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SAVE 
the DATE

2.7.2017

מפגש מסכם ״שולחנות עגולים״

"כשאהיה גדול" - איך גדלים
ונשארים קהילה

המפגש יתקיים ביום ראשון 2 ביולי 2017 בשעה 16:45 בבה"ס 
"מבואות הנגב", קיבוץ שובל

ההצטרפות מותנית בהרשמה מראש אצל יפעת יצקן, לשכת המנכ"לית
ifaty@bns.org.il / 08-9915855

שלום לכם, תושבים יקרים. 

יום רודף יום, הימים מתארכים, הירוק הופך לצהוב 
וכולנו מנסים לעמוד בקצב הזמן והשינוי ולהספיק 

עוד קצת רגע לפני חופשות הקיץ.

אחד  שבוע  באירועי  אתכם  לשתף  רוצה  אני 
אופייני, המראה יותר מכל את כמות העשייה ומגוון 

התחומים שבהם עוסקים המועצה ואנשיה:

יום שני, 22.5 אחה"צ – מחזור ג' של חממת "כוכבי 
הבדואית,  בחברה  המנהיגות  )תוכנית  המדבר" 
המתקיימת בשיתוף המועצה( מסיים שנת פעילות 
מרגש  חברתיים.  מיזמים  חשיפת  של  באירוע 
ומעורר השראה לראות את חניכי החממה עומדים 
מול קהל ומציגים בעברית  את תהליך הלמידה 
וגיוס  התכנון  הרעיון,  הגדרת  משלב  שעברו, 
המשאבים והשותפים ועד הביצוע. בין המיזמים: 
קיום מפגשים לנוער יהודי ובדואי, הקמת מערך 
הכשרות לעזרה ראשונה בכפרים הלא מוכרים, 
הרובוטיקה  לתחום  בדואים  ילדים  של  חשיפה 
על  אחריות  הלוקחים  צעירים  לפנינו  וכדומה. 
חייהם וחיי סביבתם ויוצרים תקווה אמיתית לחיים 
משותפים במרחב של כולנו. בהזדמנות זאת אני 
שמחה לספר על החלטתה של מליאת המועצה 
להקצות לכוכבי המדבר מגרש  להקמת כפר נוער 
בסמוך לכפר הנוער "עדנים". זכות גדולה היא לנו 
 ש"כוכבי המדבר" הולכים ומתבססים בבני שמעון 

איש  טריגובוף,  הארי   – בבוקר   23.5 שלישי,  יום 
עסקים יהודי מאוסטרליה, מגיע לביקור בפארק 
התעסוקה "עידן הנגב" עם רעייתו רונדה ובתם, 
דר' אורנה טריגובוף. קרן טריגובוף, בתיווכו של 
מנכ"ל הקרן, ידידנו משכבר הימים שלום נורמן, 
החליטה לתרום להקמת "בית עידן הנגב",  שיכלול, 
בנוסף למשרדים להנהלת הפארק, גם חממה 
ליזמים מתחילים, שיוכלו להיעזר בכיתות לימוד 
נשים  לקידום  הוליסטי  מרכז  וכן  ואודיטוריום 
עובדות. מחמם את הלב לפגוש אנשים החיים 
בצד השני של העולם ויחד עם זאת  מחויבים כל 

כך לעתידם של הנגב ומדינת ישראל.

חדשות  3
פסח בחינוך החברתי  4
7 יום הזכרון בבהי"ס 
8 ותיקים 

10 מגשרים בחינוך  
12 קמה מצווה 
14 זה לא רק ספורט 
18 זרקור לחינוך בגיל הרך 
19 זרקור על פנימיית עדנים  
20 מעברים בשטח  
21 נקודת שיוויון 
22 מקומפגש סביבתי ובריא 
23 מקומפגש ספרותי  
24 מקומפגש לעיצוב  
25 מבט נשי/מבט גברי 
27 מקומפגש חוקי  
27 תשבץ מקומי 

תוכן העניינים

noaz@bns.org.il עורכת: נועה זמסקי
משתתפים: נועה זמסקי, רינת סבג, טל שם 
טוב, ענבל זידנברג, עפרה שיר לביא, שירלי 

ברזילי, אמיר ברזילי, סמדר שריג, יפית סביר, 
חדוה גבריאל, חנה רוטבלט, רון קופרבנד, 

עינת מדמון, עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים, 
סיון שלחין אמויאל, רונה פויירינג, שניר פלג, 

שירלי רוט, תמר אליהו, כפיר לוי, עו"ד מיכאל 
בן ברוך, יזהר בן נחום

עריכה לשונית: יזהר בן נחום
מו”ל: מועצה אזורית “בני שמעון”

כתובת: צומת בית קמה ד.נ. נגב 85300
עיצוב ועריכה גרפית: סטודיו רווה-פלג

דבר ראשת המועצה יוני 2017  סיגל מורן

יום שלישי, 23.5 בצהריים -   השקת תחנת השאיבה 
"שוקת", בצמוד למאגר מים המכיל 250,000 קוב 
מי שפכים מטוהרים ממט"ש )מכון טיהור שפכים( 
"שוקת". המתקן מטפל בקולחי נחל חברון ויישובי 
האזור. מעבר לתרומתו של הפרויקט לאיכות החיים 
של הגרים בסמוך לנחל באר שבע, שסבלו במהלך 
השנים סבל רב ממפגעי היתושים, יעזור הפרויקט  
לפתור את מצוקת המים של החקלאים במזרח 
המועצה וייצור פוטנציאל עצום לגידולים חקלאיים 
בהיקפים גדולים. הדרך ליום חגיגי זה היתה ארוכה, 
אך בזכותם של אנשים רבים וטובים ובעיקר בזכות 
הנחישות והאחריות של הקיבוצים להב וכרמים, 
שחברו לחברת "רימון", ניתן לומר סוף סוף: גם 

אם יתמהמה, בוא יבוא! 

 - הנגב"  "ניצני  - קהילת  בבוקר   26.5 יום שישי, 
ילדים, הורים ומורים, מתכנסת לטקס חגיגי לציון 
יום ירושלים, בהובלת שכבה ה'. ביום זה הוצגו 
תוצרי החקר של כל כיתות בית הספר, שלמדו 
בדרך של "למידה מבוססת פרויקטים )PBL( " על 
נושאים שונים הקשורים בירושלים, על פי שכבות 
גיל. התוצאה היתה מרהיבה, הן  בפן האמנותי–

יצירתי והן בפן הלימודי.

יום שישי, 26.5 בצהרים – התנועה הקיבוצית קיימה 
בבית קמה יריד שנת שירות – חשיפת האפשרויות 
השונות לבוגרי י"א. היתה זו גאווה גדולה לראות 
בשנת  השנה  הנמצאים  שמעון,  בני  נציגי  את 
שירות, בתחנות המידע ובדוכני הגופים השונים, 
ואת מספרם הרב של היוד-אל"פים שלנו, שבאו  
לשמוע ולהתעניין. בקיץ הקרוב עתידים 35 בוגרי 

י"ב מהמועצה לצאת לשנת שירות.

טעימה  השבוע,  מאירועי  קטנה  טעימה  רק  זו 
שממחישה היטב  את הסיפוק וההנאה בעשייה 
המגוונת שבה עוסקת המועצה, עשייה המשפיעה 

על מעגלים רחבים, הן במועצה והן באזור.

 שלכם, 
סיגל

חדשות / נועה זמסקי

המיליארדר האוסטרלי הארי 
טריגובוף תורם לבית "עידן הנגב"

"אני מתרשם מאד ממה ששמעתי כאן היום. את 
מה שקורה כאן צריך לפרסם בכל העולם", אמר 
ביום שלישי, 23.5, המיליארדר האוסטרלי הארי 
טריגובוף, בעת ביקור שערך בפארק התעסוקה 
"עידן הנגב". טריגובוף, שתורם כסף לבניית בית 
"עידן הנגב", שמע סקירה קצרה על הפארק 
מפי נציגי היזמים. "אתם מבקשים כסף כדי 
לעשות עוד ולא כדי שתוכלו לעשות פחות. בכל 
פעם שאני בא לכאן, אני רואה את ההתפתחות 
ואני שמח שהתחלתי את הקשר אתכם. תודה 
רבה לכם!". בית "עידן הנגב" ישתרע על שטח 
של 4,000 מ"ר בנויים שיכללו, בנוסף להנהלת 
הפארק, גם חממה ליזמים מתחילים שיוכלו 
להיעזר בכיתות לימוד, אודיטוריום, אולמות ייצור  

ומרכז הוליסטי לקידום נשים עובדות.
סיגל מורן, ראשת מועצת בני שמעון: "איננו 
מתיימרים לשנות את העולם, אבל אנחנו רוצים 
להביא שינוי לנגב ועושים זאת בזכותם של 
אנשים אכפתיים ומחויבים, אנשים המאמינים 

בשיתוף פעולה הבא מהשטח ועונה על הצורך 
האמיתי של כל השותפים. 'עידן הנגב'. מחולל 
שינוי כזה. זהו מקום שהתחיל בחזון ואמונה 
והופך מול עינינו למקום קיים ופעיל, המכיל בתוכו 
את כל הדברים הטובים והמשמעותיים שאנחנו 
רוצים לראות בחברה הישראלית בכלל ובנגב 
בפרט." חליל אלטורי  ממלא מקום ראש עיריית 
רהט: "עידן הנגב בא לתת תעסוקה ופרנסה 
לתושבי הנגב ולמגר את בעיית האבטלה. אנחנו 
משוכנעים שהדרך לעשות זאת היא בשיתוף 
פעולה בין רהט ובני שמעון." אלי לוי, ראש מועצת 
להבים: "תמיד האמנתי בשיתוף פעולה בין יהודים 
ובדואים. שלום עושים לא בין מנהיגים, אלא בין 
העמים ובין האנשים ואתם תורמים פה לדו-

קיום בנגב."
הארי טריגובוף, איש עסקים אוסטרלי העוסק 
התורמת  טריגובוף,  קרן  את  הקים  בנדל"ן, 
למיזמים העוסקים בשילוב חברתי וקידום חברתי 
וכלכלי של אוכלוסיות מוחלשות בישראל. הקרן 
תורמת למיזמים שמטרתם קידום של שוויון 
הזדמנויות בשוק התעסוקה לכלל אזרחי ישראל..

עצמאות תשע"ז – נחנך 
האמפיתיאטרון החדש

ב-2.5, מוצאי יום העצמאות תשע"ז, נחנך בערב 
ססגוני ומרהיב האמפיתיאטרון החדש של המועצה 
בקיבוץ שובל. הערב נפתח ב"תוצרת מקומית": 
ילדי החוגים של המועצה. שורת המתופפים מחוג 
התיפוף של דרור גומל הכניסה את הקהל לקצב, 
אנסמבל "קרקס הנגב" הפגין וירטואוזיות מרשימה 

ורקדניות האולפן למחול בחצרים ו"מחול מדברי" 
הופיעו בקטעי ריקוד. את המופע המרכזי של 
שלומי שבת חיממו ההרכבים המוזיקליים של 
נוער בני שמעון. היה ערב מקסים, מהנה ומרגש. 

איזה כיף שיש לנו אמפיתיאטרון חדש!

פרויקט תמרורים סולאריים
דוד פרייברג, מנהל מחלקת הבטיחות במועצה, 
מוסר: במסגרת עבודות התחזוקה השנתיות 
ביישובי המועצה, הכוללות חידוש תמרורים 
וצביעת סימון בכבישים, הוחל השנה בפיילוט 
חדש של התקנת תמרורים סולאריים  במוקדי 
בנוסף  יישובי המועצה.  סיכון לתאונות בכל 
תמרור  קמה  בבית  הותקן  אלה,  לתמרורים 
המתריע על מהירות החורגת מ-30 קמ"ש. 
וכן  היישובים  בתוך  בזהירות  סעו  בינתיים, 

בכבישים בין-עירוניים.

מה קורה

מופע יום העצמאות 
באמפיתאטרון החדש
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העברה בין דורית וסוגיית בן 
ממשיך במושבים / רינת סבג

 העברת הנחלות במושבים היא סוגיה סבוכה 
מבחינה משפטית והשלכותיה על התושבים 
והמושבים הן לעתים קשות ואף קורעות משפחות. 
במצבי קיצון, עלולים התושבים הוותיקים להיחשף 
לסיכון והזנחה. על מנת להעלות את המודעות 
לאפשרויות הפעולה והמניעה, קיימנו ביום שלישי, 

9.5, יום למידה משותף במועצה בנושא.
את היום הובילו מרכז הגישור והיחידה לשלום 
הוותיק באגף לשירותים חברתיים בשיתוף עם 
אגף ההנדסה ולקחו בו חלק נציגים מהמושבים, 
העובדות הסוציאליות במושבים, עובדות עמותת 
ותיקי בני שמעון, מגשרים מומחים לתחום העברה 
וועדת  בין דורית במושבים, מהנדס המועצה 

התכנון והבנייה.
שמענו על היבטים בחקיקה הנוגעת למושבים, על 
אפשרויות תכנון ובנייה במועצה, על מצבי סיכון 
לוותיקים בכלל ובמושבים בפרט ועל האפשרויות 
למניעה והתמודדות בעזרת תהליכי גישור ובניית 
הסכמות. דנו יחד באפשרויות לקידום המודעות 

והמניעה בקרב התושבים.
לשלום  ליחידה  משותפת  פעילות  במסגרת 
הוותיק ומרכז הגישור, השייכים לאגף לשירותים 
חברתיים, מתקיימות הרצאות במושבים בנושא 
זה. כמו כן, ניתנים ייעוץ  ושירותי גישור ללא 
עלות על ידי מגשרים מומחים בתחום לתושבים 

הוותיקים ומשפחותיהם. 
לסכסוכי  הנוגעות  בסוגיות  וייעוץ  לפרטים 
משפחות ובן ממשיך ניתן לפנות לסמדר שריג, 

מנהלת מרכז הגישור – 050-7113133
לפרטים וייעוץ בסוגיות הנוגעות לזקנים בסיכון 
ניתן לפנות לרינת סבג, עובדת סוציאלית ומרכזת 

היחידה לשלום הוותיק – 052-6865862

חנוכת תחנת השאיבה "שוקת"
"על פרויקט כזה אומרים שהחיינו" אמרה סיגל 
מורן, ראשת המועצה, בטקס חנוכתה של תחנת 
השאיבה "שוקת" והנחת אבן הפינה למאגר להב 
שהתקיים ביום שלישי,23.5. "זה היה פרויקט 
מורכב ומסובך, שקרם עור וגידים רק לאחר 
שגד"ש שכ"ל )ענף גידולי השדה המשותף של 
להב וכרמים( לקח עליו את האחריות. אני רוצה 
לברך מכל הלב על ההגעה לרגע הזה. לגד"ש 
וחברת  וכרמים  שכ"ל, חברי הקיבוצים להב 
השאיבה  תחנת  ובהצלחה!".  תודה  'רימון', 
"שוקת" כוללת מאגר מים המכיל 250,000 קוב 
ואוגר מי שפכים מטוהרים ממכון טיהור השפכים 
"שוקת", המטפל בשפכים של חורה ונחל חברון. 
מאגר להב העתידי יכיל 1.25 מיליון קוב ויגדיל 
בהרבה את כמות המים המושבים המוזרמים 

ליישובי האזור לצורכי חקלאות ונוי.

"רימון",  חברת  למנכ"ל  המשנה  יוגב,  כרמל 
מים  של  בפרויקטים  העוסקת  יזמית  חברה 
וקולחין וחברה לגד"ש שכ"ל להקמת הפרויקט: 
"זה היה פרויקט הנדסי מורכב, שכלל תנאי 
שטח קשים, הפרשי גבהים שהגיעו עד ל-200 
מטרים ואיכות מים בעייתית. הדרך היתה קשה 
ורצופת מכשולים." יורם סהר, נציג היישובים: 
"אני מייצג את החקלאים שרצו מים מושבים 
במחירי השפד"ן. הפרויקט הזה משלב תועלת 
ואיכות סביבה. למרות החששות וחילוקי הדעות 
לאורך השנים, אנחנו מספקים 4 מיליון קוב מים 
מושבים לחקלאות ולנוי וכבר מדברים על כמות 

גדולה פי ארבעה."

חדשות / נועה זמסקי

חינוך חברתימה קורה

עשינו חיים בחופשת הפסח!
בני המושבים – נבטים

מחנה פסח ד'-ו' 
מחנה מטורף בתנועת בני המושבים בשיתוף 
המועצה האזורית אשכול בנושא "בארץ לעולם 

לא". 
טיילנו באזור שדה בוקר, נחל חווארים ועין עבדת 
וישנו בחאן השיירות. עשינו מסלולים ופעילויות   
) ODT (Outdoor Training, הכנו אוכל בעצמנו, 
הכרנו חברים חדשים, קיבלנו הרבה הפתעות 
והכי חשוב - הצלחנו להציל את  במסלולים 

הילדים האבודים! 

מחנה פסח ז'-ח'
מחנה משוגע בסימן "טביעת הרגל שלי", עם כל 
המועצות המדהימות במחוז דרום של תנועת 

בני המושבים: 
ערבה, בני שמעון, חוף אשקלון, אשכול, באר 
טוביה, בקעת הירדן, מטה יהודה )גיזו + ההר 

והמזלג(, לכיש ורמת הנגב.
ביום הראשון וביום השני טיילנו באזור תל עזקה 
ופארק בריטניה. היום השלישי היה יום מטורף 
של ניווטים ויריד אקולוגי. עברנו הרבה מסלולים, 
תחנות, יונים והפעלות דרך הקשורות לכף הרגל 
האקולוגית שלנו ואיך כל דבר שאנחנו עושים 

יכול להשפיע.
היה פסח משוגע. אנחנו מחכים למחנות ומסעות 

הקיץ!

כנפיים של קרמבו
ב-5.4 התקיים יום חונכים תנועתי בגן הלאומי 
ירקון-תל אפק בהשתתפותם של כ-30 חונכים 
מסניף בני שמעון. היום כלל תחנות ODT ותחרות 
בין הסניפים, מסלול הליכה קצר ולבסוף טקס 
והופעה של הראפר איזי. סיימנו את היום מרוצים 
הראשון  הכיף  יום  אחרי  ושמחים,  מגובשים 

שחווינו יחד כסניף.

