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תושבים יקרים.

רגע לפני שמגיעים הגשם והירוק מסביב, עוד 
הספקנו לחגוג את ההפנינג השנתי של המועצה 
בסוכות. זהו אירוע שהולך ומשתבח עם השנים 
וכמות התושבים המגיעה אליו מעידה יותר מכל 
על הצלחתו. אני רוצה להודות לבית קמה על 
האירוח  ולכל עובדי המועצה, בראשות מחלקות 
התרבות ושפ"ה – תודה על ההשקעה, היצירתיות 

והמחויבות למען רווחתם של תושבינו.

תודה גם למחלקה לשירותי דת במועצה, על הסיוע 
בחגיגת שמחת תורה, שנחוגה בחלק מהיישובים. 

ואצלנו, עם חלוף החגים, חוזרים לשגרה - לרצף 
בעלי  הבאה.  השנה  תכנון  על  מסיבי  עבודה 
התפקידים במועצה שוקדים על כתיבת תוכניות 
2018. אנו רואים  ובניית תקציב לשנת  עבודה 
בתהליך זה הזדמנות נפלאה לבקר את עצמנו 
ולבדוק לאן הגענו בשנה החולפת, לאן אנו רוצים 
להגיע ומה עוד נדרש לעשות כדי להגיע לשם. 
יעדים   השנה הוחלט במועצה להדגיש מספר 
בתוכנית: התייחסות לתוצרי התהליך האסטרטגי 
– "איך גדלים ונשארים קהילה" וסקר שביעות הרצון 
של התושבים, יעדים ניהוליים לטיפוח ההון האנושי 

ושימור הידע ויעדי מוכנות לחרום. 

ביום שני, 6.11, נקיים מפגש ועדים חגיגי, שבו יציג 
כל יישוב את סיכום השנה שחלפה ואת עיקרי 
הדגשים לשנת 2018. בהמשך בכוונתנו להציע 
ליישובים לעבוד בשנה הבאה בפורמט המועצתי 
של תוכנית עבודה מחוברת תקציב, כולל הכשרה, 
חשיבה משותפת וליווי מקצועי, כך שבסופו של 
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לחודש  המועצה  מליאת  של  הישיבה  בפתח 
אוקטובר, שהתקיימה ביום ראשון, 15.10.2017, 
דיווחה סיגל מורן, ראשת המועצה, כי ביום ראשון, 
אתר  של  החדש  המנהל  החל   ,15.10.2017
"דודאים", ניר בר דוד מקיבוץ להב, בחפיפה וב-2 
לנובמבר הוא ייכנס לתפקידו. "צוות מצומצם מטעם 
המליאה, שחבריו הם דורון יונאי וטובי שור, מטפל 
במכרז לגיוס שותף לאתר 'דודאים'", דיווחה סיגל. 
"אני מקווה שהמכרז יפורסם בתחילת נובמבר." 
לסיום הודיעה סיגל כי בשבוע שבין 29.10 ל-29.10 
היא נוסעת לגרמניה במסגרת משלחת של ראשי 
רשויות מהדרום מטעם קרן "מיראז'", לסיור ולמידה 
בנושא שיתוף פעולה אזורי. טובי שור, סגן ראש 

המועצה, ימלא את מקומה בהיעדרה.

הביקורת  דו"ח  עמד  המליאה  ישיבת  במרכז 
השנתי של משרד הפנים. מבקרת המועצה, נירית 
שרייבר שופר, הציגה בשם חברי ועדת הביקורת: 
אדי תורג'מן )תאשור(, סיני פסל )משמר הנגב( 
וגוגי יצחקי )כרמים(, את המלצותיה של הוועדה 
בנוגע להערות המופיעות בדו"ח. ההערה הראשונה 
התייחסה לתשלום מקדמות על חשבון תמיכה 
למוסדות ציבור בסך 40 אלף ש"ח שלא על פי 
הנדרשים.  המסמכים  וללא  והנוהל  ההנחיות 
מהבירור שערכה ועדת הביקורת עולה, כי מדובר 
בסכום שהועבר לעמותת ותיקי בני שמעון, אשר 
חרגה מתקציבה השנתי. ועדת הביקורת המליצה 
להקפיד בעתיד על הוראות משרד הפנים בנושא. 

הערה שנייה עסקה בדו"ח הכספי לשנת 2015 
גוף הקשור לרשות, אשר לא הובא לדיון  של 
ועדת הביקורת קיבלה את  במועצה, כנדרש. 
הסבריה גזברית המועצה, נועה לוין ריצ'קר, כי 
הנושא תוקן. שתי ההערות האחרונות עסקו בוועדת 
ההשקעות של המועצה. על פי ממצאי הדו"ח, ועדת 
ההשקעות התכנסה רק פעם אחת בשנת 2016 
ולא נמצא פרוטוקול ההתכנסות. כמו כן, לא נמצא 
תיעוד להעברת 16 מיליון ש"ח מכספי הרשות לגוף 
חיצוני המנהל את תיק ההשקעות. ועדת הביקורת 
המליצה למליאה כי ועדת ההשקעות תתכנס 
מספר רב יותר של פעמים והוועדה תקפיד על 
תיעוד ישיבותיה. הוועדה גם קיבלה את הסברה של 
הגזברית, כי התיעוד להעברת הכסף נמצא לאחר 
תום הביקורת ואת התחייבותה להציג למליאה 
'דו"ח רבעוני של השקעות המועצה לצורכי מעקב.

"תהליך הביקורת של משרד הפנים הוא ארוך 
ומתיש ונועה משקיעה בו שעות ארוכות", אמרה 
סיגל מורן. "עבודתן של ועדת הביקורת ומבקרת 
המועצה היא עבודה חשובה ומשמעותית עבור 
שעומדת  לנועה,  להודות  רוצה  אני  המועצה. 
בתהליך הזה בגבורה ובסבלנות." חברי המליאה 
הביעו את הערכתם על המספר המצומצם של 
הערות שהופיעו בדו"ח ועל ההתייחסות העניינית 
של גזברית המועצה, שפעלה מייד לתקן את 

הדרוש תיקון.

מבקרת המועצה הציגה למליאה גם את הדו"ח 
השנתי של תלונות הציבור. השנה טיפלה נירית 
ב-22 תלונות בנושאים שונים ומגוונים. "בתחילת 
תפקידי היו מגיעות אלי תלונות על כלבים משוטטים 
ומשאיות אשפה שלא הגיעו. עכשיו התושבים כבר 
יודעים לפנות למוקד. אני עוקבת אחר כל תלונה 
שמגיעה אלי, אבל כל עוד היא מטופלת במחלקה 
הרלוונטית, אינני מטפלת בה בעצמי. בדרך כלל 
הדברים נפתרים במחלקות או באמצעות המוקד."

המליאה אישרה את טווח השכר על-פי  החוזר 
החדש של משרד הפנים בנוגע לשכר הבכירים 
ברשויות המקומיות. לפי החוזר, יוכלו כל מנכ"לי 
הרשויות המקומיות, ללא קשר לגודלן, לקבל עד 
100% משכר הבכירים, מהנדס רשות יוכל לקבל 
עד  95% משכר הבכירים וגזברים ומבקרים יוכלו 

לקבל עד  90% משכר הבכירים.

לאור חזרתה לפעילות של החטיבה להתיישבות, 
לאחר כשנתיים של קיפאון עקב דו"ח של המשנה 
ליועץ המשפטי לממשלה וההסכם החדש שנחתם 
עם החטיבה, הובאו בפני המליאה לאישור ההוצאות 
שיוגשו לחטיבה להתיישבות בגין "חברה וקליטה": 
חשבוניות לשנת התקציב 2017 בעבור יועצים 
לבינוי קהילתי שפעלו ביישובים, סקר התושבים של 
המועצה ויצירת תחזיות אוכלוסייה למועצה. בנוסף 
לכך, אישרה המליאה את הדו"חות הכספיים של 
החברה הכלכלית ושל מכון "רימון" )מרכז ג'ו אלון(.

מליאת
אוקטובר
2017

התהליך כל המועצה "תדבר באותה השפה". 

החגים,   מחופשת  ללימודים  החזרה  עם  מיד 
נפתחה בבית הספר "עצמונה" לבנות בשומריה 
ותיקות מנבטים.  כיתה מיוחדת במינה - כתת 
כחלק מפרויקט של המשרד לשוויון חברתי, החלו 
20 "ותיקות צעירות" ממושב נבטים להגיע ליום 
לימודים שבועי בבית הספר. מערכת השעות מגוונת 
ומרשימה, ממתמטיקה ומדעים, מוזיקה ואמנות ועד 
תולדות עם ישראל ותנ"ך. במסגרת הפרויקט יתעדו 
תלמידות שכבה ז' את סיפורן האישי של ותיקות 
נבטים. צוות בית הספר, בראשותה של עדינה 
המנהלת, לקח על עצמו את הפרויקט במסירות 
ואהבה ומי שמגיע למקום בשעת ההפסקה יכול 
לראות את הוותיקות, הצעירות ברוחן, משחקות 
קלאס וקופצות על חבל עם תלמידות בית הספר. 
אני רוצה להודות לצוות בית הספר "עצמונה" 
ולעובדות בעמותת ותיקי בני שמעון על הפעילות 
המקסימה, המגשימה הלכה למעשה את חזון 

המועצה לקיום שיח וקשר בין תושביה. 

כל  את  לברך  מבקשת  אני  זו,  בהזדמנות 
שנת  את  שעבר  בשבוע  שהחלו  הסטודנטים 
הלימודים האקדמית ולאחל להם שנת לימודים 
ללימודים  ביציאה  רואה  אני  ומספקת.  פורייה 
ועצמאות  אישית  בהתפתחות  גדולה  חשיבות 
כלכלית ולכל בנותינו ובנינו שיצאו ללמוד במוסדות 
השונים ברחבי הארץ - לו יהי ותראו במועצת בני 
שמעון את ביתכם העתידי ותשובו אלינו במהרה.

שלכם, סיגל
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חדשות / נועה זמסקי

מה קורה
הפנינג סוכות 2017

הפנינג סוכות 2017 של המועצה האזורית בני 
שמעון התקיים השנה בבית קמה, בסימן הפחים 
הכתומים שיפוזרו ביישובים אחרי החגים - פינות 

הסברה ומחזור, משחקים מחומרים ממוחזרים, 
סוכה מקושטת באריזות ואפילו להקת "טררם" 
החליפה את הפחים הירוקים בכתומים. לא נשכח 
גם את המגוון הרב של דוכנים, כולם על טהרת 
יזמי המועצה ואת האווירה הנהדרת. בקיצר, כבר 

קשה לחכות עד להפנינג הבא!

ספטמבר ספורטיבי בגבעות בר 
הדר אלבז

במסגרת פעילותה של ועדת קהילה ובשיתוף עם 
אגף התרבות והספורט במועצה, הוכרז "ספטמבר 
ספורטיבי" בגבעות בר. במהלך חודש זה נערכו 
פעילויות ספורטיביות שונות לתושבי היישוב וביניהן: 
הליכות בגבעות – קבוצת הליכה שהתגבשה 
ביישוב יצאה להליכה בכל ערב. במהלך הפעילות 
ניתנו טיפים והסברים על ידי בעלי מקצוע מתושבי 
היישוב – מורה לפילאטיס ואורטופד. סדנת יוגה 
בשקיעה - בהדרכת עדי עזריה מסטודיו "בית 
ליוגה". סדנת פילאטיס בדשא - בהדרכת חגית 
טולדנו. אופניים - רכיבת שטח מחוץ לגבולות 
היישוב - בהנחיית כרמית נוחם. טיפולים משלימים 
במרכז לרפואה טבעית "פעימות בר".  הרצאה של 
יעל ניר, שאליה הוזמנו כל תושבי המועצה וגולת 

הכותרת של החודש – מרוץ גבעות בר השני.

במרוץ לקחו חלק כ-150 משתתפים מגילאים 
שונים, תושבי היישוב והמועצה, ב-5 מקצים שונים: 
הליכה, ריצה, אופניים ומרוץ בימבות. לזוכים הוענקו 
פרסים באדיבות בעלי העסקים הגרים ביישוב: 
עינות בר, פעימות בר, סי-קפה ומסעדת תרבוש. 
תגובותיהם של התושבים היו מחממות לב ואנו 

מקווים כי חודש זה יהפוך למסורת!

סוכה קהילתית בנבטים

ביום שלישי, 3.10, יזמה מועצת החינוך החדשה 
של נבטים הקמה של סוכה קהילתית במושב. 
הסוכה הוקמה בבית הכנסת החדש בשיתוף בני 

הנוער, הילדים וההורים.

