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"השביל הזה מתחיל כאן"...
מתחדשים במועצה  עמ' 35
נפרדים מביני  עמ' 7-6
מועצה מתנדבת  עמ' 13-8
הכר את הגן  עמ' 17-16
אני והמושב שלי-נוער כותב  עמ' 31-30

את אשר ישנו פה ואשר איננו פה

דבר ראש המועצה
"כִ ּי ִהנֵ ּה ַה ְס ָּתו ָע ָברַ ,הגֶ ֶּשׁם ָח ַלף ָה ַלְך לֹוַ .הנִ ָּצּנִ ים נִ ְראּו ָב ָא ֶרץֵ ,עת ַהזָ ִּמיר ִהגִ ַּיע,
יח"...
וְ קֹול ַהּתֹור נִ ְש ַׁמע ְב ַּא ְר ֵצנּוַ .ה ְת ֵּאנָ ה ָחנְ ָטה ַפגֶ ָּיה ,וְ ַהגְ ָּפנִ ים ְס ָמ ַדר ,נָ ְתנּו ֵר ַ
(שיר השירים).

חג הפסח ,החל באביב ,הינו חג של
מעבר ,שינוי והתחדשות .בימים אלה
של תחילת האביב ,הטבע כולו
מתעורר לחיים חדשים .העצים
מחדשים את פניהם ופורחים
הפרות העתידים לצמוח
לקראת ֵ
מהם .האדם ,גם זה בן זמננו ,פותח
את חלונו וחוזה בכל שפעת הטבע
המתחדש .אין מתאים יותר מעונה זו ,לחוג
בה את הפסח ,המציין לידתה של אומה .גם אצלנו ,בחבל
יבנה ,ההתחדשות מלווה אותנו לא רק במרחבי השדות ,אלא
גם בפירות עמלם של התושבים והעשייה במחלקות השונות
של המועצה.
במרכזו של גיליון זה עומד נושא שהוא אחד מאבני
היסוד של כל חברה וקהילה – הנתינה למען האחר .ערך

חשוב זה ,מתחיל בבית הפרטי בו אנו גדלים – ביתנו האישי
והמשפחתי ,ומתרחב לקהילה ולסביבה .הדוגמה האישית של
המבוגרים מקרינה לילדי החבל וצעיריו ,בדמות של פעילות
ההתנדבותית עניפה ברחבי המועצה ,אשר חלקה מובא
בפניכם בגיליון זה.
המשורר נתן זך כתב "כולנו זקוקים לחסד ,כולנו זקוקים
למגע ,לרכוש חום ולא בכסף...לתת בלי לרצות לקחת ולא
מתוך הרגל" .צוות המועצה משקיע את המיטב ופועל על
מנת לקדם ולשפר את השירות והשירותים המוענקים
לכם ,ולהמשיך ולייצר ניצנים ופירות של התחדשות בכלל
תחומי פעילותה של המועצה :החינוך ,השירותים החברתיים,
הפיתוח ,הביטחון ,איכות הסביבה ,התרבות ,הספורט ,הגיל
הרך והנוער.
מי ייתן ונזכה לקום מדיי בוקר "עם שיר חדש בלב" ולהמשיך
יחד בעשייתנו למען ביתנו ,משפחתנו וקהילתנו.

בברכת חג שמח וכשר,
משה ליבר

הצטרפו לדף הפייסבוק
וקבלו
מידע ,עדכונים וחדשות
מהנעשה ביישובי המועצה
ישירות לפייסבוק שלכם
http://www.facebook.com/hevel.yavne
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ליל הסדר הוא הזמן להעמקת הזהות המשפחתית עם עברנו,
בתחושה שכל הדורות הם משפחה אחת .הרי מגרעיניהם
נוצרנו ,תחושה המעבירה לנו את הרגשות המשפחתיים
המוכרים לנו מחיי היום יום ,גם לעבר יוצאי מצרים.
ֲא ַר ִּמי א ֵֹבד ָא ִבי וַ ּיֵ ֶרד ִמ ְצ ַריְ ָמה וַ ּיָ גָ ר ָׁשם ִּב ְמ ֵתי ְמ ָעט וַ יְ ִהי
ָׁשם ְלגֹוי ּגָ דֹול ָעצּום וָ ָרב :וַ ּיָ ֵרעּו א ָֹתנּו ַה ִּמ ְצ ִרים וַ יְ ַעּנּונּו וַ ּיִ ְּתנּו
ָע ֵלינּו ֲעב ָֹדה ָק ָׁשה :וַ ּנִ ְצ ַעק ֶאל ה' ֱאֹלקי ֲאב ֵֹתינּו וַ ּיִ ְׁש ַמע ה'
ּיֹוצ ֵאנּו
ֶאת ק ֵֹלנּו וַ ּיַ ְרא ֶאת ָענְ יֵ נּו וְ ֶאת ֲע ָמ ֵלנּו וְ ֶאת ַל ֲח ֵצנּו :וַ ִ
ה' ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ְּביָ ד ֲחזָ ָקה ִּובזְ ר ַֹע נְ טּויָ ה ְּובמ ָֹרא ּגָ דֹל ְּובאֹתֹות
ְּובמ ְֹפ ִתים :וַ יְ ִב ֵאנּו ֶאל ַה ָּמקֹום ַהּזֶ ה וַ ּיִ ֶּתן ָלנּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ַהּזֹאת
אׁשית ְּפ ִרי
אתי ֶאת ֵר ִ
ֶא ֶרץ זָ ַבת ָח ָלב ְּוד ָבׁש :וְ ַע ָּתה ִהּנֵ ה ֵה ֵב ִ
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר נָ ַת ָּתה ִּלי ה'  ...וְ ָׂש ַמ ְח ָּת ְבכָ ל ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר נָ ַתן
ְלָך ה' ֱאֹלקיָך ְּול ֵב ֶיתָך ַא ָּתה וְ ַה ֵּלוִ י וְ ַהּגֵ ר ֲא ֶׁשר ְּב ִק ְר ֶּבָך:
[דברים כ"ו]
בליל הסדר ,אנו מתכנסים עם משפחתנו ועם האנשים
היקרים לנו .וידוי הביכורים ,מהווה מעין עיון בהיסטוריה
המשפחתית .הפסוקים הללו אינם מספרים על אנשים
רחוקים או כאלה שניתן לתארם בגוף שלישי " -הם" ,אלא
בגוף ראשון " -אני" .ההיסטוריה של אבותי היא הסיפור שלי.
אבי ,הוא זה שהיה נודד וחסר בית ,הוא זה שנדד למצרים,
ואחר כך נגאל משם על ידי הקב"ה .אני חלק מן העם שעּונה
בעבדות קשה ,ואני זה שהובאתי לכאן ,אל הארץ הפורייה
הזו ,אותה עיבדתי וממנה הצמחתי את הפירות .בדרך התיאור
הזה ,מתאפשר למביא הביכורים ,וגם לנו בליל הסדר ,למלא
את מצוות "בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא
יצא ממצרים".
המרכיב העיקרי של ההגדה של פסח ,הוא אוסף של מדרשי
חז"ל על "מקרא ביכורים" או "וידוי ביכורים" .זוהי המקראה
המצּווה להיאמר על ידי כל אדם מישראל ,שמביא את ביכוריו

אל המקדש .מקור זה הוא אחד מן הקטעים בתורה המתארים
בקצרה את תולדות עם ישראל עד היותו בארצו .האדם ,שהינו
בעליה של נחלה בארץ ישראל ,מביא אל המקדש ביכורים
מפרי אדמתו ,כדי להודות לקב"ה ולהצהיר על אמונתו בו,
ולשתף אנשים אחרים בשמחתו .ברגע זה של מלאות ושמחה,
מצווה אותו אדם לסקור בפני הכהן ,ולמעשה גם בפני עצמו,
את ההיסטוריה של משפחתו ושל עמו ,ולספר על הרעות
והטובות שהביאוהו עד הלום.
בכל נגיעה בעברי אני יכול לזהות משהו שהוא גם אני ,גם
שלי .בכל אחד מאבותי ואימותי יש משהו ממני.
קריאת וידוי הביכורים ,היא כמו עיון בעץ משפחתי .השוני
שלנו מאבותינו ומאימותינו מפתיע ואף כואב לעיתים .בליל
הסדר ,אנו מתמודדים עם העבר שלנו כאנשים פרטיים ,עם
העבר שלנו כחלק ממשפחה .יש לנו אפשרות לבחון את
העבר הזה באופן ביקורתי ,ויש לנו אפשרות להסתכל עליו
מתוך רגשי תודה ואהבה ,כמו שעושה מביא הביכורים .דברי
הוידוי אינם מאשימים ,אלא מלאי תודה על ההתקדמות
שחלה במשך הדורות .הם מבטאים שמחה וסיפוק על
המעמד השונה שיש לי ,כאדם עצמאי ובעל אדמה ורכוש ,על
פני אבותי ואימותי .יש בהם תודה עצומה על החסד שעשה
עמי אלוקים ,ועל הנתינה שנתן לי  -היכולת להתפרנס מפרי
עמלי ,ההיכרות עם עברי ומשפחתי ,והאפשרות לחגוג עם
זולתי את הצלחתי בתודה לאלוקים.
בליל הסדר ,כשאנו מסובים בין בני ובנות משפחתנו  -זו
שנולדנו לתוכה ,או זו שבנינו לנו ,יש בידינו לבחון את עצמנו
לאור הדורות שעברו ,לשמוח בחלקנו ולומר תודה!

חג כשר ושמח,

הרב אליהו סלומון ,רב המועצה

מו”ל :מועצה אזורית חבל יבנה
ד.נ .אבטח מיקוד 7924000
טלפון ,08-8622111 .פקס08-8524343 .
hevel-yavne@hevel-yavne.org.il
עריכה :חגי הוברמן | בלומברג תקשורת
הגהה :רמי עפרוני | בלומברג תקשורת
גרפיקה :סטודיו עדי עיצובים08-8548722 ,
הפקה :בלומברג תקשורת077-5592723 ,
תמונת השער :חנוכת שביל האופניים החדש
מרץ  ,2017צילום :קליק הפקות

לתגובות ,הערות והצעות צרו קשר:
בלומברג תקשורת  -דוברות המועצה
shimrit@a-blumberg.com
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חדשות המועצה
תוספת תקציבית למועצה בעקבות מדד היישובים החדש
לאחרונה פירסמה הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה (הלמ”ס) מדד חדש
ליישובים לשנת  .2016המדד מדרג
את כלל הרשויות בישראל לפי
חוזק חברתי-כלכלי (סוציו-אקונומי)
בדירוג של  .1-10בין הפרמטרים
השונים נבדקו בין היתר ההרכב
הדמוגרפי ,השכלה וחינוך ,רמת חיים,
תעסוקה וגימלאות.
על פי נתוני המדד החדש ירדה
מועצה אזורית חבל יבנה מאשכול 7
לאשכול  - 4על פניו ירידה דרמטית
לכל הדעות .אולם בפועל ,דירוגה של
המועצה באשכול נמוך יותר הינו הישג
משמעותי .זאת מאחר והאשכול אליו

משויכת כל רשות הינו בעל חשיבות
גבוהה ,היות ועל בסיסו נקבעת רמת
זכאותה לסיוע תקציבי מהממשלה.
התקצוב נעשה בצורה דיפרנציאלית,
כאשר ככל שהרשות מדורגת
באשכול נמוך יותר במדד  -היא זוכה
לתמיכה ותקציבים מוגדלים בתחומי
החינוך ,הרווחה ,התרבות ועוד .לכן,
ירידתה של המועצה לאשכול ,4
הינה למעשה עלייה מבורכת מבחינת
הרשות והתושבים.
הסיבה לירידה המשמעותית בדירוג
נובעת בשל העובדה ,שלאחר שנים
ארוכות הצליחה המועצה להכליל את
מוסדות החינוך ישיבת “כרם ביבנה”

וגבעת וושינגטון בחישוב המדד.
כידוע ,מדובר במוסדות הכוללים
בתוכם מאות משפחות סטודנטים
ואברכים ,שמטבע הדברים אינם
עובדים ורמת הארנונה בהם נמוכה
יחסית .מכיוון שבשטח המועצה
קיימים מוסדות חינוך כה גדולים
מסוג זה ,הירידה במדד החברתי-
כלכלי הייתה משמעותית.
כאמור ,לשינוי בדירוג משמעות
חשובה מאד עבור תושבי המועצה,
כאשר הדירוג החדש צפוי להביא
לתוספת תקציבית משמעותית,
שתאפשר להרחיב שירותים שונים
לרווחת התושבים.

שומרים על חבל יפה
המועצה משדרגת את מערך האשפה של החבל
כחלק ממדיניות שיפור השירות
לתושבי החבל ,פועלת המועצה על
מנת לשדרג את מערך פינוי האשפה
ביישובים .במסגרת זו ,הצליחה
המועצה ,לאחר מאמצים רבים ,להעמיד
לרשות יישובי החבל משאית קבועה
אשר תפנה את האשפה החל מחודש
פברואר .פעילות הפינוי תתבצע על פי
ימי איסוף קבועים שהוקצו לכל אחד
מיישובי החבל (המפורסמים באתר

המועצה) .הנכם מוזמנים לפנות למוקד
 106של המועצה בנוגע לכל שאלה או
לקבלת פרטים נוספים בנושא.
שיפור נוסף במערך האשפה
שמקודם בימים אלה וצפוי לצאת
לדרך בעתיד הקרוב ,הינו החלפת
פחי האשפה בכלל יישובי החבל ללא
עלות .במסגרת כך ,צפוי לקבל כל בית
אב במועצה פח חדש בנפח של 360
ליטר ,אשר יחליף את הפח הקיים.

גבעת וושינגטון זוכת פרס ירושלים בתחום החינוך

המהלך תלוי מכרז והמועצה פועלת
רבות לקידומו.
במקביל ,מעודדת המועצה את
תושבי החבל למחזר את האשפה
הביתית ,ומקדמת בימים אלה שילוב
פח כתום ביישובים השונים .בפח
הכתום ניתן להשליך אריזות מכל
סוג שהוא ,לרבות שקיות ניילון.
הוספת הפח הכתום אמורה להפחית
משמעותית את כמויות האשפה.

הנהלה ציבורית של אנשי מעשה
ורוח מובילים בתחומם ,ובראשה
עומד עו"ד בנצי דל ,מנכ"ל משרד
החינוך לשעבר.
"אנו גאים מאוד על קבלת הפרס",
מציין סעדה" .כל אנשי קריית החינוך
גבעת וושינגטון  -הסגל האקדמי,
הסגל המנהלי ,אנשי ההוראה ,מנהלי
המוסדות ועובדי הקריה  -לכולם
חלק נכבד בפרס ,שכן בזכותם גבעת
וושינגטון צמחה והגיעה אל פסגת
החינוך".

לאחרונה התקיים כנס ירושלים,
אקטואליים
בנושאים
העוסק
בתחומים שונים ,במעמד נשיא
המדינה ,הרב הראשי לישראל ,שרים,
חברי כנסת ומכובדים רבים נוספים.
במסגרת הכנס הוענק פרס ירושלים
לארגונים ומוסדות מובילים בתחומם.
פרס ירושלים בתחום החינוך הוענק
על ידי שר החינוך נפתלי בנט
לקריית החינוך גבעת וושינגטון
בגין התחדשות מתמדת והתרחבות

משפרים את המצלמות באוטובוסים לטובת תלמידי המועצה
כחלק מתהליך שיפור מערך ההסעות
שמעניקה המועצה לתלמידי החבל
והבטחת ביטחון התלמידים בדרכים,
החלה המועצה לאחרונה בתהליך שדרוג
המצלמות המותקנות באוטובוסים
המשמשים להסעת התלמידים .ייחודן
של המצלמות החדשות ,שהותקנו נכון
לעכשיו כפיילוט בשלושה אוטובוסים,
הינו בכך שהן משדרות בזמן אמת את
הנעשה באוטובוס .המצלמות הקיימות
עד כה ,עבדו על בסיס הקלטה ,כך
שרק בסיום הנסיעה ניתן היה לצפות
בהקלטות .לעומת זאת ,המצלמות
החדשות משדרות בזמן אמת
מהאוטובוס למחשבו של מנהל מחלקת
התחבורה במועצה ,אלי אלפסי ,וכן
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בתחומי חינוך רבים ומגוונים.
מאז נוסדה גבעת וושינגטון בשנת
תש"י ( )1950ועד היום ,התפתח
המקום לקריית חינוך גדולה ומובילה
בה לומדים כיום כ 2500-תלמידות
וסטודנטים ב– 10מוסדות חינוך
שונים .את הקריה מנהל כיום מר יקי
סעדה ,תלמיד הגבעה שהפך למנהל
קריית החינוך ,שהקריה בשבילו היא
לא רק מקום עבודה ,אלא מפעל
חיים של ממש .לגבעת וושינגטון

בנצי דל" :פרס ירושלים ,כמו גם
פרסים נוספים שבהם זוכה גבעת
וושינגטון מעת לעת ,מוענק להנהלה
ולעובדים בזכות ולאחר עבודה מסורה
והתפתחות מתמדת .קרית החינוך
האקדמית גבעת וושינגטון התפתחה
בתחומים רבים ,ובד בבד ישנו גידול
משמעותי בכל תחומי הלימוד .כך,
לפני מספר שנים החליטה הנהלת
קריית החינוך למנף ולקדם את תחומי
האמנויות ולאפשר לבני ובנות המגזר
הדתי להשתלב במוסדות המותאמים
להם ,ואכן עשתה את דריסת הרגל
המשמעותית ביותר בתחומים אלה".

