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תושבים יקרים. 

עוד חודש עבר, עוד מעט מגיע הסתיו וכולנו שוב 
לקראת  עונת מעבר: החופש נגמר, מתחילה שנת 

לימודים חדשה  ומיד אחריה מגיעים החגים.

ושוב, כמדי שנה, מתחילים מחדש לתכנן את השנה 
הבאה.

הקיץ היה עמוס בפעילות  - קייטנות, מחנות של 
תנועות הנוער, תוכניות קיץ בחינוך החברתי ביישובים 
ובמועצה ובמקביל לכל אלה - תכונה רבה באגף 
החינוך ובמוסדות החינוך, בהכנות לקראת פתיחתה 
של שנת הלימודים הבאה. כל המדינה בחופש, אבל 
אצלנו יש לעיתים תחושה שעם תום החופש נזדקק 

למנוחה.

בימים אלה אנו מתחילים בבניית תוכניות העבודה 
לשנת 2018. מדובר בתהליך ארוך ומורכב, שמטרתו 
העיקרית היא לתרגם את חזון המועצה לפעולות 
בשטח. בכל אחד מתחומי הפעילות נבדקים הצרכים 
ומוגדרות משימות לביצוע, כאשר השנה אנו שמים 
דגש מיוחד על חיבור של התוכנית לתוצרי התהליך 
האסטרטגי שהתקיים במועצה, הן בנושאי השולחנות 
השונים והן בסוגיות הרוחב שעלו מהתהליך.  מיד 
לאחר סוכות, בימים 19-20.10, נקיים "סדנת ועדים" – 
יומיים מרוכזים עם הנהלות היישובים, שבהם נתמקד 
במענים לאתגרים העומדים בפנינו מזווית של מודל 
"שולחן החינוך":   אני – אתה – אנחנו - זהות יישובית 

ושיתוף פעולה.

משרד  הקים   2017 בשנת  לאתגרים,  ובהמשך 
ועדות גבולות גאוגרפיות קבועות, אשר   6 הפנים 
דנות בסוגיות של שינוי גבולות, חלוקת הכנסות ושינוי 
מעמד מוניציפאלי בין רשויות. בחודשים האחרונים 
מכונסת הוועדה הגאוגרפית של מחוז הדרום ודנה, 
בין היתר, בשיוכם האפשרי של מספר יישובים  - 
יתיר, חירן, שני-לבנה וכרמית – למועצות האזוריות 
הרלוונטיות. יישובים אלה היו מיועדים להיות חלק 
ממיתר, אך עקב גודלם המתוכנן והעובדה שמיתר 
היא מועצה מקומית ולא אזורית, נדרשת  החלטה 
מחודשת לגביהם. עמדתה של  המועצה האזורית בני 
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דבר ראשת המועצה אוגוסט 2017  סיגל מורן

המסיבי  הגידול  קצב  עם  ולהתמודד  להמשיך 
ביישובינו ולא לקבל יישובים חדשים. יחד עם זאת, 
אנו נערכים גם להחלטה אחרת וכמו תמיד, מתכננים 
את "היום שאחרי",  על מנת להמשיך ולתת לתושבינו 
את השירות הטוב ביותר. את עמדת המועצה בוועדת 

הגבולות ניתן למצוא באתר המועצה. 

החופש הגדול הוא תמיד גם תקופה של מעברים, 
משפחות  אלינו  מצטרפות  זו  בתקופה  שנה  מדי 
רבות וזו ההזדמנות לברך את התושבים החדשים 
שהצטרפו למועצת בני שמעון במהלך הקיץ האחרון. 
ברוכים הבאים לביתנו - לקהילה של הקהילות! 
אנו מאחלים לכם קליטה מהירה ומוצלחת ביישוב, 
במועצה ובמוסדות החינוך. אנחנו כאן לשירותכם 

בכל דבר ועניין.  

בימים אלה נפתחה שנת הלימודים תשע"ח. כמו 
גדולה,  בהתרגשות  שנה  פתיחת  מלווה  תמיד, 
בעיקר של תלמידי כיתה א' והוריהם ותלמידי כיתות 
ז', שנכנסים לחטיבת הביניים. השנה ההתרגשות 
כפולה: את תלמידי החטיבה אנו מקבלים בשמחה 
בקמפוס החדש והמתקדם ב"מבואות הנגב". הכנו 
עבורכם את כל התנאים שאפשר להעלות על הדעת 
כדי שתצליחו. השאר בידיכם ובידיו הנאמנות של 
צוות בית הספר. אני בטוחה שתשכילו להפיק ממנו 

את המיטב. 

ואחרונה חביבה, ברכות לאתי מאיר, לרגל 
מינויה למנהלת בית הספר "נווה במדבר" 

בחצרים. 
אתי מגיעה אלינו עם ותק של 23 שנים במערכת 
שנים  ו-16  בלהבים  שנים   7 מתוכן  החינוך, 
התנסתה  אלה  שנים  במהלך  הנשיא".  ב"אשל 
אתי בתפקידים מגוונים: מחנכת, רכזת מדעים, 
ביולוגיה  כימיה,  למדעים,  ומורה  שכבה  רכזת 
ותזונה. בהצלחה לאתי , לצוות "נווה במדבר" ולכל 
התלמידים וצוותי החינוך במועצה.הודות מעומק 
הלב לרותי על שנים נפלאות ולאחל הרבה הצלחה 

לאתי ולצוות ולביה"ס 'נווה במדבר' .

תודה לצוות מחוז דרום של משרד החינוך, למנהלת 
אושרה  המחוז  למפקחת  חיים,  עמירה  המחוז 
שלייפר ולמפקחת בית הספר, אילונה סקג'ו על 

השותפות, ההקשבה והבנת הצרכים. 

זו תביא עמה הרבה שמחה, אושר  ושנה  ייתן  מי 
והצלחה לכולנו!

שלכם, סיגל מורן

חדשות / נועה זמסקי

מה קורה
הוברבורד – סכנה לילדים!

בשנה אחרונה צץ במדינתנו הקטנה מכשיר חדש 
– הוברבורד. משחק הילדים החדש אינו תמים כפי 
שהוא נראה. הוא מגיע למהירויות גבוהות ואין בו שום 
מרכיב הגנה. הילדים נוהגים לפעמים להפתיע את 
הנהגים בכבישי היישוב, לשוחח בטלפון או לשלוח 
הודעות טקסט בשעת הרכיבה עליו. לפעמים רוכב 
עליו יותר מילד אחד. הפציעות הנגרמות לילדים 
כתוצאה מתאונות במהלך רכיבה על הוברבורד 

הן קשות מאד.

מה עושים? יש לדעת כי החוק מאפשר רכיבה על 
כלי זה מגיל 16 ומעלה. יש להקפיד על חבישת 
קסדה ומיגון מלא ולקבוע שעות לרכיבה, שבהן 

ייסגרו כבישים פנימיים.

בקיצור, הורים יקרים, אם אינכם רוצים שילדיכם 
ייפצעו, עדיף לרכוש להם אופני שטח איכותיים 

ולא הוברבורד. 

התמונות צולמו במרכז הארץ ובחדר האוכל של 
אחד מיישובינו.

הכשרה חמה לנהגי מערכת החינוך

6.8, בעוד הטמפרטורות מטפסות  ביום ראשון, 
ועולות, התכנסו במועדון הממוזג של בית קמה 
כ-50 נהגי הקבלנים המסיעים את ילדינו מדי יום 
לבתי הספר ובחזרה ליישובים, לסדרה של הרצאות 

והפעלות. מפגש זה הפך ב-3 השנים האחרונות 
למסורת קבועה.

הנהגים שמעו הרצאה מפיו של אריה שמואל 
מגף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה 
בנושא  אחריות הנהג בחוק. ד"ר יוסי טוביאנה, 
דידקטיים  משחקים  שפיתח  קליני  פסיכולוג 
לזהירות בדרכים, דיבר על שיפור התקשורת בין 
הורים ותלמידים, הגברת השליטה העצמית ושיפור 
הקשב בנהיגה באמצעות הרפיה. שלום כץ, מנהל 
מחלקת התחבורה במועצה האזורית יואב, תיאר 
תאונה קטלנית שהתרחשה בבית הספר "צפית" 
והציג את הלקחים והמסקנות מהאירוע. דדי ברעם, 
מרצה ומדריך בנושא נהיגה בטוחה, דיבר על 
הסיבות המובילות לתאונות דרכים בישראל וסקר 
בפני המשתתפים את תקנות התעבורה החדשות. 

לסיום זכו הנהגים לארוחה ותעודת השתתפות.

החינוך לזהירות בדרכים מתחיל מגיל 
צעיר

במהלך חודשי הקיץ זכו כל גני הילדים ביישובי 
המועצה לצפות בהצגה "פיית הדרכים" וילמדו 
בעזרתה את כללי הבטיחות בדרכים במשחק 
שנת  פתיחת  לקראת  שנה,  כבכל  ובשירה. 
הלימודים יחולקו לכל התלמידים העולים לכתה 
אי ערכות "בטיחות בריבוע", משחק קלפים לכל 
המשפחה. כל הפעילות מתקיימות בשיתוף פעולה 

עם אגף החינוך במועצה.

 חברי בית קמה סיירו
במנהרות הכותל / צפי פורת

ביום חמישי, 6.7, סיירו חברי בית קמה במנהרות 
הכותל. לחברי הקיבוץ ניתנה הזדמנות להתחבר 
שנה  אלפיים  של  ולגעגוע  הדורות  לשרשרת 
לירושלים וגם לגעת בחימר מתקופת בית ראשון 
ולהתרגש מהדרך שבה אנו זוכים בדורנו לבנות 

את ירושלים מחדש. בקיצור, היה מקסים!

ותודה למרדכי )סולי( אליאב, מנכ"ל הקרן למורשת 
הכותל המערבי, על ההדרכה המרתקת
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בחינוך החברתי
כוכבים עולים

במסגרת הפעילות של החינוך החברתי בבני 
שמעון יצאו ביום שני, 7.8, עם רדת החשיכה, בני 
שכבות ז'-ט' לחניון נחל נקרות שבמכתש רמון 

לפעילות יוצאת דופן בנושא כוכבים.
הפעילות החלה בבישולי שדה במדבר וישיבה 
סביב המדורה. כשירד החושך, נפגשו בני הנוער 
לסדנה עם נדב סילברט, מומחה לאסטרונומיה. 
הסדנה כללה הסברים מדעיים, סיפורי מיתולוגיה 
והיכרות עם כיפת השמים וקבוצות הכוכבים 
וטלסקופים  לייזר  השונות באמצעות אלומות 

מיוחדים.
למזלם של הנערים, היה באותו לילה, כשהירח 
מלא, ליקוי חמה חלקי, שהעצים את החוויה ואת 
התמונות המרהיבות מעדשת הטלסקופ. הנערים 
חזרו מרוצים ומסוקרנים מחוויה מדברית יוצאת 
דופן, שהשאירה טעם של עוד לפעילויות נוספות 

מסוג זה.

נוער חופר ומשפץ

על אף החום הכבד, עבדו בחודש יולי בני נוער 
מגבעות בר, בית קמה ושומריה באתר חפירות של 
רשות העתיקות ברהט. במסגרת העבודה הם חפרו, 
ניקו ומדי פעם גם גילו מציאות. בחודש אוגוסט, 
במחזור השני של "פרויקט ענ"ק", עבדו בני נוער 
מגבעות בר ומושבי יחדיו במחלקת שפ"ה )שיפור 
פני היישוב( במועצה וסייעו בעבודות תחזוקה וניקיון 

של פינות משחקים, פינות מחזור ועוד.
העסקת הנוער היא חלק מפרויקט ענ"ק )עבודת 
נוער בקיץ( - פרויקט תעסוקת הנוער בקיץ של 
החינוך החברתי במועצה בשיתוף עם "מעברים".

מתגבשים ביחד

ביום שלישי, 11.7, נפתח ב"מבואות הנגב" הסמינר 
השנתי לבוגרי שכבה ו'. הסמינר נמשך שלושה ימים 
מרתקים, כיפיים ומשעשעים ונועד לסייע לבוגרי 
שכבה ו', שסיימו את בתי הספר היסודיים ועומדים 
להיפגש וללמוד יחדיו ב"מבואות הנגב", להכיר זה 

את זה ולהתגבש כשכבה פעילה.

 מה עשינו 
 בחופש הגדול 

פתיחת שנת הלימודים תשע"ח
הורים וילדים יקרים,

סיימתם קיץ עמוס חוויות. מערכות החינוך החברתי ביישובים עבדו מסביב לשעון )ועל כך אנחנו מבקשים 
לומר להן תודה(, על-מנת לספק לילדים קיץ משמעותי וערכי מסביב לשעון.

באותו הזמן, כאילו מתחת לפני השטח, עמלו צוותים שלמים על-מנת לאפשר את פתיחת שנת הלימודים 
תשע"ח על הצד הטוב ביותר.

עם פתיחתה של שנת הלימודים תשע"ח, אנחנו מבקשים לסקור עבורכם בקצרה את מערך החינוך במועצה, 
מגיל הגן ועד כיתה י"ב. 

בתשע"ח יפעלו במועצה 31 גני ילדים ובהם כ-750 ילדים בגילאי 6-3.
כמו כן, פועלים במרחב המועצה שלושה בתי ספר יסודיים ממלכתיים, המונים יחד כ-1,300 תלמידים בכיתות 

א'-ו' ושני בתי ספר - ממלכתי-דתי ומוכשר – בשומריה, המונים יחד כ-350 תלמידים בכיתות א'-ח'.
לאחר שנים של עבודה מאומצת, שכללה כמעט את כל אגפי המועצה, אנו מתכבדים לחנוך את החלק הראשון 

בקמפוס "מבואות הנגב", הכולל מתחם של 18 כיתות לימוד מהמתקדמות ביותר בארץ. השנה לא יידרשו 
ילדים העולים לכיתה ז' לרכוש מחשבים, שכן אלה יסופקו ע"י בית הספר במעמדי שולחן מיוחדים, שתוכננו 

ועוצבו במיוחד עבורם וכוללים מחשב שולחני, מסך ומקלדת איכותיים.
אלה מצטרפים לקמפוס חדשני ומאובזר עם חשיבה על כל פרט ופרט. בית הספר "מבואות הנגב" ימנה השנה 

כ-900 תלמידים ותלמידות. הגידול במספר התלמידים בבית הספר מאפשר פתיחה של מגמות חדשות ושכלול 
של המגמות הקימות.

גם תחום החינוך המיוחד ממשיך להתחדש. השנה, לאחר מאמצים רבים, נפתחת כיתת חינוך מיוחד בכיתה א' 
בבית הספר "ניצני הנגב,.