 הצלחות במעצר חשודים
בגניבות באזור

שיתוף פעולה מוצלח בין שוטרי ומתנדבי מג"ב מבני 
שמעון ורהט הביא למעצרם של חשודים בגניבת 

אופניים בגבעות בר וקלנועית בשובל. 
ביום שלישי, 10.10, דיווח תושב שובל בן 77 על 
גניבת הקולנועית שברשותו. שוטרי מג"ב חקרו 
עדי ראייה מהקיבוץ ואלה סיפרו על ג'יפ עם עגלה 
סגורה שנסע ברחבי הקיבוץ בעת האירוע. בבדיקה 
במצלמות הקיבוץ נראה הרכב החשוד, שהוביל 
לביתו של החשוד ברהט. כוחות המשטרה הגיעו 
לביתו של החשוד ושם נמצאה הקלנועית הגנובה.
שבוע קודם לכן התקבל דיווח ממספר תושבים 
אופניים  זוגות   5 גניבה של  מגבעות בר בדבר 
מחצרות היישוב.  תושב תראבין נעצר בצומת אשל 
הנשיא כאשר ברשותו אחד מזוגות האופניים. לאחר 
שהאופניים זוהו על ידי בעליהם, הודה החשוד 
בגניבה וקשר את עצמו לגניבות האופניים הנוספות.

צעירי בני שמעון על הגלובוס!

חזרו  בני המועצה,  צעירים מבטיחים,  שלושה 
בשבוע שעבר ממונטריאול לאחר שהשתתפו 
שמעון  ובני  שבע  לבאר  משותפת  במשלחת 
במסגרת השותפות של שלוש הקהילות. אדם 
גוטפריד מחצרים, מיכל אדליסט משובל ומור 
 ,"YAD 2017אפריים מנבטים הצטרפו למשלחת ״
שכללה 10 צעירים בני 35-28 מבני שמעון ובאר 

שבע, העוסקים ביזמות עסקית וחברתית.

הקבוצה הישראלית נפגשה עם 10 יזמים צעירים 
מקהילת מונטריאול למפגש של היכרות הדדית 
השונה  וההצלחות,  האתגרים  על  ללמוד  וכדי 
״דרך  לחזק  היתה  המפגש  מטרת  והמשותף. 
האנשים שבשטח״ את שיתוף הפעולה והעשייה 

לקהל הצעירים.

תודה לנהגי האמבולנס

ביום חמישי, 14.9, נערכה במועצה השתלמות 
והרמת כוסית לרגל השנה החדשה לנהגי אמבולנס 
מתנדבים, בשיתוף היחידה להתנדבות במועצה. 
על  למתנדבים  הלב  מכל  להודות  רוצה  "אני 
פעילותם ההתנדבותית לאורך השנה בהצלת 
חיים בשעות שונות ולא שגרתיות", אמרה מיכל 

עובדיה, שנכנסה לאחרונה לתפקידה כרכזת 
ההתנדבות במועצה.

חינוך חברתי
יריד שנת שירות ומכינות 

ב"מבואות הנגב" 

למכינות  חשיפה  יריד  נערך   ,16.10 שני,  ביום 
ומסגרות שנות שירות לשכבה י"ב בבית הספר 
מכינת  ראש  פתח  היום  את  הנגב".  "מבואות 
נחשון, גלעד אולשטיין, שדיבר על יכולת הבחירה 
של בני הנוער ועודד אותם לנסות ולחשוב אלו 
מהאפשרויות העומדות בפניהם מתאימות להם. 
לאחר מכן, פגשו בני הנוער את נציגי המכינות 
הקדם--צבאיות ומסגרות שנת השירות שהגיעו 
ליריד. יום החשיפה הוא  שיתוף פעולה מוצלח 
בין מחלקת החינוך החברתי במועצה ובית הספר 

"מבואות הנגב" ומתקיים זו השנה השלישית. 

מתכוננים למיונים

מחלקת החינוך החברתי, בשותפות עם "מעברים 
נגב צפוני", מעבירה לבני הנוער במועצה, תלמידי י"א 
וי"ב, סדנה שמטרתה לסייע לבני הנוער להתמודד 
עם תהליכי המיון לקראת שנת השירות והצבא. ביום 
חמישי, 28.9, התקיימה בשובל הסדנה השנייה, 
לבני הנוער משובל ולהב. את הסדנה הנחתה עינת 
מדמון, מנהלת תחום פרט ב"מעברים". ביום ראשון, 
1.10, התקיימה בבית קמה סדנה לנוער של בית 

קמה, דביר וכרמים.

שנת מצווה בעולם המתחדש

 6 ביום רביעי, 27.9, התקיים מפגש ראשון מבין 
לצוותי  בנושא שנת המצווה  מפגשים שנתיים 
החינוך, מנהלי הקהילות והורים. "אנחנו שמים 
השנה דגש על שנת המצווה", אומרת טל שם טוב, 
רכזת ההדרכה במועצה. "סדרת המפגשים נועדה 
ללמוד, לנקות את האבק ולנער את הראש בנושא."

המפגש החל בפעילות ערכית סביב נושא שנת 
המצווה. פתחנו את המפגש עם  ליאורה אילון, 
בנושא.  המתמחה  עזה  מכפר  קבוצות  מנחת 
ליאורה נתנה סקירה מרתקת על ההיסטוריה של 
בר המצווה ועל מקומה של שנת המצווה בקהילות 
שונות בעולם. עילם בר לב מהתנועה הקיבוצית 

הציג מודלים לבניית שנת מצווה. 

"זה תהליך מקסים. הנוכחות היתה יפה מאד. 
קמה,  בית  כרמים,  מחצרים,  נציגים  השתתפו 
להב, גבעות בר, דביר, משמר הנגב, יחדיו ונבטים 
והיה ממש מרגש", מספרת טל. סדרת המפגשים 
מצטרפת לפעילויות שמקיימת המועצה לילדי שנת 
המצווה והפעילויות ביישובים. "במקביל למפגשים 
שנת  בנושא  פעילויות  מקיימים  אנחנו  האלה, 

המצווה גם ביישובים המעוניינים בכך."

 נוער האינטרנט – 
לא מה שחשבתם

ביום שני, 25.9, יצאו טל שם טוב, רכזת ההדרכה 
במועצה, בת אל וקנין ואופיר דהן, מדריכות נוער 

בגבעות בר ואלדד מאור, מדריך נוער במשמר 
הנגב, ליום השתלמות בנושא "נוער האינטרנט 
– לא מה שחשבתם" במרכז הכנסים "ישראל 
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יפה בפארק" של המועצה לישראל יפה בתל 
אביב. את הכנס ארגנו איגוד האינטרנט 

הישראלי, מועצת התלמידים הארצית ומרכז 
"הורשת". 

"בפאנל שנערך במסגרת הכנס עסקו בני הנוער 
באלימות ברשת", מספרת טל. "אחת הדוברות 
פנתה לרשת כי חשה שהיא בודדה והתקשתה 
אנחנו  פנים.  אל  פנים  אנשים  עם  לתקשר 
נתקלים בזה יותר ויותר. התפקיד שלנו בחינוך 
החברתי הוא לתת להם כלים להתמודד בעולם 
האמיתי ולא רק ברשת. אחת הדוברות בכנס היא 
סלבריטאית רשת וזה העלה את השאלה מי באמת 
משפיע על הילדים. אנחנו שואפים להיות דמויות 
משמעותיות עבור הילדים והנוער, אבל האם אנחנו 
יכולים להשפיע עליהם באותה מידה שמשפיעים 
סלבריטאים כמו סטטיק או בן אל? הכנס העלה 
נקודות שעסקנו בהן בעבר וחידד דברים שחשוב 
לנו לעסוק בהם בבני שמעון. חשוב לצאת מדי פעם 
מהמועצה, להיפתח לנושאים חדשים ולהעשיר 

את הידע המקצועי שלנו."

 מדריכי הילדים 
מתכוננים לשנת הפעילות

פורום מדריכי הילדים הראשון לשנת תשע"ח 
התקיים ביום ראשון, 24.9, במועדון הילדים החדש 
בגבעות בר. המפגש החל במשחקים בקבוצות 
לכבוד השנה החדשה ולאחריהם נמשך בשיח 
המדריך  ומיהו  המדריך  מהות  בנושא  שעסק 
המשמעותי שכל אחד מהמדריכים היה רוצה 

להיות.

תנועות הנוער מגייסות

הפנינג גיוס לתנועות הנוער התקיים ביום שני, 
11.9, ב"מבואות הנגב". נציגי התנועות: הצופים, 

כנפיים של קרמבו, השומר הצעיר, חוגי סיור ו"המעז 
מנצח", המשלבת ספורט עם ערכים, פגשו את 
בני הנוער והציגו בפניהם את תנועותיהם. "תודה 
למבואות הנגב על שיתוף הפעולה ופתיחת הדלת",  

אמרה טל שם טוב, רכזת ההדרכה במועצה.

חינוך
אגרות ברכה, בקבוקים למחזור

ביום ראשון, 17.9, מספר ימים לפני ראש השנה, 
נערך בבית הספר "יובלי הנגב" יריד אגרות ברכה 
לכל תלמידי בית הספר בהובלתה של שכבה ו'. 
התלמידים רכשו אגרות ברכה שעיצבו תלמידי 
השכבה תמורת בקבוקי מיחזור. תלמידי השכבה 
יפדו את הבקבוקים והתמורה תוקדש למימון אירועי 

הסיום של השכבה.

מועצת חינוך חדשה בנבטים

נציגים,   13 חברים  החדשה  החינוך  במועצת 
ועד המושב. המועצה הוקמה  ידי  שנבחרו על 
במטרה לבנות מודלים חינוכיים לתושבי המועצה 
ליצירת עתיד חינוכי מיטבי לילדי המושבים בגילאים 

השונים.

במהלך החופש הגדול סייעה המועצה האזורית 
בני שמעון להפעיל כמה מהפרויקטים שיזמה 
מועצת החינוך החדשה וביניהם קייטנת הורים 

לילדי הגן וכיתות א'-ב', שפעלה במהלך חודש 
אוגוסט ומסיבת "סוף הקיץ", הפנינג ענק לילדי 
המושב, שכלל הפעלות, דוכני מזון בחינם, יריד 

חוגים מושקע והרבה שמחה וגיבוש קהילתי.

ניצנים של הרכבים

בהתרגשות גדולה הגיעו ביום ראשון, 10.9, נציגי 
ההרכבים המוזיקליים של נוער בני שמעון לבית 
הספר "ניצני הנגב" בבית קמה. נציגי ההרכבים 
הופיעו בפני שכבות ו' וה' וסיפרו לילדים על עצמם 
ועל ההרכבים. בסוף האירוע הופיעו ההרכבים בפני 
תלמידי כיתת "ניצן", כיתת התקשורת שנפתחה 

בתחילת השנה.

המפגש בין נציגי ההרכבים לילדי "ניצני הנגב" נועד 
לחשוף את תלמידי השכבות הגבוהות ב"ניצני 
מוזיקלי בבית הספר,  הנגב"  לפתיחת הרכב 
במסגרת תוכנית המצוינות. אוסי מוריץ, מנהלת 
בית הספר, הציגה את התוכנית החדשה והזמינה 
את הילדים לגשת למבחני ההתאמה להרכב 
הצעיר, שיתאמן לאורך השנה עם אופיר אילון, 
המורה למוזיקה של "ניצני הנגב". אוסי ורועי מיליגר, 
מנהל ההרכבים, הוסיפו כי הם מקווים שבהמשך 
השנה יחלו חברי ההרכבים לחנוך את ילדי ההרכב 
הצעיר במסגרת המעורבות החברתית ב"מבואות 

הנגב". 
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אקסטרים הזדמנויות!

ערן אמזלג ואודי נתן

בשורות טובות לחובבי הספורט 
המוטורי: 

החלו העבודות להקמת פארק מוטורי בסמוך 
לקיבוץ חצרים.

מדובר בפרויקט דגל ברמה בינלאומית, הראשון 
מסוגו בארץ, שישמש כבית הלאומי לספורט 
המוטורי בישראל. לפרויקט זה הוקצו 806 דונם 
לבניית אצטדיון ספורט מוטורי בהתאם להנחיות 
ה-FIA )הפדרציה העולמית למרוצי מכוניות( וכן 
אזורים למגרשי הדרכה לנהיגה ומסלולי מרוץ. על 
קידום התוכנית אמונים אנשי החברה הכלכלית 
של המועצה, דרור קרואני וערן אמזלג. וכך הם 

מספרים:

לפי התוכנית הנוכחית, ייבנה הפארק המוטורי 
מוטורי  "פארק  חברת  על-ידי  הראשון  בשלב 
320 דונם ויכלול  והדרכה בע"מ" על שטח של 
שלושה מתחמים: 220 דונם יוקצו למסלול מרוצים 
בהתאם לתקני ה-FIA, 80 דונם לאזור למגרשי 
הדרכה ואימון ו-20 דונם לשטח למלונאות ונופש. 
אורך ההקפה של המסלול המעגלי שנבנה בימים 
12 ל-15  אלה עומד על 2.4 ק"מ ורוחבו נע בין 
מטרים, בהתאם לתקנים הנדרשים. בשלב זה, 
ישמש המסלול עבור מרוצי מכוניות כביש, מרוצי 

אופנועי כביש, הדרכות נהיגה ונהיגת אקסטרים 
חווייתית.  בנוסף לכך, מתוכנן כבר בשלב זה בסמוך 
לתוואי המסלול מתחם ייעודי לרכבי קארטינג, 
מסלול מוטוקרוס לאופנועי שטח ונקודת יציאה 
הייעודיים של  והזנקה למרוצי ראלי בשטחים 

הפארק. 