למנהלת בית הספר עמיח”י רחל שפרון.
בנוסף ,הנהגים עצמם יהיו מחוברים
מעתה לאפליקציה דרכה יוכלו לתעד
את המתרחש באוטובוס במידת הצורך,
ולהעביר את הדברים באופן מיידי.
“המצלמות החדשות יאפשרו לנו
לעקוב בזמן אמת אחר התנהגות
התלמידים ,על מנת שנוכל לשמור
על ביטחונם ובטיחותם” ,מציין מנהל

מחלקת התחבורה במועצה ,אלי אלפסי.
“במידה והפיילוט שהתחלנו יעבור
בהצלחה ,נתקין את המצלמות החדשות
בשאר האוטובוסים המשמשים להסעת
התלמידים”.
ראש המועצה משה ליבר“ :ילדי
המועצה מבלים מדיי יום זמן לא מבוטל
באוטובוסים בנסיעה אל מוסדות
החינוך וחזרה מהם .על מנת להבטיח
שישובו הביתה בשלום ובבטחה,
החלטנו לשדרג את מערך המצלמות
באוטובוסים כך שלנהגים ,לצוות
מערך ההסעות ולצוותים החינוכיים,
יהיו הכלים הטכנולוגים שיאפשרו
להם להיות עם היד על הדופק בכל
רגע”.
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נפרדים
מביני
ראש המועצה
שדלתו היתה
פתוחה לכל
חגי הוברמן
"ביני היה איש רב פעלים שעסק במשך עשרות בשנים
בצרכי ציבור באמונה מתוך כישרון מיוחד" ,כך נפרד ראש
המועצה ,משה ליבר ,מקודמו בתפקיד ,אליעזר (ביני) ביננפלד,
שהלך לעולמו בט"ז בחשוון השנה בגיל  81ממחלה קשה.
ביני נקבר בבית הקברות של בני-דרום ,היישוב ששימש
ביתו במשך  60שנה ,ועימו היה מזוהה יותר מכל" .ביני פיתח
והוביל במשך כשני עשורים את יישובי מועצת חבל יבנה,
אזורי התעשייה וכלל המוסדות שבתחומה להישגים גדולים
בדרך התורה ,העבודה ובניין ארץ ישראל" הוסיף ליבר
שאף שימש בעבר כסגנו של ביני במועצה" .מעבר לרשימת
ההישגים הארוכה ,נראה כי הדבר החשוב והמשמעותי היה
האדם שעמד מאחוריהם .האיש המסור והנחוש ,שידע להיות
קשוח במקומות שצריך ,ובו בזמן לעולם הייתה אוזנו כרויה
לדעותיהם והצעותיהם של אחרים".
ביני נולד בתל-אביב בשנת תרצ"ו .1936 ,בילדותו למד
בביה"ס היסודי ביל"ו ובתיכון העירוני-דתי צייטלין .בהיותו בן
 16נפטרה אמו ,וביני ,כבן בכור ,עזר לאביו לנהל את משק
הבית ,ולגדל את אחיו הצעיר ישראל יבדל"א .בבני-עקיבא
היה בשבט 'איתנים' ,ועם תום לימודיו הצטרף לגרעין איתנים
המיתולוגי של תנועת 'בני עקיבא' .מדריך השבט היה יו"ר
מרכז ישיבות בנ"ע וישיבת אור עציון דהיום ,הרב חיים דרוקמן,
שיהיה לימים מחותנו של ביני  -אביה של ברוריה ,אשת הרב
עוזי ביננפלד" .הכרתי את ביני  66שנים ,ועלי להודות שלא
העליתי לרגע בדעתי שבעתיד יהיה ביני סבם של נכדיי" ,סיפר
לימים הרב דרוקמן.
רבים מחברי הגרעין היו בוגרי ישיבת בני עקיבא בכפר
הרא"ה .בין חברי הגרעין היו זבולון המר ז"ל (לימים ח"כ ושר
ומנהיג המפד"ל) ,הרבנים לעתיד צפניה דרורי ,יעקב פילבר,
מזכ"ל בני-עקיבא ידידיה כהן ,ועוד רבים ,והיה זה הגרעין
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הראשון שיצא לשנת לימודים בישיבה לפני גיוסו לצה"ל .ביני
למד בישיבת נתיב-מאיר ,בעוד חלק מחבריו למדו בישיבות
'כרם-ביבנה' ו'מרכז הרב'.
בקיץ תשט"ו ,1955 ,התגייס הגרעין לנח"ל ,עבר טירונות
והצטרף לקיבוץ כפר-דרום במקומו המחודש ,אז עדיין קיבוץ
שהוקם בידי יוצאי כפר-דרום אחרי שנעקר לאשדוד מחבל
עזה .בתקופת השל"ת התבקש ביני להיות קומונר בבני-עקיבא
ומורה בבית הספר 'תחכמוני' ,תפקידים שמלא בשמחה וברצון.
אחרי השחרור נשאר ביני בכפר-דרום ,והיה בין המובילים
את הפיכת המקום למושב השיתופי בני-דרום .בבני דרום
הכיר גם את אשתו הדסה ע"ה ,שנפטרה  18שנים לפניו .לזוג
נולדו שלושה ילדים :הרב עמיהוד בניה – כיום רב המועצה
גבעת ברנר ,הרב עוזי ביננפלד ראש מדרשת "אורות עציון"
בגבעת וושינגטון ,ומלכה אשל ,כלתו של נתן אשל ,לשעבר
ראש לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו .משלושת ילדיו
זכה לראות עשרות נכדים ונינים.

קראו למושב 'ביני דרום'
בשנות ה 60-למד ביני כלכלה באוניברסיטת בר-אילן .אחרי
שסיים את לימודיו נשאר באוניברסיטה כעוזר הוראה ,ובהמשך
שימש כמורה ומרצה במשרות חלקיות – שכן במקביל המשיך
לעבוד גם במשק במושב בני-דרום.
מראשית דרכו בבני-דרום ,חבריו של ביני זיהו מיידית את
כישוריו ,בעיקר הכלכליים ,וכך הפך כבר בגיל  24להיות גזבר
הקיבוץ .למעשה מאותם ימים ,ועד לשנתיים וחצי האחרונות
של חייו ,שימש כשליח ציבור ,במרבית התפקידים בעמדת
הנהגה" .כאיש אקדמיה יכול היה ביני לעשות קריירה אקדמית
מפוארת ,אך בחר להקדיש את חייו למען עם ישראל" ,ספד
לו הרב דרוקמן.

"היית כל כך מזוהה עם המשק ,עד שפעם פגשתי אדם,
שלא ידע על הקשר המשפחתי ,וכששאל אותי מהיכן אני,
ולאחר שעניתי שמבני דרום ,הוא הפטיר' :אתה מתכוון 'לביני
דרום'" ,ספד לו בנו הרב עוזי ביננפלד בהלוויה" .בשיחה בינינו,
אמרתי לך' :אבא ,יכולת להיות מנכ"ל של ...יכולת להיות
חבר כנסת' ,עצרת אותי ואמרת' :אבל בתורה לא כתוב 'אשר
ברא אלוקים להיות' '...כל עוד יש כח ,צריך לעשות' .נאה
דרשת נאה קיימת".
בחודש ינואר  1970יצא ביני לשליחות בארה"ב מטעם
הסוכנות לצורך הבאת עולים .הוא ניהל את משרד העלייה
של הסוכנות בניו-יורק ,בשנים שאחרי מלחמת ששת הימים,
שבהן ניכרה תנופת עליה גדולה .את שהותו בארה"ב ניצל
להשלמת תואר שני במינהל עסקים באוניברסיטת ניו-יורק,
והמשפחה חזרה ארצה אחרי כשלוש שנים.

גמליאל ובן-זכאי .הרחבות אלו גרמו לכך שהיישובים גדלו
באופן מאסיבי והאוכלוסייה הפכה צעירה יותר ,דבר ששיפר
את המצב החברתי .ההרחבות אף הביאו לגידול במספר
התלמידים ,גני הילדים והפעוטונים  -מהלך שעצר את
הזדקנות האזור והזרים דם חדש ליישובים.

כספי הפרס הופנו למלגות

החבר בוועדת שרים – שלא היה שר
בשנים  1984-1981שימש כיועצו של שר החינוך זבולון
המר ,חברו לגרעין וחברו האישי .המר ,כבכיר במפד"ל,
התמנה לחבר בוועדת שרים לענייני כלכלה ,אולם היות
ונושאי כלכלה מעולם לא היו מתחומי התמחותו של שר
החינוך ,הוא קיבל אישור מיוחד מראש הממשלה מנחם בגין,
שביני יחליף אותו בדיונים ,וכאשר יגיעו להצבעה – ביני יזעיק
את המר וזה יצביע .וכך ,במשך כ 3-שנים ישב ביני לצידם
של שרי הממשלה בדיונים כלכליים מכריעים ,ורק בשעת
ההצבעה היה קורא לזבולון המר ,ומדריך אותו כיצד להצביע.
בהמשך שימש כמרכז חטיבת המושבים השיתופיים של
איגוד המושבים ,חזר לבני דרום לשמש כמרכז משק וכיהן
כסגן ראש המועצה בתקופת כהונתו של שרגא שמר .משנת
 1993החליף ביני את שרגא שמר כראש המועצה החמישי
של המועצה מאז ייסודה  -תפקיד אותו מילא במשך 20
שנה .בתקופתו כראש מועצה אזורית חבל יבנה ,עברה
המועצה שינויים מפליגים .כך לדוגמה ,כשנבחר בשנת 1993
מנתה אוכלוסיית החבל כ 2400-נפשות בלבד ,ואילו במועד
פרישתו מנתה האוכלוסייה מעל  5000תושבים .מספר
התלמידים בבית ספר היסודי קפץ אף הוא בתקופה זו ,מכ-
 200תלמידים ליותר מ.500-
בתקופתו קמו שכונות ההרחבה ביישובים החקלאיים –
כולל ביישובים השיתופיים בני-דרום וניר-גלים ,וכן בבית-

במשך  15שנה ברציפות ,זכתה המועצה בראשותו של
ביני בפרס ניהול תקין ויעיל של המועצה האזורית .הפרס
היה מלווה בתעודת הצטיינות שהוגשה למועצה על ידי שרי
הפנים והאוצר מכל הממשלות והמפלגות ,ובפרס כספי של
 300-250אלף  .₪ביוזמתו של ביני ,הכסף הוקדש על ידי
המועצה לחלוקת מלגות לסטודנטים ולתלמידי מוסדות
חינוך תורניים ,יוזמה שלא קיימת בהיקפים אלה במועצות
רבות אחרות .כ 300-תלמידים וסטודנטים זכו מדי שנה
במלגות הללו.
בדצמבר  ,2013בהגיעו לגיל  77ואחרי קריירה עשירה
של פעילות ציבורית ,אקדמאית והתיישבותית ,החליט ביני
סוף סוף לפרוש לפנסיה ,סיים את תפקידו והעבירו לראש
המועצה הנוכחי משה ליבר" .במשך  20שנותיי נהניתי
מהתפקיד שמילאתי והגעתי לתחושת סיפוק של עשייה
בכל התחומים  -החל מהקשר ההדוק עם הגנים ובתי הספר
במערכת החינוך ,ועד הקשר עם המרכז לקשיש" ,סיפר ביני
במסיבה שנערכה לכבודו לאחר פרישתו.
בשנה וחצי האחרונה לחייו חלה במחלה קשה ,ממנה לא
התאושש .יהי זכרו ברוך!
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{ מועצה מתנדבת }

נותנים מכל הלב
"לתת כמו הפרחים,
מפיצים ריח לכולם:
בלי חשבונות ,בלי תמורה,
סתם משום שהם פרחים"
(אסתר קל)
שורשי ההתנדבות והנתינה במועצה ,נותנים את פירותיהם
ויבולם בכל אשר נפנה ברחבי החבל .בין אם במסגרת
הפעילות וחיי היומיום הפנימיים של כל יישוב ויישוב ,בין אם
במסגרות ויחידות מאורגנות שונות הפועלות במועצה ,ובין
אם כאנשים בודדים  -התברכנו בקהילה שופעת מתנדבים
התורמים מזמנם ומרצם למען הכלל .יצאנו לפגוש חלק
מהם ,ולהביא בפניכם הצצה לעשייתם הברוכה למען כולנו.

מאוחדים להצלה

השנה האחרונה הביאה עמה חיזוק מקומי בגזרת הביטחון
והחירום במועצה ,עם הקמתה של יחידת מתנדבים של
אירגון "איחוד הצלה" בחבל ,הנותנת מענה לאזורנו בימי
שיגרה וכמובן בחירום.
אירגון "איחוד הצלה" מבקש להעניק מענה בפרק הזמן
שבין קבלת קריאה לטיפול רפואי ועד הגעתו של אמבולנס
לזירת האירוע .ישנם מקרים בהם פרק הזמן שעובר הוא
ארוך ועלול לעלות בחיים ,ולכך האירגון מבקש לתת מענה.
בחבל יבנה פועלים כיום שני צוותי מתנדבים של האירגון–
האחד והחדש מבין השניים ,כולל  10כוננים הפועלים באזור
גבעת וושינגטון ,קבוצת יבנה וכרם ביבנה .השני ,כולל
שמונה כוננים ,ביניהם גם רופא ופרמדיק ,הפועלים באזור
בית גמליאל .כל הכוננים ובעלי התפקידים בצוותים פועלים
בהתנדבות מלאה ,זאת לאחר שסיימו קורס הכשרה מיוחד,
תהליך השתלמויות בשטח שכולל מעורבות פעילה בטיפול
ב– 60קריאות וראיון אישי אצל הפרמדיק האזורי .בסופו של
התהליך ,מוענקת למתנדבים הרשאת "כונן פעיל" ,ווסט,
תיק החייאה וציוד בשווי עשרת אלפי שקלים אליו הצטרף
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לאחרונה גם ציוד החייאה .בקרוב אף אמורים לקבל צוותי
החבל של האירגון שלושה אופנועים ,באמצעותם יוכלו
להעניק מענה מהיר יותר לקריאות המגיעות .המתנדבים
נותנים מענה לתאונות דרכים ,מחלות וכל מקרה חירום
רפואי.
" חובתנו לדאוג ככל יכולתנו לשלומם ובריאותם של
תושבי המועצה" ,מציין ראש המועצה משה ליבר ומוסיף:
"המטרה שלנו היא פריסה מירבית של כוננים ,כך שאדם
הזקוק לעזרה רפואית יקבל מענה ראשוני מהיר ככל
האפשר .אני מודה למתנדבי הארגון וקורא לתושבים נוספים
להצטרף למלאכתם החשובה".
"המתנדבים מחוברים לאפליקציה המאתרת בכל רגע נתון
את מיקומם ,זאת בנוסף למכשיר מירס אותו הם נושאים
מרבית הזמן במצב פעיל ,לרבות בשבתות" ,מציין מאור
בראל ,תושב כרם ביבנה העומד בראש צוותי "איחוד הצלה"
בחבל ומכהן אף הוא בתפקיד בהתנדבות מלאה .בראל
מוסיף" :כשמתקבלת קריאה ,שלושת הכוננים הקרובים
ביותר מוזנקים ,וברגע שכונן מאשר את הקריאה הוא יוצא
לטפל בה ברכבו הפרטי ,כך שמלבד ההתנדבות עצמה הוא
תורם גם מכספו .אפילו שהמתנדבים נוסעים אל מחוץ
לאזור החבל ,המוקד יודע היכן הם נמצאים והם יכולים
להעניק מענה באותו אזור בשעת הצורך" .בראל מסביר כי
בהגעה לזירה המתנדבים מעניקים מענה ראשוני ונוכחים
במקום עד סוף הטיפול במקרה" .בגיזרה שלנו אנו עובדים
בהרמוניה ושיתוף פעולה מלא עם מד"א" ,הוא מדגיש.
"יציאה למקרה ממוצע אורכת לא פחות מ– 20עד 30
דקות בממוצע" ,מציין בראל" .כונן עונה בשנה ל200-
מקרים לערך ,ומשקיע בהתנדבותו בארגון  85שעות בשנה
לקריאות בלבד .כשמוסיפים לכך פעילויות נוספות ,הדבר
מסתכם בכ– 150שעות התנדבות".
הפעילויות הנוספות אותן מזכיר בראל הינן בין השאר
השתלמויות מקצועיות בהן נדרשים המתנדבים לקחת חלק
במהלך השנה ,כדי שיוכלו להמשיך ולהתנדב במסגרת
האירגון .בנוסף ,הם משתתפים בערבי גיבוש שמקיים
הארגון ,חלקם עם משפחות ,ואף מקבלים מתנות לחגים,
השתלמות משותפת עם בני ובנות זוגם ומתנות לילדים –
שמטרתם להעניק הרגשה שכל המשפחה חלק מהאירגון.
בחיי היום-יום ,ד"ר יוסי וולפיש מבית גמליאל הוא רופא
משפחה ,מנהל מרפאת כללית בעשרת ורופא ניר גלים
וקיבוץ רבדים .לכן ,רבים מופתעים לשמוע שאת שעות
הפנאי שלו בוחר ד"ר וולפיש לנצל ,בין השאר ,להתנדבות
בתחום עיסוקו במסגרת צוות "איחוד הצלה" של החבל ,ולא
לקחת "פסק זמן" מהאינטנסיביות הכרוכה בו.

{ מועצה מתנדבת }
איך הגעת להתנדב בצוות "איחוד הצלה" של החבל?
"החיים זמנו לי אירוע שהאיר את עיניי לצורך והחשיבות
בכך .בערב סוכות לפני מספר שנים ,עת סיימתי את עבודתי
במרפאה ,קיבלתי הודעה שאשתי ושלושת ילדיי היו מעורבים
בתאונת דרכים ביציאה מהמושב ,ושנדרש לפנות אותם
באמבולנס .נכנסתי מיד לרכב ונסעתי דרך שדות המושב,
ושהגעתי למקום התאונה האמבולנס טרם הגיע למקום .מספר
ימים לאחר מכן ,הבנתי בדיעבד שני דברים – האחד ,שהייתי
הראשון שהגיע למקום התאונה .השני ,על מידת ההתגייסות
של המכרים ותושבי המושב לסייע  -לשנע את כלי הרכב שלי
ושל אשתי ממקום התאונה ,להיות לצדנו בבית החולים ,לדאוג
לילדים ועוד" .שתי התובנות הללו הבליטו עבור ד"ר וולפיש את
הרצון והיכולת שלו לעזור במצבי חירום ,ואחרי חיפוש ברשת
הוא מצא באינטרנט את "איחוד הצלה" ופנה אליהם .האחראי
על גיוס המתנדבים התפלא מאד על פנייתו של ד"ר וולפיש
וציין בפניו שבדרך כלל רופאים לא רוצים להתנדב בתחומם כדי
לשמור לעצמם מספר שעות של שקט ופנאי בהן אינם נדרשים
להיות זמינים ובכוננות" .אמרתי לו שזה בדיוק מה שאני רוצה,
כל עוד מדובר בזמן מוגבל ומוגדר .אני מאמין שחשוב וצריך
שרופאי משפחה יהיו מעורבים בקהילה שלהם ,למרות שיש
לזה מחיר משפחתי" ,הוא אומר .מאז הוא מתנדב במסגרת
איחוד הצלה פעם בשבוע .תחילה היה בין מקימי צוות מתנדבי
האירגון בגדרות ,ובהמשך דחף גם להקמת צוות נוסף באזור
החבל ,בו הוא מתנדב כיום.
"מדובר במשהו מאד משמעותי ,בעיקר בכל מה שקשור
להרגעת אנשים" ,מדגיש ד"ר וולפיש" .חשוב להבין שזמן
הגעה ממוצע של אמבולנס באזור שלנו הוא חצי שעה ,למרות
הקירבה לרחובות .אנחנו לעומת זאת ,מגיעים תוך  5-3דקות
לזירת האירוע ,וזה מאד משמעותי היות ועצם הנוכחות שלנו
מרגיעה את האנשים".
יש אירוע מיוחד שזכור לך?
"היה לנו אירוע לפני ארבע שנים בערב ראש השנה .הייתי
במרפאה בעשרת וקיבלנו קריאה על אדם מחוסר הכרה.
כשהגענו למקום ,ראינו שמדובר בבחור צעיר בשנות ה40-
לחייו שלקה בהתקף לב .חקלאי שהיה באזור עשה לו עיסוי
לב בהתאם להדרכה טלפונית שקיבל ,ועם הגעתנו התחלנו
בהחייאה מורכבת שכללה גם מכות חשמל .כעבור  40דקות
חזר לו הדופק .אחרי אירוע כזה מחלחלת בך ההבנה שאתה
במו ידייך הצלת אדם ,וזה שווה את כל שעות ההתנדבות
שאתה משקיע".
מוקד "איחוד הצלה" פועל  24שעות ביממה במספר 1221
(בלי כוכבית) מכל טלפון .תושבים המעוניינים להצטרף
לצוותי "איחוד הצלה" של החבל מוזמנים לפנות למאור בראל
בטלפון.050-5833690 :

המחלצים
יחידת הסע"ר (סיוע עצמי ראשוני) הוקמה לפני חמש
שנים כפיילוט ראשון של פיקוד העורף לרשויות ,והייתה

יחידת הסע"ר הראשונה שהוקמה .כל מקימי וחברי היחידה
הינם חברים בקבוצת יבנה ,וכיום היא פועלת בחסות המועצה
ותפקידה להעניק מענה ראשוני לחילוץ לכודים בשעת חרום.
יהודה שריד ,בן וחבר קבוצת יבנה ,הוא מיוזמי ומקימי היחידה
ואחראי בצח"י הקיבוץ על תחום הביטחון" .היחידה מיומנת
ומאומנת לבצע חילוץ שמוגדר בהגדרת פיקוד העורף חילוץ
קל" ,מסביר שריד .היחידה מורכבת מ 18-מתנדבים ,כולם
מקבוצת יבנה ,שעברו אימון ותרגילים של פיקוד העורף וכן
מבצעים תרגילים עצמאיים.
ראש מחלקת הביטחון במועצה ,שלמה לחר ,מציין כי
"ליחידה קיימים במועצה נגררי ציוד ,כלי עבודה/חילוץ,
גנרטורים לעבודה וציוד תאורה למתן מענה בחבל".
"אנו אמורים להעניק מענה במצב של רעידת אדמה ,פגיעה
במבנה על ידי טיל וכו'" ,מסביר שריד" ,לשמחתנו ,עד כה טרם
הופעלנו .כל חברי היחידה ,שהסכימו לקחת את המשימה על
עצמם ,עושים זאת התנדבות מלאה ,ופיקוד העורף אמור
להפעיל אותנו כאשר יידרש".
"כחבר קבוצת יבנה בפרט ,וכתושב המועצה בכלל ,אני
מלא גאווה על יוזמתם והתנדבותם של מקימי וחברי היחידה",
מציין ראש המועצה משה ליבר.
השנה קיימת אפשרות לבצע הדרכה למתנדבים נוספים
ליחידה ,ותושבים המעוניינים מוזמנים לפנות לראש מחלקת
הביטחון במועצה ,שלמה לחר בטלפון.050-7313186 :