בפרוס השנה החדשה, אנחנו מבקשים לאחל לכולכם שנת לימודים פורייה, שתגיעו לבתי הספר, לגנים 
ולחינוך החברתי בחיוך ותצאו בחיוך, שתגלו את עצמכם )אני(, תכירו את האחר )אתה( ותדעו ליצור 

"אנחנו" משותף, כי "כשהולכים לבד מגיעים מהר. כשהולכים יחד מגיעים רחוק..." 
שלכם 

סיגל מורן, ראשת המועצה 
אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך

בית הספר מבואות הנגב בניהולו של אלי פרץ התברג 
גם השנה ברשימת 285 התיכונים המצטיינים לשנת 

תשע"ז, והפעם בדרוג הגבוה ביותר 1 !!!

ברכות לצוות ההוראה, ההנהלה וכמובן לילדים
גאים בכם ושמחים בשמחתכם

משפחת בני שמעון
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תחילתו של חיבור

ביום שישי, 14.7, נפגשו בוגרי י"ב שלנו עם צעירים 
בדואים מהחממה למנהיגות של עמותת "כוכבי 
המדבר" לרכיבה משותפת בסינגל רוחמה )"סינגל" 
– שביל רוכבי אופניים ברוחב המתאים לרוכב 
אחד(, במטרה לשבור סטיגמות, להסיר מחיצות 

ולהכיר זה את זה.

יום   – ובלשות  קרמיקה  ציפורי 
במוזיאון

ביום שלישי, 25.7, ביקרו ילדי כיתות א'-ב' מיישובי 
המועצה בתערוכה "ציפורי גיל" במוזיאון ארץ 
ישראל בתל אביב, שבה מוצגות ציפורי קרמיקה 
שעיצבו ויצרו בני הגיל השלישי מכל רחבי הארץ 
וביניהם גם תלמידיה של נילי אורון מקיבוץ להב. 
לאחר מכן התבקשו הילדים לסייע לאנשי המוזיאון 
למצוא פריט יקר ערך, שנעלם מאחת התצוגות 

במוזיאון.

בלש דיגיטלי במוזיאון

ביום רביעי, 19.7, ביקרו ילדי כיתות ג'-ד' במוזיאון 
מובן,  בכל  חם  היה  אביב.  בתל  ישראל  ארץ 

אבל למרות החום הכבד, נהנו הילדים מצפייה 
בתערוכות מזמנים שונים ולמדו על תקופות בעבר 
ובהווה בעזרת משחקים של פעם והבלש הדיגיטלי.

טורניר כדורגל לילה
18.7, נערך בקיבוץ דביר טורניר  ביום שלישי, 

כדורגל לילה של נוער המועצה. לחצי הגמר הגיעו 
הקבוצות מדביר, שובל, חצרים ושומריה. משחק 
הגמר המותח - שובל נגד חצרים, הוכרע בפנדלים 

לטובת קבוצת חצרים. 
תודה לכל בני הנוער שבאו לשחק ולצפות בטורניר 

ותודה גדולה לקיבוץ דביר על האירוח במגרש.

"המרוץ - בני שמעון"
והמנצחים הגדולים הם כרמים ובית קמה! 

בסבב הראשון בפעילות "המרוץ - בני שמעון", 

שבה השתתפו ילדי כיתות ה'-ו' מיישובי המועצה, 
ניצחו ילדי כרמים. בסבב המרוץ השני ניצחה 
קבוצת בית קמה. המרוץ, שהתרחש ב"תפוזולה" 
בקיבוץ חצרים ביום שני, 17.7, כלל תחנות שונות, 
כמו מבוכי חבלים, מסלול טריוויה, מבוכי נשיפה, 

זחל קבוצתי ועוד.

בתנועות הנוער
תנועת "צמרת" מכרמים ביער 

ציפורי 

חניכי תנועת "צמרת", תנועת נוער מעורבת לדתיים 
וחילוניים הפועלת בכרמים, קיבלו גם הם פינוק 
מהבית במחנה הקיץ השנתי, שהתקיים ביער 

ציפורי. 

בנות תנועת "אריאל" משומריה 
ביער הזורע

כ-40 מבנות שומריה יצאו השבוע למחנה הקיץ 
של תנועת "אריאל", תנועת נוער הפעילה במגזר 
הדתי, ביער הזורע. הבנות קיבלו שי "פינוק מהבית" 
החינוך  מחלקת  מנהלת  שיר-לביא,  מעפרה 
"היה ממש  אותן.  החברתי במועצה, שביקרה 
מרגש", סיפרה עפרה, "הבנות שמחו והופתעו 
כשהגעתי מהמועצה לבקר אותן וההורים שביקרו 
את הבנות שמחו על הקשר עם המועצה ובירכו 

על הרצון הטוב".

יער של חוויות במחנה הצופים

חודשים של עבודה ושבועות ללא שינה הגיעו 
בשבוע שעבר לשיאם במחנה הקיץ של תנועת 
"הצופים", שהתקיים ביער המגינים )באזור נחשון(. 
4 שבטים מחצרים, יחדיו, גבעות בר ומשמר הנגב 
ייצגו את בני שמעון עם מאות חניכים. ביום שישי, 
28.7, הגיעו סיגל מורן, ראשת המועצה ואמיר 
ברזילי, מנהל אגף החינוך, לבקר את החניכים 
המורכבים  מהמבנים  ולהתרשם  במחנה 
והמקסימים שנבנו יש מאין בלב היער. בני הנוער 

שלנו אלופים!

מדריכים צעירים בתנועת "השומר 
הצעיר"

30 בוגרי כיתות ט' מבני שמעון שהשתתפו בקורס 
מד"צים )מדריכים צעירים( של "השומר הצעיר" 
23.7, לביקור של אנשי  בצפון, זכו ביום ראשון, 
במועצה. המד"צים  החינוך החברתי  מחלקת 
בהתהוות קיבלו מהמבקרים שקיות של פינוקים 

עם ריח של בית ממשפחת בני שמעון.

ביישובים
בכל קושי שוכנת הזדמנות

בני הנוער של קיבוץ להב מנצלים את ימי החופשה 
כדי לצאת קצת מגבולות הקיבוץ, להכיר בני נוער 

אחרים ולעזור לאלה הזקוקים לעזרה.
בתחילת החופשה, ב-2 ביולי, התארחו בני להב 
ספורט  פעילויות  של  ליום  "עדנים"  בפנימיית 
והיכרות. המועצה תרמה את האוטובוס ו"עדנים" 
את המקום לפעילות. בני הנוער מלהב ומ"עדנים" 
התחלקו לקבוצות ספורט מעורבות וקיימו יום 
של טורנירים בכדורסל, מחניים וכדורגל. "רצינו 
לעשות פעילות משותפת ולאפשר לנוער שלנו 
לראות בני נוער שיש להם סדר יום אחר וחיים 
אחרת מהם", מספר גל דוד, מדריך הנוער בלהב. 
"בתוך הקבוצות ובין המשחקים בני הנוער התרועעו 

והכירו זה את זה." 
ביום ראשון, 16.7, הגיעו בני הנוער מלהב ל"בית 
הקשת", מוסד לאנשים המתמודדים עם מחלות 
נפש. "רז וזאנה, מדריך הקיץ ואני, ערכנו במקום 
סיור מוקדם ומצאנו נוי מוזנח, נראות דלה וחוסר 
צבע", מספר גל. "המועצה נענתה לפנייתנו וסיפקה 
לנו תקציב ואנחנו נרתמנו לעניין. למרות החום 
הכבד הגיעו לפעילות 23 בני נוער, שעשו לחזית 
המבנה מתיחת פנים צבעונית. זו היתה חוויה טובה 
מאד. בנוסף להרגשה שהם נותנים ותורמים, עברו 

הילדים פעילות מגבשת בעבודה המשותפת." 

שבט "אשל" נפרד

6.8, נפרד  בערב מרגש שהתקיים ביום ראשון, 
שבט "אשל", שבט תנועת הצופים במושבי יחדיו, 
משלושת ראשי השבט: ערן אדמתי, צחי סלמונה 
ואדי תורג'מן וממתנדבי שנת השירות הנפלאים, 

קרן ודניאל.

נזהרים גם בחופש

גם בחופש לומדים הילדים להיזהר בדרכים ולהכיר 
את עולם הכלבים. אבי אור-חן, השוטר הקהילתי 
ושני בקשי, האחראית על בעלי החיים במועצה, 
העבירו במהלך החודש פעילות לילדי גני חובה 
והכיתות הנמוכות. ביום חמישי, 3.8, זכו ילדי כרמים 
ליום של פעילות מהנה וחינוכית בנושא זהירות 

בדרכים, שהועברה על ידי אבי, "

בוקר סבבא בחברת הילדים

ביום חמישי, 27.7, התקיים בוקר סבבא בחברת 
הוזמנו  והסבתות  הילדים בבית קמה. הסבים 
למפגש עם הילדים  ושיתפו אותם בסיפורי ילדות 
וריקוד. הבוקר  מרתקים. הילדים הכינו ברכה 
הסתיים במשחק בינגו משותף. היה מרגש ומהנה. 

אין כמו בוקר סבבא.

מה עשינו בחופש הגדול
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נתינה בפנימיית עדנים

פנימיית עדנים, בני שמעון וקק"ל פתחו את הקיץ 
בנתינה / יפית סביר

שיתוף פעולה מוצלח בא לידי ביטוי ביום ניקיון של 
חניכי פנימיית עדנים באנדרטת "יפתח", יחד עם 
צוות קק"ל ובשיתוף המועצה האזורית בני שמעון.

חניכי "עדנים" נוהגים מדי שנה לפתוח את תוכנית 
הקיץ בשבוע של מעורבות חברתית )"שבוע מיקי"(, 
שבו לוקחים החניכים חלק בהתנדבויות במוקדים 
שונים באזור הפנימייה, בדגש על המועצה האזורית 
בני שמעון. השנה התנדבו החניכים בבתי אבות 
ובצער בעלי  במועצה, באריזות מזון לנזקקים 
חיים. בנוסף לכך, הוחלט השנה על יום מעורבות 
בקהילה הסובבת אותנו, כלומר את אזור הפנימייה.

למחלקת  החינוכי  הצוות  של  פנייתו  עם  מיד 
שיפור פני היישוב במועצה, החלטנו יחד שהמקום 
המתאים לעשייה קהילתית הוא אנדרטת "יפתח", 
פנינו  ולפנימייה.  קמה  בית  לצומת  הסמוכה 
ובהתראה  בקק"ל  שלנו  הנהדרים  לשותפים 
קצרה הצלחנו להפיק יום ניקיון מלא בנתינה. אנשי 
קק"ל דאגו לכלים ולציוד וציוותו לנו את טעמה, 
מדריך הייעור. החניכים סרקו את האזור כולו, ניקו, 
ניכשו עשבייה וצבעו ספסלים ופחי עץ. המדריכים 
עבדו בחרמש ואפילו תנאי מזג האוויר החמים לא 
השפיעו על המרץ של כולם. לשמחתנו, הספקנו 
גם לפנק את כולם בקרטיבים לסיכום הפעילות.

תודה מיוחדת לכל מי שלקח חלק ביום הניקיון - 
לאנשי קק"ל, למחלקת שיפור פני היישוב, למנהלת 
המחלקה תמר אליהו וכמובן, לכל חניכי "עדנים" 
והזיקה  הקהילתית  המעורבות  המקסימים!! 
עומדים בבסיס העמוד  חיים  אנו  למקום שבו 
הערכי של פנימיית "עדנים" ולכן נמשיך לקחת 

חלק בפרויקטים דומים בעתיד.

יפית סביר

קייטנת קיץ מיוחדת של "השומר הצעיר", קייצת 
רהט-שובל, חיברה בין ילדי שובל וילדי רהט 
ולהכיר מקרוב אלה  ואפשרה להם ללמוד 
את אלה. "מבחינתנו, הקייטנה הזו היא פיילוט, 
שמטרתו לעודד שיתוף פעולה בין התנועות 
באזור הדרום ובין הקהילות היהודיות והבדואיות 
בכלל", אומר אייל כהן, רכז אזור הדרום בתנועת 

"השומר הצעיר".

בשבוע הראשון של אוגוסט התקיימה קייצת 
)קייטנת קיץ( של ילדים מסיימי כיתות ג'-ו' 
מקיבוץ שובל ומבית הספר "בית אלחכמה" 
ברהט. הקייטנה הזו היא פרי שיתוף פעולה 
בין תנועת "השומר הצעיר" ותנועת אגי'אל 
)החטיבה הערבית בתנועת "השומר הצעיר"( 
לבין המועצה האזורית בני שמעון, קיבוץ שובל 

ומחלקת הנוער בעיריית רהט.

מטרת הקייטנה היא לחנך לקיום משותף, 
לקבלת השונה ולשוויון ערך האדם ולחבר בין 
קהילות שחיות משני עבריו של כביש אחד, אך 
נפגשות לעיתים נדירות בצורה מכוונת. כל זאת 
באמצעות מפגש חווייתי וחינוכי, המעצים דרכי 

תקשורת שהשפה היא רק אחת מהן.

מבנה חינוכי משותף
אחד מהעקרונות שעליהם נבנתה הקייצת הוא 
מבנה חינוכי משותף לכל אורכו. כלומר, בכל 
מדרג עובדים זה לצד זה חברים מתנועת אג'יאל 
ומ"השומר הצעיר". הרכזים: וליד מאגי'אל ושחר 
ויאיר מ"השומר הצעיר" אחראים על 6 י''גמלים 
)3 מכל תנועה( והם אחראים על כ-30 מדריכים 
ומדריכות וצוות טכני. לכל קבוצה בקייצת יש 
מדריך או מדריכה מאג'יאל ומדריך או מדריכה 
מ"השומר הצעיר". אנו מאמינים שכך בונים 

פרויקט משותף, שאינו בעל אופי פטרוני, אלא 
מפגיש ומקרב בין כל השותפים בו. הקייצת 
התקיימה לאורך ארבעה ימים. התחלנו ביער 
ODT (Out Door Training) להב בפעילות

את  הכרנו  שם  אלון,  ג'ו  במוזיאון  ובביקור 
התרבות הבדואית באמצעות אירוח באוהל 
תכשיטים.  והכנת  גששות  וסדנאות  בדואי 
ביום השני היינו בקיבוץ שובל בפעילות "חפש 
את המטמון" להכרת הקיבוץ וטורניר מחניים 
באנרגיות גבוהות. ביום השלישי הגענו לרהט, 
לבית הספר "בית אלחכמה", שבו פועלת תנועת 
אג'יאל, לפעילות משותפת וביקרנו במתנ''ס 
העירוני בפעילות ''חווידע''. ביום הרביעי הגענו 
לקיבוץ בית קמה לפעילות סיכום וכיף בבריכה, 

מה עשינו בחופש הגדול

 ילדי רהט ושובל 
 מקייצים ביחד 

כדי לסיים באווירה הנכונה. 
היום החמישי היה יום סיכום למדריכי הקייצת, 
שהחיבור ביניהם היווה את מוקד הכוח של 
הקייטנה כולה. כמו כן התקיים טקס במעמדם 
של טלאל אלקרינאוי, ראש עיריית רהט, סיגל 
שמעון  בני  האזורית  המועצה  ראשת  מורן, 
ומזכ''לי השומר הצעיר ואג'יאל. אחרי הטקס 
ניתן למדריכים זמן לסכם ולהיפרד. היתה להם 
חוויה משמעותית ומקרבת. אין לנו ספק שהיא 
תמשיך איתם להמשך חייהם ואנו מקווים שעוד 

יזדמן להם להיפגש במסגרת התנועות.

