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ימים אלו הם תחילתה של שנה חדשה, המביאים הזדמנות 
לבחון את הדרך שנעשתה בשנה שחלפה, ולהפנות מבטנו אל 
תקוות  ואיתו  לטובה  עלינו  הבאה  בשנה  לנו  המחכה  העתיד, 

ומשימות חדשות. 
לב,  ותשומת  חשיבה  הרבה  עם  הלימודים  שנת  את  פתחנו 
ונתנו מענה לתלמידי החבל בגילאים השונים, למרות ההגבלות 

של משרד החינוך.
ופעילות של כל מחלקות  אנחנו מסיימים שנה גדושת עשייה 
המועצה, במהלכה המשכנו לפעול ללא הרף והקדשנו את זמננו 
התחומים  בכל  החבל  של  והתחדשותו  פיתוחו  למען  ומרצנו 
הביטחון,  החברתיים,  השירותים  הספורט,  התרבות,  החינוך,   –
בין  למצוא  תוכלו  העשייה  של  חלקה  ועוד.  הסביבה  איכות 
שורותיו של עיתון זה, אולם קצרה היריעה מלהכיל את כולה. 
אני מקווה, כי פועלנו לפיתוחו ושדרוגו של החבל ענה לצרכיכם 

ותרם לרווחתכם כתושבי המועצה. 

עובדי  ולכל  המחלקות  לראשי  להודות  והזמן  המקום  זהו 
לטובת  בתחומו,  אחד  כל  כימים,  לילות  שעושים  המועצה, 

קידומו של החבל ומתן מענה, לכם התושבים.
כאמור, אין אלה רק ימים של סיכום, אלא גם מבט אל מה 
שצפוי להיות, ואכן מתוכננים מספר פרויקטים ותוכניות חדשות 
בשנה הקרובה – עבודות פיתוח רבות שנמצאות בשלבי תכנון 
שיחכו  חדשות  חינוך  תוכניות  החבל,  ברחבי  בנייה  ותחילת 
לתלמידי המועצה בשנת הלימודים שאנחנו נמצאים בראשיתה, 

מגוון רחב של חוגים, אירועי תרבות ופעילויות ועוד.
 אני מאחל לכולנו שנת לבלוב והתחדשות, ומתפלל יחד עם 
ֶאת  ּוָבֵרְך  ַהָשַּׁמִים  ִמן  ָקְדְשָׁך  ִמְמּעֹון  "ַהְשִׁקיָפה  ישראל:  עם  כל 
ִנְשַׁבְּעָתּ  ַכֲּאֶשׁר  ָלנּו  ָנַתָתּה  ֲאֶשׁר  ָהֲאָדָמה  ְוֵאת  ִיְשָׂרֵאל  ֶאת  ַעְמָּך 

ַלֲאֹבֵתינּו ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש" )פרשת כי תבוא(.

בברכת שנה טובה,
משה ליבר

"הנה זה בא 

זה מרחף באוויר 

מטה קסמים עבר 

הכל צלול ובהיר 

ומתנגן כמו שיר למנגינה 

שהביא לי הבוקר כמו מתנה"

)התחלה חדשה, יענקל'ה רוטבליט(

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

הצטרפו לדף הפייסבוק 
וקבלו 

מידע, עדכונים וחדשות 
מהנעשה ביישובי המועצה 
ישירות לפייסבוק שלכם 

לי  הרשו  הבעל"ט,  תשע"ח  שנת  החדשה,  השנה  לקראת 
גאון על המשנה  האי  רב  בדברי  נוספת  קריאה  לכם  להציע 

במסכת ר"ה, פרק ד', משנה ט'.
תקיעה  שיעור  שלש,   – שלש  של  שלש  התקיעות  "סדר 
כשלש תרועות, שעור תרועה, שלש יבבות. אתקין רב אבהו 

בקיסרי - תקיעה, שלושה שברים, תרועה, תקיעה".
כל  מסבך  לצאת  שכדי  לכך,  גרמה  אבהו  רבי  של  תקנתו 
מספר  עלה  והתרועות,  התקיעות  של  טיבן  לגבי  הספקות 

הקולות היוצאים מן השופר למאה.
גאון   האי  לרב  "נשאל  )שם(:  והר"ן  )שם(  הרא"ש  כתבו 
תשר"ת,  תוקעים  שיהיו  ותקן  אבהו  רבי  שבא  עד  וכי   – ז"ל 
שופר?  תקיעת  ידי  יוצאים  ישראל  היו  לא  תר"ת,  תש"ת, 
ספק  נפל  אבהו  רבי  בימי  כי  בלבבכם  תחשבו  אל   - והשיב 
ג'  בדבר זה, שהרי משניות קדומות הן, אחת אומרת תרועה 
קיימת  ובזה  שברים  שלושה   – תרועה  אומרת  ואחת  יבבות 
מחלוקת, וכך היה הדבר מימים קדמונים מנהג בכל ישראל, 
מהן עושים תרועה – יבבות קלות ומהן עושים תרועה – יבבות 
והיה  חובתן....  ידי  יוצאים  ואלו  ואלו  שברים,  שהן   – כבדות 
וכשבא רבי אבהו ראה לתקן תקנה,  הדבר נראה כחלוקה.... 
שיהיו כל ישראל עושים מעשה אחד ולא יראה ביניהם דבר 

שההדיוטות רואים אותו כחלוקה...".
הקטע המאלף הזה במילות הפז של רב האי גאון, מקבל 
את  בוחנים  אנחנו  כאשר  מאד.  מפליגה  משמעות  לטעמי 
רקמת החיים של העם היהודי לדורותיו – פסיפס מגוון של 
אמונות, דעות והרגלי חיים – מזרח ומערב, ליטא ופולין, בגדד 
וירושלים – קיימות מחיצות בין חברה לחברה ובין אדם לאדם 
שכינת  ראשי  "ועל  הוא:  לכולם  המשותף  המכנה  אם  גם   –
אל...". הרי בפועל, מסתמן ניכור בין השבטים והפלגים - כל 

קבוצה וכל פלג מטפח אני מאמין, שלפיו הכאב שלי – כאב 
הוא, השברים שלי – שברים הם, התרועה שלי – תרועה היא, 
הגניחה והיללה שלי – הן גניחות ויללות, וביתר הדגשה - אני 
שאני  מה  כן,  ועל  שלי  אזני  את  ויללותיי  בגניחותיי  מחריש 
את  שומע  אני   – משמע  משמיע,  שאני  מה  רק  הוא  שומע 

עצמי בלבד.
לעם היהודי – להיות משוסע, מפוצל מפורר ומפורד, לחדד 
כל כך את ה"אני" הכיתתי, ולא לראות דברים שמעבר – אלו 
הן מותרות הרי אסון. "תרועה" – יש בה משחק מילים נפלא – 
השרש ר,ע,ע, - רעוע שבור, ומאידך – רע – רעות, שני שרשים 

שהם אחד.
קולות השופר הרי הם קולות של בשורה ושל התעוררות. 
התוקע בשופר כולל את עצמו בתוך השומעים ומברך "לשמוע 
קול שופר", כי העיקר במצוות היום הוא ה"לשמוע". אין אנו 
חסרים תוקעים – רבים מבקשים ומפצירים להיות התוקעים 
והמשמיעים, ומצוות היום מהי? להיות שומע ומאזין, להיות 
הזולת,  של  הלב  לרחשי  להקשיב  רוח,  ואורך  סבלנות  אזור 

לכרות אוזן ולשמוע את מי שלבו כבד עליו.
וכאשר בא רבי אבהו, ראה לתקן תקנה – "שיהיו כל ישראל 
שההדיוטות  דבר  ביניהם  יראה  ולא  אחד  מעשה  עושים 
רואים אותו כחלוקה...". רבי אבהו דרך תקנתו בקש להחדיר 
שכל  בליכודנו  וייחודנו  באחדותנו  שכוחנו   – לתודעתנו 

תפארתנו - "כל ישראל עושים מעשה אחד".

בברכת כתיבה וחתימה טובה לכל תושבי חבל יבנה,
מוקירכם ומכבדכם
הרב אליהו סלומון, רב המועצה

מו”ל: מועצה אזורית חבל יבנה 
ד.נ. אבטח מיקוד 7924000 

טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343
hevel-yavne@hevel-yavne.org.il

עריכה: בלומברג תקשורת | חגי הוברמן
הגהה: בלומברג תקשורת

גרפיקה: סטודיו עדי עיצובים, 08-8548722 
הפקה: בלומברג תקשורת, 077-5592723
תמונת השער: ילדי כיתה א' בבית הספר 

עמיח"י.

לתגובות, הערות והצעות צרו קשר: 
בלומברג תקשורת - דוברות המועצה

shimrit@a-blumberg.com

"לשמוע קול שופר"

מועצה אזורית חבל יבנה
ותושבי חבל יבנה

מודים למשרד לפיתוח
הפריפריה הנגב והגליל

על תמיכתו הנדיבה
בפעילות הנוער בחופש הגדול

מאות בני נוער, נהנו מהמופעים,
הסדנאות והפעילויות האתגריות.

דבר ראש המועצה
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  חדשות המועצה   חדשות המועצה 

מתחילת אוקטובר – תחבורה ציבורית ביישובי החבל
של  מאומצת  השקעה  לאחר 
בחודש  להפעיל  תחל  המועצה, 
אפיקים  התחבורה  חברת  אוקטובר 
יישובי  בין  שיעברו  אוטובוס  קווי  שני 
מהעיר  ייצא  הראשון  הקו  המועצה. 
אשדוד, ומשם ימשיך לניר גלים, לבני 
דרום,  בני  התעשייה  לאזור  דרום, 
הרכבת  בתחנת  ויסיים  יבנה  לקבוצת 
מהעיר  ייצא  השני  הקו  מערב.  יבנה 
יבנה לכיוון בית גמליאל, ומשם לבית 

יפעלו  הקווים  שני  קפלן.  החולים 
במסלול דומה גם בכיוון ההפוך. בימים 
שיוצבו  לתחנות  השטח  מוכשר  אלה 

ביישובי המועצה.
"אני  ליבר:  משה  המועצה,  ראש 
משרד  מול  אל  שמאמצינו  שמח 
ב"ה  יחלו  וכי  פרי,  נשאו  התחבורה 
הציבורית  התחבורה  קווי  לפעול 
לרווחתם ונוחיותם של תושבי המועצה 

בכל רחבי החבל".

תרגיל היערכות לחירום במועצה

לאחרונה התקיים במועצה אימון רב 
ומחלקות  החירום  גופי  של  מערכתי 
מבנה  קריסת  בתרחיש  המועצה, 
שנערך  בתרגיל,  נפגעים.  רב  ואירוע 
משה  המועצה  ראש  של  בהובלתם 
וחירום  ביטחון  מחלקת  וראש  ליבר 
המחוז  מפקד  השתתפו  לחר,  שלמה 

של פיקוד העורף אל"מ רמטין סבטי, 
קצינים  וכן  המועצה  מחלקות  ראשי 
צבא  של  הלאומי  מהמשמר  בכירים 

ארה"ב, שהגיעו לצפות בתרגיל.
מראש  הוקם  המועצה  ליד  בשטח 
שדימה  מתקן  העורף  פיקוד  ידי  על 
חברו  התרגיל  ובמסגרת  הרס,  אתר 
המועצה,  של  החילוץ  יחידת  בשטח 
אזורית  מועצה  של  החילוץ  יחידת 
גדרות, גדוד החילוץ של פיקוד העורף, 
מש"ק  יבנה,  חבל  הצלה  איחוד  צוות 
ומטה  יבנה  קבוצת  צח"י  המועצה, 

החירום המועצתי.
התרגיל כלל תרגול מכלול מודיעין 
אוכלוסייה של המועצה וחילוץ באתר 
וטיפול  נפגעים  חילוץ  לרבות  הרס, 

במשפחות  טיפול  בשטח,  בפצועים 
מספר  על  תמונה  ובניית  נפגעים  של 
העברת  וזהותם,  הנעדרים  הנפגעים, 
מסרים לתושבים ולהפעלת המערכות 

בצורה אופטימלית ועוד.
ראש המועצה, משה ליבר: "לתרגיל 
על  גדולה  חשיבות  שקיימנו  ולאימון 
נהיה  חירום  שבמצב  להבטיח  מנת 
המיטבית  בצורה  וערוכים  מוכנים 
ומקצועי  מהיר  מענה  להענקת  ביותר 
הגופים,  לכל  מודה  אני  לתושבים. 
החירום  ויחידות  המועצה  מחלקות 
ותרמו  בתרגיל  חלק  שלקחו  השונות 

להצלחתו".

ארבעה אופנועים חדשים לכונני איחוד הצלה בחבל
החלו  חדשים  אופנועים  ארבעה 
הצלה  איחוד  בסניף  החודש  לפעול 
חבל יבנה, אותו מנהל מאור דוד בראל 
להתחיל  צפוי  בנוסף,  ביבנה.  מכרם 
המיועד  הצלה  ג'יפ  גם  בסניף  לפעול 
לתת מענה לרפואת החירום לנפגעים 

באזורים חקלאיים. 
נפתחה  בחבל  ההצלה  יחידת 
ביוזמתה ותמיכתה של המועצה, וכיום 
רופא  ביניהם  כוננים,   12 מונה  היא 
אחד ופרמדיקים. כונני הארגון מגיעים 
במצבי  מענה  ונותנים  חירום  לזירות 
ספורות  דקות  תוך  רפואיים  חירום 
מרגע קבלת הקריאה, בכדי לייצב את 

ולהציל  ביותר  המהיר  בזמן  החולים 
חשיבות  ישנה  כך,  לאור  חייהם.  את 
הכונן  של  הגעתו  לזמן  קריטית 
צפויים  החדשים  והאופנועים  לזירה, 
"ההגעה  בקיצורו.  משמעותית  לסייע 

הראשונית לזירה, מתרחשת תוך דקות 
כשהשאיפה  הקריאה,  מרגע  ספורות 
ההגעה  זמן  את  לקצר  היא  שלנו 
למקסימום של שתי דקות. זאת בכדי 
ברגע  חיים  מציל  טיפול  להעניק 
האמת וקרוב ביותר לזמן הפגיעה של 

המטופל", מסביר בראל.
של  הגעתם  וזמן  פריסתם  "שיפור 
בעל  הינו  בחבל  הצלה  איחוד  כונני 
שלומם  על  לשמירה  עליונה  חשיבות 
אמר  המועצה",  תושבי  של  ובריאותם 
באירוע  ליבר,  משה  המועצה,  ראש 
השקת האופנועים, "אני מודה לארגון 

ולמתנדביו על מלאכתם המסורה".

קבוצת יבנה אירחה קייטנות לילדים עם צרכים מיוחדים
הנתינה  מרוח  כחלק 
החבל,  את  שמאפיינת 
נערכו בקבוצת יבנה במהלך 
מספר  הגדול  החופש 
צרכים  עם  לילדים  קייטנות 

מיוחדים.
)אגודה  אלו"ט  בקייטנת 
לאומית לילדים אוטיסטים(, 
שנערכת  מסורתית  קייטנה 
השתתפו   שנה,  מדי  בקיבוץ 
כ-14 ילדים בגילאי 7-14 עם 
הספקטרום  מן  מוגבלויות 
האוטיסטי. "לכל ילד הצמיד 

הקיבוץ שני מדריכים, בני נוער מהקיבוץ 
עצמו ונוער מתנדב מהסביבה", מספרת 
נועם ששון, מרכזת הקייטנה. המדריכים 
מקצועי  צוות  במהלכו  הכנה,  יום  עברו 
נועם  נציגי הקיבוץ  לצד  מטעם אלו"ט 
האחריות  את  חילקו  יובל  ושחר  ששון 
לקייטנה  ההרשמה  הצוות.  חברי  בין 
אלו"ט,  עמותת  ידי  על  התבצעה 
והקיבוץ יזם פעילויות מעשירות וחוויות 
ייחודיות, ביניהן פעילויות בבריכה, טיולי 

טרקטורים ומשחקים מגוונים. 
היא  אף  התקיימה  איל"ן  קייטנת 
כשבני  שנה,  כמדי  בקיבוץ  הקיץ 
והסביבה  מהקבוצה  ומתנדבים  נוער 
לנו  הילדים  להפעלתה.  אחראים  היו 

בקיבוץ, שנרתם כולו לעשייה החיובית, 
להיות  החברים  התנדבות  לרבות 
ז'- בכיתות  המדריכים,  לילה".  "שומרי 

י"ב, הקדישו תשומת לב מיוחדת בעיקר 
פעילויות   - אצבעות"   10 ל"פעילויות 
יחד  ומיישמים  הוגים  שהמדריכים 
ערב  ערכנו  "השנה  הקייטנה.  ילדי  עם 
הגשמת חלומות", מספרת פז בגלייבטר, 
יחד  הקייטנה  פעילויות  את  שריכזה 
רצה  הילדים  "אחד  גורליק.  אילה  עם 
מאוד לפגוש את יובל המבולבל ובערב 
לו  יובל המבולבל שלח  הגשמת חלום, 
סרטון ואחד המדריכים התחפש ליובל 
המבולבל. ילד אחר חלם על טיול ג'יפים 
ועשינו לו טיול". עוד מוסיפה פז כי רוחי 

בר טוב היא הרוח החיה של 
מבצעות  "אנחנו  הקייטנה. 
הרעיון,  אבל  ומיישמות, 
האמיתית  והרוח  הארגון 
היא רוחי". במהלך הקייטנה 
ל"סופרלנד",  הילדים  נסעו 
"קוקה  במפעל  ביקרו 
משחקי  ושיחקו  קולה", 
לכיש,  בפארק  "הישרדות" 
מיוחד  מתחם  הוקם  בו 
ב"10 אצבעות", כפי שאוהב 

לעשות צוות הקייטנה. 
קייטנה נוספת שהתקיימה 
קייטנת  היא  בקיבוץ,  החופש  במהלך 
מוגבלויות  עם  לילדים  בנימין"  "לב 
מדובר  בנימין.  במטה  המתגוררים 
שנמשכה  בקיבוץ,  קבועה  בקייטנה 
 30 כ-  בה  והשתתפו  ימים  ארבעה 
חניכים, חונכים ובנות שירות. "הקייטנה 
וההפעלות,  התכנים  עם  מגיעה  עצמה, 
במתקני  שימוש  לה  מעניק  והקיבוץ 
החניכים  של  הלינה  בשירותי  הקיבוץ, 
ומסייע בכל המערך הלוגיסטי", אומרת 
הקייטנה.  על  האחראית  אריאל,  שרה 
10- "השקענו  כי  שרה  מציינת   עוד 
12 שעות עבודה ביום מבחינת התכנון 
הלוגיסטי של הקייטנה. ערכנו שולחנות 
וסיפקנו את כל צרכיהם של החניכים". 