המתמי"דים

כבר מספר שנים פועלת במועצה יחידת המתמי"ד  ,המונה
כיום כ 100-ממתנדבי משמר אזרחי ,מבוגרים ונוער ,הפועלים
תחת פיקוד מג"ב ומשטרת ישראל בכל שטח המועצה
למען ביטחונם השוטף של תושבי החבל" .יחידה זו מהווה
כוח מרכזי במתן מענה ושיפור תחושת הביטחון ליישובינו
בשיגרה ובחירום" ,מציין ראש מחלקת הביטחון במועצה,
שלמה לחר.
"היחידה החלה את דרכה לאחר שבמג"ב הבינו כי ישנם
צרכים מיוחדים של יישוביים כפריים שאינם מקבלים מענה",
מציין מפקד היחידה רן פריינטה ,שאחראי על פעילות
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{ מועצה מתנדבת }
היחידה לצידם של מפקד השיטור יגאל גדקר ,והשוטר
הקהילתי אמנון קסאי.
מתנדבי היחידה עוברים הכשרה על ידי מג"ב ,בהיקף של 40
שעות הכוללת סדרת מפגשי לימודי סמכויות השוטר והמתנדב,
טיפול בזירת עבירה ,בדיקת חשודים ,מטווחים ועוד .לאחר מכן
המתנדבים עוברים חניכה וסיורי שטח ,בסופם הם מקבלים
סמכויות שיטור שונות ,יוצאים עצמאית לשטח ומצטרפים
לפעילות השוטפת של היחידה בחבל .מלבד ההתנדבות
השוטפת ,המתנדבים משקיעים גם זמן בקורסי ריענון והרצאות.
רק לאחרונה הצטרפו ליחידה  26מתנדבים ומתנדבות מבית
גמליאל ,זאת לאחר גל של אירועי פריצה וגניבה ביישוב,
שבעקבותיו נערכה סדרת פגישות עם נציגי מחלקת הביטחון
של המועצה וביטחון הישוב ,שהעלו את הצורך במתנדבים
נוספים בשטח.
"היחידה מכוונת ופועלת בשעות הלילה ,אז מתרחשים
מרבית אירועי הפשיעה והביטחון" ,מסביר פריינטה" .ליחידה
תפקיד משמעותי גם בעיתות חירום ומבצעים ,זאת לאור
הזמינות הגבוהה ,ההגעה הראשונית לשטח וההיכרות ברמת
המיקרו את השטח".
ראשי היחידה מקפידים לטפח את המתנדבים באמצעות
אירועים שונים – הרמות כוסית לחגים ,ברביקיו שנתי ,ערב
משותף עם בני הזוג ועוד .השנה ,החלה גם יוזמה חדשה
ומקסימה בשיתוף עם מרכז היום לקשיש ,במסגרתה מגיעים
מתנדבי היחידה אחת לחודש למרכז להתנדבות במקום.
"אנו מגיעים על מנת ללוות אותם ומשתדלים לעשות את
המקסימום" ,מספר מפקד השיטור יגאל דגקר" ,אנחנו חוזרים
אחרים ,וזה מעניק עוצמות שאי אפשר להסביר".
מקסים בוזגלו ( ,)45תושב בני דרום מזה חמש שנים ,הינו יועץ
פיננסי ומשכנתאות ומרצה בתחום במכללות ואוניברסיטאות,
אבל התנדבות זה משהו שזורם בעורקיו לדבריו עוד כילד.
"עד גיל  40התנדבתי במד"א במשך  25שנה ,וכאשר הגעתי
לבני דרום הבנתי שנושא הביטחון האישי והקהילתי הוא
משהו שדורש מיקוד והתמקדות ,והחלטתי להתנדב ביחידת
המתמי"ד" .בוזגלו מתנדב במתמי"ד כסק"מ – סגל קבע מתנדב,
אשר נדרש ליותר שעות פעילות לצד סמכויות רחבות יותר
דוגמת תדרוך המתנדבים לפני יציאה לשטח וסיוע למפקדים.
הוא מתנדב בלילות אחת לשבוע ,ובעיתות לחץ אפילו יותר
מכך.
מהי ההתנדבות ביחידה עבורך?
"שילוב של רצון להתנדב ולתת עם הרצון לרכוש ערך מוסף
באמצעות ידע נרכש ורקע שמקבלים בתחום האבטחה .יגאל
ורן הם משכמם ומעלה – פשוט דוגמה ומופת גם עבורי כמתנדב
וגם עבור אנשים בכלל .אני גם תורם משלי וגם נתרם מהאנשים
האלה שמעניקים לי המון" .עוד מציין בוזגלו" :חשוב לי להעביר
מסר לאנשים שנמצאים אתנו בחבל המדהים – הזמנים אינם
פשוטים .מג"ב מאפשר לכל יישוב לקבל ניידת ,נשק ויתרת
האמצעים המאפשרים אבטחה של היישוב בו אנו גרים .לכן
מה שנשאר זה רק להתנדב .אני מזמין כל מי שזה מדבר אליו
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ושירגיש שהוא תורם ,להצטרף אלינו ,כי תמיד אנו זקוקים
לעוד מתנדבים".
גם ליאור פורמן ,נשוי ואב לארבעה ילדים המתגורר בבית
גמליאל כבר  20שנה ,מבלה חלק מלילותיו במדי המתמי"ד.
פורמן ,אשר עובד בחברת ניהול תוכנה ומנהל מוצר בשיווק,
החל להתנדב ביחידה לפני  18שנה לאחר שחבר הציע לו
להצטרף לשמירות בגזרות המועצה ,ו"מאז הוא כאן" לדבריו.
"אין לי רקע ביטחוני מיוחד ,אבל כיף לי להתנדב ולתרום ,וגם
יש לזה היבט חברתי של התנדבות משותפת" ,הוא מספר.
"אני מתנדב אחת לשבועיים מחצות עד  5:00בבוקר  -מצד
אחד אלה שעות שיחסית פחות פעילות ,ומצד שני אם כבר יש
פעילות אז היא מעניינת".
יש מקרה שזכור לך במיוחד?
"באחת המשמרות נסענו בשדות מאחורי ניר גלים ומצאנו
פתאום רכב מסחרי שנראה נטוש ליד מפעל באזור התעשייה
הצפוני של אשדוד .לאחר מספר דקות בשטח ,הסתבר
שכשהגענו למקום 'הפרענו' לגנבים באמצע פריצה והם ברחו
כשראו אותנו".
למה בחרת להתנדב דווקא במסגרת המתמי"ד?
"זו המוטיבציה הכי גדולה מבחינתי ,היות ואני שומר על הבית
שלי ולא מצפה שאף אחד ייתן לי את השירות הזה .אני עוזר
לא רק לעצמי ,אלא גם לשאר התושבים ביישובי המועצה,
ולעיתים אף למועצות שכנות".
"הירתמותם של תושבי החבל להתנדבות במסגרת יחידת
המתמי"ד חשובה וחיונית להמשך פעילותה של היחידה ,ואני
מברך את מתנדבי ומתנדבות היחידה על תרומתם" ,מדגיש
ראש המועצה משה ליבר ומוסיף" :קידום תחום הביטחון
והשיטור הקהילתי ימשיך להיות אחד מיעדיה המרכזיים של
המועצה לשמירה על ביטחונם של תושבי החבל".
"אנו גאים במתנדבי היחידה שהתגייסו על מנת לעלות
את רמת הביטחון בחבל בכלל וביישוביהם בפרט ,להבטחת
ביטחונם ורווחתם של התושבים" ,מסכמים ראשי היחידה גדקר,
פריינטה וקסאי.
תושבים ,מעל גיל  21ולאחר שירות צבאי ,המעוניינים
להצטרף ליחידת המתמי"ד  ,מוזמנים ליצור קשר עם מפקד
היחידה רן פריינטה.050-6276285 :

צוותי צח"י
ספק אם מי מתושבי החבל אינו מכיר את צוותי הצח"י
הפועלים ביישובי המועצה ,שמטרתם להעניק מענה
לאוכלוסיית החבל במצבי חירום .הצוותים כולם מבוססים על
מתנדבים ומורכבים ממספר תתי צוותים שעוסקים בתחומים
שונים :ביטחון ,רווחה ,חינוך ,מידע לציבור ,לוגיסטיקה ועוד.
על מנת לקדם את המוכנות לחירום של הצוותים משתתפים
מתנדבי הצח"י בהכשרות לאורך השנה.
רק השנה עבר צוות הרווחה בראשות ראש המכלול אורלי
אהרוני הכשרה בת יומיים בחודש ינואר בנושא התערבות
בעת טראומה; צוות מידע לציבור בראשות ראש המכלול
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אלה שרעבי עבר הכשרה בחודש פברואר בשיתוף פיקוד
העורף בנושא תפקידי הצוות ומענה באירועי חירום שונים;
צוות לוגיסטיקה בראשות ראש המכלול ומהנדסת המועצה
מירי רפאלי ויינון עצר עבר הכשרה בחודש מרץ בנושא
תפקיד הצוות ,שיח עם המועצה בחירום ונהלים .צוותי החינוך
והביטחון יעברו הכשרה בהמשך השנה.

סימון בוזנח ,המתגוררת בניר גלים מזה  12שנים ,היא עובדת
סוציאלית במקצועה .סימון ,אם לארבעה ילדים וסבתא ל3-
נכדים ,מתנדבת בצח"י רווחה מעל  3שנים ,לאחר שכיו"ר
ועדת הרווחה ביישוב בשיגרה התנדבה לתפקיד" .בחרתי
להתנדב דווקא בתחום הרווחה ,מכיוון שבתחום זה אני יכולה
לתרום מניסיוני המקצועי" ,היא מציינת.
מהי ההתנדבות בצוות הצח"י עבורך?
"המטרה שלנו היא לא רק לטפל בענייני רווחה אישיים,
אלא מעבר לכך – גם ברובד הקהילתי .במהלך המבצעים
השונים ניסינו לתת מענים ולהרים את המורל ביישוב .לכן,
קיימנו פעילויות האופייניות לא רק למצבי חרום ,דוגמת אירוע
בו גייסנו את כל הקהילה לאפיית חלות שחילקנו לאחר מכן
לקשישים ,למשפחות שהאב נקרא למילואים ועוד .המטרה
לשמור גם בחירום על האנשים בעשייה ,ולא רק להעניק מענה
למצוקות".
"הקהילה בחבל יבנה היא מאוד ערכית ,וגם ערך הנתינה למען
הפרט והכלל מפותחים בה מאוד" ,מציינת מנהלת מחלקת
לשירותים חברתיים במועצה אורלי אהרוני" .ניתן לראות
זאת בתחומים רבים ,ביניהם גם בעשרות רבות של מתנדבים
ביישוביים בצוותי הצח"י .לא במקרה שינו את ראשי התיבות
של צח"י ,מצוותי חירום יישוביים לצוותי חוסן יישוביים".

אנשים טובים באמצע הדרך
מלבד המתנדבים שתורמים מזמנם במסגרת יחידות
ותפקידים מועצתיים ויישוביים ,יש מי שבוחרים להתנדב בצורה
עצמאית .את הפעילות של אותם מתנדבים במועצה מרכזת
שולמית אנגל ,אשר עוסקת בעצמה בתפקיד בהתנדבות.
שולמית היא תושבת בית גמליאל ,אם לשלושה ,סבתא לתשעה
נכדים וגימלאית של משרד החינוך .לאחר פרישתה נרתמה
לרכז את תחום ההתנדבות במועצה ,הפועל במסגרת המחלקה
לשירותים חברתיים.

כחלק מהפעילות לחיזוק מערך ההתנדבות במועצה ,פועלת
שולמית לאורך כל השנה לגיוס מתנדבים חדשים במגוון רחב
של תחומים מעניינים ומאתגרים :הדרכה וחונכות של ילדים
ומבוגרים ,התנדבות במתנ"ס בתחום התרבות ,איכות הסביבה
והספורט ,התנדבות במוסדות החינוך בשיתוף עם עמותת
ההתנדבות "פוש" המעניקה שיעורי עזר ללא תשלום לתלמידים
הזקוקים לעזרה בלימודים ,במרכז היום לקשיש ובעמותה למען
החבר הוותיק ,במתן תעסוקה וליווי בשעות הפנאי לקשישים
המרותקים למיטתם ,בסיירת תיקונים של אנשי מקצוע (נגרות,
חשמל ,אינסטלציה ועוד) לטובת אוכלוסיות נזקקות ביישובי
המועצה ועוד" .קהילה תורמת היא קהילה שבה רמת החוסן
גבוהה" ,מדגישה מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,אורלי
אהרוני" .מהטמה גנדי אמר' :היה אתה השינוי שאתה רוצה
לראות בעולם' ,ובחבל יבנה מקיימים זאת הלכה למעשה".
לפני מספר חודשים קיימה המועצה ערב הוקרה למתנדבים
שבו השתתפו כ 40-מתנדבים שתורמים ביומיום בתחומי חיים
שונים .במהלך הערב ברכו את המתנדבים רב המועצה הרב אליהו
סולמון ,ראש המועצה משה ליבר ומנהלת מחלקת שירותים
חברתיים אורלי אהרוני ,ששיבחו את עבודת המתנדבים וערכה
הרב של תרומתם לחוסנה של הקהילה .הערב ,שהופק על ידי
שולמית אנגל ומומן על ידי היחידה להתנדבות במשרד הרווחה,
כלל הרצאה בנושא "אני והזמן שלי" על ניהול זמן בעת הפנאי
מאת דובי צ'יזיק וסדנת חיתוך פירות מאלפת בניצוחו של אילן
ג'אן .המתנדבים אף קיבלו סינר ועליו הכיתוב "התנדבות -טעם
עם משמעות" ומגש פירות אישי.
"בראייה קדימה של תחום ההתנדבות במועצה אנו רוצים
לקדם את תחום ההתנדבות המשפחתית" ,מציינת העובדת
הסוציאלית הקהילתית ,קרן אופיר-פולק ,העומדת יחד עם
רכזת המתנדבים ,שולמית אנגל ,בראש תכנית חדשה שיוצאת
בימים אלה לדרך ושמה "משפחה מתנדבת".
"מדובר בתכנית של משרד הרווחה והג'וינט שנוצרה מתוך
רצון לקרב בין דורות באמצעות עשייה משמעותית וחברתית.
ההתנדבות המשפחתית מזמנת זמן איכות של המבוגר (הורים,
סבים ,אחים בוגרים) והילד ,וכן מקדמת ערכים של תרומה
לקהילה ,קבלת האחר ומודעות חברתית .היא מתאימה לכל
גיל ולכל אחד ,והתועלת למשפחה הינה עצומה .היא מאפשרת
חיבור לקהילה ומעורבות ,התנסויות חדשות והרחבת המעגל
החברתי" .פולק מוסיפה ,שמלבד חיזוק החיבור בין הילד
להוריו ,ההתנדבות תתרום לחיזוק הביטחון העצמי של הילד
עצמו" .ההתנדבות יכולה להיות פעילות חד פעמית כמו הפעלה
חברתית ביישוב ,סיוע בקטיף של לקט ישראל ,העברת פעילות
במועדון קשישים ביישוב או במועצה ,או ביקור אישי אצל
קשישים ,או פעילות מתמשכת של התנדבות קבועה בעמותה,
אירגון או כל צורך שקיים במועצה".
תושבים המעוניינים להצטרף לצוות המתנדבים של המועצה,
מוזמן ליצור קשר עם רכזת המתנדבים של המועצה ,שולמית
אנגל ,050-7341428 :או עם העו"ס הקהילתית ,קרן אופיר-
פולק.054-4550887 :
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פינת מצדיעים למתנדבים

"...ה ִּמ ְתנַ ְּד ִבים ָּב ָעם ָּב ֲרכּו ה'" (שופטים ה')
ַ

מנהל תחום הקיימות ואיכות הסביבה של המועצה ,גדי סימון,
במבט קצת אחר על התנדבות
הרצון להתנדב ,הרצון לתרום מעצמך לטובת הכלל ,מגיע
ממקום פנימי עמוק וראוי להערכה .מקום שבו רוח ההתנדבות
קיימת חיה ומורגשת ,הוא מקום שטוב לחיות בו .במקום
שכזה תפיסת התושבים את מקומם היא תפיסה של מעורבות
ולקיחת אחריות ,הבית יקבל משמעות של  Homeולא רק
משמעות של .House
העיסוק בתחום הסביבה מתכתב עם הפתיח שלמעלה .כל
תושב מעוניין שסביבתו תהיה נקייה ושיהיה נעים לגור בה.
יש תושבים המצפים שהרשות תדאג ,תעשה ותשמור ,וישנם
אחרים המבינים שגם להם יש חלק בעניין .ישנם תושבים
רבים ברחבי המועצה ,שכל אחד בתחומו דואג לסביבה .דאגה
לסביבה יכולה להתבטא בדאגה לסביבה הפיזית :מחזור ,ניקיון,
הפחתת אשפה ועוד ,ויכולה גם לבוא לידי ביטוי בדאגה לחלק
התרבותי ,רוחני שגם הוא חלק מהסביבה.
בתחום שבו אני עוסק אני פוגש אנשים רבים וטובים
שהסביבה חשובה להם ,וכל אחד מהם מוצא דרך לקדם את

סדר היום הסביבתי בביתו וביישובו .ישנם את אותם אלה שלא
יתנו ללכלוך הנפגש בדרכם להשאיר את הישוב מלוכלך .ישנם
המבינים את החשיבות של הפחתת אשפה ומציבים מדשן
(קומפוסטר) בביתם .יש כאלה שחשוב להם שהילדים ייפגשו
עם עבודת האדמה ,ויחוו את גידול הירקות בגינה הקהילתית.
ויש הבוחנים את דרכם בקורס הקיימות שנפתח ,ואחרים עוד
רגע יצטרפו לקורס צילום קהילתי .כל אחד מן הדברים הללו
יוצר חיבורים בין אדם לאדם ,בין אדם לקהילתו ובין האדם
למקום בו הוא חי" .תחושת המקום" הזו משמעותית בעיצוב
הזהות והשייכות של כל אחד מאתנו.
להבנתי ,בהתנדבות יש גם עניין של תרומה שמעבר ,ויותר
מכך יש בה עניין של נדיבות ,של לתת מעצמך לטובת הכלל -
גם במסגרת התנדבותית וגם כחלק ממשרה .אני רוצה להודות
מקרב לב למתנדבים בתחומים השונים השייכים לאיכות
הסביבה ולקיימות ,אותם אני רואה כשותפים מלאים לעשייה,
דבר שיהפוך גם את פעילות המועצה לטובה ואיכותית יותר.