מחשדנות לשותפות
לראות את הקייצת מתגבשת לאורך הימים 
מבטי  את  לראות  ממדהים.  פחות  לא  היה 
החשדנות של תחילת היום הראשון נעלמים 
אט אט ומתחלפים בשיתוף פעולה כדי להצליח 
במשימות, מוראלים משותפים, חיוכים ומעשי 
קונדס משותפים ואפילו כמה חיבוקים. אין לנו 
ספק שהילדים והילדות שעברו את החוויה 
יזכרו את  ובעיקר  יזכרו אותה בהמשך  הזו 
הפרצופים והחוויות עם חבריהם שחיים ממש 

מעבר לכביש.

מבחינתנו, הקייטנה הזו היא פיילוט, שמטרתו 
לעודד שיתופי פעולה נוספים בין התנועות 
באזור הדרום ובכלל ובין הקהילות היהודיות 

והבדואיות.

מיכל קלמנוביץ', מדריכה בקייצת: "היה כיף 
לראות את הילדים מרהט מדברים אתי בלי 
מילים. אני מבינה טיפה ערבית מהלימודים 
במגמת ערבית בבית הספר, אבל הם עוד לא 
יודעים מילה בעברית. לכן הם מראים אהבה 

בכל דרך שהם יכולים חוץ משפה. לדוגמה: 
שיחקתי כדורגל עם אחד הילדים. אחר כך, 
כשהיה צריך לכתוב ברכות פרידה, הוא לא 
ידע להגיד לי שהוא רוצה שאכתוב לו, אז הוא 
פשוט חיבק אותי והושיט לי את הספרון שלו. 

היה ברור בדיוק למה הוא מתכוון. 

ילדי שובל חששו והיו ציניים בהתחלה, בגלל 
מפגש קצר בעבר שבו הם לא הצליחו להתחבר 
לילדי רהט. אני חושבת שנתנו להם הפעם 
מפגש שונה מאוד, עד כדי כך שביום האחרון 
הם לא רצו ללכת הביתה. זה מראה שאסור 

לוותר."

"ילדי שובל חששו והיו ציניים 
בהתחלה, בגלל מפגש קצר 

בעבר שבו הם לא הצליחו 
להתחבר לילדי רהט. אני 

חושבת שנתנו להם הפעם 
מפגש שונה מאוד, עד כדי 

כך שביום האחרון הם לא רצו 
ללכת הביתה. זה מראה שאסור 

לוותר"

אייל כהן | רכז אזור הדרום, "השומר הצעיר"

סרטון הסיכום של הקייצת: 
https://animoto.com/play/

gZAQ2iGJnDcCDKKk6EVm1Q
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 הצעירים במרכז  

בשנים האחרונות, בעקבות קליטתן של משפחות 
צעירות רבות וחזרתם של בנים רבים ליישובים, 
גדל במידה משמעותית פלח הצעירים במועצה. 
התושבים החדשים והחוזרים הביאו איתם רוח 
צעירה ורעננה, אבל גם צרכים ורצונות חדשים. 
תעסוקה, קריירה, לימודים, תרבות - כל אלה 
נושאים שעל מרכז הצעירים, שנפתח בתחילת 

החודש, יהיה להתמודד עימם.

הנשים הנכונות
לפעמים נדרשים האנשים הנכונים במקום הנכון 
ובזמן הנכון. זה מה שקרה כשברית אופיר בת 
ה-28, תושבת בית קמה ואחראית על שנת שירות 
החברתי  החינוך  במחלקת  משמעותי  ושירות 
במועצה, הגיעה לפני כשנה וחצי למסקנה שתחום 
הצעירים במועצה אינו מטופל במידה מספקת. 
בערך באותו הזמן, פנתה לסיגל בבקשה להקים 
תחום צעירים במועצה גם לילך קולומבוס, שריכזה 

את התחום הזה בחצרים.

שנים",  כמה  מדי  וצף  עולה  הצעירים  "נושא 
בני שמעון  "המועצה האזורית  מספרת ברית. 
היתה חלוצה בנושא, בתקופה שבה סיגל היתה 
מנהלת המחלקה האסטרטגית ועדיין לא דובר על 
מרכזי צעירים ועל שפה של צעירים. כבר אז דיברו 
במועצה על כך שלצעירים יש צרכים משלהם 
הדורשים מענה והוחל בבדיקה של אותם צרכים." 
הבדיקה הניבה שיתוף פעולה עם עיריית באר שבע 
והקמה של מרכז צעירים משותף בשנת 2009, 
אך החיבור עם באר שבע לא סיפק את המענים 

החודש נפתח במועצה מרכז הצעירים, המיועד לתת מענה לצרכים הייחודיים להם. ברית אופיר, מצעירי המועצה 
ולילך קולומבוס, אמא ותושבת מעורבת, נרתמו להקים את המרכז, במטרה להפוך את המועצה לבית לצעירים. עוד 

יהיה כאן שמח.

הדרושים לצעירי המועצה ולאחר כשנה נפסק 
שיתוף הפעולה. "מעט מאד מצעירי המועצה פנו 
למרכז הזה", מספרת ברית. "עם הזמן התגבשה 
ההבנה שיש הבדלים בין העיר למגזר הכפרי." 
לפני כשנה וחצי החליטה ברית להרים את הכפפה 
ויזמה סקר מיפוי צרכים, שעליו ענו כ-250 מצעירי 
המועצה. בעקבות הסקר יזמה ברית פגישה עם 

סיגל. "מסקנות הסקר היו ברורות וחד-משמעיות: 
יש צורך בהקמת מרכז צעירים במועצה", היא 

אומרת.

בפברואר האחרון, בעזרת הרוח הגבית שקיבלה 
סיגל ממליאת המועצה, יצאו ברית ולילך, שמונתה 
לדרך  סיגל,  של  האישית  כעוזרתה  בינתיים 
והשתיים החלו ללמוד את הנושא לעומק. "חשוב 
לי לציין שסיגל, שהיא בעלת ניסיון רחב בתחום 
הזה, גילתה נכונות גדולה מאוד להיכנס לעניין 
וקיבלנו תמיכה מלאה ממליאת המועצה", מדגישה 
ברית. "לילך ואני ראינו שתחום הצעירים במגזר 

הכפרי מתפתח היום מאוד", אומרת ברית. "בכל 
המועצות מסביבנו - שער הנגב, רמת נגב, אשכול, 
שדות נגב וחוף אשקלון, יש מרכזי צעירים פעילים. " 

השתיים ערכו סבב פגישות ביישובים ובמסגרתו 
נפגשו עם מנהלי קהילות, רכזי צעירים וצעירים 
מעורבים ודומיננטיים. הן גילו שונות גדולה בין 
ובמשאבים  וגילם  הצעירים  בכמות  היישובים 
המושקעים בשכבת גיל זו. "בחלק מהקיבוצים 
יש הרחבה ובאחרים אין. יש קיבוצים שיש בהם 
התייחסות שונה לצעירים בהרחבה", מסבירה 
ברית. "יש יישובים שאין בהם שום נגיעה לצעירים, 
אין להם מושג כמה צעירים יש ביישוב ואין להם דרך 
לתקשר איתם כקבוצה. לילך ואני יצאנו בתחושה 
שיש נכונות רבה של היישובים לקבל סיוע וכלים 
מהמועצה, כדי לעזור לאוכלוסייה הזו, לשמור 
אותה ולתת לה את המענים שהיא זקוקה להם."

לראות את הדברים בעיניים שלהם
תחום  את  ריכזתי  האחרונות  השנים  "בשש 
הצעירים בחצרים. זה נושא קרוב לליבי, כאמא, 
כתושבת המועצה וכחברת חצרים. אני מאמינה 
ובטוחה שזכות הקיום שלנו היא הדור הצעיר", 
אומרת לילך. "מהניסיון שלי בחצרים אני יודעת שזה 
אפשרי. למקום הזה יש הרבה מאד מה להציע 
לצעירים וצריך להנגיש להם את זה ולמצוא את 
הדרך להגיע אליהם. הכל מתחיל ונגמר בקשר 
הדברים  את  לראות  מולם:  בתקשורת  אישי. 
בעיניים שלהם, ליצור הקשבה, תחושת שייכות 

והתכווננות למה שמעסיק אותם בשלבי החיים 
השונים ולהאמין בתהליך. ליצור קהילת צעירים 
מעורבת, שלוקחת אחריות על חייה, זה תהליך 
שדורש סבלנות. מבחינתי, המטרה היא ליצור את 
התנאים המתאימים לכך שכאשר צעיר מבני שמעון 
יגיע לרגע שבו הוא מתלבט איפה יקים את ביתו 
ומשפחתו, הוא יתייחס למקום הזה כאל הבית שלו. 
במסגרת מערכת השיקולים שלו בבחירת מקום 
מגוריו, הדבר הראשון שיעלה בדעתו הוא היישוב 
שלו או המועצה שלו. לשמחתי, לא רק שמצאתי 
אוזן קשבת ומחשבה משותפת, אלא גם שותפה 
אידיאלית לנושא. יש כאן שיתוף פעולה אידיאלי 
בין צעירה שנמצאת בשטח ומישהי שמביאה את 
הזווית של אמא וניסיון. זה היה גם הפורמט שעבד 

בחצרים." 

על פי ההגדרות של מדינת ישראל, אוכלוסיית 
הצעירים כוללת את גילאי 18 עד 40. זו קבוצה 
גדולה, שכוללת תתי אוכלוסיות הנמצאות בנקודות 
שונות בחיים: מתנדבי שנת שירות, תלמידי מכינות 
קדם-צבאיות וחיילים, חיילים משוחררים, סטודנטים 
ומשפחות צעירות. לכל קבוצה כזו יש צרכים שונים 

והתמודדויות שונות. 

"יש נקודות קריטיות במעברים בחיים, שהן הרגע 
ליצירת הקשר הראשוני: יום השחרור מהצבא - אם 
חייל משוחרר חוזר הביתה ולא יוצא לתל אביב, 
כי הוא יודע שכאן הוא יכול למצוא את האפשרות 
לחסוך כסף לטיול הגדול בשילוב חברה ובילויים; 
השלב של בחירת מקום הלימודים - אם צעיר 
יודע שיש לו איפה לגור במועצה במחיר סביר 
בתקופת הלימודים ותוך כדי כך גם למצוא תעסוקה 
מתאימה; רגע סיום הלימודים – אם צעיר יודע שיש 
לו אופק תעסוקתי במקצוע שלמד. אלה נקודות 
שבהן צריך "לתפוס אותם בחכה". באופן עקרוני, 
אם צעיר שמשתחרר מהצבא יודע שיש לו ביישובי 
מועצת בני שמעון מסלול מוכר ואופק שכולל מענה 
לצרכיו, יש סיכוי טוב שהוא ירצה להישאר כאן", 

מסבירה לילך. 

כתובת לצעירים
פיזי, אלא  מרכז הצעירים אינו מתוכנן כמרכז 
ככתובת שאליה יוכלו הצעירים לפנות. "מטרתו 

של המרכז היא שתהיה לצעירים כתובת ברורה 
לפניות בתחומי הליבה שלו ושתהיה כאן קבוצה 
תהליכים  שמובילה  צעירים,  של  משמעותית 
ומעצבת את העתיד שלה במועצה ובאזור, הן 
ברמת היישובים עצמם והן ברמה המועצה. מדובר 
בפורום צעירים של המועצה שאנחנו מתכננים 
להקים בתחילת הסתיו", אומרת ברית. "אני מזמינה 
את הצעירים לפנות למרכז הצעירים בכל צומת 
משמעותי בחייהם כצעירים לסיוע וייעוץ ובעיקר 
לצעירים שרוצים להשפיע על היישובים, המועצה 
והאזור בכלל. מכיוון שאנחנו עדיין בשלב שבו אנחנו 
לומדים את הצרכים והמענים שאנחנו יכולים לתת, 
זו הזדמנות פז להשפיע על אופיו ועתידו של המרכז. 
ברוב היישובים יש כתובת לצעירים, גם אם לא תמיד 
ברור מה זה. בכוונתנו לקיים פורום פעיל של רכזי 
צעירים לצורך למידת עמיתים וחשיבה משותפת 
ולבנות בכל יישוב את מודל העבודה המתאים 
לו. אני רואה את המרכז כשותפות בין המועצה, 
היישובים והצעירים, משהו שגם הם יוזמים, מקימים 
ויוצרים, למען עצמם ולמען כלל המועצה, תושבים 
ואוכלוסיות אחרות. ולילך מוסיפה: "יחד עם שני 
הפורומים נגבש את סל השירותים שהמועצה 
יכולה לספק, כגון: תרבות ופנאי, כנס משתחררים, 
קורס הכנה של המועצה למבחן הפסיכומטרי, ליווי 
של משפחות צעירות, הכוונה מקצועית ולימודים 

בשיתוף עם 'מעברים'". 

ברית, בוגרת לימודי עבודה סוציאלית, עובדת כבר 
3 שנים במחלקה לחינוך חברתי במועצה. היא 
גדלה בתאשור, נשואה טרייה, המתגוררת מזה 4 
שנים בבית קמה עם מתן, בן זוגה, שהוא בן בית 
קמה. "גדלתי פה ואני מכירה את האזור ואת ההווי 
והאופי של המקום. הזדמן לי לחוות ולהכיר צעירים 
רבים מכל קצוות המועצה. אני מרכזת פרויקטים 

מרכז הצעירים - למי פונים:
ברית אופיר: 052-3782263

brit@bns.org.il

דף פייסבוק "מרכז צעירים בני שמעון", הוא 
הדרך האידיאלית לדעת כל מה שקורה ולהיות 

אתנו בקשר. אתם מוזמנים להיכנס אליו 
להזמין את כל מי שרלוונטי, לכתוב לנו ולהגיב.