בשטח הפארק ניתן יהיה להקים 
אטרקציות, פארק מים, מתקני שעשועים, 

מגרשי ספורט, בריכות שחיה, אולם 
אירועים, אזור למסיבות, אמפיתיאטרון, 
מסעדות, בתי קפה, קיוסקים, עסקי מזון 

וכל שימוש פנאי, בילוי ושעשוע המשתלב 
במקום.

הקמת הפארק המוטורי מהווה נדבך ראשון ב"נגב 
חווייתי- פארק אקסטרים", פארק אטרקציות 
תיירותי, המשותף למועצה האזורית בני שמעון 
ולעיריית באר שבע. הפרויקט קיבל את תמיכתה 
של ממשלת ישראל לפיתוח תשתיות להקמת 
אזור לנופש, ספורט, פנאי ותיירות. "נגב פארק 
אקסטרים" צפוי לשלב בין צניחות, דאייה וספורט 
תעופתי המתקיים במנחת שדה תימן, לבין ספורט 
מוטורי, אטרקציות תיירותיות ומלונאות. בשטח 
הפארק ניתן יהיה להקים אטרקציות, פארק מים, 
מתקני שעשועים, מגרשי ספורט, בריכות שחיה, 
אירועים, אזור למסיבות, אמפיתיאטרון,  אולם 
מסעדות, בתי קפה, קיוסקים, עסקי מזון וכל שימוש 

פנאי, בילוי ושעשוע המשתלב במקום.

התחלת העבודות להקמת "נגב פארק אקסטרים", מהווה הזדמנות בלתי חוזרת 
לתושבי בני שמעון המעוניינים להשתלב בעבודות ההקמה או בעסקים השונים שיתנו 
שירותים לפארק, או יספקו אטרקציות תיירותיות נוספות במתחם האטרקציות. 

אל תחמיצו את ההזדמנות!

יתרון ליזמי בני שמעון
זהו פרויקט ראשון מסוגו בישראל שבו מקבלים 
יזמים תיירותיים מגרשים מיועדים לאטרקציות 
בפורמט של "אזור תעסוקה". הכל מוכן ליזם: 
החל בתכנון, דרך התשתיות, המשך בליווי וכלה 
גדלי  הכוללת.  התיירותית-שיווקית  במעטפת 
המגרשים מגוונים מאוד ונעים מדונמים בודדים 
ועד לכמה עשרות דונמים למגרש. המחירים צפויים 
להיות אטרקטיביים במיוחד למגרשים שישווקו 
לאטרקציות  מגרשים  גם  לקבל  וניתן  במכרז 
תיירותיות בהליך של פטור ממכרז, במקרה שיש 
ליזם רעיון תיירותי יוצא דופן. באופן כללי, מדובר 
בהזדמנות חד-פעמית ובלתי חוזרת בישראל 
להיות שותף להקמה למעשה של ה"דיסנילנד" 
של ישראל – מתחם אטרקציות בסך כולל של 
למעלה מ-1000 דונם, בצמוד לאצטדיון המוטורי 

הבינלאומי של ישראל ובמחירים חסרי תחרות. 

דרור קראווני: "הזדמנות חד פעמית ובלתי 
חוזרת בישראל להיות שותף להקמה 

למעשה של ה"דיסנילנד" של ישראל – 
מתחם אטרקציות בסך כולל של למעלה 
מ-1000 דונם, בצמוד לאצטדיון המוטורי 

הבינלאומי של ישראל ובמחירים חסרי 
תחרות" 

ליזמים תושבי המועצה האזורית בני שמעון יש כאן 

יתרון, משום שהם מכירים היטב את האזור ואת 
הפוטנציאל הגלום בו. יזמים ממרכז הארץ עלולים 
אולי לחשוש מעט מהשקעה, משום שאינם מעורים 
בהליכי הפיתוח המואצים באזורנו. "אנחנו מזמינים 
יזמים בכלל, ובעיקר יזמים תושבי בני שמעון, להכיר 
מקרוב את הפרויקט והפוטנציאל האדיר שיש 
בו", אומר דרור קרואני, מנהל החברה הכלכלית 
בני שמעון. "מדובר בהשקעה בעלת פוטנציאל 
כלכלי עצום ולכן אנחנו חושבים קודם כל על יזמים 
שהם  תושבים שלנו. מבחינתנו, עדיף שהאזור 
ירוויח מהפרויקט באופן כללי ואלה שירוויחו ממנו 
באופן פרטי יהיו יזמים תושבי המועצה, לפני אלה 

המגיעים ממרכז הארץ." 

על מפת התיירות
"'נגב פארק אקסטרים' צפוי להציב את בני שמעון 
ובאר שבע על מפת תיירות ההמונים של ישראל", 

אומרת סיגל מורן, ראשת המועצה. "עד היום, 
היו האטרקציות באזורנו קטנות יחסית: שבילי 
אופניים, מוזיאון לתרבות הבדואים, צימרים ןספא 
בגבעות בר. בקרוב יהיו הימים האלה מאחורינו. 
הפארק המוטורי צפוי למשוך מדי שנה מאות 
אלפי מבקרים, שיבואו לצפות במרוצים, לנהוג 
ברכבי ספורט ולעסוק במגוון פעילויות. האטרקציות 
שיקומו סביב הפארק המוטורי צפויות למשוך 
עשרות אלפים נוספים וכל אלה יעברו אצלנו, 

בבני שמעון". 

מזג האוויר הנוח במרבית ימות השנה, לצד שטחים 
נרחבים לבנייה עם תוכניות מאושרות ומיקום 
הפארק בכניסה הצפונית-מערבית לעיר באר 
שבע, על כביש 25, במרחק כשעה נסיעה ממרכז 
הארץ ובסמוך למספר תחנות רכבת, מאפשרים 
לו להפוך לפארק התיירות והאטרקציות המוביל 
של מטרופולין באר שבע והדרום, המשלב יזמות 
כלל ארצית, שתהווה מוקד משיכה לתיירות מכל 

רחבי הארץ והעולם.

סיגל מורן: "האטרקציות שיקומו סביב 
הפארק המוטורי צפויות למשוך עשרות 

אלפים. תעשייה שלמה של תיירות 
ושירותים נלווים צפויה לקום במקביל 
לפארק וזו הזדמנות ליזמים מקומיים 

להשתלב בעשייה. יש לזכור שהמטרה 
של פיתוח התיירות, בסופו של דבר, 
היא הגדלה של אפשרויות הכלכלה 

והתעסוקה."  

אבל התיירות אינה הדבר היחיד שצפוי להתפתח 
בעקבות הקמת הפארק. "העסקים שיקומו ב'נגב 
פארק אקסטרים' – החל מהפארק המוטורי וכלה 
בבתי המלון והאטרקציות האחרות – יזדקקו כולם 
לעסקים נלווים שיתמכו בהם", ממשיכה סיגל. 
"החל במכבסות לבתי המלון, דרך ספקי מזון 
וכלה במכונאים, מהנדסי מכונות ומומחי מחשבים 
לפארק המוטורי. תעשייה שלמה של שירותים 
נלווים צפויה לקום במקביל לפארק וזו הזדמנות 
מצוינת ליזמים מקומיים להשתלב בעשייה. יש 
בסופו  התיירות,  פיתוח  של  שהמטרה  לזכור 
של דבר, היא הגדלה של אפשרויות הכלכלה 
והתעסוקה. את כל אלה צפויים לספק הפארק 

המוטורי ו'נגב פארק אקסטרים'."  

פיתוח התשתיות ל"נגב פארק אקסטרים" הוטל 
על החברה הממשלתית לתיירות, שבימים אלה 
סיימה את התכנון ומקדמת יציאה למכרז ראשון. 
הפארק  מנהלת  עומדת  הקרובים  בחודשים 
לפרסם מכרזים למגרשים הראשונים וביניהם 

שני מגרשים המיועדים למלונאות. 

יזמים, יש למה לחכות!
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נועה זמסקי

נפתח בחידה: מה הקשר בין פח אשפה, גיזום עצים, 
הזנת תלמידים וטבילה במקווה? זה נשמע אולי כמו 
תחילתה של בדיחה לא מוצלחת, אבל מסתבר 
שדווקא יש קשר בין כל הנושאים הללו – כולם 
מופיעים בדו"ח תלונות הציבור מספר 8 לשנים 
2017-2016, שהוצג לאחרונה למליאת המועצה. 

לצורך העניין נקרא לה א'. א' פנתה למחלקת 
שפ"ה במועצה בדרישה שיחליפו לה את פח 
האשפה הירוק. א' סירבה לשלם עבור הפח וטענה 
כי על המועצה לספק לה פח חדש, מכיוון שעובדיו 
של קבלן פינוי האשפה של המועצה פגעו בפח 
בהתנהלות בלתי זהירה ובעבר סופקו לתושבים 
פחים בחינם. תשובתה של מנהלת מחלקת שפ"ה 
לא סיפקה את א' והיא פנתה בתלונה לממונה על 

תלונות הציבור במועצה, נירית שרייבר-שופר.

נירית קיבלה את תלונתה של א' וערכה בירור יסודי, 
שכלל בדיקה של הוראות החוק בנושא הרלוונטי, 
חוקי עזר הקשורים לתלונה ותקדימים שונים. 
מהבדיקה של נירית עלה כי המועצה פעלה עפ"י 
חוק העזר שלה. חוק זה אף מקל יחסית למועצות 
אחרות. על פי החוק המועצה מספקת פח ראשון 

ללא עלות עם אחריות ל-3 שנים וסבסוד לרכישה 
של פחים נוספים בעתיד. נירית מצאה, כי ביישוב 
שבו מתגוררת א' נרכשו בעבר פחים במחיר מלא 
על ידי התושבים ולא מצאה עדויות לכך שנמסרו 
לתושבים פחים חלופיים בחינם. עוד נמצא בבדיקה 
כי לפני 4 שנים נשלח לתושבים הסבר בנושא זה 
וכי מנהלת המחלקה ועובדיה מקפידים על קיום 
החוק והנוהל בנושא. לתושבת נשלח מכתב ובו 
ממצאי הבדיקה. התושבת קיבלה את ממצאי 
הבדיקה יחד עם ההסבר המלא ושילמה את מלוא 

הסכום הנדרש עבור הפח החדש.

פנייה או תלונה?
בעקבות כל תלונה מופקים לקחים שמטרתם 
שיפור עבודתה של המועצה בעתיד. "הלקחים 
אינם מכירים  מהמקרה הזה הם שהתושבים 
במידה מספקת את החוק והנוהל ואין פרסום 
הולם", אומרת נירית. "בנוסף לכך, סוכם כי מנהלת 
מחלקת שפ"ה תבהיר לקבלן את הצורך בשמירה 
על הפחים. גם במקרה הזה, כמו במקרים נוספים 
שבהם הוגשו תלונות, למדנו שאין תחליף לקשר 
בלתי-אמצעי בין התושב לנותני השירות במועצה. 
שיחת הטלפון עם מנהלת מחלקת שפ"ה והמענה 
שנתתי לתושבת כממונה על תלונות הציבור הביאו 
אותה להבנה כי יש לה במועצה כתובת שמאזינה 

לצרכיה, מצד אחד ומצד שני, פועלת על פי כללים 
ונהלים מוגדרים, ללא יחס של איפה ואיפה."

כאן המקום לחדד את ההבדל המהותי, אבל 
החמקמק, בין תלונות לפניות. כשתושב פונה לאחד 
מאגפי המועצה ומחלקותיה, או למוקד המועצה 
בטלפון *9967, הוא מבצע פנייה. גם אם הפנייה היא 
בעלת אופי של תלונה, מדובר בפנייה. מחובתם של 
מנהלי האגפים והמחלקות הרלוונטיים, שאליהם 
נעשתה הפנייה, להשיב לפנייה ולתת לתושב 
תשובה. אם התושב אינו מרוצה מהתשובה שקיבל 
או מאופן הטיפול בפנייתו, הוא יכול לפנות לממונה 

על תלונות הציבור ולהתלונן, כפי שעשתה א'.

"גם במקרה הזה למדנו שאין תחליף 
לקשר בלתי-אמצעי בין התושב לנותני 

השירות. שיחת הטלפון עם מנהלת 
המחלקה והמענה שנתתי כממונה הביאו 

את התושבת להבנה כי יש לה כתובת 
שמאזינה לצרכיה, אך גם פועלת על פי 

כללים ונהלים מוגדרים, ללא יחס של 
איפה ואיפה."

נירית מכהנת כממונה על תלונות הציבור במועצה 
בנוסף לתפקידה כמבקרת המועצה, וזאת בהתאם 

על תלונות  )ממונה  לחוק הרשויות המקומיות 
הציבור(, תשס"ח–2008, שבו נקבע כי הרשות 
המקומית חייבת למנות ממונה על הטיפול בתלונות 

הציבור. 