גבעת וושינגטון נותנת יד למען הפליטים ביוון
לאור מצבם של הפליטים השוהים במחנות אוהלים ביוון
בימי החורף ונחשפים לתנאי מזג אוויר קשים וזאת ללא ביגוד
הולם ,החלה הנהלת קריית החינוך גבעת וושינגטון במבצע
"תן יד" למען הפליטים ביוון ,שבבסיסו גיוס ביגוד מישראלים
בארץ הנארזים ונשלחים עבורם.
"כבן למשפחת פליטים שהגיעו לארץ בתחילת שנות ה,50 -
כמנהל מוסד שהוקם במטרה לקלוט ילדים פליטי השואה,
כבן לעם היהודי שעבר מצב דומה ,וכאב וכאדם שרואה את
המצב הקשה בו נמצאים הפליטים ,החלטנו לצאת במבצע
שיעזור להם בשעתם הקשה" ,מספר יקי סעדה ,מנהל קריית
החינוך ויוזם הפרויקט.
הגורמים הרלוונטיים בצד היווני הביעו התלהבות יתירה
מהרעיון ,ביניהם ,עיריית אתונה וכנסיות מרכזיות ואירגוני
סעד שונים שהסכימו להיות שותפים ליוזמה .גם בצד
הישראלי ישנה הירתמות של מספר גופים חשובים שכבר
הביעו רצון להצטרף למאמץ ולסייע ,ביניהם חברת "אל-על"
שהסכימה לשנע את כל הציוד מישראל ליוון.
במסגרת הפרויקט ,פנתה גבעת וושינגטון לכפרי הנוער
ברחבי הארץ להירתם למבצע החשוב .ההיענות הייתה מלאה
ועשרות כפרי הנוער של המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי
ועליית הנוער הצטרפו מיד ובחפץ רב ליוזמה .כלל הבגדים
שנתרמו הגיעו למוקד האריזה הארצי בקריית החינוך גבעת
וושינגטון ,ולאחר אריזת הציוד על ידי תלמידות וסטודנטים
ממוסדות הקריה ומתנדבים נוספים ,הועברו הארגזים על ידי
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מטוסי אל-על אל הגורמים הרלוונטיים ביוון.
"עם סיכום פעילות המבצע התפעלתי ושמחתי לראות את
העם היהודי המיוחד ,שרבים ממנו נרתמו ותרמו למבצע ,מי
בתרומת בגדים ,מי בכסף ומי בסיוע באריזה ובמשלוח" ,מוסיף
סעדה" .ישראלים רבים וטובים עמלו בעבודת ההתנדבות גם
כשמדובר בפליטים מארצות שאינן ידידות ישראל ,אלא מתוך
התייחסות לאדם כמי שנברא בצלם אלוקים וצריך לעזור לו
בשעת מצוקה".
לאחרונה חזרה משלחת של שמונה חברים שהורכבה
מפעילים מרכזיים במבצע ,בתוכם שתי תלמידות הגבעה,
מסיור וביקור וחלוקת הבגדים במחנות פליטים ביוון ,באתונה
ובאילסבוס .הסיור היה מרגש עד דמעות וחברי המשלחת
חזרו עם תחושה קשה ובהודיה לבורא עולם על שאנו נמצאים
בצד הנותן ולא בצד המקבל.

מצדיעים למתנדבת -
מרים גרינוולד
ילידת  ,1944תושבת בית גמליאל המתנדבת עם
קשישים בבית גמליאל וברחובות דרך ביטוח לאומי.
ההתנדבות בשבילי

היא הציעה לי לפתוח "בית חם" בבית גמליאל ,ומאז אני
מטפלת בבית החם במשך שנים רבות .בנוסף ,אני עדיין
ממשיכה להתנדב ברחובות עם שתי נשים ומדברת בטלפון
עם שני מבוגרים דוברי אנגלית".

"הנאה ,מרגישה שאני תורמת לחברה".

כמה שנים אני מתנדבת
"  10שנים".

חוויה מיוחדת במהלך ההתנדבות

מה גרם לי להתחיל להתנדב

"עשיתי קורס בביטוח לאומי על מנת לדעת מה זכויותיו
של הקשיש עבור אימי המבוגרת ,ואיזה שירותים היא יכולה
לקבל מביטוח לאומי .בעקבות כך ,עשיתי קורס למתנדבים
והמשכתי להתנדב בביטוח לאומי .גם היום אנשים במושב
פונים אליי בבקשה לעזרה בבעיות הקשורות לביטוח לאומי.
כשיצאתי לפני שנים לפנסיה ,פניתי למרים בר לב ,שהייתה
יו"ר העמותה לחבר הוותיק ,להתייעץ במה כדאי לי להתנדב.

"בתקופה שניהלתי את הבית החם היה אדם שהגיע מידי
שבוע לבית .תמיד הוא ישב בשקט והיינו בטוחים שאינו מבין
מילה מכל מה שמדברים .אחת החברות הייתה באה מדי פעם
לתת שיעור בתנ"ך ,ובסוף השיעור הוא הגיב לעניין ושיבח
אותה על כך שהשיעור היה מעניין מאוד .הייתה עוד חברה
שנראה היה שאינה מבינה דבר ,אבל תמיד חייכה כשפנו
אליה  -דברים מהסוג הזה רגשו אותי".

מצדיעים למתנדב -
יניב לגזיאל
יליד  ,1980תושב בן זכאי ,מתנדב בצוות צח"י ביישוב
ו"חסדי עירית" בגבעת וושינגטון.
התנדבות בשבילי

"עושה טוב לנשמה וגורמת לסיפוק ,עזרה לזולת ותרומה
לקהילה".

כמה שנים אני מתנדב

"בצח"י כשלוש שנים ,ב"חסדי עירית" כחמישה חודשים".

מה גרם לי להתחיל להתנדב

"לפני מבצע צוק איתן ראיתי צורך להיות חלק מצוות צח"י
במושב בעידודו של מנהל מחלקת הביטחון במועצה ,שלמה
לחר ,ומנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,אורלי אהרוני,
ולשמחתי הצלחתי לגייס חברים נוספים לצוות .ב"חסדי
עירית" התחלתי להתנדב כדי להשריש בילדים שלי את

ערך ההתנדבות ,ואני לוקח איתי את שני הבנים לארוז מזון
לנזקקים".

חוויה מיוחדת במהלך ההתנדבות

"מרגש אותי לראות את החיוך של הילדים והאנרגיות שלהם
כשהם באים לארוז מזון ב"חסדי עירית" .הבן שלי ביקש שאת
חגיגות יום ההולדת שלו הוא רוצה לחגוג בחלוקת ממתקים
לילדים חולי סרטן ,וכך היה".

מסר לתושבי החבל

"ההתנדבות נותנת הרגשה טובה ואתה חוזר הביתה מבסוט
ומרוצה .אני ממליץ לכולם להתנדב ,כל אחד לפי יכולתו
וזמנו".
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בימת חינוך
התקיים בשיתוף עם המועצה
האזורית נחל שורק וכלל שלושה
מפגשים לסייעות :מפגש בנושא
"למידה משמעותית בתוך סדר יומה
של הסייעת  -הילכו שניהם יחדיו?!",
במסגרתו התקיימה הרצאה של
פיזיותרפיסטית ילדים ,וסדנאות
דמיון מודרך ,פסיכולוגיה ותרפיה
במוסיקה; מפגש בנושא שמירה
על גופי ,במסגרתו צפו הסייעות
בהצגת תיאטרון הבובות של נעה

מטפחים את צוותי החינוך בחבל
מרגע כניסתם של ילדי החבל
למערכת החינוך ועד סיום התיכון,
מלווים אותם בדרכם צוותי החינוך
של המועצה במסירות רבה .סייעות,
מטפלות ,גננות ,עובדות צהרונים וצוותי
החינוך בבתי הספר היסודיים והתיכון –
מבלים עם ילדינו את מרבית שעות היום
שלהם ,ועל כן הינם בעלי תפקיד חשוב
מאין כמותו בעיצוב דמותם ,ומכאן
בעיצוב הקהילה כולה .מחלקת החינוך
במועצה שמה לה כאחת ממטרותיה
העיקריות את טיפוחם ופיתוחם של
צוותי החינוך בחבל ,כמו גם שמירה על
קשר מתמיד ושוטף עימם.
"אנו רואים כחלק חשוב מתפקידנו
ללוות ולהעניק לצוותי החינוך את
התנאים המיטביים אל מול המציאות
המתפתחת" ,מציין ראש המועצה משה
ליבר" .צוותי החינוך מלווים ,מגדלים
ומחנכים את ילדינו בנאמנות לאורך כל
השנים החשובות של גידולם ,שכן חינוך
אינו רק לימוד או הכנה לחיים  -חינוך
הוא גם החיים עצמם .מערכת החינוך
אינה נבחנת בעיקר בגילאי התיכון,
אפילו לא בבית הספר היסודי ,אלא
ביכולת לייצר רצף חינוכי מגיל ינקות
ועד בגרות .זאת עושים צוותי החינוך,
אשר רכשו להם בחבל מוניטין במסירות
ובמקצועיות".
מנהלת מחלקת החינוך במועצה ,ד"ר
רבקה טאוב" :חבל יבנה היא מועצה
המשלבת בין עולם הרוח ,התורה,
האמונה וההלכה לבין עולם המעשה,
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וכחלק מכך אנו פועלים על מנת להבטיח
את התקדמותה והתאמתה של מערכת
החינוך לעולמנו המשתנה" .ד"ר טאוב
מציינת כי ברוח זו מקדמת המועצה
פעילויות ,השתלמויות ומפגשים שונים
לצוותי החינוך ,על מנת להבטיח פיתוח
תמידי של הכשרתם המקצועית.

חגיגית ,חלוקת שי והרצאה "מכוונת
גבוה" של פדות רוטנמר המוכשרת,
שריגשה והצחיקה את הקהל עד דמעות.
ד"ר טאוב מציינת" :מטרת האירוע
הייתה להודות לצוותי החינוך שלנו על
ההשקעה היומיומית והאינטנסיבית ועל
העבודה המשמעותית שלהם".

ערב הוקרה

השתלמות לצוותי החינוך
בגני הילדים

כחלק מכך ,לאחרונה קיימו מחלקת
החינוך ומתנ"ס חבל יבנה ערב הוקרה
מיוחד לצוותי החינוך במועצה שהתקיים
בהיכל התרבות בגבעת וושינגטון.
באירוע השתתפו ראש המועצה משה
ליבר ,ראש מחלקת החינוך ד"ר רבקה
טאוב ,מנהלת המתנ"ס עדי רום ,וצוותי
החינוך ממוסדות הגיל הרך ועד בית
הספר התיכון .הערב כלל ארוחת ערב

פעילות נוספת לצוותי החינוך ,הינה
סדרת מפגשים לסייעות וגננות חבל
יבנה ,שמקיימת בימים אלה המחלקה
לחינוך בנושאים מגוונים .מטרתה
לפתח את עולמן המקצועי ולהעשיר
את "ארגז הכלים" החינוכי העומד
לרשותן בפעילותן.
החלק הראשון של סדרת המפגשים,

אריאל "ציפור קטנה לחשה לי סוד"
והשתתפו בדיון עם הפסיכולוגית
לימור אורנובסקי; מפגש הדרכה של
סטייליסטית שהעניקה לסייעות ייעוץ
בנושא קוד לבוש בשילוב סטיילינג
בעבודה ובכלל.
במסגרת החלק השני של סדרת
המפגשים ,המתקיים בימים אלה,
עוברות סייעות וגננות החבל
השתלמות בדמיון מודרך .זאת כחלק
מפרויקט שמובילה מחלקת החינוך

של המועצה לשילוב פעילויות דמיון
מודרך בגני החבל.
מנהלת מחלקת החינוך ,ד"ר
רבקה טאוב" :אנו במחלקת החינוך
רואים חשיבות רבה בהתמקצעות
צוותי החינוך ובהעשרתם במגוון
כלים הניתנים ליישום בגן .בהמשך
נערוך מפגשים בנושא דמיון מודרך
בשיתוף ההורים .אני מזמינה אתכם
ההורים להיות שותפים עמנו במהלך
משמעותי זה לרווחת ילדינו".

פיילוט של מפגשי דמיון מודרך בגנים יצא לדרך
בימים אלה נמצא בעיצומו פיילוט
ראשון לשילוב מפגשי דמיון מודרך
בגני הילדים של החבל .מטרת מפגשים
אלה היא ליצור אקלים מיטבי בגן על
ידי השראת רוגע ומתן כלים לילדים
להתמודד עם כעסים ,קונפליקטים בין
אישיים ועוד.
הפיילוט הראשון ,שכאמור יצא השנה
לדרך ,מתקיים ב"גן רותם" בבן זכאי
ובמסגרתו זוכים  25ילדי הגן למפגש
שבועי עם המדריכות לימור שלום
ומיקי פרימן .במקביל ,צוות הגן רוכש
אף הוא כלים באמצעותם יוכל להמשיך
בפעילות עם הילדים .כחלק מהפיילוט
השתתפו גם הורי הגן במפגש עם
המדריכות ,בכדי לרכוש כלים לעבודה
עם הילדים בבית.

"במפגשים לומדים הילדים להיכנס
לעולמם הפנימי ולגלות בתוכם כוחות
שלא ידעו על קיומם להתמודדות עם
מצבי תסכול ,עצב ,אכזבה ועוד ,ולרכוש
שמחה ורוגע" ,מספרת הגננת פיינשטיין
נופית .במפגש הראשון לדוגמה ,נעזרו
המדריכות בסיפור 'מעשה בחמישה
בלונים' כדי להעלות את נושא האכזבה,
כאשר הילדים המחיזו את הסיפור
ולאחר מכן עשו תרגיל בדמיון מודרך
שהכיר להם את 'כדור השמחה'
שבתוכם – כלי שיכול לשמש אותם
בכל פעם שיחושו צורך .הגננת נופית:
"הפעילות גורמת להם להיות רגועים
יותר במפגשים ומשפרת את יכולותיהם.
המדריכות יוצרות אווירה מיוחדת בגן –
הן פורשות שטיח גדול ,מחשיכות את

החדר ומדליקות מנורות לילה ,והילדים
חולצים נעלים ושוכבים על השטיחים
בעיניים עצומות במשך הפעילות".
מנהלת מחלקת החינוך במועצה,
ד"ר רבקה טאוב" :כחלק מחזון מערכת
החינוך של החבל אנו מאמינים כי
אין לברוח מטכנולוגיה או מחידושים
אחרים ,אלא להיפך  -אנו שואפים
לשלב את הטוב מכל העולמות עם
עולם התורה .חוג הדמיון המודרך הוא
דוגמה אחת מיני רבות ליישום חזון זה
ופעילותנו לקיים עבור ילדי החבל חוגי
העשרה שיקנו להם כישורי חיים רחבים
יותר .לאור הצלחת הפיילוט ב"גן רותם",
בהמשך צפוי להתקיים החוג בגנים
נוספים בחבל ובימים אלה עוברות
הגננות והסייעות השתלמות בנושא".

חוגים מדעיים בבתי הספר עמיח"י ונׄעם
כחלק מהמשך פיתוח החינוך במועצה
בכלל והחינוך המדעי והטכנולוגי בפרט,
החלה השנה בבתי הספר היסודיים של
החבל תכנית ייחודית וחדשה של חוגים
מדעיים .החוגים מועברים לאורך השנה
לתלמידי כיתות ב' בבית ספר עמיח"י
ותלמידי כיתות א' בבית ספר נׄעם,
כחלק מתכנית מח"ר (מתמטיקה ,חלל
ורובוטיקה) של עמותת  ,Ytekהעוסקת
בחינוך מדעי–טכנולוגי במטרה לערוך
לתלמידים היכרות מעשית עם עולם
המדע ולפתוח בפניהם אופקים חדשים.
החוגים מועברים על פי עקרונות

הגישה הקונסטרוקטיביסטית–חברתית,
הכוללת למידה בדרך החקר והגילוי,
פתרון בעיות ותוך משחק .החוגים
מייצרים עבור התלמידים סביבה
טכנולוגית בה הלמידה מתבצעת בצורה
חווייתית בדגש על התנסות והמחשה,
פיתוח מיומנויות של פתרון בעיות
וחשיבה יצירתית.
מנהלת מחלקת החינוך במועצה,
ד"ר רבקה טאוב" :חשיפת התלמידים
לתכנים מדעיים וטכנולוגיים כבר
משנותיהם הראשונות בבית הספר
היסודי ,חשובה ליצירת רצף לימודי

מתפתח במקצועות אלה ,כמו גם יצירת
עניין ומוטיבציה .התלמידים זוכים
להעשרה בידע רב ואיכותי ,רוכשים
מיומנויות חדשות וגם נהנים מאד
מתהליך הלמידה וההתנסות".
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הכר את הגן
גני החובה של החבל

גן רקפת

גן רותם

יישוב :בן זכאי.
מספר הילדים בגן.25 :
צוות הגן :הגננת נופית פיינשטיין ,הסייעת אביבה עטייה,
סייעת שנייה זיוה אזולאי ,גננת משלימה שני סימנטוב.
אני מאמין :כל ילד יחיד ומיוחד ובעל יכולות וכישורים מיוחדים
לו ,והגן מספק מעבר לצרכים הבסיסים של חום ,אהבה ותזונה
גם הרבה למידה והקשבה לצרכים של כל ילד כך שימצה את
הפוטנציאל והיכולות שלו.
פעילויות מיוחדות :סדנת דמיון מודרך ,ובחירת "ילד השבוע"
עליו אנו לומדים במהלך השבוע.

גן שושן
יישוב :בני דרום
מתי הוקם :לפני כשלושים שנה.
מספר הילדים.25 :
צוות הגן :הגננת שפרה שטרית ,גננת משלימה יפעת חיים,
והסייעות שרה מזרחי ויונית שלומי.
אני מאמין :אנחנו משתדלים שהלימוד יהיה בהנאה וחוויתי.
לכן התחלנו לפני כעשר שנים לשלב בלימוד האותיות פעילויות
שונות הקשורות לכל אות בגן ומחוצה לו ,והורי הגן לוקחים
חלק פעיל ומארגנים פעילויות על אותיות לילדים.
פעילויות מיוחדות :מדי שבוע מגיע הרב שלמה וייס ללמד
את ילדי הגן פרשת שבוע ,וכן יש לנו סבתא מתנדבת ששמה
יוכבד לנגרמן.
סיפור מעניין :במהלך השנים יש ילדים רבים שהוריהם היו
בגן כילדים ,יחד עם הסייעת הוותיקה שלנו שרה מזרחי .גם
הסייעת יונית שלומי הייתה בעצמה בגן שלנו כילדה.
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יישוב :ניר גלים.
מתי הוקם :לפני למעלה מ –  30שנה.
מספר ילדים.34 :
צוות הגן :הגננת ועלני נועה ,הסייעת מרזוק מרים ,סייעת
רפואית יהודאי רות
אני מאמין :חנוך לנער על פי דרכו מתוך אהבה וכבוד .האידיאל
בגן הוא חינוך לעצמאות ולהרחבת הדימיון.
פעילות ייחודית :פרויקט חדש המתקיים השנה  -מחויבות
אישית עם תלמידי ישיבת נווה הרצוג ,שילדי הגן נהנים
מהפעילויות שהמתנדבים עורכים להם.

גן צבעוני
יישוב :קבוצת יבנה.
מספר ילדים.30 :
צוות הגן :הגננות אורית רז ואפרת זנה ,והסייעות מיטל טסמה,
נאווה יפרח ,נעמה טסלר ,ניצן תדהר ולירון וייצמן.
קצת על הגן :גן קיבוצי בו זוכים הילדים לטיולים בכל יום.
פותחים בתפילה ולומדים פרשת שבוע ודוגלים ב"אהבת לרעך
כמוך".
אני מאמין :הגן שלנו משלב תורה עם דרך ארץ .גן ששייך
לקהילה וקהילה ששייכת לגן.

גן אורן

גן הדר
יישוב :כרם ביבנה.
שנת הקמה.2015 :
מספר ילדים.17 :
צוות הגן :חדוה אברהמי  -גננת אם  ,ראומה ימיני – סייעת ,עדי
כהן – גננת משלימה ,אליה דור  -שלום – סייעת משלימה.
אני מאמין :מתבסס על הנחות היסוד הרואות את הילד במרכז
העשייה החינוכית בגן :דאגה לשלמותו של הילד ולטיפוח
בטחונו העצמי; חינוך פרושו הקניית ערכים ודרך ארץ וקידום
כל ילד וטיפוחו מהנקודה שבה הוא נמצא; ערכים ,תורה
ומצוות הינם נדבך חשוב בחינוכם של הילדים.
פעילויות מיוחדות :רב-גן שמגיע פעמיים בשבוע" ,תיבת
שאלות לרב" בה הילדים כותבים שאלות בענייני הלכה לרב
הגן ,גינת ירק עשירה ומגוונת הכוללת גינת תבלינים וכן
שתילה ורטיקלית אנכית" ,אמבולנס הספרים" שהינו פינת
תיקונים לספרים קרועים בספריית הגן.

