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דבר ראש המועצה משה ליבר :

תושבים יקרים,

הוא  ראשון  האביב,  חודש  הוא  ניסן  חודש 

ראשי  שנאמר: “ארבעה  השנה,  בחודשי  לכולנו 

למלכים  השנה  ראש  בניסן  הם: באחד  שנים 

ולרגלים” )מסכת ראש השנה א’, א’(.

ראשוניות זו משקפת התחלה, לבלוב והתחדשות, 

של  בתחילתה  הנמצאת  שלנו  המועצה  גם  וכך 

תקופה חדשה.

כפי שתראו, כחלק מהדרך החדשה אליה יצאנו, גם 

עיתון ‘מקצות החבל’ עבר מספר שינויים ומתיחות 

פנים ומועבר אליכם לקראת חג הפסח במתכונתו 

החדשה.

ערוצי  פתיחת  על  רבות  עמלים  אנחנו  בנוסף 

הצטרפו לדף הפייסבוק וקבלו מידע, 

תושבים יקרים, 

עדכונים וחדשות מהנעשה ביישובי המועצה 

ישירות לפייסבוק שלכם  

http://www.facebook.com/hevel.yavne

את  עבורכם  להנגיש  מנת  על  נוספים  תקשורת 

ולאפשר  ביישובים  והפעילויות  המועצה  שירותי 

את מעורבותכם במתרחש במועצה.

ניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק בכתובת:

 ,www.facebook.com/hevel.yavne 

ובקרוב גם באתר החדש של המועצה.

 

אני מאחל לכם ולבני בתכם, חג שמח וכשר ומלא 

אחווה, פריחה ושמחה.

 

קריאה מהנה,

משה ליבר

ראש מועצת חבל יבנה

מו”ל: מועצה אזורית חבל יבנה, ד.נ אבטח מיקוד 79860 טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

עורך: חגי הוברמן  |  גרפיקה: סטודיו עדי עיצובים 08-8548722 |  הפקה: בלומברג תקשורת
לתגובות, הערות והצעות צרו קשר: 

dover@hevel-yavne.org.il יצחק משיח, דובר המועצה 
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"תודה לך ביני"
אליעזר  של  כהונה  שנות   20 לאחר 
עמיחי  בביה"ס  נערך   )ביני(,  ביננפלד 
במועצה אזורית חבל יבנה טקס פרידה 
מראש המועצה היוצא. ראש המועצה, 
משה ליבר בירך את קודמו: "ביני, תודה 
השנים  במרוצת  הרב  פועלך  על  לך 

לטובת כלל התושבים".

לאחר שני עשורים בהם לא התנהלה 
מערכת בחירות לראשות מועצת חבל 
חודשים  ארבעה  לפני  פקדו  יבנה, 
ובחרו  הקלפיות  את  המועצה  תושבי 
בראשות  לעמוד  ליבר  משה  את 
המועצה  שראש  לאחר  זאת  המועצה. 
כל,  בפי  ביני  ביננפלד,  אליעזר  היוצא 
החליט שלא להתמודד לכהונה נוספת 

אחרי 20 שנה בתפקיד. 
יבנה  שבקבוצת  עמיחי  בבית-הספר 
המועצה  מראש  פרידה  טקס  נערך 

המועצה  ראש  בהשתתפות  היוצא, 
ליבר, מנהלת בית הספר  הנכנס, משה 
המורים  צוות  שפרון,  רחל  עמיחי, 

והמנהלה ותלמידי בית הספר. 
מנהלת בית ספר עמיחי, רחל שפרון 
עשרים  לסכם  "קשה  לביני:  הודתה 
ותיקה  כמורה  אדם.  של  פועלו  שנות 
של  דורות  לראות  זכיתי  הספר  בבית 
שזכו  המועצה  תושבי  תלמידים, 
חינוכית  מערכת  רזי  על  להתחנך 
לך  מאחלת  אני  ומקצועית.  איכותית 
המורים,  צוות  התלמידים,  כל  בשם 
הבית, המנהלן, המנקות  המזכירה, אב 
הנחישות,  המסירות,  כי  והשומרת 
והאמונה, אהבת הילדים ואהבת האדם 
בדרכך".  אותך  ללוות  ימשיכו  שבך 
הצלחה  שפרון  איחלה  דבריה  בהמשך 
ליבר  משה  הנכנס,  המועצה  לראש 
תהילים:  מספר  משפט  עם  וסיכמה 

מים, אשר  פלגי  על  כעץ שתול  "והיה 
יעשה  אשר  וכל  בעתו,  ייתן  פריו 

יצליח". 
ליבר,  משה  הנכנס,  המועצה  ראש 
הרב  ופועלו  שליחותו  על  לביני  הודה 
התושבים:  לטובת  השנים  במרוצת 
כלל  למען  לעבוד  להתחיל  שמח  "אני 
שלנו.  הילדים  עתיד  ולמען  התושבים 
מאז שנכנסתי לתפקיד במהלך השבועות 
עם  מפגשים  מקיים  אני  האחרונים, 
ושמחתי  במועצה,  המחלקות  מנהלי 
לגלות מערכת הכוללת אנשים טובים עם 
רצון רב לתרום מעצמם וממרצם. תחום 
כך  לשם  אישי.  באופן  לי  חשוב  החינוך 
פעילות  את  לקדם  אלה  בימים  התחלנו 
הפורמלי  החינוך  בתחום  המועצה 
בעשייה  התחלנו  ואף  והבלתי-פורמלי, 
הפעלת  ובקידום  המתנ"ס  במסגרת 

מדריכי נוער בכל הישובים".

טקס הפרידה מביני בביה”ס עמיחי
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"חשוב לי לשמור קשר ישיר עם כל תושב ותושב"
משה ליבר בלשכת ראש המועצה

ראש המועצה משה ליבר בראיון ראשון ל’מקצות החבל’:

בין  "הפער  מתחייב:  ליבר 
יהיה  למימושן  בבחירות  ההבטחות 
קטן מאד. המועצה תתחיל בקרוב 
העלאת  לצורך  ארגוני,  בייעוץ 
באופן  לתושב  השירות  רמת 
של  משותף  הליך  מתחיל  מובנה. 
כל הישובים בנושא: “החינוך לאן 

פנינו?".

הבחירות  מאז  חודשים,  שלושה 
מכהן  האחרונות,  המוניציפאליות 
האזורית  המועצה  כראש  ליבר,  משה 
נבחר ברוב של למעלה  יבנה. הוא  חבל 
אחת   – החבל  מתושבי  אחוזים   60 מ- 
בבחירות  שנרשמו  הטובות  התוצאות 

המוניציפאליות בישראל.
משה הודה  לאליעזר ביננפלד )ביני(, 
על עשרים שנות פעילות: "תודה לראש 
הרב  פועלו  על  ביני,  היוצא,  המועצה 
במרוצת השנים לטובת התושבים. ועל 
לבאים  שהוריש  ואיתנה  יציבה  מועצה 
אחריות  עליי  מוטלת  מהיום  אחריו. 

ולפעול  התושבים  לכלל  לדאוג  כבדה 
ללא ליאות לפיתוח יישובי חבל יבנה". 

כמה מילים על ראש המועצה החדש: 
הוא בן 57, נולד  בחיפה, זמן קצר לאחר 
בעיירה  להתגורר  משפחתו  עברה  מכן 
ימי  עליו  עברו  שם  שבנגב,  אופקים 
ילדותו. את לימודי התיכון החל בישיבת 
עבר  יותר  מאוחר  שבע,  בבאר  וולפסון 

ללמוד בבית הספר בקבוצת יבנה. 
דור  דפי,  את  הכיר  יבנה  בקבוצת 
נישאו.   1981 בשנת  בקיבוץ.  שלישי 
לזוג ארבעה ילדים: רן, בן 30  נשוי ואב 
לתינוק,  ואב  נשוי   26 בן  גיל,  לשלושה, 
אור בן 22 מ"כ בגולני והדר חיילת בחיל 

חינוך.
ומינהל  למשה תואר ראשון בכלכלה 
במינהל   שני  תואר  רופין.  במכללת 
העברית  באוניברסיטה  עסקים 
קורס  בוגר  הוא  בנוסף  בירושלים. 

דירקטורים של התנועה הקיבוצית.
הענפים  את  ניהל  השנים  במהלך 
המשק  מרכז  והיה  בקיבוץ  המרכזיים 

בקיבוץ.

מה  לתפקיד,  כניסתך  עם  משה, 
גילית?

יחסית  מועצה  "מצאתי  משה: 
מאד  מעט  עם  איתנה,  פאסיבית,אבל 
בעלי תפקידים כולם אנשים איכותיים, 
עובדים קשה, ומוכנים לקחת משימות 
למען האזור. זו המטרה שלי: ביחד עם 
לפתח  להביא,  שצריך  נוספים  אנשים 

את הישובים".
זו תופעה מוכרת אצל בעלי תפקידים 

חדשים. הבטחות. הבטחות.
משה: "יכול להיות שאני אהיה ראש 
בין  הפער  שאצלו  הראשון  הרשות 
קטן  יהיה  למימושן  הבחירות  הבטחות 

מאד".

דוגמאות.

בייעוץ  בקרוב  תתחיל  "המועצה 
ארגוני ע"י איש מקצוע חיצוני, שילווה 
את התהליך במטרה להשיג את  היעדים 
ביישובים.  לבקר  מרבה  אני  שהצבתי. 
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שישי  בימי  להגיע  היא  שלי  התוכנית 
הנגישות  נושא  היישובים.  לבקר באחד 
הוא  אמצעי,  הבלתי  המגע  לתושבים, 
לכך  יש  קטנה.  במועצה  מאד  חשוב 
משמעות רבה. שמתי על כך דגש לפני 

הבחירות, ואני מתכוון לעמוד על כך.
איתי  להיפגש  שמבקש  תושב  כל 
מנהלת  עם  לתאם  ואפשר  ברצון  נענה 

הלשכה אלה.
קבלה  עמדת  תהיה  בקרוב  בנוסף, 
מענה  שתיתן  קהל,  לקבלת  מסודרת, 
ישיר לתושבים. מהנדסת המועצה כבר 

עוסקת בתכנון העמדה. 
משמעותיים  פרויקטים  מקדם  אני 
בכל יישוב על פי בקשת היישובים, אני 
ביישובים  התושבים  בין  לקרב  רוצה 
ח"י  צעדת  את   - ח"י  צעדת  השונים. 
מרתון  ]דוגמת  למרוץ  נרחיב  הקרובה 
וילדים,  עממי  ק"מ,   4 ק"מ,   10 ת"א[: 
כמידי שנה תתקיים צעדה והפנינג גדול 
לתושבים  קורא  אני   . המסלול  בסוף 
בפעילות  משפחותיהם  עם  להשתתף 
משותפים  לאירועים  פתיחה  שתהווה 

נוספים". 

חינוך לאן פנינו? 
לו  שיש  תושב  כל  שמטריד  נושא 
הוא  למיניהם,  החינוך  במוסדות  ילדים 

מה  החינוך.  במערכת  המתרחש  כמובן 
אתה מציע בתחום הזה?