נירית היא בת קיבוץ כפר גלעדי וחברת קיבוץ רבדים, 
נשואה ואם לשלושה. היא בוגרת האוניברסיטה 
העברית במדע המדינה ולימודי מזרח אסיה ובעלת 
תואר שני במנהל עסקים בהתמחות במימון ותואר 
שני נוסף במדיניות ציבורית, בהתמחות בביקורת. 
מזה מספר שנים היא עוסקת במתן שירותי ביקורת 

פנימית לארגונים שונים.

בתקופה שבין מאי 2016 לאפריל 2017, בנוסף 
לתלונה על הפח, הוגשו לממונה על תלונות הציבור 

בבני שמעון 21 תלונות בנושאים שונים ומגוונים. 

מי יכול לפנות לממונה על תלונות 
הציבור?

או  המועצה  למחלקות  פנה  שכבר  תושב  כל 
למוקד המועצה וחש כי נפגע מהשירות שקיבל 
מהמועצה, רשאי לפנות אלי במכתב או במייל, 

 .nirits@bns.org.il לכתובת

לעיתים נעשית פנייה אל אחת ממחלקות המועצה 
עם העתק אלי, או פנייה ישירה עוד לפני שהתושב 
פנה למחלקה עצמה. במקרים כאלה הפנייה 
נרשמת ל"מעקב", אולם אינה מוגדרת כ"תלונה".

הפנייה תסווג כתלונה אם המחלקה הנוגעת בדבר 
לא טיפלה בפנייתו של התושב לשביעות רצונו או 
שלא השיבה על פנייתו במועד סביר, דבר שהצריך 

את התערבותי.

איך מתבצע הטיפול?
הטיפול שלי בפנייה המסווגת כ''מעקב'' דומה 
לטיפול בפנייה המסווגת כ''תלונה''. בשני המקרים 
אבקש את  תגובת המחלקה הנוגעת בדבר, אעקוב 
אחר הטיפול ואדאג לכך שהתושב יקבל תשובה 

או הסבר מספק לפנייתו מהמחלקה הרלוונטית.

בנוסף לכך, לגבי פנייה המסווגת כתלונה, אקבע 
בסיום הטיפול האם התלונה היתה מוצדקת או לא 
ואם עמדה זו אמורה לשמש את הנהלת המועצה 
בהפקת לקחים בכל הקשור לאיכות השירות 

לתושב והצורך בשיפור ליקויים ובתיקונם.

איך את מגדירה תלונה כמוצדקת?
יש לזכור, כי הצורך בהגדרת תלונה כמוצדקת 
נועד להוות כלי עזר לאבחון ושיפור של תהליכים 

קיימים, במטרה לספק לתושב שירות טוב יותר. 

ההגדרות הן פשוטות יחסית:

1. כאשר התברר כי המועצה פעלה בניגוד 
לחוק, או נקטה עמדה מתוך נוקשות יתרה.

2. כאשר פנייתו של המתלונן למחלקה נתקלה 

 הממונה על תלונות הציבור
נמצאת פה בשבילכם

21 תלונות הוגשו השנה לממונה על תלונות הציבור במועצה. הממונה מהוה כתובת לתושבים הרואים 
את עצמם כנפגעים מטיפולה של המועצה בעניינים שונים, אבל גם מאפשרת למועצה לחדד נהלים 
ולתקן ליקויים. "כל תושב שכבר פנה למחלקות המועצה או למוקד המועצה וחש שנפגע מהשירות 
שקיבל מהמועצה, רשאי לפנות אלי במכתב או במייל", אומרת נירית שרייבר-שופר, הממונה על תלונות 

הציבור במועצה.

בדחייה ונענתה רק לאחר התערבותי.

3. בהיעדר תשובה מהמחלקה במועד סביר.

באלו נושאים פנו אליך בשנה 
האחרונה?

הסמכות שלי, במסגרת התפקיד, היא לטפל בכל 
הנושאים שבאחריותה של המועצה. לרוב היו אלה 
תלונות בנושאים מוניציפליים שלא קיבלו מענה 
מלא מהמועצה, כגון פינוי אשפה, כלבים משוטטים, 
הסעות וכדומה. יש גם תלונות לגבי פיתוח תשתיות 
בהרחבות, מחלקת הגבייה, חינוך ועוד. לעיתים אני 
מקבלת תלונות בנושאים שאינם בתחום סמכותה 
של המועצה, כגון כבישים, שהם באחריותה של 
חברת "נתיבי ישראל". במקרים אלה אנו משתדלים 

להפנות את הפונה לגורמים הרלוונטיים.

איפה אפשר למצוא פרטים נוספים 
בנושא תלונות הציבור?

באתר המועצה ניתן למצוא את פירוט הוראות 
החוק והנחיות ליצירת קשר. ניתן לפנות אליי במייל  

nirits@bns.org.il, או במכתב.

האם יש דבר מה נוסף שאת מבקשת 
לומר לתושבי המועצה?

חשוב לי שהתושבים ידעו שיש להם כתובת לתלונה 
ופנייה במקרים שבהם הם נתקלים בבעיית שירות 
מול המועצה ושירגישו נוח לפנות, כי באותה מידה 
כך  עזרה,  מקבל  והתושב  מטופלת  שהפנייה 
גם המועצה יוצאת נשכרת מכך שהיא לומדת 

ומשתפרת בהמשך הדרך.

גלגולו של פח
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  להלביש בתים 
 בשוק הפשפשים 

מסע בעקבות עסקים במועצה / חדוה גבריאל מנהלת תחום היזמות מטעם "מעברים נגב צפוני״

בפסטיבל "דרום אדום" האחרון, הקימה המועצה 
האזורית בני שמעון, בשיתוף עם "מעברים" ובעלי 
טהרת  על  מתנות  חנות  המקומיים,  העסקים 

התוצרת המקומית.

המבנה שהוקצה לפרויקט היה ריק  לחלוטין 
את  להקים  שבועות  שלושה  עמדו  ולרשותנו 
החנות ולעצב אותה לקראת פתיחתו החגיגית 

של הפסטיבל.

ענבל שגיא גרנסיה, תושבת משמר הנגב, מעצבת 
"הום סטיילינג",  או בעברית "מלבישה בתים", 
לקחה על עצמה את הפרויקט של עיצוב החנות 
בשיתוף עם מעצבת הפנים מיטל שנרך מגבעות 
בר.  בזמן קצר ובתקציב דל, הפכו השתיים את 

המקום לחנות מעוצבת ומזמינה. 

לקראת פתיחתה של החנות גיליתי מה זה בעצם 
אומר "להלביש בתים ומבנים", כשענבל, מבלי 
לשבור קירות, עם כמה משטחי עץ מיוחדים, מגוון 
פיסות של נייר משי, חוטים ואביזרי עיצוב מדליקים 
- הצליחה להחיות מבנה בטון עירום וליצור חנות 

יפיפייה, בעלת שפה עיצובית משלה.

גם כאשר הוזמנה ענבל לעצב את אירוע הפתיחה 
של "מועדון העסקים בני שמעון - "BZB, היא יצרה 

לוח השראה עשיר בצבעי צהוב, כתום וירוק - צבעי 
הלוגו של המועדון. עיצוב האירוע היה צבעוני, חם 
ומזמין, השרה אווירה שמחה וחגיגית בדיוק כמו 

שרצינו ובא לידי ביטוי גם בפרטים הקטנים.

ענבל, במקור מהעיר עכו, הגיעה לדרום כשלמדה 
קולנוע לתואר ראשון במכללת "ספיר".

במהלך לימודיה נחשפה לתחום הארט )תפאורה 
לטלוויזיה וקולנוע( ומיד התאהבה.

כבר בתור סטודנטית במכללת "ספיר" הפיקה 
ענבל את פסטיבל "קולנוע דרום" והייתה אמונה 

על העיצוב והנראות של הפסטיבל. 

לימודיה, השתלבה בתעשיית הקולנוע  בתום 
והטלוויזיה בתחום הארט, לצד חברות הפקה 
מובילות, כגון "רשת", "טדי הפקות" ו"למה הפקות".

שינוי כיוון

בגיל 30 החליטה ענבל לקחת פסק זמן ונסעה 
לבקר את אחיה בקנדה. שם, לגמרי במקרה, 
פגשה את אייל, בן קיבוץ משמר הנגב. השניים 

הפכו לזוג בחיים ושותפים לעסק מצליח.

משפחה  והקימו  התחתנו  שנים  כמה  לאחר 
)כרמל, בן 8,.פלג בת 6 ואילון בן השלוש, שכבר 

נולד בארץ(.

החיים בקנדה היו נוחים מאוד ואף על-פי שקיבלו 
אזרחות קנדית, רצונה של ענבל היה עז לחזור 

לארץ.

כפרי  ליישוב  חוזרים  שאנחנו  לנו  ברור  "היה 
קיבוץ  כמובן,  היתה,  שלנו  הטבעית  והברירה 
משמר הנגב, שממנו הגיע אייל. כשהגעתי לקיבוץ 
בפעם הראשונה, הרגשתי שהגעתי לגן עדן, עם 
השמש )שהיתה חסרה בקנדה(, השבילים הצרים, 
הירוק בעיניים, הילדים שנהנים מהטבע, הקהילה 
המחבקת ובעיקר ההרגשה שהגענו הביתה", 

מספרת ענבל.

ללכת עם החלום

"הדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי לישראל, אחרי 
ביקור בחומוסיה טובה, היה להירשם ללימודי "הום 
סטיילינג" במכללת "שנקר". ידעתי שזה הכיוון 
שאליו אני שואפת וכבר בשיעור הראשון הרגשתי 

ב'היי' מוחלט והבנתי שעיצוב הוא הייעוד שלי.

התחלתי לעצב בתים פרטיים באזור הנגב וזכיתי 
לעצב מחדש את המועדון לחבר של קיבוץ משמר 

הנגב.

כיום מתמקד העסק שלי, במקביל לעיצוב פרטני, 
בעיצוב של חללים מסחריים, כגון: חנויות, חלונות 

ראווה, משרדים, קליניקות, סטודיו ועוד. 

העיצוב של העולם המסחרי מאתגר ומרתק אותי. 
אני מאמינה שהנראות של העסק היא כרטיס 

הביקור שלו.

עיצוב עסקי נכון יגדיל את הכנסות העסק וייעל 
את תפוקת עובדיו.

 לשפה עיצובית אין גבולות. היא מרגשת, מפתיעה, 
מניעה לפעולה ובסופו של דבר מטרתה להיות 
נאמנה לערכים ואבני היסוד של העסק והעובדים 

בו." 

בין מגוון הפרויקטים של ענבל ניתן למצוא את 
משרד "שילובים" לייעוץ עסקי בפארק התעשיה 
עומר, סטודיו לספורט "נועה" במשמר הנגב, חנות 
התכשיטים "זוזי דיזיין" בנווה צדק, פינות המתנה 
ומבואה במשרדי "פוליביד" במשמר הנגב, סטודיו 
לציור ברחובות, קליניקות, משרדי עורכי דין, סטודיו 
לטיפול באמנות, סטודיו לעריכת וידאו,  בית הספר 
"שקמים" לחינוך מיוחד בראשון לציון, עיצוב דוכנים 
לתערוכות, כיתת חדשנות בבית הספר "אשכול" 

ועוד.

מסיורי סטודנטים ל"מתפשפשות 
בסטייל"

בשנים האחרונות מרצה ענבל בקורס לעיצוב פנים 
במכללת "ספיר" ומלמדת את סודות הסטיילינג.

כחלק מתוכנית הלימודים, בנתה ענבל סיורים עבור 
הסטודנטים במטרה להכיר ספקים וחנויות מובילות.

"אחד המקומות שהקסימו אותי בכל פעם מחדש 
היה שוק הפשפשים ביפו ולכן בחרתי לבנות סביבו 

סיור לימודי.

הסיור זכה להתלהבות בקרב הסטודנטים שלי וכך 
בעצם נולד הרעיון לפתוח את הסיור לקהל הרחב.

הסיור נקרא 'מתפשפשות בסטייל' והוא פונה לכל 
מי שעיצוב עושה לו את זה, נשים וגברים כאחד.

הסיור מומלץ לחובבי עיצוב באשר הם, משלב 
חנויות וגלריות מיוחדות להלבשת הבית, אווירת 

חו"ל, סיפורים מרתקים, 

סגנונות עיצוב שונים, מעצבים ישראלים מוכשרים, 
הצצה אל מאחורי הקלעים, רעיונות וטיפים לשדרוג 
הבית ועוד. הסיורים משלבים הנאה עם לימוד 
ועניין. כל קבוצה היא בעצם סיפור בפני עצמו. היו 
לי קבוצות של ועדי עובדים, אחיות שהפתיעו את 

אמן, יום גיבוש של משרד וקבוצות של צעירות 
בפנסיה. מדהים אותי לראות איך כל קבוצה רואה 
דברים באופן שונה ומיוחד. עם הזמן נוצר קשר 
חברי עם בעלי החנויות וחלקם ממש נהנים לשתף 

בפיקנטריה העסקית שלהם.