גן חבצלת
יישוב :ניר גלים.
שנת הקמה.2010 :
מספר ילדים.35 :
צוות הגן :מנהלת הגן נחמה מרמלשטיין ,סייעת ליאורה
ישראלי ,גננת משלימה נירית שמעוני וסייעת משלימה  -יעל
ז'אנו.
אני מאמין :תקופת הגן זו תקופה ייחודית ולכן נאפשר לילדים
להתנסות בחוויות שלא ישכחו.
פעילויות מיוחדות :יוצאים לטיולים בסביבה הקרובה ומכירים
מגוון פרחים ועצים .בימי שישי הילדים אופים חלות מתוקות,
מתנסים ביצירות מיוחדות ומפתחים את הסקרנות הטבעית
שטמונה בכל ילד וילד ועוד.

יישוב :בית גמליאל.
מספר ילדים.18 :
צוות הגן :הגננות ימית רייכמן ואוראל ישראלי ,והסייעות:
כוכבה ארביב ואילנה לינדשטראס.
אני מאמין :מבוסס על משולש המקשר בין ילד-הוריו-והגן.
בבסיס המשולש קיימים חום ,אהבה וביטחון המהווים צורך
בסיסי ופנימי של כל אדם בכלל ,ושל כל ילד וילדה בפרט.
על בסיס זה נשענים הרגלים ,גבולות וחוגים המסייעים ביצירת
מסגרת ובתפקוד היומיומי בגן .בקצהו של המשולש מתווספת
הלמידה ,והוא מתקיים כאשר רכיב אחד נשען על השני
ובשיתוף פעולה מלא של השותפים בו .מטרתנו כצוות היא
להדריך את הילד ולעזור לו להפיק את הפוטנציאל הטמון בו
ולקדמו מהמקום בו הוא נמצא.
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חודש שבט הוכרז במועצה כ”חודש ירוק” ,במטרה להעלות את המודעות
לחשיבות השמירה על הסביבה ולתחום הקיימות .במהלך החודש,
התקיימו על ידי המועצה ,מתנ”ס חבל יבנה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה
מגוון פעילויות ואירועים שונים לילדים ,נוער ומבוגרים.

סיור של וותיקי החבל
לפארק אריאל שרון,
שהפך למקום פורח ועשיר
במגוון ביולוגי.



ילדי חוג הישרדות
בבית גמליאל בפעילות
הכנת ערוגת צמחים.

הצגה ושתילת עצים
בגינה הקהילתית
בניר גלים.





ילדי גנון דקל בקבוצת יבנה
בנטיעות ט"ו בשבט.

נוער בן זכאי
בטיול לדרום אדום.




אירוע פתיחת החודש
הירוק ,שנערך בניר
גלים וכלל חידון
אינטראקטיבי מיוחד
בנושאי סביבה.

חודש ירוק
בחבל יבנה





נוער בית גמליאל
בארוחת בוקר ופעילות
בשדות היישוב.



חידוש הגינה הקהילתית
בבני דרום.

תערוכה של  25עצים דמיוניים
מחומרים ממוחזרים שהכינו
ילדי "גן רותם" בבן זכאי
והוריהם .עץ הנתינה ,עץ
הבקבוקים ,עץ יום הולדת,
עץ החברים ,עץ הממתקים
ועץ החרוזים ועוד.

פעילות הורים וילדים בגינה
הקהילתית בבית גמליאל
ושעת סיפור בנושא חשיבות
אכילה בריאה ,מתיאטרון
“אגדתא” בליווי הצגת בובות.





פעילות משותפת של ילדי
מעון בן זכאי והוריהם
בסימן “אליעזר והגזר”
והכרת פירות ההדר.



בימת שירותים חברתיים

טועמים זיכרונות
בימים אלה נמצא בעיצומו פיילוט
ראשון של הפרויקט המיוחד “טועמים
זיכרונות” שיזמה המחלקה לשירותים
חברתיים במועצה למען בני הגיל
השלישי .במסגרת הפרויקט ,שהחל
כאמור בפיילוט ראשון ביישוב ניר
גלים ,עוברים המשתתפים סדרת
מפגשים של בישול טיפולי ,המקדם
התמודדות עם סוגיות רגשיות ואף
מוטוריות איתם מתמודדים בני הגיל
השלישי.
כל אחד מהמשתתפים זוכה ל–10
מפגשים בני שעה וחצי עד שעתיים,
כאשר אופי ותוכן המפגשים משתנה
בין משתתף אחד לשני ,ומותאם
לצרכיו ורצונותיו.
“מטרת הפרויקט לשחזר דרך בישול
מתכונים ,ריחות ,מראות וזיכרונות
טובים של אוכל שהינם בעלי אנרגיה
חיובית” ,מסבירה בשמת אליהו
אולסוונג ,מטפלת באמצעות בישול
המעבירה את המפגשים“ .אוכל באופן

בסיסי ,שווה-ערך להישרדות ,מהרגע
הראשון בין אמא לתינוק ,וברבות
השנים הוא מקבל צדדים נוספים”.
היא מסבירה“ :במסגרת המפגשים
העבר צץ בכל שנייה ובכל שיחה,
כאשר האוכל מאפשר חיבור יותר
קל ונגיש .כך גם עבור ניצולי שואה,
שעבורם נושא האוכל הוא רגיש וטעון
ביותר”.
אחד הנושאים המרכזיים שחוזרים
ועולים בפרויקט הינו הפן המשפחתי.
“באחד המפגשים אמרה לי אחת
המטופלות :כשמכינים אוכל מהילדות,
זה ישר מביא את הבית בחזרה”,
אומרת בשמת“ ,ואכן ניתן לראות זאת
באינטראקציה איתם .חלקם מגלים
בעצמם ,בלי לשים לב ,תנועות בישול
שאמא שלהם הייתה עושה ,ואחרים
יוצרים קשר עם הילדים והנכדים
באמצעות האוכל .במהלך המפגשים
עוברים המשתתפים תהליכים אישיים
עמוקים של סליחה ,הכרה ,עצמאות

וסגירת מעגלים .הם מתחברים
מהמפגשים
ובחלק
לשורשים,
משתתפים גם ילדיהם”.
לשירותים
המחלקה
מנהלת
חברתיים במועצה ,אורלי אהרוני:
“עבור ניצולי השואה זיכרונות העבר
הם קשים עד בלתי נסבלים .היות
ורובם היו ילדים או נערים צעירים
בשואה ,חשבנו שיהיה ערך מוסף רגשי
לחיבור שלהם לאותן שנות ילדות טרם
השואה הנוראה .מדובר בשנים מעטות
ובהן זיכרון של בית חם ואוהב ,ומה
מעורר זיכרונות יותר מאשר אוכל של
בית? לכן ,ביקשנו דרך סדנת ‘טועמים
זיכרונות’ להעלות את הזיכרונות
הטובים הקשורים באוכל מבית אמא.
הריחות ,המרקמים והטעמים שיציפו
רגשות חמים של אהבה ,טיפול וחיבוק
אוהב ,ויאפשרו להעביר את הרגש
הזה הלאה ,דרך האוכל של בית סבא
וסבתא גם לבני הדור השני והשלישי
במפגשים משותפים סביב האוכל”.

פורום התנהגויות בסיכון
גיל ההתבגרות הוא גיל מאתגר ,אשר
חלים בו שינויים פיזיים ורגשיים והוא
מאופיין בריגושים והתנסויות ראשוניות.
הרוב המכריע של בני הנוער צולחים
תקופה זו בהצלחה ,רוכשים ניסיון
חיים ובגרות .גם עבור ההורים תקופה
זו מורכבת ,שכן המעבר של ילדם
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לבגרות מזמן אתגרים בתחום החינוך,
הערכים ,הגבולות והסמכות ההורית.
אולי האתגר הגדול מכולם הוא ההבנה
איך לשמר סמכות הורית תוך מתן כבוד
לצורך ההולך וגדל של ילדם לעצמאות
ופרטיות .בתקופה זו נחשפים ומתנסים
המתבגרים בחוויות של בינו לבינה,

גיבוש הזהות המינית ,התמודדות עם
לחץ קבוצתי ,שתיית אלכוהול ,סמים
ועוד.
כחלק מהתמודדות עם הנושא,
הקימה המחלקה לשירותים חברתיים
פורום נוער בו חברים נציגים מהיישובים
ומחלקות המועצה והמתנ"ס .מטרת

הפורום הינה לייצר פלטפורמה משותפת
לנציגי הקהילה ואנשי המקצוע לשם
חשיבה ,תכנון וקידום המענים למניעת
התנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער
במועצה .הפורום מתכנס אחת לרבעון
וחברים בו נציגי יישובים וגופים
מקצועיים ,ביניהם המחלקה לשירותים
חברתיים ,ועדות נוער ביישובי החבל,
מחלקת נוער ,מחלקת חינוך ,נציגי
מוסדות החינוך ,מתנ"ס ושיטור קהילתי.
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
ומרכזת הפורום ,אורלי אהרוני" :הנושא
עלה בזכות הורים שגילו עירנות ואחריות
קהילתית ,והניחו את הנושא על סדר
היום הציבורי ביישוב שלהם .ועדות
הנוער הפועלות ביישובים ,המהוות

משאב קהילתי רב ערך להכרה בתופעה
ולגיבוש עמדה קהילתית בנושא,
פנו למועצה בבקשה לסייע בטיפול
בנושא ,וכך הוקם הפורום ,שהוא בעצם
שולחן עגול שמזמן חשיבה משותפת
בין כל הגורמים הרלוונטיים בקהילה
ובמחלקות המועצה ,זאת בכדי לקדם
תכניות התערבות מניעתיות בתחום
התנהגויות סיכון בקרב בני נוער".

המחלקה
ממשיכה
במקביל,
לשירותים חברתיים בתהליכי חשיבה
ובניית תכניות עבודה מותאמות לכל
יישוב בשיתוף ועדות הנוער ומחלקת
הנוער והרווחה ,במטרה לקדם תקשורת
אפקטיבית ומתן כלים להורים ולנוער
בהתמודדות עם נושאים דוגמת
אלכוהול ,סמים ,גבולות ,התמכרות
למסכים ועוד.
הורים ותושבים המבקשים להביע את
עמדתם בנושא או לעלות נושאים לדיון
וקידום על ידי הפורום ,מוזמנים לפנות
בכתב או טלפונית לעו"ס הקהילתית
קרן אופיר-פולק בטלפון08-8622121 :
או במייל:
.Keren.o@hevel-yavne.org.il

תכנית תה”ל חוגגת 13
תכנית תה”ל (תכנית העצמה
למשפחה) של המחלקה לשירותים
חברתיים ,המסייעת למשפחות בהן
ילדים עם לקויות למידה (,)ADHD
החלה השנה את שנת פעילותה ה–13
במספר .גם השנה נפתחה במסגרת
התכנית קבוצת הורים ,בהנחיית
מאמנת הנוער ומנחת ההורים ,יפעת
דננברג ,המתמחה בעבודה עם ילדים

ונוער המתמודדים עם קשיי למידה
והפרעות קשב והוריהם .בקבוצה
משתתפים שבעה זוגות הורים מרחבי
החבל ,שילדיהם משתתפים זו השנה
השנייה בתכנית .את הקבוצה מלווה
העובדת הסוציאלית ענת אבני-סביון
מהמחלקה לשירותים חברתיים,
ומטרתה להעניק להורים ידע וכלים
להתמודדות עם האתגרים הנלווים

להורות לילד עם מאפיינים אלה.
פעילות הקבוצה כוללת 12
פגישות ,בהן דנים המשתתפים
בנושאים שקשורים להתמודדות עם
הורות מאתגרת .הסוגיות המעניינות
המועלות במפגשים והדיונים הפוריים,
מוכיחים שכוחה של קבוצה מהווה
מכפיל כח להצלחה של הפרט.

אימהות ובנות
בימינו ,גיל ההתבגרות מגיע אל
הורים וילדים מוקדם מהרגיל ,כאשר
לפתע הילדה החמודה של אתמול
מתחילה לטרוק דלתות ,להתעסק
שעות ארוכות בוואטסאפ  ,להתחצף

ולהקשיב לחברות יותר מאשר להורים.
מתוך תפיסה ,לפיה אם ההורים
יקבלו ידע על גיל ההתבגרות וכלים
לתקשורת נכונה ,הם יצליחו לשמור
על קשר טוב עם ילדיהם גם בגיל

ההתבגרות ,מתקיימת בימים אלה
בבית גמליאל סדנת אימהות ובנות
בנושא.
בסדנא משתתפות עשר אימהות
ובנותיהן בגילאי ז’ ו-ח’ ,והיא מלווה
על ידי המחלקה לשירותים חברתיים
ומועברת על ידי הילה פינקלשטיין,
פסיכותרפיסטית קלינית ומנחת
קבוצות מוסמכת ,אשר עובדת שנים
רבות עם אימהות ונערות .המפגשים
עוסקים בהתבגרות גופנית ,רגשית
וחברתית ,העברות ומסרים בין
דוריים ,דימוי גוף ודימוי עצמי ,עולם
המסכים ,תקשורת בין אימהות
ובנות ,זיהוי וגיוס מקורות הכוח של
האימהות והבנות ועוד.
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בימת ספורט
נבחרת הג’ודו של החבל מתכוננת לאליפות ישראל
תלבושות ותיקים חדשים ,על מנת
שיוכלו לייצג אותנו בצורה מכובדת
ומקצועית בתחרויות השונות .כהכנה
לאליפות ישראל ,השתתפו בחודש
פברואר חברי הנבחרת באליפות אפרת
הפתוחה ,המיועדת לציבור הדתי וזכו
בשלל נאה של מדליות.

נבחרת הג’ודו של החבל נמצאת
בימים אלה בעיצומן של ההכנות
לאליפות ישראל בג’ודו שתתקיים
בהמשך החודש 17 .חברי וחברות
הנבחרת ,בגילאי  9עד  ,13מתאמנים
פעמיים בשבוע בניצוחו של המאמן
דניאל גיבטובסקי ,ולאחרונה אף קיבלו

נבחרות שחמט מהחבל נכנסו לליגת השחמט באשדוד
ריכוז ועוד) ,הפן הרגשי (דרכים
להתמודדות עם הפסד/ניצחון ,חיזוק
ביטחון עצמי) ,ופן ערכי-חברתי
שמדגיש כי החשוב ביותר הוא לכבד
את החבר ולנהוג בעזרה הדדית.
במהלך השנה משתתפים ילדי
החוג באירועי שחמט רבים ,ביניהם
תחרויות שחמט מקומיות וארציות,
קייטנות שחמט ,שחמט לפורים
ועוד .כל זאת לצד פעילויות פיתוח
מיומנויות חשיבה דוגמת פעילות
חפש את המטמון ,חידות חשיבה
ומשחקי הגיון.

לאחרונה גובשו מתוך שחקני
השחמט בחבל ,נבחרות שחמט
שייצגו את חבל יבנה בליגת
השחמט של מועדון שחמט אשדוד.
הנבחרות הוקמו כחלק מחוג השחמט
שמקיימים המועצה והמתנ”ס אחת
לשבוע בבית הספר עמיח”י ובבית
הילדים בקבוצת יבנה ,המועבר על
ידי חברת “ינשוף” .בחוג משתתפים
תלמידי כיתות א’-ו’ והוא מתמקד
בשלושה מישורים  -מיומנות חשיבה
(ראייה מרחבית ,הבחנה בין עיקר
לטפל ,תכנון ארוך טווח ,ניצול זמן,

פרויקט “פרחי ספורט” בחבל נכנס לשנתו השנייה
פרויקט “פרחי ספורט” הינו פרויקט
ארצי ב 12-ענפי ספורט נבחרים,
אותו יוזם ומתקצב משרד התרבות
והספורט ,במטרה לפתח תשתיות
ולהגדיל את מספר הילדים העוסקים
בפעילות ספורט .בחבל יבנה ,נכנס
הפרויקט לשנתו השנייה בהובלת
מחלקת הספורט של המועצה
ומתנ”ס חבל יבנה ,והוא פועל בענף
הכדורסל ,בהשתתפות ילדים בגילאי

ד’-ה’ בשלוש קבוצות ,שתי קבוצות
בנים וקבוצת בנות .מלבד האימונים
והמפגשים עם קבוצות מערים אחרות,
משתתפים חברי הקבוצות במהלך
השנה בהרצאות ,פעילות ואירועים
שונים של רשות הספורט .כך לדוגמה,
במסגרת הפרויקט ,קיימה מחלקת
הספורט של המועצה בשיתוף עם
מאמני נבחרות הכדורסל של החבל
וצוות הפנימיה בקבוצת יבנה ,הרצאה

מיוחדת של שופט הכדורגל הבינלאומי
לירן ליאני .ההרצאה המרתקת עסקה
באלימות בספורט ודרכים להתמודדות,
תחת הכותרת – “הכבוד שבין אדם
לחברו  .”RESPECT -המשתתפים
שמעו את ליאני מספר מניסיונו האישי
במגרשי הכדורגל על הסיבות לתופעת
האלימות בספורט ,השלכותיה על
האוהדים ,הצופים והקבוצות ,ודרכים
להילחם ולמנוע אותה.