בין גבעת וושינגטון לצפון קרוליינה
וראשונה  במיוחד  מרגשת  משלחת 
מגבעת  לאחרונה  יצאה  מסוגה 

קרוליינה  לצפון  וושינגטון 
המשלחת,  בארה"ב. 
מהחוג  סטודנטים  שכללה 
האקדמי למוזיקה במכללת 
גבעת וושינגטון בליווי ראש 
החוג ד"ר עדינה פורטוביץ, 
חגיגי  בקונצרט  השתתפה 
באוניברסיטת  שנערך 
 North Carolina Charlotte,
שאירחה לראשונה משלחת 
לאחר  מישראל  סטודנטים 

שנציגיה ביקרו בישראל. 
תחת  הקונצרט, 

  "Symphony of Diversity" הכותרת 
וסובלנות,  שלום  במסר  התקיים 

שקיים  השלילי  לשיח  כמענה 
נגד  מהאוניברסיטאות  בחלק 
ביניהם  מיעוטים,  קבוצות 

ישראלים. 
הביקור,  במסגרת 
הסטודנטים  השתתפו  
וכיתות  ניצוח  בשיעורי 
לקונצרט  בחזרות  אמן, 
שהתקיימו  ובקונצרטים 
הציגו  בנוסף,  במקום. 
מקורי  עיבוד  הסטודנטים 
למנגינה  דיין   עטר  של 
שבוצע  מסורתית  יהודית 
הסטודנטים  עם  ביחד 

מארצות הברית. 
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קיץ של קייטנות

הלימודים,  שנת  פתיחת  לאחר  רגע 
הקיץ  קייטנות  את  לסכם  הזמן  זהו 
ידי  על  בחבל  השנה  שהתקיימו 
המועצה והמתנ"ס, ועברו השנה שדרוג 

והתרחבות הו בכמות והן באיכות.
פחות  לא  נערכו  הרך,   הגיל  בגזרת 
בגני המועצה  קייטנות שפעלו   11 – מ 
כללו  הקייטנות  צוותי  היישובים.  בכל 
לצד  במיוחד,  שגויסו  מנוסות  גננות 
בגנים.  שנשארו  המועצה  סייעות  צוות 
מקצועית  עבודה  ביצעו  "הצוותים 
מאד  ותרמו  מרבית  במוטיבציה 
מנהלת  מציינת  הקייטנות",  להצלחת 
איילת  ובמתנ"ס  במועצה  הרך  הגיל 

הרשקוביץ.
ימי  שבעת  היה  הקייטנות  נושא 
בתוכו  הכולל  בנושא  "מדובר  הבריאה. 
לעולמם  שקרובים  רבים  נושאים  תתי 
"שמנו  איילת,  מסבירה  הילדים",  של 
דגש על מסגרת פדגוגית שבה התכנים 
כך  והתנסותי".  חוויתי  באופן  הועברו 
והשמיים  המים  על  הלימוד  לדוגמה, 
לווה בהתנסות של ילדים במצבי צבירה 
והדגמה כיצד קרח נמס בחום, והלימוד 
על בריאת האדם כלל סדנא ספורטיבית 

על גוף האדם ופעולתו.
ידי  על  הועברו  השונות  הפעילויות 
מיוחדות  סדנאות  וכן  הקייטנות,  צוותי 
סדנת  דוגמת  מקצוע,  אנשי  שהעבירו 
החמישי  ביום  הבריאה  בעקבות  חיות 
השתתפו  הילדים  כן,  כמו  והשישי. 
ו"פרצוף  שבת"  מוקיר  "יוסף  בהצגות 

חמוץ".
קייטנות  פעילות  כי  מציינת,  איילת 
לתוצאות  בהתאם  נבנתה  הרך  הגיל 
בקרב  המתנ"ס  שערך  סקר  ניתוח 
מנת  על  לקייטנות,  כהכנה  ההורים 

של  וצרכיהם  רצונותיהם  את  להבין 
ההורים והילדים. "תוצאות הסקר הנחו 
אותנו בבניית הקייטנות, מיקומן, בחירת 

הצוותים ועוד". 
התקיימו  הספר  בתי  בגזרת  גם 
בתכנים  ועשירות  מגוונות  קייטנות 
בהובלתה  השונים,  לגילאים  ופעילויות 

של רכזת הקייטנות מירן בן לולו. 
התקיימו  ונעם,  עמיח"י  הספר  בבתי 
קייטנות "בית ספר של החופש הגדול" 
השבועות  בשלושת  א'-ג'  לכיתות 
במסגרת  יולי.  חודש  של  הראשונים 
פעילויות  הילדים  עברו  הקייטנה 
השאר  בין  שכללו  ומהנות,  חינוכיות 
לימוד על זהירות בדרכים תוך התנסות 
מעשית ברכיבה, יום חוגים, יום טעמים, 
בריחה  )חדרי  שונות  חוץ  פעילויות 
אקולוגי,  מבוך  ישראל,  ארץ  בנושא 
ענקית  שיא  ופעילות  ועוד(,  סופרלנד 
אוטו  קצף,  תותחי  מתנפחים,  שכללה 
"בית  קייטנות  של  בסיומן  ועוד.  גלידה 
התקיימה  הגדול",  החופש  של  הספר 
קייטנת הארכה בתמיכת משרד המדע 
במסגרתה  ורובוטיקה,  מדעים  בנושא 
הילדים למדו על רובוטים, קיימו ניסויים 
מדעיים, בנו מודלים ומשחקי מדע ועוד. 
בנוסף, ילדי כיתות א' של הקייטנה יצאו 
כיף  ליום  וזכו  ברחובות  דוידסון  למכון 
בנושא סייבר ב"מוגופארק" בכפר סבא. 
של  ספר  "בית  לקייטנות  במקביל 
ד'- כיתות  לילדי  הגדול",  החופש 
מיוחדים.  נושא  מחנות  התקיימו  ו' 
במחנות מדעים, בתמיכת משרד המדע, 
למדו הילדים על רובוטיקה, מדע וחלל 
והתנסו בהפעלת רובוטים,  בניית דגמי 
בנים  ספורט  במחנה  ועוד.  חלליות 
וכדורסל בנות )בשיתוף מתנ"ס גדרות( 

ספורטיביות  פעילויות  במגוון  עסקו 
במחנה  מהנות.  חוץ  לפעילויות  ויצאו 
מיוחדת למשפחות  דרמה, העלו הצגה 
במחנה  וושינגטון.  גבעת  באולם 
ריקוד  סרטון  צילמו  קרקע  התעמלות 
מחנה,  בנות  כל  בהשתתפות  מיוחד 
במחנה  שנלמד  ממה  חלק  המשקף 
ולאורך השנה. במחנה הישרדות הקימו 
ולמדו  בשני  אחד  התחרו  מחנות, 
ניווטים, ובמחנה אנגלית למדו מדי יום 
דרך התנסות בפעילות על נושא אחר. 

"שמנו  רום:  עדי  המתנ"ס,  מנהלת 
במחירים  להציע  למטרה  לעצמנו 
הוגנים, מגוון פעילויות איכותיות בקיץ, 
שיוכלו לתת מענה לכל ילדי החבל מגיל 
הגן ועד י"ב. בני הנוער נהנים מפעילות 
נוער עשירה, והשנה יכולנו להציע להם 
הזדמנות לעבוד במערך הקייטנות, ובכך 
גם לאפשר להם רווח כספי, להקל את 
להם  לאפשר  וגם  הוריהם  על  הנטל 
מאמצים  עשינו  בהדרכה.  להתנסות 
ממשרדי  משאבים  לגייס  מיוחדים 
הממשלה לסבסוד הקייטנות, והמועצה 
נרתמה להציע הוזלות נוספות. במקביל, 
כאשר  גיוון,  ועל  איכות  על  ויתרנו  לא 
הקייטנות והמחנות נבחרו לאור תפיסת 
בשיתוף  הדוגלת  המתנ"ס,  של  העולם 
תושבים ובעיצוב סל פעילויות המותאם 
נוספה  למשל,  כך  בשטח.  לצרכים 
הביקוש,  לאור  דרמה  למחנה  קבוצה 
לצורך  בהמשך  אנגלית  מחנה  ונפתח 
תמיד  אנחנו  מההורים.  חלק  שהעלו 
ממשתתפים,  פידבק  לשמוע  שמחים 
ולעצב מחדש את לוח הפעילויות שלנו 
על פי הרצונות המשתנים של הציבור".

  המשך... חדשות המועצה 2016 תמצית הדוחות הכספיים לשנת

דוח לתושב

מספר תושבים שנה קודמת
*מספר תושבים 

מספר משקי בית

20162015נכסים2015%ביצוע 2016%ביצוע 2016תקציב הכנסות
13,60610,221רכוש שוטף30,29830,35855.39%30,81058.57%הכנסות עצמיות

11,88424,776השקעות19,69820,12136.71%17,33732.96%משרד החינוך' השתת
150164השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות3,0353,0425.55%2,6525.04%משרד הרווחה' השתת
56גרעון מצטבר בתקציב הרגיל1782200.40%1980.38%משרדי ממשלה אחרים' השתת

1,0701,0691.95%1,6063.05%מענקים ומלוות
54,27954,810100.00%52,603100.00%כ"סה

25,69635,161כ"סה
2015%ביצוע 2016%ביצוע 2016תקציב הוצאות

20162015התחייבויות5,4495,4629.95%5,57610.57%משכורות ושכר כללי
13,66210,165התחייבויות שוטפות18,15018,23533.20%18,13534.37%פעולות אחרות

12,47712,45222.67%6,77812.84%שכר חינוך
7,89218,591קרן לעבודות פיתוח ואחרות13,38913,99225.48%16,77731.79%פעולות חינוך
150164קרנות מתוקצבות9709721.77%8321.58%שכר רווחה

54עודף מצטבר בתקציב הרגיל3,6443,6086.57%3,2436.15%פעולות רווחה
3,9926,187ר"עודפים זמניים נטו בתב2001990.36%2740.52%מימון

25,69635,161כ"סה1,1542.19%פרעון מלוות
54,27954,920100.00%52,769100.00%כ"סה

20162015
(166)(110)גרעון בשנת הדוח

20162015
0.20%0.32%20162015הגרעון השוטף  מההכנסה% 
2,2651,718יתרת חוב לתחילת השנה0.10%הגרעון הנצבר מההכנסה% 

26,82624,135חיוב השנה
(1,245)(1,151)הנחות ופטורים שניתנו24.93%19.32%סך ההתחייבויות מההכנסה% 

9,8399,654ח"הוצאה ממוצעת לנפש בש
27,94024,608סך לגביה11271מספר משרות ממוצע

25,04922,343גביה בשנת הדוח
2,8912,265יתרת חוב לסוף השנה

426460חובות מסופקים וחובות למחיקה
3,3172,725כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים"סה

68%46%(*)אחוז גביה מהפיגורים 

94%94%(*)אחוז גביה מהשוטף 20162015
90%91%(*)יחס הגביה לחוב הכולל 6,1873,494זמני לתחילת השנה (גרעון)עודף 

3535ר"ממוצע ארנונה למגורים למ9,71410,919תקבולים במהלך השנה
.השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה (*)11,9098,226תשלומים במהלך השנה

3,9926,187זמני לסוף השנה (גרעון)עודף 

2016נכון לחודש אוקטובר *

5,582

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

מועצה אזורית חבל יבנה

מאזן

(ח"באלפי ש)
2016תמצית הדוחות הכספיים לשנת 

35,000(דונם)שטח שיפוט 

נתוני ביצוע  התקציב הבלתי רגיל

4דירוג סוציואקונומי 1,882

ארנונה- דוח גביה וחייבים 

5,466

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

1
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54,27954,810100.00%52,603100.00%כ"סה
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2015%ביצוע 2016%ביצוע 2016תקציב הוצאות
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13,66210,165התחייבויות שוטפות18,15018,23533.20%18,13534.37%פעולות אחרות
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150164קרנות מתוקצבות9709721.77%8321.58%שכר רווחה
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3,9926,187ר"עודפים זמניים נטו בתב2001990.36%2740.52%מימון

25,69635,161כ"סה1,1542.19%פרעון מלוות
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(166)(110)גרעון בשנת הדוח
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0.20%0.32%20162015הגרעון השוטף  מההכנסה% 
2,2651,718יתרת חוב לתחילת השנה0.10%הגרעון הנצבר מההכנסה% 

26,82624,135חיוב השנה
(1,245)(1,151)הנחות ופטורים שניתנו24.93%19.32%סך ההתחייבויות מההכנסה% 

9,8399,654ח"הוצאה ממוצעת לנפש בש
27,94024,608סך לגביה11271מספר משרות ממוצע
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2,8912,265יתרת חוב לסוף השנה
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תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

1

למען ותיקי החבל
הוותיקים  אוכלוסיית  ומתפתחת  צומחת  האחרונות  בשנים 
לאור  בהמשך.  ולגדול  להמשיך  צפויה  עוד  והיא  יבנה,  בחבל 
ולשפר  להרחיב  כמטרה  המועצה  לעצמה  שמה  זה,  גידול 
ולגיל הרביעי, הן בתוך  את השירותים הניתנים לגיל השלישי 
היישובים והן ברמה הרשותית. במסגרת כך, בשיתוף פעולה של 
יבנה,  בחבל  הוותיק  למען החבר  והעמותה  המועצה, המתנ"ס 
כרכזת  במקביל  המשמשת  אלמוג,  שלומית  לתפקידה  נכנסה 
לעצמנו  "שמנו  העמותה.  וכמנהלת  במתנ"ס  השלישי  הגיל 
ליעד לבנות מערך פעילויות שיתאים לכל הגמלאים", אומרת 
אלמוג. "אנחנו רוצים להציע כבר השנה טיולים, מופעי תרבות, 
חוגים וסדנאות, שיתנו מענה לבני הגיל השלישי והרביעי. אנחנו 
ביישובים כמו  בין פעילויות המתקיימות  איזון  ליצור  מבקשים 
מועדוני הוותיקים )בבני דרום, ניר גלים, קבוצת יבנה ובהמשך 
תושבי  לכלל  פעילויות  לבין  זכאי(,  ובבן  גמליאל  בבית  גם 
הרשות דוגמת מרכז היום,  מדרשת ח"י, בית המדרש והטיולים 
המשותפים. אני מזמינה את כל ותיקי החבל לבוא וליהנות מן 
לו רעיון או חלום לפעילות  ומעודדת כל מי שיש  הפעילויות, 

נוספת, לפנות אליי, כדי שנוכל להגשימה ביחד".
על  מברכת  הוותיק,  החבר  למען  העמותה  יו"ר  יפת,  נעמי 
באמצעות  "רק  ומסבירה:  משאבים,  לאגם  המועצה  החלטת 
המועצה,  העמותה,  של  משותפת  והשקעה  פעולה  שיתוף 
המחלקה לשירותים חברתיים, המתנ"ס והוועדים ביישובים, נוכל 
חברתיים  שירותים  יבנה  בחבל  הוותיקים  לאוכלוסיית  להציע 
ותרבותיים איכותיים, המותאמים לרצונותיהם וצרכיהם". נעמי 
מברכת גם על שיתוף הפעולה המתהווה עם בית המדרש בכרם 

ביבנה ועם המכללה בגבעת וושינגטון.
מנהלת המתנ"ס, עדי רום, מציינת כי בחירת המועצה להוביל 
לעבודה משותפת של כל הגורמים, תאפשר העשרה של פעילות 
המיועדת לוותיקים. "כבר התחלנו שיתופי פעולה בין מחלקת 
הגיל השלישי למחלקת התרבות, הופץ כרטיס וותיק המעניק 
כבר  ותיקים  ומאות  מופעי התרבות של המתנ"ס,  בכל  הנחות 
נהנים ממנו. אנחנו מצפים בשנה הקרובה לשיתופי פעולה גם 
גם להרחיב  לנו למטרה  ושמנו  עם מחלקות אחרות במתנ"ס, 

את גיוס המשאבים לתחום".
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, אורלי אהרוני, שמלווה 
את התהליך מטעם המועצה: "לאחר עשורים רבים בהם נדרשו 
אנשים ליצרנות, הם עוברים בגיל השלישי והרביעי לשלב בחיים 
בו עיתותם בידם, והם יכולים ללמוד דברים חדשים, להתנסות, 
לחוות וליצור. התפקיד שלנו הוא לאפשר ולתמוך בתהליך הזה, 
ולהרחיב  לפתח  עצמם,  את  להגשים  הזדמנויות  עבורם  לייצר 

את הצד החברתי שלהם, ולמלא את חייהם במשמעות".
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הקמת שירות פסיכולוגי חינוכי חדש, קליטת מזכירה נוספת, 
פעילות  הורחבה  כן,  כמו  צהרונים.  ואחראי  קב"ס  קליטת 
פרויקטים  יקוימו  ועוד  התקיימו  מצוינות,  לקידום  המרכז 
ספר  בית  הוקם  וטכנולוגיות,  מדעיות  העשרה  ופעילויות 

יסודי נוסף בחבל ועוד. 
את  ולהרחיב  לפתח  המועצה  של  מהחלטתה  "כחלק 
עשייתה החינוכית", מציין ראש המועצה משה ליבר, "סברנו 
כי יש להעניק לכל ילד וילדה בחבל סביבה חינוכית שתתאים 
פרויקטים  ולקיים  בחרנו לקדם  ולמשפחתו. כחלק מכך  לו 
חוגים  לליבי,  מאד  שקרוב  מנגן  ספר  בית  דוגמת  ייחודיים 
מדעיים ועוד. אנו קשובים לצרכי התושבים ומשתדלים לתת 

מענה מותאם ומיטבי לכלל ילדי החבל".

שירות חברתי שהוא בית
מלידה  בחבל,  החיים  מעגלי  כל  מתכנסים  בו  המקום 
חברתיים  לשירותים  המחלקה  ספק  ללא  הוא  זקנה,  ועד 
שמעניקה לכל פרט, אוכלוסייה ויישוב במועצה את השירות 

המתאים לו.
שיצאו  רבים  פרויקטים  לראות  ניתן  האחרונות  בשנים 
תחת ידה של המחלקה, בהובלתה של אורלי אהרוני, כאשר 
ומותאם  הוא הרצון להעניק מענה מדויק  לכולם  המשותף 

לצרכים של התושבים והיישובים.
כך לדוגמה, בשנה האחרונה החל לראשונה לפעול מועדון 
חברתי לוותיקי בן זכאי, שזוכה להצלחה רבה וכולל פעילויות 
של  בניהולה  שונים  בנושאים  וסדנאות  התעמלות  יצירה, 
דוגמה  הקהילתית.  הסוציאלית  העובדת  ברק,  אופיר  קרן 
נוספת ניתן למצוא במגוון רחב של סדנאות ייחודיות שונות 
זיכרונות,  טועמים  ביניהן  השונים,  ביישובים  שהופעלו 
ביבליותרפיה, תיעוד סיפור חיים, הכנה לפרישה, צילום בגיל, 
גם  חלו  ההתנדבות  בתחום  ועוד.  המודרני  בעידן  סבתאות 
רכזת  של  לתפקיד  כניסתה  עם  וחידושים,  התפתחויות  כן 
המתנדבים - שולמית אנגל, וקידום  תכניות חדשות דוגמת 

"משפחה מתנדבת".
בנוסף, שמה המחלקה דגש על פעילותה בתחום הנוער, 
סיכוניות  התנהגויות  למניעת  שנבנתה  מיוחדת  תוכנית  עם 
סדנאות  בנושא,  לטיפול  שהוקם  ופורום  נוער  בני  בקרב 
לנערים, נערות והורים, גיוס תקציבים לתוכניות מוגנות בקיץ 

לבני נוער שכללו תעסוקה, תוכניות אתגר ועוד.