הצופים
בחופשת הפסח יצאו חניכי הצופים של שבטי 
בני שמעון - "איתן" ממשמר הנגב, "נגב" מגבעות 
בר, "אשל" ממושבי יחדיו וחצרים לטיולי פסח 

המסורתיים. 
שכבה ז' טיילה במשך 3 ימים יחד עם שכבת ז' 
של הנהגת דרום בכרמל. החניכים לנו בחניון 
אלון באזור הכרמל וטיילו במסלולים באזור. 
זה הטיול הראשון שבו יצאה שכבה ז' לטיול 
במסגרת "הנהגת דרום" וזכתה למפגש עם 

חניכים משבטים שונים מאזור הדרום. 
שכבה ח' יצאה לטיול המסורתי של כיתות ח' 
4 ימים במסלול  - "מים אל ים". הטיול נמשך 
מהים התיכון עד הכנרת והיה מאתגר, חווייתי, 
צופי ומגבש. במהלכו עברו החניכים הדרכות, 

הפעלות והתנסויות מגוונות. 
שכבה ט' טיילה באזור הרי יהודה. הטיול נמשך 
4 ימים והתקיים בקבוצות מעורבות שכללו את 

ניווטו  חניכי שכבה ט' מכל הדרום. החניכים 
עצמאית במסלולים לאורך כל הטיול, בישלו 

בעצמם והתנסו בחוויות צופיות. 
טיולים שבטיים – חניכי כיתות ד'-ו' מכל שבטי 
המועצה יצאו לטיול של שלושה ימים לכרמל. 
הלינה התקיימה בחניון רקית ובכל יום טיילו 
החניכים במסלול אחר. ביום הראשון ברכס 
אצבע, ביום השני בבקעת אלון וביום השלישי 
בנחל אלכסנדר. במהלך הטיול חוו החניכים 
התנסויות צופיות, חיי קבוצה, בישול בשדה וחיים 
בטבע וכן מפגש עם חניכים אחרים מהמועצה. 
לאורך כל הטיול הדריכו חניכי כיתות י'-י"ב את 
החניכים מהשכבות הצעירות. כחלק מקורס 
חניכי  התנסו  ט',  שכבת  שעוברת  ההדרכה 
השכבה בהדרכה של קבוצות בשבט. את הטיול 

חתמנו במפקד מועצתי בחוף בית ינאי.

חוגי סיירות
בפסח האחרון, טיילו חוגי הסיירות של הקק"ל 
מכל אזור הדרום באזור נחל צין ונחל זרחן, אזור 
שידוע ומוכר כארץ המכתשים. עברנו תחת גשר 
הרכבת הארוך במזרח התיכון, רחצנו בגב זרחן 
היפהפה ובגבים הטריים בנחל החלק טיפסנו 
על הר רכב והעפלנו להר צין - מקום אשר חלק 
מחוקרי המקרא טוענים כי הוא מקום קבורתו 
של אהרון הכהן, אחיו של משה. במשך ארבעה 

ימים חרשנו את רכסי חצרה וחתירה.
בחול המועד יצאו חניכי שכבה י' לסדרת שטח בת 
ארבעה ימים, כחלק מההכנה להדרכה ולהעצמת 

יכולות הניווט ויכולות השטח בכלל.

צמרת - כרמים
32 מחניכי תנועת "צמרת" לטייל  בפסח יצאו 
ברמות מנשה. הגענו לעין מחוללים ונחל שלף 
ושכשכנו רגליים במים הקרירים בנחל השופט. 

בלילה ישנו תחת כיפת השמיים, לאחר שבישלנו 
יחד ארוחת ערב, שרנו סביב המדורה וקיימנו 
טקס חשיפת שמות לקבוצות. סליק כרמים הפגין 

נוכחות מרשימה בתנועה.

השומר הצעיר
בפסח האחרון יצאו חניכי "השומר הצעיר" למגוון 
של טיולים, החל ממחנה האביב, שבו השתתפו 
חניכים רבים ממגוון גילאים מכל האזור, טיולי 
צבר )לכיתות ז'-ח'( וטיול עצמאי וסמינר סיירים 
המסורתי לשכבת ט'. כעת מתכוננים במרץ 

לאירועי סוף השנה בקיבוצים ולמפעלי הקיץ.

ערב של אהבה במרכז החברתי
ביום חמישי, 4.5, נהנו כ-170 בני ובנות נוער מערב 
של אהבה במרכז החברתי ב"מבואות הנגב". 
מדובר באחד מערבי השיא של המרכז, שאורגן 
על ידי בני הנוער עצמם. הבנים חיכו לבנות בעוד 
עיניהם מכוסות ואינם יכולים  לראות את שמה 
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יום קהילה ומשטרה בניצני הנגב
ביום שני, 8.5, התקיים יום קהילה ומשטרה בבית 
הספר "ניצני הנגב". 490 תלמידי בית הספר למדו 
על היחידות השונות של המשטרה. מספר רב של 
יחידות משטרה, כמו גם כוחות כיבוי והצלה, מגן 
דוד אדום, יחידת "מגן", יחידת "יואב", משטרת 
התנועה, פיקוד העורף ואנשי מז"פ )המעבדה 
לזיהוי פלילי(, השתתפו והציגו את יכולותיהם. 
עוד השתתפו ביום המיוחד הזה גם חבלן וכלבן, 
שהסבירו לילדים על תפקידיהם, ניידות משטרה 
וציוד משטרתי רב. הילדים נכנסו לניידות משטרה, 
בחנו את ניידות כיבוי האש והאמבולנסים והתנסו 
בעמדת פיינטבול. לקינוח, זכו הילדים לקבל גם 
"שערות סבתא" ופופקורן. לסיום היום התכנסו 
הילדים באולם הספורט לחזות בהופעה של 

תזמורת המשטרה. 

נציגי אגף החינוך השתתפו השנה באירועי יום 
הזיכרון של בתי הספר במועצה. 

 מבואות הנגב 
טל שם טוב, רכזת "מצילה", הדרכה וסיכון

טקס יום הזיכרון ב"מבואות הנגב" הפך לאורך 
השנים לטקס הזיכרון המרכזי במועצה, שאליו 
מיישובי המועצה,  ואורחים  מגיעים תושבים 
בוגרים, מורים, הורים, בני משפחות הנופלים 
ועובדי מועצה. הובלת הטקס המרגש על-ידי 
נציגי שכבות י"א ו-י"ב, מנהיגים מובילים בבית 
הספר ובמסגרות חינוכיות אחרות, אשר עתידים 
בקרוב להתגייס לצבא, הופכת את הטקס למרגש 
במיוחד. נוכחותם של תלמידים לשעבר כשהם  
על מדים, חיילים צעירים או ותיקים, מרגשת 

ומחזקת את המסר כי החיים חזקים מכולנו.
במהלך הטקס הוקראו סיפורי הנופלים, בוגרי 
"מבואות הנגב". לסיפורים נוספו גם מכתבים 
שכתבו לנופלים לאחר מותם חברים לקבוצה, 
בני משפחה או החברה. באמצעותם אנחנו יכולים 
לדמיין את הנופלים כאנשים צעירים - לוחמים, 
ספורטאים, אבות, בנים וחברים ולהזדהות עימם. 
המשפחות השכולות הן חלק מהקהל. לעיתים 
עולות הדמעות וקשה לתלמידים לקרוא מולם 
את המילים על יקיריהם שאינם עוד, אך נוכחותם 

חשובה ויקרה מפז. 

 ניצני הנגב
  ענבל זידנברג, מנהלת התחום הטיפולי 

את טקס יום הזיכרון ארגנה כיתה ו' 2 עם 
המחנכת הדס אלדבח. הטקס היה תוצר 

של תהליך למידה, חשיבה ובחירה שנערך 
בכיתה. השתתפו בו כל תלמידי בית הספר, 
הורים ועובדי מועצה והוא היה מגוון, מרגש, 
משמעותי ומעורר מחשבות. שולבו בו קטעי 
קריאה, שירים, נגינה, הנחת זרים וריקוד של 

ילדי שכבה ו'. 

 נווה במדבר 
עפרה שיר לביא, מנהלת החינוך החברתי

ביום הזיכרון נכחתי  כנציגת המועצה בטקס 
יום הזיכרון בבית הספר "נווה במדבר" בחצרים. 
שמחתי על שנפלה בחלקי הזכות לחוות טקס 
שונה, בעל משמעות אישית וקהילתית. הופתעתי 
מהמבנה הייחודי, שהיו בו שני חלקים: מיד לאחר 
הצפירה עלו תלמידים, הדליקו נרות זיכרון לזכרו 
של חלל הקשור אליהם וקראו קטע קצר לזכרו, 
על רקע תמונתו. בחלק השני העלו התלמידים 
את המחזה "שמוליק של זוהרה". המחזה הוא 
שיאו של תהליך שנמשך לאורך השנה ובמסגרתו 
למדו ילדי בית הספר את הספר "לאהוב עד 
מוות" מאת דבורה עומר, המספר את סיפורם של 
שמוליק וזוהרה. המופע התקיים באולם בחצרים 
והיה פתוח לקהל. נרשמה נוכחות מרשימה של 
ההורים וחברי קהילה. אני מבקשת להודות לצוות 
המורים, לצוות החינוך החברתי וכמובן לרותי, 
מנהלת בית הספר,  על הובלת הטקס באופן 

משמעותי וחווייתי .

 יובלי הנגב
שירלי ברזילי, מזכירת השפ"ח האחראית על 

שילוב וסייעות
הנגב"  ב"יובלי  הטקס  מתאפיין  שנה,  כמדי 
בקריאת טקסטים משותפים מפי הורה וילד. 
השנה נוסף גם שיר דואט בין אב ובתו. שיתוף 
מקהלת  ומרגש.  מיוחד  הוא  בטקס  ההורים 
בית הספר, בניצוחה של אורית פרקס, היתה 

כמו תמיד הרמונית ומעצימה. שילוב השכבות 
הצעירות עם המעבר ליום העצמאות היה מרשים 
ומרגש. ניכר כי התלמידים הצליחו להתחבר ליום 
המיוחד. יפה היה לראות את ההורים והתושבים 

הרבים שבאו לקחת חלק בטקס.

 שומריה
בנות / חנה רוטבלט, מנהלת הגיל הרך

בשומריה היו בנות כיתה ז' אחראיות על טקס 
יום הזיכרון. כל בנות הכיתה לקחו חלק בקריאה, 
נגינה או במחול ומקהלת בית הספר ביצעה שני 
שירים. במהלך הטקס הוקרנו על שני מסכים 
סיפוריהם האישיים של לוחמים שהשתתפו 
ובמיוחד בקרב על גבעת  במלחמות ישראל 
התחמושת. היה מעניין לשמוע את החיבור בין 
התכנים הלאומיים לתכנים הדתיים. הטקס היה 

מושקע, מרשים, מכובד ומכבד. 
בנים /  אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך

הטקס בבית הספר לבנים בשומריה הוקדש 
שלחמו  הדתית,  הפלוגה  לוחמי  של  לזכרם 
בחטיבת "אלכסנדרוני"  במלחמת יום העצמאות. 
הפלוגה איבדה בקרב אחד באזור קרית גת 
89 לוחמים, ביניהם לוחמים שהיו נצר אחרון 
למשפחתם כפליטי השואה. הטקס, שהובל רובו 
ככולו על ידי התלמידים, כלל קטעי קריאה ונגינה 
מרגשים, שהתחברו עם סיפור הפלוגה וסייעו 

בהנצחתה.

חדשות / נועה זמסקי

מכייפים  הנוער  מפקדת  חברי 
בפיינטבול כרמים

במסגרת אירוע הסיכום של פרויקט מפקדת 
הנוער בבית הספר "מבואות הנגב", יצאו ביום 
שהתנדבו  התלמידים  עשרים   ,3.5 רביעי, 
למפקדה ליום כיף במרכז הפיינטבול בקיבוץ 
כרמים. היום התחיל בנסיעה בניידות משטרה 
יצחקי, רכז  מ"מבואות הנגב" לכרמים. חיים 
של  פניהם  את  קיבל  כרמים,  של  הביטחון 
בני הנוער בארוחת בוקר ולאחריה בירך את 
התלמידים אלי פרץ, מנהל בית הספר.  לאחר 
משחק פיינטבול מהנה, זכו המתנדבים לטיול 
שטח בגזרת המועצה בהנחייתו של חיים, מדריך 
טיולים בהכשרתו. התלמידים חזרו לבית הספר 

עייפים, אך מרוצים מאוד!!

זהירות בדרכים בבית הספר 
"תלמוד תורה" בשומריה

ביום חמישי, 11.5, התקיים בבית הספר "תלמוד 
תורה" בשומריה יום זהירות בדרכים. תלמידי 
בית הספר שמעו בכיתות הרצאות על בטיחות 
בדרכים, עבודת המשטרה ותפקידו של השוטר 
התלמידים  זכו  ההרצאות  לאחר  הקהילתי. 
להתנסות בערכת זהירות בדרכים ואמצעים 

משטרתיים שונים.  

שיטור קהילתי
של בת זוגם לערב על השלט שבו אחזו. הזוגות 
שנפגשו המשיכו לבלות את הערב במתחמי 
פעילות שונים שהוכנו ברחבי בית הספר וקיבלו 

הזדמנות להכיר זה את זו.

חזון ומנהיגות לשכבה ז'
ביום רביעי, 3.5, יצאו בני הנוער משכבת ז' לצריף 
בן גוריון בשדה בוקר למשימה מועצתית בנושא 
מנהיגות. בני הנוער דיברנו על חזון, מנהיגות, מה 
הופך אדם למנהיג והאם יש לנו כוח להוביל שינוי. 
השיח המרתק יימשך ביישובים, בהנחייתם של 

המדריכים היישוביים.

שבוע חילוץ עצמות )שחל"צ( 
במרכז החברתי / גל שמאי

החברתי  במרכז  התקיים   17-22.4 בימים 
ב"מבואות הנגב" שחל"צ )שבוע חילוץ עצמות(, 
בהובלתה של קבוצת "רגב" )שכבת י"ב( שבחרה 
"רגב" היתה  "שחל"צ הפוך". קבוצת  בנושא 
אחראית על הארגון המלא של השבוע, החל 
מקבלת התקציב וחלוקתו לימים השונים והמשך 
בבניית הלו"ז היומי, פרסום, אווירה ואחריות על 
הפעילות עצמה לאורך היום. נערי ונערות המרכז 
מהשכבות השונות נחלקו בין הימים ובהובלתה 
של קבוצת "רגב" הכינו את ימי השחל"צ ופעלו 

בליווי של מדריכים בוגרים.
הפכו  שכבר  פעילויות  השחל"צ  כלל  השנה 
למסורת, כמו הוקי מועדון, חליקות, מלחמת 
צבע בנים-בנות, מסיבת קצף, מאוחרא - ערב 
שבו מוסדניקים בוגרים מספרים סיפורים מהעבר 
– ובצדן גם דברים חדשים, כמו ששטוס, מימונה 
אשכנזית, יום הפוך, שהתקיים לאורך כל הלילה 
וכלל פעילות "משחקי חובה" ברחבי הקיבוץ 
ווויפאאוט )סוג של מרוץ מכשולים(, מסיבת פול 
מון, חלום עליכם, ולסיום - יום הפתעה בפארק 
הירקון, שכלל ארוחה מושקעת "על האש", בר 

שייקים ופירות צוננים ופינת ישיבה איכותית.

טקסי יום הזיכרון במערכת החינוךחינוך חברתי

תזמורת המשטרה 
מנגנת בניצני הנגב

כלבי משטרה מאולפים 
במופע ראווה

 טקס יום הזכרון
 ביובלי הנגב
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תרבות יהודית

בהרצאתה המרתקת תפרוש רונה 
את סיפור חייה הייחודי כאשת 

האסטרונאוט הישראלי הראשון, 
ותספר על המעברים שנדרשה 

לעשות בחייה.

הרצאה מעוררת חזון ומביאה לידי 
חיים עשירים ומלאים.

| כרטיס 30 ש“ח - רכישה באתר המועצה |

ההרצאה תתקיים ביום שני
טז' תמוז 10/7/17 בשעה 20:30

במועדון בקיבוץ להב.

צמיחה מתוך משבר
רונה רמון

כעוף החול
סיור נשים חוויתי

בשכונות ירושלמיות 
עפ“י סיפרו של
ש‘‘י עגנון

ארוחת ערב קלה
ברחבת גן יאיר שברמת רחל
(הולי בייגל- כשרות מהדרין)

מאויב לאוהב

יום שלישי כ‘ו סיון 20/6
יציאה ב 17:00 מבית המועצה
חזרה משוערת 23:30 

חידת הנצח של ירושלים

לפרטים:

צפי -תרבות יהודית 0526656581
מח‘ תרבות טל 08-9911704/8

מספר המקומות מוגבל!

50 שנה לאיחודה של ירושלים

עלות הסיור
50 ש“ח

ותיקים

תודה לוותיקי יחדיו!
ביום חמישי, 27.4, זכו הוותיקים במושבי יחדיו 
להפתעה מרגשת. ילדי החינוך החברתי וגני 
הילדים, מלווים בהורים ובתושבי יחדיו, הגיעו 
למועדון הוותיקים עם דגלים, שלטים ופרחים 
לוותיקים על חלקם בהקמת המדינה  והודו 
ובהתיישבות. "זו היתה יוזמה של עדינה אברג'יל, 
מדריכת א'-ו' בחינוך החברתי", מספרת אושרית 
אל על הבלק, מנהלת החינוך החברתי במושבי 
יחדיו. "בתחילת השבוע שלחה לי עדינה קישור 
לסרטון מרגש על מחווה דומה שנעשתה לפני 
מספר שנים במקום אחר. פנינו לקהילה ושאלנו 
מי מוכן להצטרף. ההיענות הייתה מדהימה. אנני 
ארז, מנהלת מועדון הוותיקים, הצטרפה מיד. 
גם גני הילדים. בתי הספר הסכימו לשחרר את 
הילדים מוקדם יותר. הגיעו גם חיילים במדים 

והורים. זה היה מדהים." 
ביום חמישי בבוקר הגיעה אושרית למועדון 
סיפורם  את  לספר  מהם  וביקשה  הוותיקים 
רויטל  נכנסה  "במהלך הצילומים  למצלמה. 
הודתה  החברתי,  בחינוך  מדריכה  טריפטו, 
לוותיקים על חלקם בבניין המדינה וביקשה מהם 
לצאת החוצה", מספרת אושרית. "כל הקהילה 
חיכתה להם בחוץ עם שלטים שהוכנו מראש, 
דגלים ופרחים שתושבים תרמו. שלומי וקנין, 
תושב יחדיו, הכין להם ארוחה "על האש". זה 

היה יום מרגש ומלא אהבה." 
"יש משהו מיוחד במושבי יחדיו", מסכמת אושרית. 
"רוח קהילתית מדהימה ומרגשת. ברגע שמישהו 
רוצה ליזום משהו, כולם נרתמים באופן מיידי. 
זה מדהים. מרגש מאוד להיות חלק מהקהילה."