שלא תפספסו !
צעדת ח”י ומרוץ חבל יבנה
שיתקיימו ב14.5.2017 -
פתיחת ליגת בתי הכנסת
שתחל ב27.5.2017 -
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נבחרת התעמלות הקרקע בחבל עושה חיל
בנבחרת התעמלות הקרקע של חבל
יבנה ,בהובלתה של לינור ברוך ,מאמנת
הנבחרת ,מתאמנות כיום  27בנות.
הנבחרת הפעילה מזה מספר שנים,
משתפרת משנה לשנה ,ובתחילת חודש
פברואר ,התמודדו  20מחברות הנבחרת
באליפות המחוזית בהתעמלות קרקע,
מכשירים ואקרובטיקה.
לאור הישגיהן ,עלו תשע מחברות
הנבחרת ,מכיתות א'-ט' ,להתמודד
באליפות הארצית בהתעמלות קרקע,
מכשירים ואקרובטיקה ,לבנות מגיל
הגן ועד כיתה י"ב ,שהתקיימה לפני
כחודשיים ביישוב בני ראם .כל תשע
הבנות השיגו הישגים נאים ,וארבע
מתוכן אף זכו במדליות .המובילה
הייתה יהלי נוי מניר גלים ,שזכתה
בתחרויות לכיתות א'-ג' בדרגה ,2
במדליית זהב בתרגיל קרקע ,מדליית
כסף בתרגילי ספסל ומדליית כסף
ב"קרב רב" – המהווה סיכום כללי של
כל המקצועות .עדן מיכלסון מבני דרום,
זכתה במדליית כסף בקפיצות לכיתות
ד'-ו' דרגה  ,3נעה גרינבוים מבני דרום
זכתה במדליית ארד בהתעמלות ספסל
לכיתות א'-ג' דרגה  ,3והילה זיו מבני
דרום זכתה במדליית ארד בקפיצות
ארגז לכיתות א'-ג' דרגה .2
חמש בנות נוספות עלו לתחרות,
והשיגו ניקוד יפה מאוד ,גם אם לא זכו
במדליות :תמר פימונטל מניר גלים,
מאיה צולשן מניר גלים ,צאלה דביר
מבני דרום ,נועה מקונן מניר גלים
ודרור טולדנו מבית גמליאל.
המועצה בחרה בהתעמלות קרקע
הספורטיביים
התחומים
כאחד

להתמקצע בו ולפתח אותו כמקצוע
ספורטיבי תחרותי לבנות החבל .מי
שיכולה לחוש גאווה על התוצאות
היא לינור ברוך מאמנת הנבחרת.
חוג התעמלות הקרקע בהובלתה,
לבנות מגיל גן עד כתה י"ב ,נמצא
בתנופה ,צומח ומתפתח כל העת.
ההישגים בתחרות הארצית מעידים
על כך שההשקעה הרבה בתחום ,גם
של המועצה ,ובראש ובראשונה של
לינור כמאמנת ,נושאת פירות נאים.
לינור היא תושבת ראשון לציון ,בוגרת
קורס מאמנים במכון וינגייט ומאמנת
מזה כעשרים שנה .בשנתיים וחצי
האחרונות היא מאמנת בחבל יבנה,
ואת הנבחרת הקימה לפני כשנה וחצי.
ברזומה שלה כמתעמלת ,רשומה זכיה
במקום ראשון של נבחרת העיר יבנה
בה לקחה חלק ,באליפות ישראל לפני
עשרים שנה.
 100בנות ,בגילאי  14-5מכל יישובי
החבל ,משתתפות בחוגי התעמלות
קרקע ומכשירים ,המתקיימים אחת
לשבוע בקבוצת יבנה ,בניר גלים ,בבני
דרום ובבית גמליאל .בנות מתמידות
שמגיעות להישגים ,יכולות להצטרף
לנבחרת החבל ,ולעסוק בהתעמלות
קרקע באופן תחרותי .הנבחרת המונה
כיום כאמור  27בנות ,מתאמנת פעמיים
בשבוע באופן מקצועני.
הצטרפה
לראשונה
השנה
הנבחרת לליגה למגזר הדתי .לינור,
מאמנת הנבחרת מסבירה" :תחרויות
ההתעמלות באיגוד הישראלי הכללי,
נערכות בשבתות .קבוצות דתיות לא
יכולות להשתתף ,ולכן גם לא יכולות

להגיע לאליפות ישראל .פירוש הדבר
שישנן כ 1000-בנות מתחרות שלא
יכולות להגיע לאליפות הארצית .לפני
שלוש שנים נפתחה ליגה למגזר הדתי,
המותאמת מבחינת ימי התחרויות,
סגנון הלבוש ,המוסיקה והקהל,
לנורמות המקובלות במגזר" .עוד
מוסיפה לינור כי כיום יש בליגה 1000
מתאמנות מכל הארץ ,המחולקות
לחמישה מחוזות ,כאשר בכל תחרות
מחוזית משתתפות בין  200ל300-
מתחרות" .כמי שמשתתפות בתחרויות
הליגה זו השנה הראשונה זהו כבוד
גדול ,והצלחה נהדרת לבנות ולי
להגיע להישגים כאלה" ,מציינת לינור
ומסבירה כי הבנות מתחרות ב3-
קטגוריות :תרגילים על ספסל ,תרגילי
התעמלות קרקע ותרגילי קפיצות .כל
אחת מהקטגוריות כוללת  4רמות,
כאשר החלוקה היא הן לפי גילאים ,והן
לפי רמות ,כאשר דרגה  1היא הנמוכה
ביותר ודרגה  3הגבוהה ביותר ,וכל
ילדה בכל גיל יכולה לבחור לעצמה
איזו רמה שהיא רוצה.
"רוב הבנות בחבל יבנה מתעמלות
ומתחרות בדרגה  .2השנה בתחרות
המחוזית ,מצד אחד היו שתי בנות
בדרגה  – 1כך שהייתה הזדמנות
להתחרות באופן מקצועני גם למי
שרק התחילה ,ומצד שני ,לראשונה
היו לנו גם מתחרות בדרגה  .3לתחרות
הארצית עלו בנות בדרגה  2ובדרגה ,"3
מספרת לינור.
שורי לוי ,רכזת תחום הספורט
במועצה ,מוסיפה" :הצבנו לעצמנו
יעד להקים נבחרת מתוך החזון שכל
בת שמעוניינת ומוכנה להשקיע תוכל
להשתלב בה .לשמחתנו ,כיום ,כשאנו
בשנת פעילותה השנייה של הנבחרת,
השתלבו בה כבר  27בנות ,שמשתתפות
בתחרויות וזוכות להישגים יוצאי דופן
ומעוררי גאווה .אנו נמשיך להשקיע
ולקדם את תחום התעמלות הקרקע
ולסייע לבנות הנבחרת להמשיך
לעשות חיל".
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בימת תרבות
מטפחים את הדור הבא של היוצרים

אירוע נוסף הצפוי בחודש אפריל
( )27.4הינו הקרנת הסרט “אח
שלי גיבור” ,שמספר את סיפורם
של צעירים ישראלים עם תסמונת
דאון שיוצאים עם אחיהם לטיול
תרמילאים בצפון הודו.
לציון יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ,צפוי להתקיים בחודש מאי
( )1.5ערב שירי זיכרון ושירי לוחמים
עם שולה חן ואבי קורן.
כמו כן ,במהלך חודש מאי ()8.5

יתקיים ערב מיוחד תחת הכותרת
“המשבר כמבשר” בו ישתתפו רוחמה
בן יוסף ומאיה אוחנה מורנו ,אלמנתו
של סא”ל עמנואל מורנו ,הי”ד ,שנפל
במלחמת לבנון השנייה.
כיצד ניתן לסיים ללא אחד
האירועים המרכזיים המתקיימים
בחבל מדי שנה – מרוץ חבל יבנה ה–3
וצעדת ח”י המסורתית ,שיתקיימו
באמצע חודש מאי ( .)14.5פרטים
מלאים אודות המרוץ תוכלו למצוא

בדפו האחורי של גיליון זה.
זהו כמובן לקט נבחר בלבד ממגוון
האירועים שמכינה מחלקת התרבות
עבור תושבי החבל .מה עוד בתפריט?
חודש קריאה עמוס אירועים חוצי
גילאים שיתקיים בחודש סיוון (יוני),
עליו יפורסמו פרטים נוספים בהמשך,
אירועים מיוחדים ליום ירושלים,
אירועי פתיחת הקיץ ועוד.
יהיה כיף ,מעשיר ומהנה –
אל תפספסו!

מחלקת התרבות של המועצה פועלת רבות על מנת לשים את חבל יבנה על המפה התרבותית בארץ
ולספק לתושבים אירועים מגוונים ובעלי ערך מוסף.
מבין עשרות האירועים השונים שקיימה המחלקה בחודשים האחרונים,
קבלו את רשימת עשרת הגדולים והמיוחדים:

לצד קיום מגוון אירועי תרבות
למבוגרים ,ילדים ונוער ,שמה לה
מחלקת התרבות ,בהובלתה של ענת
יעקב ,כאחת ממטרותיה ,לקדם ולתת
במה ליוצרים צעירים .כחלק מכך,
משלבת המחלקה אמנים ויוצרים
צעירים מהחבל ובכלל באירועי
התרבות השונים כמופעי פתיחה,
אתנחתות אמנותיות ,ליווי מוזיקלי
ועוד.
כך לדוגמה ,מופע החימום בהופעתו

של רמי קלינשטיין שנערכה בחבל,
היה הופעתו של אופיר זקס ,תושב
קבצת יבנה ובוגר בית הספר "מזמור"
בגבעת וושינגטון ,שהיה מתלמידיו של
רמי ופתח את הערב בשניים משיריו
המקוריים.
מופע פתיחה מקומי נוסף התקיים
במסגרת כנס המקהלות הראשון של
החבל שנערך בחנוכה ,אותו פתח
הזמר והיוצר המתחיל מתי עראמה,
שביצע את שירו המקורי “הלוואי אור”.

לאחרונה אף התקיים מופע “חולמים
אחר השמש” של הרכב “החלוצים”
שחלק גדול מחבריו הם תושבי החבל
ותלמידי בית הספר "מזמור" ,שריגשו
את הקהל במפגש עם הזמר העברי
הישן והחדש.
מנהלת מחלקת התרבות ,ענת יעקב:
“אני שמחה שניתנת לנו ההזדמנות
להעניק חשיפה וזמן במה ליוצרים
הצעירים ,שב”ה יהיו היוצרים המובילים
של המחר”.

גשם של אירועים
אחרי מספר חודשים גדושי
אירועים ,בהובלת מחלקת התרבות
והתרבות היהודית במועצה ובמתנ”ס,
החודשים הקרובים צפויים להיות
מלאים אף הם במגוון רחב של
אירועי תרבות לכל הגילאים .ריכזנו
עבורכם סקירה קצרה של האירועים
המרכזיים הצפויים ,ואתם מוזמנים
להיכנס לאתר המועצה והמתנ”ס
לפרטים נוספים וללוח האירועים
המלא.
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בימים אלה מתגבש התיאטרון
הקהילתי הראשון של חבל יבנה,
הנמצא בשלבי הקמה .למעוניינים,
תיפתח לאחר חג הפסח סדנת
תיאטרון בקבוצת יבנה .במסגרת
פעילותו ,יעלה התיאטרון הצגה
מיוחדת שתוצג בפני כל תושבי החבל
– אתם מוזמנים להצטרף!
שיתוף פעולה של מחלקת התרבות
ומחלקת הנוער ,הוליד ערב מיוחד
תחת הכותרת “צמיחה ,התמודדות

והגשמה” ,שיתקיים בחודש אפריל
( )20.4לתלמידי כיתות ט’ עד י”ב,
ויכלול את הרצאתו של סרן (מיל’)
זיו שילון שיחלוק את סיפורו המרתק.
לציון יום השואה ,תתקיים שעת
הסיפור “הסיפור של דוגו” אותה
יעבירו זהבה קור ואביה – דוגו
( .)25.4.17האירוע מיועד לילדי
כיתות ה’ ומעלה ,ובמהלכו יחשפו
הילדים לסיפור שואת יהודי הונגריה
מבעד לעיניו של נער צעיר.

 1ים
 0ול
גד
ה

עשרת הגדולים

 .1מופע “טריו” של רמי
קליינשטיין בשיתוף בימות
פיס.

הנודדת
התערוכה
.6
“בעקבות ממציאים גדולים”,
לילדים.

 .2כנס המקהלות הראשון
בחבל יבנה.

 .7המופע “אדם מן האדמה”
של הלל מאלי ואנסמבל
ניגון ירושלמי.

“ .3מדברות ושרות” – ערב
מיוחד לרגל יום האישה עם
רותי נבון וליהיא לפיד.
 .4המופע “סולם יעקב”–
קובי אוז מבקש את פניה של
השבת.

 .5המחזמר “שער הזהב” עם
שולי רנד ואלי יצפאן.

 .8הצגות תכנית המינויים
לילדי חבל יבנה.
 .9כנס “מתגברים” לכל
המשפחה בבימויו של גולן
אזולאי ובהשתתפות אליסף
פרץ ,שלומי אביטן ,איתן
חרמון והזמר מתי שריקי.
 .10עילי בוטנר וילדי החוץ
בהופעה ,בארגון מחלקת
נוער.
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בימת איכות הסביבה
לומדים סביבה  -קורס קיימות לתושבי המועצה
שונות לקידום ,ביניהן שיתוף בפייסבוק
ובוואטסאפ של עודפי מזון ,ריהוט
ועוד; קידום סוגיית המקומיּות ,והאתגר
להיעזר בכמה שיותר בעלי מקצוע
ואנשי שירותים מהאזור; הרחבת
הפעילות סביב הגינות הקהילתיות
לכלל הישובים; שימוש בחומרי ניקוי
וקוסמטיקה טבעיים; הפחתת אשפה
במטרה להגיע לאפס אשפה שהולכת
להטמנה ,זאת בעזרת הוספת מדשנים
(קומפוסטרים)והפרדת אשפה.
חלק ניכר מהקורס מתמקד
בסיורים במקומות שמיישמים את
תחום הקיימות בסביבה הקרובה ,בין
השאר ביער המאכל בקדרון ובגינות
הקהילתיות ברחבי המועצה.

במהלך חודש שבט ,אשר הוכרז
כחודש ירוק במועצה ,החל קורס
קיימות בליווי ותמיכה של איגוד ערים
לאיכות הסביבה .בקורס לוקחים חלק
כ 20 -מתושבי החבל הנפגשים אחת
למספר שבועות כדי ללמוד ולדון
בנושאי קיימות הנוגעים לחיינו .מטרת
המשתתפים היא להעשיר עצמם בידע
הקשור לנושאי סביבה וקיימות ולבחון
מה נוכל לתרום לעצמנו ולקהילה
שסביבנו בתחום?
הקורס מתקיים בהובלת מנהל תחום
הקיימות ואיכות הסביבה של המועצה
גדי סימון ,וסילבי דהאן מאיגוד ערים
לאיכות הסביבה.
במהלך הדיונים בקורס עלו הצעות

הגינות הקהילתיות תופסות תאוצה

הפעילות בגינות הקהילתיות ברחבי
המועצה ,תופסת תאוצה ומתקיימת
נכון להיום בבני דרום ,ניר גלים ובית
גמליאל .כל אחת מן הגינות משלבת
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עבודת גינון ועבודות בתחום התרבות
ואירועי הקהילה.
הפעילות להקמת הגינה בבית
גמליאל נמשכה לאורך כל החורף,

ונעשו במסגרתה פעילויות שונות
שכללו את הקמת הגינה ושתילת
הצמחים ,הקמת טאבון מבוץ ,נטיעת
עצי שקד לזכרה של שקד קסלר ז”ל,
שעת סיפור ועוד .כמו כן ,נערכות בבית
גמליאל שלל פעילויות קהילתיות.
בין היתר יזמו שם שבתות קיימות -
שכללו סיור ציפורים ,שיחות בנושא
קיימות וסיור במושב במהלך השבת.
כל הפעילות נעשית בזכות אנשים
טובים מהמושב ובעזרתם .מנהל תחום
הקיימות ואיכות הסביבה במועצה ,גדי
סימון“ :יישר כוח לרחל הריסון ולצוות
הגינה על הפעילות המגוונת”.
גם בגינה בניר גלים מתקיימות
פעילויות רבות ,ביניהן שעת סיפור
ונטיעות של עצים ברחבי המושב,
שהתקיימו לאחרונה כחלק מאירועי
החודש הירוק.
הפעילויות בגינה מבוצעות בתמיכה
משותפת של היישובים ושל המתנ”ס
במסגרת הקולות הקוראים שפורסמו
בראשית השנה.

מחזקים את זהות המועצה
קיימות וסביבה מתכתבות עם
חיבור וקשר למקום ,וצוות מתנ”ס
חבל יבנה מנסה למצוא כל העת את
החיבור והקשר של הילדים והנוער
למקומם כחלק מהסביבה .כיוון שכך,
שם לו המתנ”ס למטרה לעסוק
ב”זהות המועצה” ולחפש את המייחד
שלנו כמועצה.
במסגרת כך ,פותח המתנ”ס קורס

צילום סביבתי שמטרתו להתמקצע
בנושא הצילום ,ובמקביל לחפש את
המחבר והמקשר בין תושבי הסביבה
ליישוביהם .הקורס צפוי להיפתח
לאחר פסח והתושבים מוזמנים
להירשם במזכירות המתנ”ס.
פעילות נוספת הינה “המירוץ
למיליון של נוער חבל יבנה”
המתקיים בשיתוף פעולה עם

מחלקת החינוך של המועצה ובעזרת
כל צוות המתנ”ס .במסגרת הפעילות
נבנה משחק שייערך בין כל יישובי
המועצה ,ויכלול את נוער המועצה
שינוע ברחבי המועצה ויבצע משימות
שיובילו אותו ל”מטמון” .המשימות
יכללו שאלות של היכרות וידע עם
תחומים נרחבים הקשורים ביישובי
המועצה ואנשיה.

מדושנים בעונג
הציבוריים ,בהם עושות שימוש מספר
משפחות במקביל .גם בתחום זה
מקבלת המועצה תמיכה יפה מאיגוד
ערים לאיכות הסביבה.
מנהל תחום הקיימות ואיכות
הסביבה במועצה ,גדי סימון ,מלווה
את המשפחות בתהליך ואף מסייע
להן בפינוי המדשנים .גדי“ :המשפחות
שמפרידות את החומר האורגני
מהאשפה הביתית מדווחות על שיפור
באיכות החיים ,כאשר פח האשפה
הביתי נותר יבש וללא ריח .צ’ופר נוסף
של התהליך ,הוא זבל נפלא לגינה
העשוי מהחומר האורגני שאינו נזרק
לאשפה”.
תושבים נוספים המעוניינים להצטרף
למעגל המדשנים ,מוזמנים לפנות לגדי
סימון בטלפון.050-6998373 :

פרויקט המדשנים (קומפוסטרים)
של המועצה ממשיך במרץ ,כאשר נכון
להיום ישנם כ 40-מדשנים פרטיים,
כ 15-ציבוריים ומדשן מיוחד נוסף
לאיסוף החומר האורגני בישיבת כרם
ביבנה.
ראשוני המדשנים מייצרים ברחבי
המועצה חומר אורגני מעולה ,כך
שמשפחות אשר הציבו את המדשן
לפני כ 7-חודשים ,זוכות לזבל טוב
ולא מסריח בחלקו התחתון של
המדשן ,בנוסף לעובדה כי כמויות
האשפה הביתיות קטנות ב50%-
לפחות .הכמות השנתית של הפסולת
הנחסכת במדשנים הפרטיים הפועלים
במועצה ,משוערת נכון להיום בקרוב
ל– 47טון ,וזאת כאמור מבלי להביא
בחשבון את החיסכון של המדשנים

בפעם ה– 20ברציפות חמישה כוכבי יופי לגבעת וושינגטון
קריית חינוך גבעת וושינגטון ,זכתה
לאחרונה זו השנה ה 20-ברציפות
ב 100-כוכבי יופי בתחרות "קריית
חינוך יפה ומקיימת בישראל יפה",
שהתקיימה בחסות משרד הפנים
ובמעמד השר אריה דרעי .בין
הקריטריונים נבחנו ניקיון הקריה,
השילוט ומחזור אשפה ,הגברת
המודעות לאיכות הסביבה ,בטיחות
התושבים ,בנייה ושימור פינות נוי,
וכן טיפוח הריאות הירוקות בקריה,
תוך הקפדה על מניעה של מפגעים

סביבתיים וחזותיים והנעת תהליך של
שיפור מתמיד באיכות חיי התושבים
במקום ,הסטודנטים והתלמידים.
יקי סעדה ,מנכ"ל קרית החינוך
גבעת וושינגטון" :סביבת לימוד ירוקה
ומטופחת משפיעה בהכרח על איכות
ההוראה והלמידה .לכן ,אנו עם צוות
אחזקה וגינון מסור וחרוץ ,משקיעים
בהתמדה בפיתוח ובטיפוח של
הסביבה ,הגינות ,המבנים ומוסדות
החינוך בקריה לרווחת התלמידים
והצוות החינוכי".
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בימת ביטחון וחירום
'מר ביטחון' יוצא לדרך חדשה

שומרים על החבל
עם תחילת שנת  2017ערכה מחלקת
הביטחון של המועצה בראשות שלמה
לחר ,פגישות עבודה עם המשטרה,
מג"ב ונציגי היישובים .זאת במטרה

לחזק את שמירת היישובים על עצמם
בהתמודדות עם אירועי פריצה וגניבה,
כאשר כל ישוב אחראי לוודא כי מבוצעת
שמירה בתחומו .במהלך השנה הקרובה

תמשיך מחלקת הביטחון לפעול לשיפור
תחושת הביטחון בכלל היישובים
ולהרחיב את מגוון הכלים ,למתן מענה
מקיף יותר ולמניעת אירועים ביטחוניים.