לבחון  רחב  צוות  מקים  "אני  משה: 
את דרכינו החינוכית. הצוות יהיה מורכב 
נעשה  מקצוע.  ואנשי  היישובים  מנציגי 
שאלות  כאן  יש  חיצוני.  יועץ  עם  זאת 
בהתאמות  צורך  יש  האם  משקל:  כבדות 
בתוך בית-הספר? איך להביא לבית הספר 
אפשר  האם  מהאזור?  תלמידים  יותר 
באזור  הקיימים  הספר  בבתי  להסתפק 

לאור הקשיים שמתרבים?"
מתחיל  לא  שחינוך  יודע  אתה  אבל 

ונגמר בבית-הספר.
משה: "נכון, יש גם את החינוך הבלתי-

בהכנסת  מטפלים  אלו  בימים  פורמלי. 
החוגים  נושא  גם  ליישובים.  נוער  רכזי 
את  מגדילים  אנחנו  היום.   לסדר  עלה 
כמות החוגים ואת איכות החוגים. בנוסף 
אנחנו בוחנים אפשרות להאריך את שעות 
פתרון  זה  המתנ"ס.  במסגרת  הלימודים, 
ששולחים  לאלו  גם  להורים,  משמעותי 
את ילדיהם לבתי ספר מחוץ לחבל, בגלל 

יום לימודים ארוך".
עוד הוסיף ליבר: "נושא איכות הסביבה 
תושבים  של  ועדה  הקמתי  משמעותי. 
לשפר  כדי  לפעול  ורוצים  שמוכנים 
שעוטפת  המזהמת  בסביבה  ולהילחם 
לטפל  וכמובן  אשדוד.  איזור   – אותנו 

במחזור האשפה ולפעול לטיפוח התודעה 
של הנושא".

שיתוף פעולה עם הוועדים
המועצה,  לראשות  הבחירות  ביום 
זה  אין  חדשים.  יישובים  ועדי  גם  נבחרו 
מתח  יש  לוועדים  המועצה  שבין  סוד 
כל  של  לסמכויות  באשר  מובנה,  תמידי 
נבהל  לא  משה  מהגופים.  ואחד  אחד 
אמרתי  הבחירות  לפני  "עוד  מהמצב: 
לתפקד,  ימשיכו  המקומיים  שהוועדים 
כמו  העבודה  את  יעשו  הם  עוד  כל 
שצריך, בצורה נאותה, בהתנהלות כספית 
תקינה. כל פעילות של הוועד היא מכוח 
איתם,  יושב  אני  המועצה.  ראש  סמכות 
בחלק מהמקומות  עוקב אחרי הפעילות. 
אני  המועצה,  של  התערבות  שצריכים 
דבר, הכול  בסיכומו של  בהחלט מתערב. 

מותנה בתפקוד נכון וטוב של הוועדים.
את  לומד  אני  חודשים  שלושה  עברו 
עובדי  עם  קבוע  באופן  נפגש  תפקידי 
והשגרה  העשייה  עם  ויחד  המועצה 
היומיומית אני מקדיש הרבה זמן לפיתוח 
וקידום, פגישות עם ראשי מועצות, חברי 
במטרה  שונים  יזמים  חינוך,  אנשי  כנסת, 

להעלות את רמת ההכנסות. 

חג  התושבים  לכל  מאחל  אני  לסיום 
אביב שמח. 
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חברי סיעת הבית היהודי ארזו חבילות קמחא דפסחא

חדשות... חדשות... חדשות...

מנכ”ל  היהודי,  הבית  סיעת  חברי 
המפלגה ניר אורבך, מנכ”ל תקומה נחי 
אייל ופעילי המפלגה השתתפו באריזת 
יבנה.  חבילות קמחא דפסחא בקבוצת 
מדובר באחד ממבצעי קמחא דפסחא 
בשיתוף  שנעשים  השנה,  הגדולים 
אורות  הדתי,  הקיבוץ  היהודי,  הבית 

חסד ומפעלות הציונות הדתית.
במסגרת המבצע, מחולקות כ-10,000 
ברחבי  שונות  נקודות  ב-120  מנות 
חולקו.  כבר  חבילות  כ-8,000  הארץ. 
שווי כל חבילה נאמדת במאות שקלים, 
בסיסיים,  מוצרים  כוללת  חבילה  וכל 
כמו מצות, סוכר, יין, מיץ ענבים ושמן, 
עוגיות,  כמו  מפנקים,  מוצרים  לצד 
אבקה להכנת פנקייקים וסוכריות. את 
שגב  אילנית  מנהלת  בפועל  המבצע 
גינסבורי בסיוע שלום אשכנזי ואריאל 
בחלוקה  שעסקו  המתנדבים  אדרי. 
ההתרגשות  על  העידו  למשפחות 
את  המשפחות  קיבלו  בה  הגדולה 

החבילות ואת המתנדבים בבתים.
את החבילות מחלקים נציגי תנועות 
הנוער והבית היהודי בישובים השונים, 
לשכות  בידי  מאושרות  למשפחות 
בתרומות,  הושג  הציוד  כל  הרווחה. 
ומוצרי  המדבקות  הארגזים,  כולל 
ותובלה  אוטובוסים  חברות  גם  המזון. 
אוטובוסים  ותרמו  למבצע  הצטרפו 
ומשאיות  רחוקים  מתנדבים  להגעת 

לחלוקת החבילות. 
מאות  באמצעות  נארזו  הארגזים 
מישיבות,   - הארץ  מרחבי  מתנדבים 
אולפנות, מכינות קדם צבאיות, חברות 

יצרניות וחברות משוק ההון.
שנעשה  גדול  הכי  המבצע  “זה 
היותר  המבצעים  ואחד  השנה  בארץ 
הציונות  פעם  אי  שעשתה  טובים 
גם  דפסחא,  קמחא  בנושא  הדתית 
אמר  בניהול”,  גם  המוצרים,  מבחינת 
רפל,  לנחמיה  מודה  “אני  אורבך.  ניר 
מזכ”ל הקיבוץ הדתי, שלקח על עצמו 
מהפיכת  כחלק  הלוגיסטי.  הניהול  את 
הבית היהודי למפלגה מרכזית ומובילה 
גם  נוגעים  אנו  הישראלית,  בציבוריות 
בצורת  לפרט  והדאגה  הרווחה  בנושא 
מבצע ארצי של חלוקת קמחא דפסחא 
הארץ.  ברחבי  נזקקות  למשפחות 
נמשיך לדאוג לאזרחים גם בהזדמנויות 

נוספות”. 
רפל,  נחמיה  הדתי,  הקיבוץ  מזכ”ל 
ציין את ההתגייסות העצומה של חברי 
שונים  באפיקים  שתרמו  הקיבוצים, 
של  “ההשתתפות  המבצע:  להצלחת 
את  ומחממת  מעודדת  התנועה  חברי 
הלב. לטובת המבצע קיבלנו מהקיבוצים 
ובעיקר  כספיות  תרומות  מזון,  מוצרי 
התנדבות נפלאה של תלמידים, חברים 
הפעם  זו  האריזה.  למלאכת  וחיילים 
הראשונה שהתנועה לוקחת על עצמה 

שכזה,  ידיים  רחב  בהיקף  פרוייקט 
הארגוניות  היכולות  על  מבוסס  והוא 

והפריסה הארצית של יישובינו”. 
קודם לכן ביקר סגן שר החינוך ח”כ 
הקיבוץ  מזכ”ל  עם  יחד  וורצמן  אבי 
האריזה  במרכז  רפל  נחמיה  הדתי 
והשתתף  יבנה,  בקבוצת  והחלוקה 
שיחולקו  מזון  חבילות  באריזות 
חג  לקראת  לסיוע  הנזקקות  למשפחות 

הפסח. 
עם  השר  סגן  שוחח  הביקור  במהלך 
בהר”ן  מאולפנת  ט’  כיתות  תלמידות 
שאתן  “המעשה  ואמר  במקום  שהתנדבו 
הזה,  החשוב  מהמפעל  כחלק  עושות, 
תחשובנה  אמיתי.  חסד  של  מעשה  הוא 
מעניקים  אתן  הזה  הפשוט  שבמעשה 
לעוד ועוד משפחות את היכולת לחגוג את 
החג הזה בכבוד, ביחד סביב שולחן חגיגי. 
ההדדית  לערבות  סמל  היא  הזו  הנתינה 

המאפיינת כל כך את העם היהודי.”
כמדינה  “עלינו  כי:  הוסיף  וורצמן 
או  איש  שאף  כדי  הכל  לעשות  וחברה 
אישה, ילד או ילדה, ימצאו עצמם מחוץ 
את  המסמל  כזה,  בחג  החג.  לשולחן 
כל  התאחדנו  לחירות,  מעבדות  היציאה 
אחת  כאגודה  הדתית  הציונות  מפעלי 
אני  הזה.  היעד  להגשמת  לסייע  כדי 
קורא לכל אחד ואחד, לבחור את הדרך 
להשתלב בעשייה ולעזור למי שאין לו. 

האמינו לי - אין חירות גדולה מזו”.

חברי הבית היהודי אורזים את החבילות
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מועצה  לעובדות  העצמה  כנס 
אזורית חבל יבנה

הממשלה  משרדי  רוב  בהם  בימים 
של  ממיעוט  מורכבים  ישראל  וכנסת 
מקדמת  ציבוריים,  בתפקידים  נשים 
הפוכה.  מגמה  יבנה  חבל  אזורית  מועצה 
למעלה מחמישים אחוז מעובדי המועצה 
מרכזיים.  בתפקידים  מרביתן  נשים,  הן 
נערך  זו,  מגמה  ופיתוח  מקידום  כחלק 
בכא' באדר ב', 23.3,  כנס העצמה לנשות 
כעשרים  של  בהשתתפותן  המועצה 
האירוע  מהמועצה.  ומנהלות  עובדות 
סדנא  כלל  חמישית  שנה  זו  שמתקיים 
לעובדות  גיבוש  ופעילויות  אישי  לייעוץ 
בהנחיית המאמנת האישית, הילה אלפסי. 
יבנה,  חבל  האזורית  המועצה  ראש 
רואה  "המועצה  כי  ציין  ליבר  משה 
חשיבות בקידום מעמד האישה, ולראייה 
השירות  ונותנות  מעובדות  גבוה  אחוז 
נשקיע  אנחנו  נשים.  שהן  במועצה 
נשות המועצה  וקידום  בגיבוש  משאבים 

ותושביה". 
האישה  מעמד  לקידום  היועצת 

ומנהלת לשכת ראש המועצה, אלה דנין 
שמחה  "אני  הכנס:  בסיום  ציינה  שרעבי 
בגיבוש  משקיעה  שהמועצה  כך  על 
נקודת  היווה  האירוע  וקידומן.  העובדות 
פתרונות  למציאת  מעניינת  מפגש 
להתמודדויות הדומות שלנו הן כאימהות 
נשים  של  מפגש  כל  כקרייריסטיות,  והן 

הוא סוג של תרפיה". 
תעסוקה  דו"חות  נתוני  גם  "לצערנו 
יתרון  על  מלמדים  האחרונות  בשנים 
התעסוקה",  בשוק  לגברים  מובהק 

זהבה  במועצה,  השכר  חשבת  מוסיפה 
מרטין. "עם זאת, ביישובי המועצה רווחת 
האישה  של  מיקומה  כי  חיובית  תפיסה 
העומד  את  מברכת  אני  כך  ועל  במרכז, 

בראשה".     
אזורית  מועצה  האחרונות  "בשנים 
במגוון  נשים  בקידום  תומכת  יבנה  חבל 
ראש  ליבר  משה  מדגיש  תחומים", 
כנסים  מקיימים  "אנחנו  המועצה, 
ותושבי  המועצה  לעובדות  גיבוש  וערבי 

היישובים השונים". 