זיכרון בסלון בבני שמעון
בשנתיים האחרונות הוזמנו ניצולי שואה מיישובי 
בני שמעון להתארח ולספר את סיפורם בסלונים 
שונים. השנה החליטו העמותה למען הקשיש 
ומחלקת החינוך החברתי להביא את "זיכרון 
בסלון" לבני שמעון. במסגרת זו נערכו ארבעה 
מפגשים. בנבטים התארח צביקה בלושטיין 
ממשמר הנגב במפגש שאורגן על ידי מדריכי 
הנוער. בכרמים התארחה זיוה קדמון מלהב 
בסלון של נועה ריקה גדון. בדביר התארחה 
חווה יצקר בסלון של שירי לבל. סבינה הופמן 
משובל התארחה בסלון של מיכל דלומי בלהבים. 
המפגשים היו מרגשים ומיוחדים. המארחים 
קיבלו ליווי מצוות "זיכרון בסלון" והעמותה למען 
הקשיש דאגה ליצור קשר עם ניצולים ולחבר 

אותם לסלונים שונים.
"זיכרון בסלון" היא יוזמה חברתית המאפשרת 
לציין את ערב יום השואה בצורה משמעותית 
בסלון הבית, בין בני משפחה וחברים, במפגש 
המורכב מעדות, חלק אמנותי-שיתופי ודיון. לפני 
שבע שנים התכנסה קבוצת חברים בסלון אחד 
כדי להעביר יחד את ערב יום השואה. הם הקשיבו 
ופתאום מצאו את עצמם  וניגנו  לעדות, שרו 
בעיצומו של דיון על האופן שבו השואה משפיעה 
על החיים שלנו כאן ועכשיו. בסוף הערב היה ברור 
שצריך לשתף בחוויה הזו אנשים נוספים. בשנים 
שחלפו מאז, הלך "זיכרון בסלון" והתרחב לאלפי 
סלונים ברחבי המדינה ומחוצה לה. ב-2016 ציינו 
מעל לחצי מיליון איש את יום הזיכרון לשואה 

ב"זיכרון בסלון".

בית גיל-עד
מפגש מרגש בין ותיקי המועצה 

לקראת יום השואה
19.4, נפגשו חברי מועדון "קפה  ביום רביעי, 
אירופה", מועדון לניצולי השואה תושבי המועצה, 
עם ותיקי מועדון יחדיו במושב ברוש. המפגש בין 
ניצולי השואה מאירופה ליוצאי צפון אפריקה 
ועיראק היה מרגש במיוחד. האירוע החל באכילת 
מופלטות ועוגות טעימות ולאחריו נערך טקס 
מרגש, שבו שמעו הוותיקים את חוויותיהם של 
כמה מוותיקי יחדיו במהלך הפרעות ביהודי בגדד 
ובמרוקו.  "ראינו ושמענו על רוח השורדים בפולין 
ושמענו הרצאה מרתקת על יהדות צפון אפריקה 
במהלך מלחמת העולם השנייה מפיה של נעמה 
גליל, מרצה ב'יד ושם'", מספרת ענת הורביץ, 
מנהלת בית גיל-עד, מרכז יום לוותיקים במשמר 

הנגב.

תושבים יקרים,

בתקופה האחרונה נערך במועצה סקר 
שביעות רצון ע"י חברת אליקסיר - מחקר 

יעוץ והדרכה.

הסקר היה ארוך ומקיף ולמרות זאת ניכר כי 
הייתה היענות רבה של התושבים.

ברצוני להודות לכמעט 450 תושבי המועצה 
אשר הקדישו מזמנם וענו על הסקר .

שמחנו לראות את המעורבות והאכפתיות 
הרבה שהפגינו התושבים, בכתיבת הערות 

ותגובות שונות המתייחסות למועצה.

תוצאות הסקר יפורסמו בהמשך. 

שלכם
סיגל

חדשות / נועה זמסקי

תושבי יחדיו מודים לוותיקים

גיליון מס. 244 יוני 2017  | 89 |  עיתון בני שמעון 



לעולם  החינוך  עולם  בין  גשרים  יוצרים  איך 
הגישור? איך מלמדים שפה גישורית? העבודה 
בחינוך מזמנת לעוסקים בה אתגרים רבים, עניין 
וסיפוק, אבל גם קונפליקטים רבים עם ילדים, 

הורים, צוות העובדים והקהילה הרחבה. 

עבור רבים מאתנו, חינוך הילדים הוא במוקד 
הדרישות  ולכן  טובים  קהילה  מחיי  הציפיות 
מהעוסקים בחינוך גבוהות ולעתים מתנגשות 
ויוצרות חיכוכים. נשות ואנשי חינוך אומרים לא 
פעם שהגיעו לתחום מתוך אהבה עזה לעבודה 
עם ילדים, אבל לא חשבו שייאלצו לעסוק הרבה 
כל כך במה שמסביב – הורים ועובדים אחרים. גם 
להתמודדות החיונית הזו נדרשים כלים טובים.  

על-פי התפיסה הגישורית, קונפליקטים הם חלק 
מחיינו ולכן חשוב שנלמד לנהל אותם בצורה 
יעילה וטובה, מבלי להיבהל מעצם קיומם. אגף 
החינוך במועצה ומרכז הגישור והדיאלוג בקהילה, 
הפועל במסגרת האגף לשירותים חברתיים, 
לצוותי החינוך  ולתת  החליטו לשתף פעולה 
החברתי והחינוך לגיל הרך כלים מעולם הגישור, 
על מנת לאפשר להם להבין ולנהל קונפליקטים 

בצורה יעילה וטובה יותר. 

של  והבנה  ניתוח  כוללים  הגישוריים  הכלים 
והאינטרסים  הצרכים  ראיית  קונפליקטים, 
של כל אחד מהצדדים בקונפליקט, הקשבה 
יעילה, תקשורת מקרבת ומקדמת, התמודדות 

אישית עם התגובות שעולות בנו בעת קונפליקט 
ומפעילות אותנו ועוד.

החברתי  החינוך  לעובדי  עיון  ימי 
והמטפלות בגיל הרך

בשנתיים האחרונות קיימנו שני ימי עיון למנהלי 
החינוך החברתי והגיל הרך, הכשרה למטפלות 
הגיל הרך בכלים גישוריים, סדנה למדריכים 
ומפגשי ייעוץ פרטניים למנהלים, שרצו לחשוב 
יחד ולקבל ייעוץ בסוגיות שונות בעזרת כלים 

מעולם הגישור.

והתנסויות,  סימולציות  משלבים  העיון  ימי 
כדי לרכוש בהדרגה מיומנות ביישום הכלים 
הגישוריים והשפה הגישורית, תוך התייחסות 
למקרים ודילמות מהשטח. המפגש עם מנהלי 
החינוך מהווה הזדמנות ללמידה ולשיתוף בחוויות, 

בקשיים ובדרכי התמודדות.

יום עיון שלישי לצוות  לפני חודשיים התקיים 
המנהלים מיישובי המועצה ומתוכננת הכשרה 
יום העיון עסק,  נוספת למטפלות בגיל הרך. 
בין היתר, בקריאת קונפליקטים מרובי קולות 
ובהובלת דיאלוג חיובי בין המנהל/ת להורים, 

לצוות וכמובן גם לילדים.

רוצים עוד השתלמויות
דגנית ברקאי, סייעת בגנון בלהב, מספרת על יום 
העיון לעובדי החינוך הרך: "יום העיון היה קצר 
מדי. הייתי רוצה עוד. גישור הוא תחום שתמיד 
אפשר ללמוד אותו ולהעמיק בו יותר. יום עיון כזה 
מחדד דברים שכבר ידענו לגבי גישור בין ילדים 
וגם בין מבוגרים." פעמים רבות נאלצים אנשי 

חינוך לנסות ולסייע לילדים לפתור קונפליקטים 
שמתעוררים בין הילדים. גם בתחום הזה מספק 
הגישור כלים להתמודדות. "המטפלת עומדת 
היה  זה  מי  אצל  יודעת  לא  פעם  ואף  מהצד 
קודם", מסבירה דגנית. "מהגישור קיבלנו כלים 
המאפשרים לשקף לילדים את המצב ולהעביר 
את הפתרון לידיים שלהם. למשל, לומר להם: 
'אני רואה שאתה רוצה את החפץ או המשחק 
הזה, אבל הוא נמצא אצל ילד אחר. בוא נחשוב 

מה אפשר לעשות, מה הפתרון.' גישור זו שפה 
אחרת מהשפה שאנחנו רגילים בה ביומיום והיא 
מצריכה אימון. יצאתי מיום העיון עם כלים ועכשיו 

צריך להתאמן עליהם ולחדד אותם."

"גישור קיים בכל אינטראקציה בין אנשים: בתוך 
הצוותים, בין ההורים לצוותים, ביני ובין הצוותים 
ובין הילדים ובין עצמם", אומרת דקלה גל-יסעור, 
מנהלת הגיל הרך במשמר הנגב. "הגישור הוא 
מיטבית  לעבודה  אי-הסכמות  לניהול  שפה 
בתקשורת בין אנשים. יש בו הרבה מאד אלמנטים 
שחשובים גם לחיי היום-יום, בעיקר אם עובדים 
עם אנשים. הגישור מאפשר לנו להיות במקום של 
האחר, לנסות להבין אותו, ליצור יותר אמפתיה 
ולמצוא את הדרך לפתרון המיטבי, שנוצר תוך 

הסכמות כתוצאה מהשיחה וההבנות."

בין מרכז הגישור במועצה לאגף החינוך מתקיים שיתוף פעולה שוטף, 
הכולל השתלמויות למטפלות בגיל הרך וכן למנהלים ומדריכים בחינוך 

החברתי, כמו גם סיוע והנחיות שנותן המרכז כשמתעוררים קונפליקטים. 
טל שם-טוב, רכזת הדרכה ו"מצילה" במחלקה לחינוך חברתי: "הגישור 
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לומדים להכיל את ההורים  מגשרים בחינוך 
"ההורות בשנות האלפיים היא הורות מורכבת 
ופעמים רבות גם מבלבלת", מוסיפה דקלה. 
"הורות היא מקצוע שלא לומדים אותו, אלא 
גדלים לתוכו. אמפתיה היא כלי חשוב ביותר, שיש 
לגייס בבואנו ליישב אי-הסכמות. חשוב להימנע 
משיפוטיות, להבין את ההורים, להכיל אותם ואת 
הקושי שלהם, לשמוע את קולם ולראות את 
המקום שלהם. אחד הדברים החשובים שהגישור 
מלמד הוא להיות קשוב באמת לצרכים של הצד 
שמדבר אתך ולהגיע להבנות מתוך הסכמות 

ולא מתוך משבר." 

"השתלמות הגישור לגיל הרך היתה נהדרת", 
מספרת דקלה. "הצוותים חזרו ממנה עם תובנות 
מדהימות. אני שואפת שכל עובדות המערכת 
תעבורנה השתלמות כזו, כדי שכולן תדענה 
ונוכל לעלות רמה ביכולת לנהל  את השפה 
משברים ואי-הסכמות. אני מאמינה מאוד בדרך 
הזו וחושבת שהיא מקנה הבנה רבה יותר של 
הקול ההורי ומפתחת את האמפתיה כלפיו. בדרך 
הגישורית יש אלמנט משמעותי של הדממת 
מקצועי.  למקום  ומעבר  האישיים  הצרכים 
במצב כזה, התקשורת נעימה, נוחה ומקרבת 
יותר ומאפשרת להורה להתקרב ולא להיות 
בעמדה של התגוננות. אני רואה את ההשפעה 
של ההשתלמות הזו בדברים הקטנים. המטפלות 

והמדריכות מדברות אחרת בעקבותיה. הן מבינות 
את הקושי של ההורים. בעיקר אני רואה את חידוד 
האמפתיה, שזה דבר מדהים. כשהן מדברות אתי 
על קושי עם הורה כלשהו, הן מדברות אחרת. 
אנחנו יכולות לנתח את המצב ולהבין מהיכן זה 

בא ולמה זה קרה. מבחינתי, זה כלי עבודה."

איך לנהל שיח רב-משתתפים
לעבודה"  כלים  החינוך  לעובדי  נותן  הגישור 
אומרת טל שם-טוב, רכזת הדרכה ו"מצילה" 
במחלקה לחינוך חברתי במועצה. "השתלמויות 
בחינוך  שהמנהלים  מה  את  מחזקות  כאלה 
החברתי כבר יודעים ומספקות כלים חדשים. 
בגישור סביב  בהשתלמות האחרונה עסקנו 
שיח רב-משתתפים, כמו שיח עם ההורים, שיח 
מדריכים וכדומה. למדנו איך לנהל שיח כזה בלי 
להיבהל ובלי להיגרר ואיזו עבודה יש לעשות לפני 
השיח. עשינו גם סימולציות עם דוגמאות מהניסיון 
של המשתתפים. את ההשתלמות סיימנו עם 
כלים כתובים מה כדאי לעשות ואיך לגרום למי 
שעומד מולך להיות שותף ולא אויב. למדנו גם 
איך לא לקיים שיחה כזו: על השביל, בצורה 

דוגמאות לכלים גישוריים
ניתוח קונפליקט תוך הבנה מה הם האינטרסים והצרכים 

של כל צד, במקום להישאר בוויכוח בין עמדות.

הבנה ש"זה לא נגדי - זה בעדו": כשמבינים מה מניע את 
האדם ממול ומה הצורך שלו, אנחנו יכולים לבחור תגובה 

שאינה מתנצחת ומלבה את העימות.

הקשבה אמיתית - שימוש בשיקוף ובניסוח מחדש, בצורה 
שיכולה לקדם פתרון.

שימוש ב"שפת אני" שמאפשרת תקשורת פתוחה ופחות 
מתגוננת. במקום: "אתה אף פעם לא מקשיב לי ועסוק רק 

בעצמך!", אפשר להגיד: "אני מרגישה פגועה כשאני מדברת 
אתך". 

מעבר מתלונה לבקשה – תלונה: "מה שקורה כאן זו 
הפקרות! אף אחד לא רואה את הילד!" שיקוף ומעבר 

לבקשה: "אני שומעת שאת מודאגת מאוד מכך שאולי לא 
רואים את הבן שלך ומבקשת שההשגחה עליו תהיה הדוקה 

יותר."

מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה
מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה בבני שמעון פועל מזה כ-15 שנה והוא אחד ממרכזי הגישור בקהילה 
האסטרטגית  המחלקה  כראש  הקודם  בתפקידה  מורן  סיגל  על-ידי  הוקם  המרכז  בארץ.  הוותיקים 
במועצה וכיום פועל במסגרת האגף לשירותים חברתיים. מרכז הגישור מספק שירותי גישור בתחום 
הפרט  בין  וכדומה(,  עבודה  סכסוכי  שכנים,  סכסוכי  במושבים,  ממשיך  בן  משפחה,  )גירושין,  הפרט 
הפצה  הוא  נוסף  מרכזי  תפקיד  הסכמות(.  בניית  של  )תהליכים  בקהילה  רחבות  ובסוגיות  לקהילה 
ייעודיות  והטמעה של שפת הגישור בקרב ממלאי תפקידים במועצה ובקהילות, באמצעות הכשרות 

וייעוץ . הפעילות מבוצעת על ידי מגשרות ומגשרים מוסמכים ומנוסים. 

לפניות למרכז הגישור ולהתייעצות ניתן לפנות לסמדר שריג, מנהלת המרכז לגישור 
ודיאלוג בקהילה 050-7113133

שיתוף פעולה מבורך

אמיר ברזילי, מנהל אגף החינוך: "מזה כשנתיים החל שיתוף פעולה יוצא דופן בין אגף 
החינוך לבין מרכז הגישור. שיתוף מבורך זה החל מתוך ההבנה כי צוותי החינוך לסוגיו 

עומדים בטבורו של השיח שמתנהל כל הזמן בין ההורים, הילד והמערכת החינוכית. 

השיתוף מתבטא בהשתלמויות ממוקדות העולות מצורכי השטח. הצרכים מקבלים 
עיבוד יחד עם מרכז הגישור ונבנית תוכנית עבודה הנותנת ביטוי לתחומי העיסוק 

השונים בחינוך ושלבי הגיל. לדוגמה: השתלמות למטפלות הגנים, השתלמות למנהלי 
חינוך, השתלמות ייעודית למדריכי החינוך החברתי ועוד.

כמנהל אגף החינוך, אני מייחס לשיתוף הפעולה הזה חשיבות רבה ביותר. אני מאמין 
ומקווה כי שיח הגישור יהפוך בעתיד לשפה הדבורה של כל אנשי החינוך בכלל 

ובמועצה שלנו בפרט." 

עפרה שיר-לביא, מנהלת החינוך החברתי במועצה: "הכלי הגישורי מסייע לחינוך 
החברתי בתהליכים הכוללים שיח עמיתים, שיח מול הורים ויצירת שפה המאפשרת 

קשר, הבנה וחיזוק של התקשורת בפתרון בעיות ומחלוקות שעולות בדינמיקה 
החברתית בקרב הילדים. החיבור בין הגישור והחינוך מייצר רצף בהקניית השפה 

והטמעה של דיבור אחר במועצה ברצף הגילים כולו."

ספונטאנית, כשאולי אתה לא במצב רוח טוב." 

"כל שנה אנחנו מקיימים מפגש בנושא גישור, אבל 
שיתוף הפעולה עם מרכז הגישור מתקיים גם 

לאורך השנה כולה", מוסיפה טל. "כשמתעוררות 
סיטואציות ביישובים מול הורים, מדריכים, ילדים 
או בעלי תפקידים שונים בקהילה, אנחנו תמיד 
כשהתגלו  למשל,  לגישור.  לפנות  ממליצים 
ומנהלת  היישובים  באחד  צוות  בתוך  בעיות 
החינוך לא הצליחה לפתור אותן, היא פנתה 
לגישור. בשנה שעברה קיימנו השתלמות בגישור 
למדריכי הילדים. תלמידי שכבה ו' בבית הספר 
"יובלי הנגב" עוברים קורס גישור, הופכים להיות 
מגשרים ומסייעים בפתרון קונפליקטים בבית 
הספר. כתוצאה מכך, הילדים מדברים בשפת 
הגישור כבר מבית הספר ובחינוך החברתי השפה 
הגישורית מתנהלת באופן טבעי, הן בין הילדים 

והן בין הילדים למדריכים."  

