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יום הכיפורים מציב לפנינו את אתגר 
הסליחה. יש כאן אתגר כפול – היכולת 
והכוח לסלוח. שני אלה  לבקש סליחה 
אינם מובנים מאליהם. היכולת להודות 
מאתנו  דורשת  סליחה  ולבקש  בטעות 
הנכונות  גם  נפש.  גדלות  של  מידה 
לסלוח אינה פשוטה. יש בנו יצר נקמה 
לא פשוט שמקשה על הסליחה, מחיקת 

העבר ופתיחת דף חדש.
)פרק  תשובה  בהלכות  הרמב"ם, 
יום  ולא  התשובה,  "אין  כותב:  ט'(  ב', 
עבירות  על  אלא  מכפרין,  הכפורים, 
שבין  עבירות  אבל  למקום.  אדם  שבין 
או  חברו  את  החובל  כגון  לחברו,  אדם 
המקלל חברו או גוזלו וכיוצא בהן, אינו 
לחברו מה  שייתן  עד  לעולם,  לו  נמחל 
שהוא חייב לו וירצהו. אף על פי שהחזיר 
לרצותו  צריך  לו,  חייב  שהוא  ממון  לו 
לא  אפילו  לו.  שימחול  ממנו  ולשאול 
צריך  בדברים,  אלא  חברו  את  הקניט 

לפייסו ולפגע בו עד שימחול לו".
העבודה  היא  הסליחה  בקשת   
הקשה של ערב יום כיפור. הרבה יותר 
מלבקש  הראש  על  כפרות  לסובב  קל 
שקשה  אנשים  יש  הזולת.  סליחת  את 
מזולתם.  סליחה  לבקש  מאד  עד  להם 
חלקם אנשים גאים החושבים שבקשת 
טובות  אבנים  שווה  שלהם  הסליחה 
ומרגליות. אחרים הם אנשים שעבורם 
להיות  מסוגלת  אינה  סליחה  בקשת 
מן השפה ולחוץ בלבד ולפני הכול הם 
שעליהם  עצמם  את  לשכנע  צריכים 

זאת  לעשות  ושעליהם  סליחה  לבקש 
ייתכן שהם משוכנעים שלא  בשלמות. 
השני  הצד  אדרבה,  עוול.  שום  עשו 
לעומתם  כנגדם.  עוול  שעשה  זה  הוא 
סליחה  בקשת  שעבורם  אחרים,  יש 
היא דבר שבשגרה. לא נעים? לא נורא. 
ואני  סליחה,  מבקש  אני  עוול?  עשיתי 

ממהר לעוול הבא.
היא  הסליחה  בקשת  כי  ספק  אין 
מנוגדת  בהיותה  קלה  לא  משימה 
עצם  אולם  שלנו,  ה'אגו'  לתחושת 
העובדה שנצטווינו לעשות זאת מוכיחה 
שהדבר אפשרי - מלבד הסיפוק הנפשי 
גם  לנו  יש  המעשה,  לאחר  בו  שנחוש 
'במה לבוא אל המלך' לקראת יום הדין.

ב'  סעיף  תר"ו  סימן  או"ח  בשו"ע 
מביא  לו,  חטא  אשר  מת  "אם  נאמר: 
קברו  על  ומעמידם  אדם  בני  עשרה 
ואומר: חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני 

זה שחטאתי לו". 
מועילה  כיצד  השאלה,  נשאלת 
אינו  המת  והרי  כזו?  סליחה  בקשת 
אדם  שבין  עבירות  והרי  לו?  מוחל 
לחברו אין יוה"כ מכפר עד שיפייס את 
חברו - האם הוא פייס את חברו במקרה 
"מעוות  שזה  נאמר  שלא  למה  שלנו? 

שלא יוכל לתקון"? 
שבבקשת  לומר,  אולי  ניתן  אלא, 
עניינים:  שני  יש  מהנפגע  המחילה 
הנפגע.  את  לפייס  כמובן  הוא  האחד 
נפשו  על  להשפיע  הוא  השני  העניין 
של האדם הפוגע פנימה. על ידי תהליך 

גודל  את  ויבין  האדם  יפנים  הסליחה 
פגע  שהוא  בכך  לנפשו  שעשה  הנזק 
בזולתו. עצם זה שהוא עובד על עצמו 
ומבקש מחילה, הרי שהוא פועל בנפשו 
פנימה פעולה חיובית ומועילה. אם כך, 
גם כאן – אמנם הנפגע כבר נפטר ואת 
החלק הראשון של הפיוס אין כאן והוא 
אבל  לתקון",  יוכל  שלא  "מעוות  בגדר 
לעצמו  לו  מועיל  שהדבר  השני  החלק 
בנפשו פנימה עם בקשת הסליחה - את 
לעלות  מצווה  ולכן  לעשות.  יוכל  זאת 
לקברו של הנפגע ולבקש את הסליחה.

לפני  עומדים  אנו  הכיפורים  ביום 
מחילה  שוב  ומבקשים  עולם  בורא 
וסליחה. עשינו זאת לפני שנה ושנתיים, 
הבטחנו שלא לשוב למשוגותינו, ובכל-
הפיוטים  אחד  ומעדנו.  כשלנו  זאת 
את  מתאר  נעילה  בתפילת  הנאמרים 
ְלַחּלֹות,  פניך  לנו  אין  "פנים  מצבנו: 
פשענו ומרדנו ְוֶהֱעִווינּו מסילות". ובכל-
סליחה,  ומבקשים  חוזרים  אנו  זאת 
מתוך אמונה שהבורא הוא 'רב סליחות' 
ומידת הסליחה שלו אין לה קץ וגבול. 
את  לפתוח  נדרשים  גם  אנחנו  לכן 
נזכה  וכך  ולסלוח,  סליחה  לבקש  הלב, 
דף  לנו  גם  ויפתח  לנו  יסלח  שהקב"ה 
לשנה  טובה  חתימה  לנו  ויעניק  חדש 

טובה .