אני יושבת בבניין המועצה ואתם מוזמנים 
לפנות, להתקשר, להציע, להשמיע ולקחת 

חלק פעיל בכל דבר.

של י"א-י"ב בנושא שנת שירות ושירות משמעותי. 
החיבור לצעירים הוא חלק טבעי ורצף הגיוני. אני 
רואה את הצעיר מהרגע שהוא מסיים י"ב ואנחנו 
מחכים לו כאן במהלך הצבא וגם לאחר השחרור. 
זה רצף שמתחבר לי גם ברמה המקצועית, מעבר 

לכך שאני  בעצמי צעירה ותושבת המועצה. 

"נדע שהצלחנו אם נצליח ליצור פה הנהגה של 
צעירי המועצה, שקובעים לעצמם את האג'נדה, 
מייצרים לעצמם פעילות, לוקחים אחריות ושותפים 
בקבלת ההחלטות הקשורות לחייהם במועצה. 
ומתחדשת,  רב-גילית  חברה  ליצירת  מעבר 
היישובים, הצעירים האלה  חיות  ששומרת על 
הם הדור הבא של ההנהגה היישובית במועצה." 

מסכמת לילך. 

השכלה	 
מידע על מלגות המועצה	 
מידע על עולם המלגות 	 
עזרה בהכוונה לקראת לימודים 	 
תעסוקה	 
הכוונה מקצועית	 
עזרה בכתיבת קורות חיים, שיפוץ 	 

קורות חיים
חשיבה על שינוי קריירה	 
מציאת עבודה	 
מאגר עבודות מועדפות	 
הכוונה לחיילים משחררים	 

מה תמצאו במרכז הצעירים?

מידע על זכויות	 
קורס הכנה למבחן הפסיכומטרי 	 
כנס משתחררים	 
תרבות	 
הנגשת הופעות ומידע על תרבות באזור	 
הופעות והרצאות	 
פאב שייתן הנחה קבועה לצעירים	 
עשייה חברתית	 
פורום רכזי צעירים	 
פורום צעירים	 
הורות והורות צעירה 	 
סדנאות והרצאות בנושא הקמת בית, 	 

הורות צעירה והתנהלות כלכלית נועה זמסקי

לילך קולומבוס: "נדע שהצלחנו אם נצליח 
ליצור פה הנהגה של צעירי המועצה, 

שקובעים לעצמם את האג'נדה, מייצרים 
לעצמם פעילות, לוקחים אחריות ושותפים 

בקבלת ההחלטות הקשורות לחייהם 
במועצה. מעבר ליצירת חברה רב-גילית 

ומתחדשת, ששומרת על חיות היישובים, 
הצעירים האלה הם הדור הבא של ההנהגה 

היישובית במועצה." 

ברית אופיר: "אני מזמינה את הצעירים 
לפנות למרכז הצעירים בכל צומת 

משמעותי בחייהם כצעירים לסיוע וייעוץ, 
ובעיקר לצעירים שרוצים להשפיע על 

היישובים, המועצה והאזור בכלל. מכיוון 
שאנחנו עדיין בשלב שבו אנחנו לומדים 

את הצרכים והמענים שאנחנו יכולים לתת, 
זו הזדמנות פז להשפיע על אופיו ועתידו 

של המרכז."
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קצת קשה להסתובב בסדנת הקרמיקה של נילי 
אורון בלהב. הסדנה עמוסה ביצירותיה של נילי 
לאורך השנים. על חלק מהשולחנות עומדות ציפורי 
קרמיקה שחורות, חלקן משוגעות למראה. על 
שולחנות אחרים מגוון של פמוטים וחפצי נוי אחרים. 
הקירות מכוסים במדפים ועליהם יצירות קרמיקה 
שונות. על הרצפה משטחי תצוגה וסתם משטחים 
שונים ומשונים שעליהם יצירות נוספות. לפנינו 

עושר רב שמייצג 25 שנות עבודה כקרמיקאית.

הרבה מיצירותיה של נילי הן דמויות. רובן מיוסרות 
וקרועות, כואבות וזועקות. "ניכור ואלימות הוא נושא 
שאני עובדת עליו שנים רבות", היא מסבירה. 
"מעבודה בקרמיקה יש לצפות גם למסר ולא רק 
ליופי אסתטי. מדובר במסר של זעקה, התמודדות 
עם כאב, פחדים ומציאות מעוותת. יש כאן גם 
מקומות אישיים שאינני רוצה להיכנס אליהם, אבל 
אינני עוסקת בצד האישי, אלא במה שקורה היום 
בין אנשים - חוסר הדיאלוג, החוסר במנהיגות 
מובילה, הן במקומות הקרובים אלינו והן באלה 
הרחוקים מאתנו. משהו בחברה שלנו מקולקל. 
החימר הוא בשבילי כלי עבודה ודרך ביטוי. עבודת 
הקרמיקה שלי מאתגרת אותי מאוד ונותנת לי 
בה  יש  מסרים.  ולהעברת  להבעה  אפשרויות 
התמודדות רעיונית, מבנית, עיצובית וטכנולוגית. 

אדמת הנגב שלנו היא מקור השראה חזק מאוד 
עבורי. אני מחוברת לנופי הנגב, לחומריות, לצבע. 
לטקסטורות ולשלל המטפורות שהאדמה יכולה 
להעניק. יש באדמה הצמאה, הסדוקה והקרועה, 
שגם מצמיחה יבולים, אינסוף דימויים והקשרים.

מחינוך לקרמיקה

נילי, בת 77, הגיעה ללהב עם גרעין של תנועת 
"השומר הצעיר" ב-1959, 7 שנים לאחר הקמת 
הקיבוץ. היא נולדה בקריית חיים וגדלה בגבעתיים. 
"גדלתי בבית פוליטי ומעורב", היא מספרת. "למדתי 
בבית הספר 'תיכון חדש' בתל אביב, שהיה בית 
ספר ברוח סוציאליסטית מאוד ולתנועות הנוער 
היה בו מעמד חזק." בבית הספר הכירה את חיים 
)ג'ומס( אורון. "אלה לא היו חיים קלים, אבל עם 
כל הקושי שהיה, מצאנו שהקיבוץ זו דרך חיים 

שמתאימה לנו". לזוג יש 4 ילדים ו-11 נכדים. 

"כל שנותי עסקתי בחינוך. הקמתי את בית הספר 
היסודי בלהב ועבדתי כמחנכת במשך 14 שנה. 
ניהלתי את בית הספר ובמקביל למדתי קרמיקה." 
זמן קצר לאחר שנסגר בית הספר בלהב, עם 
 ,1991 פתיחת בית הספר "ניצני הנגב" בשנת 
הקימה נילי את ענף הקרמיקה, כשהיא מתמחה 

בבניית קירות קרמיקה. "משרד החינוך ומפעל 
2002, מכרזים  הפיס פרסמו באותן שנים, עד 
במסגרת  ספר  בבתי  קרמיקה  קירות  ליצירת 
פרויקטים  להכניס  היתה  שמטרתו  פרויקט 
אמנותיים למערכת החינוך. זכיתי במכרזים האלה, 
שהיו בעילום שם ויצרתי בשנים האלו כ-30 קירות 
קרמיקה בכל האזור: ב'ניצני הנגב', רהט, לקיה, 
ירוחם, שדרות ו'מבואות הבשור', אבל גם בקרית 

גת ובגבעתיים." 

"מעבודה בקרמיקה יש לצפות גם 
למסר ולא רק ליופי אסתטי. מדובר 

במסר של זעקה, התמודדות עם 
כאב, פחדים ומציאות מעוותת. 

אני עוסקת במה שקורה היום בין 
אנשים - חוסר הדיאלוג, החוסר 

במנהיגות מובילה. משהו בחברה 
שלנו מקולקל. החימר הוא בשבילי 

כלי עבודה ודרך ביטוי.

תהליך ההכנה של קירות קרמיקה דורש דיאלוג 
עם הצוות החינוכי. "אלה היו תהליכים שבמסגרתם 
בחרנו ביחד אמירות ונושאים שלצוותי החינוך היה 

חשוב לעסוק בהם ואני הכנסתי את הסגנון שלי. 
ברהט ובלקיה היה תהליך מאד יפה, שבמסגרתו 
הם בחרו לעסוק במעבר מחיי נוודות ליישוב קבע. 
בשלב מסוים גם הצוות השתתף ואפילו הילדים 
עזרו. כל קיר כזה דורש חודשים של עבודה. מדובר 

בקירות ענק."

קירות קרמיקה
ללהב,  ה-60  חגיגות  במסגרת  שנים,   5 לפני 
התבקשה נילי להכין קיר קרמיקה גם לביתה, 
קיבוץ להב. "קירות קרמיקה הם דבר קהילתי 
מאוד. ביקשתי מהחברים להציע דימויים לדברים 
בקיבוץ, כמו הלינה המשותפת, חדר האוכל או 
ויצרתי ממנה  המקהלה. לקחתי את הרשימה 
סקיצה שתליתי בחדר האוכל. הסדנה ליצירת 
הקיר היתה פתוחה לכל מי שרצה לתת יד, גם 
לאלה שלא עסקו בקרמיקה מעולם. לימדתי אותם 
לעשות דברים פשוטים והם הגיעו ופיסלו דברים 
שדיברו אליהם. את כל הדברים שנוצרו בדרך 
זו חילקתי לתמונות מחיי הקיבוץ, כמו מסך עם 
אייקונים, כשכל אייקון הוא ענף שונה בקיבוץ." 
קיר הקרמיקה נקבע על קיר הכלבו, מקום מרכזי 
בקיבוץ. "אחרי שהתקנו את הקיר, קיימנו ערב 
תרבות שבו פתחנו את האייקונים וסיפרנו את 

הסיפור של הקיבוץ והקהילה."

2002 נגמר התקציב של משרד החינוך  בשנת 
וענף הקרמיקה הפך למרכז קרמיקה, המשמש 
כסדנה ליצירה של נילי וכמקום להוראת קרמיקה. 
"לא הפסקתי ללמד אף פעם. אני מלמדת את 
כל הגילאים, החל מילדים רכים, המשך בצעירים 
זמן או  גבולות  אין  ועד הגיל הבוגר שבבוגרים. 
גיל בקרמיקה. בשיטה שלי כל אחד יכול ליצור 
קרמיקה וליהנות מהיצירה", היא מסבירה. נילי 
בעולם  גם  כמורה  ובניסיון  בידע  משתמשת 
הקרמיקה. "אני אוהבת מאוד ללמד ומתייחסת 
"שיטות  אומרת.  היא  להוראה",  רבה  ברצינות 
הלימוד שלי פשוטות מאוד - מהקל לקשה. אני 
דידקטית מאוד ובונה תוכניות לימוד דידקטיות. 
אני משתדלת לקדם כל תלמיד ותלמידה על פי 
יכולותיהם וטעמם האישי ומכינה לכל אחד תוכנית 
עבודה אישית. אני מחפשת את המיוחד בכל אחד 
והולכת אתו. "מי שרוצה ללמוד קירות – ילמד קירות, 
מי שרוצה לפסל – ילמד פיסול ומי שרוצה ליצור 
כלים שימושיים – יעשה זאת. יש כאלה שלומדים 
כבר 15 שנים ויש מתחילים. כל העבודות נעשות 
בעבודת יד, בעזרת חפצים מהסביבה הקרובה, 

מהחצר ומהטבע." 

המבנה שבו שוכנת הסדנה מיום פתיחתה נבנה 
ב-1956 כפעוטון הראשון בקיבוץ. "המבנה הזה, 
ומקום  שלי  השני  הבית  פנינה,  הוא  מבחינתי, 
לאנשים לעבוד. יש כאן המון כלי עבודה והמון 

יש  אפשרויות. הדבר מתבטא אפילו בכסאות 
כסאות בעלי משענת גבוהה לאנשים הסובלים 
מכאבי גב, או כסאות קטנים לילדים. המבנה מזמין 
מאוד ומכיל כל מה שצריך לעבודת קרמיקה, כולל 
תנורים ואקסטרודר )מכשיר לדחיסת חימר ויצירת 
"אטריות" של חימר בתבניות המשמשות כבסיס 

לפיסול(".

ציפורי גיל
עבודותיהם  את  ותלמידיה  נילי  מציגים  השנה 
בתערוכה "ציפורי גיל" במוזיאון ארץ-ישראל בתל 
אביב. "פעם בשנתיים נותן המוזיאון מקום לעבודות 
של בני הגיל השלישי כתרומה לקהילה. נבחר 
נושא ארצי וחוגים שמעוניינים להשתתף מגישים 
הצעות. החלטנו להציג ציפורים שחורות בעלות 
מקור אדום וציציות, הקשורות לעולם הילדות ועולם 
האגדות. זו הפעם הראשונה שבה אנחנו משתתפים 
בפרויקט הזה, כי בעבר הנושאים לא דיברו אלינו. 
בציפורים יש מרחב אינסופי של אפשרויות, הן 
מבחינת המבנה והרעיונות והן מבחינת הטכניקות. 

זו הפעם הראשונה שעבדנו בחימר שחור."

נילי, החברה באגודת אמני הקרמיקה בישראל, 
אינה מפסיקה ליצור. "ליצור עבודה זה סוג של 
לידה. החימר הפך לחלק מחיי. הוא נוכח בחיי יום 

חומר, קירות וציפורים
נילי אורון מלהב יוצרת כבר 25 שנים בחימר. קירות הקרמיקה שיצרה מעטרים כ-30 בתי ספר 

ברחבי הדרום והמדינה. בסדנה שלה, הממוקמת במבנה שהיה הפעוטון הראשון בקיבוץ, היא מלמדת 
תלמידים בכל הגילים את אמנות הקרמיקה. הציפורים השחורות שהיא ותלמידיה יצרו משתתפות 

הקיץ בתערוכת "ציפורי גיל" במוזיאון ארץ-ישראל בתל אביב

יום, בנגיעות, בתחושות, במחשבות, בהתבוננות. 
אני מרגישה שהוא חלקיק מסך הכל החלקיקים 
שמרכיבים את עולמי. הקרמיקה עבורי היא סוג 
של עוגן בחיים. היא ערך מוסף, כמו ריקוד, ציור, 
ספר טוב או מוזיקה. יש לי עולם עשיר של דימויים 
והמון תוכניות וסקיצות לעבודות. לא אצליח לסיים 

את כולם."