על-פי התפיסה הגישורית, קונפליקטים 
הם חלק מחיינו ולכן חשוב שנלמד 

לנהל אותם בצורה יעילה וטובה, מבלי 
להיבהל מעצם קיומם.

דקלה גל-יסעור: "הגישור הוא שפה 
לניהול אי-הסכמות לעבודה מיטבית 

בתקשורת בין אנשים. יש בו הרבה מאד 
אלמנטים שחשובים גם לחיי היום-יום, 

בעיקר אם עובדים עם אנשים."

דקלה גל-יסעור: "השתלמות הגישור 
לגיל הרך היתה נהדרת. הצוותים 

חזרו ממנה עם תובנות מדהימות. אני 
שואפת לכך שכל עובדות המערכת 
תעבורנה השתלמות כזו, כדי שכולן 

תדענה את השפה ונוכל לעלות רמה 
ביכולת לנהל משברים ואי-הסכמות." 

טל שם-טוב: "כשמתעוררות 
סיטואציות מול הורים, מדריכים, ילדים 

או בעלי תפקידים שונים בקהילה, 
אנחנו תמיד ממליצים לפנות לגישור."
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ביישוב קטן ובו אנשים נפלאים, שיודעים לקבל 
את האחר ומוצאים את השבילים בתוך ערכים 
שונים ולעתים אף מנוגדים, הולך וקם מקום 
מלא תפילה, אהבה ומצווה. לצד מסורת חילונית 
ונרקמת מסורת של  מיוחדת במינה, הולכת 
תפילה בבית כנסת אורתודוקסי בבית קמה. 
בית הכנסת החל לפעול לפני כשבע שנים ביוזמת 
קבוצה של תושבים, שרצו לממש את אמונתם לפי 
מסורתם. ההתחלה, כמו כל שינוי ודבר חדש, לא 
היתה פשוטה, אך מתוך רצון עז, נחישות, הבנה 
ובעיקר אמונה, התמידה קבוצת המתפללים 
לפקוד מדי סוף שבוע את בית הכנסת הזמני, 
השוכן בכיתה בבית הספר "ניצני הנגב". הפעילות 
הלכה וגדלה, כאשר תושבים מצאו מענה לאירוח 
משפחותיהם, שרצו בתפילות בשבתות ובחגים, 
ביום הכיפורים. התופעה המרגשת  ובמיוחד 
ביותר היא העלייה לתורה של חוגגי גיל המצוות, 
אירוע ההולך ומתרחב ככל שגדל מספרם של 
הנערים הגדלים ביישוב. למרות שבית הכנסת 
שוכן בכיתה קטנה ואינו מבנה קבוע ומעוטר, הוא 
מפיץ אור לאנשים רבים, דבר המעיד על הרוח 

והאהבה השוררות במקום. 

אחד מהאירועים המרגשים שהתקיימו לאחרונה 
בבית הכנסת הוא עלייתם לתורה של ארבעה 
נערים מפנימיית "עדנים". צלצול הטלפון של יואב 
סולטן, מנהל הפנימייה, לחיים סביר, תושב בית 
קמה וחבר בצוות בית הכנסת, בפנייה נרגשת 
נערים  ארבעה  לתורה  להעלות  המבקשת 
מהפנימייה בבית הכנסת הצנוע בבית קמה, 
עורר התרגשות רבה בקרב המתפללים, אשר 

נרתמו במהרה לארגן את האירוע.

מניח תפילין לראשונה בחייו
בשעה  במאי,  ארבעה  חמישי,  יום  בבוקר 
בליווי  הנערים,  ארבעת  הגיעו  בבוקר,  שבע 
צוות הפנימיה וצוות בית הכנסת בבית קמה. 
כשמעליהם פרושה טלית המחוברת לארבעה 
מוטות, האחוזים בידיהם של המתפללים, פסעו 
הארבעה אט אט, לצלילי תקיעת שופר והלמות 
תופים, בניצוחו של דרור גומל, חבר בצוות בית 
הכנסת. שרים ונרגשים הגיעו הנערים לפתח 
הספרייה ב"ניצני הנגב", שהפכה לבית תפילה 
מרגש במיוחד. בעוד כולם נרגשים מהמעמד, 
החלה הדרכה בהנחת התפילין והטלית. המדריך 
היה אשר בן דויד, חזן ופייטן, שהגיע במיוחד 

עלייתם  בעת  הנערים  את  להדריך  מאשדוד 
לתורה. התפילין והטליתות שנתרמו על ידי יוסי 
פימה, קבלן מגן יבנה, שמרבה לתרום לנערי 

פנימיית "עדנים". 

בעוד נער נער בתורו מברך ומניח תפילין בפעם 
הראשונה: " שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה...", 
פצח הקהל בשירה מרגשת "ישמח חתנים", 
שאינה משאירה עין אחת יבשה. לאחר הנחת 

התפילין החל חיים סביר, תושב בית קמה וחבר 
בצוות בית הכנסת, לקרוא את תפילת שחרית, 
נערים  ארבעה  נרגשים  עומדים  כשמאחוריו 
צעירים, האוחזים בסידור החדש שזה עתה קיבלו 
והם מצטרפים לתפילה: "עבדו את ה' בשמחה, 
בואו לפניו ברננה, בואו שעריו בתודה חצרותיו 
בתהילה" )מתוך תפילת שחרית(. לפני רגע השיא, 
שבו עולים הנערים לתורה, נפתח ארון הקודש 
וארבעת הצעירים אחזו בספר לקול שירת הקהל, 

קמה 
מצווה 

יפית סביר

כשהם סובבים עמו בבית הכנסת וסופגים עשרות 
סוכריות כמיטב המסורת, עד שהגיעו עם הספר 

לשולחן התפילה. 

כל נער עלה בתורו והחזן קרא קטע מתוך פרשת 
"אחרי מות קדושים", הנפתחת בפסוק: "וידבר 
ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם 
לפני ה' וימותו" והמשיך עם הנער השלישי  את 
הפסוק: "ולקח את שני השעירים והעמיד אותם 
לפני ה' פתח אוהל מועד". לאחר המעמד המרגש, 
התכנסו הנערים במעגל מקרב כשטלית נפרשת  
מעל ראשיהם לקריאת ברכת הכוהנים: "יברכך 
ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו 
אליך וישם לך שלום." אדיר יונה, ממובילי צוות 
בית הכנסת, המקפיד לסדר אותו לתפילה מדי 
סוף שבוע, בכל אירוע ובכל חג, נרגש מהאירוע 
ואומר בצניעות: "אין לנו כאן כותל, אך יש לנו 
ארון קודש שזז ממקום למקום." עם סיום החלק 
הרשמי, עוברים הנערים עם הצוות והאורחים 
לשולחן כיבוד, שהוכן על ידי הצוות החינוכי של 

בית הספר "ניצני הנגב". 

אוסי מוריץ נרתמת לעזרה
ברגע שאוסי מוריץ, מנהלת בית הספר, שמעה על 
האירוע, היא נרתמה לעזרה ואפשרה לקיים את 
האירוע בספריית בית הספר. בנוסף לכך, פנתה 
לצוות החינוכי לסייע בהכנת הכיבוד ובקישוט 
הספרייה לקראת בואם של הנערים. סביב שולחן 
הכיבוד בירך חיים סביר את הנערים והעניק 
להם שי מכובד, שנתרם על ידי חברי קהילת 
בית קמה. בעוד הנערים מתרגשים מהמתנות, 
תורמת בצנעה מורה מבית הספר עוד דמי כיס 
לנערים. דני פריזדה, מנכ"ל עמותת "עדנים", 
מספר: "התרגשות רבה אחזה בנו. זאת הפעם 
הראשונה שאנו חוגגים. כשאנשי בית קמה הציעו 
את בית הכנסת, זה ריגש אותנו מאוד. מבחינתנו 
זה נדבך לחיזוק הקשר בין הקהילות. אנחנו 
מרגישים אותם ביום-יום אתנו ויש לנו חיבור 
למפעל "קמה דע", לפעולות התרבות ולבריכה. 
בקיץ הנערים שלנו מגיעים לבריכה בבית קמה 
וזאת שכנות מצוינת. הדבר המרגש ביותר היה 
לראות את ההתרגשות של התושבים בבית קמה 
לקראת האירוע ואת ההשקעה וההכנה הרבה.

חיבור חשוב לקהילה
"יואב סולטן, מנהל פנימיית "עדנים", מוסיף: 
"הרעיון החל בכך שיש לנו בפעם הראשונה 
ארבעה נערים בגיל מצוות שהגיעו לפנימייה. 
חוויה  להם  ולהעניק  חגיגה  לעשות  החלטנו 
עם  כיף  יום  הכוללת  תוכנית  בנינו  מיוחדת. 
משימות אישיות וקבוצתיות סביב הנושא של 

עצמאות, שבסופן הנערים קונים בגדים חדשים 
והולכים להסתפר. בקרוב אנחנו חוגגים בפנימייה 
עם חברים ומשפחה אירוע הכולל סרטונים 
ואוכל טוב - חגיגת בר-מצווה אמיתית. במסגרת 
התוכנית רצינו להעלות את הנערים לתורה. ברגע 
שיצרתי קשר עם חיים, הייתה התגייסות מדהימה 
של חברים בבית קמה. זה הניע דבר מיוחד 
ומקסים בינינו לבית קמה ולכן הייתה החוויה 
מיוחדת במינה. הנערים התרגשו מאוד. זה מחמם 
את הלב שבשיחת טלפון אחת נרקמת יוזמה 
כזאת. אנחנו מרגישים חלק מהקהילה של בני 
שמעון, החיבור ליישובים באזור חשוב לנו ואנחנו 
חורטים זאת על דגלנו. אנחנו משתפים פעולה 
עם המוסדות בקהילה, הקמנו גינה משותפת 
בבית הספר "ניצני הנגב", יצאנו להתנדב במועדון 
יום לקשיש במושבי יחדיו ועוד היד נטויה. החיבור 
עם הקהילה חשוב לנו, כדי שיקבלו את הנערים 
שלנו. אחד הערכים שלנו הוא החיבור  למקום 
שבו אתה נמצא. הנערים מרוויחים פעמיים - 
מקבלים מהקהילה ונותנים בחזרה. אני רוצה 
להודות לחיים, שבטלפון אחד ארגן הכל עם 

הצוות המסור של בית הכנסת, לצוות בית הספר 
"ניצני הנגב" ולמנהלת בית הספר, שאפשרה 
את השימוש במקום ואת החוויה ולאשר בן דויד, 
שהגיע מטעם תורם התפילין והנחה את הנערים 

יחד עם צוות בית הכנסת."

חוויה מרגשת לכולם
חיים מסכם: "זו היתה עבורנו חוויה מרגשת 
מאוד ורוממות רוח. אנחנו מרגישים שזאת זכות 
גדולה להעלות לתורה נערים בבית הכנסת הזמני 
שלנו. לאור מספר האירועים ההולך וגדל בבית 
הכנסת, אנחנו מתפללים ומקווים שבמהרה 
יקום מבנה קבוע. כיום אנחנו נמצאים בשלב 
התוכניות, כשוועד האגודה ביישוב וסיגל מורן, 
ראש המועצה, מסייעים ותומכים בנו. אני רוצה 
בית  להודות לכל החברים הנפלאים מצוות 
הכנסת ולתושבים נוספים, שפתחו את הלב 
ואת הכיס ותרמו לאירוע. תודה לשלומי בר על 
הצילומים. מי ייתן ונזכה לאירועים נוספים ורבים 

כאלה ולמשכן קבוע וחדש."

יואב סולטן, מנהל פנימיית "עדנים": 
"הייתה התגייסות מדהימה של חברים 

בבית קמה. זה הניע דבר מיוחד ומקסים 
בינינו לבית קמה ולכן הייתה החוויה 

מיוחדת במינה. הנערים התרגשו מאוד."
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“זה לא רק ספורט”
 “נועה ספורט” זה לא רק ספורט. זה גם עסק

מסע בעקבות עסקים במועצה / חדוה גבריאל
מנהלת תחום היזמות במועצה מטעם “מעברים” נגב צפוני, מביאה לכם יזמות מקומית

את נועה שמריהו רכטמן, בת 34, מקיבוץ משמר 
הנגב, הכרתי כחלק מפגישות אישיות עם בעלי 
עסקים מקומיים. נועה, שבמהלך שש השנים 
האחרונות מתגוררת עם בעלה יעקב )בן הקיבוץ( 
במשמר הנגב, היא מורה לחינוך גופני בבית הספר 
 noa“ התיכון “מבואות הנגב”, מנהלת סטודיו
sport” במשמר הנגב, מפעילה חוגי ספורט בבאר 
שבע ובפריפריה, מפעילה סדנאות והשתלמויות 
בנושאי תזונה נכונה, תרפיה ועיסוי, תפוקת האימון 
הגופני והאתגר הגופני ולא פחות חשוב - אמא 
ל-4 פעוטות: ירדן בן 3, שקמה בת שנתיים וסער 

ועוז, תאומים בני 4 חודשים.

“במקור אני ממושב נוחם, ליד בית שמש. מגיל 
קטן הייתי סוג של “בת-בן” כזו, שאוהבת ספורט 
וגלישה  ואקסטרים. למדתי הדרכת סנפלינג 

מצוקים”, מספרת נועה.

“לכל תחביב שרכשתי במהלך חיי  אני אוהבת 
לתת פן מקצועי - ללמוד יותר על הנושא, להבין 
אותו יותר לעומק ולהתמקצע בו. לכן עברתי 
בשנת 2002 קורס מטפלי ספא במכללת רידמן. 
הלימודים כללו מספר נושאים: עיסוי שוודי, עיסוי 
רקמות עמוק, איורוודה ואבנים חמות. בשנת 
2004 למדתי  בקורס מאמני כושר גופני ובריאות 
בשלוחת מכון וינגייט בצפון ומכיוון שאני אוהבת 
מוסיקה, הלכתי ללמוד תקליטנות. בנוסף לכל 
אלה, עברתי גם קורס להדרכת טיולים בשל 

אהבתי לטיולים בטבע.

מתי התחלת לעבוד כעסק?
“ברגע שהפכתי להיות מעסה, החלטתי לפתוח 
עסק כ’עוסק פטור’, אבל העסק שלי היה בקטנה 
- עיסויים וטיפולים באירועים ואימוני כושר פרטיים 
בבתי הלקוחות. לא הבנתי באמת מה זה אומר 

להיות עצמאית ולהיות מוגדר כעסק.

רק בשנת 2008, כשעברתי ליישוב אשלים )ברוח 
חזונו של בן גוריון ליישב את הנגב(, הבנתי שיש 
בי כוחות יזמיים. קשיי התעסוקה בדרום הארץ 
הביאו אותי להחלטה לתת לתחום הספורט 
נפח רב יותר בחיי ובעיסוקי. התחלתי לאמן בכל 
מועדוני הכושר בבאר שבע )הקאנטרי, “הולמס 
פלייס” ועוד(, אימנתי נגמלים מסמים והתמכרויות 
אחרות בקהילת "רוח מדבר", פתחתי קבוצות 

אימון ביישובי רמת הנגב - אשלים, רביבים, 
טללים, שדה בוקר והמדרשה וקיבלתי לקוחות 
לעיסויים בחוות בודדים. במקביל לכל אלה, 
התחלתי ללמוד לתואר ראשון בהוראת חינוך 
גופני במכללת קיי בבאר שבע. תוך כדי העשייה 
והלימודים, החלטתי לאתגר את עצמי עוד יותר 
והצטרפתי לקורס יזמות עסקית של קרן מיראז’. 
שם, באמצעות השיח והתכנים שעברנו, פיתוח 
באמת  מהי  הבנתי  מוחות,  וסיעור  הרעיונות 
המשמעות של יזמות והחלטתי ללכת בעקבות 
החלום ולנסות לקדם את הרעיון שעליו חשבתי: 
לפתוח מקום שיהווה מרכז כושר וספורט ויעסוק 

גם בבריאות כדרך חיים.”

ואז הפך החלום למציאות
במשך שנתיים גרה נועה ביישוב אשלים ולא 
ידעה מה עוד מחכה לה. בדרך מקרה פגשה את 
בעלה לעתיד במסיבת סטודנטים באוניברסיטת 
בן גוריון ותוך חודש עברו השניים לגור יחדיו 
במשמר הנגב. “ברגע שהגעתי לקיבוץ, הבנתי 
שיש כבר מקום בשביל העסק שלי וגם זיהיתי 
במקום ביקוש וצורך לכל החוגים והפעילויות 
שאני מקיימת. את הסטודיו פתחתי רשמית בשנת 
2015, בשעה שהייתי בהריון עם ילדתי השנייה.”

מה ניתן לקבל בסטודיו?
 ,TRX ,מגוון רחב של אימוני כושר, כמו ספינינג“
והצרת  חיזוק  עיצוב,  פונקציונליים,  אימונים 
היקפים, פעילות אירובית, דראמס אלייב )תיפוף 
על כדורי פיטבול(, זומבה ואירובי תימני )שיטת 
אימון שהומצאה ע”י נועה(. יש גם אימונים אישיים 
להורדה  סדנאות  ריצה,  אימוני  וקבוצתיים, 
במשקל ואורח חיים בריא והפקת אירועי חברה 
ואירועים למוסדות - בסטודיו עצמו או במשרד 

וגם בשטח.” 

מה אומרים המתאמנים על המקום?
שיר יהבי משובל: “סטודיו מרשים ומקצועי, עם 
אווירה ממש נעימה ואינטימית. האווירה יוצרת 
מוטיבציה להמשיך ולהתמיד. כיף לי מאוד מאוד.”

סילביה בלושטיין ממשמר הנגב: “הסטודיו של 
יש בו אווירה  נועה הוא כמו משפחה קטנה. 
מדהימה ואכפתיות. האימונים מגוונים מאוד 

וברמה גבוהה מאוד. מי שלא מגיע - מפסיד.”

הדס פלג ממשמר הנגב: "הסטודיו של נועה 
נתן לי הזדמנות להכיר סוגים רבים ומגוונים של 
פעילות גופנית. כל אימון הוא חוויה בפני עצמה, 
מאתגרת, מקצועית ומדהימה. נעה מחדשת 
בכל אימון ומאתגרת מחדש. פשוט כיף אמיתי.”