בברכת כתיבה וחתימה טובה 
לכל תושבי חבל יבנה
מוקירכם ומכבדכם

אליהו סלומון, רב המועצה

"לבוחן לבבות ביום דין" דבר ראש המועצה

"ָאָדם ַחי ָּבעֹוָלם ֶשאֹותֹו הּוא עֹוֶשֹה ְלַעְצמֹו...
ּוַבַּקִיץ הּוא יֹוֵצא ֶאל ִמחּוץ ְלַעְצמֹו

ּוַבְּסָתיו הּוא חֹוֵזר ֲחָזָרה ְלַעְצמֹו
ְורֹוֶאה ֶמה ָעָשֹה ְלַעְצמֹו

ַּבַּקִיץ ּוַמה לא ָעָשֹה ְלַעְצמֹו
ַמְבִחין ֵּבין ֶזה ְלֶזה ּוֵמִבין ְלַעְצמֹו".

נתן זך

ואנו בימים של חשבון נפש: אישי,  הקיץ עבר, החום הגדול, 
מול ריבונו של עולם ומול משפחתנו, חברתי - מול קהילתנו ומול 
קהילת תושבי המועצה, וחשבון נפש לאומי עליו אנו שומעים 
כמעט יום-יום בכלי התקשורת, אך דומה שלצערנו הוא עדיין 

לא נעשה. 

בשנה החולפת עבדו אנשי המועצה במרץ רב על מנת להוסיף 
עבור  נמרצת  ופעילות  עשייה  של  קומות  עוד  הפורח  לחבל 
בעלון  כאן  מוצגים  זו  עשייה  מפירות  מקצת  התושבים.  כלל 
המוחזק בידכם, שמכלול המחלקות הציגו תוצאות של שדרוג 
להילוך  השנה  נכנסנו  וההנדסה,  הבינוי  בתחום  והתייעלות. 
גבוה של עבודות, תכנון וקידום רעיונות שישדרגו את המרחב 
המועצה  הקרובה  התקופה  במהלך  המועצה.  בתחומי  הציבורי 
תמשיך ותשפר את השירות לתושב, מוקד 106 פועל, ומחלקת 

שפ"ע הולכת ומוקמת.

נמשיך להוביל את החינוך בחבל וניתן תשובה למגוון הרצונות 
של התושבים.

הגמרא במסכת ראש השנה מביאה מחלוקת מופלאה: 
היכי  חסד.  כלפי  מטה  חסד,  ורב  אומרים:  הלל  בית 
כובשו,  אומר:  אליעזר  רבי  עושה(?  )כיצד  עביד 
בר  יוסי  רבי  עונתינו,  יכבש  ירחמנו  ישוב  שנאמר, 

חנינא אמר: נושא, שנאמר, נשא עון ועבר על פשע 
)תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, דף י"ז עמוד א'(. 

החכמים מתלבטים כיצד הקב"ה עושה חסד ומציירים לעצמם 
את המאזניים המפורסמים, סמלו של חודש תשרי. דעה אחת 
זכויות, על  ולוחץ על הכף שמלאה  רואה את  הקב"ה מתערב 
מנת לסייע לה להתגבר. האחר מעדיף לראות את הקב"ה נושא 
את כף העוונות, ובכך מקל כף זו ומסייע לגזור את הדין לזכות. 
והרי לנו מתכון לשיפור ולהתקדמות: הבה נוסיף זכויות ונקל את 
משא החובות. נעשה איש ואישה במקומנו ובסביבתנו הקרובה; 
טובה  שנה  וניצור  מפגעים,  ונסיר  נחליש  טובים,  מעשים  נחזק 

לנו, תושבי המועצה, ולכל בית ישראל. 

בברכת שנה טובה, 
משה ליבר

מו”ל: מועצה אזורית חבל יבנה, ד.נ אבטח מיקוד 7986000 
טלפון. 08-8622111, פקס. 08-8524343

hevel-yavne@hevel-yavne.org.il
עורך: חגי הוברמן 

הגהה: רמי עפרוני | בלומברג תקשורת
גרפיקה: סטודיו עדי עיצובים, 08-8548722 

הפקה: בלומברג תקשורת, 077-5592723
תמונת השער: ילדי גן צבעוני

לתגובות, הערות והצעות צרו קשר: 
shimrit@a-blumberg.com בלומברג תקשורת- דוברות המועצה

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

הצטרפו לדף הפייסבוק 
וקבלו 

מידע, עדכונים וחדשות 
מהנעשה ביישובי המועצה 
ישירות לפייסבוק שלכם 

יש עם מי לדבר

למפגעים, תלונות, הערות והארות- 
לסייע ונשמח  אלינו  התקשרו 

מוקד 106 
לשירותכם!
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חינוך 
מהצעד 
הראשון

חיטים, זורע  לימים  "הדואג 
עצים,  נוטע  לשנים  הדואג 
אנשים" מחנך  לדורות  הדואג 
 יאנוש קורצ'אק

כחודש  כבר  אנו  בפתח,  השנה  ראש 
במעונות,  הלימודים  שנת  מפתיחת 
של  הדיו  אבל  הספר,  ובבתי  בגנים 
כל  מורגשים.  עדיין  הגדול  החופש 
פתרונות  למצוא  נאלץ  לילדים  הורה 
בהם  הקיץ,  חודשי  במהלך  יצירתיים 
אינן  הפורמאליות  החינוך  מסגרות 
אמנם  חינם  חובה  חינוך  חוק  פועלות. 
מגיל  החל  האחרונות,  בשנים  הוארך 
עד  הספר,  ובתי  הגנים  מסגרות  דרך   ,3
לא  במסגרות  שהצורך  אלא  י"ב.  כיתה 
מתחיל בגיל 3 אלא הרבה קודם, ולא די 
10 חודשים בשנה. עם תום חופשת  ב- 
נדרשים  חודשים,   3 מגיל  החל  הלידה, 
ומתעורר  לעבודתם,  לשוב  ההורים  רוב 
או  לתינוק  איכותית  במסגרת  הצורך 
יותר,  מאוחרים  בגילאים  גם  לפעוט. 
היות ומסגרות משרד החינוך מסתיימות 
זקוקים  המוקדמות,  הצהריים  בשעות 
לילדיהם,  נוספת  למסגרת  ההורים  רוב 
בשעות  איכותי  מענה  להם  שתעניק 
בהם  הקיץ,  חודשי  וכמובן,  הצהריים. 
מסגרות החינוך הפורמאלי אינן פועלות, 
עובדים,  הורים  עבור  אתגר  מהווים 
הגן  מגיל  לילדים  לפתרונות  הזקוקים 

ועד גילאי בית הספר היסודי. 