בשוק  הסיורים  בין  משלבת  אני  להיום,  נכון 
הפשפשים לבין עבודתי כמעצבת, מרגישה שזכיתי 
לעסוק במה שאני אוהבת באמת ומתרגשת מכל 

פרויקט כאילו היה הראשון. 

פרטי התקשרות: ענבל שגיא גרנסיה
טלפון: 052-2709001

בפייסבוק: ענבל שגיא גרנסיה - מעצבת חלומות
inbalsdesign.com :אתר

 סיורי עיצוב עם ענבל שגיא גרנסיה - 
מעצבת עם סטייל

ענבל שגיא גרנסיה
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Coffee & 
Job

Coffee & 
Job מפגשים קבוצתיים בנושא

פיתוח וקידום קריירה

”המדריך לביטחון עצמ(א)י“

ניהול חוקי של העסק הוא מנוף אדיר 
לצמיחה עסקית! מעברים נגב צפוני ומועדון 

העסקים בני שמעון BZB מזמינים אתכם:

לפרטים והרשמה: 
הדס טרנטו 050-5547444

מפגש

2

להלן תכנית היום:
9:00-9:30   התכנסות וא.בוקר

9:30-10:45  פעילות נטוורקינג 
עם חברי מועדון העסקים 

BZB

11:00-12:30 הרצאתה  של עו"ד 
ענבר ברקוביץ' "ביטחון 

עצמ(א)י" בנושא זכויותם של 
עצמאיים ובעלי עסקים.

הגעה למפגש אינה עולה כסף, אך מותנת בהרשמה מראש! שריינו מקום בהקדם!

שלום הילה. ספרי לנו מעט על עצמך.

ואם  גרה בקיבוץ דביר  אני  שמי הילה צפריר. 
לשלושה ילדים מקסימים – שניים בוגרים ואחת 
צעירה, בת 10. למדתי חינוך בלתי פורמאלי ובנוסף 
לכך עברתי השתלמויות  מקצועיות רבות בתחום 
החינוך והנחיית קבוצות. מעבר לכך, בשנתיים 
אחרונות למדתי  גם את תחום האימון וכיום אני 

"קואוצ'רית" )מאמנת אישית( מוסמכת.

 ,50 והיום אני בת   20 אני עוסקת בחינוך מגיל 
כלומר, 30 שנה בתוך המערכת. בשלוש השנים 
הראשונות עבדתי בגיל הרך. אחר כך עבדתי 
במוסד החינוכי "מבואות הנגב" בהדרכת נוער 
ובמקביל לכך הדרכתי בדביר. לילדים היו באותם 
ימים שלוש מיטות: אחת במגורי הנעורים בקיבוץ, 
אחת בבית ההורים ואחת במוסד החינוכי. לאחר 
מכן, התחלתי בעבודה במסגרת החינוך הבלתי-

פורמלי בכיתות א'-ו' בדביר ועסקתי בכך 15 שנה. 
התפקיד כלל הדרכה וגם ריכוז של התחום. בחמש 
השנים האחרונות ניהלתי בעצם את המערכת 
הזאת. כשסיימתי את תפקיד הניהול בדביר, עברתי 
לנהל את החינוך החברתי של כיתות א'-י"ב בקיבוץ 
דורות והשנה חזרתי הביתה. כיום אני מנהלת הגיל 
הרך בדביר ושמחה על ההחלטה. התלבטתי האם 
לצאת לעבודה בחוץ או להישאר בבית. ההחלטה 
לא היתה פשוטה, אבל החלטתי להישאר בבית 
שלי, כי הבית חשוב לי ואני משקיעה במערכת כל 

מה שאני יכולה.  
איך החזרה לגיל הרך? הרי משם התחלת 
ולאחר מכן התרחקת ועכשיו, את חוזרת 

שוב לגיל הרך?

לגיל הרך היא מאתגרת מאוד, מכיוון  החזרה 

שקיבלתי מערכת שאינה מאוזנת. יש כאן צוותים  
מעולים ואיכותיים מאוד, אבל הצוות עבר מהפכה 
לא קטנה: מנהלת ותיקה הוחלפה על-ידי  מנהלת 
חיצונית, שזה לא היה הבית שלה. אני הגעתי 
למערכת מפורקת, שהיה צורך להחזיר את האמון 
בה ויחסים לויאליים בין הצוותים. יש פה ארגון שכולל 
30 איש. כל בית עובד בנפרד באופן מעולה והיום 
אנחנו נמצאים בתהליך שרואים בו ניצנים של 
חיבורים. החזון שלי הוא ליצור תחושת מוגנות בתוך 
הבית - להורים, לילדים ובעיקר לצוותים, כי זה כמו 
משפך שמתחיל מהצוותים ומגיע לילדים ולהורים. 
זו המטרה שלי וכדי להשיג אותה אני רוצה לשלב 
גם גורמים חיצוניים, כמו סדנאות לכלל הצוות 

החינוכי ולהורים. 
מה הן המשימות שיש לך במערכת?

קודם כל ליצור את תחושת המוגנות. לשם אני 
ויחד עם זאת, לעורר בילדים סקרנות  שואפת 
ולעודד אותם ליצירה ועבודה בגפיים: לטייל בתוך 
הקהילה, כדי שהילדים יכירו את האנשים שיש בה 
ולשלב בצוותי החינוך מערך של  בני נוער מהקובוץ,  
שיתחילו לעבוד בגיל הרך כדי לגדל דור המשך. 

במערכת הגיל הרך בדביר יש לנו כיום 6 בתי ילדים, 
מגיל 3 חודשים עד גיל 6: בית תינוקות, פעוטון, גן 
"זית" )גילאי שנתיים-שלוש(, שעבר שיפוץ כי יהיו 
בו השנה 30 ילדים, גן "תמר", גן "עפרוני" וגן "דרור". 
שלושת האחרונים הם גנים של משרד החינוך. יש 
לנו מערך רציני מאוד של ליווי מהמועצה. חשוב לציין 
את זה בעיקר כי אני באה מתחום החינוך הבלתי 
פורמאלי. כאן המערך הוא רחב וגדול הרבה יותר. 
המועצה תומכת ומגבה מאוד, אבל עדיין יש חסרים 
מסוימים, כמו העובדה שתוכנית "מעגן", שנותנת 

ייעוץ חינוכי ומערך תומך ומלווה, פועלת בגיל הרך 
ונעצרת בכיתה א'.   

איך את רואה את התפקיד של מנהלת הגיל  
הרך, שגרה ביישוב שבו היא עובדת?

בדביר קיים מערך חזק מאוד של  אנשים שמלווים 
את מערכת החינוך יש מועצת חינוך פעילה מאוד 
ויש רוח גבית שתומכת במנהלות. כשקורה משהו, 
אני לא לבד. עוזי, מנהל ועד האגודה, נותן לי תמיכה 
ברמה מעמיקה מאוד על בסיס יומי. הוא נכנס 
לגנים לשאול את המטפלות מה שלומן, מלווה 
אותי ומלווה אותנו. אנחנו הולכים יד ביד. התמיכה 
הרבה שאני מקבלת מדביר אינה מובנת מאליה. 
כשאני מסתכלת היום על דביר, זה מקום שונה 
מזה שהיה לפני כמה שנים. לניהול המערכת בתוך 
היישוב שאני גרה בו יש מבחינתי ערך מוסף של 
לויאליות למקום שגרים בו. האחריות היא גדולה 

מאוד, כי אני נוכחת וזמינה ולא מנותקת. 
ומצד שני, מה הם הדברים שמקשים עלייך 

כאשר את עובדת במקום שבו את גרה?

אני בוחרת שלא לראות את הדברים הללו. בזכות 
העובדה שיצאתי גם לעבודת חוץ, חינכתי את 
עצמי לשים לעצמי "גבולות גזרה" בסידור השבועי. 
אחר הצהריים, למשל, כמעט אינני עוסקת בענייני 
המערכת. כולם יודעים שמ-07:00 בבוקר ועד 
16:00 אני נמצאת במערכת הגיל הרך בנוכחות 
מלאה וניתן לפנות אלי. גם בתוך הגנים אני נמצאת 
ואם יש הורה שמרגיש צורך לפנות אלי, רואים 
אותי בשטח. אני כאן. זה ההבדל ביני לבין אדם 
מבחוץ, שהזמן שלו מוגבל ולא  תמיד רואים את 
נוכחותו בשטח, אבל מהשעה 16:00 זמני מסור 

למשפחתי בלבד. 

נכון להיום אני גם מאמנת בערבים. אני שומרת 
על המקום הזה כדי שאוכל לאמן משפחות שאינן 
מהיישוב. בתקופה האחרונה אני רואה את הניצנים 
והתחושה במערכת החינוך ומול הצוותים היא טובה. 

מה האתגר לשנה הזאת?

אין "אתגר" -  יש עשייה, יש חזון. תמיד יהיו לנו 
איננו  נפגוש אותם לאורך כל הדרך.  אתגרים. 
נבהלים מאתגרים. יחד עם זאת, יש מטרה ולשם 
אנחנו שואפים. אני מניחה שכל שנה יהיו לנו מטרות 

ויעדים חדשים לקראת השנה הבאה. 
ולסיכום:

אני אוהבת מאוד מאוד להיות כאן! אני מרגישה 
שזה שלי. אני כאן כי זה שלי, זה הבית שלי!

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

ראיון עם הילה צפריר, מנהלת הגיל הרך בדביר
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אנחנו מציעים אפשרויות ההתנדבות מגוונות

ליווי פרטני לאוכלוסיות שונות: בעלי צרכים מיוחדים, 	 
בוגרים, ילדים, נוער בסיכון, ותיקים ועוד.

ליווי אוכלוסיית בני גיל הזהב במסגרות שונות ובמגוון 	 
אפשרויות.

פנימיית עדנים: למתנדבים בגילאים שונים לעבודה עם בני 	 
הנוער בפנימייה: ליווי אישי, סיוע במשתלה, מורים לשיעורי 

עזר, סבא קבוצה – פנסיונר לליווי בשעות אחר הצהריים, 
מתנדבים עם רקע באמנות ועוד.

עמותת עלם: פרוייקט מחסות לעצמאות – מלווים לצעירים 	 
בגילאי 18-25, בוגרי מעונות חסות הנוער, המצויים בשלב 

ההשתלבות בחיים עצמאיים בקהילה.

הגדלת מערך נהגי האמבולנס המתנדבים ביישובים.	 

יחידת סער: יחידת החילוץ המועצתית מרחיבה שורותיה 	 
ומזמינה תושבים  להשתלב ביחידה.

התנדבות ותיקים בצה"ל. 	 

התנדבות בהתאמה אישית

 שתף אותנו בתחומים בהם אתם מעוניינים להתנדב ויחד 	 
נבנה תכנית התנדבות אישית.

מתנדבים לפרוייקטים חד פעמיים.	 
לארגון פעמונים, ללווי משפחות והכוונה כלכלית בניהול 	 

משק הבית- מתנדבים בגילאי 26 ומעלה, בעלי יכולת עבודה 
מול מחשב, רגישות ויכולת אמפתית. המתנדבים יעברו 

הכשרה מקצועית ויקבלו ליווי  מקצועי.
תחומי התנדבות נוספים נמצאים בבחינה בימים אלו.	 

מעוניינים להתנדב?
 צרו קשר עם מיכל עובדיה, רכזת ההתנדבות במועצה

 michalo@bns.org.il :באמצעות המייל 
 או באמצעות הטלפון: 050-6223580

או במזכירות המחלקה לשירותים חברתיים: 08-9911712.
נשמח להיפגש עמכם.

עם פתיחת השנה החדשה, גם יחידת ההתנדבות במועצה מתחדשת ומתרחבת

בואו להתנדב בתחומים הקרובים לליבכם

P287P285P299

תחום התנדבות
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

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

 נקודת שוויון - בית לכל מה 
ששווה

על חומות 
וחופש התנועה 

נקודת שוויון / עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

החודש יצוינו 28 שנים להפלתה של  חומת ברלין. 
28 שנים עמדה החומה במקומה. 28 שנים עברו 
מיום הפלתה. אותו עם, אותה שפה, אותה תרבות, 
אותן משפחות וגדר אחת גבוהה ומבוצרת מפרידה 
אישית  ותקשורת  תנועה  מהם  מונעת  ביניהם, 
ועסקית. קירות בטון שגובהם כארבעה מטרים 
ורוחבם יותר ממטר היוו את חזיתה. מאחוריהם 
הוצב מחסום נגד כלי רכב ומאחוריו “רצועת המוות“ 
)מונח שאינו מצריך הסבר(. בהמשך כביש פטרול 
ומיד מאחוריו רצועת פנסים, מגדלי תצפית, מחסומי 
שטח מחודדים, גדר אזעקה חשמלית ומאחוריה 

גדר תיל נוספת. 

1989, בשעה 10:30 בבוקר, היא  ב-9 בנובמבר 
נפלה.  

כאן ושם

הסיפור שמאחורי חומת ברלין מתחיל בן לילה ונגמר 
באופן דומה. באמצע - שנים של הגבלות ואיסורים, 

שנים של זכויות אדם מופרות.