מתנ"ס חבל יבנה צועד קדימה
גדול  שינוי  האחרונות  בשנתיים  חל  בהן  הגזרות  אחת 
ומשמעותי, היא ללא ספק גזרת פעילותו של מתנ"ס חבל יבנה 
על מחלקותיו השונות. מנהלת המתנ"ס עדי רום, מציינת כי 
החזון והתפישה החדשה על פיהם מתנהל המתנ"ס בשנתיים 
שיתוף   - מרכזיים  מישורים  בשלושה  מתמקדים  האחרונות, 
ובמתנ"ס,  במועצה  השונים  והגורמים  המחלקות  בין  פעולה 

שיתוף הקהילה  ושדרוג השירות הניתן לתושב.
"שיתוף הקהילה בא לידי ביטוי בתחומים רבים", מסבירה 
השתתפו  היישובים  שכל  קוראים'  ב'קולות  "לדוגמה,  עדי. 
הקהילה  שבאמצעותה  פלטפורמה  יצרנו  במסגרתם  בהם 
יכולה לממש חזון בתחומים בהם המתנ"ס והמועצה פועלים". 

לקשר   ודואג  מלווים  מקצוע  אנשי  תקציב,  מעניק  המתנ"ס 
אכן  שהיישובים  רואים  "אנחנו  יישובי.  ובין  רשותי  ולחיבור 
הקוראים",  מהקולות  כחלק  רק  ולא  הכפפה,  את  מרימים 
ספורט  חודש  גלים  בניר  קיימו  לדוגמה,  כך  עדי.  מציינת 
ובריאות בליוויה של מנהלת מחלקת הספורט, שורי לוי; בבן 
אירועי תרבות בשיתוף עם מנהלת מחלקת  רצף  יצרו  זכאי 
ראש  עם  פעולה  שיתפו  גמליאל  בבית  יעקב;  ענת  התרבות 
שקיימו  פעילויות  סביב  סימון,  גדי  הסביבה,  איכות  מחלקת 
בגינה הקהילתית, והדוגמאות עוד רבות. "היישוב והתושבים 
כגורם  למתנ"ס  הגישה  מעצם  וגם  תקציבית  גם  מרוויחים 

מקצועי בתחומיו השונים", מדגישה עדי.
בכל הקשור לשדרוג השירות הניתן לתושבים, מושם בשנים 
"מבחינתי  התושבים.  עם  מתמיד  שיח  על  דגש  האחרונות 
שירותיות מתחילה בשקיפות ושיתוף התושבים בתהליכים", 
עדי מסבירה. "לא תמיד אנו יכולים להיענות לכל הרצונות, 
שלעיתים שונים ואף סותרים, אך קיים מאמץ מתמיד להעניק 

לכל אוכלוסייה ויישוב שירות שמותאם להם".
במקביל, פועלים במתנ"ס על מנת לשפר את האינטראקציה 
האינטרנט  אתר  באמצעות  זאת  התושבים.  עם  היומיומית 
מערכת  שדרוג  תהליך  לאוויר,  לאחרונה  שעלה  החדש 
ההרשמה, ושירות הודעות הפועל 24 שעות ביממה. "האתגר 
יצירת מצב של סנכרון אירועים שנתי מול  הינו  הבא שלנו, 
היישובים ושאר הגורמים במועצה, שיאפשר לתושבים ניצול 
מירבי של הפעילויות והאירועים השונים העומדים לרשותם", 

מסכמת עדי.
שיתוף בין המחלקות השונות  במועצה ובמתנ"ס, אף הוא 
אחד השינויים שנשאו פירות רבים עבור התושבים. "מבחינת 
איזה  לו  משנה  ולא  ושירות,  מלא  מענה  צריך  הוא  התושב 
מחלקה אמונה על הנושא", מציין ראש המועצה משה ליבר, 
"אנחנו מבקשים לייצר מערכת סינרגטית שכלל חלקיה ובעלי 
השירות  את  להעניק  מנת  על  במשותף  פועלים  התפקידים 

המיטבי ביותר". 

נוער החבל בחוד החנית
ספק אם נדרש להרחיב על הנוער האיכותי שלנו בחבל, ואכן 
את הפעילות הענפה בגזרה זו ניתן לראות בכל יישוב ופינה 
ברחבי המועצה, במיוחד מאז כניסתו של ניר יעקבי לתפקידו 
והמתנ"ס לפני כשנתיים.  יחידת הנוער של המועצה  כמנהל 
"התחלנו לעבוד דרך צוות רכזים ביישובים שהתאגד לצוות 
אחד, שמקבל ליווי מהמועצה, ממני ומאנשי מקצוע נוספים", 
מסביר ניר. "בנוסף, בנינו תוכנית עבודה מסודרת, תוך שמירה 

עם הפנים 
מה קדי

"כי האדם עץ השדה, כמו העץ הוא שואף למעלה", אומרות 
מילות שירו המפורסם של נתן זך, שמזכירות לנו שהצמיחה 
כך  האדם.  של  ממהותו  חלק  הן  המתמדת  וההתפתחות 
מפסיקה  אינה  האחרונות  בשנים  אשר  שלנו,  במועצה  גם 
המחלקות  של  פעילותן  באמצעות  ולהתפתח  להתחדש 
השונות, על מנת להבטיח לכלל יישובי ותושבי המועצה חבל 
צומח ומתפתח. עם תחילתה של השנה החדשה, אנו מביאים 
לנו  ואת אלה שעוד מצפים  בפניכם חלק מהשינויים שחלו, 

בעתיד.

כאן בונים

יש לנו יופי של חבל, ובאמצעות תאוצת הבנייה אותה ניתן 
ולפתח  לשמור  המועצה  מבקשת  היישובים  ברחבי  לראות 
התנופה  את  רואה  המועצה  ברחבי  שמסתובב  מי  אותו. 
המשמעותית של עבודות הפיתוח, הבינוי וההנדסה בדמותם 
של פרויקטים רבים, שחלקם כבר הסתיימו ועומדים לרשותם 

ורווחתם של התושבים, וחלקם נמצאים בעיצומם.
עבודות,  של  גבוהה  ובעצימות  הפסקה  ללא  פועלים  "אנו 
הציבור  מבני  התשתיות,  לשדרוג  רעיונות,  וקידום  תכנון 
כולו בתחומי המועצה", מציין ראש המועצה משה  והמרחב 

ליבר, "ונמשיך בכך גם במלוא המרץ בעתיד".

מגייסים משאבים חדשים
כחלק מהרצון להמשיך לקדם ולפתח את תחומי העשייה 
השונים של המועצה, מקדמים ראש המועצה, משה ליבר, 
וראשי המחלקות השונות גיוס משאבים ותקציבים ויצירת 

שיתופי פעולה בתחומים שונים.

לטובת  המועצה  מטעם  התקציבים  הקצאת  "לצד 
פרויקטים חדשים, אנו בקשר הדוק עם משרדי הממשלה 
נוספים, מענקים, הנחות  השונים, על מנת לגייס משאבים 
הפעילות  את  ולהרחיב  לפתח  לנו  שיאפשרו  ומימון 
זה  בהקשר  כי  שמסביר  ליבר  מציין  התושבים",  לטובת 
תקציבי  לסיוע  זכאותה  של  מרבי  לניצול  המועצה  פועלת 
מהממשלה בתחומי החינוך, הרווחה, התרבות ועוד, זאת על 

בסיס דירוגה הסוציו-אקונומי. 

מקפיצים למצוינות בחינוך

בשנתיים האחרונות שמה לה המועצה את תחום החינוך 
ההשקעה  כי  הבנה  מתוך  העיקריות,  ממטרותיה  כאחת 
של  להצלחתו  תביא  הצעיר,  הדור  של  והצלחתו  בעתידו 
התפתחות  על  מיוחד  דגש  מושם  מכך,  כחלק  כולו.  החבל 
בפן  אדם,  בכוח  בבינוי,   – המישורים  בכל  חינוכית מתמדת 
הפדגוגי, בפיתוח מיזמים ותוכניות לימוד ועוד. כל זאת תוך 
התמקצעות מתמדת – הן בשיפור הקיים והן בהקמת החדש. 
התפיסה  על  מבוסס  המועצה  של  החינוך  מחלקת  "חזון 
כי אנשי החינוך בחבל, יחד עם התלמידים וההורים, מהווים 
מחד,  ישראל  מסורת  על  הבנויה  ערכית  חינוכית  קהילה 
המחלקה  מנהלת  מסבירה  מאידך",  ומתקדמת  ולומדת 
מחזון  שנובעת  האסטרטגית  "התפיסה  טאוב.  רבקה  ד"ר 
זה מתחלקת לשניים - ראשית, אנו מכוונים לחינוך ברמה 
טכנולוגיה  עם  וערכים  תכנים  שילוב  תוך  ביותר,  הגבוהה 
חדשנית. שנית, אנו מאמינים בהנגשת החינוך לכל תלמידי 

החבל, תוך מתן מענה לצרכים השונים של התלמידים".
דוגמת   במחלקה,  מבניים  שינויים  נערכו  זו  תפיסה  ברוח 
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מסגרת הפעילות: 120 שעות יבוצעו במסגרת 4 ש"ש (למחלקה האפשרות להתוות אופן ביצוע, 
בהתאם לצרכים).

שעות,   40 (לאחר  חלקים.  בשלושה  ביצוע  לאחר  ישולמו  אשר    ₪  6000 סה"כ  המלגה:  גובה 
לאחר 80 שעות, לאחר 120 שעות).

בתשלום  תזכה  לא  תקופה  במהלך  פרישה  שהוגדרו.  המטלות  לביצוע  בכפוף  תשולם  המלגה 
חלקי.

פיקוח והנחייה: על כל סטודנט/ית המתקבל /ת לתוכנית חלה חובת השתתפות בתוכנית הנחייה 
והדרכה עפ"י החלטת ועדת מיון. מפגש עם האחראי/ת ומסירת דו"חות עבודה בכל חודש. ועדת 

המיון רשאית לשבץ את הסטודנטים עפ"י מטרותיה ויעדיה.

*את טפסי ההרשמה ניתן להוריד מהאתר. 

לפרטים:
מחלקת חינוך- הגב' בלהה בריינס  08-8622115.

מחלקת  רווחה- הגב' אורלי אהרוני  08-8622104.
מחלקת ספורט-  הגב' שורי לוי  08-862202.

בברכה,
משה ליבר

ראש המועצה

קריטריונים לקבלת המלגה:
     תושב המועצה.

     לימודים לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר (אוניברסיטה/ מכללה). 
     התאמה לצרכים (כפי שהוגדרו ע"י המחלקות).                                                       

אישורים נדרשים המצורפים לבקשה:
     צילום ת.ז. כולל ספח הכתובת.

     אישור לימודים ממוסד אקדמי .
     קבלה על תשלום שכר לימוד למוסד האקדמי.

     קורות חיים ותעודות רלוונטיות.

מלגת חי"ל לסטודנט- חבל יבנה לפיתוח הקהילה

הכוח  את  החבל  תושבי  בסטודנטים  רואה  יבנה  חבל  אזורית  מועצה 
המוביל. מתוך רצון לסייע ולהקל על הסטודנטים בלימודיהם ומתוך 
רצון לסייע לאוכלוסיות השונות מפעילה המועצה את תוכנית "חי"ל" 
תכנית  היא  ח"יל  לקהילה.  תרומה  בפעילות  סטודנטים  תשלב  אשר 
מלגות לסטודנטים בני ובנות החבל המתגוררים במועצה, אשר יעסקו 
בפעילות כתרומה לקהילת הילדים, נוער וקשישים. בכל שנה יינתנו 10  

מלגות בלבד.  

תחומי הפעילות עיקריים:
מחלקת חינוך: חונכות תלמידים ויוזמות שונות.

מחלקת רווחה: סיוע למשפחות עם ילדים,  חונכות לילדים ונוער, 
מרכז יום לקשיש.

מחלקת ספורט: פעילות חברתית לנוער, קידום הספורט.

על שיתוף פעולה הדוק ועבודה משותפת עם היישובים עצמם 
באמצעות ועדות הנוער". ניר מציין, כי לראשונה פועלים כיום 
פעילות  מתקיימת  בהם  נוער  מועדוני  מבני  היישובים  בכלל 
לידי  באים  והשינויים  החידושים  עיקר  אבל  וקבועה,  רצופה 
ביטוי בקו החינוכי שמלווה את פעילות יחידת הנוער – פיתוח 
דעה לכל נער ונערה על ידי העשרת עולם התכנים שלהם, 
"בהמשך  שלהם.  האישיות  ופיתוח  שאלות  לשאילת  עידוד 
נמשיך לשפר ולזקק את הדברים, ולהעמיק את התכנים על 

מנת לתת מענה נכון ומלא לנוער שלנו", מסכם ניר.

תרבות, ספורט, פנאי ואיכות הסביבה 
האחרונות  שבשנים  הפשוטה  העובדה  את  לפספס  קשה 
עומדים מדי חודש לבחירתם של תושבי המועצה מגוון רחב 
ואיכות הסביבה  ופעילויות תרבות, ספורט, פנאי  של אירועי 
ברמה  מתקיימת  הפעילות  הגילאים.  ולכל  הסוגים  מכל 
המושבית לצד הרמה המועצתית, ובאה לידי ביטוי באירועי 
ענק לצד ערבים אינטימיים, בחוגים ופעילויות ספורט עממיות 

לצד מסגרות ספורטיביות תחרותיות, במגוון רחב של חוגים 
רבים ומגוונים להעשרה – החבל ללא ספק על המפה. 

המחזור  בנושא  ממש  של  מהפכה  להוסיף  יש  אלה  על 
והקיימות, בדמותם של פחי מחזור המוצבים ברחבי המועצה, 
ופרויקט מדשנים שזכה להצלחה רבה והיענות מצד משפחות 

החבל, וקפיצה משמעותית במודעות לנושא.
"אני שמח על התנופה, ההתקדמות וההתחדשות המתמדת 
עליה עמלנו ולה זכינו בשנים האחרונות", מסכם ראש המועצה 

משה ליבר, "יחד נמשיך קדימה בעשייה בכל התחומים".

 . . מה. קדי ם  י המשך-עם הפנ

נוער ניר גלים מושיט יד לקהילה
שכבות  כל  נרתמו  החולפת  בשנה 
קהילתית.  לעבודה  גלים  בניר  הנוער 
אנו מביאים לכם טעימה מהפעילויות 
שכן  הפועל,  אל  שיצאו  והפרויקטים 

העשייה מדברת בעד עצמה!
שלהן,  המצווה  בת  משנת  כחלק 
פרשת  שיעורי  ו'  כיתה  בנות  העבירו 
שבוע מדי שבת בבוקר לאחר התפילה, 
לילדי הגנים. הבנות הכינו מראש את 
צ'ופרים  ארגנו  השיעורים,  מערכי 
אחריות  וגילו  המסורים  לתלמידים 

ויצירתיות. 
של  ז'  מכיתות  המצווה  בני  גם 
המצווה  בר  שנת  את  ציינו  היישוב 
לאורך  וחגגו  קהילתית,  ברוח  שלהם 
השנה את ימי ההולדת של חברי דור 
ניכר  שחלק  היישוב,  של  המייסדים 
מהם לא זכה לחגוג ימי הולדת, מאחר 
השואה.  בתקופת  ונערות  נערים  והיו 
אחת  שנערכה  הפעילות  במסגרת 
של  לביתם  הנערים  הגיעו  לחודש, 
עוגה  להם  הביאו  ההולדת,  יום  חתני 
מחממת  לשיחה  עימם  וישבו  ובלון 
המרגשים  הפרויקטים  אחד  זהו  לב. 
להמשיכו  מקווים  ובמושב  שנערכו, 

כמסורת קבועה.
השנה  שזוהי  ביישוב,  ז'  כתה  בנות 
באופן  משתתפות  הן  שבה  השנייה 
הפעילו  קהילתית,  בעבודה  קבוע 
לאורך כל השנה את ספריית הילדים 
ביישוב, בהובלתה של הספרנית נירית 
הבנות  פתחו  בשבוע  פעמיים  הראל. 
את הספרייה,  סידרו ספרים,  העבירו 
השאלת  את  תפעלו  סיפור,  שעת 
הספרים הממוחשבת, ובעיקר אפשרו 
ילדים קוראים  גלים להיות  ניר  לילדי 

ואוהבי ספר! 
במושב  ח'-ט'  כתות  ובני  בנות 
לחבר  המועדון  חברי  עם  התחברו 
הוותיק, בעזרת מנהלת המועדון איילה 
השתתפו  השנה  כל  ולאורך  צולשן, 
סוכות,   קישוט  דוגמת  בפעילויות 
ועוד.  משלוחי מנות, פעילויות לחגים 
איננו  הגיל  בין קבוצות  הקשר שנוצר 

חד פעמי, וללא ספק תרם לכולם.
בני  מדריכי  הם  חביבים  אחרונים 
שהמשיכו  יב',  עד  י'  מכתות  עקיבא 
השנה.  כל  לאורך  בסניף  בפעילותם 
מכל  במדריכים  הסניף  זכה  השנה 
שזוהי  מדריך  לרבות  התיכון,  שכבות 

יב'  כיתה  סיום  ורק  השלישית,  שנתו 
ועזיבתו לישיבה הכריחו אותו להיפרד 

מחניכיו.
לאור פעילות ענפה זו, ועוד פעילויות 
רבות שקצרה היריעה מלהכיל, נערך 
למתנדבים  הוקרה  טקס  במושב 
משה  המועצה,  ראש  בהשתתפות 
והבטיח  מהעשייה  שהתפעל  ליבר, 
ראויה.  לצ'פר את המתנדבים במתנה 
חשוב לציין, כי מאחורי הנוער הנהדר 
שכן  ומפרגנים,  מגבים  הורים  ישנם 
חינוך לעשייה שכזו ללא ספק מתחיל 
לרכזי  גם  להודות  המקום  זהו  בבית. 
הדס  הקומונרים  וישראל,  סיון  הנוער 
ויונתן, וכל מי שתמך ועזר בפעילויות. 
מי ייתן ועשייה זו תמשיך להיות חלק 

ממארג החיים במושב.
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יצירת  הצריך  התהליך  בנוסף, 
מצד  חשיבה  ושינוי  חדשים  הרגלים 
חלק  בו  ולקח  שקיבל  הגן,  צוות 
אל  הלאה  להעבירו  בכדי  באהבה 
להתרגל  קשה  "בהתחלה  הילדים. 
 - יום  ביום  ההרגלים  את  ולשנות 
להתחיל למיין חומרים שבעבר הלכו 
לאשפה בכדי למצוא קרטון נוסף או 

נייר טואלט שנוכל למחזר  גליל של 
ולעשות בו שימוש בעבודות היצירה. 
מישהי  במקרה  ואם  התרגלנו  היום, 
מאיתנו שוכחת, הילדים מזכירים לנו 

מיד", מספרת הגננת עדי שירה.
יכולה להתבטא בשתי  "התחדשות 
בפעם  חדש  משהו  לקבל   - דרכים 
קיים  משהו  לקחת  או  הראשונה 

"הגן  מוסיפה.  היא  אותו",  ולחדש 
שלנו עבר התחדשות בשני המישורים 
וסביבת  החצר  חידוש  לצד  הללו. 
באידיאולוגיה  והתחדשנו  למדנו  הגן, 
הסביבה  על  לשמור  הרצון   - חדשה 
שלנו. כולנו, הצוות, ההורים והילדים 
ממשיכים  עוד  ואנחנו  תהליך  עברנו 

לעבור אותו".