אורית מזרחי משובל: "האימונים בסטודיו מגוונים 
ומועברים במקצועיות רבה על ידי נועה, מאמנת 
מיומנת ומוכשרת. האימונים הם ברמה גבוהה 

ומאפשרים שמירה על אורח חיים בריא.”

קרן מאיר מבית קמה: "בזכות העובדה שנפתח 
כמעט  אימון  שמציע  כזה  בקונספט  סטודיו 
בכל יום, קרוב לבית, הצלחתי לחזור לשגרת 
אימונים גם בשנים שהילדים היו ממש קטנים. 
על המקצועיות אין מה לדבר! אימונים מעולים 
ומגוונים. המתאמנות האחרות ואני לא האמנו 
איך אשה אחת יכולה להמציא את עצמה מחדש 

יום אחר יום."

סיגל אמיר מבית קמה: "האימונים ממלאים אותי 
באנרגיות וכוחות להמשיך את היום בצורה חיובית 

ומהנה."

מה הלאה?
“עכשיו אני רוצה להפוך את המקום הזה גם לבית 
עבור המדריכים שעובדים בסטודיו וגרים באזור 
ולמדריכים בתחילת דרכם, כדי שיהיה להם 
מקום שיאפשר להם להמשיך ללמוד ולהתמקצע 
לאחר סיום הלימודים. החזון שלי הוא יצירת 
מקום ובית לכושר ובריאות הן עבור התושבים 

המקומיים והן עבור מאמנים ומדריכים.”

אז קל לשמור על הבריאות ?
“תראי, אין שיטות שאפשר לעשות קסם ופתאום 
– פוף! יש גוף בריא. יש צורך בשינוי הרגלים 
והתמדה, לקיחת אחריות על עצמך ועל הסביבה 
גם  הדברים  את  להשריש  אחריות   - וכמובן 
בילדים. אני יודעת שזה לא פשוט. אני עצמי 
עסוקה הרבה בניהול הבית והדאגה לילדים ועדיין 
משתדלת תמיד לשמור על אנרגיה גבוהה ועל 
אורח חיים בריא וריאלי לסביבה שבה אנו חיים. 

אני לא מאמינה בקיצוניות בשום תחום.”

איך הקשר עם מחלקת הספורט של המועצה?
“אני שמחה שיש לנו עכשיו אפשרות ליצור שיתוף 

פעולה חדש עם מחלקת הספורט בראשותו 
של יוסי טוביאנה ובעקבות תהליך ההקמה של 
מועדון העסקים “BZB” של המועצה ובראשה 
לקדם  כמטרה  לעצמה  ששמה  מורן,  סיגל 
ולחזק את העסקים הקטנים. גם השנה, כמובן, 
נקיים בפעם החמישית  את מרוץ משמר הנגב. 
המרוץ ייערך בתאריך 20.5.17 בחסות מחלקת 
הספורט של בני שמעון, כדי לקדם את המודעות 
לשמירה על כושר ועל אורח חיים בריא ולחזק 
את הקהילתיות במועצה. האירוע כולל הפנינג 
ספורט לכל המשפחה, שוק איכרים עם מוצרים 
מקומיים והסטודיו שלי יפתח את שעריו ללא 
עלות לכל התושבים, כדי שיוכלו ליהנות ממגוון 

אימונים והפעלות ספורט.”

איך את מאזנת בעלות על עסק ואמהות?
“להיות אמא לארבעה זאטוטים זה לא קל או 
נהנית מאוד מגידול הילדים  אני  פשוט, אבל 
לצורכי  בהתאם  הזמן  את  לחלק  ומשתדלת 
המשפחה. אני מאמינה שהכל תלוי בתכנון מראש 
של לוח הזמנים. לא תמיד הכל הולך חלק ותמיד 
יש להיערך מראש, אבל אני משתדלת לחלק 
את הזמן ולכלול בו זמן למשפחה, שעליו אני לא 
מוותרת בעד שום הון בעולם. משעה 16:00 עד 
20:30 אני עם הילדים ובשעה 20:30 נפתחים 

האימונים בסטודיו. 

בעלי, יעקב רכטמן, שיזכה לחיים ארוכים, מאפשר 
לי את הזמן הזה בסטודיו בערב ובשבת בבוקר.

מה שמחזק אותי זה הילדים שלי ובעלי, שתומכים 
בי כל הזמן. בריאות, משפחה אוהבת וזוגיות 
פתוחה וכנה, הם הבסיס לחיים טובים, שנותנים 

הרבה כוח ברגעים לא פשוטים כבעלת עסק 
ואמא. גם המתאמנים המדהימים שלי, נשים 
וגברים כאחד, מכל יישובי בני שמעון, שמתמידים 
ומגיעים לאימונים, מרבים לפרגן ומוקירים תודה 
על האימונים, נותנים לי כוח להמשיך וליצור עוד.

אני מאמינה שיש בכך גם חינוך לטווח ארוך שכל 
דבר אפשרי וזמן נוצר מעשייה. ככל שאתה עושה 
יותר, יש לך זמן רב יותר, כי ככה אתה יודע לנצל 
את הזמן שלך בדרך הטובה ביותר. הספורט 
והשמירה על אורח חיים בריא ופעיל כל הזמן 
)כולל בתקופות שבהן הייתי בהריון( נותנים לי 
את האנרגיה לעשות הכל. ככלל, אני משתדלת 
להעמיד את עצמי בפרופורציה לחיים, כי לא 

הכל מובן מאליו.

אדם צריך להעריך את עצמו. עליו לברך על עצם 
העובדה שהוא הולך, רואה ובעל יכולות שכליות, 
להגיד תודה ולעשות כל מה שרק רוצים, כי הכל 
אפשרי. את זה למדתי מהתנדבות במשך 10 שנים 
ב”בית הגלגלים” - עמותה לילדים בעלי מוגבלויות. 
שם קיבלו החיים שלי עוצמה ומשמעות אחרת. 
החניכים שלי בבית הגלגלים הוכיחו לי שאין דבר 

העומד בפני הרצון.”

פרטי התקשרות:
נועה שמריהו רכטמן

050-7174878
noasport@gmail.com

*ניתן להגיע לאימון ניסיון חינם באישור מראש.

 הטבה מיוחדת 
למנויי מחלקת הספורט!
הטבה מיוחדת למתאמנות ומתאמנים 

במערך חוגי הספורט של אגף 
התרבות והספורט במועצה האזורית 

בני שמעון:

שיעור נוסף בסטודיו "נועה ספורט" 
אחת לשבוע )4 אימונים בחודש( 

מעבר לאימונים בחוגים המתקיימים 
ביישובים השונים.

ניתן להשתתף בכל מגוון האימונים. 
לו"ז והזמנות אימונים בתיאום עם 

הסטודיו. 

מגוון האימונים בסטודיו: פילאטיס, 
 ,TRX ,עיצוב, אימון פונקציונלי, ספינינג

זומבה ועוד.

4 אימונים בחודש בסטודיו 
“נועה ספורט”

בעלות של 60-45 ₪ בלבד!
קישור להטבה:

https://www.tixwise.co.il/
he/noasport12
 לפרטים נוספים: 

נועה – 050-7174878 
noasport@gmail.com
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המועצה גובה אגרות ביוב עבור מערכות ביוב הנמצאות 
באחזקתה, בהתאם לתעריפים הקבועים בכללי הרשויות 

המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות 
מקומית בלא תאגיד( )הוראת שעה(, תשע"א-2010 )להלן: 

"הכללים"(.

האגרה משולמת בהתאם לשירותים המסופקים בפועל על ידי 
המועצה. ביישובים שבהם המועצה אינה מספקת את השירותים 

השונים, כולם או חלקם, אין גובים אגרה, או גובים אגרה רק 
עבור השירותים המסופקים בפועל.

עד היום נקבעו תעריפי אגרה שונים לכל אחד מיישובי המועצה. 
חישוב האגרה נעשה בהתאם להוצאות האחזקה של המערכת, 

כפי שנרשמו בכרטסת של הנהלת החשבונות. אף על פי שמשק 
הביוב הוא משק כספים סגור ברמת המועצה, נרשמות הכנסות 

והוצאות לפי יישוב. 
תעריף מפורט לפי יישובים הוא חריג במועצות האזוריות. מתוך 

48 המועצות האזוריות הכלולות בכללים, רק במועצה אזורית 
אחת )מלבד המועצה האזורית בני שמעון( קיים עדיין תעריף 
מפורט ע"פ יישובים וגם היא נמצאת כעת בהליך של האחדת 

התעריף לכלל יישובי המועצה. 
רשות המים הובילה את המועצות האזוריות לקביעת תעריף 
אחיד לכל הנכסים במועצה, מתוך הנחה כי על שירות זהה 

משלמים תשלום זהה. קביעת אגרה אחידה מפשטת מאוד את 
הטיפול בנושאי הביוב השונים ובכללם: הקטנת הביורוקרטיה, 

שיפור הליכי גביה, שיפור תהליכי בקרה תקציבית ופישוט הליכי 
אישורים ברשות המים.

התחשיב החדש של אגרת הביוב נערך בשיטה הבאה:
חישוב עלויות תפעול	 
רוכזו כל עלויות התפעול של מערך הביוב במועצה, הכוללות 	 

בין היתר את המרכיבים הבאים:
הוצאות תפעול שוטף )חשמל, חומרים, קבלן אחזקה(	 
שכר עבודה ותקורות 	 
עבודות קבלנים	 
תשלומים למט"שים )מתקני טיהור שפכים( החיצוניים	 
תקשורת ועוד	 

עלויות אלה חולקו למרכיבי המערכת – ביב ציבורי )מערכת 
האיסוף השכונתית(, הולכה )קווי הולכה ותחנות סניקה( וטיהור 

השפכים )במט"שים(. 

בהתאם להנחיותיה של רשות המים, על הרשות לקבוע אגרת 
שיקום לצורך ביצוע תחזוקה יזומה ושיקום המתקנים בעקבות 
בלאי תפעולי. קרן השיקום נקבעת על בסיס תוכנית עבודה רב-

שנתית, שאותה מציגה המועצה והיא נוספת לאגרת הביוב.

בסופם של הליכים אלה נקבעה אגרת ביוב שהוגשה ואושרה 
ע"י רשות המים, לאחר שהתיקון פורסם לצורך קבלת 

התייחסויות מהתושבים ואושר במליאת המועצה.
להלן תעריפי אגרת הביוב אשר יחולו אצלנו החל מפרסום 
תעריפים אלה ברשומות על-ידי רשות המים. הפרסום יחול 

בחודש יולי.

תעריף ישוב
חדש

הערה

 6.04תאשור, ברוש, תדהר

בית קמה - יישוב ישן, מתחם 
דלק, אבשלום

ללא מערכת האיסוף 4.76
השכונתית

 6.04בית קמה - שכונת ההרחבה

ללא מערכת האיסוף 4.76דביר - יישוב ישן
השכונתית

 6.04דביר - שכונת ההרחבה

ללא מערכת האיסוף 4.76משמר הנגב - יישוב ישן
השכונתית

 6.04משמר הנגב - הרחבה

 6.04גבעות בר

 6.04נבטים

בברכה
ניצן דואניאס, מנהל מחלקת מים וביוב

- אל תושבי המועצה האזורית בני שמעון המקבלים שירותי ביוב מהמועצה -

 איגרת בנושא

אגרת ביוב 
אחידה



זרקור לחינוך בגיל הרך / חנה רוטבלט, מנהלת מחלקת הגיל הרך

ראיון עם לאה שחר, מנהלת הגיל הרך בחצרים
ספרי קצת על עצמך.

שמי לאה שחר, חברת 
 21 קיבוץ חצרים מזה 
שנים. אני מנהלת את 
הרך  הגיל  מערכת 
השנה  זו   בחצרים 
הרביעית ומהווה חלק 
של  החינוכי  מהצוות 
גננת  אני  הקיבוץ. 
במקצועי, נשואה למוטי שחר ויש לנו 3 ילדים.  
לפני הגעתי לחצרים הייתי חברת קיבוץ שומריה.

איך זה להיות מנהלת במקום שאת גם גרה בו? 
נפלא! זה מה שאני מכירה. אני אוהבת  את 
תחושת השייכות והמעורבות בבית ובקהילה.
כמו  מקבילים.  בגנים  התחנכו  שלי  הילדים 
בכל דבר, יש לכך יתרונות וחסרונות. מבחינתי, 

במקרה זה היתרונות עולים על החסרונות. 

ספרי קצת על מערכת הגיל הרך בחצרים:
מערכת הגיל הרך שלנו כוללת כיום 6 בתי ילדים: 
תינוקייה, פעוטון צעיר, פעוטון בוגר, גנון ושני 
גנים  בוגרים. המערכת שלנו מורכבת ברובה 
מילדי קיבוץ חצרים ושליש ילדי חוץ מבאר שבע. 

איך משתלבים הילדים מבאר שבע?
יש ביקוש רב. קיבוץ חצרים  למערכת שלנו 
החליט על מספר מקסימלי  של ילדים בכל 
יחידה חינוכית ומספר מטפלות נדרש בכל יחידת 
גיל, על מנת שנוכל לשמור על איכות חינוכית 
ועל עקרונות "הגן הקיבוצי" ונוכל לתת מענה 
ופניות לצרכי הילד והוריו. לכן הקליטה של ילדי 
חוץ מוגבלת, אך ללא ספק, כאשר ילד נכנס 
למערכת שלנו הוא נקלט ומשתלב במערכת 

כשווה בין שווים.

ומה קורה עם ילדי החוץ לאחר גיל הגן? הם 
ממשיכים לבית הספר "נווה במדבר"?

יש מורכבות מסוימת. בית הספר "נווה במדבר" 
הוא כיום בית ספר של המועצה, שמורכב מילדי 
חצרים, נבטים, בסיס חיל האוויר ובאר שבע. לרוב 
אנחנו קולטים ילדים מבאר שבע בשלב של גן 
טרום טרום חובה )גנון "כלנית" שלנו(. בגילאים 
הצעירים יש מעט מאוד מקומות, מכיוון שיש לנו 
בית ילדים אחד לכל שנתון. בשנתונים שלנו יש 
בממוצע 17-15 ילדים בשנה. בשנים האחרונות 
גדל מספר הילדים בכל שנתון ל-19-17. אם 

השנתון קטן ויש מקום, אנחנו קולטים למערכת 
ילדים נוספים.

שנתון 2016 בחצרים הוא שנתון גדול מאוד וכולל 
גם ילדים של נקלטים חדשים בקיבוץ. לכן אנחנו  
משפצים בימים אלה מבנה נוסף. נצטרף להפריד 
את השנתון לשתי קבוצות ומדובר באתגר לא 

פשוט. 

אלו שינויים את רואה במערכת מאז שנכנסת 
ועד היום?

נכנסתי לתפקיד לאחר תקופה של כאוס וחוסר 
שקט. מכיוון שבאתי מתוך המערכת, הצוותים 
שמחו וסמכו עלי. הם הרגישו שיש להם למי 
לפנות בשעת הצורך, דבר שגרם ליציבות, גיבוש 

חברתי וארגון מערכתי.

 השנה הראשונה לא היתה קלה ושימשה כמבחן 
מצד ההורים והצוותים החינוכיים. במקביל לכך, 
החלטנו ששומרים על עיקרון השנתונים: כלומר, 
לא יהיה מצב שבו ילד נמצא בקבוצה שאינה 
מתאימה לגילו, אלא כל ילדי השנתון נמצאים 
ביחד ועוברים יחד לשלב הבא. לגבי עלייה מהגן 
לכיתה א', תהיה אפשרות להשאיר ילד שנה 
נוספת בגן. בהתחלה היה להורים קשה מאוד. 
קיימנו שיחות עם המדריכה הפדגוגית והבטחנו 
שהגננות והצוותים יתנו את המענה המתאים 

לכל הילדים.

לדעתי, זה צעד נכון מאוד. אני חושבת שזה 
לא נכון לקבל החלטות בשלב התינוקייה או 
הפעוטון. יש לנו צוותים טובים מאוד, שיודעים 
לעשות את ההתאמות הנדרשות בהתאם לשלב 
ההתפתחותי. הילדים נמצאים עם השנתון שלהם 
חבריהם  עם  יחד  השלבים  כל  את  ועוברים 

לשנתון. 

איך התמודדתם עם כל המצבים שהיו בשנים 
האחרונות? 

עברנו כמה מבצעים ותקופות מתוחות, כמו, 
למשל, במבצע "צוק איתן". למזלנו, קיבוץ חצרים 
סיים בניית מרחבים מוגנים לכל בתי הילדים ולכן 
יכלה המערכת לתפקד באופן שוטף. בתי הילדים 
היו פתוחים כרגיל, בשעות הרגילות, מ-7:00 ועד 
16:30. בהתחלה היתה בעיה בנושא הנוכחות של 
הצוותים, כי רוב המטפלות גרות מחוץ לקיבוץ. 
לכן נעזרנו בסטודנטיות וכוח אדם פנימי. היה 
קשה בהתחלה, אבל בהמשך נכנסנו לשגרה 

עם כוח אדם מתוגבר. בתינוקייה נשארו רוב 
הילדים בחודש הראשון בבית עם ההורים ורק 
מעטים, שהוריהם עבדו במקומות חיוניים, הגיעו 
לתינוקייה. בחודש אוגוסט היו לנו 18 תינוקות 
והגדלנו את הצוות כך שלכל שני תינוקות יהיה 
מבוגר, כדי שבעת אזעקה תהיה אפשרות להגיע 
עם התינוקות למרחב המוגן מהר ככל האפשר. 
היה קשה מאוד, אבל המרחבים המוגנים מילאו 
את תפקידם וזה היה מדהים! אנחנו מוכנים 
תמיד במקרה הצורך. המרחבים המוגנים תמיד 
פתוחים ומוכנים לכל סיטואציה שתהיה. קיבלנו 
פידבקים טובים מאוד מכל הקיבוץ, כי המערכת 

תפקדה היטב.

מה הם האתגרים לשנה הבאה? 
אתגר אחד שכבר הזכרתי הוא הפעוטון, שמונה 
22 ילדים ויגדל ל-24. ניאלץ לחלק אותו לשני 
בתים. אנחנו משפצים מבנה ישן, נגייס צוות נוסף 
ונעבוד בשני בתי ילדים במקביל, דבר שאיננו 

רגילים אליו בגיל הזה. 