יו"ר שדולת החקלאות בכנסת חה"כ 
זבולון כלפה ביקר בי"ח אדר ב', 20.3, 
בפגישת  יבנה.  חבל  אזורית  במועצה 
המועצה  ראש  עם  משותפת  עבודה 
משה ליבר, נציגים מהיישובים ואנשי 
המשיך  מכן  לאחר  בכירים.  מנהלה 
כלפה לארוחת צהריים וסיור ביישובי 

המועצה.    
כי  כלפה  ח"כ  ציין  ביקורו  במהלך 
המועצה  לקידום  להירתם  ישמח 
תשתיות,  מבחינת  השונים  בהיבטים 
וכמקום  החקלאות  בתחום  פתרונות 
תעסוקה  פתרונות  לספק  שיוכל 
כלפה  המועצה.  באזור  לאוכלוסייה 
אמר: "אשמח לפעול לקידום המועצה 
ליבר  משה  המועצה  ראש  עם  ביחד 
נמצאים  אתם  השונים.  הוועדים  וראשי 
מחייב  והדבר  עירוני  אזור  של  לבו  בלב 

לעשורים  אסטרטגית  וחשיבה  תכנון 
הקרובים. כל זמן שתדאגו לשמור ולפתח 
אינטרס  פה  יהיה  החקלאות  תחום  את 

לשמור על קיום סגנון חיים מושבי".   
עוד ציין כלפה כי "בעבודתי אני עובד 
ואני  הארץ  ברחבי  רשויות  עשרות  מול 
יכול להגיד לכם שכמי שהיה בן של ראש 
מועצה יש לראשי רשויות יכולת לעשות 
ובוודאי  משרים  יותר  גדולים  דברים 
כלפה  סיים  הסיור  את  כנסת".  שמחברי 
במדגרה בקבוצת יבנה ובארוחת צהריים 

בגבעת וושינגטון.
יבנה,  חבל  האזורית  המועצה  ראש 
על  כלפה  לח"כ  מודה  "אני  ליבר:  משה 
ביקורו ברחבי המועצה. ערכנו עם כלפה 
החקלאות  שדולת  כיו"ר  משמש  שגם 
חקלאיים  מוקדים  במספר  סיור  בכנסת 
את  בפניו  הצגנו  הסיור  ובמהלך  שונים, 
התכניות העכשוויות לצד הפרויקטים 
עמלים  אנו  שעליהם  העתידיים 

בחודשים האחרונים".  

מאחורי כל מועצה מוצלחת עומדת אישה מוצלחת

עובדות המועצה בכנס ההעצמה

ח”כ כלפה עם ראש המועצה 
משה ליבר

 ח"כ כלפה בחבל יבנה: 
"ראשי רשויות יכולים לשנות יותר משרים וחברי כנסת"
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בכ"א אדר א', 20.2, התקיימה אליפות 
בבריכת  אמנותית  לשחייה  ישראל 
השחייה של קרית החינוך גבעת ושינגטון.

שחייניות  כ-300  ישנן  בארץ 
)אחד  אומנותית  בשחייה  המתעמלות 
משני המקצועות היחידים באולימפיאדה 
אומנותית  התעמלות  לנשים.  רק  שהינו 
ב-10  הפועלות  השני(  המקצוע  הינו 
 30 מעל  הארץ.  ברחבי  שונות  אגודות 
שחייניות מ-5 אגודות השתתפו באליפות.

קרית  בריכת  שודרגה  התחרות  לצורך 
לחלל  מיוחדים  רמקולים  וניקנו  החינוך 
המים  לתוך  רמקולים  גם  וכן  הבריכה 
לשמוע  לשחייניות  לאפשר  מנת  על 
המים.  בתוך  בהיותן  גם  המוסיקה  את 
התחרות התקיימה בשני מסלולים: אישי 

וקבוצתי.
איגוד  יו"ר  השתתפו  הפתיחה  בטקס 
בירך  אשר  צבי,  נועם  בישראל,  השחייה 
המיידית  ההיענות  על  החינוך  קרית  את 
המפוארת,  הבריכה  ועל  התחרות  לקיום 
ענף השחייה  יו"ר  אלקיים,  לינור  גב'  וכן 
בישראל,  השחייה  באיגוד  האמנותית 
כי  בתקווה  המתחרות  את  בירכה  אשר 
מהן תבוא מדליה ראשונה בענף השחייה 
הקרובה  באולימפיאדה  ישראל  למדינת 

בריו ברזיל בשנת 2016. 

את  בירך  ושינגטון  גבעת  בשם 
מנהל  כץ,  שילה  התחרות  משתתפות 
סיפר  אשר  תעודה,  ללימודי  היחידה 
ושינגטון  גבעת  של  המיוחד  הקשר  על 
נוער  בני  של  ולתחרויות  בכלל  לספורט 
בפרט, קשר שכולל את אליפות הישיבות 
ובאתלטיקה  כדור  במשחקי  התיכונית 
בהתעמלות  האולפנות  אליפות  קלה, 

כבר  שהינן  שונות  תחרויות  וכן  קרקע 
מסורת בגבעת ושינגטון.

ביה"ס  מנהל  סלוצקר  נחום  גם  בירך 
ושינגטון,  גבעת  החינוך  שבקרית  ליציי 
בביה"ס  מתלמידותיו  שתיים  אשר 
סבטלנה  בהדרכת  בתחרות  השתתפו 
לשעבר  המועצות  ברית  אלופת  בלכר, 

בשחייה אומנותית.

אליפות ישראל בשחייה אמנותית התקיימה 
בקרית החינוך גבעת ושינגטון

גינה ציבורית חדשה בבני דרום 
בעלות של כחצי מליון שקלים

נחנכה  דרום  בני  של  ההרחבה  באתר 
כחצי  של  בעלות  חדשה  ציבורית  גינה 

מיליון שקלים. 
מתקן  הותקנו  הציבורית  בגינה 
טיפוס  מתקן  ענק,  משולב  מגלשות 
"קוסמו" ייחודי מסדרת חלליות לילדים, 
שעליה  קן  בדוגמת  כפולה  ונדנדה 
יכולים לשבת יחדיו מספר ילדים. ראוי 
לציין כי המתקנים הינם בעלי תווי תקן 

ישראליים ואמריקאים מחמירים.
המימון התחלק בין המועצה האזורית 
חבל יבנה ותקציב הפיתוח של היישוב. 
החברה שאחראית על הקמת הפרויקט 
הינה חברת "שעשועים וספורט בע"מ" 

שהינה בעלת מוניטין רב בתחום והקימה 
ומועצות  ברשויות  גני  מאות  היום  עד 

מקומיות ברחבי הארץ.
ליבר  משה  יבנה  חבל  מועצת  ראש 
שמחים  "אנו  הפרויקט:  את  שיבח 
כלל  את  נאמנה  משרת  הפרויקט  כי 
לצרכי  מענה  ומספק  דרום  בני  תושבי 
מברך  אני  הפנאי.  בשעות  הילדים 
המקומית  הקהילה  הנהלת  חברי  את 
לקידום  רבות  שנרתמו  המקום  ותושבי 
בקדנציה  נמרצות  ונפעל  הפרויקט, 
את  ולקדם  ולהמשיך  מנת  על  הקרובה 
הפנאי  ותרבות  התשתיות  פיתוח  נושא 
במועצה בשיתוף הוועדים המקומיים". 

אליפות ישראל בשחייה אמנותית

חדשות... חדשות... חדשות...

הגינה הציבורית החדשה בבני דרום
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פסטיבל 'מזמור' הראשון נערך בגבעת ושינגטון
הדתית  הציונות  בני  צעירים   350 מעל 
בפסטיבל   ,13.2 א',  באדר  ביג'  השתתפו 
יהודית  למוזיקה  הראשון  'מזמור' 
עכשווית שהתקיים בקרית החינוך גבעת 

ושינגטון.
באי הפסטיבל נהנו מהופעות של מעל 
עם  אומן  כיתת  מקוריים,  הרכבים  ל-40 
הזמר והיוצר מתי כספי וממופע של מורי 

'מזמור'.
אולמות  בשתי  התקיים  הפסטיבל 
בית  כישרונות  מכלול  את  והכיל  במקביל 

הספר, נשים וגברים. אופן הופעתם חולק 
שווה בשווה בין האולמות: בזמן שבהיכל 
התרבות הופיעו הזמרות, הגברים הופיעו 

במקביל באולם שומרון הגברים. 
תולדה  הינו  הראשון'  'מזמור  פסטיבל 
של קורס חדש בבית הספר, ראשון מסוגו 
הפקה,  התלמידים  את  המלמד  בארץ, 
ו"בוקינג" ואת כל היסודות  ניהול אמנותי 
מוגש  הקורס  עצמי.  לניהול  והרזים 
מקבלים  הם  ובו  לימוד  כספר  לתלמידים 
כל שיעור פרק חדש בספר. הקורס מכיל 

בהפקת  ומתנהל  מקצועיות,  פרקטיקות 
הבעלים  ידי  על  ומועבר  בווליום  אמונה 

ומנכ"ל המשרד, של"ג בן שטרית. 
איציק וייס, מנהל בית הספר 'מזמור' ציין 
לאחר הפסטיבל כי "מקצועיות ההרכבים 
ההפקה  ברמת  נפלו  לא  המופע,  ואיכות 
והביצוע מכל פסטיבל אחר מסוג זה. וניתן 
לומר, שסוף סוף, נוצר צוות הפקה בציבור 
על רמה מקצועית,  הדתי שאינו מתפשר 
במארג  בזמנים  עמידה  חשוב,  פחות  ולא 

מערך מאוד מורכב מבחינה טכנית."

מתי כספי בפסטיבל ‘מזמור’

סטודנטית במכללת גבעת ושינגטון זכתה 
במקום השני בפרס תחרות סיפורי מתמחים

תשס"ה,  משנת  החל  שנה,  מדי 
וכניסה  התמחות  אגף  מקיים 
תחרויות  החינוך  במשרד  להוראה 
התחרות  מטרת  מתמחים.  סיפורי 
לבטא  למתמחים  לאפשר  הינה 
המקצועי  בעולמם  המתרחש  את 
שנת  על  ללמוד  לקוראים  ולאפשר 

העבודה הראשונה. 

בתחרות  השני   במקום  זכתה  החודש 
סיפורי מתמחים של משרד החינוך, מורן 
האקדמית  במכללה  סטודנטית  שדה, 
הסיפור  את  כתבה  היא  ושינגטון.  גבעת 
"משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו" בו היא 

הסיפוק  את  האישי,  סיפורה  את  מגוללת 
ועל  ומחנכת  כמורה  מתפקידה  הרב 
תפקיד  את  שהמלווים  הרבים  האתגרים 

ההוראה. 
הרגע  על  בסיפור  מורן  ציינה  היתר  בין 
בו החליטה להירשם לתואר ראשון בגבעת 
ושינגטון, רגע "ששינה את חיי", לדבריה, 
והחינוך.  והוביל אותה אל תחום ההוראה 
עוד ציינה כי הכלים אותם רכשה במהלך 
להתמודד  לה  שאפשרו  הם  לימודיה 
לפניה:  שניצבו  הרבים  האתגרים  עם 
"אומנם הגעתי עם ידע ומיומנויות הוראה 
עליי  היה  אך  לימודיי,  במסגרת  שרכשתי 
שיגרת  את  עצמי  בכוחות  לזהות  ללמוד 

החיים בבית הספר ולנסות להשתלב ללא 
מהומות וזרקורים מיותרים. 