צהרוני הגנים יופעלו לראשונה תחת מחלקת החינוך

השנה, עברו לראשונה צהרוני הגנים 
א'-ג',  הספר  בית  וגני   )3-6 )גילאי 
לפעול תחת אחריות מחלקת החינוך 
של המועצה. הצהרונים יופעלו על ידי 
חברת "נבון" באמצעות צוות מובילות 
וסייעות, שבחלקו ממשיך מגני הבוקר. 
יעביר הצוות  בשעות פעילות הצהרון 
את תוכנית הלימודים השנתית, יופעלו 

ארוחה  ותוגש  שבועיים,  חוגים  שני 
תזונאית. מתווה  בפיקוח  ומזינה  חמה 
הגנים  צהרוני  של  השנתית  התוכנית 
ידי ועדת ההיגוי הרשותית,  נקבע על 
בה חברים ראש המועצה משה ליבר, 
הורית  ונציגות  החינוך  מחלקת  נציגי 

מכל יישוב. 
"מטרתנו הינה להבטיח לילדי החבל 
ויחד  ומקצועיים  איכותיים  צהרונים 
הניתן",  ככל  נמוכה  בעלות  זאת  עם 
מציין ראש המועצה, משה ליבר. "לכן, 
לאחר שקיימנו דיונים רבים והשקענו 
כי  החלטנו  בנושא,  רבים  מאמצים 
מעתה יופעלו צהרוני גני הילדים תחת 
אחריותה ופיקוחה של מחלקת החינוך 
של המועצה, וצהרוני בתי הספר תחת 

אחריותו ופיקוחו של המתנ"ס". 
רפורמת  לדרישות  בהתאם 
הצהרונים  וניהול  לריכוז  הצהרונים, 
נמרוד  נבחר  החינוך  מחלקת  מטעם 
הגוף  להיות  "תפקידי  אושרוביץ. 
המחבר בין המועצה למשרד החינוך", 
היומית,  "בפעילות  נמרוד.  מסביר 
שהמסגרות  ולוודא  לדאוג  תפקידי 
פועלות כמתוכנן - שמירה על הנהלים 
המוגש  המזון  ועל  שנקבעו  והתכנים 
מענה  מעניק  אני  בנוסף,  לילדים. 
לצוות ולהורים בכל בעיה. חשוב לציין, 
לבין  ביני  מלא  פעולה  שיתוף  שקיים 
"נבון"  חברת  מטעם  הצהרונים  רכז 
להפעלת  הקשורים  הנושאים  בכל 

הצהרונים".

מקדמים בריאות בחבל
מחלקת  של  חדשה  מיוזמה  כחלק 
לדרך  השנה  יוצא  במועצה,  החינוך 
ובבתי  בגנים  בריאות  קידום  פרויקט 
מטרת  החבל.  של  היסודיים  הספר 
המודעות  לפיתוח  להוביל  הפרויקט 
הרגלים  הטמעת  תוך  לנושא, 
התורמים לבריאות ומטפחים אחריות 

אישית וסביבתית.
לבריאות  מודעים  אנו  "כהורים 
הרגלים  של  ולחשיבותם  ילדינו 
אומרת  בריאה",  ותזונה  נאותים 
מנהלת מחלקת החינוך של המועצה, 
המועצה  "גם  טאוב.  רבקה  ד"ר 
הנושא,  בקידום   רבה  חשיבות  רואה 
יוצאים  אנו  איתו  החדש  והפרויקט 

לדרך הוא חלק מכך".
במסגרת הפרויקט יושם בגני החבל 
שונות,  ופעילויות  תכנים  על  דגש 

ביניהם אכילה של יותר ירקות, הפחתת 
ממתקים ומשקאות ממותקים, שתיית 
מים, הגברת פעילויות תנועה וריקוד, 
אישית,  היגיינה  על  ושמירה  הקפדה 
זהירות בדרכים וחשיפה  תרגול כללי 

לשמש ועוד. 
בבית הספר עמיח"י, תופעל השנה 
שתכלול  מיוחדת  לימודית  תוכנית 
ביניהם  נושאים,  מגוון  על  לימוד 
חשיבות ארוחת הבוקר, ארוחה בריאה 
אוכל  של  חשיבותו  הספר,  בבית 
בשקיות,  שימוש  מיעוט  בבית,  בריא 
ספורטיבית,  פעילות  של  חשיבותה 
שינה  שעות  על  שמירה  חשיבות 

מספיקות ועוד.
כן  גם  תפעל  נעם,  הספר  בבית 
שתעביר  חיים,  כישורי  תוכנית 
גלית  הספר  בית  יועצת  לתלמידים 

בנושא  שיעורים  ותכלול  אביטן 
בריאות, שמירה על הגוף, נפש בריאה 
בגוף בריא ועוד. זאת בשילוב פעילות 
להגברת  תרגילים  דוגמת  תנועתית 
הקשב והריכוז ודמיון מודרך. במקביל, 
המחנכות  ידי  על  הנושא  יקודם 
והמורים לחינוך גופני, ורב בית הספר 
מאד  "ונשמרתם  מצוות  את  ידגיש 

לנפשותיכם".

 בימת חינוך

מדור חדש לטיפול בפרט מוקם במועצה
חדש  מדור 
בפרט  לטיפול 
בימים  מוקם 
במועצה,  אלה 
מוקם  במסגרתו 
פסיכולוגי  שירות 
)שפ"ח(  חינוכי 
של  החינוך  מחלקת  ידי  על  חדש 
המועצה. "אנו שוקדים על פיתוח שיטות 
ומהמתקדמים  פשרות  ללא  ונהלים 
הפסיכולוגי",  השירות  לעבודת  בתחום 
רבקה  ד"ר  המחלקה  מנהלת  מציינת 
במסגרת  שיפעלו  "הפסיכולוגים  טאוב. 
בתוך  מענה  יתנו  הפסיכולוגי  השירות 
מוסדות החינוך לקשיים של תלמידים, 
את  וידריכו  הורים  שאלות  על  יענו 

הצוותים החינוכיים".

לתפקיד מנהל השפ"ח נבחר אמיר כץ, 
פסיכולוג קליני וחינוכי מומחה, שנכנס 
והחליף  לתפקיד  האחרון  יולי  בחודש 
ארז,  מכון  מנהל  יבלון,  יעקב  ד"ר  את 
למועצה  השירות  את  כה  עד  שסיפק 
באופן חיצוני. כץ, החל את דרכו דווקא 
ועסק  וההייטק  המתמטיקה  בתחום 
סטארט– מיזם  של  בפיתוח  בעבר 
לימודי  את  החל  מכן,  לאחר  אפ. 
קלינית  התמחות  וסיים  הפסיכולוגיה 
וחינוכית. לתפקידו כמנהל השפ"ח של 
שנים  שבע  לאחר  מגיע  הוא  המועצה, 
בשירות הפסיכולוגי של קריית מלאכי. 
"אני פועל בימים אלה של תחילת שנת 
עם  עבודה  נושאי  לפיתוח  הלימודים, 
החינוכיים  והצוותים  הספר  בתי  מנהלי 
של החבל", מספר כץ. "אני רואה עצמי 

בעלי  עם  יחד  ואפעל  עשייה,  כאיש 
ליצירת  במועצה  השונים  התפקידים 
שירות פסיכולוגי רחב ומקצועי לתושבי 

החבל". 
 -  360 ותוכנית  המדור  במסגרת 
ונוער  לילדים  הלאומית  התוכנית 
בסיכון, תפעל החל מהשנה הקרובה גם 
קלינאית תקשורת בגני הילדים במטרה 
לאתר, למנוע ולכוון את הצוות החינוכי 
קשיים  עם  בהתמודדות  וההורים 

שפתיים בגילאי הגן. 
כחלק  שיופעל  נוסף  חדש  פרויקט 
פרטנית  חונכות  הינו  הפרט,  ממדור 
הפרויקט  א'-י"ב.  לכיתות  וקבוצתית 
יתקיים בתמיכת המשרד לפיתוח הנגב 
והאתגרים  לצרכים  ויותאם  והגליל, 

איתם מתמודדים תלמידי החבל. 

כל כך נעים לראות גן ירוק

במהלך השנה שחלפה, שלושה גנים 
נוספים של המועצה עברו הסמכה לגן 
ירוק על ידי המועצה והמשרד להגנת 
גני  למרבית  הצטרפו  ובכך  הסביבה, 
תהליך  בעבר.  הוסמכו  שכבר  החבל 
איגוד  ידי  ומלווה על  ההסמכה מובל 
לאיכות  יבנה  אשדוד-חבל  ערים 
השנה  במהלך  קיים  שאף  הסביבה, 
המוסמכים  לגנים  בנושא  שיא  אירוע 

בחווה החקלאית באשדוד.
החדשים  הגנים  מאותם  אחד 
ירוק"  "גן  בפרויקט  השנה  שהוסמכו 
הינו הגן בגבעת וושינגטון. הגננת עדי 
שירה מספרת כי שורשיו של התהליך 
כשהתחילו  שנתיים,  לפני  כבר  ניטעו 
לצד  וקופסאות,  שקיות  לשמור  בגן 

חשיבה  שינוי  תהליך  של  תחילתו 
ובמחזור.  בטבע  הקשורים  והרגלים 
בתחילת השנה, הגיעו הורים לגן ויחד 
ירק,  גינת  והגננות שתלו  הילדים  עם 
שאת הקמתה, לרבות רכישת מחשב 
המועצה.  מימנה  והצנרת,  ההשקייה 
והילדים  ההורים  שתלו  בגינה 
ותלו  עונה,  ופרחי  בר  פרחי  תבלינים, 
לשתילה  כלים  הגן  ובסביבת  בה 
השנה,  במהלך  וקישטו.  שהכינו 
הצמיחה  תהליך  אחר  עקבו  הילדים 
אחר  מעקב  לבצע  החלו  ואף  בגינה, 
הצוף,  מן  ליהנות  שמגיעים  החרקים 
מן  חלק  הם  החרקים  כי  למידה  תוך 

הטבע ויש צורך לשמור עליהם.
בין  מדהים  פעולה  "בשיתוף 

לקחנו  הגן  וצוות  הילדים  ההורים, 
אדמה לא צחיחה ויבשה ויצרנו ממנה 
בהם  וירקות  בר  פרחי  תבלינים,  גינת 
השתמשנו גם לאורך השנה בסעודות 
שירה.  עדי  הגננת  מספרת  הגן", 
רפסודות  כמו  ישנים  דברים  "לקחנו 
קומקום  ואפילו  גומי  מגפי  בנייה, 
שפורחות  אדניות  מהם  ויצרנו  ישן 
פרחים  עם  שלנו  הגן  את  ומפריחות 
אף  השנה  במהלך  צבעים.  בשלל 
יצרנו מחומרים שונים סוכה, טרקטור, 
בדרך  מודבקות  צורות  סתם  או  בית 
חופשית שיפה בעינינו. לקחנו למעשה 
את עולם הטבע שהיה נראה מבחוץ 
ישן ומשמים, והפרחנו אותו אצלנו בגן 

מחדש וזכינו בחידוש ירוק ומקסים".
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"הנשים נהנו והרגשתי שהן נולדות 
אופיר-פולק,  קרן  מספרת  מחדש", 
את  שמלווה  סוציאלית  עובדת 
גיל הזהב מאז הקמתו בכלל  מועדון 
נהנו  צחקו,  "הן  בפרט.  הסדנא  ואת 

מחדש מחיי חברה לאחר שנים שהיו 
עסוקות בבית, בילדים ובחיי היום יום.
אני מאושרת שהצלחתי להביא אותן 
מחדש  פתוחות  הן  בו  רגשי  למקום 
לחיי חברה ונזכרו עד כמה הן אוהבות 

זו את זו. הסעתי את הבנות למפגשים 
כשאני מגיעה לבתיהן לפני כל מפגש, 
והיה מרגש עבורי לראות את השמחה 

והאושר בעיניהן".

"אימא! תפסיקי כבר לחפור"

בני  עם  התמודדות  בנושא  סדנא 
התקיימה  ההתבגרות  בגיל  נוער 
המחלקה  ידי  על  במועצה  לאחרונה 
לשירותים חברתיים. במסגרת הסדנא, 
במהלכם  הורים,  מפגשי  נערכו שישה 
להתמודדות  כלים  המשתתפים  רכשו 
עם בני נוער בגיל ההתבגרות בתחומי 
התקשורת הנכונה, פתרון קונפליקטים, 

הורית  השגחה  והסכמים,  דיאלוג 
והצורך בקיום של "צוות הורי". בנוסף, 
גיל  מאפייני  על  המשתתפים  שוחחו 
ההתבגרות, צרכי המתבגר, ההשפעות 
הסביבתיות והשינויים במערך היחסים 
התקשורת  על  והשפעתם  במשפחה 

בין בני הבית.
בהנחייתה  נערכו  המפגשים 
מטפלת  שחר-דייטש,  אילת  של 
מוסמכת  הורים  ומנחת  משפחתית 
גוריון  בן  באוניברסיטת  ודוקטורנטית 
בתחום  שמרצה  סוציאלית,  בעבודה 
שנים  מזה  ועוסקת  ומשפחה  הורות 
רבות בתחום פיתוח תוכניות קהילתיות 
שימוש  למניעת  נוער  ובני  להורים 

בסמים ובאלכוהול.
ההורים  חלקו  המפגשים  במהלך 
ומשפטים  סיטואציות  אישיות,  חוויות 
בית.  בכל  כמעט  עצמם  על  שחוזרים 

שחזרה  הנפוצות  הדוגמאות  אחת 
ש"הוא  התחושה  הייתה  עצמה  על 
לגביה  שהדיון  כלום",  לי  מספר  לא 
אצל  לב  גילוי  בנושא  לתובנות  הוביל 
משתפים  אינם  הם  ומדוע  מתבגרים 
זה,  בהקשר  בחוויותיהם.  הוריהם  את 
הקשבה,  על  גם  המשתתפים  שוחחו 
לעזור  שיכולים  נוספים  וגורמים  אמון 

ליצור תקשורת טובה בין בני הבית. 
בסדנא  שעלה  נוסף  מרכזי  נושא 
היה הצבת גבולות ונוכחות הורית בגיל 
חשובה  מדוע  והשאלה  ההתבגרות, 
ההתבגרות  בגיל  ההורית  ההשגחה 
בני  עם  "המלחמות"  בחירת  כדי  תוך 
הנוער. בהמשך לכך, נערך שיח ער על 
משמעות הצוות ההורי במשפחה, מה 
בין שני ההורים  קורה כשאין הסכמה 
ואיך יוצרים שיתוף פעולה ושילוב בין 

סגנונות ההורות שלהם.

התנדבות חוצת דורות
לדרך  יצא  האחרונים  בחודשים 
במועצה פרויקט "משפחה מתנדבת", 
שהינו חלק מתוכנית של משרד הרווחה 
והג'וינט, שמטרתה לקדם ערכים של 
תרומה לקהילה ומשפחתיות. העובדת 
אופיר- קרן  הקהילתית,  הסוציאלית 
יחד  הפרויקט  בראש  העומדת  פולק, 
עם רכזת המתנדבים במועצה שולמית 
אנגל, מציינת שבבסיסו עומדת ההבנה 
מזמנת  המשפחתית  שההתנדבות 
המבוגרים  של  בין-דורי  איכות  זמן 
)הורים, סבים, אחים בוגרים( והילדים 
נורמה  מייצרת  בזמן  ובו  במשפחה, 
של  מסרים  ומעבירה  התנדבותית 

נתינה והעצמה לדור הצעיר. 
ידי  על  הפרויקט  בחירת  לאחר 
של  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
להשתלמות  פולק  יצאה  המועצה, 
קצרה בכדי ללמוד את הנושא. לאחר 

מכן, הוקמה ועדת היגוי בכדי לשמש 
מן  המתנדבים   בין  המקשר  כגורם 
המחלקה,  לבין  השונים  היישובים 
של  הפרסומי  בתחום  לטפל  ובכדי 
הראשון  ההתנדבות  מפגש  הפרויקט. 
האבות  בבית  נערך  המשפחות  של 
נוסף  ומפגש  ברחובות,  עמית"  "נווה 
נערך בעמותת "חסדי עירית" שבגבעת 

וושינגטון.
המתנדבים  רכזת  אנגל,  שולמית 
שלנו  "השאיפה  מספרת:  במועצה 
וסבתות,  וכסבים  ביישוב  כוותיקים 
מדי  התנדבותית  נורמה  ליצור  היא 
חודש וחצי - חודשיים, נורמה שתכנס 
ודור  ההורים  דור  הצעיר,  הדור  את 
מגיעים  אנו  התנדבות  בכל  הסבים. 
כגוש אחד לשם התנדבות קולקטיבית 
להקל,  בכדי  שונים  מוסד  או  בארגון 
לסייע ולתרום לקהילה באופן שוטף. 

לקהילה  תרומה  של  ערכים  קידום 
בגיבוש  עינינו  לנגד  עמדו  וחסד, 
עצמם  שלי  הנכדים  וגם  הפרויקט, 
מסכמת  לסיום  בפעילות".  השתתפו 
הראשון,  למפגש  "כשנכנסתי  אנגל: 
התרגשתי  פעימה.  החסיר  שלי  הלב 
לראות את הילדים הקטנים משחקים 
במשחקים  האבות  בבית  הדיירים  עם 

שהביאו איתם מהבית".

בימת שירותים חברתיים

מצלמות ומרוממות את הנפש – סדנת פוטותרפיה במועדון גיל הזהב בבן זכאי

״נצ'אענה  הזהב  גיל  מועדון  בנות 
ח'יר״ )בתרגום לעברית - שלנו יותר 
השתתפו  זכאי  בן  מושב  של  טוב( 
פוטותרפיה  בסדנת  לאחרונה 
שהתקיימה בחודשים האחרונים בבית 
רבה.  הצלחה  ונחלה  במושב,  העם 
הסדנא, שהתקיימה ביוזמת המחלקה 
המועצה,  של  חברתיים  לשירותים 
למדו  במהלכם  מפגשים   10 כללה 
הצילומית,  השפה  את  המשתתפות 
מה מסתתר מאחורי דימויים מצולמים 
למרכיבים  להתייחס  אפשר  וכיצד 
משמעותיים בחיים דרך עין העדשה. 
מפגש סיום הסדנא התקיים על חוף 
ונהנו  המשתתפות  חגגו  שם  אשדוד, 
מפירות טריים ונוף מופלא שרק חיכה 
ספטמבר  בתחילת  אותו.  שיצלמו 
מרשימה  צילומים  תערוכת  נערכה 
של משתתפות הסדנא במעמד ראש 
בני  היישוב,  ליבר, רב  המועצה משה 

משפחה ותושבים.
משתתפות  מתארות  עמן,  בשיחה 
הסדנא את התהליך שעברו במהלכה 
את  להן  שהשיבה  מעוררת,  כחוויה 
חיי החברה ואת הלגיטימציה לחדש 
ביניהן.  הישנה  החברות  את  ולחזק 
היציאה  את  מתארות  מהן  רבות 
יום  והיום  השגרה  מחיי  המחודשת 
החיים,  במהלך  לעצמן  שסיגלו 
כנקודת אור שהזכירה להן את ילדותן 
חיבר  אשר  הראשוני  הקשר  ואת 
אימהות  כשהיו  שנים  לפני  ביניהן 

צעירות. 