ראש המועצה משה ליבר מבהיר 
כי "המועצה רואה עצמה אחראית 

להפעלת מסגרות חינוכיות 
איכותיות לכל ילדי המועצה, מתוך 

הבנה שמדובר בצורך משמעותי של 
משפחות רבות, ומתוך מתן חשיבות 

עצומה לחינוך בכל גיל".

מסגרות  בין  הבדל  אין  זה,  במובן 
פורמאליות למסגרות בלתי פורמאליות, 
מציעות  והמתנ"ס  המועצה  ומחלקות 
עת,  ולכל  גיל  לכל  חינוכיות  מסגרות 
י"ב,  כיתה  לסיום  ועד  חודשים   3 מגיל 
בשעות הבוקר ובשעות הצהריים, בימי 
הלימודים ובחופשות. החלק הפורמאלי 
במסגרות  ביטוי  לידי  בא  המערכת  של 
בגנים,  החינוך, המתחיל  שמציע משרד 
הבלתי  החלק  התיכון.  סיום  עד  ונמשך 
במסגרות  ביטוי  לידי  בא  פורמאלי 

השונות שמציע המתנ"ס.
יד  פועלים  החינוך  ומחלקת  המתנ"ס 
ביד, תוך תיאום ושיתוף פעולה, ליצירת 
המסוגל  ומקיף,  שלם  חינוכי  מענה 
ללוות את הילד מיום כניסתו למעון, דרך 
והקייטנות,  הצהרונים  הגנים,  מערכת 

ומשם אל בתי הספר.
של  בחינוכם  הראשונים  הצעדים  על 
ילדי החבל אמונה מחלקת הגיל הרך של 
כל  נמצאים  אחריותה  תחת  המתנ"ס. 
תחומי החינוך המשלים, מגיל 3 חודשים 
היסודי:  הספר  בית  ימי  ראשית  ועד 

מעונות, צהרונים וקייטנות.
מחלקת  הפעילה  הקיץ  בחודשי 
ביישובים  בגנים  קייטנות  הרך  הגיל 
לשעות  קייטנה  גם  שכללו  השונים, 
הארכה  קייטנת  וכן  צהרון,  הבוקר, 
לכיתה  הכנה  שכללה  אוגוסט,  בחודש 
א' למסיימי גן חובה,  בשיתוף ובתמיכת 

מחלקת החינוך. 

מעונות קהילתיים 
הכפר  בכל  צורך  יש  אחד  ילד  לגדל  כדי 

)פתגם אפריקאי(.
 4 מפעיל  המתנ"ס  השנה,  במהלך 
גלים,  ניר   - החבל  ביישובי  מעונות 
וושינגטון,  וגבעת  זכאי  בן  דרום,  בני 
יבנה,  בחבל  הילדים  מחצית  כאשר 
בגילאי 3 חודשים עד 3 שנים מתחנכים 
שרעבי,  חיה  המתנ"ס.  במעונות 
כי  מדגישה  במתנ"ס,  הרך  הגיל  רכזת 
המחלקה  של  הראשונה  "המחויבות 
בכל  העומדות  מסגרות  להפעיל  היא 
איכותיות  שתהיינה  הנדרשים,  הכללים 
ומקצועיות בכל היבט אפשרי". לדבריה, 
שלוש,  מגיל  מתחיל  חובה  חינוך  "חוק 
אין  יותר  הקטנים  בגילאים  ולמעשה 
מענה של המדינה. אמנם משרד הכלכלה 
הוא שאחראי על מעונות היום המוכרים 
על ידו, אבל האחריות הזו כוללת בעיקר 
וביקורות  המעון  במימון  להורים  סיוע 
לגיל  החינוך  תחום  בטיחות.  שבוחנות 
גופים  וישנם  פרוץ  תחום  הינו  הרך 

פרטיים רבים המפעילים מעונות שאינם 
הכלכלה.  בפיקוח משרד  ואינם  מוכרים 
מעונות המתנ"ס מפוקחים על ידי משרד 
הנוגע  בכל  הבריאות  ומשרד  הכלכלה 
להקפדה על נהלים, ובמקביל מפוקחים 
על ידי רשת 'התחלה חכמה' של החברה 
ומלווים  פדגוגית,  מבחינה  למתנ"סים 
עם  ילדים  לאיתור  מעגן  תכנית  ידי  על 

עיכובים התפתחותיים". 
מעבר לכל זה, היות והמעונות מהווים 
לוקחים  שהם  הרי  המתנ"ס,  מן  חלק 
הקהילתית  העולם  בתפיסת  חלק 
שהוא מוביל. מחלקת הגיל הרך פועלת 
חיבור  תוך  המסגרות,  את  ומפעילה 
לקהילה ולהורי הילדים. הדבר בא לידי 
בנעשה  ההורים  של  בשותפות  ביטוי 
בפעילויות  חלק  בלקיחת  במעונות, 
המעונות  פעילויות  ובשילוב  המעון, 
בחבל  הקהילתית  בפעילות  והצהרונים 

כולו. 
חיה מסבירה כי כל יישוב וכל קהילה 
בצורה  הזו  המעורבות  את  מממשים 
מן המעונות  "בכל אחד  עבורם.  הנכונה 
והתקיים  הורים,  ערבי  התקיימו 
העוברות  בחוויות  ההורים  של  שיתוף 
גלים,  ובניר  דרום  בבני  ילדיהם.  על 
צעד  הקהילתי  השיתוף  השנה  נלקח 
פעל  דרום  בני  במעון  קדימה:  אחד 
מלא  שותף  שהיה  מעון,  ועד  השנה 
היו  ההורים  במעון.  ההחלטות  בקבלת 
הילדים,  שעשו  בפעילויות  שותפים 