אתגר נוסף יהיה בתינוקייה. המטפלת המובילה 
בתינוקייה הודיעה על סיום עבודתה בסוף שנת 
ומנוסה.  ותיקה  הלימודים. מדובר במטפלת 
המחליפה עובדת לידה כל השנה והיא תיקח 

את ההובלה של התינוקייה. 

"כלנית"( רכשנו השנה תקן  )גנון  לגן הצעיר 
של משרד החינוך. אנחנו צריכים לראות מה 
קורה בנושא הזה בשנה הבאה. יש הרבה דיונים 
והתפתחויות בעניין. מהו הדבר הנכון ביותר 
עבורנו? האם נכון לרכוש תקן, או שיש לשנות 
את השיטה מול משרד  החינוך? האם זה נכון 
עבורנו מבחינה כלכלית? יש המון דילמות! חשבנו 

על תרחישים רבים ובכל זאת זה לא פשוט. 

הצוותים במערכת הגיל הרך של חצרים יציבים 
ועובדים בחריצות ומקצועיות

ולסיכום:
יש לנו בחצרים מערכת גיל רך טובה ויציבה, 
שעובדת ברצף התפתחותי ובקשר בין כל הבתים.  
האווירה בין אנשי הצוות טובה ויש מעגל תומך 
של מנהלת אשכול החינוך, יועצות, פסיכולוגית, 
מנהל הקהילה וההורים. הצלחנו ליצור צוות 
חינוכי שנפגש ומדבר על סוגיות חינוכיות שונות 

בהובלתה של מנהלת אשכול החינוך. 

חדשות הגיל הרך
"צופית"  וגן  בכרמים  "חצב"  גן 

בשובל התחברו לכנסת
 "הפעילות היתה חווייתית מאוד", סיפרה הגננת 
רוחמה. "המדריכה העבירה את הפעילות 
בצורה עניינית ומרתקת. היכרנו את הכנסת 
וראש  השרים  של  הישיבה  מקומות  ואת 
הממשלה ולסיום למדנו על החוקים בכנסת 

והחלטנו לחוקק חוק." 
גם גן "צופית" שבקיבוץ שובל התחבר באותו 
יום לכנסת. בגן "צופית" ביקשו הילדים לחוקק 
חוק שלפיו יום אחד בשבוע תסתיים פעילותו 
של הגן בשעה 14:00. כשהתברר שהחוק 
הילדים  החליטו  ליישום,  ניתן  אינו  החדש 
להתפשר ולקבל חוק שונה, שעל-פיו ביום אחד 
בשבוע יכבו ההורים את הטלפונים הסלולריים 

בשעות אחר הצהריים והערב.

יום של חוויות לילדי גני החובה 
במרכז ג'ו אלון

המון חוויות נהדרות צברו ילדי גני החובה של 
המועצה בימים שני ושלישי, 8-9.5, במוזיאון 
למורשת הבדואים במרכז ג'ו אלון. הילדים זכו 
לחוות חתונה בדואית כשהם לבושים בבגדים 
מורשתם  על  וללמוד  מסורתיים  בדואיים 
ותרבותם של הבדואים בתערוכה הקבועה 
במוזיאון ובאוהל הבדואי. בתחנות אחרות הכינו 
הילדים פיתות, השחילו חרוזים למחרוזות 

וצמידים ויצרו כדי חימר. היה כיף אמיתי. 

סיור משותף במושבים
צוות סייעות החינוך המיוחד וצוותי הגיל הרך 
יצאו ביום שני, 15.5, לסיור משותף במושבי 
יחדיו ובמושב נבטים. ביום זה ביקרנו בשביל 
הסלט והשתתפנו בסדנה של טיפול הוליסטי. 
זו הפעם הראשונה שבה מתרחש שיתוף 

פעולה כזה והיום הוגדר כהצלחה גדולה.

משתלת "עדנית"
 משתלת "עדנית" היא פרויקט עסקי שהוקם 
שנים  כשמונה  לפני  "עדנים"  הנוער  בכפר 
כפרויקט של החניכים עבור החניכים. במסגרת 
העבודה במשתלה, מלווים החניכים את תהליך 
גידול הצמחים משלב זריעתם ועד למכירתם 
בשוק החופשי. הם סופגים ערכים הקשורים 
לעולם העבודה, כמו התמדה, עקביות ומחויבות. 
הכסף המתקבל תמורת התוצרת משמש לקידום 
רווחתם של החניכים ומאפשר להם ליהנות 

מפירות העשייה.

מרוץ  במסגרת  נעשתה  האחרונה  המכירה 
"עדנים", שבו ניתנה לציבור הרחב הזדמנות 
ליהנות מהנענע הטרייה, מהלואיזה העשירה 
וממגוון צמחי הנוי שלנו. אנו מזמינים את כולם 
להתרשם מהתוצרת שלנו, הן במהלך ימי מכירות 
מרוכזים ברחבי המועצה והן במשתלה עצמה, 

בתיאום מראש.

אנו מאמינים, כי במהלך השהות בפנימייה יש 
לאפשר לחניכים מגוון רחב של התנסויות שיסייעו 
להם לרכוש כלים שבהם יעשו שימוש בהמשך 

חייהם כבוגרים.

קיוסק "מעדנים"
כחלק משיפור רווחתם של החניכים מחד גיסא 
השיקה  גיסא,  מאידך  חיים  כישורי  והקניית 
פנימיית "עדנים" קיוסק בכפר, שמנוהל, מתופעל 
ומתוחזק על ידי החניכים עצמם. ההיצע המועט 
והיקר שהאזור מציע )חנות הנוחות  הקרובה( 
למוצרי יום יום ופנאי, הוביל את הצוות והחניכים 
ליוזמה נפלאה, שלא יכלה לקרום עור וגידים 
ללא שיתוף הפעולה הבלתי פוסק מצד בנק 
הפועלים וחברת "וריפון" verifone . החברה 
מספקת לנו מסלקות אשראי וכרטיסי אשראי 
ייחודיים, שבהם טוענים החניכים את כספם 
לשימוש בקיוסק. החניכים מתפעלים את הקיוסק 
הן לפני הקלעים והן מאחוריהם. הם אחראים 
על מתן השירות לחניכים, על ניהול המלאי ועל 
תחזוקתו השוטפת של הקיוסק. בפועל, הקיוסק 
הוא עסק חברתי ומחירי המוצרים זולים ככל 
הניתן. עובדי הקיוסק זוכים לתרגל מיומנויות 
של עבודה, בדיוק כמו בעולם שמחוץ לפנימייה, 
ובכך משפרים את סיכוייהם להצליח במסגרות 

העבודה הבאות שלהם. 

 זרקור על פנימיית עדנים 
 רון קופרבנד, רכז חברתי-כפר הנוער "עדנים"

 לפניות בנוגע למשתלה ופרטים על מכירת צמחים, ניתן לפנות למס' 052-5690968.
 כולכם מוזמנים להגיע לבקר!

מחכים לראות אתכם אצלנו, משפחת עדנים
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 נקודת שוויון - בית לכל מה 
ששווה

מסוימת  תקופה  חייתי  עשורים  כשני  לפני 
באוסטרליה בתקופה בה נערך מפקד אוכלוסין 
ביבשת  הנוכחים  כל  את  ודגם  שסקר  גדול, 
ואסף אודותיהם מידע דמוגרפי. אחת השאלות 
הראשונות ששאל אותי הסוקר היתה: "מהו המין 
שלך?" ואני, הרואה עצמי כאשה מתקדמת, בעלת 
מחשבה ליברלית ורחבה, עניתי באופן ברור: "אני 
סטרייט". הסוקר האדיב חייך ואמר: "לא, גבירתי. 
לא שאלתי מהי נטייתך המינית. זאת שאלה שאסור 
לי לשאול." נותרתי מבולבלת. אולי האנגלית שלי 
אינה טובה דיה? אולי לא הבנתי את השאלה? למה 
הוא מתכוון? הסוקר שב והדגיש: "לא מהי נטייתך 
המינית, גבירתי. מהו המין שלך?" ואני נותרתי 
במבוכתי. הרי הוא יושב מולי וקורא לי "גבירתי". 
הוא מבין שאני אשה, לא? אלא מה אני... גבר? 
הרי אלה האופציות היחידות המונחות לפנינו, או 

שלא? אז זהו. שלא. 

קיים הבדל ממשי בין נטייה מינית ובין זהות מינית. 
הבדל זה הולך ומקבל במה גם כאן, בישראל, 
ומאפשר לא-נשים למקם את עצמם ואת עצמן 
על קשת רחבה של זהויות מגדריות, עם וללא 
קשר לנטייתם המינית. בשנות השמונים דיברנו 
על הומואים ולסביות. היום מדברים על להט"ב 

ואפילו על להטבפא"ק. 
הגדרות  קיימות  אכן,  ההבדל?  ומה  זה  מה 
המתייחסות להעדפתו המינית של אדם: הומואים 
- גברים המקיימים יחסי מין עם גברים, לסביות 
- המקיימות יחסי מין עם נשים, בי-סקסואלים - 
המקיימים יחסי מין עם שני המינים. כל אלה הם 
נשים וגברים כהגדרתם הביולוגית, אשר נטייתם 
המינית היא ה"שונה", אך היום כבר ברור כי לא 
זה העניין האמיתי ויותר מכך - נראה כי לא זה 

היה העניין האמיתי מלכתחילה. אולי לנו, כחברה, 
נוח היה יותר לפנות אל ה"סקס", ה"מין" כקוריוז, 
במקום להסתכל ישירות על העניין האמיתי, שהוא 
זו שאינה תואמת  הזהות המגדרית האחרת, 
בהכרח את תפקידי המגדר הנפוצים כפי שכלל 

האוכלוסייה רואה אותם. 

קצת היסטוריה
 בשנות החמישים והשישים של המאה ה-20, 
שבהן הוגדרה הומוסקסואליות כעבירה פלילית 
קשה  נפשית  מחלה  או  מסוימים,  במקומות 
במקומות אחרים, מעטים בלבד גילו פתיחות 
שונה.  היתה  המינית  שזהותם  א-נשים  כלפי 
המקומות הנדירים שבהם באה פתיחות כזו לידי 
ביטוי היו בארים מעטים בשולי החברה, שבהם 
היו המנהלים ובעלי המקום בעלי זהויות כאלה 
בעצמם. במנהטן שבניו יורק היה באר כזה ושמו 
"סטונוול אין" )Stonewall Inn(. היה זה באר בעל 
מוניטין מפוקפק, שאליו נהגו להגיע בעיקר גברים 
לבושים ומאופרים כנשים,  שנחשבו כנחותים 
גם בקרב הומוסקסואלים, וכן גברים המעוניינים 
בקרבתם. בנוסף לאלה, נהגו להתאסף במקום 
נערים וצעירים הומוסקסואלים שברחו מבתיהם או 
גורשו מהם עקב דחייה מצד משפחותיהם ומכרו 
את גופם תמורת דיור ומזון. "סטונוול אין" היה פינת 
ההישרדות של הדחויים. הלקוחות הקבועים שלו 
היו מורגלים בפשיטות משטרתיות, אך בליל 27  
ביוני 1969 נתקלה הפשיטה המשטרתית בקהל 

כעוס במיוחד. 
באישון לילה הגיעו אל הבר שוטרים בבגדים 
אזרחיים. על פי חוק, ניתן היה לעצור רק אנשים 
ללא תעודות זיהוי, כאלה הלבושים בבגדי המין 
השני ואת המועסקים במקום. במהלך אותו לילה 
ושלושת הלילות שלאחריו נעצרו עשרות אנשים 
ונפצעו מאות. המשטרה בודדה גברים בעלי מראה 
נשי מבין הנוכחים והכתה אותם בפומבי ללא רחם. 
הכעס והעלבון כלפי הדרך שבה נהגה המשטרה 
בהומוסקסואלים במהלך העשור הקודם למהומות 
פרץ אל פני השטח ואלפי אנשים הגיעו למקום, כדי 
להשתתף בהפגנות ולהביע מחאה על האלימות 
המשטרתית הגלויה על רקע זהות מגדרית ומינית.
ביסקסואלים  הומוסקסואלים,  לסביות, 
לאחת  עצמם  את  )המשייכים  וטרנסג'נדרים 
מהגדרות אלה ומגדירים את עצמם כ"גבר" או 
"אשה", גם אם זה אינו המגדר שאליו נולדו ונטייתם 
אנשים  וכן  הפרק(  על  שעומדת  היא  המינית 
המגדירים את עצמם כג'נדר קוויר )לא בהכרח 
גבר או אשה ועוברים מגדרים באופן חופשי(, פאן-
מגדריים )כל המגדרים בו זמנית(, אינטרסקס 
)מי שנולדו עם סימנים זכריים ונקביים גם יחד(, 

א-מגדריים )חסרי הגדרה מגדרית כלל(, או כל 
הגדרה אחרת שאינה בהכרח תואמת את המגדר 
הביולוגי שאליו נולדו, קיבלו עד אז את עמדת 
הממסד והחברה, שראתה בהם פרטים בעלי בעיה 
נפשית אישית או עבריינים, אנשים דחויים שראוי 
להתבייש בהם.  היתה זו ההתקוממות הראשונה 
שבה עמדו בגאווה א-נשים בעלי זהות מגדרית 
ומינית שונה כקבוצה כנגד התעמרות שלטונית על 
רקע נטייה מינית וזהות מגדרית והשילו מעליהם 

את הבושה החברתית שהוטלה עליהם. 

לאחר המהומות, נותבו הזעם והתסכול בשל 
יחסם של הממסד והחברה להתארגנויות של 
את  לשפר  מנת  על  הגדולות  בערים  להט"ב 
מצבם. ארגונים שונים קמו בארה"ב ובמדינות 
רבות אחרות במערב. מכאן ואילך ראו לסביות, 
הומואים, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים את עצמם 
כקבוצת מיעוט, הסובלת מיחס מפלה ומדעות 
קדומות. הם פנו למאבק חברתי, שהוביל לביטול 
התיוג הפסיכיאטרי, לקבלת שוויון יחסי בפני החוק 

ולהחלשת הדעות הקדומות נגדם.

אז הנה, זה העניין. לא נטייתם המינית של בני 
האדם היא שעמדה למשפט חברתי, אלא זהותם 
המגדרית. לא עם מי נכנס אדם למיטה, אלא חוסר 
ההתאמה בין מינו הביולוגי לתפקיד המגדרי שהוא 
לוקח לעצמו. אי-ההלימה בין הזהות המגדרית של 
האדם ובין המין הביולוגי שלו הוא או היא נולדו: 
גברים לבושים כנשים, נשים בעלות חזות גברית 
- כאן חשה החברה חוסר נוחות וכאן היה נוח 

להניף את האלה.

ביוני 1970 , כשנה לאחר המהומות, יצא מצעד 
זיכרון ומחאה בהשתתפות אלפי א-נשים מבר 
סטונוול לסנטרל פארק. היה זה מצעד הגאווה  
הראשון בעולם. בכל שנה מאז, לקראת סוף 
יוני, מתקיים בערים שונות ברחבי העולם מצעד 
הגאווה, שבו מציינים בני הקהילה הגאה  את דרכם 
להכרה ולשוויון ומכריזים על גאוותם בזהותם 

המינית השונה. 

בפעם הבאה שבה תצפו בהם חוגגים, חישבו על 
סטונוול ועל אלפי המשתייכים לקהילת הלהט"ב 
במדינות כמו צ'צ'ניה, המוחזקים גם היום, בשנת 
2017, במחנות, מוכים ונרצחים על רקע זהותם 

המינית והמגדרית. ותהיו גאים.  

זכר, נקבה, 
אחר

 מעברים בשטח / עינת מדמון - מנהלת תחום פרט ב"מעברים נגב צפוני"

מרגע שאנחנו בוחרים, מחליטים ומשתלבים 
החיים  השתלשלות  התעסוקה,  בעולם 
שלנו  ההחלטות  קבלת  בתהליך  נשזרת 
צועדים.  אנו  שבו  התעסוקתי  ובמסלול 
פעמים רבות אנחנו מרגישים שאי אפשר 
לעצור את הרכבת שעליה עלינו וממשיכים 
לנסוע בה מכוח ההרגל, הביטחון הכלכלי, 
חוסר ההיכרות עם עולם התעסוקה ואף 

החשש משינוי.
להבדיל מתהליך של מציאת עבודה, בפיתוח 
קריירה אנחנו מתחילים עם הידיעה שהכל אפשרי 
וכל מה שיש לעשות זה לתכנן, למפות, להעריך 
ולבחון את האפשרויות שלנו ושל עולם התעסוקה 

שמסביבנו.
נשמע לא אמיתי? פנטזיונרי? לא מחובר למציאות? 
אז זהו, שלא בדיוק ויש הוכחות שזה בהחלט 

אפשרי.
סיפורו של א' יכול להדגים איך עוברים מחיפוש 

עבודה לפיתוח קריירה:
א' למד לתואר ראשון בכלכלה, "כי תמיד הייתי טוב 
בתחום המספרים" ובאופן טבעי המשיך ללימודי 
חשבונאות וראיית חשבון, "כי זה תחום שיש בו 
עבודה וטוב שתהיה תעודה של רו"ח". לאחר סיום 
הלימודים, השתלב באופן טבעי בעבודות בתחום 
הבנקאות והפיננסים, התגלגל ביניהן ולא ממש 

מצא את מקומו.

עבודה  ללא  עצמו  את  מצא  אחד  בהיר  ביום 
וכאשר התחיל בתהליך החיפוש בעולם הכלכלה 
והפיננסים, הבין שבעצם אין לו כוחות ורצון לחפש 

שוב עבודה בתחום הזה, שלא עניין אותו יותר. 
בנקודה הזו  החליט א' שהפעם הוא משקיע קודם 
כל בהבנה מה הוא רוצה ורק אחר כך מחפש ומוצא 

את המדרגה הבאה בקריירה שלו.
בתהליך של מספר מפגשים, איתרנו יחד יכולות, 
אהבות, נטיות, חלומות, אילוצים ושיקולים נוספים, 
שהתחברו לעניין המקצועי והתעסוקתי שלו. מיפינו 
אפשרויות בעולם התעסוקה, שיכולות לתת מענים 
לצרכים שא' סימן לעצמו כחשובים ביותר וכך 
סומנו המטרות התעסוקתיות הרלוונטיות ביותר 

עבורו.
מיפוי  לדרך:   היציאה  היה שלב  השלב הבא 
ואיתור של הזדמנויות, סימון פלחי שוק מתאימים 
למטרות, פניות יזומות לאנשי קשר, איתור משרות 
מעניינות והצגת מועמדות, בירור תכנים ותנאים 
של מקצועות שונים, הכנה לראיונות והליכה 
לראיונות עצמם ועוד פעולות מקדמות ומוכוונות 

לכיוון התעסוקתי שסומן. 
הזדמנות  הגיעה  דבר?  של  בסופו  קרה  ומה 
בתחום הדרכה והנחייה של אנשי מקצוע בשימוש 
כאחד  שסומן  תחום  ממוחשבות,  במערכות 
מהחלומות של א' ומחובר לכישוריו ולסביבת 
עבודה שמתאימה לו. העברנו את מועמדותו, 

הוספנו מילים שיווקיות ומקדמות לגבי מידת 
התאמתו לתפקיד והשאר היסטוריה.