ילדה   שוב  אני  כאילו  "הרגשתי 
לחיים",  ומתעוררת  לחוג  שנרשמת 
מספרת בהתרגשות אבלין עטיה אחת 
המשתתפות, "בדרך כלל, הילדים הם 
באופן  בא  זה  להם  שמצלמים,  אלו 
טבעי. והנה, בסדנא החזקתי מצלמה 
אני  וצילמתי.  בחיי  הראשונה  בפעם 
מרגישה כאילו נולדתי מחדש והייתה 
מהמטבח  קצת  לצאת  הזדמנות  לי 
שוב  פגשתי  יום.  היום  וממטלות 
חברות והיינו עסוקות מחדש בעצמנו 
הצד  עם  החיבור  שלנו.  ובהנאות 
הטכנולוגי של הצילום, יצר ביננו קשר, 
והצד הרגשי, שבו צילמנו בני משפחה 
ויצרנו אלבומים וקולאז'ים, יצר חיבור 
רגשי והידק מחדש חברויות שהוזנחו 
מעט במהלך השנים בהן אנו מכירות. 
לחיים  מתעוררת  שאני  הרגשתי 
הסדנא  אם  אשמח  מחדש.  וחולמת 
תימשך, היא הותירה בכולנו טעם של 

עוד", היא מסכמת. 
ציון,   בר  לילך  הסדנא,  מנחת 
זו  מספרת אף היא כי "למראית עין, 
הייתה עוד סדנת פוטותרפיה לנשים 
כמנחת  עבורי  אבל  השלישי.  בגיל 
הקבוצה, היו אלו 10 מפגשים קסומים 
ונתינה,  באהבה  מלאות  נשים  עם 
ולשתף  לחוות  הצורך  את  החולקות 
עוד  אדירה".  וחיות  חיים  אהבת 
מוסיפה בר ציון: "פגשתי בנשים עם 
רצון ללמוד ולגלות עולמות חדשים, 
רצון להתבונן בצורה בשלה על החיים 
החיצוניים ועל הנפש האישית של כל 

אחת מהן. זו הייתה זכות גדולה עבורי 
מחוכמתן  ללמוד  במחיצתן,  לשהות 
ולקבל את אהבתן.תודה לכן נשות בן 

זכאי הנפלאות".
לשירותים  המחלקה  מנהלת 
אהרוני:  אורלי  במועצה,  חברתיים 
ניסינו  רבות  שנים  שבמשך  "לאחר 
פעילה  חברתית  מסגרת  לקיים 
ללא  זכאי  בבן  היישוב  לוותיקי 
הצלחה, הפעם נרתמה למשימה עו"ס 
קהילה קרן אופיר-פולק, שלא ויתרה 
היא  להערכה.  ראויה  דבקות  וגילתה 
אספה ברכבה את המשתתפת מביתן, 
והסיעה אותן לפעילות עד שהחברות 
עצמן לא ויתרו על הסדנא, גילו עניין 
ורצון לקחת בה חלק, ולא פחות מכך 
אילנה  וקרן.  לילך  למנחות  נקשרו   -
אותן  ביקרנו  ואני  ביישוב  עו"ס  דהן, 
לראות  והתרגשנו  הפעילות  במהלך 
עד  שנהנו  בעיניים,  ברק  עם  נשים 
נהנו  וגם  חדש  תחום  ללמוד  מאוד 

מאד מהחברותא".
"השמחה  כי  אורלי  מוסיפה  עוד 
לחברות  גרמה  שהסדנא  והאושר 
גרמה לנו לעשות הכל כדי להמשיך 
סדנת  אחרי  גם  הפעילות  את 
ב'  יום  מועדון  וליצור  הפוטותרפיה 
הסדנא  בתום  וכך  היישוב,  לוותיקי 
הקבוצה  בהנחיית  קרן  המשיכה 
ובשילוב סדנאות ופעילויות שונות עד 
שהעמותה למען החבר הוותיק תיקח 
את המושכות ותמשיך את הפעילות 
באופן קבוע וסדיר מיד לאחר החגים.



של  הנוער  ביחידת  עלינו  עבר  גדוש  קיץ 
השתתפו  הנוער  בני  והמתנ"ס.  המועצה 
באופן  והן  במושבים  הן  פעילויות,  בעשרות 
חינוכית,  העשרה  בין  נעו  אשר  מועצתי, 
הפגה  וכמובן  התנדבות  ומנהיגות,  העצמה 
מפעילות  נוספות  בתמונות  לצפייה  וכיף. 
הנוער בקיץ, אתם מוזמנים לחפש את הסימון
#קיץ_נוער_חבל_ יבנה בעמוד הפייסבוק 

של המועצה.
מהפעילות  חלק  רק  הוא  הגדול  החופש 
אתם  הנוער.  יחידת  צוות  שמקיים  הענפה 
מוזמנים ליצור קשר עם רכזי הנוער ביישובים 

ולהצטרף לפעילות הנוער במהלך השנה. קיץ 2017
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גאווה מקומית
לצד ההישגים הרבים להם אנו עדים 
ברמה המקומית במסגרת חוגי וקבוצות 
והמתנ"ס  המועצה  שמקיימים  הספורט 
תושבי  ספורטאים  השונים,  בענפים 
בזירה  גם  בתחומם  חייל  עושים  החבל 

הארצית ואף הבינלאומית. 
חיים  הוא  ספורטאים  מאותם  אחד 
בתחרויות  שהשתתף  גלים,  מניר  רוט 
המכביה ה – 20 שנערכו לאחרונה בארץ 
יהודיים מרחבי  בהשתתפות ספורטאים 
הארץ  באליפות  שזכה  רוט,  העולם. 
אחד  היה  שעברה,  בשנה  בקראטה 
ישראל  את  לייצג  שנבחרו  מארבעה 
במקצה "קרבות גילאי +35 משקל פתוח" 
שהתקיים  במקצה,  המכביה.  בתחרויות 
ונמשך  בחיפה  רוממה  הספורט  בהיכל 
ספורטאים  שמונה  השתתפו  יומיים, 
זכה  ובסופו  בעולם,  הקראטה  מתחום 

רוט במדליית הארד.

על  מאוד  שמח  כי  מספר  רוט 
ההזדמנות להיות בין המתחרים שייצגו 
שגרת  את  שינה  ומיד  ישראל  את 
בעונה  "אם  שלו.  היומיים  האימונים 
ארבע   - שלוש  מתאמן  אני  רגילה 
פעמים בשבוע, הרי שלקראת המכבייה 

השבועית  האימונים  כמות  את  העליתי 
לשבעה - שמונה. לשמחתי, אשתי ניקול 
פרגנה במהלך תקופת האימונים למרות 
לפני  יומיים  בבית.  הרבה  נוכחתי  שלא 
והתמקדתי  להתאמן  הפסקתי  התחרות 

יותר בהכנה מנטלית".
במהלכו  המכבייה,  פתיחת  טקס  על 
"ארנה"  באולם  הספורטאים  התאספו 
בהתרגשות:  רוט  מספר  בירושלים, 
המכבייה  זו  מדהימה.  בחוויה  "מדובר 
כה,  עד  שהתקיימה  ביותר  הגדולה 
ספורטאים  כ–10,000  בה  והשתתפו 
התכנסו  כשהמשלחות  העולם.  מכל 
את  להרגיש  ניתן  היה  "ארנה",  באולם 

ההתרגשות באוויר". 
שייצג  החבל,  תושב  נוסף,  ספורטאי 
את החבל לאחרונה בזירה הבינלאומית, 
שהשתתף  שלום,  בר  צור  הנער  הוא 
הברית  לארצות  כשבועיים  של  במסע 
מרכז  של  הכדורסל  נבחרת  שקיימה 
יצאו 12  לגילאי 14-16. למסע  אליצור 
הארץ,  ברחבי  אליצור  מנבחרות  נערים 
שנבחרו מתוך עשרות שהגיעו בתחילה 

למבחנים. 

"כשהמאמן הציע לי להיבחן לא ממש 
החלטתי  אבל  מדובר  מה  על  הבנתי 
"אני  נזכר.  הוא  זאת",  בכל  לנסות 
חלק  הייתי  כי  ונסעתי  שניסיתי  שמח 
הנבחרת  של  המסע  מדהימה".  מחוויה 
קיץ  מחנות  מול  משחקים  תשעה  כלל 
יהודיים וקהילות יהודיות, מתוכם ניצחה 
הנבחרת בחמישה. הנערים שהו במחנה 
בני עקיבא "קמפ מושבה" בפנסילבניה, 
משם יצאו מדי יום למחנות אחרים בניו 
"כשהגענו  ופנסילבניה.  ג'רסי  ניו  יורק, 
היום  את  התחלנו  השונים,  למחנות 
קטנים  ילדים  עם  ותרגילים  באימון 
מאתנו מכיתות ד'-ה', ואחר כך התחלנו 
ט'  לשכבת  מיועדים  שהיו  במשחקים 

ומעלה", מספר צור.
ורד, אמו של צור מספרת: "צור נשלח 
בהמלצה של המאמן למבחנים באליצור, 
ילדים  כ-80  מתוך  נערים   12 כשנבחרו 
השנה  במהלך  הקבוצה  גיבוש  שהגיעו. 
היה במודיעין ובפתח תקווה עד היציאה 
של  לתקופה  טסו  הם  הברית.  לארצות 
בקהילה  והתארחו  וחצי  כשבועיים 

היהודית שקיבלה אותם בחום רב".

רצים לזכר הנופלים
התקיים  האחרון,  בעומר  בל"ג 
במועצה,  המסורתי  יבנה  חבל  מרוץ 
משתתפים  כ–600  חלק  לקחו  בו 
בני  ילדים,  ביניהם  הארץ  רחבי  מכל 
המועצה  מיישובי  ומבוגרים  נוער 
ומהיישובים הסמוכים. המרוץ, שנערך 
זו השנה הרביעית בשיתוף פעולה של 
הוקדש  יבנה,  חבל  ומתנ"ס  המועצה 

בני  הנופלים,  של  לזכרם  השנה  גם 
יישובי המועצה.

האירוע כלל מקצים תחרותיים של 
אפרוחים'  'מרוץ  ובנוסף  ק"מ,   5 ו-   2
ב',  כיתה  עד  גן  בגילאי  לילדים 
עד  ג'  כיתות  בגילאי  לילדים  ומרוץ 
ו'. כל מקצה חולק לגברים ונשים וכן 
גילאים.  פי  על  מתחרים  לקטגוריות 

המקצים  מסלולי  של  היציאה  נקודת 
וושינגטון,  בגבעת  הייתה  השונים 
שדות  לאורך  הרצים  המשיכו  ומשם 

המועצה.
בין הרצים היו חברות "בית בקבוצה", 
מתגוררות  במסגרתו  ייחודי  פרויקט 
בנות עם צרכים מיוחדים בקבוצת יבנה 
שהקיבוץ  מקצועות  במגוון  ועובדות 

 בימת ספורט

מציע. לאחר שחצו את קו הסיום של 
מקצה ה – 2 ק"מ, הוענק לבנות גביע 

הוקרה על השתתפותן במרוץ.
"המרוץ  ליבר:  משה  המועצה  ראש 
מעודד  החבל,  נופלי  לזכר  שהתקיים 
אותנו ללכת בדרכם – להיות בריאים 
נוספים  ימים  לקראת  ונפשנו  בגופנו 
לעבר  פוסקת  בלתי  התקדמות  של 

מטרות חשובות". 
מפקחת מחוז מרכז במנהל הספורט, 
היא  אף  שהשתתפה  נבון,  דורית  
במקצה 5 ק"מ של המרוץ, ציינה: "אני 
28 רשויות,  מפקחת של מחוז הכולל 

ביותר  המיוחדים  המרוצים  אחד  וזהו 
את  להעביר  הולכת  אני  שראיתי. 
הלאה,  המשפחות  מרוץ  של  הרעיון 

ולהעתיקו לערים נוספות".

במועצה  הספורט  מחלקת  מנהלת 
"ייחודו של מרוץ  ובמתנ"ס, שורי לוי: 
אחרים  רבים  ממרוצים  יבנה  חבל 
המתקיימים ברחבי הארץ, הוא מקומם 
וחלקם המרכזי של הילדים ובני הנוער 
הרצים  גם  בזמן  בו  כאשר  במרוץ, 
הזדמנות  בו  מוצאים  המקצועיים 
נתראה  ומיוחדת.  מקצועית  לריצה 

בשנה הבאה".  

לצפייה בסרטון 
סרקו   – המרוץ 

את הברקוד 

ענפים חדשים מגיעים לחבל
כל  פועלת  הספורט  מחלקת 
לענפי  מענה  להעניק  מנת  על  העת 
ותחומי ספורט נוספים לילדי ומבוגרי 
הקיים  ההיצע  את  ולהרחיב  החבל, 
המגיעים  ולמשובים  לביקוש  בהתאם 
מתחילים  כך,  במסגרת  מהתושבים. 
בימים אלה שני חוגים חדשים. הראשון, 

הינו חוג כדורעף המיועד לילדי כיתות 
בני  במושב  מתקיים  החוג  ו'.  עד  ד' 
אחר  בשעות  ורביעי  שני  בימי  דרום 
אלכס  המאמן  אותו  ויוביל  הצהריים, 
שובריק מהעמותה לקידום הכדורעף. 
הוא  בקרוב  נוסף שצפוי להיפתח  חוג 
חוג יוגה לגברים, שיתקיים במושב ניר 

גלים בימי שלישי בערב, ויועבר על ידי 
שרון עוזרי.

חלק  לקחת  המעוניינים  תושבים 
ליצור  מוזמנים  החדשים,  בחוגים 
של  הספורט  מחלקת  עם  קשר 
08- בטלפון:  והמתנ"ס  המועצה 

 8622100

בני דרום אלופה!
זוהי השנה העשירית שבה מתקיימת 
כאשר  בחבל,  הכנסת"  בתי  "ליגת 
קבוצות   10 במסגרתה   פועלות  כיום 
הנוהגות להיפגש לאימונים מדי שבוע. 
השבועות  חג  לאחר  שהחלה  הליגה, 
נחל  אזורית  מועצה  עם  בשיתוף 
בין  הגמר  במשחק  הסתיימה  שורק, 
קבוצות חבל יבנה ובני דרום, שבסופו 
כאלופה.  דרום  בני  קבוצת  הוכרזה 
גביע האליפות הוענק לקבוצה על ידי 
ראש המועצה משה ליבר, שהיה שותף 
פעיל בליגה כאב וכסב לשחקנים.  בין 
דרום,  מבני  האלופה  הקבוצה  שחקני 
ניתן למצוא את שלושת בני משפחת 

שולץ - אהוד, אבנר וחגי, בניו של מוטי 
שולץ שהיה מורה לחינוף גופני ומנהל 
בית הספר עמיח"י, ואף בעצמו שיחק 

ואימן כדורסל.
להורים  משותף  הווי  יצרה  "הליגה 
ענף  רכז  שלם,  אסי  אומר  וילדים", 
עם  "התחלנו  החבל.  של  הכדורסל 
הפכה  הליגת  והיום  קבוצות,  ארבע 
להווי ספורט תרבותי בחבל. אני מודה 
הספורט  מחלקת  מנהלת  לוי,  לשורי 
מסייעת  שמניעה,  המועצה,  של 

ומתקצבת את הפעילות".
הבנות  בגזרת  כי  שלם,  מציין  עוד 
והתפתחות  משמעותית  תנופה  ישנה 
החבל,  של  הכדורסל  בענף  מתמדת 
קבוצה  להיפתח  צפויה  השנה  כאשר 
ג'-ד',  גיל  לשכבת  בנות  של  נוספת 
פרחי  לקבוצת  ימשיכו  ממנה  אשר 
היא  "השאיפה  החבל.  של  הספורט 
המשך  קבוצת  נפתח  שנים,   3 שתוך 
בליגת  תשחק  אשר  הספורט,  לפרחי 

איגוד הכדורסל", מסכם שלם.
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התקיימו  החודש  "אירועי  ועוד. 
התרבות  משרד  של  מפרויקט  כחלק 
והספורט, לאחר שהמועצה הייתה בין 
 250 מבין  לקיימו  רשויות שנבחרו   50

רשויות", מציינת יעקב.
"סיום  הפנינג  היא  נוספת  דוגמא 
ותמיכת  בשיתוף  שנערך  הקיץ", 
הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  המשרד 

אירועי  הניבה  שתמיכתו  והגליל, 
שצפויים  רבים  נוספים  תרבות 

להתקיים בהמשך השנה.
נוסף,  וחשוב  פורה  פעולה  שיתוף 
הפיס,  מפעל  עם  המועצה  מקיימת 
תרבות"  "ימי  אירועי  במסגרת 
הצגת  וכללו  במועצה,  שהתקיימו 
ילדים, "יואל אמר" ומפגש עם הסופרת 

בחודש  החבל.  ביישובי  אהרוני  שרה 
בחבל  להתקיים  צפוי  גם  אוקטובר 
ישראל  עם  פיס"  "בימות  של  מופע 

גוריון ואסף אמדורסקי. 
מנהלת מחלקת התרבות, ענת יעקב: 
ליצור  הזכות  לי  שניתנה  שמחה  "אני 
את  ינצל  שהציבור  ומקווה  תרבות, 

זכותו לצרוך תרבות".

אות "יקיר מזמור" הוענק לזמר והיוצר אביתר בנאי 
פורייה  שנה  לאחר 
ויצירה  לימודים  של 
התקיים טקס סוף שנה 
חגיגי של "מזמור" - בית 
למוזיקה  הגבוה  הספר 
וושינגטון.  בגבעת 
של  הכותרת  גולת 
הייתה  האירוע 
"יקיר  אות  הענקת 
היוצר  לזמר  מזמור" 
שהוענק  בנאי,  אביתר 
ליוצר  הוקרה  כמחוות 
וחזון  השראה  שמהווה 
בית  שאותם  לערכים 
להנחיל  שואף  הספר 

לתלמידיו.
האות  הענקת 
של  שירו  בניגון  לוותה 

אנשים"  "המון  בנאי 
על  "עומד  מהאלבום 
חדש  בעיבוד  נייר", 
אופיר  מזמור  בוגר  של 
עלה  מכן,  לאחר  זקס. 
במילות  לבמה  בנאי 
תודה והערכה להנהלת 
את  וביצע  "מזמור" 
השחר"  "איילת  השיר 
החדש  אלבומו  מתוך 
"לשונות של  והמשובח 

אש".
מנהל  וייס,  איציק 
"מזמור": "האות הוענק 
וההשראה  החזון  על 
שמביא אביתר ביצירתו 
ותרומתו הרבה למוזיקה 

היהודית".