קיר קרמיקה של נילי אורון. כ-8 מ׳ בביה״ס בשדרות

קיר קרמיקה של נילי אורון. כ-12 מ׳ בקיבוץ להב

קיר קרמיקה של נילי אורון. כ-6 מ׳ בתחנת אלונית לקיה-להב

נועה זמסקי

גיליון מס. 246 אוגוסט 2017  | 1213 |  עיתון בני שמעון 



אריזות גם במ.א. בני שמעון:
זורקים
לפח 

הכתום

הפח הכתום מיועד לאיסוף אריזות למחזור: 
 אריזות מזון מפלסטיק • קופסאות שימורים • קרטוני חלב ומשקה

• אריזות של מוצרי טיפוח • חומרי ניקיון למיניהם • שקיות של חטיפים וכדומה

חברה לתועלת הציבור

חדשות טובות!  עם תחילת שנת הלימודים ייפרסו 
ברחבי המועצה שלנו פחים כתומים, שיתנו מענה 
למחזור אריזות מסוגים שונים: אריזות של  מוצרי 
מזון ומוצרי ניקוי, שקיות ניילון, קרטוני חלב וסוגי 
אריזות רבים נוספים. הפחים הכתומים ייפרסו 
בסמיכות לבתי התושבים וינגישו את האפשרות 

למחזר פסולת לכל תושב ברחבי המועצה. 

הפחים הכתומים מגיעים אלינו במסגרת יישום 
החוק להסדרת הטיפול באריזות, שנחקק בשנת 
2011 ומטיל על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים 
ואריזות שירות את החובה לעמוד ביעדי מחזור 
הקבועים בחוק. מטרת החוק היא לצמצם את 
ולעודד  פסולת האריזות, למנוע את הטמנתה 
שימוש חוזר באריזות. החוק הוא חלק מיישום 
תפישת האחריות המורחבת של היצרן, שלפיה 
היצרן או היבואן ש"הכניס לשוק" את המוצרים 
על אריזותיהם, הוא שאחראי לטפל באותן אריזות 
ולמחזר אותן. היצרנים והיבואנים נדרשים לדווח 
מדי שנה על משקל האריזות של המוצרים הארוזים 

לעמוד  כדי  מוכר,  גוף  עם  ולהתקשר  שמכרו 
בדרישות החוק ולממן את כל עלויותיו. 

השלכת  הרגלי  של  משמעותי  בשינוי  מדובר 
ותרבות  אורח החיים המודרני  הפסולת שלנו. 
הצריכה המתחזקת בעשורים האחרונים מובילים 
ליצירת הרים של פסולת. לפי סקרים שנערכו 
בשנים האחרונות, מייצר הישראלי בממוצע כמעט 
2 ק"ג אשפה מדי יום. עיקר נפח הפסולת בפח 
הירוק )כ-2/3( היא פסולת אריזות. אם נמחזר 
אותה בפח הכתום החדש, נקבל פח ירוק בנפח קטן 
בהרבה. חשוב להבין שהפרדה במקור של האריזות 
היא חשובה על מנת שאפשר יהיה למחזר אותן. 

יקרה עם  ואם אתם שואלים את עצמכם: מה 
הכתום?  לפח  אותן  שתשליכו  לאחר  האריזות 
הפחים הכתומים יאספו בנפרד מהפחים הירוקים, 
ע"י משאית אחרת לפינוי אשפה. תכולת הפחים 
תועבר לאתר מיון שבו מתחם נפרד וייחודי של 
תאגיד מחזור האריזות "תמיר". שם ימוינו האריזות 
בצורה מכנית וידנית בהתאם לסוג החומר שממנו הן 

 הפחים הכתומים מגיעים לבני שמעון
מפרידים פסולת אריזות 

עשויות: מתכת, ניילון, PET )פלסטיק של בקבוקים(, 
נייר מצופה פלסטיק )קרטוני חלב למשל( ועוד. כל 
סוג חומר ייארז בנפרד וישלח למפעל טיפול מתאים. 

בחודשים הקרובים אנחנו מתכננים קמפיין הסברה 
והטמעה במגוון ערוצים: מערך הסברה מדלת 
לדלת על ידי בני הנוער, פעילות במערכת החינוך, 
פרסומים בערוצי התקשורת השונים, בהפנינג 
המועצה בסוכות ועוד. הצלחתו של הפרויקט תלויה 
בכולנו. אנחנו מזמינים כל אחד ואחת מכם לקחת 

בו חלק, למעננו ולמען כדור הארץ. 

דדי ונופר זורקים אריזות לפח הכתום 

https://www.youtube.com/ -
watch?v=PaQbnlPe4QQ

מקום מפגש סביבתי / סיון שלחין, רכזת איכות הסביבה 

פסולת אריזות מכל הסוגים )חוץ מזכוכית וקרטונים עבים( 
אריזות פלסטיק של מוצרי מזון )למשל אריזות של  אריזות פלסטיק     

מוצרי חלב - מילקי, קוטג'     
וכל סוגי המעדנים, קופסאות של סלטים(     

שקיות ניילון  

אריזות קלקר  

)כמו שפופרות משחת שיניים, או בקבוקי סבון נוזלי( אריזות של מוצרי היגיינה   

שקיות חלב  

)כמו אריזות אורז או עדשים(, שקיות של חטיפים שקיות מזון    

מפלסטיק ועוד שקיות אריזה    

קופסאות שימורים, מכלים של דאודורנטים ושל אריזות מתכת    
תרסיסים שונים, אריזות של תחליפי חלב לתינוקות,     

אריזות של מוצרי טיפוח וכדומה     
קרטוני חלב ומיץ קרטוני משקה    

על האריזות להיות ריקות משאריות מזון, כדי לא לפגוע בתהליך המחזור.

מה 
זורקים 

לפח 
הכתום?
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זרקור לחינוך בגיל הרך / חנה רוטבלט, מנהלת מחלקת הגיל הרך

ראיון עם הדס גרינברג - מנהלת הגיל הרך בבית קמה

ספרי מעט על עצמך
שמי הדס גרינברג ואני גרה במושב ניר עקיבא. 
20 שנה. בעשרים השנים  אני גרה בדרום כבר 
הראשונות לחיי גרתי בקיבוץ כפר סאלד בצפון. 
הגעתי ללמוד באוניברסיטה בבאר שבע, הכרתי 

את בעלי וזהו! נתפסתי!

יש לי 3 ילדים. הגדול בן 17, האמצעית בת 14 והקטן 
בן 9, מה שאומר שבתור אמא נפרדתי מהגיל הרך 
לפני כמה שנים, אך הגיל הרך הוא האהבה הגדולה 
שלי. אני עובדת בתחום הניהול  בגיל הרך מזה 12 
שנים. בהכשרתי אני מדריכה התפתחותית. עבדתי 
שנים רבות במכון מיל"ת )מינוף יכולות להשגת 
תוצאות(, בקרן רש"י, במכון להתפתחות הילד 
במועצה האזורית שדות נגב ובמועצה האזורית 
להיות  שקשה  חשתי  כלשהו  בשלב  מרחבים. 
עצמאית. התחלתי לעבוד בחצי משרה בקיבוץ 
גבים בתהליך הצמיחה והקליטה בהרחבה וליוויתי 
את המערכת בתהליך של פתיחת שכונה חדשה,  
הצטרפות של משפחות ושני מבצעים צבאיים. "צוק 
איתן" היה מאתגר במיוחד, אחרי שחודשיים עבדנו 
כרגיל, כי המערכת כולה ממוגנת ומכיוון שהכל 
ממוגן, צריך לעבוד כרגיל. עמדנו בפני האתגר של 
מערכת עוטף עזה, מטפלות שמגיעות משדרות 
ומבצע צבאי. במהלך המבצע פתחתי גן של משרד 
החינוך. הטילים עפו מעל הראש ואני עסקתי בהשגת 
היתה  איתן"  "צוק  שלאחר  התקופה  אישורים. 
מבחינתי נקודת שבר. גם הקהילה פחות מצאה 
את עצמה ואני הייתי כבר מותשת. אחרי חמישה 
חודשים של פסק זמן, הגעתי לנירים )כנראה שאני 
נמשכת לאזור( וגם שם קיבלתי מערכת בפוסט 
טראומה, לאחר הטרגדיה שפקדה את הקיבוץ. גם 
שם אני מלווה אותם בתהליך של צמיחה. כשהגעתי, 
מנתה מערכת הגיל הרך בנירים 33 ילדים. בשנה 

הבאה צפויים 73 ילדים. 

איך הגעת לבית קמה? 
יום אחד עברתי בכיכר של בית קמה ואמרתי לעצמי: 
"בבית קמה לא מחפשים רכזת?" כנראה, צריך 
לבקש, כי כאשר מבקשים זה קורה! משם התחיל 
הקשר ואני בבית קמה כבר 7 חודשים. קיבלו אותי 
יפה מאוד. יש בבית קמה אווירה חמה מאוד של 
התגייסות קהילתית ורצון שתהיה מערכת טובה 
ומוצלחת ובאמת יש לי תחושה שאני לא לבד. יש 
פה הרבה גורמים שדוחפים  כדי שאצליח. זאת 
באמת תחושה מאוד מאוד טובה. שבעת החודשים 

עברו כמו יום אחד ובכיף!

מה הם האתגרים העומדים לפניכם?
האתגר העיקרי שאנו עומדים בפניו ונעמוד בשלוש 
השנים הקרובות הוא הצטמצמות של המערכת. 
ירידה במספר  כבר בשנה הבאה אנחנו רואים 
הילדים. זה מתחיל בתינוקות ומן הסתם יהיה גם 
בשאר היחידות. אנחנו מתמודדים עם סמל אחד 
פחות ממשרד החינוך והתקבלה החלטה לקנות תקן 
לגן השלישי, כדי לשמור על חינוך איכותי ואינטימי. 

בית התינוקות עומד להיות קטן מאוד וצריך להחליט 
באיזה אופן מפעילים אותו, כי מדובר ביחידה קריטית 

ומשמעותית מאוד בתוך הרצף הגני. 

זה יהיה האתגר שלנו: להמשיך ולשמור על המערכת. 
גם כשהמערכת עובדת והיא יציבה, נדרש כל הזמן 
לשאוף קדימה. אין אפשרות להישאר בקו ישר, 
כי להישאר זה סוג של חזרה לאחור. כל הזמן יש 

להתקדם ולדעת מה לעשות. 

שלושת הפרויקטים הגדולים שלקחנו על עצמנו 
לשנה הקרובה הם בעצם החצרות המשותפות, 
אנחנו רוצים לעשות כיתת לימודים בחוץ, באזור 
שבין שני הגנים הבוגרים המקבילים שיש לנו, כדי 
שיהיה מרחב צומח של למידה משותפת - אולי אזור 
האכלה לציפורים או גינה לימודית משותפת. פרויקט 
נוסף הוא הפעלת גן שעשועים ובנייה של גן שעשועים 
חדש. אלה הפרויקטים החשובים לשנה הקרובה. 

כמובן, הדבר החשוב ביותר הוא להמשיך ולפתח 
את הקשר עם ההורים, דבר שחשוב לשמר אותו 
באופן תמידי. אני רואה בהורים חלק בלתי נפרד 
מהמערכת. אנחנו לא עובדים רק עם הילדים, אלא 
גם עם ההורים. הורים בכלל וההורים בבית קמה 
בפרט רוצים להיות שותפים ומעורבים. הם אינם 
מקבלים את הדברים כ"כזה ראה וקדש". יש להם 
מה  להגיד. אין  צורך להסכים על כל דבר, אבל חשוב 
לקיים דיאלוג מתמיד, להשאיר את הערוץ פתוח 
ולהעביר את המסר: "דברו אתנו". לפני שבועיים 

קיימנו פגישה של כל הורי הגיל הרך. הפגישה היתה 
חשובה ומוצלחת מאוד ובעקבותיה אני מתכוונת 
3 מועדים לפגישות כאלה  לשבץ בשנה הבאה 
ולהודיע עליהם מראש, כך שההורים ידעו שיתקיימו 
שיחות בתחילת השנה, באמצעה ובסופה. ההורים 
יראו שיש במהלך השנה עוגנים שמאפשרים לקיים 
ערוץ פתוח, להגיד מה חשוב להם, לשאול שאלות, 
להביע דעות ולקבל פידבק. בשיחה עלו דברים שאני  
שמחה שעלו. לא היה שום דבר חמור או דחוף, אך 

זה היה הזמן והמקום לדבר על הדברים. 

וגם  בנירים  לעבוד  ממשיכה  שאת  אמרת 
עובדת בבית קמה. איך זה לעבוד בו בזמן 

בשתי מערכות של הגיל הרך? 
זה מאתגר לעבוד בשתי מערכות, כי מדובר לא רק 
בשתי מערכות, אלא בשתי מועצות אזוריות ושני 
עולמות: המועצות האזוריות אשכול ובני שמעון שונות 
מאוד – באופי, בהתנהלות ובתרבות הקהילתית. 
ממש שני עולמות שונים. בהתחלה היה לי קשה יותר 
לעשות את המעברים וההפרדות, אבל היום זה כבר 
זה טבעי וזורם יותר. למדתי להכיר את בני שמעון.

מה מיוחד בבני שמעון?
בבני שמעון הכל מסודר ומובנה מאוד. באשכול 
יותר חם ופחות  יותר פתוח. מצד אחד זה  הכל 
פורמאלי, אבל זה גם "פחות". הדבר שלך נראה 
קטן מאוד. כשאת בקשר קבוע אתי, את לא מחכה 
שאני אתקשר אליך, אלא את יוזמת את הפגישות 
ושואלת את השאלות. אילו הייתי מגיעה לנירים 
בלי ידע, הייתי אבודה. רכזת שמגיעה לבד היא 
אבודה, כי אין מי שילווה אותה וייקח אותה יד ביד. 
היא צריכה ללמוד את הדברים בעצמה. פה, בבני 
שמעון, התחושה היא שיש מישהו שיחזיק אתך את 
הדברים. לא משאירים אותי לבד. אפילו דבר קטן 
כמו נוהל צהרונים, למשל, מלחיץ אותי מאוד. בגבים 
לא הצלחתי אף פעם ופה אמרתי: "רגע! את לא 
לבד." זה בדיוק העניין. בכל דבר יש מי  שעוזר וזה 

מוריד מאוד את המתח והלחץ.  