במסגרת  המפורסמים  אלה,  סיפורים 
ייחודית  הצצה  מאפשרים  התחרות, 
הכיתה  דלת  מאחורי  אל  אמצעית  ובלתי 
אקדמיות,  מכללות  בוגרי  מתמחים,  של 
מחלקות להכשרת מורים באוניברסיטאות, 
בין הסיפורים  מכל המגזרים. המגוון הרב 
מלמד כי למרות השונות ביטוי הספרותי, 
המקצועית  בהתמודדות  המשותף  רב 
מתחיל.  הוראה  עובד  מכל  הנדרשת 
שונים,  לעיבודים  זכו  מהסיפורים  חלק 
המחזות, מיקוד נושא לדיון בקבוצה או 

המחשות בימי עיון לחונכים.
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ביקור של ח”כ ניסן סלומינסקי בהשתתפות 
ראש המועצה, ונציגי היישובים

החודש לקראת פסח ערך יו”ר ועדת 
ביקור  סלומינסקי  ניסן  ח”כ  הכספים, 
המועצה  ראש  בהשתתפות  במועצה 
זאת  היישובים,  ונציגי  ליבר,  משה 
שערך  דפסחא  קמחא  פעילות  לאחר 
עם  יחד  סלומינסקי  לכן  קודם  עוד 
שאר חברי הבית היהודי בקבוצת יבנה. 
בסיור עצמו קיבל סלומינסקי סקירה 
ובתום  המועצה  פעילויות  על  מלאה 
הפגישה המשיך לטקס קביעת מזוזה 
בבית העם החדש במושב בן זכאי. יו”ר 
תושב  במועצה,  המוניציפאלי  הוועד 
בן זכאי, אורי גואטה ציין כי: “קיימים 

היישובים  בין  טובים  עבודה  קשרי 
ולשמחתנו מושב בן זכאי קשור קשר 

אדוק לפעילות השוטפת במועצה”.
ביתם  היא  המועצה  טבעי  ״באופן 
שמחים  אנחנו  היהודי,  הבית  חברי  של 
שיתוף  להמשך  ומקווים  אתכם  לארח 
פעולה”, אמר ראש המועצה, משה ליבר. 
סיפרו  המשותפת  העבודה  בפגישת 
עתידיים  פרויקטים  על  המליאה  חבריי 
אלה  בימים  מקדמים  “אנחנו  במועצה. 
תושבי  לרווחת  חברתיים  פרויקטים 
בין  הקשר  חיזוק  על  ועובדים  האזור, 

יישובי המועצה”.    

בבית גמליאל לעולם לא מאוחר להיפגש לכוס קפה

כבר שנתיים, אחת לשבועיים, נפגשים 
רוגלך  או  עוגה  קפה,  כוס  על  בשמחה 
קשישים  משישה  המורכבת  קבוצה 
ע"י  הוקמה  הקבוצה  גמליאל.  מבית 
שגיא,  סמינה  ליהיא  הישוב  עו"ס 
ומטרתה לזמן מפגש חברתי משמעותי. 
לאורך  בסמיכות,  מתגוררים  החברים 
מתאפשרת  בקבוצה  זאת  ובכל  שנים 
הכרות המחדשת ומחזקת את הקשרים 

החברתיים.
המפגשים מתקיימים בכל פעם בבית 

השולחן  מהקבוצה.   אחר  חבר  של 
נערמים  והמסמכים  התמונות  נערך, 
וזיכרונות,  סיפורים  לחיים  ומתעוררים 
שנשארו  למשפחות   געגועים  גם  כמו 
ובבניית  בעשייה  וגאווה  מאחור 

המשפחה והארץ.
קרובה,  מיוחדת,  חברות  יצר  המפגש 
מאז  חוויות  בו  לשתף  שאפשר  ומקום 
בהבנה  שיתקבלו  בביטחון  ומעכשיו 
זה  מלווים  החברים  ובסבלנות.  בעניין 
את זה בשמחות ובחגים כמו גם בעצב .

גוייסה  חודשים  כשלושה  לפני 
חברת  מתנדבת  הקבוצה  להפעלת 
במקצועה,  עו"ס  וינר,  פנינה  המושב, 
המסייעת בארגון וליווי מפגשי הקבוצה. 
ברגישות  הקבוצה  את  מלווה  פנינה 

והשקעה רבה. 
לבית  יחדיו  יצאנו  כשבוע  “לפני 
קפה, נהנינו מהאווירה, החברה והאוכל 
בהם  הימים  על  מהחברים  ושמענו 
יציאה לבית קפה הייתה... מעשה שלא 

יעלה על הדעת”. סיכמה פנינה.

יושבים מימין לשמאל: חנה שווימר, חנה אדלר, עמנואל שוהם, בנימין וייס. עומדות: צביה שוובר, ליהיא סמינה–שגיא ופנינה וינר

חדשות... חדשות... חדשות...
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11.3, התקיימה בקרית  ב',  בט' באדר 
שנה,  כמידי  ושינגטון  גבעת  החינוך 
האולפנות  של  השנתית  האליפות 
קלה.  באתלטיקה  התיכוניות  והישיבות 
ו-19  אולפנות   33 השתתפו  באליפות 
הארץ  רחבי  מכל  תיכוניות  ישיבות 
קפיצה  ריצה,  כגון  שונים  במקצועות 

לרוחק, קפיצה לגבוה ועוד.
במקומות  זכו  האולפנות  באליפות 
מעלה  צביה  אולפנת  הראשונים 
פ"ת  וישורון  תורה  שערי  גילה  אדומים, 
וצביה  צורים, עפרה  ז'-ח', ראש  בכיתות 
אוריה,  אולפנת  ט'-י',  בכיתות  ברק  בני 
סגולה קרית מוצקין ונווה דקלים בכיתות 

יא'-יב'.
הטלת  שכללה  הישיבות,  באליפות 
שונים,  למרחקים  ריצות  ברזל,  כדור 
ולרוחק  לגובה  קפיצה  שליחים,  ריצות 
כפר  הראשונים  במקומות  זכו  וכדומה 
גנים, נחלים ובנ"ע חשמונאים בכיתות ז'-

ח', נחלים, כפר גנים ונווה הרצוג בכיתות 
ואמי"ת  י-ם  תורה  אור  נחלים,  ט'-י', 

בכיתות יא'-יב'.
לחינוך  החוג  ראש  אבקסיס  מאיר  ד"ר 
"תחרות  ושינגטון:  גבעת  במכללת  גופני 
בהכנה  השנה  התאפיינו  האתלטיקה 
הן  השונים  המתחרים  של  מקצועית 

בישיבות והן באולפנות. שמחנו לראות את 
כמורים  למכללה  חוזרים  שלנו  הבוגרים 

לחינוך גופני עם התלמידים שלהם. 
המכללה ממשיכה להמשיך ולארח את 

במסגרות  והאולפנות  הישיבות  תלמידי 
מתאפשר  בה  השנים  במהלך  הספורט 
סיום  לקראת  וחברתי  ספורטיבי  מפגש 

שנת הלימודים והבגרויות".

ההתוועדות החסידית של 'מזמור'
פורים  בבחג  השתתפו  איש   150 
הספר  בבית  חסידית  בהתוועדות 
בקרית  'מזמור'  למוזיקה  הגבוהה 
החינוך גבעת ושינגטון, בשיתוף פעולה 
יצחק  והרב  עיני'  'גל  עמותת  עם 
הראשונה  היא  זו  התוועדות  גינזבורג. 
שמתוכננות  התוועדויות  בסדרת 

להמשך שנת הלימודים ב'מזמור'. 
שעות.  כ-4  נמשכה  ההתוועדות 
זימרה  שירה,  על  דיבר  גינזבורג  הרב 
וניגון, והלהיב את הציבור בדברי תורה 
בהתוועדות  וישנים.  חדשים  ובניגונים 
לקחו גם חלק נאור כרמי, דניאל זמיר, 

אבי פיימנטה ועוד.
מטרת  כי  מסבירים  ב'מזמור' 
ההתוועדויות היא להעניק תוכן ומהות 
ללימודי המוזיקה האינטנסיביים אותם 

במשך  במזמור  הסטודנטים  עוברים 
השנה, וליצוק תוכן רוחני, הממלא את 
והופך את המוזיקה לבעלת  המצברים 

עומק ולא רק ברמה טכנית גבוהה.
זה  פעולה  בשיתוף  רואים  במזמור 
המוזיקאלית  בהתפתחות  חשוב  יסוד 
בלתי  וכחלק  למוזיקה,  סטודנטים  של 
בית  של  המיוחדת  מהאווירה  נפרד 

הספר. 
כי  סיפר  'מזמור'  וייס, מנהל   איציק 
"ההתוועדות הראשונה בסדרה הייתה 
משמחת מאד. החיבור בין תוכן רוחני-

יהודי לבין מוזיקה הוא שילוב מנצח בו 
המשתתפים הרגישו שמחה גדולה בלב 
וניתן היה לראות כיצד כולם רקדו ונהנו 
מהתוועדות חסידית אמיתית בהובלת 

הרב גינזבורג." התוועדות פורים במזמור

תחרות האתלטיקה קלה 

אליפות האולפנות והישיבות באתלטיקה קלה
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17.12.13, במהלך פעילות  ביד' בטבת, 
'המתמיד'  במסגרת  נוער"  "מפקדת 
בפיקוד מפקד השיטור יגאל, אותר רכב 
לחניון  החונה בצורה לא שגרתית סמוך 

"דור אלון" קבוצת יבנה.
כי  התגלה  משטרתי  במסוף  בבדיקה 
שבועות  כ-3  בת-ים  לתושב  נגנב  הרכב 

לפני כן. 
וכן  נמצא  שרכבו  עודכן  הרכב  בעל 
מחשב נייד של בנו שהיה מתחת לכיסא 

הנהג, ולא נמצא בידי ההגנבים.
מנעה  התפיסה  כי  מציינים  במשטרה 
רכבים  שכן   נוספים,  פליליים  אירועים 
עבירות  לביצוע  משמשים  אלו  גנובים 

נוספות.

הפורצים חזרו לזירת האירוע – 
חברי קבוצת יבנה לכדו אותם

חדשות... חדשות... חדשות...

 17:00 בשעה   23.12.13 בטבת,  בכ' 
'המתמיד'   מתנדב  ע"י  דווח  לערך, 
חשודים  ישנם  כי  רוזנברג,  שלמה 
אשר  הדברה  חומרי  למחסן  בפריצה 
מרדף  ולאחר  להזדהות,  מוכנים  לא 
נמלטו. פרטי הרכב דווחו למפקד בסיס 
המשטרה רן פריינטה. בבדיקה התברר 
בית מלא  נמצא במעצר  בעל הרכב  כי 

ותמונתו זוהתה ע"י המתנדב ברגו.
הועברו  והעובדות  האירוע  פרטי 
לידיעת משטרת כפר סבא שם מתגורר 

החשוד.
לעזות  גבול  אין  כי  התברר  אולם 
המצח. כעבור יומיים בכב' בטבת, 25.12 

בשעה 16:30 שוב הופיעו שני החשודים 
עם אותו רכב וניסו לגנוב חומרי הדברה 
רדר  אלי  הקיבוץ  חבר  מחסן.  מאותו 
זיהה אותם כמעורבים במקרה הקודם 
הקיבוץ.  של  ביטחון  חברי  את  והזעיק 
הם ביצעו מעצר אזרחי בכך שסגרו עם 
רכבם את רכב החשוד, וכך מנעו ממנו 
'המתמיד'  מתנדבי  הפעם.  להימלט 
שלום  רוזנברג,  שלמה  שהשתתפו: 
סייעו אלי  נחליאל, להם  אריכא, עמיר 

מוזס, דורון לנג וגבי אדר.
במקביל דווח לשוטרי מרכז השיטור 
הזעיק  ובדרך  לכיוון  יצא  רן  והמב"ס 
בהגעה  לסיוע.  נוספת  כפרית  ניידת 

והובל  החשוד  של  מעצר  בוצע  רן  של 
חשד  היה  חקירות.  טיפול  להמשך 
זמן  לאחר  ואכן  בזירה  נוסף  לחשוד 
מנסה  שהוא  השני  החשוד  אותר  מה 
נתפס  וגם  הקיבוץ  משטח  להימלט 
בפעילות יפה של אותם חברי הביטחון. 
למחרת  והובאו  נעצרו  החשודים 
היום בפני שופט. הם שוחררו בתנאים 
בגין  אישום  כתב  להגשת  עד  מגבילים 
פריצה, ניסיון גניבה והפרת מעצר בית.