שינוי ארגוני במשטרה
בימים אלה נעשית עבודת מטה
במשטרה לשינוי שיטת העבודה של
מג"ב והתחנות הכחולות.
כיום מפוצלת מועצה אזורית חבל
יבנה לשני מחוזות ולשלוש תחנות
משטרה ,זאת על פי החלוקה הבאה:
היישובים קבוצת יבנה ,כרם ביבנה ובית
רבן (גבעת וושינגטון) משויכים למרחב
לכיש מחוז דרום תחנת קריית מלאכי;
היישובים בני דרום ,ניר גלים ונווה
הרצוג משויכים למרחב לכיש מחוז
דרום תחנת אשדוד; היישובים בן זכאי
ובית גמליאל משויכים למחוז מרכז
מרחב שפלה תחנת רחובות  /נקודת
יבנה .בשל השייכות של המועצה
למגזר הכפרי ,עיקר המענה והשירות
המשטרתי לתושב ,ניתן על ידי מג"ב.

טרם הוחלט מה השינויים שיחולו
במענה המשטרה ומג"ב ליישובי
המועצה בעקבות השינוי המתגבש.
מחלקת הביטחון של המועצה נמצאת
במעקב צמוד אחר התהליך ,ופועלת
אל מול הגורמים הרלוונטיים לשמירה

על רמת השירות הניתן לתושבי
החבל והבטחת השמירה על ביטחון
התושבים.
נכון לעכשיו ,במועצה קיימת מפקדת
שיטור קהילתי (מש"ק) המופעלת על
ידי מג"ב ,בפיקודו של רס"ב יגאל גדקר.
בנקודת השיטור נמצא בסיס ההפעלה
למתנדבים (מתמי"ד) ומפקדו רס"מ
רן פריינטה ,כאשר לאחרונה הצטרף
לנקודת השיטור המש"ק האשכולי
רס"ב אמנון קסאי .מפקדת השיטור
הקהילתי נותנת מענה מועצתי לכלל
יישובי המועצה ,למרות השפעות
הפיצול של אחריות תחנות המשטרה.
כמאה מתנדבי המתמי"ד פועלים בכל
שטח המועצה למען ביטחונם השוטף
של היישובים והתושבים.

נערכים לחירום
המועצה נערכת לחירום באופן קבוע
ורב שנתי על פי ההנחיות המתקבלות
מהגורמים המוסמכים והתרחישים
השונים.

ביקורת רשות החירום
הלאומית עברה בהצלחה
בסוף שנת  ,2016נערכה ביקורת
כשירות המועצה לחירום על ידי רשות
חירום לאומית .הביקורת המקיפה
בחנה את כלל מכלולי המועצה,
ובמסגרתה נבדקה מוכנות המועצה
לחירום בהיבטים הנוגעים לנהלים,
ציוד ,כוח אדם והכשרות .בביקורת
נבדקו גם צוותי הצח"י (צוות חירום/
חוסן יישובי) ביישובי המועצה השונים,
בהיבטים הנוגעים לכוח אדם ונהלים.
בסיכום הביקורת הוערכה המועצה
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על ידי משרדי הממשלה ופיקוד העורף
ברמת מוכנות טובה ,כאשר הנושאים
הדורשים שיפור הוגדרו כפעולות
לביצוע בשנת העבודה  .2017לאור
ממצאי הביקורת השנה יינתנו דגשים
בריענון נהלי הצח"י ועיבוי כוח האדם
המתנדב במסגרתם .בשנה הנוכחית
יבוצעו אימונים ליחידות הצח"י
ביישובים ולמכלולי המועצה השונים.
בנוסף ,כחלק מצורך לשיפור המענה,
מצטיידת המועצה באמצעים נוספים
לאספקת מים בחירום.

מוכנים לרעידת אדמה
כחלק מההיערכות למצבי חירום,
השנה הושם דגש על מוכנות לרעידת
אדמה .במסגרת כך ,בחודש פברואר
האחרון ,תורגלו כל מוסדות החינוך
בארץ ,בהם מוסדות החינוך במועצה,

לפעולה והתמודדות במקרה רעידת
אדמה.
כמו כן ,למרות ששטח המועצה הינו
כפרי ללא מבנים גבוהים ,מתבצע בימים
אלה סקר מועצתי על מנת ללמוד היכן
צפויים עיקר הנזקים במידה ותתרחש
רעידת אדמה ,ומה יהיה הסיוע
הנדרש .בין אמצעי הסיוע העומדים
לרשות המועצה ,נכללת יחידת הסע"ר
המועצתית ,שתפקידה להעניק מענה
ראשוני לחילוץ לכודים .ליחידה קיים
נגרר ציוד ייעודי לתנאי חירום.
בנוסף ,בשנה האחרונה הוקם צוות
"איחוד הצלה" בחבל ,המעניק מענה
לאזורנו בימי שיגרה וכמובן בחירום.
על המתנדבים למען החירום
והביטחון במועצה תוכלו לקרוא בכתבה
"מועצה מתנדבת" בגיליון הנוכחי.

קב"ט המועצה דוד אנגל ,בריאיון פרידה | חגי הוברמן
בשלהי חודש אדר ,סיים דוד אנגל
את תפקידו רב השנים כקב"ט המועצה,
והעביר את השרביט למחליפו שלמה
לחר 32 .שנה אחרי שנכנס לראשונה
לתפקיד ,סיים העובד הוותיק
ביותר במועצה את תפקידו" ,מלא
סיפוק מהתרומה לביטחון המועצה
ותושביה" ,כפי שאמר בעבר בריאיון
לעיתון זה .גם את תפקידו השני  -האחראי על רישוי עסקים,
כבר העביר למחליפתו כרמית סדון.
הקשר האישי של אנגל לחבל יבנה החל בהיותו בן שנתיים,
כשמשפחתו עברה למושב בית גמליאל שעלה על הקרקע.
בילדותו למד בבית הספר היסודי בבית גמליאל ובתיכון
בישיבת בנ"ע רעננה .בשנת  1969התגייס לצה"ל ,לסיירת
חרוב .במלחמת יום כיפור ,לחם בצידה המערבי של תעלת
סואץ ,והשתחרר מהצבא בשלהי שנת .1973
"כשהתחתנתי ידעתי שאגור בבית גמליאל ,וילדיי יגורו
בסביבתי – כולם בבית גמליאל" ,הוא אומר .ואכן ,בבית
גמליאל הוא גר עד היום עם כל משפחתו :אשתו  -שללא
תמיכתה לא היה יכול לפעול בעבודה כה תובענית הדורשת
שעות פעילות לא שגרתיות ,שלושת ילדיו ותשעת נכדיו.
אחרי השחרור שירת במשטרה כרב"ש של מושב בית
גמליאל ,עסק בחקלאות והיה פעיל במושב ובמועצה.
מעיסוקים אלו הכיר אותו ראש המועצה באותם ימים רודי
הרץ ,וכשהתפנתה משרת הקב"ט בשנת  ,1985הציע רודי
לאנגל את התפקיד.

מגניבות ועד טילים
חבל יבנה של אמצע שנות השמונים היה אזור שלו ורגוע
מבחינה ביטחונית .עיקר ההתמודדות של אנגל כקב"ט
הייתה עם ענייני הביטחון השוטף – גניבות ,גניבות חקלאיות
וכדומה" .לפני הנסיגה מסיני היו הרבה גניבות של כלי רכב",
הוא נזכר .אבל בדצמבר  ,1987פרצה האינתיפאדה הראשונה,
והמציאות השתנתה גם בחבל יבנה ,והאזור הפך לבעל
חשיבות אסטרטגית .דרך צומת אשדוד והחבל עברו בכל יום
רבבות פלשתינים ,עובדים מרצועת עזה בדרכם למקומות
עבודתם במרכז הארץ" .אנחנו ,כמועצה ,שמנו דגש על הגנה
משיירות אלו ,והיינו ערוכים .בעקבות האינתיפאדה הראשונה
השתררה הבנה שמוסדות החינוך בחבל חייבים לעבור שינוי
באבטחה ,ועקב כך מוגנו .בנוסף הוצבה שמירה בבתי הספר".
במקביל הושם דגש על נושא ביטחון היישובים  -הוקמו
כיתות כוננות ,חברי היישובים התאמנו באבטחת היישוב
והוכנו תוכניות אבטחת יישוב יחד עם מג"ב.
השלב הבא בשינוי הביטחוני היה בעקבות מלחמת המפרץ.

במלחמה זו ,כשטילים עיראקים צנחו בעוצמה מהשמיים
בתל-אביב ובחיפה ,התגלה לראשי חבל יבנה שבעצם העורף
לא מוגן כנגד טילים .עוד קודם פרוץ המלחמה ,הכינה מחלקת
הביטחון את היישובים ואת מוסדות החינוך לאפשרות של
מתקפת גזים.
השינוי הביטחוני הבא נבע מהסכם אוסלו ,במהלכו נסוג
צה"ל מרוב חבל עזה .בשנים  ,1994-1993התרחשו מספר
פיגועים באזור אשדוד ואשקלון ,שבאחד מהם אף נרצח ישי
גדסי מקבוצת יבנה .כשפרצה מלחמת אוסלו ,בראש השנה
תשס"א ,הפך חבל יבנה לאזור אסטרטגי ,מפאת מיקומו.
אחרי הנסיגה מהרצועה ,הגיע לחבל יבנה איום חדש – טילים,
כאשר חבל עזה החל לאיים על חבל יבנה ,שהפך ל'עוטף עזה'.
ההתחלה הייתה במבצע 'עופרת יצוקה' .בראש חודש טבת
תשס"ט ,סמוך לשעה  10בבוקר נשמע קול נפץ עז במושב
בני-דרום .רקטת גראד התפוצצה בשטח פתוח בתוך המושב.
לראשונה מאז קום המדינה ,פגעו רקטות במרחב העיר
אשדוד .מיד לאחר נפילת הרקטה בבני-דרום ,מיהר אנגל
למקום ,שם התגלה גודל המזל  -הרקטה פגעה באדמה ולא
בכביש האספלט ,ובכך נמנע נזק גדול יותר.

'צוק איתן' :הרקטות חוזרות
ירי הטילים נמשך גם במבצעים הבאים' ,עמוד ענן' והאחרון
והקשה ביותר – 'צוק איתן' .תושבי החבל הבינו ,בדומה
למבצעים הקודמים ,שהם שוב נמצאים במצב של לחימה.
במהלך המבצע רבו האזעקות בחבל ,כולל נפילות שהיו
ברחבי החבל .במשך כל ימי המבצע הפעילה המועצה
חמ"ל מיוחד בראשותם של ראש המועצה משה ליבר ודוד
אנגל" .מבצע 'צוק איתן' תפס אותי עם גבס וקביים אחרי
שבירת רגל" ,נזכר אנגל" ,אבל לא הייתה ברירה ,ותפקדתי
עם קביים" .ראש המועצה משה ליבר מדגיש כי "העבודה עם
דוד הייתה מהנה ואיכותית .היכולות שלו באו לביטוי במבצע
"צוק איתן" ,כאשר בשקט ובנחישות האופייניים לו ,ניווט את
המועצה יחד עם כל האגפים ,לפעילות שזיכתה את המועצה
בתעודת "רשות מצטיינת" מבין  15רשויות בנפת השפלה".

היעד :לימודי ארץ ישראל

כעת פורש אנגל לגמלאות ,ולא נשמע מוטרד מגודש הזמן
שיתפנה לו פתאום" .כשהגעתי לגיל  60הפסקתי להתנדב
בצבא ,והשתחררתי ממילואים בדרגת סגן אלוף .אז החלטתי
שבהגיעי לגיל פנסיה אני פורש מהכל ,ועושה לנפשי" .הוא
מתכנן להמשיך בעשייה בה הוא עוסק מזה שנים רבות -
ייצור יין להנאתו ,ביקב הביתי שלו.
ואיך הוא מתכוון להעביר את הזמן? "אשתי כבר יצאה
לגמלאות" ,הוא מספר" ,נרשמנו ללימודי ארץ ישראל .אנחנו
מאד אוהבים לטייל ,ומתכוונים לטייל בעולם".
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בימת נוער
אני והמושב שלי  בני נוער מיישובי המועצה מספרים מהו המושב שלהם עבורם
נעמי שטאל  בית גמליאל

תהילה ביתן  בן זכאי

לגור בבית גמליאל זה אומר:
שכשאתה קם בבוקר ,אתה שומע רק
ציפורים ולא מכוניות.
שכשאתה חוגג או מציין משהו ,ישר
כולם מתנדבים לעזור או לתרום.
שכשאתה יוצא החוצה ,אתה רואה מיד
ירוק (כמעט לכל בית במושב יש ראות
לשדות).
שאתה מקבל נוער מדהים שמתנדב לעזור כמעט בכל דבר
ועושה פעילויות מטורפות .שאתה יכול ללכת יחף וזה לא
יחשב מוזר .שכל פעם כשעובר אוטו אתה שומע להקות
על להקות של כלבים .שבכניסת שבת תמיד קופץ לך הלב
לשנייה כשמתחילה הצפירה.
שאתה תמיד נפגש עם אנשים במכולת ומתחיל לדבר איתם,
ונשאר שם בערך  20דקות יותר ממה שתכננת .שכשאתה
מחכה לטרמפ בגשר ,תמיד יעצרו לך .שאתה מרגיש גאווה כל
פעם שאתה רואה שקית ערבות שכתוב עליה ‘בית גמליאל’.
שלפעמים אתה יוצא החוצה ולא מבין מי הפיל פה פצצת
סירחון בריח דשן ופרות.
זה אומר להיות מושבניק!
אז זה המושב שלי  -בית גמליאל!

המושב שלי זה קודם כל אווירה חמה,
משפחתית ואוהבת.
אין ,אין על המשפחות במושב .כולם
מכירים ואוהבים את כולם ומי שיקפוץ
לבקר יזכה לאירוח הכי מוווושלם.
לפני  4חודשים הקמנו פעם ראשונה
סניף .אנחנו  12מדריכים והרבה
הרבה ילדים מהמושב ששמחים לבוא
לפעילות .חברה שלי שיראל ,ואני התנדבנו להדריך את שבט
נבטים ואנחנו מאוד נהנות .זה כייף לראות שהמושב גדל
ושיש המשכיות למשפחות הוותיקות .אנחנו יוצאים איתם
לטיולים ועושים להם פעולות שוות במשך השבוע.
הנוער במושב-בבן זכאי זה נוער כייפי ומגובש עם הרבה
אנרגיות! ברגע אחד הם יכולים לשנות את המצב רוח שלך
לטובה בענק!

צור בר שלום  ניר גלים
אני דור רביעי במושב ניר גלים  -נולדתי
וגדלתי פה.
המושב בשבילי הוא מקום מדהים שכיף
להיות בו .יש פה את החבר’ה הכי טובים
מבין כל המועצה.
בהתחלה היינו ממש מעט בחבר’ה 6 -
ילדים .עם השנים המושב גדל וכיום
אנחנו כ 25-חבר’ה.
המסורת שאני זוכר בתור ילד ,היא שבחג סוכות היה מנהג
להסתובב בין הסוכות ולהחליט איזו סוכה הכי יפה .היינו
מסתובבים ומקבלים ממתקים ,והיום התחרות השתנתה למי
משיג יותר ממתקים.
הכיף שלנו במושב זה החופש הגדול .יש הרבה פעילויות,
טיולי נוער ויציאות וכמובן את מועדון הנוער.
ניר גלים בשבילי זה סמל לילדות שלי.

הצטרפו לפעילות הנוער ביישובכם!
מידע על הפעילויות ניתן לקבל
מרכזי הנוער ביישובים.

שני משען  בני דרום
לגור בבני דרום זה יתרון אחד גדול! מצד
אחד החיים במושב ,מוקף שדות וגידולים
חקלאיים ,ומצד שני לא להיות מנותק
מהעיר ,מהמרכז והקרבה לכל מרכזי
הקניות.
השילוב הנדיר והבריא הזה בין העולמות
השונים גורם לי לגדול בטבע ,כביכול,
אבל להישאר מחוברת לעולם הגדול.
הכי כיף במושב זאת האווירה שנוצרה בין החברים  -אווירה
מגוונת בסגנונות של אנשים שונים כך שאפשר למצוא הכל.
מגוון החברים שלי הוא גדול וזה נותן תחושה שכל אחד שייך!

ברכות לנוער בית גמליאל

מספר תושבים שנה קודמת
מספר תושבים *
מספר משקי בית

5,301
5,466
1,878

נתוני ביצוע התקציב הרגיל
הכנסות
הכנסות עצמיות
השתת' משרד החינוך
השתת' משרד הרווחה
השתת' משרדי ממשלה אחרים
מענקים ומלוות
סה"כ

תקציב  2015ביצוע % 2015
58.57%
30,810
30,812
32.96%
17,337
16,837
5.04%
2,652
2,640
0.38%
199
109
3.05%
1,606
1,600
100.00%
52,603
51,998

משכורות ושכר כללי
פעולות אחרות
שכר חינוך
פעולות חינוך
שכר רווחה
פעולות רווחה
מימון
פרעון מלוות
סה"כ

תקציב
2015
5,583
17,830
6,778
16,239
820
3,313
281
1,154
51,998

הוצאות

בטקס השנתי של מנהל חברה ונוער של משרד החינוך,
הוענק אות המתנדב המצטיין לנוער בית גמליאל ,על
פרויקט גמ"חליאל אותו הם יזמו ומפעילים .הפרויקט מספק
מזון למשפחות מעוטות יכולת בעיר יבנה ,כאשר נוער בית
גמליאל יזם ומוציא לפועל את כולו ללא כל סיוע ,לרבות גיוס
המשאבים והמצרכים ,הכנת חבילות המזון וחלוקתן .מנהל
יחידת הנוער במועצה ,ניר יעקבי" :מה שמדהים בסיפור זו
העובדה שמדובר ביוזמה שכל כולה החלה ונעשית על ידי
נוער בית גמליאל עצמו ,ללא התערבות של אף גורם אחר,
משלב המחשבה ועד הביצוע .כולנו ,מבוגרים ונוער כאחד,
צריכים ללמוד מהם".

סניף חדש לבני עקיבא
במושב בן זכאי

אביה זנה  קבוצת יבנה
קבוצת יבנה בשבילי זה בית וכיף
להיות שם.
מקבלים את כל מה שצריך ועושים כיף
עם כל החברים.
כולם נהנים פה ,עוזרים לאנשים,
נפגשים ,עושים פעילויות וממש כיף
לגור בקיבוץ שלנו.
המקומות האהובים עלי בקיבוץ הם
חדר האוכל של הקיבוץ והדשא ליד הבית שלי ,שם הכי קל
לי לנקות את הראש.
קבוצת יבנה בשבילי זה בית ,מסורת ,מורשת ואחדות.

דו"ח לתושב לשנת 2015

החבל התחדש בסניף חדש של בני עקיבא שהוקם בחודש
דצמבר האחרון במושב בן זכאי .הסניף ,המונה כיום  80חניכים,
מחולק לפי שכבות גיל מכיתה ג’ ומעלה ,כאשר לכל שכבה
מדריכים מנוער המושב .החניכים נפגשים לפעולות אחת
לשבוע ובכל שבת ,וכבר הספיקו להשתתף ב"שבת אירגון",
טיול נטיעות לט”ו בשבט ,שוק פורים ,התנדבות בבית חולים
ועוד שלל פעילויות .הקומונרית נעמי ורד“ :כל הכבוד לנוער
המושב על היוזמה וההדרכה” .שיהיה בהצלחה והרבה כיף!