בסוף מלחמת העולם השנייה פוצלה ברלין לשניים: 
מזרח העיר בשליטתה של ברית המועצות, תחת 
שלטון קומוניסטי ומערב העיר בשליטת מעצמות 
המערב, תחת שלטון דמוקרטי. תחילה היה הגבול 
פתוח ועל אף החלוקה והאיסור הצליחו תושבים 
לערוק ממזרח-ברלין למערבה. הדיווחים מספרים 
על כ-200,000 איש ואשה בשנה שערקו מהמזרח 
למערב, רובם המכריע משכילים. ממשלת מזרח-
גרמניה השלימה עם המצב, עד שביולי 1961 דווח 
על עריקתם של 30,000 תושבים באותו החודש 
בלבד ובשבוע הראשון של אוגוסט על עריקתם של 

כ-10,000 נוספים.

עקב חשש מ"בריחת מוחות", החליטה ממשלת 
מזרח-גרמניה לבנות חומה לאורך הגבול. ב-13 

באוגוסט מתחילה בניית החומה, 155 ק"מ אורכה, 
מתוכם 43 ק"מ בשטח עירוני. 43 ק"מ של חומת 
בטון בצורה מחלקים את העיר ברלין לשניים במטרה 
אחת: הגבלת חופש התנועה של תושבי מזרח-ברלין.

חופש התנועה 

חופש התנועה הוא זכות אדם הנגזרת מהזכות 
לחירות. זכותו של כל אדם לנוע ממקום למקום 
באופן חופשי, מבלי לחשוש שמישהו יעצור בעדו 
או ירע לו רק בשל רצונו לנוע ממקום למקום. 
חופש התנועה מתייחס לתנועתו של האדם בתוך 
תחום מדינתו, אבל גם לתנועתו אל מדינות אחרות 

ובתוכן. 

הדרך היחידה, לכאורה, לשלול מאדם את חופש 
התנועה היא בצו בית משפט. צווים להגבלת יציאה 
מן הארץ ניתנים בנסיבות שונות. אשרות כניסה 
למדינות אחרות מאשרות או מונעות כניסה אליהן 
ומגבילות את עיסוקו של הנכנס אליהן בעת שהותו 
בהן. הוראות מטעם בית המשפט לכליאה, אשפוז 
כפוי, מעצר בית, תקופת מבחן וכו' מגבילות אף 

הן את חופש התנועה.  

כפר גלובאלי או עולם של חומות

אנתרופולוגים ופרשנים שניתחו את נפילתה של 
חומת ברלין הצביעו ברובם על מגמה של נפילת 
גבולות בין מדינות כחלק מהיווצרותו של "הכפר 
הגלובאלי". מאז מלחמת העולם השנייה הלכה 
והשתפרה תחושת חופש התנועה של האדם 
הממוצע. כמעט לכל משפחה יש מכונית אחת, 
אם לא שתיים. אנחנו חופשיים יותר מתמיד, נוסעים 
יותר מתמיד וטסים יותר מתמיד. אירופה הכריזה 
על עצמה כעל "יבשת ללא גבולות" ורוח הכפר 

הגלובאלי מנשבת. 

אך בפועל הוגבלה חירות התנועה בעולם. בשני 
העשורים האחרונים הוגבל חופש התנועה בעולם 
בעקבות התרבותן של חומות בין מדינות, אחרי 
מלחמת העולם השנייה היו בעולם רק חמש חומות 

גבול. היום מתקרב המספר ל-70. אזרחי מדינות 
שנהנו שנים מחופש מעבר מוחלט למדינות שכנות, 
כמו סלובניה, סלובקיה, הונגריה ואוסטריה, מנהיגות 
מחדש בידוק והחתמת מסמכם בגבולות. דונאלד 
טראמפ מדבר על חומה בין ארה"ב ומקסיקו וישראל 
מקיפה את עצמה בחומות בטון בגבול עזה והגדה 
המערבית ובגדרות תיל בגבול בינה לבין מצרים.  

מנהיגי מדינות העולם מקיפים את עצמם בחומות 
כאקט של הגנה על גבולותיהם מפני פולשים, זרים 
ומהגרים. לכאורה, נועדה ההחלטה להקיף מדינה 
בחומה להגביל את חופש התנועה של אלה, אולם 
תוצאת הלוואי של פעולה זו היא גם הגבלת חופש 
התנועה של אזרחי המדינה, הנדרשים לדווח על 

כניסותיהם ויציאותיהם ממנה.

9.11.1989

חזרה לברלין: לאורך השנים גדלו ממדיה של 
החומה. בשנת 1975 הוצבו לאורכה לוחות בטון 
כל אחד.  1.2 מטר  וברוחב  3.6 מטרים  בגובה 
משקלם של לוחות הבטון עמד על 2.6 טון ללוח. 
חומה כבדה שאין להזיזה מנעה בריחה של אזרחים 

ושקט יחסי נשמר לאורכה.

הקיץ של שנת 1989 הביא עימו רוחות חדשות. 
הפגנות ענק לאורך החומה, קביעה שמזרח-גרמניה 
ועריקה  כלכלית  רגל  פשיטת  סף  על  נמצאת 
מסיבית של אזרחים לאוסטריה, הביאו להחלטה 
שנוסחה בבהילות על פתיחת גבולותיה של מזרח-

גרמניה ומתן זכות לתנועה חופשית לתושביה. 

קהל גדול נאסף ליד החומה. תחילה ניסה ההמון 
לעבור את החומה באופן מסודר, אך מהר מאוד 
הובן כי מערכת הגבולות לא תעמוד בלחץ. הקהל 
הנסער הבין כי אין עוד משמעות לחומה המפרידה 
בינו ובין חופש מוחלט. היא פורקה אבן אחר אבן 

והפכה לחלק מדפי ההיסטוריה. 

לאורך השנים ברחו ממזרח אירופה כ 2.5  מיליון 
בני אדם דרך פרצות שונות בחומה. חומת ברלין 

גבתה את חייהם של מעל 5000 איש ואשה. 

28 שנים להפלת חומת ברלין

יחידת סע"ר )סיוע עצמי ראשוני( של 
מ.א בני שמעון מתחדשת ומזמינה 

אותך להצטרף לשורותיה

דרושים מתנדבים ליחידת סע"ר של המועצה. 
היחידה פועלת למען סיוע במצבי חירום 

ראשוני במצבי סיכון ובטחון שונים )איומים 
ביטחוניים, רעידות אדמה ועוד(. 

בימים אלה אנו פועלים למען גיוס מתנדבים 
נוספים שיקחו חלק ביחידת הסע"ר. 

המתנדבים יעברו הכשרה בת יומיים )בשעות 
אחה"צ( במהלך חודש נובמבר.  

ליחידה יכולים להתנדב נשים וגברים בגילאי 
18-67 מכלל יישובי המועצה ללא בעיות 

בריאות חריגות.

נשמח לראותכם לוקחים חלק ומצטרפים 
אלינו. 

לפרטים נוספים:
ניתן ליצור קשר עם מיכל עובדיה- 

רכזת התנדבות במועצה באמצעות מייל 
michalo@bns.org.il 

או בטלפון  050-6223580

דרושים מתנדבים ליחידת הסע"ר
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מקומפגש סביבתי /  סיון שלחין 

התפריט כלל חלוקת שקיות לאיסוף גללים, פינת 
סירוק וטיפוח, עמדת רישום וחיסונים, מופע של 
אילוף כלבים, עמדת ייעוץ ומכירת מוצרים נלווים 
ופינת יצירה לילדים, שבה הכינו הילדים קובייה 
ועליה מסרים המעודדים טיפול נכון בבעלי חיים, 

תוך שמירה על יחסי שכנות תקינים. 

היישוב  של  הקהילה  ועדת  יזמה  האירוע  את 
והוצאתו לפועל התאפשרה הודות ליזמים מקומיים 

ובתמיכתה של מחלקת שפ"ה במועצה. 

בר,  בגבעות  הקהילה  ועדת  יו"ר  שנרך,  מיטל 
הסבירה: "כחלק מהתפיסה של יישוב קהילתי, 
עלינו להבין כי בתוך הקהילה שלנו יש גם חיות 
מחמד ועלינו לדאוג להן כמו לכל תושב ביישוב. 

לחיות המחמד נחמד בגבעות בר
איך מביאים כלבים ואנשים לחיות בשלום ובשכנות טובה? בגבעות בר מצאו 
דרך מקורית לעשות זאת. ביום רביעי, 18.10, התקיים ביישוב אירוע ייחודי 

לכלבים ובעליהם.

גן/ לרמת  האחרון  ברגע  הפסד 
גבעתיים במשחק החוץ הראשון

השניות  עד  וצמוד  מותח  משחק  לאחר 
האחרונות, שנערך ביום שני, 16.10, באולם 
ע"ש זיסמן ברמת גן, במסגרת המחזור הראשון 
בליגה הלאומית בכדורסל, הפסידה קבוצת 
שמעון  שבע-בני  באר  הפועל  הכדורסל 
לקבוצת הפועל ר"ג/גבעתיים בתוצאה 89:85. 
תוצאת המחצית היתה 48:42 לבאר שבע-בני 

שמעון. 

הפועל באר שבע-בני שמעון פתחה היטב 
את המשחק והובילה לאורך שלושת הרבעים 
הראשונים, אלא שברבע האחרון הביאו מטווח 
שלשות של המקומיים והחלטות רעות של באר 
שבע-בני שמעון בהתקפה לניצחון מקומי.  12 
שלשות קבוצתיות ו-28 נקודות שקלע סטורם 

וורן באחוזי קליעה מדהימים לא הועילו.

כפועל יוצא מכך, עלינו גם לדאוג שלא יהוו מטרד 
או סכנה לתושבים אחרים."  את האירוע כולו ליווה 
הסלוגן "שומרים על חיות המחמד – זה הרבה 

יותר נחמד".

תמר אליהו, מנהלת מחלקת שפ"ה במועצה, 
מוסיפה: "יוזמתה של וועדת הקהילה בגבעות בר 
היא דוגמה נפלאה לשילוב כוחות למען הסברה 
והעלאת המודעות לנושא הטיפול בכלבים, החל 
ועד  הקשרים  ביצירת  המשך  הרעיון,  משלב 
ההוצאה לפועל של הפרויקט, בהמון רצון טוב 
לעשייה לטובת הקהילה. יש לי הערכה רבה לצוות 
המארגנים מטעם היישוב, למתנדבים וכמובן לד"ר 
עזרא שהרבני, וטרינר המועצה ושני בקשי, הממונה 

על תחום בעלי החיים."

הפועל באר שבע-בני שמעון בעונת 2018-2017  
כרטיס ביקור

בסוף העונה הקודמת עמדה קבוצת הכדורסל הפועל באר שבע-בני שמעון במרחק נגיעה 
מהעפלה היסטורית לליגת העל, אך הפסידה בסדרת גמר הפלייאוף למועדון עירוני נס 
ציונה. בקבוצה מקווים שבעונת 2018-2017, שנפתחה באמצע אוקטובר, תצליח הקבוצה 
לעבור את ה"אקסטרה-מייל" החסר ולהגשים את חלום העלייה ההיסטורית לליגת העל. 

מועדון הפועל באר שבע בכדורסל נוסד כבר בשנת 1954 ועבר במהלך השנים תלאות רבות, 
עליות והתפרקויות. בקיץ 2014 לקח איש העסקים כפיר ארזי, בעליה של חברת האבטחה 
"א.א. ארזי", את המושכות ומונה ליו"ר המועדון. בנוסף לכך, זכתה קבוצת הפועל באר שבע 
גם לשותפה ונותנת חסות בדמות המועצה האזורית בני שמעון והחלה לעלות ולטפס במעלה 

הליגות – מליגה א' לליגה הארצית ומיד אחר כך התמקמה בליגה הלאומית.  

במהלך הקיץ בוצעו שינויים רבים בקבוצה המאמן, יניב בורגר וגרעין הסגל נשאר, אך שחקנים 
רבים עזבו, ושחקנים חדשים צורפו למדים האדומים. בין השמות הבולטים שהצטרפו:  

סטורם וורן )אזרחות: ארה"ב, גיל: 29, גובה: 2.01, עמדה: סנטר/פאואר פורוורד( - שיחק 
בעונה שעברה במדי מכבי הוד השרון בליגה הלאומית וסיים את עונת הבכורה שלו בארץ 
כמלך הסלים של הליגה עם 23.6 נקודות בממוצע. במהלך העונה הסדירה רשם היסטוריה 

קטנה במשחק שבו קלע 50)!( נקודות אישיות.

אנדל קומברבאץ' )אזרחות: ארה"ב, גיל: 24, גובה: 1.96, עמדה: קלע( – האמריקאי בעל השם 
המסובך בילה את העונה האחרונה במדי קבוצת אוברוורט מהליגה הראשונה באוסטריה, שם 
קלע 15.3 נקודות בממוצע למשחק והוביל את קבוצתו לגמר גביע המדינה, למקום הראשון 
בסיום העונה הסדירה ולגמר הפלייאוף האוסטרי. אוברוורט שיחקה גם במסגרת היורופקאפ.