המתמיד  מתנדבי  בין  פעולה  שיתוף 
השיטור  מרכז  ושוטרי  המקום  תושבי 
הניב תוצאות חיוביות. יישר כוח לחברי 

קבוצת יבנה.

רכב החשודיםהמחסן שנפרץ והמתנדב ברגו שזיהה את החשודים

רכב גנוב נתפס בבית רבן

מציאת הרכב הגנוב בבית רבן

ביטחון אישי 

בחבל  יבנה
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ביטחון אישי 

בחבל  יבנה

החייאה  רענון  לאחרונה  התקיים  במועצה  המתנ"ס  באולם 
המועצה.  תושבי  ורופאים  אחיות  חובשים,   15 בהשתתפות 

ההשתלמות הועברה על ידי הפרמדיק המוסמך שחר בראל. 
כאלו  פעולות  סדרת  מתוך  ההכשרות,  אחת  רק  זו  היתה 
היישוביים,  בצח"י  רווחה  צוותי  לכל  השנה  מתחילת  שהתקיימו 

לצוותי הבריאות, ליו"ר צח"י וסגניהם וכן לאנשי הביטחון. 
כ--15 נכחו  הכשרה  ובכל  ורצינית  מכובדת  היתה  ההשתתפות 

30 איש. בהשתלמות ליו"ר הצח"י לקחו חלק ראש הרשות משה 
ונדונו סוגיות הקשורות לתפיסת  דוד אנגל  וקב"ט המועצה  ליבר 
לצוותי  השתלמויות  צפויות  בקרוב  סמכויות.  ולחלוקת  התפקיד 

דוברות, חינוך ולוגיסטיקה.
)בהתנדבות(,  במועצה  החירום  בריאות  על  הממונה  ליבר,  דפי 
מספרת על ההשתלמות "ריענון החייאה": "כולנו מבינים שישנה 
ולגיבוש של  והן להכרות  הן ללמידה המקצועית,  גדולה  חשיבות 
ובתיאום  בשיתוף  לפעול  נוכל  אמת  שבשעת  כך  המקצוע,  אנשי 
מלא. לכן, החלטנו בעזרת ראש המועצה לבצע השתלמות לצוות 
לצורך  המועצה  תושבי  וחובשים,  אחיות  רופאים,  הכולל  הרפואי 
רענון  שיעורי  כלל  "היום  כי  דפי  הדגישה  בנוסף,  ולימוד".  רענון 
לצערי,  הבריאות.  צוותי  של  וגיבוש  והכרות  בסיסיים  והחייאה 
שלחו  שלא  ישובים  ישנם  עדיין  ונשנות  חוזרות  פניות  למרות 
ורופאים  אחיות  חובשים   - התושבים  את  מזמינה  אני  נציג.  אף 
שאינם רשומים אצלי ליצור עימי קשר בטלפון: 050-6998976 או 

 ."dafiliber@gmail.com :באמצעות מייל
לפני  במועצה  הוקם  צח"י,  היישוביים,  החירום  צוותי  מערך 
חירום  נוהל  ונבנה  יצוקה",  "עופרת  מבצע  בשלהי  שנים,  כחמש 

מועצתי.
צוותי הצח"י ביישובים עברו הכשרות ותרגולים ברמת היישוב 
וההקמה,  ההכשרה  תהליך  התמחויות.  עפ"י  המועצתית  וברמה 
מתנדבים,  על  התבסס  חברתיים,  לשירותים  המחלקה  בהובלת 
והשתלמויות  רענונים  ביישובים.  והמזכירויות  מקומיים  ועדים 

התקיימו לאורך השנים אך לא בתדירות קבועה.

תקציב  הקצאת  על  החליט  ליבר,  משה  הנכנס,  המועצה  ראש 
להשתלמויות ורענון לצוותים השונים בתדירות שנתית.

אורלי אהרוני, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים  והאחראית 
לכל המתנדבים  להעביר את הערכתה  הצח"י מבקשת  על מערך 
לזמן  הניתן  ככל  להיערך  בכדי  וניסיונם  מזמנם  התורמים  בצח"י, 

חירום. 
ולהיפך,  בה  האנשים  של  בחוסנם  תלוי  הקהילה  של  “חוסנה 
חוסנם של האנשים משפיע על חוסנה של כלל הקהילה". מסכמת 

אורלי.

חבל יבנה נערכת לשעת חירום

ראש המועצה מדבר ביום רענון החייאה במועצה.

הכשרה לצוותי הרווחה בצח”י בחודש ינואר השנה.

תוכנית תקציב שנתית
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אלה דנין-שרעבי | מנהלת לשכת ראש המועצה

בת 34. נשואה + שלושה. תושבת רחובות. עובדת כבר 10 
שנים במועצה. “התחלתי באגף הגביה, ובמקביל שימשתי 
זו  בעבודתה  הקודמת”.  הרל”שית  ציונה,  של  כעוזרת 
הקימה את כל מערך המיחשוב של המועצה. אחרי שציונה 

עזבה התמנתה לראש הלשכה. 
לבין  התושבים  בין  בתיווך  עוזרת  היא  לשכה  כראש 
נותני השירות, אחראית על ריכוז פניות הציבור והעברתם 
ומול  החבל  תושבי  עם  המועצה  לראש  פגישות  תיאום  המטפלים.  לגורמים 

משרדי ממשלה שונים. לוקחת חלק בישיבות המליאה כרשמת הפרוטוקולים.
פרויקטים  אחר  ועוקבת  חדשים  פרויקטים  של  בהקמתם  שותפה  אלה 

שבביצוע.
גם  בלילה,  ישנים  כשלא  גם  הפנים  על  גדול  חיוך  עם  “לבוא  לחיים:  מוטו 

כשקמים בבוקר על צד שמאל עם שלושה ילדים קטנים בבית”.
ella.s@hevel-yavne.org.il

נא להכיר: עובדי     המועצה לשירותך

דוד אנגל | מנהל מחלקת הביטחון במועצה 

דוד אנגל הוא העובד הוותיק ביותר במועצה. 26 שנה הוא 
היה  ז”ל  הרץ  שרודי  מהימים  עוד  המועצה,  כקב”ט  מכהן 

ראש המועצה.
בן שנה,  ועלה ארצה  64 שנים,  נולד ברומניה לפני  אנגל 
כל ימיו גדל במושב בית-גמליאל, שם הוא גר עד היום עם 
בצה”ל  נכדיו.  ותשעת  ילדיו  כל משפחתו: אשתו, שלושת 
עד  העורף,  ובפיקוד  בנ”מ  ובהמשך  ‘חרוב’  בסיירת  שירת 

שהשתחרר בדרגת סא”ל במילואים.  
מה עושה קב”ט במועצה כל כך שלווה כמו חבל יבנה? ובכן, בשנים האחרונות 
40 ק”מ מהרצועה”, הוא מזכיר,  “אנו בטווח  ‘עוטף עזה’.  יבנה הפך להיות  חבל 
“וכבר חטפנו טילים שגרמו נזקים לבתים ולרכוש”. יש ועדת מל”ח ביישוב. בתחום 
משטרתי,  טיפול  כשצריך  ודרום.  מרכז  למחוזות  שותפה  יבנה  חבל  המשטרתי, 

המועצה פועלת מול תחנות המשטרה באשדוד וקריית מלאכי, רחובות ויבנה.
מוטו לחיים: “שנים רבות בעבודה ואני מלא סיפוק מהתרומה לביטחון המועצה 

ותושביה”. 
david.a@hevel-yavne.org.il

את ראש המועצה 
משה ליבר כולם 

מכירים. רק לפני 
מספר שבועות, 
במהלך מערכת 

הבחירות, לצורך 
אליו כולנו. אבל ראש בחירתו, נחשפנו 

המועצה, כל ראש 
מועצה, אינו לבד. 

צוות שלם של אנשים לצידו ואיתו עובד 
משרתי ציבור במלוא מסורים, רציניים, 

מובן המילה.
נעשה כאן היכרות 
עם כמה מהם. אלו 

שבזכותם אתה, 
השירות הטוב ביותר.התושב, מקבל את 

*בגיליון הבא נציג את שאר עובדי המועצה שעובדים עבורכם
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אתי איכר | מנהלת מחלקת הגביה

אתי איכר גרה במושב שדה משה. נשואה 
במועצה  עובדת  היא  שנים   7 שלושה.   +
ימים  ארבעה  גביה,  מחלקת  כמנהלת 
בשבוע. את ניסיונה בתחום הגבייה החלה 
אתי לפני כ20 שנה בחברת מילג”ם. רכשה 
רשויות  במספר  ועבדה  בנושא  רב  ניסיון 
לאורך השנים כגון: בני שמעון, קרית גת, 

לכיש ועוד.
בנושאי  החיוב  אגרות  הפקת  על  אחראית  הגביה  מחלקת 
הארנונה, מים, שילוט וחינוך. כמו כן, המחלקה עוסקת במתן 
למחלקות  במקביל  עובדת  הגבייה  מחלקת  בארנונה.  הנחות 
הרבות במועצה וכן מול משרדי ממשלה רבים בהפקת דוחות 

שונים.
מוטו לחיים:  “התברכנו במועצה משפחתית וחמה, שמחה 

לתת שירות במקום כזה נעים”. 
eti.a@hevel-yavne.org.il

אלחנן גרינוולד | מנכ”ל המועצה

25 שנה עובד אלחנן במועצה, כמעט הכי העובד הוותיק ביותר )רק דוד אנגל ותיק ממנו 
מנכ”ל  שימש  בעבר  בהשכלתו.  פיזיקאי   ..66 בן  לציון,  ראשון  תושב  בהמשך(.  ראו   –
גבעת וושינגטון במשך 6 שנים. לפני כן היה מנהל אדמיניסטרטיבי בבי”ס תיכון, ועבד גם 
במכון ויצמן כאלקטרונאי בפיזיקה של מצב מוצק.  את עבודתו במועצה התחיל כמזכיר, 
ואחרי חצי שנה מונה גם כגזבר. “עבדתי עם שלושה ראשי מועצות: בהתחלה עם שרגא 

שמר, בהמשך עם ביני ועכשיו משה ליבר”. 
עבודתו כמזכיר המועצה כוללת את כל עבודות הניהול השוטף של המועצה: הכנת 
דיווחים למשרדי ממשלה, טיפול בכוח אדם, הטמעת נהלי עבודה. גזברות, הכנת תקציבים, ביצוע ומעקב 

אחרי בנקים.  ויש לו במה להתגאות: “מזה 17 שנה אני מקבל פרס ניהול כספי וניהול תקין של המועצה”. 
בביה”ס  כיתות   6 בניית  הספר,  ובבתי  הילדים  בגני  ממ”דים   12 בבניית  למשל,  עסק,  האחרונות  בשנים 

היסודי, בניית גני ילדים ומעונות יום חדשים. סלילת כבישים ומדרכות – “בכל הדברים הללו אני מטפל”. 
מוטו לחיים: “לתת שירות לתושבים זו זכות הקיום שלי. מבחינתי, השנה ה-25 כמו השנה הראשונה”. 