לסיכום:
כשעובדים בקיבוץ, צריך להרגיש שזה בית, כי 
אם אני, כמנהלת הגיל הרך, לא ארגיש שהקיבוץ 
אוכל לעשות את  והקהילה הם הבית שלי, לא 
העבודה באופן כזה שגם לילדים זה יהיה בית. לא 
סתם קוראים לבתי הילדים בקיבוץ "בתי ילדים" 
ולא מעונות יום, גנים או כיתות. זה בית ילדים  - בית 
למבנים, לשבילים, לחצרות ולמדשאות וכדי שזה 
יהיה  בית לילדים, עליו להיות בית גם עבור המנהלת. 
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עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

equalizer.ns@gmail.com
equalizer-ns.com

 נקודת שוויון - בית לכל מה 
ששווה

טובת הילד או אפליה?
הזכות להורות משנה צורה

נקודת שוויון / עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

את  בוחנת  העבודה  בעולם  האפליה  שאלת 
ההתאמה בין דרישותיו של המעסיק ובין צרכי 
יחסית:  פשוטה  המשוואה  בפועל.  התפקיד 
ייתכן  התאמה?  אין  אפליה.   אין  התאמה?  יש 

שמתקיימת אפליה. 

כשמדובר בהורות - תפקיד חשוב, אם לא התפקיד 
זכויות רבות  חיינו, שמגלם בתוכו  החשוב של 
)למשל, הזכות לכבוד, לאוטונומיה, להגשמה 
וחובות בצדן  ועוד(  עצמית, לתכנון המשפחה 
)למשל, לספק ביטחון, צרכים נפשיים, גופניים 
והתפתחותיים( - ניתן להציב את המשוואה ולבדוק 
האם הדרישות שמציבה המדינה למי שרוצה להיות 

הורה רלוונטיות לתפקיד. אם כן - הכל בסדר. 

ואם לא?
שדן  בבג"ץ  לאחרונה  הובעה  המדינה  עמדת 
בהגדרת "הורים מיועדים", בחוקים המסדירים 
פונדקאות ואימוץ. שני החוקים מתייחסים ל"איש 
ואשה שהם בני זוג", או "איש ואשתו יחד". כלומר, 
"דרישת התפקיד" לגבי הורות, על פי המדינה, היא 

נישואים הטרוסקסואליים. 

המדינה הכירה בבעייתיות, אך בחרה שלא להרחיב 
את ההגדרה, אלא שההגדרה כבר התרחבה 

ממילא. 

עניין של ביולוגיה? 
הורות כבר אינה רק עניין ביולוגי בין שניים. גבול 
המערכת הזוגית נפרץ והורות, במקרים רבים, 
היא תוצר של מערכות יחסים רבות-משתתפים. 

תרומת זרע, תרומת ביצית, פונדקאות, אימוץ... 
ומעלות שאלות של מעמד  האפשרויות רבות 

וזהויות, משפחה, זכויות ודת.  

"אין אימוץ אלא ע"י איש ואשתו יחד"
דובר רבות על כך שהחוק ועמדת הממשלה, כפי 
שהוצגה בדיון האחרון בבג"ץ, מפלים את הקהילה 
הגאה, משום שהם מבחינים בין זוגות "רגילים", 
"חריגים",  זוגות  לבין  כלומר הטרוסקסואליים, 
כלומר חד-מיניים. המדינה טענה שילד מאומץ 
נושא ממילא כל חייו תחושת חריגות ורצוי להימנע 

מלהעמיס עליו מטען נוסף.  המילה "חריגות" ביחס 
להעדפה מינית וההתייחסות למשפחה החד-מינית 

כאל "מטען", נוטפות דעות קדומות ואפליה.

בכל מה שקשור להורות מבחירה, שאינה נוצרת 
במגע מיני, ההסדרים הקיימים אינם תואמים את 
עקרון השוויון והערך החוקתי של כבוד האדם 
ואפלייתם של זוגות חד-מיניים היא רק חלק מכך. 

, מי עוד, לפי המדינה אינו ראוי  אז 
להיות הורה? 

ההסדרים להורות הפועלים בשם "טובת הילד" 
מפלים יותר ממגזר אחד באוכלוסייה. שימו לב, 

אולי גם אתם כלולים ב"רשימה השחורה"...

מעמד משפחתי 

המדינה אינה מעוניינת שאנשים שאינם חיים 
בזוגיות יהיו הורים. איך יודעים זאת? חוק האימוץ 
קובע כי יחידנים, אנשים שאינם בזוגיות, יבואו 
בחשבון כמאמצים רק כאפשרות ב' ורק בתנאים 
מסוימים )נשוי להורה מאמץ או קרוב של הילד 
שהוריו נפטרו(. אין בחוק אפשרות שרווקים יאמצו 
ילדים בכל דרך אחרת. גם חוק הפונדקאות אינו 
מאיר פנים ליחידנים והוא אף מגדיל ומפלה גברים 

יחידנים לעומת נשים יחידניות.

גיל

המדינה אינה מעוניינת בהורים מבוגרים. איך יודעים 
זאת? כי החוק קובע פער גילים מינימלי של 18 
שנים בין המאמץ לבין המאומץ, אך השירות למען 
הילד )הגוף במשרד הרווחה האחראי על אימוץ 
ילדים( קבע עצמאית כי יש גם פער מקסימום ולא 
יאופשר אימוץ כאשר פער הגילים בין המאמצים 
לבין המועמד לאימוץ עולה על 43 שנים. כלומר, 
בפועל, לאנשים שגילם מעל 43 לא יאושר במדינת 

ישראל אימוץ של תינוק שגילו עד שנתיים. 

מוגבלות 

מדינת ישראל מבקשת מאתנו, אזרחיה, שלא 
נפלה את המוגבלים פיזית או נפשית. היא מבקשת 
מאתנו לראות את יכולותיהם מעבר למוגבלות 

ולנהוג בהם כבכל אדם, אבל בכל הנוגע להורות, 
דעתה של המדינה שונה לגמרי. איך יודעים זאת? 
כי בכל המוסדות המטפלים באנשים עם מוגבלות 
קיימת הפרדה מגדרית שתכליתה למנוע רבייה. 
מוגבלים פיזית או נפשית המבקשים לעבור טיפולי 
פוריות, נדרשים להביא אישור מסוגלות הורית 
וחוק האימוץ דורש שהורים מאמצים יהיו בעלי 

בריאות תקינה.  

דת  

 המדינה אינה מעוניינת בעירוב דתות. איך יודעים 
זאת? כי המדינה קבעה בחוק איסור אימוץ של בני 
דת אחרת מזו של המאמצים. הורים שאימצו ילדים 
מחוץ למדינה באימוץ בין-מדינתי )המוסדר אף 
הוא בחוק(, נדרשו להעביר את הילד גיור ולא רק 
למול אותו, גם אם מדובר בתינוק רך בימים, שגדל 
אצל הוריו מימיו הראשונים. גם הורים שהביאו 
ילד מפונדקאית שאינה יהודייה נדרשו לגייר את 
התינוק, גם אם הזרע והביצית שייכים לשני הורים 
יהודים והפונדקאית, מעצם הגדרתה ככזו, רק 

נשאה את העובר ברחמה. 

לאלה יש להוסיף גם אנשים שהכנסתם נמוכה, 
שהשכלתם בסיסית ועוד. 

האם אלה דרישות המתבקשות מאופיו של 
התפקיד? 

המדינה טוענת, כי כל אותן דרישות נועדו להבטיח 
את טובת הילד, אך תשובה זו אינה מספקת.

שונות  קבוצות  המדירים  הקיימים,  להסדרים 
בטענה של טובת הילד, אין בסיס מחקרי. אין ולו 
מחקר אחד שהוכיח כי הורים השייכים לאחת 
הקבוצות הרשומות ב"רשימה השחורה" לעיל, 
יכולים להיות  אינם  כמו משפחות חד-מיניות, 
הורים טובים ממש כמו "איש ואשתו יחד", שהם 
האידיאל המוגדר בחוק. לכן, אין מדובר ב"דרישת 
סף" לגיטימית למען "טובת הילד", אלא בדרישה 
מפלה, שמציפה איים של אפליה ודעות קדומות 
נגד קבוצות שלמות באוכלוסייה, שהמדינה רואה 

כחריגות וכ"מטען" על כתפיה. 

מרכז "מעברים נגב צפוני" שמח להציג 
את Coffee&Job - סדרת מפגשים מרתקת, 
חדשנית ומעוררת השראה ומחשבה על עולם 

התעסוקה, על כוס בירה.

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במפגשים 
ולהיחשף לידע וכלים בנושאים החשובים 

והעדכניים ביותר ולמה שכדאי לדעת על עולם 
התעסוקה העכשווי והעתידי.

ונעבור לתחזית: המפגש הראשון כבר מעבר 
לפינה ויתקיים בנבטים ביום חמישי, 7.9. 

במפגש נציג בפניכם את התחזית של עולם 
העבודה המשתנה.

התעסוקה של המחר כבר אינה נגזרת  בהכרח 

Coffee&Job בני שמעון    
התחזית של עולם העבודה המשתנה

בואו להתכונן לשוק העבודה העתידני על כוס בירה 
ולקבל ידע וכלים חדשניים על מגמות ומקצועות בעולם העתיד.

אל תישארו מאחור!!!
להרשמה ופרטים: 050-5547444 

הדס טרנטו, מעברים נגב צפוני

מהמקצוע שלמדנו או מהתפקיד האחרון 
שמילאנו. האפשרויות רבות ומגוונות יותר 
ונגזרות מהכישורים ותחומי העניין של כל 

אחד מאתנו. עובדה זו מחייבת אותנו לשינוי 
תפיסתי בהגדרת המטרות שלנו ואף לחשיבה 

מחוץ לקופסה. 
בואו לשמוע וללמוד על השינויים והמגמות 

בשוק העבודה העתידי: מה הם מקצועות 
העתיד ואלו מהם ייעלמו, כיצד ניתן להיערך, 

מה כדאי ללמוד ומה הם המיומנויות והכישורים 
שאנחנו יכולים לרכוש על מנת להשתלב בו 

בצורה הטובה ביותר.
ניפגש ביום חמישי, 7.9, בשעה 20:00, 

במועדון בנבטים. 

Coffee&Job

ן ו ע מ ש י  נ ב

7.9.2017 

בשעה 20:00
 

בנבטים
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כשהייתי בפעם הראשונה בקורס מורים 
ליוגה, נתקלתי בתופעה מוזרה. במהלך 
הקורס חוו כמה תלמידים וביניהם גם אני 
פציעות מסוגים שונים, מתיחות ודלקות 
גב  או  צוואר  כאבי  וברצועות,  בגידים 
ועוד. חלק מהפציעות דרשו זמן החלמה 
ממושך מאוד עד לחזרה לפעילות מלאה 
וללא כאבים. שאלנו את המורה מדוע 
זה כך ומה ניתן לעשות, אך לא קיבלנו 

תשובה שהניחה את דעתנו.

בקורס המורים השני שבו השתתפתי, 
שהיה מאתגר לא פחות מבחינה פיזית, 
לא סבל אף תלמיד מפציעות או נזקים 
כלשהם. זה היה קורס גדול, שהשתתפו 
בו כ-50 תלמידים ואיש מהם לא נפצע. 

כשהתחלתי  הזו,  החוויה  בעקבות 
ללמד ולפתוח קבוצות יוגה כאן, בבני 
שמעון, שמתי לי למטרה לקיים תרגולי 
יוגה "בטוחים". מעל הכל היה לי חשוב 
שמתרגלי היוגה שמגיעים לשיעור לא 

יסבלו מפציעות או נזקים גופניים.  

לפני שנתיים הגעתי לקורס מטפלים 
בשיטת עוצמת הרכות. בקורס הדגישו 
בפנינו את החשיבות שיש לתשומת לב 
לגוף ולחוויה. בשיטה הזו, הן המטפל והן 
המטופל לומדים בכל רגע ורגע לשים 
לב לתחושות בגופם ולתת להן מקום 
לומדים שהתחושות  והקשבה. אנחנו 
אמצעי  למעשה  הן  בגוף  השונות 
התקשורת של הגוף, שמשתף אותנו 
בחוכמתו, מבקש מה שהוא צריך ומה 
אותנו  ומעיר  לנו  מזכיר  עבורו,  שנכון 
אחד  כל  עבורנו.  ביותר  בטוב  לבחור 
וכל אחת מאתנו הוא האחראי הבלעדי 
להקשיב ולהבין במה הגוף משתף אותנו. 
אף מטפל או מורה שאנו מבקשים את 
את  עבורנו  "לפרש"  יוכל  לא  עזרתו, 
אותותיו של הגוף. הם יוכלו לכוון, ללמד 

מקומפגש לבריאות / אילן שכטמן 

הם  עצמנו.  אל  להתקרב  לנו  ולסייע 
יתנו לנו כלים להתבוננות פנימה וינחו 
אותנו בשבילי העמקת המודעות, אך את 
המפגש הישיר שלנו עם גופנו - איש לא 
יוכל לעשות במקומנו. כשנהיה אמיצים 
במידה מספקת להביט פנימה ולפגוש את 
מה שיש עכשיו, נגלה אוצרות אמיתיים. 
רוב הזמן אנחנו רגילים לברוח מתשומת 

לב, אז מה נגלה אם ננהג אחרת?     

הכלים שרכשתי בלימוד עוצמת הרכות, 
משולבים כיום באופן טבעי בתרגול היוגה 
שלי. אני מעודד את המתרגלים בשיעור, 
כפי שאני מזכיר גם לעצמי, לשים לב אל 
הגוף, לחזור ולמקד את תשומת הלב 
פנימה, לתת מקום לכל מה שעולה בנו, 

מתוך הקשבה, סבלנות וקבלה. 

ב-2.11.17 יפתח קורס של עוצמת הרכות 
העצמה  בקורס  מדובר  להב.  בקיבוץ 
והתפתחות אישית בן 6 מפגשים, מדי יום 

חמישי, בשעות 21:00-18:00, בהנחייתן 
של שתי מורות בכירות מבית הספר של 
עוצמת הרכות. הקורס כולל לימוד של 
כלים מעשיים לחיים, תרגילים לפיתוח 
המודעות ועבודה בקבוצה. בנוסף לכך, 
נלמד את טכניקת הנענוע של עוצמת 
הרכות, המכונה "הפעמה" ומחזירה לנו 
את החוויה הראשונית של פעימות לב 
העובר והתחושה החמימה של רחם עוטף 
ומחבק. אני מזמין כל אחת ואחד מכם 
לחוויה מרגשת ומיוחדת במינה - סדנה 
ונתקרב אלינו  שבה נפגוש את עצמנו 

באהבה.

מתגורר  להב,  קיבוץ  בן  שכטמן,  אילן 
המועצה,  ביישובי  יוגה  ומלמד  בשובל 
תלמיד של עוצמת הרכות לקראת הסמכה 

לתעודת מטפל.