קידמו  ואף  הילדים  את  להפעיל  הגיעו 
להם  משותפות  קהילתיות  פעילויות 

ולילדיהם". 
במעון ניר גלים נערך ערב הורים שבו 
שוחחו צוות המטפלות וההורים על שלבי 
מטיטול,  )גמילה  הילדים  של  הגמילה 
למקובל  בניגוד  ועוד...(.  ממוצץ  גמילה 
בר  יועץ  מביאים  בהם  רבים  במקרים 
כיצד  ההורים  את  ללמד  חיצוני  סמכא 
הצוות  זה,  במקרה  ילדיהם,  את  לגדל 
המשמעותיות  כדמויות  יחדיו,  וההורים 
וחשיבה  הדדי  ללימוד  חברו  לילדים, 
משותפת על שלבים משמעותיים בחיי 
מתוך  איתם.  ההתמודדות  ועל  ילדיהם 
שיתוף  גם  נבנה  המשותפת  החשיבה 
מעשיים  צעדים  ונבחרו  מעשי  פעולה 
הגמילה  את  לעבור  מנת  על  שינקטו, 
פועלים  והמעון  הבית  כאשר  בהצלחה, 
בתפיסה  מנוהל  המעון  כאשר  כאחד. 
קהילתית, תוך שיתוף הורים משמעותי, 
שחשובה  המשכיות  הילד  עבור  נוצרת 

מאד עבורו. 
התינוקות  המעונות,  מן  אחד  בכל 
מהקהילה  כחלק  נתפסים  והפעוטות 
חלק  לוקחים  הם  וככאלה  ביישוב, 
יותר  הגדולים  הילדים  עם  ביחד 
הגינות  קהילתיים:  בפרויקטים  ביישוב 
אירועי  הוותיקים,  מועדוני  הקהילתיות, 

חגים ועוד. 
ממטפלות  נהנים  במעונות  הילדים 
מקסימות, תוך הקפדה על יחס משופר 

מעון,  ובכל  למטפלת,  ילדים  מספר  של 
בנוסף,  במקום.  הנמצאת  מנהלת  ישנה 
כל אחד מן המעונות מלווה על ידי צוות 
את  מלווה  רך,  הגיל  רכזת  חיה,  רחב: 
הצוותים באופן יומיומי, ולצידה מדריכה 
פדגוגית מטעם החברה למתנ"סים )תמי 
אלבז הנהדרת( הנפגשת עם הצוות מספר 
פעמים בחודש ומנחה אותם בעבודה עם 
הילדים בכל שלב התפתחותי. בכל מעון 
תוכנית  נבנית  עבורו  שנתי,  נושא  נבחר 

עבודה ליישומו במעון לאורך השנה.

תכנית מעגן 
אחד  מבוגר  זה  צריך,  שילד  מה  "כל 

שיאמין בו" )הרב קרליבך(.
בנוסף לכל אלו, מרכזת מחלקת הגיל 
'מעגן'  תכנית  את  גם  במתנ"ס  הרך 
יבנה  בחבל  המעונות  בכל  המיושמת 
ידי  על  מופעלים  שאינם  אלו  )כולל 
פרויקט  הינה  מעגן  תכנית  המתנ"ס(. 
 ,360 הלאומית  התכנית  של  ייחודי 
לחולל  שמטרתה  משרדית  בין  תכנית 
החברה  של  בהתמודדות  מקיף  שינוי 
בסיכון  ונוער  ילדים  עם  הישראלית 
ומשפחותיהם, כבר מהגילאים הצעירים 

ביותר.
המטרה היא לאתר, כבר 

ראשוניים,  בשלבים 
המתקשים  ילדים 
במסגרות  בתפקודם 

החינוך בגיל הרך. צוות 
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משהו טוב קורה בחבל יבנה. בעקבות 
דרישה הולכת וגוברת של הורים ואנשי 
חינוך, הוחלט על הקמת בית ספר תורני 
בית  המועצה.  יישובי  לטובת  חדש 
הספר הוקם ופועל בישיבת נווה הרצוג 
נפתחו  השנה  כבר  כאשר  יבנה,  בחבל 
שתי כיתות א', כיתת בנים וכיתת בנות.

ד"ר רבקה טאוב, מנהלת  שאלנו את 
בעצם  למי  במועצה,  החינוך  מחלקת 
מיועד  הספר  "בית  הספר.  בית  מיועד 
דתי- ממלכתי  חינוך  שמחפש  מי  לכל 

עיניו  לנגד  שם  הספר  בית  תורני. 
יחד  חז"ל,  ומורשת  התורה  ערכי  את 
וחינוך  והישגית  איכותית  למידה  עם 

למודעות ערכית וסביבתית". 
מצטרף  ביה"ס 
ממ"ד  הגדול  לאחיו 
בעל  שהנו  עמיח"י, 
איכות  של  שם 

חינוכית ופדגוגית.
מד"ר  ביקשנו 
טאוב הסבר להחלטה 
הכמעט-פתאומית 
ספר  בית  להקים 

חדש. 
לא  כל,  "קודם 
במשהו  מדובר 
על  מדובר  פתאומי. 
ומורכב  ארוך  תהליך 

לבנים.  ולילות  רבים  משאבים  שדרש 
ממציאות  נבעה  הספר  בית  של  ההקמה 
חיוני  וצורך  באזורנו  שנוצרה  חדשה 
המועצה,  בתחומי  תורני  מוסד  להקים 
ילדים  שבו  הישן  למצב  בניגוד  וזאת 
חינוך  לקבל  כדי  'לנדוד'  נאלצו  רבים 
תורני. מעבר לפניות התושבים בנושא, 
מקיף  סקר  אשתקד  ביצעה  המועצה 
הצורך  עלה  ממנו  וגם  החינוכי,  בתחום 