El.gr@hevel-yavne.org.il

נא להכיר: עובדי     המועצה לשירותך

הדס אברהם | מזכירת מנכ”ל וגבייה

נשואה   .45 בת  מזכירה.  אברהם,  הדס 
בחודשים  יבנה  גן  תושבת  ארבעה.   +
האחרונים, עד לפני חצי שנה תושבת 
עבדה  היתה  כן  לפני  וושינגטון.  גבעת 
12 שנה. הדס  כמזכירה במתנ”ס משך 
הפניות  של  הראשוני  המענה  הינה 
בנושא הגבייה הן לתושבים והן לגופים 

החיצוניים.
במקביל, משמשת הדס כמזכירת מנכ”ל המועצה ומסייעת 

לו בעבודתו.
אגרות  תחום  על  אחראית  היא  הרבים  תפקידיה  כל  בין 
מנפיקה  שהמועצה  השונים  והאישורים  החוץ  לימודי 
לתושב. בנוסף היא מסייעת לכלל עובדי הרשות בעבודתם 

היומיומית.
מוטו לחיים: “לעולם לא מאוחר מידי להיות האדם שתמיד 

חלמת”.
hadas.a@hevel-yavne.org.il
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נא להכיר: המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים פועלת למען רווחתם האישית והחברתית של כלל תושבי 
המועצה, בכל מעגלי החיים מלידה עד זיקנה. כל תושב זכאי להסתייע בשרותי המחלקה 

בהתאם להנחיות משרד הרווחה, חוקי המדינה ומדיניות המועצה.

המחלקה עוסקת בתחומים הבאים:
טיפול פרטני: סיוע אישי, פרטני לאדם בהתאם לצרכיו.

טיפול ברמה המשפחתית: עבודה עם המערכת המשפחתית - הורים, ילדים, משפחה מורחבת, במטרה לקדם שיפור 
בדפוסי התקשורת, מערכות היחסים ורמת התיפקוד.

עבודה קבוצתית: עבודה מול קבוצה בעלת מאפיינים משותפים המאפשרים התערבות ברמת קבוצה: ילדים עם הפרעת 
קשב וריכוז, הורים לילדים מתבגרים, הורים במשפחות בגירושין, ילדים להורים במצב סיעודי וכדומה.

עבודה קהילתית: פיתוח שירותים ומענים ברמת היישוב והקהילה, ייזום תוכניות ופעילויות לכלל האוכלוסייה.

מי ומי בעובדי המחלקה? נעשה כאן הכרה איתם.

אורלי אהרוני, מנהלת המחלקה, משמשת 
כמנהלת המחלקה לשירותים חברתיים מזה 
ששון  בן  אילת  את  החליפה  היא  כשנה. 
ניהול.  שנות   18 לאחר  לגמלאות  שפרשה 
10 שנים  אורלי  הקודם שימשה  בתפקידה 
כעובדת סוציאלית קהילתית של המועצה. 
דרכה,  בתחילת  זכאי  בבן  עבדה  היתר  בין 
ובהמשך בניר גלים, כשליוותה את אוכלוסיית הוותיקים בעיצומו 

של המשבר שנלווה לתהליך ההפרטה.
העצמה  )תוכנית  תה"ל  תוכנית  את  ומרכזת  יצרה  אורלי 
לתלמיד(, אשר פועלת בבית הספר היסודי עמיח"י מזה 9 שנים, 
המיועדת לתלמידים בעלי לקות למידה ו/או הפרעת קשב. בכל 
שנה לוקחים חלק בתוכנית כ-40 ילדים  שנמצאו זכאים לקבל 
סיוע לימודי ורגשי כאשר הוריהם מקבלים תמיכה והדרכה בנוגע 

לאתגרים הנלווים להורות לילד בעל לקויות למידה.
תוכנית תה"ל זוכה להערכה רבה בקרב אנשי חינוך ורווחה.

בכנס  הרווחה  משרד  את  לייצג  אורלי  נבחרה  כשנה  לפני 
שמדד  המחקר  הוצג  בכנס  בלגיה.  בבריסל,  שהתקיים  מומחים 
המקדם  חלוצי  ממיזם  כחלק  תה"ל,  תוכנית  של  יעילותה  את 
תכנון התערבות מכוון תוצאות בשירותי הרווחה. תוכנית תה"ל 
המערכתית  בגישתה  ייחודה   רבה,  והתעניינות  לשבחים  זכתה 
וההוליסטית בהתייחס לתלמיד, להוריו ולמערכת הבית-ספרית. 
אורלי שימשה גם כמרכזת "קהילה תומכת", תוכנית המהווה 
ועד  הקמתה  מיום  בקהילה  המתגורר  לקשיש  בטחון  רשת 

לאחרונה עת העבירה את התפקיד לעו"ס אברו גולה.
הקמת  את  אורלי  הובילה  יצוקה"  "עופרת  מבצע  בשלהי 
המועצה.  של  ישוביים(  חירום  )צוותי  הצח"י  מערך  והכשרת 
כיום ממשיכה לנהל את מערך ההכשרה ואף אחראית להפעלת 

הצח"י בעת חירום.
אורלי  המקצועית  ובמהותה  בהכשרתה  קהילתית  כעו"ס 
מענים  ובונה  צרכים  המזהה  פרואקטיבית  בגישה  מאמינה  
ושירותים לקבוצות   בעלי עניין בהתאם לצורך. אורלי מאמינה 
של  הוליסטית  ובתפיסה  מערכתית  בעבודה  מניעתית,  בגישה 

הפרט, המשפחה והקהילה.

כמזכירת  משמשת  לילך  ז'אן:  לילך 
גמ"ח  מרכזת  זכאות,   ועובדת  המחלקה 
הפסיכולוגי,  השירות  מזכירת  ויזנר,  ע"ש 
כן  כמו  החינוך,  חובות  בגביית  מטפלת 
מטפלת  הרב,  מזכירת  דתית-  מועצה 
ברישום נישואין והנפקת תעודות נישואין 
ומרכזת פניות ותרומות "קמחא דפסחא".

במחלקה 4 עובדות סוציאליות כוללניות 
סוציאלית מרכזת  עובדת  כל  בנוסף  יישובים.   7 על  האחראיות 

ברמה המועצתית תחום התמחות ספציפי. 

עו"ס  לאחרונה הצטרפה לצוות המחלקה 
אברו גולה. 

אברו, עובדת סוציאלית כוללנית, במושב 
ההנהלה  צוות  על  נמנית  כן  כמו  גלים.  ניר 

בוועדת  החבר הוותיק ביישוב.
תוכנית   כמרכזת   גם  משמשת  אברו 
"קהילה תומכת", המספקת תמיכה ופעילות 
המועצה.  ברחבי  אב  בתי  לכ-88  חברתית 
היא החליפה את אורלי אהרוני ששימשה בתפקיד מאז הקמת 
הקהילה לפני 10 שנים. תחום ההתמחות שלה הוא פקידת סעד 
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לסדרי דין. אברו היא עו"ס לסדרי דין אחראית על העברות חוות 
דעת לערכאות המשפטיות )תסקיר( בשאלות הנוגעות להסדרי 

ראייה ומשמורת ילדים. 
ימי עבודה – בימים א', ג', ד' וה'. טלפון – 088622104   פקס- 
avaru.g@hevel-yavne.org.il – 088521183. דואר אלקטרוני

סוציאלית  עובדת  סביון,   אבני  ענת 
דרום.  בבני  כוללנית  עו"ס  היא  כוללנית, 
ימי עבודה: א,ב,ד,ה. מס' טלפון ישיר: -08
פיגור,  תחום  רכזת  התמחות:   .8622103

שיקום ואוטיזם – כלל ישובי החבל.
אוכלוסיית היעד, נכויות פיזיות וחושיות 
בעיכוב  לוקים  חירשים(,  )עיוורים, 
בקשיי  לוקים  )פיגור(,  שכלי  התפתחותי 
תקשורת, אוטיסטים, לוקים בקשיי תיפקוד והסתגלות )שיקום(.
התפיסה המנחה הינה שמירה על כבודה וזכותה של אוכלוסיה 
שלה  הפוטנציאל  את  ולממש  נורמטיביים  בחיים  להשתלב  זו 

ככל שניתן.

ביישוב  כוללנית  עו"ס  היא  דהן  אילנה 
עבודה:  ימי  הנוער.  לחוק  ועו"ס  זכאי  בן 
בסיכון:  בקטינים  מטפלת  היא  א,ב,ג,ד. 
במקרה בו קיים סיכון/ חשד לפגיע בקטין 
 – הילד  טובת  עקרון  עפ"י  פועלים  אנו 
המאפשרים  נאותים  חיים  לתנאי  הזכות 
במסגרת  התערבות  והתפתחות.  גדילה 
הנחיית החוק )חוק הנוער טיפול והשגחה 
התש"ך - 1960( הינה על ידי עובד סוציאלי  לחוק נוער, עובד 
סוציאלי בעל הכשרה לטיפול בילדים העוברים פגיעה פיזית, 

נפשית, מינית, או הזנחה על ידי האחראים עליו.
מטרת ההתערבות הינה הגנה על ילדים אשר הוריהם אינם 
יכולים/מסוגלים להגן עליהם. במצבים בהם יש הערכה כי הורי 
הקטין אינם מסוגלים לדאוג לצרכיו, מועברת האחריות למצבו 

של הקטין והטיפול בו לעובד סוציאלי לחוק נוער. מדובר בהליך 
וליווי  במעקב  לנוער,  המשפט  בית  במעקב  הנמצא  משפטי, 
שופט את תוכנית הטיפול בקטין ומשפחתו. עו"ס לחוק נוער 
ולנקוט  זהירה  בדיקה  לערוך  הצורך  עם  רבה  ברגישות  פועל 
פעילות שתמנע המשך פגיעה בילד. כאשר טובת הילד עומדת 
בבניית תוכנית טיפול למשפחה או הרחקת הקטין  לכל:  מעל 

מסביבה מסכנת.
מהי פגיעה בקטין?

הענשה  השפלה,  עלבונות,  הכאה,  ונפשית:  פיזית  פגיעה 
חריגה, התעללות מינית, הזנחת צרכי הילד, נטישה של הורה, 

אי מניעה של המוגדר לעיל על ידי ההורה.
מהי חובת דיווח?

נוער  לחוק  סוציאלי  לעובד  או  למשטרה  הודעה  הינו  דיווח 
על חשד שנעשתה עבירה נגד קטין על ידי האחראי עליו, או 
גורם אחר. אפשר לפנות לעו”ס לחוק נוער בשלב ראשון גם 

להתייעצות באופן אנונימי.
מקצוע  אנשי  על  ובפרט  אדם  כל  על  חלה  דיווח  חובת 
הרואים סימני פגיעה בקטין: גננות , מורים , מדריכים ואחרים.