מזה כשנה וחצי הוא עובד בחברה, מרוצה, רואה 
אופק של התקדמות לתפקיד ניהולי יותר וכבר 

מתחיל לחשוב על השלב הבא.

נכון, זה לא פשוט. זה מחייב השקעה, תהליך, זמן 
ועבודת שטח. זה מחייב ללמוד להיעזר באחרים, 
לראות מעבר למחסומים ולאמץ חשיבה ועשייה 

חיוביות ומקדמות.

הסיפור ממחיש שאם יש לנו אפשרות להשקיע 
בעצמנו, לתת צ'אנס ולהשקיע באיתור המטרות 
התעסוקתיות הרלוונטיות והמתאימות לנו ביותר 
בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים, אפשר להגשים 

חלומות!

אתם מוזמנים לפנות אלינו לליווי וייעוץ אישי ללא 
עלות לתושבי המועצה.

לקביעת פגישות אישיות:

m.misrad@sng.org.il |  077-9802271
בתעסוקה.   השתלבות  רכזת   - כהן  לוין   טלי 

m.misrot@sng.org.il | 077-9802272
עינת מדמון - מנהלת תחום פרט. 

077-9802271 | נייד: 054-6755307
einat@sng.org.il
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 עמק השדים / אפרת מור מילמן

מקומפגש ספרותי / שניר פלג - מבקר ספרות, תושב בית קמה מקומפגש סביבתי ובריא / סיון שלחין אמויאל ורונה פויירינג

קצת היסטוריה: העיר ימית הוקמה בשנת 1973 
בקצה הצפוני של חצי האי סיני, בין רפיח לאל עריש, 
 כחלק מאזור התיישבות שנקרא “חבל ימית”.

בשנת 1982, במסגרת הסכם השלום עם מצרים, 
פונתה העיר ימית על כל תושביה ונהרסה. רוב 
תושבי העיר פונו מרצון, אולם מספר פעילי ימין 
וחלק מהתושבים התבצרו בכמה מבנים בעיר 
וביניהם לבין הכוחות המפנים התפתח מאבק 

אלים.

גדלה  הספר,  מחברת  מילמן,  מור  אפרת 
היא  היום  הפינוי.  עד  בימית,  ספורות  שנים 
גרה בקיבוץ כרמים ומביאה לנו את סיפורה 
בעיר. ילדה  של  מבטה  מנקודת  ימית   של 
דרך עיניה של הילדה איילת, ככל הנראה בת 
דמותה של המחברת, אנחנו חווים את ימית, את 
האנשים שגרו בה, הערבים שעבדו בה, חיו מסביבה 
 והיו חלק בלתי נפרד מהנוף וההווי המקומי ועוד.
חלקים. לשלושה  נחלק  הסיפור   למעשה, 
לימית  המעבר  על  מספר  הראשון  החלק 
שהוא  השני,  החלק  בעיר.  וההתאקלמות 
החיים  לתקופת  מוקדש  הספר,  מרכז 
זה  הוא  והדרמטי  האחרון  והחלק  בימית 
ימית. ועזיבת העיר  על הפינוי  מודיעים   שבו 

יש לציין שהספר אינו פוליטי ואינו נוקט עמדה 
לכאן או לכאן. “עמק השדים” הוא ספר שנועד 

לשתף אותנו  בחוויות העזיבה וכאבם של תושבי 
ימית ובעיקר בהתמודדותה הלא פשוטה של 

איילת עם עזיבת הבית. 

הרגשתי שהמחברת נמנעה מלנקוט עמדה 
פוליטית והעדיפה לבטא עמדה הומנית, אנושית. 
 הדבר תרם לדרך שבה התייחסתי אל הספר.

השפה שבה בחרה המחברת לכתוב היא קלה 
ונוחה לקריאה, אבל שאלתי את עצמי עבור מי 

נכתב הספר?

אם הוא נכתב עבור בני נוער, כסיפור המסופר 
מפי ילדה שמתארת את חוויותיה, הבחירה בסגנון 
הכתיבה מובנת לחלוטין, אך אם הספר מיועד 
למבוגרים, או לכל קהל יעד המעוניין לקרוא 
אותו, אני חושש שהלכתי קצת לאיבוד, שהרי 
סגנון הכתיבה, כאמור, יוצר תחושה שמדובר 

בספר לבני הנעורים.

שנוגע  הסוף,  בעיקר  מאוד,  מרגש  הספר 
הטוב  החלק  זהו  ולדעתי,  ללב  מאוד 
ספר  בו   לראות  אפשר  הספר.  של  ביותר 
התבגרות, אבל אולי נכון יותר להגדירו כספר 
של  חלומה  מחלום,  התפכחות  התפכחות. 
ילדה על מקום שאהבה וקיוותה להתבגר בו, 
פניה. על  טפחה  הפוליטית  המציאות   אבל 
יכול  זה  איך  להבין  יכולתי  לא  “בהתחלה 
בבתים  יגורו  אחרים  שאנשים  להיות 
שלנו. ספר  לבית  ילכו  אחרים  ילדים   שלנו. 

והבנים שלנו שהתחילו כמו הגדולים לגלוש בים 
בקיץ הזה אמרו, “ועוד ערבושים יגלשו לנו על 
הגלים זה בכלל סוף העולם.” זאת היתה מילה 
 שעד אותו היום לא שמעתי בכלל. ערבושים.”

)עמ’ 142(

באותה  בסיני  לערבים  היהודים  בין  היחסים 
תקופה היו שונים מאוד ממה שאנחנו מכירים 
היום. באותה התקופה יכלו תושבי חבל ימית 
ללכת לקניות ברפיח. ואני, כמי ששירת במילואים 
בסוף שנות התשעים ושנות האלפיים באזור 
עוטף עזה, זוכר את הבדידות של התושבים 

והנתק מהערבים ברצועת עזה.

הילדים ביישוב מבינים שמהמבוגרים לא תבוא 

הישועה והם מנסים לחולל מאבק משלהם על 
מנת להציל את  מקום מגוריהם. זהו, לדוגמה, 
“לראש  הממשלה:  לראש  שכתבו  מכתב 
בגין, מנחם  מר  המכובד  החצוף   הממשלה 
אנחנו. קבוצה של ילדי ימית, שנשארה בעיר 
לאחר שכל המבוגרים כבר עזבו. אנחנו לא 
מוכנים לעזוב את העיר. כשהיית בביקור בימית 
אחרי שחתמת על ההסכם עם סאדאת, לא 
נפגשת בכלל עם ילדים. אם אתה רוצה שלא 
יקרה אסון או משהו שאתה תצטער עליו, כי 
שמענו שאתה בסך הכל אוהב את האנשים 
במדינה שלך, אז תגיע להיפגש איתנו בבקשה.” 

)עמ’ 185(.

זה הרומן הראשון שאני קורא ועל ימית 
ועל אותה תקופה. 

בסך הכל הספר מעניין וכתוב טוב, חשוב ובעל 
ערך. יש תחושה שהוא כתוב כאוטוביוגרפיה 
ונובע ממקור אישי ולכן הוא אותנטי  ומרגש כל 
כך. למרות סגנון הכתיבה, אני חושב שגם קהל 
מבוגר ייהנה ממנו, כי לדעתי, הספר לא נועד 

מלכתחילה לבני נוער.

כמעצב, אני מתייחס בדרך כלל גם לכריכה 
וחשוב לי לתת את הדעת על כך גם הפעם. 
האימאז’ נבחר בצורה נכונה ומסמל לא מעט 
דברים בספר.  הילדה שהולכת לבד על החולות 
מסמלת את החופש ואת תחושת המרחבים 
בימית. מצד שני, העובדה שהילדה  שהיתה 
נראית בתמונה מגבה יוצרת תחושה של הליכה 
לכיוון  שאינו ברור. לאופק אין גבול וההליכה 
יש  לכריכה  קל.  עצב  על  מעידה  השפופה 
הרבה כוח בסקרנות שהיא יוצרת אצל הקונה 
הפוטנציאלי של הספר ולכן היא טובה ומשדרת 

את רוח הספר.

לפנינו ספר טוב, שמעביר תחושה של תקופה 
ושל אנשים - מעבר מתקווה לאי וודאות בתקופה 
פוליטית סוערת ומלאת תקווה אחרי השלום 
עם מצרים. אין ספק שמפוני ימית יצאו ממנה 
בתחושות קשות ועם חוויה שיזכרו לכל ימי חייהם.

בחודשים האחרונים הוקמו ברחבי המועצה 
שתי גינות קהילתיות, במושב נבטים ובמושב 
ברוש. בכל אחד מהיישובים הללו הפכו הגינות 
למרכז פעילות שסביבו יכלה הקהילה לבטא 
את לכידותה, עוצמתה ורוח ההתנדבות שבה 
למען נקודת חן מקומית, שתשרת את כלל 

תושבי היישוב

המועצה האזורית בני שמעון מגדירה את עצמה 
כקהילה של קהילות, המקדמת פרויקטים של 
פעילות ועשייה בעלי תוכן התואם את ערכי הליבה 
של המועצה: כבוד לאחר, קהילתיות )חוסן קהילתי(, 
מצוינות ומעורבות. פרוייקט הגינות הקהילתיות, 
אשר החל בקול קורא של המשרד להגנת הסביבה, 
מקדם ערכים של קהילתיות, מצוינות, מעורבות 
וגם כבוד לאחר ולכן החלטנו ליישם אותו במועצה, 
לאחר ביצוע ההתאמות הנדרשות לנו כמועצה 
וכמובן, לכל אחת מהקהילות, היישובים והמועדונים 

שנטלו בו חלק.  

המאפיין העיקרי של הפרויקט היה עבודה משותפת 
של גורמי המועצה )בריאות, סביבה, חינוך( יחד עם 
מנהלות מועדוני "מופת" בברוש ונבטים וכמובן 
עם חברי וחברות המועדונים ועם המתנדבים 

מהקהילות.

פגשנו בברוש ובנבטים חברים נפלאים, שראו 
כבוד  היישוב,  פני  בפרויקט הזדמנות לשיפור 
לוותיקים וחינוך קהילתי לצעירים. חלק גדול מאוד 

בהקמה ובתחזוקה השוטפת מבוסס על מתנדבים 
מתוך הקהילות – יישר כוח!

זוהי מסגרת של פעילות  גינה קהילתית?  מהי 
משותפת בין אנשים בעלי אינטרס משותף. הגינה 
בידי  ומתוחזקת  מנוהלת  מוקמת,  הקהילתית 
מתנדבים מהקהילה, בליווי מקצועי. תכנון הגינה 
נעשה בהתאם לצרכי הקהילה: זו יכולה להיות גינת 
תבלינים, ירקות, פרחי נוי או אפילו בוסתן וגם שילוב 
ביניהם. ניתן להפעיל את הגינה בתפעול משותף 
של הקהילה או לחלק אותה לחלקות אישיות. בסופו 
של יום, מטרתה של הגינה הקהילתית היא להוות 

מקום מפגש. 

אז למה להקים גינה קהילתית בסמיכות למועדון 
ותיקים? יתרונה הרב  של הגינה הקהילתית הוא 
מועדון  חברי   - משותפת  רב-דורית  בפעילות 
הוותיקים ביחד עם ילדים, בני נוער וחברים נוספים 
בקהילה. לפעילות ייחודית זו יש ערך רב בהפגת 
הבדידות ובהשפעה חיובית על תחושת החיוניות 
והמשמעות של הוותיקים בקהילתם. בנוסף לכך, 
מאפשרת הפעילות בגינה יציאה למרחב הפתוח 
ועבודת כפיים, שבה כל המרכיבים החשובים 
בפעילות גופנית. להחלטות מה לשתול בגינה יש גם 
משמעות רבה והשפעה על הבריאות. ירקות ועשבי 
תבלין שגדלים בגינה ללא ריסוס טעימים ובריאים 
שבעתיים. ההחלטה המשותפת מה לשתול ובאיזו 

עונה היא חלק מהתהליך המשותף המקדים. 

החממה הקהילתית בנבטים
הראשונה שיצאה לפועל היא החממה הקהילתית 
במושב נבטים. במועדון מופ"ת התגבשה קבוצת 

.גינה לי חביבה ובריאה. 
 סיפור הקמתן של הגינות הקהילתיות בנבטים ובברוש

סיון שלחין אמויאל – רכזת איכות הסביבה, מחלקת 
שפ"ה )שיפור פני היישוב( | רונה פויירינג – רכזת 

בריאות , האגף לשירותים חברתיים

מדור 
חדש!

פעילים ופעילות מבין ותיקי היישוב - כמעט כולם 
חקלאים בעברם, שהחיבור המחודש לעבודת 
האדמה היה ממש מתבקש עבורם. בסמוך למועדון 
היה מבנה חממה שהוקם בעבר, לא היה בשימוש 
בשנים האחרונות והוחלט להשמיש אותו במסגרת 
הפרויקט. תוך מספר שבועות חזרה החממה לחיים 
והשתילים החלו לגדול. בט"ו בשבט האחרון הגיעה 
הפעילות לשיא - ילדי הגנים "רימון" ו"תמר" הצטרפו 
לוותיקי היישוב ויחד שתלו צמחים, הכינו שתילים, 
נטעו עץ שקד, קישטו אבני גינון, שרו שירים וחגגו 

יחד את חג האילנות.

הגינה הקהילתית )מעגל החיים( בברוש 
במושב ברוש הסיפור היה שונה. מאחורי מועדון 
מופ"ת, עמד לו שטח אדמה שומם, מוקף מבני ציבור 
רבים, אך ללא יכולת לספק מקום מפגש אמיתי 
לקהילה, אלא שאז הוחלט על  מהפך - להפוך 
אותו לגינה קהילתית. נשמע פשוט, אבל בפועל 
נדרשו שעות עבודה רבות, חשיבה מאומצת ומגוון 
שותפים פנימיים וחיצוניים. ביום המעשים הטובים 
הגיע הפרויקט לשיאו והגינה הוקמה בעזרת פעילי 
המועדון, תלמידי שכבה י"א בבית הספר התיכון 

"אשל הנשיא" ועוד רבים וטובים. 

במועדוני  הקהילתיות  הגינות  השותפים?  ומי 
מופ"ת הן פרויקט משותף של תחום הבריאות 
באגף לשירותים חברתיים, המחלקה לשיפור פני 
היישוב, העמותה למען הקשיש והמחלקה לחינוך 
חברתי. הקמת הגינות התאפשרה הודות לתמיכה 
של המשרד להגנת הסביבה ובליווי קהילת באר 
שבע בחברה להגנת הטבע. בנוסף לכך, התקבלו 
תרומות מבורכות של ציוד וצמחים להקמת הגינות 
ממפעל "נטפים" בקיבוץ חצרים, מחברת "י.ג.ב.ה 
חשמל" בע"מ וממשתלת "השתיל" במושב תדהר. 
היו עוד המון אנשים טובים לאורך הדרך, שתרמו 
מזמנם ומניסיונם להקמת הגינות ותפעולן. לסיום, 
אנו מבקשות להודות באופן אישי לנשים שחלמו 
ודחפו את הפרויקט כדי שהגינות יקומו ויפרחו: 
דגנית בר משה - מנהלת המועדון בנבטים, אנני 
ארז - מנהלת המועדון בברוש, ליאור כהן - המלווה 
המקסימה מהחברה להגנת הטבע ואושרית אלעל-
הלבק - מנהלת החינוך החברתי במושבי יחדיו. 
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 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

בין אם אתם בונים בית חדש או משפצים, 
המטבח, לב הבית, יהיה חלק מהשינוי

המטבח הישראלי עבר תהפוכות רבות לאורך 
השנים, מחדר סגור או מופרד חלקית, לאזור 
בולט ומרכזי, שמתוקף היותו כזה, חייב להשתלב 
הן תכנונית והן עיצובית עם כל הקיים באזור 
הציבורי – הסלון, פינת האוכל ועוד. ואם במטבח 
עסקינן, אי אפשר שלא לדבר על אותו פריט 
מהותי שאף משפחה ישראלית אינה מרגישה 
שלמה בלעדיו – האי. בחוויה שלי כמעצבת, אין 
משפחה שהגיעה אלי לתהליך תכנון ועיצוב חדש 
שלא העלתה את נושא האי במטבח. רובן רוצות 
אי במטבח, עבור מקום ישיבה לארוחות קלות, 
אחסון נוסף או פשוט כי זה מראה כל כך מקובל 
במטבחים היום, שהוא נראה להן הכרחי. אם 
כך, בואו נראה איך מתכננים נכון מטבח, לרבות 

כזה הכולל אי.

תהליך נכון של תכנון ועיצוב מטבח יכלול 
שילוב של מעצבת פנים ומעצבת מטבחים.
מכיוון שהמטבח כיום הוא חלק בלתי נפרד 
מהחלל הציבורי,  חשוב מאד שמי שמתכנן אותו 
יכיר את תכנון הבית וידע לתכנן את המטבח 
כחלק מהבית ולא כיחידה עצמאית. מעצבת 
המקבלת את פניכם בחברת מטבחים, טובה ככל 
שתהיה, אינה יודעת לתת את המענה הזה. היא 
תתכנן את המטבח בפני עצמו, מבלי להתייחס 
לסובב אותו, לא כל שכן כאשר יש לה אינטרס 
ברור להגדיל את המטבח ואגב כך את המכירה.

 המטבח, לב הבית.

אם משפחה רוצה אי במטבח ותגיע עם בקשה 
כזו לפגישה באחת מחברות המטבחים, היא 
יכולה להיות סמוכה ובטוחה שהיא תקבל אי, 
גם אם זה יבוא על חשבון אחסון נכון במטבח 
או על חשבון מעבר נכון לאזור הסלון וגם אם זה 
יגדיל משמעותית את החריגה בתקציב. הלקוח 
רוצה  - הלקוח יקבל, העיקר שהמכירה תתבצע, 

רצוי במקום.

