקנו כלום. עוד לא הצלחנו לקלף 
מהם את כל הקליפות וההגנות שהם עוטים 
על עצמם. הספקנו להתעצבן, לריב, לכעוס, 
להתנגש, לבזבז, להתחנן שיסתיים כבר. את 
רגעי הנחת, הצחוק והחיוך, העלימו "משעמם 
לי", "אני רעב", "מה עושים היום", "לא קנית לי"... 

שלי  החופש  את  מבקשת  עצמי  את  מצאתי 
בחזרה. את החופש לחבק אותם ולשאול, את 
החופש לגלות אותם )כשהם יחזרו שוב ושוב 
על המילה חופרת...(, את החופש להיות עבורם 
הביטחון והמודל לחיקוי, את החופש לעצור, 
מראש,  לתכנן  מבלי  הסיטואציה  עם  לזרום 
להרגיש אותם - מה מעניין אותם, עם מי הם 

יוצאים, מה גורם להם להתכנס או להיפתח.. 

להבין שקשה להם. העולם שלהם שונה בתכלית 
מהעולם שאנחנו גדלנו בו - הפיתויים, האתגרים 
והטכנולוגיה המתקדמת יוצרים חוסר וודאות 
ובלבול מטורף. לגלות שהיכולת שלהם לסמוך 
על עצמם ולכבד את עצמם תשפיע במידה רבה 
על החוסן הפנימי שלהם. ההערכה העצמית 
תשפיע על המוטיבציה, על תהליכי החשיבה 

ועל הרגשות. 

הם לא באמת יוצאים רק לבית הספר. הם יוצאים 
למערכה של התמודדויות לא פשוטות בכלל - 
מול חברים, מול מערכת, מול אופנה ותכתיבים, 

מול רצון להיות שייך.

וכשיש תובנה כזו, פתאום קל יותר למצוא אי 
של אפשרויות. להעלים לרגע את המפלצות 
שבלעו אותם, להסיר את ההתנגדויות ואת מעטה 
הקשיחות ולמצוא את הילדים שלי, שנעלמו בין 

כל ההגדרות.

זה מעייף, מתיש ומרוקן אנרגיות, אבל לפחות 
בעיני זו הורות במיטבה. מותר לנו לטעות ולחשב 
מסלול מחדש. מותר לנו לומר שהאמת אינה 
נמצאת אצלנו בלבד, אבל זו חובתנו לחקור 
ולשאול שאלות, להעניק כלים ולבקש כלים 

לעצמנו. 

הילדים שלנו הם הרבה יותר מציונים, פרופיל, 
גובה ומשקל. הם מלאי חיים ולכל אחד מהם 

הדרך המדויקת לו. 

זה נכון לגבי הילדים, המשפחה, הזוגיות ובעיקר 
לגבי עצמנו. 

חג ספטמבר שמח לכולם. 
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