ליהיא סמינה-שגיא היא עו"ס כוללנית 
גמליאל,  בית  יבנה,  קבוצת  ביישובים: 
כרם ביבנה וגבעת ושינגטון. היא מרכזת 

ועדות תכנון טיפול ופעוטות בסיכון.
יעדי  בדבר  דילמות  קיימות  לעיתים 
הטיפול בילד ובמשפחה, במצבים כאלה, 
לתכנון  ועדה  במסגרת  דיון  מתקיים 
מקצוע  אנשי  חלק  לוקחים  בה  טיפול 
שונים המעורבים בטיפול במשפחה, בשיתוף ההורים.דיון זה 
טיפול  יעדי  לגיבוש  בין-מקצועי  צוות  של  חשיבה  מאפשר 

בילד ומשפחתו.
גמליאל  בבית  הקשישים  קבוצת  את  ליהיא  הקימה  בנוסף 
ומשמשת גם כמנחת קבוצות הורים במסגרת תוכנית תה"ל. ימי 

עבודה: א,ג,ד,ה, טל' 8622105.

תה”ל  תוכנית  את  מציגה  אורלי 
בכנס מומחים בבריסל 

משרד  מנכ”ל  בראשות  הרווחה  משרד  משלחת 
הרווחה היוצא- נחום איצקוביץ’
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אירועי תרבות רבים נערכים מדי חודש במתנ”ס חבל 
יבנה, מסכמת ענת יעקב, רכזת התרבות התוססת. 

הצגות, מופעים, סדנאות ופעילות קהילתית ענפה. 
האירועים מתקיימים בישובים.

אז מה היה לנו?

לכבוד חנוכה התקיימו מופעי קסמים ומופע ניסויים באור 
סאטירה  מופע  התקיים  חנוכה  של  ראשון  בנר  כן  כמו  ואש, 
מצויין לנוער ומבוגרים של  חביבי המגזר - “אנדרדוס”, האולם 

היה מלא מפה לפה.
נויה  מומחזת עם השחקנית  סיפור  קיימנו שעת  הרך  לגיל 
לתיאטרון  התחברו  בתיאטרונויה,  שצפו  הילדים  שטרייפלר. 
קטן  תיק  מתוך  יוצאים  גדולים  סיפורים  בו  לילדים  הסיפור, 
זוהר”  של  החן  “גומות  ב  צפו  הילדים  המצחיק”.  “בזיק  עם 
הרעמתן  ב”אריה  המיץ”,  ב”עץ  וגאיה”,  תמר  של  ב”העכבר 
והג’ירפה גם”  ובחודש הבא ב“סבתא אשפתא” וב”פרח פרח 

אל תבכה”.
בהיכל  מתקיימת  זו  תוכנית   .3-10 לגילאי  מנויים  תוכנית 
הצגות   5 כוללת  התוכנית  וושינגטון,  גבעת  של  התרבות 
הילדים  השנה  השונים.  בתיאטרונים  שקיימות  מהטובות 
צפו בהצגה “בגן של ביאליק” – שירי חיים נחמן ביאליק של 
תיאטרון אורנה פורת, ב”יפעת אמא של שבת” של התזמורת 

של  תזמורת  לראות  מיוחדת  חוויה  היתה  זו  האנדלוסית”, 
ולשיר איתם משירי שבת של העדות  כ-20 כלים על הבמה, 
השונות. בהמשך צפינו ב”צליל משותף” גם הוא של תאטרון 
כלי  על  מיוחד  מופע  וחווינו  למדנו  והפעם  פורת,  אורנה 
הקשה. ההצגה הרביעית היתה של תיאטרון “מופע” בהצגה 
בין אחיות  ביחסים  – הצגה העוסקת  פיל”  “ואולי  מוסיקלית 
“גלי”  שנקראת  בהצגה  נצפה  לסיום  ומציאות.  דמיון  ובין 
משירי אהוד מנור. רוב ההצגות שמגיעות אלינו זכו בפרסים 

שונים בפסטיבלים שונים.
הצגות,  שתי  האחרונה  בתקופה  התקיימו  ונוער  למבוגרים 
כמשפחה  החיים  על  מופע   - עצמי”  על  מחליט  “אני  האחת 
וההתמודדויות ביחסים שבין ההורים לילדים בעולם המודרני. 
כל מי אחד מהצופים נהנה, צחק וראה את עצמו בכל סיפור. 
מופע נוסף היה “הנסיעה האחרונה” – בנושא זהירות בדרכים, 
בקשת  לאור  גלים,  ניר  חברי  עם  בשיתוף  הועלה  זה  מופע 
על  יישובי  בדיון  לפתוח  מנת  על  המופע  את  להביא  הישוב 

תכניות עבודה בתחום הזהירות בדרכים. 

חודש ירוק
בחודש שבט שהוא “חודש ירוק”, הבאנו לישובים מגוון רחב 
של אירועים: “מה אפשר לעשות בעלה”, מפגש עם מאיירת 
וכן  מאיצטרובלים,  יצירה  סדנת  צרפתי,  נורית  ילדים  ספרי 

התקיימו נטיעות בחלק מהישובים.

נורית צרפתי המאיירת בבני דרוםנטיעת עץ בביה”ס עמיחי עם שני ראשי המועצה – הקודם והנוכחי

אירועי תרבות 
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בגני הילדים התקיימה הצגת תיאטרון בובות של “האורן שלא 
שמח בחלקו”. ילדי המעונות והגנים צפו בהצגה בנושא מיחזור, 

“פח הזבל שלי” ולסיום יצרו עציץ מקושט עם שתיל.
כלים  והביאו  לילדים,  תרבות  בפעילות  שהשתתפו  ילדים 

למיחזור, זכו באופניים מתנת המתנ”ס.

של  פעילות  התקיימה  השמחה,  חודש  אדר,  חודש  לכבוד 
“תופפויה”, פעילות בה כל הילדים נגנו בתופים ונהנו ממשחקי 
בנוסף  רעשנים.  הילדים  הכינו  לסיום  וסיפורים.  שירה  קצב, 
התקיימה הצגת להטוטים עם עמי ויהודה. כולם התלהבו ונהנו 

מהתעלולים בכדורים, אש, רכיבת חד אופן ועוד.

השנה התקיימו עוד שני אירועים. במסגרת ימי תרבות, הועלה 
סמלי.  במחיר  וושינגטון  בגבעת  קונצרט”  של  “צעצוע  המופע 

המופע היה בעזרת מפעל הפיס. 
ותיקים  “אומנים  של  במבצע  יצא  ותיקים  לאזרחים  המשרד 
למען אזרחים ותיקים”. אלינו למתנ”ס הגיעו יעקב נווה ומתי סרי 
במופע “מאריק אינשטיין עד יוסי בנאי”.  חווינו גם משיריה של 

נעמי שמר, במופע מיוחד, מרגש ומאד נוסטלגי.

ומה צפוי לאחר חג הפסח?
ערב שירי לוחמים עם אהרון פררה: “כי במותם  יום הזיכרון: 
ציוו לנו את החיים”. אי”ה ביום ראשון ד’ באייר תשע”ד ) 4/5/14( 
בשעה 21:15 באולם בבני דרום. בתוכנית: דברי פתיחה מפי משה 
ליבר, ראש מועצה אזורית חבל יבנה ויו”ר המתנ”ס. שירה בציבור 

עם אהרון פררה. הציבור מוזמן!  הכניסה חופשית!
אייר  כ”ח  רביעי  ביום  עמדי  עידן  של  הופעה  ירושלים:  יום 
כרטיסים  וושינגטון.  בגבעת   20:45 בשעה   28/5/14 תשע”ג  
50 ₪. המקומות  ביום המופע:  40 ₪ לאדם.  במכירה מוקדמת: 

מסומנים, כל הקודם זוכה!
 )2/7/14( ד’ בתמוז  רביעי  ביום  נורית הירש:  יום האישה עם 

באולם בגבעת וושינגטון. נא שיירנו יום זה ביומנכם.

להטוטים בפורים בניר גלים

מתי סרי בערב לאזרחים ותיקים



20 | מקצות החבל | פסח תשע”ד

ספורט וחוגים בחבל יבנה 
הליכה,  בריאה,  מועצה  חוגים,  ספורט, 
ריצה, הרצאות, נבחרות, תחרויות, מירוץ, 

צעדה ועוד
אם היינו ממשיכים, הדף היה מתמלא. 
לא נוכל לפרט את הכל כי ברוך ה’ באמת 

יש הרבה.
מוכיחים  המועצה  תושבי  ככלל, 
לעצמם ולנו עד כמה הספורט והפעילות 
הגופנית הינם חלק בלתי נפרד מחיי היום 
ולכל  תחום,  אחד  לכל  כולנו.  של  יום 
אחד אהבה משלו, ותפקידנו לתת מענה 

“כמעט לכולם”.
את היום יום הספורטיבי שלנו מפעילה 
שורי מזה שנים רבות, החל מחוגים לילדי 
הגן, דרך קבוצות ספורט תחרותיות, ועד 

לספורט עממי לכל הגילאים.
לו  מחוצה  ואף  החבל  מתושבי  רבים 

משתתפים בחוגי המתנ”ס.
היישובים  בכל  מתקיימים  החוגים 
מוזיקה  אומנויות,  ספורט,  חוגי  וכוללים 

ועוד.

אז מה היה לנו? 
טניס  אליפות  בחנוכה,  כדורסל  הפנינג 
יום  שולחן בחנוכה, פורימון טניס מגרש, 
הספורט הבינלאומי, פתיחת מגרש המיני 
ושמחה  קצב  ערב  גמליאל,  בבית  פיץ 

סטריטבול  וטורניר  אדר  בחודש  לנשים 
הכנסת  בתי  אליפות  וגם  פורים.  בשושן 

בקיץ.

פרויקט שחיה לכיתות ה’
עמיחי  הספר  מבית  ה’  כיתה  ילדי   74
בפרויקט  השנייה  השנה  זו  השתתפו 
השחייה מטעם משרד החינוך,  בהנחיית 
חשיבות  בתחום.  מקצועיות  מורות   3
השחייה  יכולות  בחיזוק  הינו  הפרויקט 

של הילדים.
את  כשראינו  שיעורים,   10 לאחר 
גדול  כמה  עד  הבנו  הבחנים,  תוצאות 
סיום.  לבוחן  כניסה  בוחן  בין  הפער 
תלמידים   3 רק  הכניסה  בבוחן  לדוגמא: 
בתום  “שחיין”.  של  בקריטריון  עמדו 
הפרוייקט עמדו 61  תלמידים בקריטריון 
חלק  שנטלו  הגורמים  לכל  ברכות  הזה. 

בהצלחת הפרוייקט החשוב הזה.
ותוצאותיהם  הקריטריונים  שאר  את 

ניתן לקבל במזכירות ביה”ס.

 כדורשת לנשים – 
ערב של קצב ושמחה לנשים 

הכדורשת  משחק  עשה  אצלנו  גם 
“חניה קלה” בערב של קצב ושמחה. 

בריאות  במטעמי  כובדנו  בכניסה 
לשמירה על הגיזרה, ובמרק חם וטעים 

ממטבחם הטעים של ילדי הגנים.
בפאתי המגרש חיכתה לנו מאפרת 
חיוך  פנינו  על  שהעלתה  מקצועית 
צבעוני ומנצנץ. נכנסנו לקצב ולאוירה 
פיטסטיקס  מקלות  עם  השמחה 
בנות  בהפעלת  עליזה  ומוזיקה 

הזומבה.
טורניר  החל  קצר  הסבר  לאחר 

הכדורשת המלהיב בעידוד מהיציע.
ומוצלחים,  סוערים  היו  המשחקים 
ובכושר  מצויינות  הקבוצות 

והמעודדות היו נהדרות.
במקום הראשון זכתה קבוצת גבעת 

וושינגטון
בשני – ניר גלים 

בשלישי – בית גמליאל 
ברביעי – בן זכאי 

ובשישי...  יבנה,  – קבוצת  בחמישי  
אלו שלא השתתפו הפעם אבל בטוח 

יבואו בפעם הבאה.
סדנת  נערכה  למשחקים,  במקביל 
חיים  בן  שוש  ע”י  בריאה”  “תזונה 
ממבחר  עימה  שהביאה  מניצן, 
המטעמים שרקחה, בישלה ואפתה - 

על טהרת המזון הבריא.