בהקמתו של בית ספר חדש".
קרם  כבר  המוצלח  המיזם  כאמור, 
קיבלו  המועצה  ילדי  ואת  וגידים,  עור 
צוות  ואנשי  מורים   6 השנה  בתחילת 
בית  ממזכירות  הראשונה.  מהשורה 
הספר נמסר לנו שככל בית ספר צומח, 

וכבר  לגדול,  צפוי  עוד  המורים  מספר 
עכשיו בית הספר נערך לגיוס נוסף של 

צוותי הוראה.  
הולשטיין,  משה  הרב  עם  שוחחנו 
בנוגע  החדש,  התורני  הממ"ד  מנהל 
ניסינו  והתהוותו.  הספר  בית  לאופי 
ואיך  הספר,  בית  את  מייחד  מה  להבין 
הוא מסביר את ההרשמה הגדולה של 
חודשיים  לפני  שעד  למשהו  תלמידים 
נותן  הספר  "בית  קיים.  היה  לא  בכלל 
שאני  תורני-איכותי,  חינוך  של  מענה 
להנחיל  רוצה  הורה  שכל  מעריך 
לילדיו. בית הספר מושתת על ערכים, 
על  ובעיקר  מצוינות,  על  התורה,  על 
"מיצוינות" – למצות את היכולת של כל 
אותו  לקרב  תלמיד, 
האפשר  ככל  ולממש 
הפוטנציאל  את 
לזה,  מעבר  שלו. 
היא  שלנו  המטרה 
ילמדו  שהתלמידים 
חווייתית,  בצורה 
משפחתית  באווירה 

וברמה גבוהה."
הרב הולשטיין מודה 
תמיכתה  על  למועצה 
של  בהקמתו  הרבה 
ובטיפוח  הספר  בית 

תלמידי החבל. 

המעגן, המורכב ממערך של בעלי מקצוע 
מן התחומים ההתפתחותיים - מרפא/ה 
בעיסוק, קלינאי/ת תקשורת, פסיכולוג/
ית, פיזיוטרפיסט/ית - פועל בשיתוף עם 
החינוך  מסגרות  בתוך  החינוכי,  הצוות 
בגיל הרך, לאיתור ולמענה עבור ילדים 
בעלי קושי או עיכוב, פיזי או פסיכולוגי. 
גם  ומייעץ  תומך  מנחה,  מדריך,  הצוות 
לגבי  להורים  וגם  החינוכיים  לצוותים 
מעגן משלבת  תכנית  במסגרת.  הילדים 
השונים  הטיפוליים  התחומים  בין 
ומאפשרת גילוי מוקדם, שיוביל לטיפול 
סיכוניים  מצבים  ולמניעת  מוקדם 

בהמשך הדרך.
 15%  -  5% ש  כך  על  מצביע  המחקר 
בבית  למידה  מליקויי  סובלים  מהילדים 
הספר. מתברר שאחוז ניכר מאותם ילדים 
או  באחד  התפתחותיים  מעיכובים  סבלו 
יותר מתחומי ההתפתחות כבר קודם לכן, 
וטופל כבר  אך רק חלק קטן מהם אותר 
שליליות  השלכות  לכך  ויש  הרך,  בגיל 

בשני ממדים.
חוויות  של  הצטברות   - האחד 
המסוגלות  בתחושת  ופגיעה  מתסכלות 
שלהם. השני - אי הפקת תועלת מרבית 
במסגרת  המוצעים  הלמידה  מתהליכי 
היא  מוקדמת  התערבות  הילדים.  גן 
מרחיקות  חיוביות  השלכות  בעלת 
של  והחמרה  הצטברות  מונעת  לכת, 
של  הופעה  מונעת  קיימים,  קשיים 
נלווים,  והתנהגותיים  רגשיים  קשיים 
באות  שלא  יכולות  מימוש  ומאפשרת 
בנוסף,  ספונטני.  באופן  ביטוי  לידי 
המוקדמת  להתערבות  שיש  לתרומה 

קיימות  התפתחותי,  - החינוכי בהיבט 
גם השלכות הבאות לידי ביטוי בחישובי 
עלות – תועלת בחיסכון מבחינה לאומית 
בכך  התכנית  של  ייחודה  כלכלית. 
אלא  חד-פעמית,  אינה  שההתערבות 
היא חלק מתהליך מלווה, תומך, ומסייע 
ההתערבות  הלימודים.  שנת  כל  לאורך 
היא  מערכתי-אקולוגי.  באופן  נעשית 
הנפגשים  המקצוע  אנשי  את  משתפת 
בחודש,  פעמים  מספר  הילדים  עם 
את  יום,  מידי  אותם  הפוגש  הצוות  את 
הקיימים  המשאבים  ואת  הילדים,  הורי 
)שירותי  הרך  הגיל  בתחום  בקהילה 

בריאות, רווחה וחינוך(.
תכנית מעגן מובילה את הצוות החינוכי 
של  הייחודיים  לצרכים  רגישות  לפתח 
הילדים ומעניקה לו כלים לזהות קשיים 
לקשיים  העבודה  דרכי  את  ולהתאים 
במקרים  וילד.  ילד  כל  של  הספציפיים 
נדרש הדבר, התכנית מפנה הורים  בהם 
מומחים  גורמים  של  לטיפולם  וילדים 
של   כוללת  התמודדות  ומאפשרת 
המעון  וצוותי  המקצוע  אנשי  ההורים, 

עם הקשיים וההתקדמות של הילד.
בנוסף  כולל  צוות ההיגוי של התכנית 
את  גם  שבמתנ"ס  הרך  הגיל  למחלקת 
ואת  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
מלווה  התכנית  ברשות.  החינוך  מחלקת 
על ידי השירות הפסיכולוגי החינוכי של 
המועצה, וכן על ידי נציגות של התכנית 

הלאומית.
תכנית מעגן פועלת בעוד כ-40 רשויות 
הרשויות,  כשבמרבית  הארץ,  ברחבי 
התכנית פועלת בגני הילדים. בחבל יבנה, 

לאור התפיסה הייחודית לפיה המחויבות 
ואינה  מינקות,  כבר  מתחילה  לחינוך 
תלויה בשאלה האם המסגרת החינוכית 
פורמאלית,  בלתי  או  פורמאלית  הינה 
תפעל  שהתכנית  יותר  שנכון  הוחלט 
חודשים  מספר  מגיל  כבר  כך,  במעונות. 
לצרכים  במעונות  מקסימלי  מענה  ניתן 
הילד  והילד.  ההורה  של  יותר  נרחבים 
כזה  התפתחות  בתחום  לקידום  הזקוק 
צעיר,  בגיל  ומטופל  מאותר  אחר,  או 
וגם  משפחתו,  ועל  עליו  המקל  דבר 
החינוך  מסגרות  על  יותר  מאוחר  מקל 
הפורמאלי שיקלטו אותו אליהן בהמשך.