לראשונה במועצה - אירועי ה"פסטיחבל"
יבנה  המועצה בשיתוף מתנ"ס חבל 
והספורט,  התרבות  משרד  ובתמיכת 
הקיץ  במהלך  לראשונה  השנה  קיימו 
ימים  שלושה   – "פסטיחבל יבנה"  את 
מ-   למעלה  נהנו  במסגרתם  רצופים, 
1,700 מתושבי החבל ממגוון רחב של 
והרצאות  סדנאות  מופעים,  הצגות, 
בתחומי התיאטרון, המוזיקה והקולנוע. 
בכל  התקיימו   הפסטיבל  אירועי 
הבוקר  משעות  ברצף  המועצה,  רחבי 
פעילויות  והציעו  הערב,  לשעות  ועד 
לתושבים בכל הגילאים – מהגיל הרך 
ועד הגיל השלישי, חלקן הגדול הוצע 

בחינם וחלקן בעלות מוזלת מאוד.
ילדי החבל  כחלק מהפסטיבל, נהנו 
סיפור  שעת  לרבות  אירועים,  משלל 

ביבנה  ובכרם  זכאי  בבן  שהתקיימה 
ומופע מרכזי במסגרתו צפו 650 ילדי 
קייטנות מגיל הגן ועד כיתה ג' בהצגה 
אורנה  תיאטרון  של  "פרצוף חמוץ" 
פורת לילדים. כמו כן, בכל אחד מימי 
הפסטיבל התקיימה הקרנה של סרט 
עם  בשיחה  שלוותה  אחר,  ישראלי 
במאי הסרט או צוות השחקנים. ערבי 
מרכזי  חלק  הם  אף  תפסו  המוזיקה 
בפסטיבל, בין השאר במופע של קובי 
מקום.  אפס  עד  מלא  שהיה  אפללו 
יוצרים  שולבו  המוזיקה  מופעי  בכל 
הספר  בית  תלמידי  דוגמת  מקומיים 
"מזמור" שהופיעו בשירי נתן אלתרמן 
ומקהלת בית גמליאל שהופיעה בערב 

שירים עם יהורם טהר לב ועופר כץ.

המועצה:  ראש  ליבר,  משה 
הפתיחה  יריית  את  סימן  "הפסטיבל 
שהתקיימו  בפעילויות  גדוש  לקיץ 
ברחבי  ואוגוסט  יולי  חודשים  לאורך 
התרבות  למשרד  מודה  אני  המועצה. 
רגב  מירי  השרה  בראשות  והספורט 
קיום   את  שאפשרה  תמיכתם,  על 
הפסטיבל, וכן לצוות המתנ"ס בניצוחה 
ענת  התרבות  מחלקת  מנהלת  של 
יעקב, על התכנון והוצאתו אל הפועל".
מנהלת מחלקת התרבות, ענת יעקב: 
"אני מודה לכל האנשים שלקחו חלק 
חווית  באמצעותו  ואפשרו  בפסטיבל, 
תרבות מגוונת ומרשימה עבור תושבי 

החבל. נתראה בשנה הבאה".

שותפים לדרך
גדולים  מופעים  הרצאות,  הצגות, 
לצד ערבי שירה אינטימיים – מדי שבוע 
מתקיימים ברחבי החבל אירועי תרבות 
של  והנאתם  לרווחתם  ומגוונים  רבים 
תושבי המועצה. לצד המחשבה, הזמן 
והתקציבים המושקעים על ידי מחלקת 
והמתנ"ס  המועצה  של  התרבות 
רבים  יעקב,  ענת  של  בהובלתה 
מהאירועים לא היו יוצאים אל הפועל 
ארגונים  גופים,  מצד  תמיכה  ללא 
יבנה  "חבל  שונים.  ממשלה  ומשרדי 
במידה  וזאת  התרבותית,  המפה  על 
שאנו  פעולה  לשיתופי  הודות  רבה 
שמספרת  יעקב,  אומרת  מקיימים", 

לנו על שלל אירועים שהתקיימו ועוד 
שיתופי  בסיס  על  להתקיים  צפויים 

פעולה אלה.
לאירועי  המרכזיים  השותפים  אחד 
הוא  במועצה,  המתקיימים  התרבות 
יהודית  לתרבות  האגף  ספק  ללא 
שלל  ותקצב  שתמך  החינוך,  במשרד 
נערך  בכך,  השנה.  לאורך  אירועים 
לציון  ירושלים"  "יחד  אירוע  במועצה 
ידי  על  העיר, שהתקיים  לאיחוד  יובל 
רשויות  ב-50  יהודית  לתרבות  האגף 
יבנה,  בחבל  גם  ביניהן  הארץ,  ברחבי 
וכלל תהלוכה לכל המשפחה, הרקדות, 
עמיח"י  הספר  בית  בשיתוף  מופעים 

ואולפנות בגבעת וושינגטון, וכן אירוע 
מרכזי של נאוה שפיצר, חנן יובל ואורי 
בשיתוף  שנערך  נוסף  אירוע  בנאי. 
האגף ומועדון הגולה בפתח תקווה, הוא 
מופע ביכורים שהתקיים בקבוצת יבנה 
לציבור  שחשף  שבועות,  חג  באיסרו 
אמנים מתחילים מבית הספר "מזמור" 
והפנינג מרשים של  וושינגטון  בגבעת 
מתנפחים, מעגל מתופפים, שזירת זרי 

פרחים, הכנת עוגות גבינה ועוד.
למצוא  ניתן  אירועים  אותם  בין 
השנה  שהתקיים  הקריאה  חודש  את 
הצגות,  וכלל  במועצה  לראשונה 
ערבים מיוחדים, יריד ספרים, סדנאות 

בימת תרבות
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בימת איכות הסביבה

מדשנים ונהנים

המדשנים הפזורים ברחבי המועצה, 
מהחבל  נפרד  בתי  לחלק  הפכו  כבר 
והן במרחב  שלנו, הן במרחב הפרטי 
מיישובי  משפחות  כ-40  הציבורי. 
החבל השונים מפעילות כיום מדשנים 
חינוך  של  ממהלך  כחלק  ביתיים 
המועצה  שמובילה  ירוק,  אקולוגי 
בליווי איגוד ערים אשדוד-חבל יבנה 

לאיכות הסביבה. 
בגינות  מוצבים  המדשנים  מרבית 
מציבות  כאשר המשפחות  הפרטיות, 
מניחים  הם  בה  קופסה  במטבח 
שאריות של פירות וירקות, אותה הן 
מרוקנות מדי יום אל המדשן. המדשן 
לשישה  אחת  ריקון  עובר  עצמו 
איכותי  דשן  בו  ומתקבל  חודשים, 

לשימוש בגינה הפרטית. 

ואיכות  הקיימות  תחום  מנהל 
מציין  סימון  גדי  במועצה,  הסביבה 
שהצטרפו  מהמשפחות  "רבות  כי 
חשיבתי  שינוי  עברו  לפרויקט 
השימוש  הזמן  עם  וכי  והתנהגותי, 
יומן  משגרת  לחלק  הפך  במדשן 
מצריכה  שאינה  ונוחה  קלה  בצורה 

השקעה רבה". 
אבישג  את  קצרה  לשיחה  פגשנו 
מישיבת  לשבעה  אם  פרידמן, 
מדשן,  מוצב  שבביתה  ביבנה  כרם 
התהליך.  על  קצת  לשמוע  כדי 
המחמד'  ל'חיית  הפך  "הקומפוסטר 
בחיוך.  מספרת  היא  המשפחה",  של 
הגינה  בפינת  המדשן  את  "הצבנו 
והילדים  בו,  להשתמש  והתרגלנו 
מדי  אותו  למלא  לתורם  ממתינים 
יום. יום אחד, בעלי פתח את המדשן 
בתוכו.  התולעים  את  לילדים  והראה 
הסביר  הוא  מהמראה  נגעלו  כשהם 
להם שזו שרשרת הטבע - מהפירות 
אורגני  חומר  נותר  כך  כל  היפים 
ההופכות  התולעים,  ידי  על  המפורק 
לפירות".  משובח  הזנה  לחומר  אותו 
משפחת  בני  של  הסביבתי  השינוי 
פרידמן לא נעצר עם הכנסת המדשן 
בני  החלו  ומאז  לגינה,  הבייתי 
המשפחה גם למחזר בקבוקים, לזרוק 
ובעצם  הייעודיים  בפחים  קרטונים 
לשמור על הטבע בכל דרך אפשרית. 
ירוקה  באווירה  גדלים  שלי  "הילדים 
וזה חשוב לי מאוד", מדגישה אבישג. 
אותם  מחנכת  שאני  יודעת  "אני 

העולם  על  ולשמירה  הטבע  לאהבת 
היפה שלנו. אני מקווה שכשהמועצה 
נמצא  ביתיים  מדשנים  שוב  תחלק 
של  היופי  ביישוב.  בית  בכל  אותם 
העצים והפירות לאחר הדישון הטבעי 
הם יוצאי דופן, ואני מרגישה שהעצים 

אומרים לנו תודה", היא מסכמת.
ניתן  הפרטיים  בבתים  רק  לא 
גם  אלא  המדשנים,  את  למצוא 
דרום,  בבני  הילדים  במעונות 
ביבנה",  "כרם  ובישיבת  גלים  ניר 
בעתיד  החשוב.  לפרויקט  שהתגייסו 
המעון  גם  לפרויקט  להצטרף  צפוי 
במושב בן זכאי. רונית דוידי, מנהלת 
המעון בבני דרום, מספרת כי המדשן 
חודשים,  שישה  כבר  במעון  מוצב 
בו  כשהטבחיות מקפידות להשתמש 
מדי יום ומכניסות לתוכו שאריות של 
"שמחנו לקחת  ועלים.  ירקות  פירות, 
היפה שיזמה המועצה  חלק בתהליך 
ובחינוך לחשיבה ירוקה", היא מציינת. 
מדי  צעירים  שלנו  במעון  "הילדים 
הירוקה,  בעשייה  חלק  לקחת  בכדי 
איתם  לעבוד  משתדלים  אנו  אך 
כגלילים  למחזור  חומרים  באמצעות 
של נייר טואלט וקרטונים המיועדים 

למחזור".
להצטרף  המעוניינים  תושבים  
מחזיקות  שכבר  הרבות  למשפחות 
מדשן בייתי ונהנות מקומפוסט טבעי 
סימון  לגדי  לפנות  מוזמנים  ואיכותי, 

בטלפון: 050-6998373.

זרעים שהופכים לתרומה וחסד בגינה האקולוגית בבית גמליאל
בגינה   נשתלו  שקד  עצי  ארבעה 
לזכרם  גמליאל  בית  של  האקולוגית 
מרק  ואביה  קסלר  שקד  הילדה  של 
"השקדיות  קשה.  ממחלה  שנפטרו 
פורחות", אומרת רחל הריסון, תושבת 
על  אחראית  שהייתה  גמליאל  בית 
המושב  מטעם  הגינה  של  הקמתה 
חיותה  קנדל,  רועי  זליג,  דב  עם  יחד 
זאת  פרץ.  ומשה  מרום  עדי  רוזנמן, 
הקהילתיות  הגינות  מפרויקט  כחלק 

מנהל  באמצעות  המועצה  שמקדמת 
תחום הקיימות, גדי סימון.

בימים בהם אנו רוכשים מזון בחנויות 
תרבות  על  גדלים  והילדים  ממוזגות 
מושב  של  האקולוגית  בגינה  השפע, 
ופירות  ירקות  מגדלים  גמליאל  בית 
טריים, ומלמדים את בני הדור הצעיר 
שולחנם,  שעל  המזון  את  להעריך 
בגידולו.  שהושקעה  המלאכה  ואת 
עצים  לחורשת  בסמוך  נשתלה  הגינה 

שנה.  כ-20  לפני  הגנים  ילדי  ששתלו 
"הבן שלי היה אחד מן הילדים ששתלו 
הגינה  וכעת הקמנו את  את החורשה, 
רחל  מספרת  לה",  בסמוך  המקסימה 
מגיע  כשילד  כי  שמדגישה  הריסון 
בשיא החום לעבוד בגינה הוא מבין טוב 

יותר  את משמעותה של ברכת המזון.
במושב,  הגינון  אחראי  זליג,  "דב 
להקמת  המועצה  יוזמת  על  שמע 
נרתם  ומיד  ביישובים  אקולוגיות  גינות 
"ועד  הריסון.  מספרת  בהקמה",  וסייע 

הדרושה,  הקרקע  את  הקצה  המושב 
הגינון  ולכלי  להקמה  התקציב  ואת 
והמושב.  המועצה  במשותף  סיפקו 
וכל  משפחות,   25 ל-  חולק  השטח 
תשעה  של  חלקה  קיבלה  משפחה 
מטר רבוע, שכללה תשתית של צנרת 
עצמן  המשפחות  השקיה.  ומחשב 
צריכות לטפל בצנרת הטפטוף, בזריעה 
ובעישוב החלקה אחת לחודש". הריסון 
בגינה  וההשקעה  שהתחזוק  מסבירה 
מזג  בהם  בימים  גם  המשפחות,  מצד 
מאד.  חשובים  אידיאלי,  אינו  האוויר 
בגינה  לטפל  והגיע  שהשקיע  "מי 
תוצאות",  ראה  לחודש  אחת  לפחות 
היא מדגישה. בנוסף, המשפחות הציבו 
בו  והן מקפידות להשליך  בגינה מדשן 
חורף  זריעת  "זרענו  גינונית.  פסולת 
"בחורף  מוסיפה.  היא  קיץ",  וזריעת 
כרובים  צנוניות,  אדמה,  תפוחי  שתלנו 
מאוד  נהניתי  נוספים.  מאכל  וצמחי 
לצפות בנכדים חופרים על מנת לחפש 

תפוחי אדמה".
לבין  הירקות  גידול  בין  הקישור 
ההודיה בברכת המוציא ובברכת המזון 
היו חשובים למפעילי הגינה. לכן, לאחר 
לקחת  לילדים  והניחו  חיטה  שזרעו 
בגינה  קיימו  ובטחינה,  בקציר  חלק 

הקימו  הילדים  שבמסגרתה  פעילות 
וקיימו  בצק  הכינו  וקש,  מבוץ  טאבון 
טקס הפרשת חלה. "הטקס ריגש אותי 
מאוד. הלימוד והחוויה של ייצור  המזון 
מורגלים  אליו  'אינסטנט'  למזון  בניגוד 
מספרת  בשבילי",  העיקר  היה  כיום 

הריסון בהתרגשות.
מפעילות  נוסף  וחשוב  מוסף  ערך 
הגינה, ניתן למצוא גם בשיתוף הפעולה 
אותו מפעילים  גמליאל  בית  גמ"ח  עם 
בני הנוער של המושב. הריסון מספרת 
כי ירקות מן הגינה חולקו ל-10 משפחות 
הנאה  הייתה  "זו  וכי  הגמ"ח  במסגרת 
ששתלנו  הזרע  כיצד  לראות  מיוחדת 
לבני  קוראת  אני  וחסד.  לתרומה  הפך 
הנוער הצעירים להמשיך את דרכם של 
הבוגרים ולקיים את פעילות הגמ"ח גם 

בשנה הבאה". 
המטרה  "את  מסכמת:  היא   לסיום 
'עבודת  המושג  השגנו.  הכללית 
הילדים,  בעיני  משמעות  קיבל  כפיים' 
לטעום  בכדי  קשה  ועבדו  שהשתתפו 
את הטעם של התירס, העגבנייה והגזר 
ששתלו במו ידיהם. יש לנו גינה נפלאה, 
ואת  ומשתתפים,  מגיעים  אנשים 

התוצאות ניתן לראות בשטח".

בעין המצלמה
קורס  במועצה  התקיים  לאחרונה 
הצלם  ידי  על  שהועבר  סביבתי  צילום 
תושבים   12 השתתפו  בו  קירה,  אלון 
מהחבל, שזכו בחוויית העשרה ייחודית. 
הקורס כלל שישה מפגשים  בני שלוש 
עיוניים  וחלקם  בשטח  חלקם  שעות, 
תחום  על  המשתתפים  למדו  ,בהם 
הצילום וקיבלו רקע בסיסי בנושא צילום 
סביבתי, תוך שהם עורכים היכרות עם 
סוגי  בצמצם,  אופן השליטה  המצלמה, 
צילומים,  תערוכת  ותפקידן.  העדשות 

מתוכננת לסיום הקורס.
"בתחום החברתי שהוא החשוב ביותר 
בעבורי מדובר בחוויה מעצימה", מספרת 
שהשתתפה  גמליאל  מבית  פרי  תרצה 
ממספר  משתתפים   12 "היינו  בסדנא. 
מאתנו   אחד  כשכל  במועצה,  יישובים 
בגיל שונה. פערי הגילאים תרמו ליצירה 

בכל  שכן  מרובות,  ראות  נקודות  של 
באופן  אובייקט  על  מסתכל  אתה  גיל 
שונה. במהלך השיעורים נוצרה קבוצה 
הומוגנית למרות פערי הגילאים, ולאחר 
סיום הקורס החלטנו להמשיך ולהיפגש 
מקצועית,  מבחינה  קבוע.  באופן 
הקורס,  במהלך  רב  טכני  ידע  רכשנו 
ראות  לנקודות  התוודענו  בעיקר  אך 
שמנו  שלא  דברים  ואחראיות.  נוספות 
ומשמעות  נפח  קיבלו  לקיומם  לב 
בזכות עדשת המצלמה שתפקדה כ'עין 
חדשה', כשבמהלך הקורס תרגלנו יחד 
כיצד להשתמש בה ולהפיק ממנה את 
המירב. ראיתי כיצד נושאים קהילתיים 
לובשים צורה נוספת שלא ראיתי לפני 
הקורס". פרי מוסיפה ומספרת כי "אלון 
כיצד לגבש את הקבוצה  ידע  המדריך 
כשהוא  ביננו  אינטראקציה  וליצור 

אני  אחד.  שבכל  היצירתיות  את  ממנף 
מגיעה מתחום הטיפול ובעקבות הקורס 
אעמיק את התייחסותי האישית  לתחום 
תרפיה  ללמוד  מתכוונת  ואני  הצילום, 

דרך צילום ככלי נוסף בעבודתי". 
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שביל באמצע שביל בצד
המועצה  התחדשה  בו  האופניים  ורכיבת  ההליכה  שביל 
לפני מספר חודשים, כבר הפך לחלק בלתי נפרד מהנוף של 

החבל וחיי התושבים.
השביל, היוצא משכונת ההרחבה בני דרום ומתחבר לשכונת 
ההרחבה של ניר גלים, כולל מסלול דו סיטרי, כך שכל יציאה 
מישוב היא גם כניסה אליו. אורך השביל כ- 740 מטר, והוא 
מציע הצצה לשדות, השטחים הפתוחים והצמחייה הנפלאה 

של החבל שלנו.
אז מה מחכה לכם לאורכו של השביל? מנהל תחום הקיימות 
ואיכות הסביבה במועצה, גדי סימון, מסביר כי בשביל תוכלו 
למצוא מספר מיני עצים שלא כדאי לפספס: "במפגש של 
השביל עם הכביש מישיבת "נווה הרצוג" ניתן לראות מספר 
לאורך השביל בחלקו המערבי,  בנוסף,  עצי שיטה מלבינה. 
ישנה שדרת ברושים, ובחלקו הצפוני חורשת אקליפטוסים, 
מקור  גלים  ניר  מכוורת  לדבורים  לאפשר  מנת  על  שנטעה 
לאורכה  עובר  גם  השביל  כי  גדי,  מציין  עוד  איכותי".  צוף 
לכיש,  לנחל  המערבי  בחלקה  המתחברת  ניקוז  תעלת  של 
הזורם בסמוך לניר גלים ונשפך לים, דרומית לנמל אשדוד. 
המעוניינים יכולים להגיע דרך השביל ברגל או באופניים עד 

חוף הים.
אבל השביל מזמן לא רק גישה נוחה ומסודרת לנופיו היפים 
מיוחד.  וקשר  חיבור  גם  אלא  המועצה,  לתושבי  החבל  של 
"השביל מחבר בין בני דרום לניר גלים, אך החיבור אינו רק 
בין  וקשר  גם מפגש  מייצר  "החיבור  גדי,  פיזי", אומר  חיבור 

של  לטיול  שיוצאים  תושבים,  לסביבה.  וחיבור  היישובים 
שבת לאורך השביל, פוגשים את שכניהם מהיישוב הסמוך, 
מחליפים דעות וחוויות, חווים את חילופי העונות,  וכך נוצר 

חיבור טוב ואיכותי בין התושבים לסביבתם". 
המועצה  שמקיימים  שונים  לאירועים  משמש  גם  השביל 
והמתנ"ס. כך לדוגמה, לאחרונה התקיימה על השביל פעילות 
"לילה ירוק" משותפת לתושבי ניר גלים ובני דרום. הפעילות 
כללה ארוחת ערב מקיימת וצפייה בסרט, כשחשמל שנדרש 
לצרכי הקרנתו הגיע מדיווש באופניים. גם תלמידי בית הספר 
ההליכה  וביום  הספר,  לבית  השביל  מקרבת  נהנים  "נעם" 
הבינלאומי צעדו לאורכו והשתתפו בהפנינג מיוחד שהתקיים 

בו.  
יותר", מספרת  ילדינו לקלים  וחיי  "השביל הפך את חיינו 
בחיוך אחת מתושבות בני דרום, ומוסיפה שאם בעבר הילדים 
הזדקקו להורים שיקפיצו ויחזירו אותם מבילויים עם חברים 
במושב השכן, הרי שהיום הם יכולים לנסוע באופניים ולהגיע 
משתמשות  המושבים  משני  משפחות  "גם  עצמאי.  באופן 
בשביל לטיולי שבת עם הילדים כשמזג האוויר נעים", היא 
מוסיפה ומציינת שבתקופה האחרונה נחגגו מספר אירועים 
ב"אמצע הדרך" - נקודת המפגש  בין שני המושבים הנמצאת 
באמצע השביל ומאפשרת לתושבים משני המושבים להגיע 
נשים  המעבר  בעונות  "בנוסף,  משותפים.  אירועים  ולקיים 
משני המושבים משתמשות בשביל לצורך הליכות משותפות 

וטיולי ערב נעימים", היא אומרת. 