ערב קצב ושמחה לנשים
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כשהסטודנטיות נפגשו עם ילדי הגנים ביום ספורט ייחודי 
של  משותפת  פעילות 
וושינטון,  בגבעת  הסטודנטיות 
מחלקת חינוך וילדי הגנים במועצה.

הגיעו  יבנה  חבל  במועצת  הגנים  ילדי 
הספורט  למתקני  כשבועיים  לפני 
זכו  שם  וושינגטון,  גבעת  במכללת 
ידי  על  שהועברו  פעילויות  לעשרות 

הסטודנטיות.
שיפור  היתה  הפעילות  מטרת 
חשבון  לימוד  תוך  הגסה  המוטוריקה 
ואוריינות. רכז הדרכה פדגוגית במכללת 
סיפר  יוגב  יצחק  ד”ר  וושינגטון,  גבעת 
את  שמבטא  שיא  יום  “זהו  כי:  מציין 

כשסטודנטים  במכללה,  השדה  קשרי 
רחל  ד”ר  בראשות  הרך  לגיל  במסלול 
גופני,  וינקלר ובמסלול לגיל הרך בחינוך 
לילדים פעילויות  ניצן, העבירו  ד”ר חנה 
אפשרנו  בעצם  וכך  מותאמות,  ספורט 
במהלך  שלמדו  מה  כל  את  ליישם  להן 

התואר”.   
שבניר  רקפת  בגן  גננת  ועלני,  נועה 
עוזרת  גופנית  “פעילות  כי  אמרה  גלים, 
נהנו  הם  ולשמחתנו  להשתחרר,  לילדים 
הזה  מהסוג  פעילויות  פעולה.  ושיתפו 
מוטוריקה  מבחינת  ומאתגרות  עוזרות 
רק  לא  ש”הילדים  הוסיפה  היא  גסה”. 
נהנו מחוויית הספורט, אלא גם למדו וזה 

היתרון הבולט”. 

במועצה פועלים שישה גני חובה בהם 
בבני  ‘שושן’  יבנה,  בקבוצת  ‘צבעוני’  גן 
דרום, ‘רקפת’ בניר גלים, ‘נרקיס’ בגבעת 
“מגיע  גמליאל.  בבית  ו-’אורן’  וושינגטון 
מחלקת  המתנ”ס,  לצוות  ענק  כוח  יישר 
הילדים  את  שהסיעו  לנהגים  החינוך, 
בבטחה, ד”ר רחל וינקלר, ד”ר יצחק יוגב, 
לחנה ניצן ולצוות ההנהלה והסטודנטיות 
שאפשרו  וושינגטון  גבעת  מכללת  של 
אודליה  סיפרה  האירוע”,  קיום  את 
מסכמת:  והיא  האירוע.  מיוזמות  גברא 
להיות  צריך  שהלימוד  מאמינים  “אנחנו 
לסטודנטיות  אפשר  האירוע  מעשי-  גם 
להפוך לגננות ומורות טובות יותר, אנחנו 

נמשיך ונקדם את שיתוף הפעולה”.
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 ,2007 אפריל  בחודש  שנים,   7 לפני 
החלטנו, רכזת הספורט והחוגים במתנ”ס 
מנהל מחלקת  שלם,  ואסי  לוי  שורי 
הכדורסל  ענף  את  לקחת  הכדורסל, 
ולהפוך אותו לספורט התחרותי המוביל 
למעלה   ,2014 שנת  בשלהי  במועצה. 
מ-7 שנים אנחנו יכולים לומר בוודאות: 

“חבל יבנה בהחלט על מפת הכדורסל”.

סמל: חשוב שיהיה לילדים סמל 
שיוכלו להזדהות איתו הן מבחינה 
ערכית  מבחינה  והן  ספורטיבית 
עדי  של  האדיבה  בעזרתה  ודתית. 
חן יש לנו סמל והוא מופיע על כל 
כמעט  היום  הילדים.  של  חולצה 
שקופץ  הכדור  את  מכירים  כולם 

בחבל, כשכיפה לראשו.

הכדורסל בחבל יבנה: אנחנו על המפה

נבחרות:

ומתמיד.  מאז  הצליחו  שלנו  הנבחרות 
מנהל  שולץ,  מוטי  את  זוכרים  כולם 
בני  את  שאימן  יבנה  בקבוצת  החטיבה 
שחקני  של  ההורים  היום  שבנינו,  ה30 
לנגרמן,  יואב  את  נשכח  לא  העתיד. 
המנהל המיתולוגי, שהיה מרעים בקולו 
ביציע.  סוררים  ילדים  על  מהמזכירות 
כדורסל  ששיחק  אחד  שכל  דמות  הוא 
ברכת  לו  נשלח  ומכאן  מכיר  במועצה 

רפואה שלמה.
המחלקה מונה כיום 6 נבחרות:

בוגרים )גילאי +18( בגבעת ושינגטון.
יא-יב(:  )כיתות  נוער  קבוצות  שתי 
תיכון קבוצת יבנה שלקח על עצמו לשלב 
והקבוצה  הפנימיה,  בהווי  הקבוצה  את 

את  שממשיכה  הרצוג  מנווה  החדשה 
העונה  כבר  זו  בליגה  הראשונים  צעדיה 

השלישית.
נערים )י’( - בעקבות הגידול בקבוצות, 
קבוצת הנערים שיחקה בליגה המחוזית 
הם  הבאה  בשנה  באליפות.  זכתה  ואף 
מוזמנים  כולם  הארצית.  בליגה  ישחקו 
החדשה  לחוויה  שותפים  ולהיות  לבוא 
הקבוצות  מול  התמודדות  והמרתקת, 

הטובות בארץ.
הומוגנית  קבוצה   - )ט’(  נערים 
שממשיכה יחד, מטפסת במעלה הטבלה, 
ומתחילה את משחקי סיום העונה בבית 
בליגה  ישחקו  הבאה  בשנה  העליון. 

הארצית, נאחל להם בהצלחה רבה.
ילדים )ז’-ח’( - עם סיום הליגה האזורית 
בליגות  לראשונה  דרכם  את  עושים  הם 

האיגוד יחד עם כיתות ח’ ה’וותיקים’.
בו  העונה  סיום  לטקס  נערכים  אנחנו 
כי   לציין  יש  למצטיינים.  גביעים  נחלק 
האחרונה  בשנה  בנוכחותם  אותנו  כיבדו 
טפירו,  ומאיר  דניאל  מוטי  העבר  שחקני 
מנהל מחלקת הנוער של מכבי ת”א ועוד.

בית הספר לכדורסל
להגדיל  היתה  הגדולות  המטרות  אחת 
כדורסל,  במשחקי  הילדים  כמות  את 
שחקנים  של  גדולה  עתודה  להכין  כדי 
והיום  בכך,  הצלחנו  ספק  ללא  לנבחרות. 
בית הספר לכדורסל מונה מעל 60 ילדים 

מכיתות ב’-ו’.
את  ולומדים  מתחילים  ב’  כיתות 
ביד  ביקרו  גם  לאחרונה  המשחק, 



 פסח תשע”ד | מקצות החבל | 23

המקומית.  הקבוצה  עם  למפגש  בנימין 
המקום  כאן  רבה.  הייתה  ההתרגשות 
להודות להורים שטרחו והגיעו לעודד את 

הילדים.
הרצף,  את  ממשיכים  ג’-ד’  כיתות 
עם  ומתמודדים  ברביעיות  משחקים 

המשחק בצורה מעוררת כבוד.
שניה  שנה  כבר  משחקים  ה’-ו’  כיתות 
הקרובות  המועצות  עם  האזורית  בליגה 

אלינו ועושים חיל.

פעילויות בית הספר 
לכדורסל בשנה האחרונה:

זהו  חנוכה.  בחג  הורים-ילדים  הפנינג 
כדורסל  שמשחק  ילד  לכל  חשוב  אירוע 
שאבא  בזה  להשוויץ  יכול  הוא  בו  בחוג, 
נערכה  באירוע  בעולם.  הכי  הוא  שלו 
בחלק  ההורים.  עם  משותפת  פעילות 
בתחרות  והבן  האב  התמודדו  השני 
קליעה. היו לנו תחרויות קליעה מרתקות 
ילדי  חלק  נוטלו  בהן  מגוונות  ופעילויות 

החוג בשיתוף הוריהם.
הפכו  החופשות  בחופשים:  פעילויות 
הפכו  מהן  ששתיים  בגלל  למאתגרות 
הגדולות  הכדורסל  לתחרויות  נרדף  לשם 

של המועצה.
משחק  פורים.  שושן  בול  סטריט 
וגם  העולם  את  כבש   3X3 הכדורסל 
מועצה אזורית חבל יבנה נדבקה ב’חיידק’. 
האחרונה  בתחרות  שיחקו  שחקנים   150
המועצות  עם  בשיתוף  יבנה  בקבוצת 
משחקים  עשרות  וגדרות.  שורק  נחל 
לחוויה  זכו  שונות  גיל  בקטגוריות  וזוכים 

מהנה. ראש המועצה חילק את המדליות 
למנצחים והשמחה היתה רבה.

ביניהם  הפרסים,  על  לספונסרים  נודה 
טאבלטים וארוחות זוגיות ומשקפי שמש.

הכנסת”.  בתי  “אליפות  הקיץ:  ליגת 
ארבע שנים במהלכן זינקו מספר הקבוצות 
זמן  נתנה חותמת סופית שגם הקיץ הוא 
השנה  שגם  נקווה  וכדורסל.  חופש  של 
נמשיך ונגדיל את מספר הקבוצות. אנחנו 
הפרסומים  אחרי  לעקוב  אתכם  מזמינים 

ולהתחיל להתאמן.

אמנת הכדורסל
“עוצמת  את  חוווים   אנו  אחת  לא 
ספורטיבית   לא  מאד  בדרך  הספורט“ 
הכדורסל”   “אמנת  של  סיפורה  וזהו 

קהל  השתולל  בהם  מקרים  בעקבות 
בזמן  חפצים  זרק  במגרש,  האוהדים 
מילולית,  באלימות  והתבטא  המשחק 
בלי  בית  משחקי   3 של  עונש  הוטל 
קהל. בשביל להמשיך ולשחק עם קהל, 
בנוכחות  ונחתמה  וזו  אמנה  נכתבה 
ומנהלת  השחקנים  ונציג  הקהל  נציג 
מחלקת ספורט, כיום יש סדרנים  בזמן 
טובה  לאוירה  מקוים  וכולנו  המשחק 

וספורטיבית במגרשנו.
המשך  לכולם  לאחל  המקום  כאן 
פעילות מהנה, ושנזכה לרפואה שלמה 

ולפעילות כדורסל בעתיד.
אסי שלם 

מנהל מחלקת הכדורסל
שורי לוי 

מנהלת מחלקת ספורט

ראש המועצה משה ליבר עם שחקני 
הכדורסל הצעירים

נבחרת כדורסל נערים ט’
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