תחום המעונות הינו תחום הולך 
וצומח. גם בזכות הילודה והצמיחה 

ביישובים, וגם מתוך ההבנה של 
הרשות שיש צורך לספק מענה 

איכותי לכל אותם תינוקות ופעוטות. 

לראש  גלים  ניר  הורי  פנו  כאשר 
המועצה, בבקשה לבנות כיתת תינוקות 
התינוקות  במספר  הגידול  עקב  נוספת 
וכבר  המועצה,  ראש  נענה  הנולדים, 
תינוקות  כיתת  הוקמה  שנה  באותה 
ומאובזר  יפה  חדש,  במבנה  נוספת 

המותאם לגיל הילדים.
הצמיחה  לאור  וושינגטון,  בגבעת  גם 
מעון  אלו  בימים  נבנה  הילדים,  במספר 
לצמוח  להמשיך  בשאיפה  אנו  חדש. 
הרך  הגיל  לילדי  ביותר  הטוב  את  ולתת 

בחבל.

צהרונים – אתגר של איזונים
מלא  תחום  הוא  גם  הצהרונים  תחום 
עובדים  המתנ"ס  צהרוני  בעשייה. 
בשיתוף עם רשת "צהריים טובים" של 
מעטפת  הנותנת  למתנ"סים,  החברה 
תשע"ז  בשנת  פדגוגי.  וליווי  פדגוגית 
משלימות  מסגרות   9 המתנ"ס  יפעיל 
לשעות אחה"צ ולימי חופשות ממסגרות 
החינוך הפורמאלי. בגנים בבן זכאי, בית 
ובני  ניר גלים  וושינגטון,  גמליאל, גבעת 
יותר  )לעיתים  צהרונים  יתקיימו  דרום 
ובית  גלים  ובניר  ביישוב(,  אחד  מצהרון 
גמליאל יפעל מועדון ל"ב שיציע מסגרת 
המתנ"ס  א'-ג'.  כיתות  לילדי  משלימה 
ומחלקת החינוך במועצה פועלים בכדי 
לאפשר בשנים הקרובות התרחבות של 
לילדי  המוצעות  המשלימות  המסגרות 
משמעותי  וחיבור  היסודי,  הספר  בית 
באופן  בגנים  כיום  שקיים  )כפי  יותר 
הפורמאלי  החינוך  מסגרות  בין  מובהק( 

והבלתי פורמאלי.
שרם  מירי  הוותיקה  הצהרונים  רכזת 
ובמקומה  השנה,  תפקידה  את  סיימה 

נכנסת ברוח חדשה שולי בסט. 
צהרונים  שניהול  כך  על  מצביעה  חיה 
כמו  "במסגרת  פשוט:  לא  אתגר  מציב 
צהרון יש צורך מתמיד לאזן בין הצורך של 
הילדים להירגע לאחר יום עמוס פעילות 
בגן, תוך רצון לתת להם תחושה שתדמה 
במשהו, לתחושה שנותנת ההגעה הביתה 
לספק  הרצון  לבין  לימודים,  יום  לאחר 
משמעותית,  חינוכית  חוויה  בצהרון 
ללא  בייביסיטר  שירות  סתם  להיות  ולא 
תוכן". המטרה שהציבה לעצמה מחלקת 
מסגרת  בצהרונים  ליצור  היא  הרך  הגיל 

חינוכית שתיתן יחס אישי לכל ילד, תציע 
תעניק  שגם  וכיפית,  חווייתית  פעילות 
לילד איזשהו ערך מוסף, ותעשה את כל 

זה באווירה חמה, נינוחה ותומכת. 
צוות הצהרון מקפיד על סדר יום קבוע, 
שיגרה  הילדים  עבור  לשמר  מנת  על 
הצהרונים  רכזת  פעילות.  של  נעימה 
מבחינה  הן  והילדים,  הצוות  את  מלווה 
על  יומיומי  תפעול  מבחינת  והן  פדגוגית 

מנת לסייע להם בכל האתגרים הללו.
מקבלים  הילדים  הצהרונים,  בכל 
ובריאה  מזינה  חמה,  צהריים  ארוחת 
ונהנים  הסמוך,  במעון  מבושלת  שלרוב 
שנתית  חינוכית  ומפעילות  מחוגים 

המועברת על ידי צוות המטפלות.

לראשונה: הוקם בחבל יבנה בית ספר תורני
הדרישה הגדולה של הורים במועצה לחינוך דתי-תורני ביישובי האזור, הובילה להקמת בית ספר חדש, אשר 
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בית  הנו  יבנה  בקבוצת  עמיח"י  ממ"ד 
ספר ותיק שהוקם בשנת 1949 ושימש את 
ילדי הקיבוץ והמושבים הסמוכים. כיום, 
בית הספר משרת את כלל תלמידי החבל 
בשילוב  באזור  הטבעי  הגידול  ובעקבות 
עם רמה חינוכית גבוהה, הוא מונה כ- 540 
תלמידים. השנה אף נפתחו בבית הספר 4 
כתות א'. המוטו של רחל שיפרון, מנהלת 
הנו אי שקיטה על השמרים  בית הספר, 
והתקדמות.  לשיפור  מתמדת  וחתירה 
קוצר  מפאת  אך  רבות,  לכך  הדוגמאות 

היריעה יוצגו רק כמה מהן. 
בשנת הלימודים שעברה זכו תלמידים 
מבית הספר בפרסים: אריאל חריר זכתה 
כתיבת  על  הצבי  עופרים-מרוץ  בפרס 
על  בפרס  זכתה  ברטוב  וליהי  סיפור, 

אף  הספר  בית  מחשב.  משחק  פיתוח 
זכה בפרס הכיתה המעורבת חברתית על 

אימוץ גשר עד הלום. 
העשרה  תכניות  מופעלות  בעמיח"י 
והדפסת  תכנון  תכנית  ביניהן  מגוונות, 
בין  הנו  הספר  בית  מימד.  תלת  מוצרי 
מדפסות  קיימות  שבו  בארץ  היחידים 
להדרכה  זוכים  ותלמידיו  מימד  תלת 

בתחום טכנולוגי מתקדם זה.