אז קדימה – צאו לדרך! השביל מחכה לכם!

מתחדשים במועצה
וההתחלה  ההתחדשות  לצד 
שמביאה עימה השנה החדשה, אנו 
פרויקטי  מספר  בפניכם  מביאים 
פיתוח, בינוי והנדסה של המועצה 
לאחרונה  בהם  שהתחדשנו 

לרווחת והנאת התושבים.

לנו? צפוי  עוד  מה 
בבית  חדש  ספרדי  כנסת  בית  הקמת   •

גמליאל.
• הקמת מגרשי כדורגל סחב"ק )מגרש 
מטר(   26X46 בגודל  סינתטי  דשא  עם 

ברחבי המועצה.
• הוספת תאורה בשבילי האופניים של 

המועצה.
• הקמת פארק משחקים מרכזי בבן זכאי 

ושיפור חזות המושב.
• שיפוץ מקווה נשים בכרם ביבנה.

הספרייה  שיפוץ  הסתיים  טובה  בשעה 
בניר גלים, שערכה המועצה בשתוף ועד 

היישוב ותרומה של משפחת לוק.
לאחרונה בוצעה הצללה של גני המשחקים 

בכרם ביבנה ובנווה הרצוג

הלימודים  שנת  של  פתיחתה  לקראת 
החדשה, בוצעו עבודות הנגשה בבית הספר 
עמיח"י ובית הספר העל יסודי בקבוצת יבנה.

שיפוץ  בעבודות  במרץ  ממשיכים  אנו 
ותוספת  הפנימיים  הכבישים  ושדרוג 

המדרכות בבן זכאי.

עבודות בניית שביל האופניים, שיחבר בין 
קצה היישוב בית גמליאל למרכזו, נמצאות 

בעיצומן.

רחובות  שלושה  ושדרוג  שיפוץ  מבוצע 
כבישים  לרבות  דרום,  בני  הוותיק  ביישוב 

ומדרכות.

יסודי  העל  הספר  בית  פנימיית  תלמידי 
בקבוצת יבנה התחדשו במקלחות חדשות.

המועצה,  שהפעילה  גדולים  לחצים  לאחר 
לגבעת  יבנה  קבוצת  שבין  הכביש  רובד 

וושינגטון על ידי חברת נתיבי ישראל.

באזור  השיפועים  תיקון  ביצוע  הסתיים 
למניעת  גמליאל,  בבית  המרכזית  הכיכר 

הצטברות מים בחורף.

קומה  והכשרת  השיפוץ  עבודות  הסתיימו 
כיתות,  שכוללת  נעם,  הספר  בבית  נוספת 

חדרי ספח וחדר מורים.
חדש  מקווה  בניית  עבודות  יחלו  בקרוב 

בבית גמליאל.

מגרש  בניית  עבודות  מבוצעות  אלה  בימים 
משחקים וכדורגל חדש בבית הספר נעם.

בימים אלה נמצאות בעיצומן עבודות שיפוץ 
היישוב  ועד  בשתוף  דרום  בבני  המרפאה 

וקופת חולים כללית.
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חוגגים חודש ישראלי

השנה החלה יחידת הנוער של המועצה והמתנ"ס במסורת 
הנוער במגוון  בני  עסקו  במהלכו  ישראלי"  "חודש   - חדשה 
אירועי  במסגרת  שלהם.  הישראליות  סביב  וסוגיות  חוויות 
וכן  זיו שילון,  סרן  החודש התקיימה הרצאתו המרתקת של 

נערכו בכל יישוב שיחות בנושאי נתינה לחברה, שכול, שירות 
משמעותי ועוד.

יום  מטקסי  באחד  חלק  לקח  הנוער  יישוב  בכל  בנוסף, 
השואה, הזיכרון והעצמאות, ובכל יישוב נערך "ערב ישראלי" 

ששילב הפגה ולמידה משמעותית על המושג "ישראלי".
"מטרת החודש הישראלי היא לא להקנות ערכים מסוימים 
שיותר  כמה  לנוער  ולחשוף  להכיר  רצון  אלא  ומצומצמים, 
את  לעצמם  ולהגדיר  לעצב  שיוכלו  כך  בישראליות,  רבדים 
ניר  הנוער,  יחידת  מנהל  מסביר  שלהם",  הישראלית  הזהות 
יעקבי. "נמשיך במסורת זו גם בשנה הבאה, ונתמקד במפגש 

עם מגזרים שונים בחברה הישראלית".

מובילים מנהיגות צעירה

ערך  הוא  לקידומם  פועלת  הנוער  שיחידת  הערכים  אחד 
המנהיגות והאחריות. כחלק מכך, נערכו השנה שני פרויקטים 

מרכזיים ביחידה - קורס מד"צים ופרויקט מ"מ.
בני  שמכין  קורס  הוא  צעירים(  )מדריכים  המד"צים  קורס 
ח'  כיתה  תלמידי  בין  התחלק  הקורס  הדרכה.  לקראת  נוער 

)טרום מד"צים( לתלמידי כיתה ט' )מד"צים(, לאחר שנבנה 
ונוער של  הנוער בשיתוף מנהל חברה  יחידת  ידי  והובל על 
משרד החינוך, שינפיק לבוגרים תעודת מד"צ. בקורס הועברו 
תכנים דוגמת בניית האישיות, לימוד הכוחות האישיים וכיצד 
להשפיע בעזרתם, הקשר שלי למושב, למדינה ולעם, יכולות 
בניית פעילות, העברת  מול קהל,  )עמידה  הדרכה פרקטיות 
מסר( ועוד. כמו כן, עברו החניכים פעילויות חוויתיות, ביניהן 
נחתם  הקורס  ועוד.  קדומים  נאות  בפארק  פעילות   ,o.d.t

בסמינר מסכם שנערך בקיץ במושב בית מאיר.
פרויקט מ"מ )מפגשי מדריכים( כולל מספר מפגשים לכל 
בני הנוער מרחבי המועצה שמדריכים בתנועות הנוער. במפגשי 
הפרויקט מתקיימות שיחות וסדנאות, אשר מטרתן היא נתינת 
וכן  המדריכים,  בקרב  השליחות  תחושת  של  והעצמה  כלים 

מפגש ויצירת קבוצת מנהיגות איכותית במועצה.

המרוץ לחבל יבנה
הקיץ נערך אירוע מיוחד שגם הוא תחילתה של מסורת 

בשיתוף  שנערך  המרוץ,  יבנה!  לחבל  המרוץ   - במועצה 
משחק  כלל  המתנ"ס,  מחלקות  ושאר  הקיימות  מחלקת 

בסגנון של תוכנית הריאליטי הידועה "המרוץ למיליון".

בניהם  התחרו  המועצה  מרחבי  ח'  משכבת  נוער  בני 
שראש  לאחר  החבל.  יישובי  בכל  אתגריות  במשימות 
המועצה,  מבניין  המרוץ  את  הזניק  ליבר,  משה  המועצה, 
אחד  ובכל  משלו,  רכב  עם  שונה  למשימה  יצא  יישוב  כל 
מהיישובים נערכה משימה שקשורה לתחום מהווית היישוב, 
היישוב.  וההווה של  כך שבני הנוער למדו על ההיסטוריה 
בקבוצת יבנה נערכה משימה שקשורה לחקלאות, בבן זכאי 
גלים  בניר  החמוצים,  במפעל  משימה  דרום  בני  לקהילה, 
נוער  של  והובלה  התנדבות  גמליאל  בבית  העדות,  בבית 

במושב, ובגבעת וושינגטון תחרות ספורט.
דגש  שמנו  במשחק,  ולהנאה  הרבה  להשקעה  "מעבר 
על אידיאל חשוב - קירוב בין בני הנוער ביישובים השונים 

במועצה", מסכם מנהל יחידת הנוער ניר יעקבי.

הצטרפו לפעילות הנוער ביישובכם!

בימת נוער

הכר את הרכז - הכירו את צוות יחידת הנוער
ניר יעקבי  מנהל יחידת הנוער של המועצה והמתנ"ס

ניצן  של  ואבא  לרני  נשוי  עליי:  קצת 
וארבל. תושב קבוצת יבנה.

הדרך לתפקיד: בעשור האחרון עבדתי 
בחינוך  נוער  עם  תפקידים  במגוון 
הבלתי פורמאלי. כשעברנו מירושלים, 
במרכזים  לעבוד  להמשיך  התכוונתי 
הקודם  עבודתי  מקום  לדמוקרטיה, 
במקרה  שמעתי  ואז  בירושלים, 
לברר  התקשרתי  למועצה.  נוער  יחידת  מנהל  שמחפשים 

פרטים, והסתבר שזה היה היום האחרון להגשת מועמדות.
עם  לעבוד  אוהב  אני  נוער:  עם  דווקא  לעבוד  בחרתי  מדוע 
אחד,  כל  של  בחיים  ומעצבת  מרתקת  תקופה  זאת  נוער. 
שבה כולם חווים רגשות, אידיאולוגיות ומרדנות, לצד הרבה 
קלילות והומור. בגיל הזה אפשר לנוע בין דעות, להטיל ספק 
שנוספות  מגבלות,  הרבה  בלי  האישיות  את  ולעצב  בקיים 
בהמשך החיים. בקיצור, בני נוער מעניינים אותי ומצחיקים 

אותי - לי זה נשמע כמו עבודה חלומית.
אני מאמין: לפתוח לכל נער ונערה צוהר לעולם רחב ומפרה 
שבו הם יוכלו לצבור חוויות, לבחון, לשאול שאלות, לברר 
שלהם  האישיות  מרכיבי  את  ולבחור  מאמינים  הם  במה 
ובריאה  מתוקנת  שחברה  מאמין  אני  החיים.  להמשך 
מאנשים  חשוב,  והכי  וקבוצות  אנשים  בין  משיח  מתחילה 

חושבים עם עולם פנימי עשיר.

יהונתן אטינגר  רכז נוער בית גמליאל
קצת עליי: נשוי לשירה, אבא ללביא ויובל 
המקסימים. גר בגבעת וושינגטון וסטודנט 

לחינוך גופני.
תפקידי  את  התחלתי  לתפקיד:  הדרך 
בשלהי  גמליאל  בית  במושב  נוער  כרכז 
שחיפשתי  לאחר  כשנה,  לפני  החגים 
פורמאלי.  הבלתי  החינוך  בתחום  עבודה 
נוער,  בני  עם  לעבוד  במיוחד  אותי  עניין 

שהלא הוא הגיל הטוב ביותר!
נוער  עם  לעבוד  בחרתי  נוער:  עם  דווקא  לעבוד  בחרתי  מדוע 
משום שאני אוהב את הדינמיות, הסקרנות, הכוחות, האמוציות, 
החיוביות והאנרגיה שיש לגיל הזה. בייחוד בבית גמליאל כמובן!

אני מאמין: קטע הפתיחה למסילת ישרים של הרמח"ל שמלווה 
התמימה  העבודה  ושורש  החסידות  "יסוד  ט':  מכיתה  אותי 
ולמה  בעולמו  חובתו  מה  האדם  אצל  ויתאמת  שיתברר  הוא 
חייו".  ימי  ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל  צריך שישים מבטו 
הפרשנות עבורי - אל תיתן לחיים לעבור לידך - תעצור אותם 
המרהיב  בנוף  בשקיעה  להתבודד  במראה,  להסתכל  פעם  מדי 
של חבל הארץ המיוחד שלנו, להקשיב ללב ולנשמה ולברר כל 

צעד שאתה עושה. חיים רק פעם אחת, באהבה.

סיון וישראל מרציאנו  רכזי נוער ניר גלים
קצת עלינו: הורים למעיין )3.5( ונועם 
ומתגוררים  חודשים(  )חמישה  שמעון 
מורה  סיון  הרצוג.  בנווה  בישיבה 
למתמטיקה בבית ספר נועם ברחובות, 

וישראל מנהל תחזוקה בישיבה. 
התפקיד  את  התחלנו  לתפקיד:  הדרך 
מודעה  בעקבות  כשנה  כמעט  לפני 

שראינו באחד מעלוני השבת.
מדוע בחרנו לעבוד דווקא עם נוער: אנחנו מאוד אוהבים לעבוד 
עם בני נוער. אנחנו מרגישים שיש לנו אפשרות להגיע לקשר 
טוב ושיח עם בני הנוער, וזה דבר שמאוד נחוץ בגיל הזה. אנחנו 
אוהבים מאוד את הנוער בניר גלים ומרגישים שהם חלק בלתי 

נפרד מחיינו בשנה האחרונה.
בגובה  ושיח  אהבה  המון  שעם  מאמינים  אנחנו  מאמין:  אני 

העיניים אפשר להגיע רחוק!

צופיה ניר  רכזת נוער בני דרום
קצת עליי: נשואה לדב, ועובדת בהדרכת 
טיולים. במקור מהישוב עפרה, ולאחרונה 

עברנו מבקעת הירדן לבני דרום.
ממש  לתפקיד  נכנסתי  לתפקיד:  הדרך 
ושמענו  לאזור  לעבור  רצינו  מזמן.  לא 
מעניינת  דרום.  בבני  רכז  שמחפשים 
בכלל  אנשים  מול  העבודה  מאוד  אותי 

ועם בני נוער בפרט.
מדוע בחרתי לעבוד דווקא עם נוער: אני בטוחה שיש לחבר'ה 
השנה  את  להתחיל  כבר  ומחכה  ולעולם  לי  לתת  מה  המון 

החדשה. שיהיה לכולנו בהצלחה גדולה ושנה נפלאה! 

דיקלה גלעד  רכזת נוער בן זכאי
לאיתן  ואמא  לאבי  נשואה  עליי:  קצת 
השחר )שנה וחצי( ולכרמל )חודשיים(. 
מורה לאנגלית בבית הספר העל יסודי 
בקבוצת יבנה. מתגוררת במושב בן זכאי.
כרכזת  לעבוד  התחלתי  לתפקיד:  הדרך 
רכזת  וחצי.  כשנה  לפני  במושב  נוער 
אביגל,  דרום,  בני  של  הקודמת  הנוער 
ויתאים  לי  יתאים  מאוד  שזה  חשבה 

למושב. היא צדקה.
נוער זה כח, זה אתגר  מדוע בחרתי לעבוד דווקא עם נוער: 
משפיעים  להיות  הנוער  של  היכולת  גדול.  כיף  וזה  מורכב 
על סביבתם ומושפעים מהתכנים הסובבים אותם, נראית לי 

התפקיד הכי חשוב שיש, להיות שם איתם בתקופה הזו.
אני מאמין: כל אחד צריך שיאמינו בו שהוא מסוגל, יכול וצריך 

להיות מנהיג ולעוף הכי גבוה שהוא יכול.
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מנהלת מחלקת הספורט של המועצה, שורי לוי, מציינת 20 שנה בתפקיד

של  הספורט  מחלקת  כשמנהלת 
הייתה  לוי,  שורי  והמתנ"ס  המועצה 
ילדה בכיתה ו' ביישוב ניר גלים, הגיע 
את  שלימד  כדורעף,  מאמן  ליישוב 
שורי  המקצוע.  את  השכבה  ילדי  כל 
ולא  בחיידק  נדבקה  ומאז  התלהבה, 
עזבה אותו, ואפשר לומר - שהוא לא 
שורי  מציינת  השנה  והנה,  אותה.  עזב 
מתאים  תאריך  בתפקידה,  שנה   20
"הזכות  לעתיד.  ומבט  חלקי  לסיכום 
בשיחה  אומרת  היא  שלי",  הגדולה 
שהמקצוע  "היא  החבל',  'מקצות  עם 
שלי הוא התחביב שלי, ושאני עוסקת 

במשהו שאני אוהבת".

נבחרת הכדורעף של 
פיקוד המרכז

מכירים  החבל שלא  תושבי  מעטים 
ובת  גלים  ניר  ילידת   ,)56( שורי  את 
גלים.  ניר  ממייסדי  טאוב,  למשפחת 
כספורטאית  זוהתה  צעיר  בגיל  כבר 
מלידה. לאחר שהחלה לשחק כדורעף 
גם  לשחק  המשיכה  היא  ו',  בכיתה 
יסודי  העל  הספר  בבית  כשלמדה 
את  הכירה  גם  שם  יבנה,  בקבוצת 
בצבא  בעלה.  לימים  שיהיה  מי  יעקב, 
והוצבה  מצטיינת  כספורטאית  הוכרה 
בנבחרת פיקוד מרכז בכדורעף. לאחר 
שלמדה חינוך גופני בגבעת וושינגטון, 
חזרה שורי לבית הספר בקבוצת יבנה 

– הפעם כמורה לחינוך גופני. 