אור סולומון  )אזרחות: ישראלית, גיל: 24, גובה: 2.02, עמדה: פאואר פורוורד( – שחקן שסומן 
כבר מגיל צעיר כאחת ההבטחות הבאות של הכדורסל הישראלי. הוא עבר בכל הנבחרות 
הצעירות של ישראל והוביל בזמנו את קבוצת הנוער של ראשון לציון לאליפות המדינה. את 

עונת המשחקים האחרונה העביר בליגת העל, בשורותיה של מכבי קריית גת.

עם סגל הקבוצה נמנים גם אוהד כהן )הקפטן וסמל הקבוצה(, אנתוני פישר, בן אייזנהרט, 
טוני יאנגר, עמית גרשון, עדי סבן כהן, יגאל קופרמן, דור גולדנברג, נועם קמחי וטל בקלו.

קבוצות רבות בליגה הלאומית חיזקו העונה את הסגל והצהירו על כוונות להשיג את כרטיס 
העלייה לליגת העל. בקיצור, הולך להיות חם, מרגש ומותח על הפרקט בקונכייה בימי שלישי. 

כולכם מוזמנים להצטרף למסע.   

בואו להשתתף ולתמוך! מבצע מנויים מיוחד לתושבי המועצה!

https://www.tixwise.co.il/he/bnsibasketball
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מקומפגש ספרותי / שניר פלג

הרבה פעמים אני מתבונן בחתולים שלי ומחפש 
בהם משהו אנושי - במבט, בתחושה. האם הם 

מבינים אותי?

האם הם מסוגלים לתקשר איתי כמו שהייתי רוצה 
לתקשר עם חבר או חברה?

ברור לי שלא, אבל הרבה אנשים שמחזיקים חיות 
מחמד מחפשים אחר משהו אנושי בבעלי החיים 

שברשותם.

בסיפור שלפנינו, בנובלה המקסימה והמיוחדת הזו, 
האנושי והחיה מתערבבים זה בזו בצורה קסומה 

ומסקרנת.

סילביה וריצ'ארד טאבריק הם זוג צעיר שנישא 
לא מזמן.

יום אחד, במהלך טיול וללא התראה מוקדמת, 
הופכת סילביה לשועל.

ריצ'ארד מנסה לעכל את מה שעבר על זוגתו 
בצורתה החדשה, לוקח אותה לביתם ומנסה עדיין 
להתייחס אליה כאל אשתו לכל דבר, אך ללא 
הועיל. לאט לאט מאמצת סילביה יותר ויותר את 
מוטיב החיה בדמותה ונעשית פחות ופחות אנושית, 
עד הרגע שבו היא נסה ליער ובפעם הבאה שבה 

ריצ'ארד רואה אותה, היא למעשה אם לגורים.

בצורה  אשתו  את  בה  רואה  שעדיין  ריצ'ארד, 
מסוימת, נקשר לגורים, אך גם מפתח רגשי קנאה 

כלפי אביהם.

האדם והחיה הופכים לסוג של התמזגות זה בזו, 

כמו גם החיה שבאדם.

יש כאן סיפור פנטזיה אגדתי בעולם אנגלי בורגני 
וכביכול "תרבותי", אבל הרגש שמפתח ריצ'ארד 
כלפי רעייתו אינו  שונה במידה רבה מקשר בין אדם 

לכלבו בכל תרבות מודרנית כמעט.

מר טאבריק היה מזועזע כאשר אשתו השועלה 
טרפה באכזריות את הארנב שהביא לה ושכח 
שהיא אינה עוד בת אנוש, אלא יונק טורף פראי, 

שאוכל כמו אחד כזה.

בשלב מאוחר מאוד מבין מר טאבריק שאשתו 
איננה עוד אשתו ואינה אנושית וגם לא תחזור 

להיות כזו.

יש כאן חיבור מושלם בין האדם לחיה, אבל יש 
גם לזכור שהאדם גם הוא יונק וגם הוא אוכל-כל 
וההבדלים בין אדם לשועל אינם כה גדולים כפי 

שניתן לחשוב.

אנחנו רואים זאת גם בספר ורואים גם את הקשר 
המופלא שבין האדם לחיה - קשר שאין לי ספק 

שאליו התכוון המחבר בנובלה הקסומה הזו.

הרמיזות הברורות בעיני בדבר הקשר בין האישה 
לשועלה הן חזקות ואולי אף סרקסטיות ומלאות 
את  החברה  רואה  שבה  הדרך  כלפי  ביקורת 

האישה.

הרי השועל הוא בוגדני, ערמומי, דוחף את אפו 
לכל מקום והכל, לכאורה כמובן, כפי שהוא מוצג 

באגדות ומשלים.

 מאישה לשועלה / דיויד גארנט
הוצאת תשע נשמות, 128 עמודים, מאנגלית: יותם בנשלום

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

כשם שמכונית זקוקה לארבעה גלגלים איכותיים 
הפניות  בכל  אותה  שיישאו  היטב,  ומתוחזקים 
והמהמורות בדרך כדי לנסוע ולהגיע בבטחה ליעד, 
כך גם בעיצוב פנים. בתהליך שלם של עיצוב פנים 
יש צורך בארבעה גלגלים, כדי להגיע לבית שעליו 

חלמתם בדרך הקצרה והחסכונית ביותר. 

גלגל ראשון - תכנון ועיצוב פנים

לכל אחד מכם יש חלום איך תיראה כל פינה בבית 
החדש. תפקידה של מעצבת הפנים הוא לתרגם 
את החלום הזה לתוכניות ביצוע מקצועיות שיימסרו 
לקבלן ולוודא בשטח, במהלך הבנייה, שהתוכניות 

מבוצעות באופן נכון. 

מתי, אם בן, נכון להכניס לתמונה מעצבת פנים? 
כמה שיותר מוקדם, משלב רכישת המגרש או 
תכנס  שהמעצבת  ככל  מקבלן.  דירה  רכישת 
לתמונה מוקדם יותר, תקבלו תוצאות טובות יותר 

בעלות נמוכה יותר.

גלגל שני - ניהול הפרויקט

האם מישהו מכם ניהל אי פעם פרויקט בתקציב 
של 1.5 מיליון ₪ ומעלה? ואם כן, האם עשיתם זאת 
בעצמכם, או נעזרתם באנשי מקצוע ייעודיים, כגון 
עורך דין ויועצים מקצועיים? האם הכסף לפרויקט 

יצא מכיסכם?

הוא  קיים  בית  של  שיפוץ  או  חדש  בית  בניית 
הפרויקט היקר והמורכב ביותר שתעשו במהלך 

חייכם וכמו כל פרויקט, עליו להיות מנוהל.

במהלך הבנייה אתם נדרשים להחלטות ובחירות 
רבות - לגבי תוכניות לביצוע, תשובות בשטח ומענה 
לקבלן על המון שאלות שאין לכם מושג אם יש לו 

אינטרס נסתר מאחוריהן.

שירלי רוט
052-8105513

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

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

מאחורי כל פרט שאתם נדרשים לבחור בו יש רשת 
שלמה של החלטות הקשורות לביצוע בשטח.

ידעתם, שאם אתם רוצים טוש מקיר או  האם 
מתקרה, ההכנה שונה לגמרי ומישהו צריך להנחות 
את הקבלן איך לעשות אותה בתוכנית מסודרת? 
האם ידעתם, שאת הטוש יש להתקין כחודשיים 
לפני הריצוף, למרות שאת הטוש ואריחי הקרמיקה 

קונים באותה חנות?

האם ידעתם, שחשוב מאוד להשלים את התוכנית 
הסופית של המטבח לפני יציקת הרצפה והתקרה, 
כדי למקם נכון את ניקוז הכיור והמדיח ואת התאורה 

מעל האי? 

אלה, כמובן רק שתי דוגמאות מתוך מאות פרטים 
והנחיות  בחירות  של  שלם  לפסיפס  החוברים 

מקצועיות.

אז איך יוצאים מזה?

ע"י ליווי מקצועי של מעצב או מעצבת פנים, שייצגו 
את האינטרסים שלכם מול כל אנשי המקצוע וידאגו 
לנהל את לוח הזמנים של כל התוכניות והרכישות 
לפרויקט בסינכרון מלא עם עבודת הקבלן. כך תבנו 
בזמן הקצר ביותר ובעלות הנמוכה ביותר. כשקבלן 
רואה שהפרויקט מנוהל, הוא רץ קדימה וכשהוא 
רץ קדימה בלי שינויים שאינם מתוכננים מראש, 

לכם זה עולה הרבה פחות.

גלגל שלישי – ניהול התקציב

הנושא המטריד ביותר משפחות לפני בנייה הוא 
חריגה מהתקציב ואין דבר מובן מזה.

אינן  מלווה  שאני  מהמשפחות   95% לצערי,  
מעריכים באופן נכון את עלות הבנייה. הטעות 
יכולה לנוע בין 20% ל-40% של פער בין העלות 
המוערכת מראש לעלות הריאלית לאחר הערכה 

והאישה? גם היא בוגדנית וערמומית?

הרי מר טאבריק חש בבגידה כאשר אשתו נוטשת 
אותו כשועלה לעבר גורלה וייעודה בחיים.

חשוב לציין את אחרית הדבר המעשירה והמצוינת 
של פליסיה שרון, שנותנת לנו נקודת מבט נוספת 

ומסקרנת על הסיפור ועל המחבר.

נובלה קצרה עם תובנות רבות.

מומלץ לקרוא בחום רב.

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.il

מקצועית. כדי לסבר את האוזן, המשמעות של 
חריגה ב-20% היא 300,000 ₪ ומעלה לבית חד-

קומתי ממוצע. רוב הטעויות נובעות מאי-הבנה של 
ההוצאות הנדרשות בתהליך הבנייה, כללי אצבע 

שאינם נכונים והימנעות מירידה לפרטים.

כאשר חלק מתהליך העיצוב הוא ליווי תקציבי 
מוקפד וירידה לפרטי פרטים של הבית שלכם, כולל 
כל הרכישות המתוכננות עד רמת השטיח, החריגה 
ידועה מראש, ניתנת לשליטה ומזערית. המטרה 
היא לדעת מראש בדיוק היכן אתם עומדים מבחינת 

התקציב, כדי לנהל אותו נכון לכל אורך הבנייה.

גלגל רביעי – ליווי – הגלגל שמניע את 
כולם

דיברנו על מכונית ועל דרך. כשעליכם להגיע למקום 
שאינכם מכירים, או מכירים אבל רוצים לדעת 
איך להגיע בדרך הקצרה והמהירה ביותר, אתם 

 .waze פותחים

בניית בית היא בדיוק אותו הדבר. אתם יוצאים 
לדרך חדשה וזקוקים להכוונה. אתם זקוקים לאדם  
שינחה אתכם איזו כתובת להכניס, לאן לפנות, איך 
לחשב מסלול מחדש כשיש מהמורות בדרך ולאלו 

תמרורי אזהרה לשים לב.

זהו בדיוק התפקיד החשוב ביותר של מעצבת פנים: 
ללוות אתכם יד ביד בכל תהליך הבנייה, בין אם 
הוא אינטנסיבי מאד וקצר, כשמדובר בשיפוץ, או 
נמשך שנתיים–שלוש, כשמדובר בבנייה חדשה. 
מי שתהיה לצדכם, תייצג את האינטרסים שלכם 

ותהיה ה-waze הפרטי שלכם.

עיצוב, אם כן, הוא לא רק צבע, אלא תהליך מורכב. 
כשמתקיימים בו זה לצד זה עולם התכנון והעיצוב, 

הניהול והליווי, אתם יכולים לישון בשקט.

עיצוב פנים זה לא רק צבע
מי מכם שבנה, או עומד להתחיל לבנות, כבר יודע שמדובר בתהליך מורכב, 

הכולל אלמנטים רבים.
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מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / תמר אליהו

בין חג לשבת ובין שבת לחג, 
הצד  ובין  למועד  חול  בין 
שלו לשלה, הזמן אינו עוצר 
הימים.  מתבלבלים  וכבר 
אחרי  של  המשימות  לוח 
החגים נראה עמוס מתמיד, מלא מטלות, סידורים 
ותאריכים לבדיקות. גם השנה מצאתי את עצמי 
מוצאת נחמה בשיעור שלמדתי על כוחם של הומור 
ואופטימיות. לכן, רגע לפני שאנו נופלים לשגרה 
ארוכה וחורפית, קבלו ממני תבלין חשוב והכרחי 

של "אחרי החגים". 