ללא  מתקדמים  הספר  בית  מורי  גם 
המורים  משתלמים  השנה,  הפסקה. 
פרויקטים,  מבוססת  למידה  בגישת 
 .PBL (Project Based Learning)
זו  גישה  תוטמע  שנים  מספר  בתוך 
ספריים,  הבית  הלמידה  בתהליכי 
לתהליכי  להוביל  הנה  המטרה  כאשר 
התלמידים,  ידי  על  המנוהלים  למידה 
המניעות  חקר  שאלות  סביב  מאורגנים 
לעיסוק במושגים מרכזיים והבניית ידע 
של  המרכזי  המאפיין  שונים.  בנושאים 
הקשורות  בבעיות  העיסוק  הנו   PBL
בעיות  התלמידים,  של  האמיתי  לעולם 
בית  אותם.  ויעניינו  רלוונטיות  שיהיו 
ותלמידי  תושבי  לכלל  מאחל  הספר 

החבל שנת לימודים פוריה.

שנת  של  בתחילתה  נמצאים  אנו 
לימודים חדשה, אשר צפויה לזמן לילדים 
ולבני הנוער של החבל שנה מלאת עשייה 
מחלקת  ומעשירה.  חוויתית  חינוכית, 
ד"ר  של  בניצוחה  יבנה,  חבל  של  החינוך 
תפקידה  את  החלה  אשר  טאוב,  רבקה 
לה  שמה  אשתקד,  המחלקה  כמנהלת 
לכלל  לומדת  מועצה  לפתח  למטרה 

הגילאים.

הטמעת 'גוגלה' בגני הילדים
בפני  העומדת  החינוכית  המשימה 
אחידות  להטמיע  הינה  החינוך  מחלקת 
והן  אירגונית  הן  בחבל,  הגנים   14 בקרב 
תוכנית. למשימה זו, בראייה ארוכת טווח 
לעבר בתי הספר היסודי והתיכון, הוקדשו 
בשנת הלימודים הקודמת זמן ומשאבים, 
וגם בשנת הלימודים הקרובה יינתן עליה 
כי  מאמינים  החינוך  במחלקת  הדגש. 
כל  עם  ייטיב  פעולה  שיתוף  של  גיבושו 
ריחוק  וקיים  מאחר  אולם  מהגנים,  אחד 
ביישובי  הגנים  אשכולות  בין  גיאוגרפי 
אינטראקציה  ביניהם  ואין  השונים  החבל 
החינוך  מחלקת  באתגר.  מדובר  שוטפת, 
הקודמת  הלימודים  בשנת  החלה 
במטרה  הגנים,  צוותי  גיבוש  בתהליך 
והרמוני  מפרה  פעולה  שיתוף  לאפשר 
מתוך  זאת  הצוותים,  לכלל  המחלקה  בין 
צוותי,  אקלים  של  שנוכחותו  התפיסה 
וחינוכית  ערכית  תורמים  ושיתוף  אחווה 
שורת  המחלקת  יזמה  לכן,  הגנים.  לילדי 
בין  מעמיקה  והיכרות  לגיבוש  פעילויות 
הייתה  הכותרת  כשגולת  הגנים,  צוותי 
ביפו  לצוותים  משותף  תיאטרלי  סיור 
ערב  נערך  כן,  כמו  השנה.  של  בסיומה 
הוקרה מיוחד לכלל הגננות והסייעות של 
צפויה  הנוכחית  הלימודים  בשנת  החבל. 
להתחיל מחלקת החינוך לקיים  פעילויות 
יום  ביניהם טקס  הגנים,  לכלל  משותפות 
השתלמויות  שנה,  סוף  טיול  העצמאות, 

משותפות נוספות ועוד.

מחלקת  לה  שמה  אשר  נוסף  יעד 
וטכנולוגית  מדעית  העשרה  הינו  החינוך 
בגנים. בכלל זה, החלה המחלקה בתהליך 
מחשוב של כל הגנים. בגני החובה תתבצע 
מערכת  'גוגלה',  מערכת  הטמעת  גם 
את  לקדם  המיועדים  ממוחשבים  כלים 
צעירים,  ילדים  של  והתפתחותם  חינוכם 
וכתוב,  קרוא  יודעים  אינם  עדיין  אשר 
עדיין  ובכתיבה  בקריאה  ששליטתם  או 
מוגבלת )ילדי הגן וכיתות א'-ב'(. השימוש 
את  להכין  נועד  הממוחשבים  בכלים 
הילדים למציאות המתוקשבת של ימינו, 
כדי  גדלים,  הם  ובה  נולדו  הם  שלתוכה 
בדרך  ובעתיד  בהווה  בה  לפעול  שיוכלו 
הטובה ביותר, שתמצה את מלוא יכולתם. 
לעבור  צפוי  החבל  של  הגננות  צוות 
המערכת.  עם  לעבודה  מיוחדת  הכשרה 
תקיים  הקרובה  הלימודים  בשנת  בנוסף, 
המחלקה לילדי הגנים סדרה של הרצאות 

מאלפות בנושא בניית חלליות .
מחלקת  קיימה  ההעשרה,  בגזרת 
החינוך, כחלק מכנס ההיערכות של צוותי 
דמיון  סדנת  הלימודים,  לשנת  הגנים 
כלים  המספקת  ולסייעות,  לגננות  מודרך 
ליצירת אקלים מיטבי בגן, השראת רוגע 
ומתן כלים לילדים להתמודד עם כעסים, 
במהלך  ועוד.  אישיים  בין  קונפליקטים 
השנה ישתתפו הגננות בהשתלמות נוספת 

בנושא, מטעם מחלקת החינוך.