רכזת הספורט היא גם 
המאמנת

החדש  המסלול  נפתח   1995 בשנת 
מכרז  פרסמה  המועצה  עת  בחייה, 
בו  במתנ"ס,  ספורט  רכזת  לתפקיד 
תחום  את  מקדמת  היא  מאז  זכתה. 
שככל  ובמתנ"ס,  במועצה  הספורט 

שחלפו השנים רק צמח ועלה. 
של  ספורט  כרכזת  הדרך  "בתחילת 
ספרי  בית  מועדון  הקמתי  המועצה, 
שנה   12 במשך  שפעל  לכדורעף 
בשנים  במועדון  בפועל  אימנתי  וגם 

"בהמשך  מספרת.  היא  הראשונות" 
הקמנו ועדת ספורט, שהייתה מורכבת 
מה  לנו  שסיפרו  היישובים  מנציגי 
לתושבים  שלהם.  והרצונות  הצרכים 
גם  רוצים  אנחנו  בקשה:  הייתה 
כדורסל, לא רק כדורעף. כך פתחנו את 
ענף הכדורסל, שכיום כולל בית ספר 
המקצועי  בניהולו  ונבחרות  לכדורסל 
של אסי שלם, לו אני מודה על עבודתו 

המסורה ועל שיתוף העבודה ביננו".
בקבוצות  ביותר  החשוב  "הדבר 
כדורסל הוא להתמיד בפרויקט", שורי 
והטוטו  הכדורסל  "איגוד  מסבירה. 
מממנים רק קבוצות שפעילות למעלה 
משנתיים, ואנחנו קיימים כבר 18 שנה 
ולא פירקנו מעולם קבוצה - זו ההצלחה 
שלנו. הצלחה לא נמדדת רק בניצחון, 
הרבה  השחקנים  את  מלמדים  ואנחנו 
להצלחתם  שתורמים  נוספים  ערכים 

בתחומים שונים  בחיים". 
איזו  במשחקים,  ניצחון  לא  אם 

מטרה נוספת יש לך?
שכמה  היא  העיקרית  "המטרה 
אנחנו  כדורסל.  ישחקו  ילדים  שיותר 
לא מחפשים שחקנים מחוץ למועצה, 
ומצטרפים  שלומדים  ילדים  למעט 
לבית הספר העל יסודי בקבוצת יבנה".

השכלה תנועתית 
ספורטיבית רחבה הכי 

חשובה
היא  שורי  של  נוספת  גאווה 
חוגים  הרבה  עושים  "אנחנו  החוגים. 
"עד  מדגישה.  היא  היישובים",  בתוך 
חינוך ארגנו  ועדות  שהגעתי למתנ"ס, 
היה  שלי  הקו  החוגים.  את  עצמאית 
כדי  חוגים  לארגן  המתנ"ס  שעל 
ספורטיבית.  פעילות  לילדים  להנגיש 
צריך  שילד  הוא  שלי  מאמין'  ה'אני 
לעשות פעילות ספורטיבית  כהשכלה 
את  להעשיר  לי  חשוב  תנועתית. 
במיומנויות  הצעירים  התלמידים 
מוטוריות בסיסיות. לכן, אנחנו עושים 
בכיתות  שונים  בענפים  רבים  חוגים 

צריכה  הגופנית  הפעילות  הנמוכות. 
לילדים,  ומשמעותית  מהנה  להיות 
בכדי שתהיה חלק מאורח חייהם שנים 

ארוכות".  
שורי מדגישה כי בשנים האחרונות, 
ליבר,  משה  המועצה  ראש  בזכות 
התעמלות  נושא  כל  גם  התפתח 
תחרותי  כספורט  במועצה  הקרקע 
נבחרת  עם  מקצועית,  ברמה  לבנות 
שמשתתפת  מקצועית  ומאמנת 
ענף  גם  התפתח  ובנוסף  בתחרויות, 

הג'ודו.
"לפעמים אני חשה שהקדמתי את 
מה שקורה בעולם", חשה שורי סיפוק 
כרכזת  עצמי  את  "ראיתי  ממעשיה. 
בריא,  חיים  ואורח  וחוגים  ספורט 
באמת  הוא  שהספורט  אמונה  מתוך 
לבריאות  החשובים  הדברים  אחד 
הנפש. כך הייתי מהראשונים בחברה 
לפני  שהובילה  והרשויות  למתנ"סים 
ומהפכני  חדשני  רעיון  שנים  עשרות 
הליכה  מסלולי   – התקופה  לאותה 
בכך,  הסתפקה  לא  שורי  ביישובים". 
ובשנת 2001 החלה  במסורת צעדת 
יישובי החבל,  ח"י לזכר הנופלים בני 
את  האחרונות  בשנים  ששינתה 
צורתה למרוץ חבל יבנה. "ייחודו של 
משפחות",  מרוץ  שזהו  בכך  המרוץ 

היא מסבירה.
פרויקט נוסף, שמגשים 

התפיסה  את 
- ת י ת ל י ה ק ה
של  ספורטיבית 
אליפות  הוא  שורי, 

הכנסת  בתי 
אסי  בהובלת 
הפועלת  שלם, 
עשור.  מזה 
בין  "היינו 
ם  י נ ו ש א ר ה
שיזמו   בארץ 


ליגה כזו. במשחקים ניתן לראות משפחות שלמות המגיעות 
לעודד, ואנחנו רואים לפעמים דורות שונים באותה משפחה 

הממשיכים להשתתף בפרויקט". 
ראשי  עזרת  בלי  וליזום  לעשות  יכולה  הייתי  שלא  "כמובן, 
ראש  בעזרת  וכיום  בשנים שחלפו,  המתנ"ס  ומנהלי  המועצה 
המועצה, משה ליבר, מנהלת המתנ"ס, עדי רום, וצוות המתנ"ס".
20 שנה עברו, ושורי לא מתעייפת. בימים אלה היא נבחרה 
להביא  מתכננת  היא  הקרובה  ובשנה  אליצור,  להנהלת 
חדשים  מתקנים  ובניית  שיפוץ  להמשך  נוספים  תקציבים 
צריך   ,120 עד   0 מגיל  אחד,  שכל  מאמינה  "אני  ביישובים. 
כי  ולנפשו,  לגופו  שטובה  גופנית  פעילות  לעצמו  למצוא 

בספורט יש הרבה בריאות לנפש". 

הספורט יפה לבריאות הגוף – ולנפש
מצדיעים למתנדב 

אבי אזולאי
יליד 1977, תושב בני דרום, המתנדב 

בסיוע למשפחות, בעיקר מן הגיל השלישי.

מצדיעים למתנדב 
משה פרנקל

יליד 1928, תושב בית גמליאל. מתנדב 
כחבר בגמ"ח המועצה ובמעון צופיה. 

פינת מצדיעים למתנדבים

ההתנדבות בשבילי
עם  הלב  מכל  נתינה  "זכות, 

הרבה אהבה".

כמה שנים אני 
מתנדב

"10 שנים".

מה גרם לי להתחיל 
להתנדב

"יש לי חיבור מיוחד עם בני 
הגיל השלישי. אני אוהב את 
הדור הזה, לומד מהם הרבה 
בסתר  מתן  עירית",  ב"חסדי  מתנדב  אני  להם.  לעזור  ונהנה 

וגמילות חסדים לאנשים נזקקים". 

חוויה מיוחדת במהלך ההתנדבות
"באחד החורפים הגעתי לאלמנה שלא היה לה דוד חימום. 
זה  מבוגרים  ואצל  היות  קור.  מכת  של  סימנים  לה  היו 
משמעותי מאוד, פניתי מיד למחלקה לשירותים חברתיים 
של המועצה, שתומכת מאוד בכל מה שנוגע לגיל השלישי, 
מה  כל  בעבורה  לרכוש  ואישור  מיידי  סיוע  מהם  וקיבלתי 
ואני  גדולה,  זכות  זו  בשבילי  הלב  מכל  להתנדב  שנדרש. 
מאמין שאת ההתנדבות צריך 'לתפוס בכל מצב ובכל עת'. 
אני קורא לאנשים להתנדב ולתרום - כל אחד על פי יכולתו".

ההתנדבות בשבילי
שמח  אני  חסדים.  "גמילות 
והתרומה  תועלת,  להביא 

גורמת לי לשמחה".

כמה שנים אני 
מתנדב

"20-25 שנה".

מה גרם לי להתחיל 
להתנדב

ולעשות  לעזור  אוהב  "אני 
לי  וכשהציעו  לאחרים,  טוב 
עגלול,  של  גמ"ח  גם  לי  יש  מייד.  הסכמתי  בגמ"ח  להתנדב 
שהתחלתי כשהבת שלי סיפרה לי שהיא צריכה להחזיר את 
העגלול שקיבלה בהשאלה. מכרתי שטח במושב ומהמעשר 
קניתי 50 עגלולים. אשתי מרים ז"ל עזרה לי בגמ"ח, שבמסגרתו 

מושאלים העגלולים לתושבי החבל וההתנחלויות".

חוויה מיוחדת במהלך ההתנדבות
"בכל חודש אני אוסף כספי מעשר ממשפחות ומחלק לנזקקים 
לנו כתובת בלבד.  ויש כאלו שמסרו  אני מכיר  - את חלקם 
המעשר עוזר מאד לאנשים במצוקה. חשוב שאנשים יעסקו 
בגמילות חסדים, ככתוב: "אלו דברים שאין להם שיעור". כל 

טובה וכל מעשה קטן הם גמילות חסדים".
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קים
מפרגנים לעס מפרגנים לעסקים בחבל יבנה

בעלות העסק: מיכל שני ואפרת היימן.
פרטיים,  לבתים  סטיילינג  והום  פנים  עיצוב  ההתמחות שלנו: 

משרדים ומבני ציבור.
פרטיים  פרויקטים  של  פנים  ועיצוב  תכנון  שלנו:  הייחודיות 
הינה הגשמת חלומותיו של  וציבוריים כאחד. המטרה שלנו 
ייחודי  קונספט  גיבוש  תוך  הפנים,  עיצוב  מבחינת  הלקוח 
המותאם ללקוח במיוחד. הלקוח מקבל תפקיד מכריע בהליכי 
הפרויקט  לסיום  עד  בעשייה  מלא  כשותף  ומתפקד  התכנון 

לשביעות רצונו המלאה.
ובו  ועדכני,  למעוצב  הבית  את  להפוך  מטרתנו  מאמין:  אני 
בזמן לנצל את החלל באופן מקסימלי ולבטא בצורה האמינה 

ביותר את הלקוח, שהוא בעל הבית.
פרטים ליצירת קשר: מיכל שני 050-8803222, 

אפרת היימן 052-3907598.

אל
מלי

ת ג
בי

בעלי העסק: קבוצת יבנה - נתן גדסי ואיילת אריכא.
ההתמחות שלנו: הכנת תכשיטי כסף וגולדפילד - שרשראות, 

עגילים, צמידים וטבעות.
הייחודיות שלנו: התכשיטים הינם עבודת יד, עבודות אישיות 
הנעשות באהבה. בתכשיטים משולבים אבנים בצבעים שונים, 

חרוזי כסף או גולדפילד. ישנן גם שרשראות בסגנון תימני. 
ניתן לעשות הזמנות אישיות ויש היצע במגוון מחירים.

יפה. נשמח להציע לכן  אני מאמין: לכל אישה מגיע תכשיט 
אתכם  ולשמח  לנו  שיש  ההיצע  את  הבעלים,  ולכם  הנשים 

במתנה יפה לחג או לאירוע מיוחד.
פרטים ליצירת קשר: איילת אריכא 050-6998447, 

נתן גדסי 050-6998379.

בעלת העסק: אילה צולשן.
ההתמחות שלי: תפירה - תיקונים ועיצוב בגדים במידה אישית, 

בניית ציפורניים ולק ג'ל, עיצוב גרפי והדפסה.
דייקנות,  פתוח,  ראש  מקוריות,  אישי,  יחס  שלי:  הייחודיות 

יעילות ומהירות.
פרטים ליצירת קשר: אילה צולשן 052-6552728

יבנה
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נ
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בעלת העסק: טלי סיני.
ההתמחות שלי: עיצוב גרפי רב תחומי, עיצוב תדמית ומיתוג 
בטכנולוגיית  אתרים  ובניית  עיצוב  וקטנים,  בינוניים  לעסקים 
וורדפרס, עיצוב לוגו וסמלים, עיצוב אריזות וקטלוגים, שילוט 

חוצות ועיצוב קמפיינים.
הייחודיות שלי: שירות אישי ועיצוב ברמה הגבוהה ביותר.

פרטים ליצירת קשר: בטלפון: 050-9944904, 
.talisinay.com :ובאתר ,Tali@Talisinay.com :במייל

בעלת העסק: אושרת עקיבא.
ועוד. הריון  ילדים/  למשפחות/  חוץ  צילומי  שלי:  ההתמחות 

עבודות הצילום נעשות במקצועיות, אהבה והרבה סבלנות.
אני מאמין: הצילומים מתבצעים באווירה נינוחה, זורמת ויחס 
אישי, תוך התאמה לבקשות המשפחה. והכל במחירים נוחים 

וסבירים.
פרטים ליצירת קשר: 054-4530331.

מנהלת חדשה למחלקת רישוי עסקים של המועצה

לתפקידה  סדון  כרמית  נכנסה  חודשים  מספר  לפני 
כמנהלת מחלקת רישוי עסקים של המועצה, והחליפה את 
בתחום  לעסוק  שהחלה  סדון,  בתפקיד.  שכיהן  אנגל  דוד 
להגעתה  קודם  שימשה   ,2010 בשנת  העסקים  רישוי 
למועצה כרכזת רישוי עסקים במועצה האזורית בני שמעון. 

פגשנו אותה לשיחה קצרה על פעילותה של המחלקה.

מהם תחומי פעילותה של המחלקה 
לרישוי עסקים?

"תפקיד המחלקה ללוות, לייעץ ולכוון את בעל העסק, החל 
מתהליך הגשת הבקשה לרישיון עסק ועד לקבלת הרישיון. 
בכל בקשה לרישיון עסק יש צורך להמציא אישורים בהתאם 
לסוג העסק. נכון להיום פועלים במועצה כ-80 עסקים בעלי 

רישיון עסק". 

עסקים  רישוי  מחלקת  עברה  לאחרונה  כי  מציינת,  סדון 
במועצה.  המערכות  מייעול  כחלק  זאת  מחשוב,  תהליך 
לאנשים  הנגישות  תחום  את  לקדם  המועצה  החלה  בנוסף, 
עם מוגבלויות. "על פי החוק נדרש אישור נגישות בכל בקשה 
לרישיון עסק", מסבירה סדון. "כרגע, כחלק מדרישות החוק 
הנדרשות  ההתאמות  את  לבצע  העסקים  בעלי  נדרשים 

לקבלת אישור ההנגשה". 

מה צפוי לנו בעתיד בתחום?
בימים אלה מהלך להגדלת כמות העסקים  "אנו מובילים 
וכן לסייע לעסקים הקיימים. חשוב  בעלי הרישיון במועצה, 
לנו להגדיל את כמות העסקים הפועלים במועצה, ובו בזמן 
לשמור על האיכות והשירות הניתנים לתושבים. חשוב שבעלי 
העסקים ידעו שהם חייבים ברישיון עסק. אנחנו נמצאים כאן 
נפרד  בלתי  כחלק  הנושא  את  ורואים  ולהדריך  ללוות  בכדי 
מן המועצה". בנוסף, פועלת המועצה לקביעת מדיניות רישוי 

עסקים ולהפעלת הרפורמה ברישוי עסקים.
סדון מדגישה, כי חשוב ביותר לבדוק את מצב העסק לפני 
לאחר  בהם  מקרים  קרו  "כבר  בפתיחתו.  כספים  השקעת 
למקום  גילה שאין  הוא  רבים  כספים  שבעל העסק השקיע 
היתר בנייה, וחבל. השמירה על החוק חשובה ביותר וכל בעל 
עסק צריך להגיע למחלקה ולבדוק במה מחייב אותו החוק. 
מופתעים  להיות  לא  בכדי  לעומק  הנושא  את  לבדוק  יש 

מאוחר יותר".

עיצוב בשתיים 

טלי סיני 
סטודיו לעיצוב גרפי

תכשיטי גצי

אושרת עקיבא 
צלמת מקצועית

סטודיו אילה



"קול קורא" ליוזמות קהילתיות ביישובי הרשות לשנת תשע"ח

מתנ"ס חבל יבנה קורא לכם לבוא ולהשפיע:
כל יישוב מוזמן להגיש יוזמה קהילתית באחד או יותר מן התחומים הבאים:

ניתן לשלב בין מספר יוזמות ליוזמה קהילתית גדולה אחת

תחום

פרויקט סביבתי קהילתי  
מלווה: גדי סימון

פרויקט תורני קהילתי 
מלווה: ענת יעקב

פרויקט תרבותי קהילתי 
מלווה: ענת יעקב

פרויקט קהילתי לקידום
אורח חיים בריא  

מלווה: שורי לוי

פרויקט קהילתי לנוער 
מלווה: ניר יעקבי

מה הכללים?
• כל יישוב יכול להגיש יוזמה אחת בכל תחום מידי שנה.

• עבור כל יוזמה - השתתפות המתנ"ס עד גובה 3,000 ₪, מותנית בהשתתפות היישוב בגובה 2,000 ₪.
• היוזמות לא יכללו אירועי חגים ביישובים.

• כל יוזמה צריכה להיות מבוססת  על הפעלה על ידי מתנדבים, דרושה מחויבות
  של צוות של 5 אנשים לפחות להובלת הפרויקט.

• הצוות המלווה מתחייב ללוות את היוזמה מתחילתה ועד סיומה.
• הצוות המגיש את ההצעה, יצרף אישור מועד היישוב כי היישוב מתחייב לתמוך ביוזמה,

  ולהעמיד לה את המשאבים הנדרשים למימושה – כספיים ואחרים.

יש לנו רעיון, מה צריך לעשות? 
יש להגיש את היוזמה למלווה הרלבנטי מטעם המתנ"ס, בפורמט המופיע באתר המתנ"ס (תחת מעורבות חברתית),

ובצירוף אישור כתוב של ועד היישוב על התחייבות להשתתפות היישוב, עד ליום א', ר"ח כסלו,  19.11.17.
מומלץ מאוד לפנות לעזרת צוות המתנ"ס לשאלות הבהרה, ועל מנת לגבש את היוזמה המוצעת.

בכל שנה ייבחרו ויתוקצבו יוזמה או שתיים מכל תחום. 
היוזמות תיבחרנה על ידי ועדה של צוות המתנ"ס,

חברי הנהלה ונציגות תושבים.

פיתוח גינה קהילתית 
הכנה משותפת של ריהוט חוץ מחומרים ממוחזרים
פעילות יזומה למען הסביבה, היכולה ליצור שינוי

לימוד משותף הורים וילדים
ערב לימוד קהילתי

סדרת מפגשים לגיל הרך: שעות סיפור,
מוזיקה, סדנא. 

אירוע תרבותי לגילאי ד‘-ח‘ לילה לבן, הצגה,
מופע הפקת תיאטרון קהילתית

יום ספורט יישובי
שבוע/חודש ספורט 

סדנאות אורח חיים בריא

פרויקט התנדבות לנוער ביישוב או מחוצה לו

תינתן עדיפות: 
• ליוזמות מקוריות וחדשניות

• ליוזמות שיש בהן פוטנציאל ליצירת
   המשכיות ומסורת

• ליוזמות המובילות לשינוי בקהילה
• ליוזמות רב דוריות

• ליוזמות המשתפות למעלה מ 50
   מתושבי היישוב

• ליוזמות המערבות יותר
   מיישוב אחד

הערות רעיונות ודוגמאות
ניתן להציע אפשרויות נוספות
ואחרות בכל אחד מן התחומים