לפני 18 שנים, כשאבי ז"ל אושפז בבית החולים, 
הפליא אותי לראות איך אמא שלי שומרת על מצב 
רוח טוב. בעוד שאנו, הילדים, היינו מגיעים להחלפת 
משמרות, היא בילתה שם יום וליל. הרגשתי חנוקה 
ומדוכאת רק מהישיבה בחדר הסגור, עם הקירות 
הלבנים והריח החריף של התרופות. האינפוזיות, 
הזריקות, בדיקות הדם ושגרת בית החולים גרמו 
לי לדיכאון של ממש ורק אמא שמרה על חיוך, 

ברוח החגים שתודה לאל 
וללוח השנה הם באופן רשמי 
מאחורינו, אבקש להתנצל 
בפניכן על מה שכבר נכתב 
וכמובן על מה שעוד ייכתב. בעיקר אבקש מעל במה 
זו להתנצל עמוקות בפני זוגתי ולהודות לה על כך 

שהשנה לא שלחה אותי לישון בסוכה.

בסופ"ש האחרון הגיעו לבקרנו זוג חברות. יום קודם 
לביקור עודכנתי טלפונית ע"י החמ"ל שהן החליטו 
לקחת את זוגתי לטיול. שמחתי וחשבתי לעצמי 
שזה רעיון נפלא: אשתי והילדים יטיילו ואני אוכל 
לנוח תוך כדי ביצוע של רשימת מטלות שבוודאי 
תגיע בפקס בזמן הקרוב. החיוך נמחק לי מהפנים 
והתחלף בהתקף קצרת קל עד בינוני, כשהבנתי 
שהן יוצאות לטיול ללא הילדים. אשתי שאלה עבור 
הפרוטוקול אם זה בסדר ואני, תוך כדי סחרחורת 
ואיבוד הכרה חלקי, עניתי שכן, למה לא? יש מיליון 
סיבות למה לא, אבל פרגנתי. אומנם בדמעות, אבל 
פרגנתי. מיותר לציין ש"בירכתי" את אורחותי באי 
הגעה ובדרך צלחה קצת פחות. מיותר לציין שהן 
הגיעו ודווקא בקלות. המלצתי על מסלול קצר. 

הומור של אחרי החגים

הקנוניה 

מאוזן:
2. מנהלת בית התפוצות לשעבר )ש"מ(.

5. ראש המועצה השמיני.
6. תושב המועצה, מפקד בית הספר לטיסה 

לשעבר )ש"מ(.
8. תושב המועצה, היה מרצה להיסטוריה 

באוניברסיטת בן גוריון )ש"מ(.
9. צלם בינלאומי תושב המועצה )ש"מ(.

מאונך:
מחבר הספר "אני מוריד אותו מהשמיים".  .1

בן המועצה, ראש אמ"ן לשעבר )ש"מ(.  .3

מחברת הספר "לא עומד לבד" )ש"מ(.  .4
7. מנהל "מבואות הנגב" לשעבר" )ש"מ(.

תשבץ מקומי / יזהר בן נחום
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בגיליון הבא

חובה  פנסיה  חוק  לתוקף  נכנס   2017 בינואר 
בהסדרת  טיפל  שהאוצר  לאחר  לעצמאים. 
ההפקדות לפנסיה עבור שכירים בינואר 2008, 

הגיע הזמן לטפל בעצמאים.  

החוק מחייב עצמאים להפקדות מינימום עבור 
חיסכון לגיל פרישה. ניתן, כמובן, להפקיד כספים 
מעבר לתקרת מינימום זו ולזכות בהטבות מס 
בהתאם לתקנות. יש לציין כי כמו אצל השכירים, 
שיש להם מרכיב פיצויים הניתן למשיכה בעת 
ממס  פטור  חד-פעמי  )בסכום  עבודה  עזיבת 
כשליש  גם  כך  נהוגות(,  לתקרות  בהתאם 
מההפקדות שיבצע העצמאי יוכלו לשמש אותו 
בעת משבר, במצב של סגירת עסק או אבטלה. 
במצב כזה, ניתן יהיה למשוך את הכספים כסכום 

חד-פעמי פטור ממס )בהתאם לתקרות(.

חובת ההפקדה מתחלקת לשניים:

1. עצמאי שהכנסתו עד 60% מהשכר הממוצע 
במשק )השכר הממוצע במשק נכון ליולי 2017 הוא 
9,875 ₪(, יחויב בהפקדה של 4.45% מהכנסתו.

2. מי שהכנסתו מעבר ל-60% מהשכר הממוצע 
במשק ועד לגובה השכר הממוצע, יחויב בהפקדה 

 מקומפגש לביטוח / עמליה פולק דגן, ביטוח ותכנון פיננסי

חיוניות ומרץ, רוח צעירה ואנרגיה שאינה נגמרת. 

מהר מאד היה ברור שזוהי רוח מדבקת, צוות בית 
החולים העריץ אותה, החולים התאהבו בה והיא, עם 
לב ענק, הכירה את כולם בשמם הפרטי והקרינה 
אופטימיות והומור לכל עבר. עקבתי אחריה וראיתי 
כיצד היא יודעת ליהנות מכל ההנאות הקטנות 
שהמצב איפשר: בימים יפים היא התעקשה להוציא 
את אבא למרפסת, להתאוורר מעט. כשהרופא 
התיר לנו להוציא את אבא הביתה לכמה שעות, 
היה  כשזה  גם  המציאה,  על  מייד  קפצה  היא 
כרוך בהתארגנות לוגיסטית מטורפת. היא לא 
השתעממה לרגע. בכל הזדמנות דרבנה את אבא 
לחייך ולצחוק, גם כאשר הבדיחה היא על חשבונה, 

אבל תמיד בנועם הליכות, בחיוך ומילה טובה. 

ההומור שבו הרבתה להשתמש היה זה ששמר 
עליה מפני נבילה והתייבשות. כשראיתי אותה, 
הבנתי עד כמה חשובים לחיינו ההומור והאופטימיות, 
עד כמה הם שומרים על הכושר שלנו בהתמודדויות 
היומיומיות מול כל מה שהחיים מזמנים לפתחנו. 

ההומור ממריץ ומדרבן, מפחית לחצים, מחליק 
אי-נעימויות ומפרק כעסים ופחדים. ההומור מסוגל 
גם לפתור חיכוכים רבים בין בני המשפחה כבמטה 
קסם. משפט חכם ושנון יכול לבוא במקום סדרה 
של נזיפות. אפשר לצחוק על מצבים שנקלענו 
אליהם ועל מצבים דמיוניים שאליהם נוכל להגיע 

אם לא נעשה כך וכך. כל גיל וההומור שלו.

במרוץ החיים והשגרה, ההומור חשוב לשמירה על 
הבית. הוא עוזר לנו לשמור על מצב רוח מרומם, 
להסתכל בדברים בצורה חיובית ולהשתדל להכניס 
לחיינו חיוניות ושמחה. השמירה על אופטימיות 
מאפשרת התמודדות עם האתגרים הקשים ביותר 
וחשיבה חיובית מאפשרת מציאה של פתרונות 

יצירתיים וחשיבה מחוץ לקופסה. 

18 שנים חלפו מאז ובכל יום, כשאני מתקשרת 
לשאול לשלומה והיא עונה: "עוד חיה..." וממשיכה 
בסיפור משעשע או בדיחה קטנה, זה עושה לי 

את היום. 

הן בחרו מסלול ארוך ואני מתמלא חרדה: איך 
אני מעסיק צמד זאטוטים? בעודן פותחות מפות, 
מביטה בי אשתי בחיוך נוטף ציניות. היא רואה את 

הפניקה בעיניים שלי. 

בבוקר עוד חלמתי על ביטול של הדקה התשעים, 
אבל הן נסעו. הפעוט בכה והקטנה צעקה: "אמא, 
אמא!" הראש שלי הסתובב, הרגשתי כמו בסרט 
תורכי גרוע. הצעתי לילדים טיול: היא באופנוע 
והוא בעגלול. נשארה רק תפילת הדרך ויצאנו. 
הלכו  והן  חברה  פגשה  הבת  עזרה:  התפילה 
יחד לאסוף סוכריות טופי בתפילת ילדים בבית 
הכנסת. אני לקחתי את הפעוט לאימונים מפרכים 
בגן המשחקים הסמוך. היה דווקא כיף ולא נרשמו 
אירועים חריגים. הביטחון העצמי שלי הרקיע 
שחקים והרשיתי לעצמי לשבת אצל חברים לקפה. 
כשהם שאלו איפה אשתי, עניתי: "בטיול במכתש 
רמון". הוא רץ להביא לי צל"ש והיא הכינה קפה 
בשקט ואמרה: "פששש... איזה אומץ!" "תודה", 
השבתי, בלי לחשוב שאולי היא התכוונה לאשתי, 
שהשאירה צמד זאטוטים רך בידיים בלתי מאומנות 
בעליל. כשהודעתי שהגיע הזמן לארוחת צהריים 

זזים, הבחנתי במעט עוקצנות מצידה.  ואנחנו 
"תחליף לו חיתול", היא אמרה. "הוא מלא פיפי." 

האמת, היא גם צדקה.

והשכנות,  בכלל  רע  לא  עברה  היום  שארית 
שבשעה חמש אחה"צ ראו שאני עדיין מתפקד, 
נראו מופתעות. כשאשתי צלצלה סוף סוף ושאלה 
לשלומי, עניתי שהכל טוב. "והילדים?" "מצבם 
נפלא", עניתי בשמחה. "אנחנו בדיוק מכינים ארוחת 
ערב." ציפיתי ל"כל הכבוד", "איזה יופי" וכדומה, אבל 
הקו, כנראה, היה משובש, כי במקום סופרלטיבים 

שמעתי רק שתיקה ארוכה, ארוכה מאד...

אז נכון, אני מבין שלהיות עם הילדים כל היום 
זה מתיש ומי שמצליח לעשות זאת יותר מיומיים 
רצוף ראוי להערכה ואולי לפרס ישראל או נובל, 
1. להיות עם  אבל נשים יקרות, סודכן התגלה. 
הילדים כל היום זה לא סוף העולם. כמובן, כשהם 
בריאים ובתנאי מזג אוויר אופטימליים. 2. גברים 
יכולים להיות לבד עם הילדים, אם כי זה עלול 
לגרום לתופעות לוואי והחמרה במצבם הבריאותי. 

לשיקולכן. 

נוספת של 12.55%.
אין כרגע חובת  מעבר לשכר הממוצע במשק 

הפקדה.

2018 יחולו קנסות  עוד יש לציין, כי החל משנת 
בגובה 500 ש"ח, נכון להיום, על עצמאי שלא ביצע 
הפקדות בהתאם לתקרת המינימום הנדרשת ע"פ 

החוק עבור שנת 2017. 

על מנת להקל על עצמאים בעלי הכנסה נמוכה, 
יופחתו דמי הביטוח הלאומי על שכר הנמוך מ-60% 
ל-2.87%.  מהשכר הממוצע במשק מ-6.72% 
במקביל לכך, הועלו דמי הביטוח הלאומי על חלק 
השכר מעבר ל-60% מהשכר הממוצע במשק 
מ-11.23% ל-12.83%. אין שינוי בתשלום דמי ביטוח 

בריאות הנגבים באמצעות הביטוח הלאומי.

חובת ההפקדה חלה על עצמאי בהתאם 
לתנאים הבאים:

 6 1. הוא רשום כעוסק במס ערך מוסף לפחות 
חודשים )עוסק מורשה או פטור(.

2. הוא נמצא בטווח הגילאים 60-21. עובד עצמאי 
יותר פטור  55 או  שגילו ב-1 בינואר 2017 היה 

מהפקדה לחיסכון.

מעבר  כספים  להפקיד  כדאי  האם 
לתקרת המינימום?

כיום מרבית העצמאים אינם מפקידים כספים עבור 
חיסכון לגיל פרישה באופן סדיר. אני פוגשת לא מעט 
עצמאים הקרובים לגיל הפרישה שיש להם חיסכון 
נמוך, שיספק קצבה נמוכה מאוד. כתוצאה מכך 
תחול ירידה משמעותית מאוד בהכנסה החודשית. 
בעקבות כך נאלצים עצמאים רבים, בעלי עסק 
הנשען על עבודתם בלבד, להמשיך לעבוד גם 

בתקופת הפנסיה, כדי ליהנות מהכנסה ראויה. 

יש לקחת בחשבון כי נכון להיום, בהתאם לתקנות, 
מי שהגיעו לגיל פרישה צפויים לקבל קצבת זקנה 
של כ-2,300 ₪ לחודש. מדובר בהכנסה קטנה 
מאוד, שאינה מאפשרת חיים בכבוד ללא תוספת 
משמעותית של חיסכון נוסף. חשוב לציין, כי קבלת 
קצבת זקנה נכונה ורלוונטית היום, אך אין כל בטחון 

כי כך יהיה בעוד 20 או 30 שנה. 

לכן, אני ממליצה לתכנן את החיסכון לגיל פרישה 
מוקדם ככל האפשר. ככל שנקדים ונעשה זאת בגיל 
צעיר, יהיו האפשרויות בגיל הפרישה טובות יותר. 
יש לבחון את יכולת ההפקדה  לחיסכון בכל שנה 
או שנה וחצי, עם הגידול בשכר ובהכנסה הפנויה. 

קחו אחריות על עתידכם כבר היום. הוא תלוי רק 
בכם!

חוק פנסיה חובה לעצמאים
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