050-9034245
ilanshechtman@gmail.com

יוגה ועוצמת הרכות
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נפלא. יופי של ספר - מקסים, כתוב היטב, מעניין 
למוזיקה הטובה שאסור  אותך  ובעיקר מחזיר 
שתישכח או תיעלם בתוך כל הפופ הממוסחר 
והמסונתז המציף אותנו ברדיו ובמצעדים. לכו 
ותרכשו את הספר הזה. הוא יחזיר לכם אור לפנים. 

מומלץ לשמוע את האלבום ברקע.

סוף עונת התפוזים: 
https://www.youtube.com/watch?v=_X_

MAbcGMrk

מקומפגש ספרותי / שניר פלג

את המוזיקה גיליתי בשלב מאוחר יחסית בחיי. קודם 
באה האמנות ורק לאחר מכן התחלתי להיחשף 
למוזיקה טובה. למוזיקה ישראלית טובה הגעתי 
דרך המוזיקה הלועזית. התחלתי לשמוע "פרוגרסיב 
רוק" ובצבא הכרתי את "דיפ פרפל" ו"לד זפלין". 
רק אז התחלתי להיחשף למוזיקה ישראלית ולרוק 

ישראלי.

האזנתי  שבה  הראשונה  הפעם  את  זוכר  אני 
לאלבום של להקת "תמוז", עם הפתיחה הנפלאה 
יותר כחול", שמתחילה  של "מה שיותר עמוק 
עם האורגן ומתווספות לו הגיטרות - החשמלית 
והאקוסטית. אני זוכר שאמרתי לעצמי: "וואו, יש 
כאן להקה בינלאומית! איזה סאונד, אלו ביצועים, 
אלו אנרגיות יש לשלום חנוך!" עד היום אני חושב 
שזה האלבום הישראלי הטוב ביותר שהופק כאן. 
כשהיה לי ריב עם בת זוגי, שלחתי לה את השיר 
"לא יודע איך לומר לך". כשרציתי לשמוע משהו 
אנרגטי, שמתי את "אהבה שקטה" ואת "סוף עונת 
התפוזים" וכשחיפשתי גרוב, שמעתי את "ככה את 

רצית אותי" ו"הולך בטל".

נולדתי באמצע שנות השבעים, לאחר מלחמת 
יום הכיפורים ועליית בגין לשלטון. הן הסתיימו 
לחוות את  הייתי צעיר מדי  בן חמש.  כשהייתי 
האירועים והתהפוכות שקרו כאן, אבל כשהתבגרתי 
הבנתי עד כמה היו השנים הללו  חשובות, מלאות 
תהפוכות, מעניינות ולא פשוטות, וכך גם במוזיקה 
- עשור של שינויים, חיפוש של קו מוזיקלי חדש 
והשפעות מחו"ל. ואז הגיע הספר הזה של בועז 
כהן והחזיר אותי אחורה, לימים שבהם שמעתי את 
האלבום הזה לראשונה ולעונג שחוויתי עם שמיעתו.

בועז כהן, שהאזנתי באופן קבוע לתוכנית הבוקר 
וכאדם  בתחומו  כידען  מעריך  ואני  ברדיו  שלו 
זורמת בעורקיו, הוציא ספר שהוא  שהמוזיקה 
יותר מספר על להקה כלשהי, טובה ומהפכנית 
ככל שתהיה, אלא ספר על תקופה שלמה, על 
שנות השבעים בישראל, שלהקת תמוז היא חלק 
חשוב מהן. מדובר בלהקה שפעלה בתפר שבין 
מלחמת יום הכיפורים להסכם השלום עם מצרים, 

תקופה שנעה בין ייאוש גדול לתקווה גדולה, אבל 
בעיקר להקה שהביאה בשורה חדשה למוזיקה 
הישראלית והראתה שאפשר לעשות כאן רוק טוב.

לכאורה, פעלה להקת "תמוז" שנה אחת בלבד, 
אך השפעתה על מה שבא לאחר התפרקותה היא 
מדהימה. הדינמיקה בין חברי הלהקה, ובעיקר בין 
אריאל זילבר לשלום חנוך הדומיננטיים, מלחיני 
השירים העיקריים, תופסת מקום נכבד בספר. 
כהן מיטיב לתאר את חברי הלהקה ולספר את 
סיפוריהם האישיים, תוך כדי תיאור התהליך של 
הפקת האלבום. השינוי המרתק מכל היה כשלואי 
להב, שעבד אז עם ברוס ספרינגסטין, הגיע לארץ 
והשתלט על הפקת האלבום, סילק את אורי זהר 

מהשפעתו על הלהקה ושינה את העיבודים. 

היה  לא  זילבר  אריאל  שחושבים,  מה  למרות 
הגורם לפירוק הלהקה. חבריה טוענים שהלהקה 
היתה מתפרקת בכל מקרה. מדהים לראות איך 
חנוך וזילבר, שניהם אמנים אהובים עלי, הצליחו 
מאד לאחר פירוק הלהקה, כשכל אחד מהם 
פונה לכיוונים ולסגנונות מוזיקליים שונים, שאת 
השפעותיהם אפשר לשמוע באלבום. הם לא היו 
היחידים שהצליחו. כל אחד מחברי הלהקה המשיך 
לעשות חיל ולעסוק במוזיקה. מאיר ישראל הוא 
עדיין מבכירי המתופפים המקומיים. יהודה עדר 
הוא ממקימי בית הספר "רימון" ואיתן גדרון המשיך 
לעבוד במוזיקה, לנגן ולהפיק כמה מהאלבומים 

הטובים שיצאו מכאן.

בועז כהן ניחן בכישרון כתיבה נהדר וזה ניכר בספר 
זה, כמו גם בספרו האוטוביוגרפי הקודם. גם בספר 
זה משתף אותנו כהן בשנות השבעים שלו. אין זה 
רק סיפורה של הלהקה, אלא סיפורה של הלהקה 
דרך עיניו של כהן, כנער שגדל בתקופה מורכבת 
ומעניינת ומגלה עולם עשיר של מוזיקה. מי שעוקב 
אחריו בפייסבוק, יודע שכהן יודע לספר סיפורים 
מילדותו בחן רב, בשילוב תמונות וצילומים. גם 
לאורך הספר משובצים צילומים ישנים של עיתונים 

וחפצים מהתקופה ההיא. 

וכשאפתח את הדלת / בועז כהן
מרום תרבות ישראלית, 158 עמודים

מקומפגש בטוח / עמליה פולק דגן, ביטוח ותכנון פיננסי

בעקבות התפתחויות רפואיות וטכנולוגיות, עלתה 
תוחלת החיים  והיא עומדת כיום על כ-80 שנה לגבר 
וקצת מעל 84 לאשה. בשורה משמחת זו טומנת 
בחובה יעדים ואתגרים חברתיים וכלכליים רבים. 
בישראל חיים כיום כ-200,000 בני-אדם סיעודיים 
יוכפל בעשרים בשנים  זה  והצפי הוא שמספר 
הקרובות. יותר אנשים צפויים להפוך לסיעודיים 
והם צפויים להישאר במצב סיעודי למשך זמן ארוך 
יותר. יש לציין, כי הסיכון להפוך לסיעודי הזקוק 
לעזרה בתפקוד היום-יומי קיים גם לגבי אוכלוסייה 

צעירה יותר, עקב מחלה או תאונה.
כשאדם הופך לתלוי באחר או סיעודי, ההשלכות 
הן גם ובעיקר על התא המשפחתי, שנדרש לשנות 
את הרגלי העבודה שלו, הזמינות שלו לטיפול 
באדם הסיעודי והתנהלותו הכלכלית, כל זאת לצד 

המעמסה הרגשית הכרוכה בכך.
החוק בישראל מטיל את האחריות לטיפול באדם 
הסיעודי על בני המשפחה. עלויות הטיפול הן גבוהות 
ומגיעות לכ-10,000 ₪ לטיפול בבית והרבה מעבר 
לכך, 20,000-14,000 ₪, במוסדות סיעודיים. מעבר 
לעלויות אלה, יש עלויות רבות נוספות, כמו התאמת 
הבית, רכישת ציוד ואביזרים ועוד. האדם עצמו 
ומשפחתו נאלצים לממן עלויות אלה מחסכונות 
ורכוש קיים ולעיתים אף נדרשים לקחת הלוואות, 

דבר שעלול להביא לקריסה כלכלית, שממנה קשה 
להתאושש.

הטיפול הסיעודי אינו נכלל בסל הבריאות והמערכת 
הציבורית מעניקה סיוע מוגבל וחלקי.

5 תנאים הקובעים את  הביטוח הלאומי קבע 
הזכאות לגמלת סיעוד:

תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה.   .1
בדיקת הכנסות.   .2

3. קבלת קצבה נוספת. לא ניתן לקבל שתי קצבאות 
במקביל.

קבלת הקצבה מותנית בכך שהתובע גר בבית   .4
וזקוק לעזרת אחר בביצוע של פעולות יומיומיות.

5. התובע זקוק במידה רבה לעזרתו של אחר בביצוע 
של פעולות יומיומיות.

הזכאים לגמלה יכולים לבחור מתוך סל השירותים: 
טיפול בבית, ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה 
או שירותי כביסה. מי שמעסיק מטפל צמוד, יוכל 

להמיר את הבחירה בשירות לכסף.
"אשפוז בקוד" באמצעות משרד הבריאות תלוי 
ביכולתם הכלכלית של הקשיש הסיעודי/תשוש 

הנפש ומשפחתו. 

מספר תנאים לקבלת "קוד":
על המבקש להגיש בקשה הכוללת מסמכים   .1
וחוות דעת רפואית. על ועדה של משרד הבריאות 
לאשר את הצורך באשפוז ולקחת בחשבון גם 

היבטים סוציו-אקונומיים.
קיים מקום פנוי במוסד בהתאם למכסת מקומות   .2

האשפוז בתקציב משרד הבריאות.
מולאו התנאים הקבועים בנוהל, כולל חתימה   .3
על התחייבות כספית של המתאשפז ומשפחתו 

בעיית הביטוח הסיעודי ועוד קצת...
המשתתפים במימון באופן חלקי עד מלא.

ואחידים,  חדשים  כללים  נקבעו  כשנה  לפני 
שבמסגרתם זכאים העמיתים לרכוש באמצעות 
הקופה ביטוח סיעודי במסגרת קבוצתית. התוכנית 
החדשה משפרת את סכומי הביטוח ומאפשרת 
מעבר בין הקופות ללא צורך בהצהרת בריאות 
חדשה. יש לציין ,כי אין חובה להצטרף לשב"ן )שירותי 
בריאות נוספים( לצורך רכישת ביטוח סיעודי. סכומי 
הביטוח מספקים עלות חלקית להחזקת אדם סיעודי 
בבית או מוסד - כ-5,000 שקלים לאדם המטופל 
בביתו. תקופת התשלום במקרה סיעודי עומדת 

על כ-5 שנים.
הביטוח הסיעודי הפך לענף הצומח ביותר מתוך 
הביטוח  בחברות  המשווקים  הבריאות  ביטוחי 
בעשור האחרון. עקב הגידול בתוחלת החיים והגידול 
בתביעות, העלו חברות הביטוח את מחירי הביטוחים 
בעשרות אחוזים. לאחרונה, עשה המפקח על הביטוח 
סדר בהגדרות הזכאות לטובת המבוטח. הפוליסות 
הן פוליסות פיצוי, כלומר אין צורך בהוכחת הוצאה 
ובהגשת קבלות. ישנם מסלולי ביטוח בהתאם לצורך 
ובחירתו של המבוטח. התשלום החודשי קבוע ואינו 
משתנה עם הגיל ויש  צבירת זכויות בהתאם לשנות 
התשלום, כך שניתן להמשיך להיות מבוטח )באופן 
יחסי ובהתאם לטבלאות סילוק( גם לאחר הפסקת 
התשלום בפועל. אין ספק, כי רכישה נבונה ובחירה 
נכונה של מסלולי ביטוח יכולות לאפשר שקט נפשי 

וחיסכון משמעותי בהיבט הכספי.
לאחר סקירת האפשרויות, לא נותר לי אלא להמליץ 
להתכונן למצב הזה, שכמעט כל אחד מאתנו יתקל 
בו במהלך חייו. אני מאחלת לכולנו בריאות ושוב 

בריאות, כי הכל מתחיל כאן.

עמליה פולק דגן
פולק דגן ביטוח ותכנון פיננסי

טלפון: 054-2902262
דוא"ל:

Amalia@polackdagan.co.il
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 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

הבעלים, עורך דין ידוע וקונדיטור ובנו המוכשר, 
לטובת  בבורסה  ככלכלן  עבודתו  את  שעזב 
והנשמה בעוגות מדהימות,  השקעת הכישרון 
החליטו לפתוח סניף נוסף בעיר, באזור התעשייה 
בעמק שרה - סניף גדול ורחב ידיים ובו שטח 

מכירה של כ-100 מ"ר.

למלאכת התכנון והעיצוב נגשתי בהתרגשות רבה. 
שאלות ודילמות רבות עלו לנגד עיני: 

כיצד אני משמרת את רוח המקום הישן, החמים 
והביתי של הסניף הקיים – בסניף חדש? אלו 
אלמנטים עיצוביים ברצוני להכניס לתכנון? איך 
אמצא פתרון לבקשה הברורה של הבעלים, 
ששירות עצמי יתבצע אך ורק באריזות סגורות? 
שכל מאפה שיצא מהתנור יוגש וייארז עבור הלקוח 

מאחורי הדלפק, בניגוד לכל מאפייה אחרת?

הוחלט על פלטת חומרים וצבעים חמה, המתכתבת 
עם הלוגו הקיים – חום כהה, שמנת מוקה, לבנים 
אדומות והרבה הרבה עץ. כל פריטי הנגרות תוכננו 
בקפידה, על מנת להתאים הן לתהליך העבודה 

 איך משמרים קסם ישן
במקום חדש

שירלי רוט
052-8105513

Shin.roth@gmail.com
ShirleyDesign.co.il

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

והמכירה והן לכללי הנגישות שבהם נדרש לעמוד 
עסק בסדר גודל כזה. נבחרו אלמנטים עיצוביים 
מעולם האפייה, כגון מערוכים וגופי תאורה דמויי 

מטרפות שיוצרו במיוחד עבורם.

אבל הפרט שאני אוהבת במיוחד הוא "עגלות 
הנירוסטה" מאחורי הדלפקים. בהשראת עגלות 
הנירוסטה של תנורי האפייה הגדולים בקונדיטוריות, 
ייצרתי פרט ייחודי - עגלות נירוסטה מקובעות לקיר, 
שעליהן מונחים מגשי המאפים. פרט זה הועבר 
לביצוע של איש מקצוע פדנט, שייצר אבטיפוס 
עגלות,   6 יוצרו  ראשוני. לכשאושר האבטיפוס 
שנתלו אחר כבוד על קיר הבריקים העצום והן 
משמשות להגשת מאפים מאחורי דלפק – במראה 
של קונדיטוריה של פעם. באופן זה, נשמר אופייה 
העממי של הקונדיטוריה ולקוחותיה מרגישים בבית 

גם בסניף החדש.