)גרעון( עודף בשנת הדוח

שטח שיפוט )דונם(
דירוג סוציואקונומי

10.57%
34.37%
12.84%
31.79%
1.58%
6.15%
0.52%
2.19%
100.00%

)(166

5,694
18,167
4,927
16,936
805
3,110
334
384
50,357

11.31%
36.08%
9.78%
33.63%
1.60%
6.18%
0.66%
0.76%
100.00%

44

2014
2015
 %הגרעון השוטף
0.32%מההכנסה
מההכנסההגרעון השוטף
%
 %הגרעון הנצבר מההכנסה
 %הגרעון הנצבר מההכנסה
 %עומס המלוות מההכנסה %עומס המלוות מההכנסה2.26%
19.32% 16.95%
19.32%מההכנסה
סך ההתחייבויות
%
מההכנסה
 %סך ההתחייבויות
9,654 9,500
לנפש בש"ח
הוצאה ממוצעת
9,654
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
71
ממוצע
משרות
מספר
59
71
מספר משרות ממוצע
2015
0.32%

ביצוע התקציב הבלתי רגיל
נתונירגיל
נתוני ביצוע התקציב הבלתי
2014
2015
3,494לתחילת השנה
עודף )גרעון( זמני
8,281
עודף )גרעון( זמני לתחילת השנה
תקבולים במהלך השנה
5,709
10,919
תקבולים במהלך השנה
תשלומים במהלך השנה
10,496
8,226
תשלומים במהלך השנה
עודף )גרעון( זמני לסוף השנה
3,494
6,187
עודף )גרעון( זמני לסוף השנה

ביצוע % 2014
58.32%
29,393
30.84%
15,544
4.96%
2,502
0.17%
85
5.71%
2,877
100.00%
50,401
ביצוע % 2014

ביצוע % 2015
5,576
18,135
6,778
16,777
832
3,243
274
1,154
52,769

35,000
7

2015
3,494
10,919
8,226
6,187

2014

2.26%
16.95%
9,500
59

2014
8,281
5,709
10,496
3,494

*נכון לחודש אוקטובר 2015
*נכון לחודש אוקטובר 2015
מאזן
מאזן
2015
נכסים
2014
רכוש שוטף 2015
נכסים
10,221
השקעות 10,221
רכוש שוטף
24,776 8,763
השקעות
24,776מתוקצבות ואחרות
השקעות לכיסוי קרנות
164 30,748
ואחרות
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות
153
164
בתקציב הרגיל
מצטבר
גרעון
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
גרעון סופי בתב"ר
גרעון סופי בתב"ר
גרעונות זמניים נטו בתב"ר
35,161
גרעונות זמניים נטו בתב"רסה"כ
39,664
35,161
סה"כ
2015
התחייבויות
10,165
שוטפות
2014
התחייבויות 2015
התחייבויות
)***(
8,542
10,165
התחייבויות שוטפות
18,591
קרן לעבודות פיתוח ואחרות
)***(
164 27,255
קרנות מתוקצבות
18,591
קרן לעבודות פיתוח ואחרות
54
הרגיל
בתקציב
מצטבר
עודף
153
164
קרנות מתוקצבות
6,187
עודפים זמניים
 54נטו בתב"ר 220
עודף מצטבר בתקציב הרגיל
35,161
סה"כ
3,494
6,187
עודפים זמניים נטו בתב"ר
39,664
35,161
סה"כ
2015
עומס מלוות לסוף שנה
2014
2015
1,138
עומס מלוות לסוף שנה

2014
8,763
30,748
153

39,664
2014
8,542
27,255
153
220
3,494
39,664
2014
1,138

דוח גביה וחייבים  -ארנונה
2014
2015
דוח גביה וחייבים  -ארנונה
1,363
1,718
יתרת חוב לתחילת השנה
2014
חיוב השנה 2015
23,750
24,135
1,718
)(1,156
(1,245) 1,363
שניתנו
יתרת חוב לתחילת השנה הנחות ופטורים
23,750
24,135
חיוב השנה
מסופקים וחובות
העברה לחובות
0
למחיקה 0
הנחות ופטורים שניתנו סך לגביה )(1,245
23,957
)24,608 (1,156
למחיקה
העברה לחובות מסופקים וחובות
0
22,239
22,343
בשנת0הדוח
גביה
24,608
סך לגביה
1,718
השנה 2,265 23,957
יתרת חוב לסוף
22,343
גביה בשנת הדוח
440
460 22,239
וחובות למחיקה
חובות מסופקים
יתרת חוב לסוף השנה סה"כ יתרות לסוף שנה
2,265כולל חובות1,718
2,158
מסופקים 2,725
55%
46%
חובות מסופקים וחובות אחוז
מהפיגורים )*( 440
למחיקהגביה 460
מסופקים
96%
מהשוטף )*( 94% 2,158
סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובותאחוז
גביה 2,725
93%
91%
אחוז גביה מהפיגורים )*( יחס הגביה לחוב
 46%הכולל )*(55%
35
35
למגורים למ"ר
אחוז גביה מהשוטף )*( ממוצע ארנונה
96%
94%
93%חובות מסופקים וחובות למחיקה.
91%מחושבים ללא
יחס הגביה לחוב הכולל )*()*( השיעורים

35
35
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר
)*( השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים
תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

 | 30מקצות החבל | פסח תשע”ז

פסח תשע”ז | מקצות החבל | 31

תקציב 2017
שינוי בתפיסת התפקיד של המועצה ובסדרי העדיפויות,
יחד עם ביטול מענק האיזון (מענק שניתן לרשויות מקומיות
מתקציב משרד הפנים) ,יצרו בשלוש השנים האחרונות מצב
חדש.
מחד ,ירידה במענק האיזון מ 6-מיליון ( ₪לשנה) לפני כ5-
שנים ,לאפס בשנת  ,2017כאשר לצערנו ,גם הירידה בדרוג
הסוציו-אקונומי לא שינתה עובדה זו .מאידך ,חלה עלייה
משמעותית בהוצאות החינוך ,שנבעו הן מהחלטת ראש-
המועצה לתת פתרון טוב ככל שניתן לכל תלמידי היישובים
שלומדים ברשויות סמוכות למועצה ,והן מפתרון לדרישת
חלק מההורים לחינוך תורני בתחום המועצה (בחינוך היסודי)
ותוספת העשרה של חוגי נגינה ומדעים.
בשנים  2014עד  ,2016השתמשנו ביותר מ 5-מיליון ₪
מעודפים נצברים של המועצה ,על מנת לאזן את תקציבנו
(התקציב הרגיל) .כמובן ,ששני וקטורים אלה ,ילוו אותנו גם
בביצוע תכנית העבודה ב.2017-
למרות זאת ,החלטנו השנה לנסות ולהקטין משמעותית
את הגרעון בתקציב המועצה :מחד ,לנסות לחסוך ולייעל
את סעיפי ההוצאות הכבדות דוגמת כוח אדם בחינוך ,הסעות
חינוך בתחום המועצה ומחוצה לה ,ייעול עלויות אנרגיה ,ניסיון
לחיסכון בפינוי אשפה ,מחזור וגזם .ומאידך ,להעלות את
תקבולי המועצה על ידי :גידול בהכנסות מארנונה מסחרית
(למעלה מ 70% -מהכנסות הארנונה במועצה מקורן בארנונה
מסחרית) ,העמקת הגבייה ממבנים לא מוכרים וגבייה מסרבני
ארנונה ,הקצאת משאבים למציאת מקורות כספיים נוספים
(קולות קוראים ומשרדי ממשלה) ,פיתוח והרחבה של שטחי
תעשיה .היעד התקציבי שלנו הוא גרעון של עד רבע מליון .₪
להלן מספר טבלאות שימחישו את תקציבי המועצה:

הכנסות המועצה
מקור
ארנונה ואגרות
משרד החינוך
משרד הרווחה
מענקים שונים
אגרות בניה
ביוב
השכרות והשתתפויות
משרדי ממשלה אחרים
שונות

אלפי ₪
26,198
19,401
3,421
525
400
390
373
106
82
50896

מדידות ,ארנונה ומה שביניהם ובגללם
תקציב על פי יעדים
באלפי ש"ח

מחלקות
חינוך
רווחה
סל מונציפלי
מנגנון
תברואה ואיכה"ס
תרבות ספורט ומתנ"ס
פנסיה ושונות
תמיכות
הנה"ח גביה וביטוח
השתתפויות
ביוב
הנדסה
בטחון והג"א
נוי מתקנים פיקוח ורשיונות עסק

26,254
4,806
3,867
3,188
2,421
2,105
1,755
1,304
1,289
1,245
957
837
632
462

שימושים נטו

(עודף ההוצאה של המחלקה על תקבול שהתקבל ממקורות חיצוניים)

מעבר לתקציב הרגיל (השוטף) של המועצה ,ישנו התקציב
הבלתי רגיל (תב"ר בשפה מוניציפאלית) ,שעיקרו הוצאות
פיתוח ושדרוג .תנופת הפיתוח במועצה מתבססת בעיקר על
מקורות מקומיים (כמועצה נטולת מענק איזון ,איננו זכאים
לתקציבי פיתוח ומשתמשים בקרנות שהצטברו במועצה),
ובגיוס כספים ממשרדי ממשלה אחרים .כאשר במהלך השנים
 2014עד  2016השתמשנו בכ 6-מיליון  ₪מקרנות הרשות (על
חלקם הקטן נשופה במהלך  .)2017השינוי במצב התקציבי
של המועצה  -ממועצה עם עודף שוטף למועצה ללא עודף,
מחייב אותנו לצמצם (גם) את תקציבי הפיתוח שמועברים
ליישובים ,והשנה יינתנו לכל היישובים רק  2מיליון  ₪לפיתוח
(לא כולל פרויקטים מיוחדים שמתוקצבים בנפרד).

חג שמח,

דורון לוז ,גזבר המועצה

כמה עובדות חשובות:
• לפני כשנתיים ,בעקבות החלטת
בג"צ לגבי תקינות המדידות בשלטון
המקומי עד כה ,הוחלט שהרשויות
צריכות למדוד עד שנת  2017את כל
המבנים בשטחיהן ,עם כמה דגשים
חדשים ,וביניהם דיוק עד שתי ספרות
אחרי הנקודה.
• רשות חייבת למדוד את כל המבנים
בשטחה ,אחת ל 5-שנים.
• צו הארנונה המפורט של הרשות הוא
שקובע את שיטת החישוב ,וכן מה
מוכל בתוך השטח לחיוב.
• על פי צו הארנונה בחבל-יבנה,
עליו הוחלט לפני שנים רבות ,נקבע
ששיטת המדידה אצלנו היא "ברוטו-
ברוטו" ,וכוללת את כל השטחים
המסונפים לדירה ,גם אם הם נמצאים
מחוץ לקירות הבית.
• מזה כמה שנים 8-7 ,שנים ,משרד
הפנים לא מאפשר לשנות את צו
הארנונה (לא מחיר ,לא שיטת חישוב
ולא סיווגים) ,אלא אם יש בידי הרשות
סיבה טובה מאד ,וגם זה רק אחרי
תהליך ארוך מול משרד הפנים.
• בחבל-יבנה לא הייתה מדידה
מערכתית מסודרת מזה לפחות  18שנה

ההוצאות
בשנת 2017
שכר כללי
11%
5,590

(למעט בית-גמליאל בו נערכה מדידה
לפני כ 7-שנים מסיבות מיוחדות).
• בשנים האחרונות ,עם התחזקות
הרגולציה של משרד הפנים בשלטון
המקומי ,משרד הפנים בודק מדי פעם
האם הגבייה ברשות תואמת את חוקי
המדידות וצו הארנונה של הרשות.
• חיוב שלא על פי צו הארנונה אינו
חוקי ,וגמישות ההחלטות בו היא
נמוכה.
כל העובדות דלעיל באו להסביר
את הרקע והסיבות למדידות שנעשו
במועצה בשנה האחרונה ,ואת החיובים
העודפים והמפתיעים שחלק מתושבי
החבל קיבלו עם קבלת תשריט
המדידה ושובר הארנונה.
אנחנו במועצה למדנו חלק
מהשלכות המדידה והגבנו עליהן תוך
ניסיון להקל ככל שניתן (במגבלות
החוק) על תושבי החבל.
גם בהמשך בכוונתנו להמשיך
ולבדוק דרכים להקל בגביית הארנונה
על פרגולות מקורות ועל מחסנים
מחוץ לבית.
בינתיים ,אנו עושים את מירב
המאמצים לפתור בעיות שנוצרו בגלל
המדידה  -הן מטעויות מדידה ,הן

מחוסר הבנה של המודדים והן מחוסר
הבנה של הנמדדים.
אין טעם לרטון ולכעוס ,אפשר
לפנות אלינו בדואר אלקטרוני,
בטלפון ,בפקס או ישירות ,על מנת
שנבדוק את הטעויות הללו ,אם היו,
ואת הדרך לתקנן .יצוין ,שעד כה כבר
טיפלנו ביותר מ 60-פניות מסוג זה,
וברובן לשביעות רצונם המלאה של
הפונים .עוד יצוין ,כי פנייה כזו אינה
בתחום הפורמאלי של טיפול בארנונה,
אולם תטופל ובמידה ותוכר כמוצדקת
ההתחשבנות תיעשה בהמשך החיובים
ותזוכה רטרואקטיבית.
מי שרוצה לפנות בנתיב הפורמאלי,
צריך להגיש השגה (השגה הינה
ערעור על גודל ,סיווג ,בעלות או
מיקום) ,אותה ניתן להגיש ידנית
במשרדי המועצה ו/או במכתב רשום
למועצה.
נשמח לעזור לתושבי חבל-יבנה:
אתי איכר ,פקידת גבייה 08-8622118
דורון לוז ,גזבר וממונה על הארנונה
050-6770610
חג שמח!

ההכנסות
בשנת 2017

הוצאות מימון
0%
195
פרעון מלוות
0%
1,154

מענק כללי
1%
528

פעולות רווחה
7%
3,746

משרדים אחרים
0%
128

משרד הרווחה
6%
3,104

שכר רווחה
2%
1,060

משרד החינוך
36%
19,026

פעולות חינוך
26%
13,297

סה”כ52,336 :

פעולות כלליות
29%
15,303
שכר חינוך
25%
13,145

סה”כ52,336 :

ארנונה
52%
27,000

יתר עצמיות
5%
2,550

מצורפים גרפים להמחשת התקציב (כפי שעבר בישיבת
המליאה מתאריך .)20/12/2016
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מפרגנים לעסקים בחבל יבנה

רגנים לעסק

מתחדשים במועצה
מספר פרויקטים של פיתוח ,בינוי והנדסה הסתיימו לאחרונה ביישובי החבל השונים ,ואחרים נמצאים בימים אלה
בעיצומם .זאת לרווחת התושבים ובמטרה להמשיך לבנות ולפתח את החבל היפה שלנו .ריכזנו עבורכם מספר
תמונות ועדכונים מרחבי המועצה ,על מנת שתוכלו להתרשם במו עינכם מההתקדמות ותנופת הפיתוח בשטח.

ק

רום

יד
בנ

צת
בו
בנה
י

• שביל הליכה ואופניים חדש – המועצה סיימה את עבודות
שלב א' של שביל האופניים וההליכה בין בני דרום וניר גלים.
השביל ,העובר בין הכניסה האחורית של בני דרום לכניסה
האחורית ניר גלים ,עומד לשימושם והנאתם של תושבי החבל
וכולל אף עירוב חדש שהותקן בו.

ליאורה –
קוסמטיקה וסימפטיה

מיפנה  -ייעוץ שיווק והדרכה

ני
רג
לים

בעל העסק :מקסים בוזגלו ,מרצה באוניברסיטה הפתוחה,
מכללת אשקלון וביה"ס לעסקים "תות תקשורת" של אלון גל .
ההתמחות שלנו :שירותי ייעוץ עסקי לעסקים ולפרטיים ,הן
בגיוס אשראי והן במשכנתאות ,כתיבת תכנית עסקית ,הלוואות
מקרנות מדינה ועוד.
הייחודיות שלנו :ניסיון של יותר מ 20-שנים בענף.
אני מאמין :בעסקים כמו בחיים  -דרך ארץ קדמה לתורה .בכל
תחום אנו פועלים מתוך שקיפות ,יושרה ומקצוענות חסרת
פשרות .אנו מאמינים שבכל התקשרות עסקית ניתן ליצור מצב
שבו שני הצדדים מרוויחים ,זאת באמצעות אווירה עסקית
טובה ותקשורת פתוחה ואמיתית בגובה העיניים.
לפרטים נוספים ויצירת קשר,052-8473212 :
granmaxb@gmail.com

בעלת העסק :ליאורה בן שחר  -טסלר.
ההתמחות :טיפולי פנים ,עיסוי ,פילינג ,טיפול הזדקנות העור,
טיפול בפצעי בגרות ,הסרת שיער בשעווה ,הסרת שיער
לצמיתות ( ,)IPLמניקור ,לק ג'ל ,פדיקור ,מכירת מכשירים.
לפרטים נוספים ויצירת קשר :ליאורה 052-2438317

• אולם ספורט מחודש בניר גלים – בתחילת חודש מרץ
נחנך אולם הספורט המחודש בניר גלים .עבודות השיפוץ
כללו הוספת אגף טריבונות ,החלפת חלונות ,ביצוע תקרה
אקוסטית ,תאורה חדשה ,החלפת רצפת האולם ושיפוץ
השירותים .האולם החדש והיפה ,יעמוד לרשות התושבים
ויאפשר לערוך חוגים ,משחקים ואירועים במקום.

• מועדון נוער בבן זכאי – לאחרונה הסתיים שלב ב' של
שיפוץ מבנה מועדון נוער בן זכאי .תתחדשו!
 Comelמחשבים

כאי
בן ז

בעל העסק :אריאל אוומי.
התמחות שלנו :שירותי מחשוב ,פתרונות מחשוב כוללים
לעסקים ,מכירת חומרה וציוד היקפי.
הייחודיות שלנו :ניסיון רב שנים ושירות עד בית הלקוח.
לפרטים נוספים ויצירת קשר,052-2939438 :
www.comel.co.il

• מעון חדש בגבעת וושינגטון – בימים אלה עומדת
לקראת סיומה בניית המעון החדש בגבעת וושינגטון ,לרבות
עבודות פיתוח החצר והסביבה במקום .בהצלחה לילדי החבל
החמודים במעונם החדש!

בי
תג
מלי
אל
• מועדון נוער בבית גמליאל – נוער בית גמליאל התחדשו
בחדר נוער חדש שהוצב במושב על ידי המועצה ,עד לסיום
בניית מבנה מועדון הנוער הקבוע ביישוב ,שנמצא בימים אלה
בשלבי תכנון.
נגריית אחים עטייה
בעל העסק :אלי עטייה.
התמחות שלנו :מטבחים ,ארונות אמבטיה ,חדרי ארונות.
הייחודיות שלנו :תכנון על ידי מחשב בתלת מימד.
אני מאמין :מאמינים בלקוחות שלנו – שירות אישי לכל לקוח.
לפרטים נוספים ויצירת קשר,052-2329977 :
מיילeli4242420@walla.com :
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GAMLIEL LIQUEUR
בעלת העסק :ליאת אלפרט.
התמחות שלנו :הכנת ליקרים ביתיים בשלל טעמים –
פסיפלורה ,אתרוג ,תפוח ,רימון ,שוקולד ועוד.
הייחודיות שלנו :תוצרת איכותית ,בעבודה עצמית ובטעם נפלא.
לפרטים נוספים ויצירת קשר,08-9427996 ,054-4526139 :
אתרpasiflora.co.il :

• שיפוץ מקוואות – בימים אלה נמצא בשלביו האחרונים
שיפוץ המקווה בגבעת וושינגטון שיעמוד לרשות תושבי האזור.
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מתנ’’ס חבל יבנה

מרוץ משפחות

 14.5.17ל”ג בעומר

הפנינג גדול לכל המשפחה

 16:00כינוס וחלוקת ערכות
 17:00מקצה אפרוחים
גילאי גן עד כיתה ב  -מרחק  400מטר
 17:10מרוץ ג  -ו וחוגי מתנ"ס  400מטר
 17:20מקצה תחרותי  5ק”מ
 17:30מקצה תחרותי ועממי  2ק”מ
 19:00 - 17:30טקס חלוקת פרסים
מחירים :מקצה אפרוחים  | ₪ 20מקצה עממי  2ק”מ ₪ 30
מקצה תחרותי  2ק”מ  | ₪ 40מקצה תחרותי למשפחות  5ק”מ הורה  +ילד ₪ 70
הורה  2 +ילדים  | ₪ 70הורה  3 +ילדים ₪ 120

ההרשמה בעיצומה http://h-yavne.sportweb.co.il -
ההשתתפות בהפנינג ובסדנאות הינה ללא עלות! | דוכני מזון בתשלום