נוכחות של מעצבת פנים מקצועית באותה פגישה 
תספק ללקוח מענה מקצועי לא רק לטעמו 
מבחינת התאמת סגנון ותקציב אישי, אלא גם 
בתכנון הבית. היא תכין מראש תוכנית מתאימה 
למטבח, מתוך ראייה כללית של החלל ובפגישה 
עם מעצבת המטבחים היא תחדד את התוכנית.

מניסיוני אני יכולה לומר, כי בדרך כלל, בעזרת 
תכנון נכון, ניתן להוסיף אי למטבח, אבל חשוב 
לדעת שלא תמיד זה כדאי. למשל, אם הבית קטן 
ופינת האוכל ממילא קרובה, לעתים קרובות חבל 
להעמיס על השטח המצומצם ממילא גם אי. כל 
בית והתכנון שלו,  כל בית והדרישות השונות של 

המשפחה שגרה בו.

ואם כבר מצאנו מקום לאי במטבח, למה 
לשים לב?

כאשר מתכננים את האי, חשוב לתת את הדעת 
על גובהו, שכן הוא ישפיע על השימוש בו, על חיפוי 

המשטח ועל רכישת הכיסאות עבורו.

אי בגובה של 90 ס"מ הוא הנפוץ ביותר. זהו גם 
גובהו של משטח העבודה במטבח ולכן ניתן 

להשתמש בו כמשטח עבודה נוסף. אם הוא 
משמש כמשטח עבודה עיקרי, רצוי שיהיה מחופה 
בשיש או בחומרים עמידים אחרים, כגון דקטון או 
גרניט פורצלן. אם לא, הוא יכול להיות גם מחופה 
בעץ. הישיבה לידו גבוהה מהישיבה ליד השולחן 
בפינת האוכל ונוחה עבור רוב המשפחות, אך 
פחות עבור משפחות צעירות, או לחילופין - 
אנשים מבוגרים, אם כי קושי זה ניתן לפתרון 

באמצעות כסא נוח, יציב ומכיל.

ניתן גם לעשות אי בגובה של  110 ס"מ. זהו גובה 
שאנחנו רגילים לראות בבארים ובמקומות בילוי. 
יש סוגי תכנון שיכולים להכיל רק אי בגובה כזה. 
הוא מיועד לארוחות קלות ויש לו מראה ייחודי  - 
או שאוהבים אותו או שלא. אי כזה מתלבש לרוב 
על משטח מטבח קיים ורצוי שיהיה עשוי מחומר 

מעניין אחר ולא משיש. 

אי בגובה של 75 ס"מ הוא למעשה אי בגובה של 
שולחן. הוא יכול, למשל, לשמש כהמשך לאי–

עבודה בגובה של 90 ס"מ. היתרון שלו מתבטא 
בכך שזו הישיבה הנוחה ביותר ואנו מורגלים 
בה. בנוסף לכך, כאשר אזור הישיבה במטבח 
הוא בגובה זה, יש לנו באופן אוטומטי עוד כמה 

כסאות זמינים לשולחן שבפינת האוכל. 

הביתה,  מכניסים  שאנחנו  אלמנט  כל  כמו 
תכנון וחשיבה נכונה וכוללנית ייתנו את המענה 

והתוצאה הטובה ביותר להשקעה שלכם.

 שלכם, 
שירלי 

מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / תמר אליהו

בעודנו מסובים, אני וע’ חברי 
הקרוב, בחצר ביתו באחד 
לוגמים  השבוע,  מערבי 
ומתבדחים  קרה  בירה 
בציניות על עניינים ברומו של עולם )עניינים 
שיישארו חסויים, כי אחרת שנינו נישן בחוץ...( 
הוא מרצין לפתע ושואל: “תגיד כמה צבעים יש 
בעולם הזה?” הבטתי בו במבט משתאה: “מה 
זאת אומרת?” לשאלתי הנ”ל הגיעה תשובה 
שממש לא ציפיתי לה: “אני חייב לקבוע תור 
לרופא עיניים”. מיותר לציין שע’ אינו מרכיב 
משקפיים, אפילו לא לקריאה. הבטתי בו במבט 
הכי רציני שיכולתי לגייס אחרי שלוש כוסיות 
ויסקי והודעתי לו שזהו זה - הוא חייב ללכת לישון. 
ורק שיידע שבעולם שלנו יש שלושה צבעים 
עיקריים: שחור, לבן ואפור, כשהאחרון מלא 
בגוונים שרק השד והאשה רואים אותם. “כן”, 

הוא עונה לי, “אתה צודק. גם אני הייתי בטוח 
שזה המצב, עד שנסעתי עם אשתי לבחור צבע 
לקירות החיצוניים של הבית החדש.” התחלתי 
לחשוב במהירות על עוד צבעים שיש בעולם: 
אדום, צהוב, כתום... ע’ קרא את מחשבותי והוסיף 
ירוק, סגול, כחול, תכלת, ורוד. ברגע שהצבעים 
הידרדרו לירוק זית צעקתי: “חדל!” ע’ הביט 
בי משתאה, כי בדיוק רצה להגיד סגול חציל. 
ראשית, הודעתי לו אחר כבוד שאין דבר כזה 
“סגול חציל” או “ירוק זית”. יש או סגול או חציל 
ולחילופין, או ירוק או זית. הוא התחיל למלמל 
משהו על סגול לילך, שנראה לו לבן לגמרי, 
בעוד זוגתו והמוכרת, שעדשות משקפיה היו 
עבות יותר מתחתיתו של בקבוק הוויסקי, גיחכו 
עד צחקו צחוק פראי למראה מבטו המטומטם, 
בשעה שבהה בקטלוג הצבעים. הוא סיפר לי 
שראה עוד גבר אחד בסיטואציה דומה. “לא היה 

לו מושג, לגבר ההוא, מה זה סגול לילך. ראיתי את 
המצוקה בעיניים שלו ידעתי שהוא לא מבין מה 
רוצים ממנו. ניגשתי אליו והוא לחש לי: ‘תחשוב 
שזה לבן והסיוט יגמר’.” “נו”, שאלתי. “נגמר?” 
הוא חייך. “איזה נגמר? הן עברו לדבר על צבעים 
של חום מדבר וצהבהב סהרה, שיתאים לירקרק 
נרקיסי ואפור שחרחר עם כתמים לבנבנים.” 
“אלוהים לקח לנו צלע והמציא סטרטאפ”, עניתי 
לו. “מה?” עלתה השאלה מעיניו, שהיה בהן צבע 
כחלחל זהבהב, שנמצא רק בקריביים. “אתה 
רואה מצוין, אבל רק את התמונה הגדולה, את 
העיקר. הן רואות את הדברים הקטנים, את 
הדקויות, את הגוונים ואת ה-17 טון אבק שיש 
על מסך הטלוויזיה. זו הסיבה שאנחנו בחיים לא 
נבין איך לאפור יש 50 גוונים ואיך הסגול יכול 

להיות גם צבע וגם ירק.”     

הרגע בו הפכתי לאמא שלי

על העיוורון 

נקודת  את  זוכרת  אני 
הזמן המדויקת בה הפכתי 
להיות אמא שלי. זה לא 
התחלתי  כאשר  קרה 
להעדיף ליפסטיק אדום על פני כל השאר, גם 
לא כאשר למדתי להכין את מאכלי העדה כמעט 
כמוה, או כשעברתי לנעול נעלי עקב.. , זה היה 
במעבר של ביתי הבכורה, מכיתה ו' בבית הספר 

היסודי, לחטיבת הביניים. 

יכול מאד להיות שהיו עוד כמה רגעי דמיון, כמה 
שנים קודם לכן, אבל ההכרה המוחלטת שאכלתי 
אותה ומשהו בה השתלט עליי, הכתה בי בשיחת 

סלון של ערב שישי.  

"החבר'ה נפגשים בפארק, אני מצטרפת אליהם".. 
אין בעיה מתוקה, זה מקסים שאתם סוף סוף 
נפגשים. רק תקפידי לחזור עד 24:30. "חחח, מה 
24:30? אנחנו יוצאים רק ב-24:00!, כולם חוזרים 

הביתה רק לפנות בוקר..". 

בעוד מאבק מטורף מתחולל בתוכי, המילים 
יוצאות מפי ללא תכנון מוקדם: "יפה שלי, כולם 
יכולים לחבר את פלטת השבת לפילר החשמל 
בגן המשחקים, להעמיד את הסיר של הג'חנון 
 1:00 ולאכול יחד את ארוחת הבוקר.. את ב- 

בבית, וזה אחרי חצי שעה תוספת. לא שנייה 
מאוחר יותר".  

"אוף, אימא, לכולם מרשים ורק לי לא", התחיל 
מצעד הסחיטות הרגשיות. 

כאן. בנקודת הזמן הזו.. המדויקת כל כך, הפכתי 
להיות אימא שלי, תוך שאני יורה נאום חוצה סלון- 
"אני אימא שלך, אני לא אימא של כולם", נעמדתי 
על שתי רגליים יציבות ומתחתי את בית החזה. "מי 
זה כולם?" מרוצה מהאפקט המתגבר ומהאופן 
שבו אני מגלמת את תפקיד הסופר-אימא של 

עצמי. 

"אבל אימא, את לא מרשה לי כלום.., עדיף כבר 
לא ללכת". הקטנה שלי פורצת בבכי וקורעת 
את ליבי. היא בורחת לחדרה וטורקת את הדלת. 
נותרתי בסלון תוהה ביני לבין עצמי מתי תמו 
ימי התום ואיך קרה שבלי שום הודעה מוקדמת 

הילדה הפכה לנערה. 

אז כבר חלפו כמעט שנתיים מאז, והניסיונות 
לבחון גבולות הולכים ומתגברים. פעמים רבות אני 
מוצאת את עצמי בפחד שמא אנחנו מתבלבלים 
בין עצמאות לבין הפקרות. בין לשחרר להם חבל 
לבין לדאוג שהם לא יתלו את עצמם באמצעותו. 

דיי באשמתנו, לילדים שלנו יש כל-כך מעט זמן 
להיות ילדים. הם מתבגרים מהר מדי ולא רק 
בגלל ההורמונים שמתגנבים לנו אל תוך האוכל. 
הם מתבגרים מהר מדי מפני שהגבולות בין עולם 
הילדים ועולם המבוגרים שהיו בעבר ברורים 
מאוד, דהו כמו כתובת שנשכחה על קיר לבנים 

חשופה לשמש. 

חד  שייך  לא  כבר  בעולמנו  דבר  שום  כמעט 
משמעית רק לעולם המבוגרים או רק לעולם 
הילדים. ההיררכיה, חברים, מתה והגיע הזמן 
להודות בכך. וגם בעובדה שיש לנו את כל הסיבות 
שבעולם להתגעגע אליה ולנסות להחזיר אותה 

לחיים. 

ההירארכיה מתה לא רק כאשר בוחנים את האופן 
בו אנו מתנהלים עם ומול ילדינו, היא מתה גם 
בתקשורת, במרחב הציבורי, בשיח בין חברים. 
ההיררכיה מתה במסדרונות בית הספר, בארון 
הבגדים. ההיררכיה מתה בהיעדר מבוגר אחראי, 

היא מתה כשגבולות מטשטשים. 

אני זוכרת את נקודת הזמן המדויקת בה הפכתי 
להיות אימא שלי.. מאז אני מנסה בכל כוחי להיזכר 

ברגעים נוספים. 
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מאוזן:
2. מחבר הספר "נרדפים ללא מוצא" 

)ש"מ(.
3. מראיין בטלוויזיה. גדל והתחנך 
באחד מיישובי המועצה )ש"מ(.

5. ראש המועצה החמישי.
6. תל ארכיאולוגי באזור המועצה.
8. מנהל מחלקת התרבות בעבר 

)ש"מ(.
9. תושב המועצה בעבר. מחבר 

הספר "הבריחה" )ש"מ(.

מאונך:
שופט בן המועצה )ש"מ(.  .1

4. מקום מושבו הראשון של קיבוץ 
שובל.

7. גידול חקלאי בבני שמעון.
)ש"מ(.

תשבץ מקומי / יזהר בן נחום

פתרון התשבץ
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רוב  את  שמנחה  הגישה  כאשר  המקומית, 
השופטים היא ש"אין לצפות כי עוברי אורח בערים 
יהלכו כשראשיהם מושפלים ועיניהם בקרקע 
כדי להימנע ממהמורות ומכשולים ברחובה של 
עיר. אין זו דרכם של בני אדם ואין לצפות כי כך 

ינהגו תושביה."

ובכל זאת, לא נסיים ללא המלצה כיצד להתנהל 
במקרים כאלה. אם נפגעתם כתוצאה ממפגע 
של הרשות המקומית, צלמו את המפגע, שמרו 
פרטים של עדים לאירוע )שמות ומספרי טלפון( 
וכאשר אתם ניגשים לקבלת טיפול רפואי, ודאו 
כי פרטי האירוע יירשמו על גבי המסמך הרפואי.

תהיו בריאים! 

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות 
דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד. האמור 
לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב 

של הנושא.

הכותב הוא עו"ד במשרד עורכי הדין "צילי עמיר", 
העוסק בדיני ביטוח, נזקי גוף ורשלנות רפואית. 

טל' ליצירת קשר - 08-9949000.
michael@amirlaw.co.il  :דוא"ל

 מקומפגש חוקי / מיכאל בן ברוך, עו”ד

מהיום שבו התחלתי לעסוק בתחום נזקי הגוף, 
הפכה הצעידה שלי ברחובות העיר לפעילות 
בילוש אחר מפגעים ברשויות המקומיות. אני לא 
מחפש אותם. הם פשוט מתגלים לי מעצמם. 
אני יכול להמר במידה רבה של ביטחון שלפחות 
אחת מן האפשרויות הבאות קרתה לכם במהלך 
חייכם - נתקלתם במפגעים רבים, הייתם עדים 
לתאונה כתוצאה מהיתקלות במפגע, או נפגעתם 

בעצמכם כתוצאה מהיתקלות במפגע כזה.

בטור הבא, שכרגיל סובל ממכסת מילים מועטה, 
כאשר  קורה  מה  השאלות:  על  לענות  אנסה 
מתרחשת תאונה כזו? האם תמיד תהיה הרשות 
המקומית אחראית לה ותידרש לפצות את הנפגע  

במקרה של נזק לגוף? 

נגזרת משני  אחריותה של הרשות המקומית 
מקורות. האחד הוא סעיף 35 לפקודת הנזיקין, 
העוסק בחובת הזהירות הכללית ומגדיר מהי 
רשלנות ומתי היא תיחשב כעוולה שיש לפצות 
בגינה. המקור השני מצוי בסעיף 235 לפקודת 
העיריות. מדובר בסעיף המגדיר את חובותיה 
של הרשות לדאוג לתיקון, ניקוי, ניקוז וכדומה 
ברחובות העיר, להסרת מכשולים, נקיטת אמצעי 
זהירות ועוד כהנה וכהנה חובות, שמטרתן למנוע 
תאונות בשטחים שבאחריותה. עם זאת, חשוב 

אחריותה של הרשות המקומית לתאונות בשטחיה
לדעת שלא כל תאונה תיחשב כרשלנות מצדה של 
הרשות ולא בגין כל תאונה מחובתה של הרשות 
לפצות את הנפגע. כפי שנוהגים בתי המשפט 
לחזור ולהדגיש: "לא ניתן לצפות כי כל ליקוי, 
קטן ומזערי ככל שיהיה, יתוקן ע"י המועצה, וכי 
הרחוב ו/או המדרכות יהיו מקום "סטרילי", נטול 

כל סיכון מסיכוני החיים הרגילים."

כיצד, אם כן, בוחן בית המשפט האם התרשלה 
הרשות כלפי הנפגע או שמא מדובר בסיכון שנמנה 
עם סיכוני החיים הרגילים? השאלות שמציב בית 
המשפט לפתחו, כאשר הוא בוחן את שאלת 
הרשלנות, הן: האם חבה הרשות בחובת זהירות 
כלפי הנפגע, האם הפרה אותה והאם בעקבות 
הפרה זו הוא נפגע. את השאלות )הלא מאוד 
ברורות( הללו יפרוט בית המשפט לשאלות ברורות 
יותר, כגון: האם הרשות ידעה על המפגע ולא 
דאגה להסיר אותו? האם מדובר במפגע שהיה 
על הרשות לגלות באמצעים סבירים )כגון סיור, 
פיקוח וכדומה(? האם היתה על הרשות חובה 
להזהיר את תושביה ובאלו אמצעים והאם עשתה 
כן? ועוד מגוון רב של שאלות שבכוחן לתת מענה 

לשאלה האם הרשות אכן התרשלה.

בית  יכיר  המקרים  שברוב  לומר,  ניתן  ככלל 
המשפט במפגע כרשלנות מצדה של הרשות 

שלום לכולם,
שנים פעלנו תחת השם 
"העמותה למען הקשיש"
שינינו- ומהחודש אנחנו 

"עמותת ותיקי בני שמעון" 

בקהילה של קהילות 
הנדבך של האוכלוסייה 

הוותיקה הוא של שותפות, 
יכולות והרבה אהבת 

המקום והמורשת.

בברכה,
מיכל דלומי, מנכ"לית 

עמותת ותיקי בני שמעון

 עמותת
ותיקי בני שמעון

בקשות יש להפנות לעליזה
מחלקת החינוך - מ.א. בני-שמעון

.aliza@bns.org.il פקס 08-9911738  דוא"ל

לבקשה יש לצרף :
אישור מכון סאלד – הצוות לאיתור מחוננים.	 
אישור לימודים מהמוסד בו לומד התלמיד.	 
קבלה על גובה שכ"ל.	 
מועד אחרון להגשת הבקשות 31.6.17	 

המועצה האזורית בני-שמעון תעניק מלגות לתלמידים 
מחוננים/מצטיינים בשנת הלימודים תשע"ז.

המלגה מיועדת לתלמידים אשר עברו את מבחני מכון סאלד 
ולומדים בפועל בחוג למחוננים בשעות אחר הצהריים* בשנת 

הלימודים תשע"ז.
*)בניגוד לשנים עברו- לא תינתן מלגה לילדים הלומדים 

במעוף במסגרת הבוקר או כאלו שלומדים בכיתת מחוננים 
שבוע מלא(

מחלקת החינוך -  מאי 2017 

 מלגות לתלמידים 
מחוננים/מצטיינים
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