קיבלתם תיאבון? זה לא מפתיע :(

שלכם, שירלי 

אחד הפרויקטים האחרונים שסיימתי היה עיצוב סניף חדש של קונדיטורית "מרטין" 
בבאר שבע. למי שאינו מכיר, מדובר בקונדיטוריה בת כמעט 50 שנה, אהובה ומוכרת, 

הממוקמת בשכונה ד' 
מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / תמר אליהו

לכתוב  מצליחה  את  "איך 
לא  כך,  כל  מרגשת  כך? 
הכרתי את הצד הזה שלך...", 
כך, באמצע היום, הפתיעה 
אותי חברה לעבודה. חייכתי 
בנימוס וחשבתי לעצמי שנחמד לדעת שיש מי 

שקורא. 

פעם חשבתי שאני כותבת רק כשרע לי, כשמד 
הכעס מצביע על כך שהמים בגופי הפכו ללבה 
רותחת. זה לא עניין מסובך במיוחד, ג'ינג'ית, כבר 
אמרנו. היום אני כבר לא יודעת. אני כותבת כשרע 
לי, כשקשה, כשעצוב, לפעמים גם כשטוב ושמח. 

אני כותבת בעיקר כשהלב מרטיט, כשאני לא 
בטוחה שיש בי יכולת להכיל את הרגש והאצבעות 
מתחילות לתפוס את מקומן הטבעי על מקלדת 

המחשב. 

לעיתים אני כותבת כשיש לי מה לומר, בעיקר 
לעצמי. אני כותבת ומוחקת והמילים מדייקות אותי, 
לוקחות אותי למחוזות פנימיים ופגיעים ומאלצות 

אותי לחשוב עוד רגע. 

גם עכשיו, בשעת לילה מאוחרת, כשהמחשבות 
נודדות בין חום יולי-אוגוסט, חופשת הקיץ, פתיחת 

שנת הלימודים ורשימה אינסופית של משימות 
למחר. 

והמילים לוקחות אותי לתחילת הקיץ, ימים של 
בהלה מימי החופש הגדול, דרך רגעים של צחוק 
בחופשה משפחתית באילת ומשם לשולחן ליל 
שבת, כשקולות הטלוויזיה מהבית השכן דיווחו 
על הפיגוע הנורא בבית משפחת סלומון בחלמיש 
לחדר  שלי  מהשותפה  אחת  טלפון  ולשיחת 
בפנימייה: "אמיר במצב אנוש, קיבלנו שנה במתנה 

ותכף גן העדן הזה נגמר..." 

הרשתות החברתיות הוצפו בפרסומים ואצלי ריקדו 
האצבעות על גבי המקלדת. מה יועיל עוד משפט 
שלי, מה כבר אומר על חורבן הבית, שנאת חינם 
ואהבת חינם? כמה רגשות הציפו אותי וחשבתי 
את  לשחרר  הנכון  הרגע  מגיע  עכשיו  שממש 

המנגינה.  

אלא שלשמחתי, יש יקום שלם שאוהב להסתדר 
לצדי ולשלוח לי רמז ממשי לצפונות ליבי. הצלחתי 
לשרוד את תשעה באב ובעוד רגע מעלים ימי 
החופשה הילוך להכנות לקראת בית הספר וודאי 

לקראת השנה החדשה. 

המילים מדייקות אותי, מחייבות להפריד בין העיקר 

לתפל, מזקקות את הרגע. המילים מפיחות חיים 
במחשבותי, כותבות מציאות, רוקמות חלומות. 
המילים הן אני, מורכבות מתווים ויוצרות מנגינה. 

אני כותבת לכם, לעצמי, מדמיינת את המילים 
מודפסות ומקבלות משמעות. 

ומבקשת לאחל לשנה  אני מאושרת מהזכות 
החדשה עולם טוב יותר, עולם שאינו מנסה לדייק 
את האדם המושלם )ניסו את זה כבר לפני 70 שנה, 
אבל זה לא ממש עבד(. עולם שמאפשר, שנותן 
ללב הרחב שכל אחד מאתנו נולד אתו להכתיב 
את הדרך. עולם שיוצר שותפות, אחווה ומקום לכל 
אדם או חיה. עולם שנוהג בחמלה ובכבוד, שחוגג 
את היותו, את הזריחה, השקיעה, הצומח והחי ואינו 

מנסה להנדס את עצמו לדעת. 

הייתי רוצה לאחל זאת לעצמי, אבל מכיוון שבגרתי 
ואני יודעת יותר, אסתפק באיחולים שיש לי שליטה 
עליהם. אני מאחלת לעצמי שאמשיך להקשיב ללב 
שלי, לחבק את הטעויות שבדרך, ליהנות מכל 
היופי שיש לעולם ולאהובים שלי להציע ולשמוח 
"על אמת" על כל פיסה קטנה שבה אני מצליחה 
לבטא את עצמי אמיתית, כנה, מלאת פגמים ורווית 

קשיים שכמותי. שתהא זו שנה טובה. 

איך מעבירים את  שאלה: 
שבתות הקיץ החמות?

תשובה: התשובה מתחלקת 
תשובות  לשתי  בעצם 

אפשריות:

1.נשארים בבית במזגן ומקסימום נוסעים למקום 
ממוזג אחר, קרי: בית של חברים, קניון או משפחה, 
אבל כאמור לעיל, מוודאים מראש את סוגיית 
המיזוג, כי הרי אין טעם להגיע למקום חם יותר 

מהמקום שאתה מתכנן לעזוב.

2.אם אתם צמאי ריגושים ורוצים להיות צמאים עוד 
יותר, תרתי משמע, אתם מעמיסים את הילדים 

ועוד 300 טון ציוד ונוסעים לים.

אני מהאנשים שיבחרו כמעט תמיד באופציה מס' 
1. ככה אני - טיפוס של בית. זוגתי, לעומת זאת, 
תבחר כמעט תמיד בווילון מס' 2 וזאת מהסיבה 
הפשוטה - שבן זוגה הוא הטיפוס של אופציה מס' 
1. רק שתדעו שזהו מתכון בדוק לזוגיות מאושרת 

ושמחה בחלקה, חלקה של זוגתי, כמובן.

ולכן, לאור הכתוב לעיל ולמרות רטינות אין סופיות, 
אני מוצא את עצמי כמעט תמיד מעמיס את הרכב 
בשני ילדים וציוד לעשרים שנה ונוסע לצלילי מילות 
הניחומים של אשתי "רק לשעתיים" לים. היא רק 
שוכחת לציין שהשעתיים הן נטו. על זה תוסיפו 
העמסה ופריקה של הציוד, הקמת המחנה הזמני, 
קרי ציליה ומריחת הזאטוטים בקרם הגנה. בקיצור, 
הזמן ברוטו מרגע הישמע הגונג ועד החזרה הביתה 

הוא שש שעות מינימום.

אתה מגיע לחוף. זוגתך והילדים רצים לפניך ואתה 
נראה כמו חיל באמצע מסע פילים, עמוס בתיקים, 
צידניות, מכלי מים ושאר מרעין בישין. אתה מגיע 
למיקום הנבחר, רק כדי לגלות שקילומטר משם 
זוהה ע"י התצפיתן בן השנה וחצי מקום מעניין יותר 
והמסע נמשך... או קיי, התמקמנו. עכשיו בונים. תוך 
כדי הרמת הציליה אתה נאבק ברוחות מערביות, 
בילדה טורדנית שממש חייבת להיכנס עכשיו 
למים ובזאטוט שהחליט שלאכול חול זה הכי 

כיף בעולם. בניתי. הילדים וזוגתי נהנים מהמים 
ואני, מעולף למחצה, נמס לאיטי מתחת לציליה 
ומנסה להסדיר את הנשימה. הם רעבים. אני מכין 
כריך לקטנה, פירות לזאטוט, מים לזוגתי והכל מלא 
בחול. הקטנה לא רוצה לאכול כי הכריך מלוכלך 
והקטנצ'יק זרק את האבטיח והמשיך לאכול חול. 
אני לוקח הפסקה, נכנס לים רק כדי להיתקל 
במדוזה תועה וצורבת וחוזר חזרה. הילדים בונים 
ארמון בחול וזוגתי צופה בהם כשחיוך מרוצה על 
פניה ומביטה בי במבט אוהב או חומל, או גם וגם: 

"תראה איזה יופי פה. נכון שכיף בים?"

נ.ב. לבחור שישב משמאלי עם שמשייה וצידנית 
ושתה בירה קרה: ראיתי שאתה צוחק עלי מאחורי 
התשחץ של "ישראל היום". אני לא כועס עליך. 
אתה צעיר וגם אתה עוד תהיה במקומי, אבל חליק 
- לא תציע איזו בירה קרה לחבר במצוקה? ואגב, 
התשובה לשבע מאונך בתשחץ: "גבר במצבי 

קיצון", שלוש אותיות, היא "אבא".  

המילים הן אני

ים 
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מאוזן:
2. חבר משמר הנגב ובמאי תיאטרון 

ישראלי – שני אנשים ושם אחד 
)ש"מ(.

3. בן המועצה – מבכירי השחיינים 
בישראל בעבר )ש"מ( )כ"מ(.

5. ראש המועצה השביעי.
6. שם היה קיבוץ שובל בראשיתו.

8. השם שנתנה ועדת השמות 
לקיבוץ להב.

מאונך:
ממנהלי מחלקת התרבות   .1

והספורט בעבר.
תל שיש המזהים אותו עם דביר   .2

המקראית.
)חסר(  .3

שחקנית תיאטרון, קולנוע   .4
וטלוויזיה. תושבת המועצה בעבר.
7. עובדת סוציאלית מיתולוגית בבני 

שמעון )ש"פ(. 

תשבץ מקומי / יזהר בן נחום

1
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4

5

7 6
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פת
 :2

45
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גל
מ

דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים *
מספר משקי בית

20162015נכסים%ביצוע %2015ביצוע 2016תקציב 2016הכנסות

9,677

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מועצה אזורית בני שמעון

מאזן

(באלפי ש"ח)
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2016

410,000שטח שיפוט (דונם)
7דירוג סוציואקונומי 2,900

9,277

20162015נכסים%ביצוע %2015ביצוע 2016תקציב 2016הכנסות
42,38337,290רכוש שוטף93,43294,43968.13%84,56765.71%הכנסות עצמיות

56,79041,960השקעות32,35033,07823.86%34,05226.46%השתת' משרד החינוך
209206השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות5,0365,2013.75%4,8923.80%השתת' משרד הרווחה

3,2063,1742.29%4,9533.85%השתת' משרדי ממשלה אחרים
859856גרעון סופי בתב"ר2,6792,7261.97%2260.18%מענקים ומלוות

136,703138,618100.00%128,690100.00%סה"כ
100,24180,312סה"כ

%ביצוע %2015ביצוע 2016תקציב 2016הוצאות
20162015התחייבויות15,35615,09710.93%14,46411.26%משכורות ושכר כללי

40,21035,585התחייבויות שוטפות63,47565,83347.65%52,31740.71%פעולות אחרות
6,7356,7004.85%5,9624.64%שכר חינוך

28,16515,679קרן לעבודות פיתוח ואחרות34,63134,24424.79%39,81130.98%פעולות חינוך
209206קרנות מתוקצבות2,2342,2161.60%2,1631.68%שכר רווחה

3,0322,561עודף מצטבר בתקציב הרגיל8,3458,0825.85%8,1636.35%פעולות רווחה
28,62526,281עודפים זמניים נטו בתב"ר6567050.51%6470.50%מימון

100,24180,312סה"כ5,2715,2703.81%4,9803.88%פרעון מלוות 100,24180,312סה"כ5,2715,2703.81%4,9803.88%פרעון מלוות
136,703138,147100.00%128,507100.00%סה"כ

20162015
23,21417,724עומס מלוות לסוף שנה471183עודף בשנת הדוח

20162015
20162015

1,4591,090יתרת חוב לתחילת השנה%0.62%0.67% הגרעון הנצבר מההכנסה
39,93040,353חיוב השנה%16.75%13.77% עומס המלוות מההכנסה

(1,664)(1,819)הנחות ופטורים שניתנו%29.01%27.65% סך ההתחייבויות מההכנסה
(90)(76)העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה14,27613,852הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח

39,49439,689סך לגביה136135מספר משרות ממוצע
36,97438,230גביה בשנת הדוח

2,5201,459יתרת חוב לסוף השנה
2,4442,368חובות מסופקים וחובות למחיקה

4,9643,827סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים

דוח גביה וחייבים - ארנונה

4,9643,827סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
51%87%אחוז גביה מהפיגורים (*)

95%98%אחוז גביה מהשוטף (*)20162015
94%96%יחס הגביה לחוב הכולל (*)26,2817,759עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה

3332ממוצע ארנונה למגורים למ"ר57,64661,367תקבולים במהלך השנה
(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.55,30242,845תשלומים במהלך השנה

28,62526,281עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2016

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

1

בתים
פתוחים

עומר

רוצה להגיע
ללקוחות

המקומיים?

מקומפגש מזמין אתכם לפרסם 
את העסק שלכם בעיתון 

המועצה ולחשוף אותו לתושבי 
המועצה 

אתם מוזמנים לפנות לנועה זמסקי:

noaz@bns.org.ilב
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פתרון התשבץ
 

בגיליון הבא

סופ״ש של אומנות
ראש השנה תשע״ח

8-9.9.2017
שישי 9:00-14:00, שבת 10:00-19:00

אומני עומר מזמינים אתכם לקחת חלק בארוע "בתים פתוחים סופשבוע 
של אומנות בעומר" להפגש עימם, להנות מהאומנויות ולהתחדש 

לקראת החג במתנות יחודיות.

כ-40 אמנים תושבי עומר ואורחים ישתתפו השנה בארוע ברחבי 
היישוב, דבר שיאפשר לכם היכרות עם מגוון יוצרים על עולמם 

התרבותי, תפיסותיהם וייחודם. 

האמנים יציגו מגוון של סגנונות ותחומים בהם ציור, איור, צילום, 
תכשיטים, פיסול, קרמיקה, זכוכית, רקמה ותפירה, עץ, עבודות יד ועוד.

נשמח לראותכם ולחלוק אתכם בחוויה המרגשת ומאחלים לכם שנה 
טובה וחג ושמח!
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