היסטוריה בחבל - 

הקמת בית ספר תורני
הינו  לדרך  היוצא  משמעותי  פרויקט 
בחבל  תורני  ממ"ד  ספר  בית  הקמת 
בשנת  שעריו  את  פתח  הספר  בית  יבנה. 
היערכות  תוך  הנוכחית,  הלימודים 
מחלקת  החינוך,  משרד  של  משותפת 
אודות הקמתו  הרחבה  והמועצה.  החינוך 
בנושא  בכתבה  לקרוא  ניתן  ופעילותו, 

בגיליון זה.

ממ"ד עמיח"י -

בהתפתחות מתמדת
באזור  טבעי  גידול  של  לשילוב  הודות 
ורמה חינוכית גבוהה, ממ"ד עמיח"י צמח 

ומונה כיום 540 תלמידים.
תכנית אשר הושקה בבית הספר בשנת 
גם  נמשכת  אשר  הקודמת,  הלימודים 
בשנת הלימודים הנוכחית, הינה "בית ספר 
משתתפים  בה  בתכנית  המדובר  מנגן". 
עמיח"י,  ספר  בבית  ג'  כתות  תלמידי 

בכלי  נגינה  במסגרתה  לומדים  אשר 
מיומנויות  ומשפרים  ובחליליות  קשת 
קוגניטיביות, קשב ויכולות עבודה בצוות. 
בין  פעולה  בשיתוף  מתקיימת  התכנית, 
גבעת  ומכללת  המועצה  החינוך,  מחלקת 
וושינגטון, ומובילות אותה רכזת המוסיקה 
עדינה  וד"ר  שמר,  תמר  הספר,  בית  של 
מהמכללה  גלאי  רחלי  וד"ר  פורטוביץ' 
הדרכת  על  וושינגטון.  גבעת  האקדמית 
מהחוג  סטודנטיות  אמונות  התלמידים 
הלימודים  שנת  את  במכללה.  למוסיקה 
של  השנה  סוף  קונצרט  חתם  הקודמת 
משתתפי התכנית, אשר הופעתם עוררה 
שהצליחו  העובדה  לאור  התפעלות 
כיחידים  להגיע,  בלבד  שנה  כחצי  בתוך 

וכקבוצה, לרמת נגינה אחידה ומפתיעה. 

הצלחת המרכז לקידום מצוינות
פתחה  יסודי,  העל  החינוך  בגזרת 
הלימודים  בשנת  החינוך  מחלקת 
למען  מצוינות  לקידום  מרכז  הקודמת 
בחבל.  והתיכון  החטיבה  תלמידי  כלל 
במרכז  שהתקיימה  הראשונה  הפעילות 
לבגרות במתמטיקה,  הכנה  הייתה מרתון 
י'- כתות  תלמידי  הגיעו  במסגרתו 

בהסעות  שבועות  שלושה  במשך  י"ב, 
ושקדו  המועצה,  מטעם  מאורגנות 
ההכנה  על  יזומות  לימוד  בקבוצות 
למבחנים. התלמידים, שגם פונקו בארוחה 
רצון  שביעות  הביעו  ובשתייה,  משביעה 
רבה והפיילוט הראשוני הזה יזכה להמשך 
הנוכחית.  הלימודים  בשנת  משודרג 
במסגרת  שהתקיימה  נוספת  פעילות 
מרתון  הינה  מצוינות,  לקידום  המרכז 
הכנה לחטיבה לבוגרי ו'. במסגרת פעילות 
נושאים נבחרים  ההכנה למדו התלמידים 
בתכנים  והתקדמו  ואנגלית,  במתמטיקה 
לחטיבת  כניסתם  לקראת  ומיומנויות 
הביניים. בשנים הקרובות, מחלקת החינוך 
ערכים  של  נוסף  פיתוח  ליעד  לה  שמה 
למצויינות  וחתירה  ופדגוגיים  חינוכיים 

בכל הגילאים.

מועצה לומדת

העצמה  תכנית   - תה"ל  תכנית 
המחלקה  ידי  על  פותחה   - לתלמיד 
במועצה.  חברתיים  לשירותים 
לקויות  עם  לילדים  מסייעת  התכנית 
רגשיים,  וקשיים   ADHD למידה, 
וטיפולים  מתקנת  הוראה  באמצעות 
לקבל  זוכים  ההורים  כאשר  רגשיים, 
וקבוצתי,  פרטני  באופן  הורית  הדרכה 
מדובר  הלקות.  בתחומי  ולהעשרה 
עם  מערכתי  באופן  הפועלת  בתכנית 
תה"ל  תכנית  הספר.  ובית  ההורים 
את  שהוכיח  הערכה  במחקר  לוותה 
מבחינה  התלמיד  בקידום  יעילותה 
לימודית ורגשית, וכן את חיזוק תחושת 

יותר  נרחבים  כלים  כבעלי  ההורים 
הנלווים.  האתגרים  עם  להתמודדות 
הענקת  טקס  מתקיים  שנה,  כל  בסיום 

גביעים למשתתפים בתכנית.
בשנת תשע"ו, ציינו במועצה 12 שנות 
הקמתה,  מאז  התכנית.  של  פעילות 
יישובי  מכל  ילדים   47 בה  השתתפו 
תשע"ז,  ושנת  ומשפחותיהם,  החבל 
בר- שנת  תהיה  לטובה,  עלינו  הבאה 

המצווה של התכנית.
בהוראה  המתמחות  מורות   4 בתה"ל 
רכזת  רגשיים,  מטפלים  ו-5  מתקנת 
הסוציאליות  העובדות  כאשר  ומלווה, 

היישוביות מנהלות את תכנית הסיוע. 

התכנית  תמשיך  תשע"ז  בשנת 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  לפעול, 
תוקם  כן,  כמו  עמיח"י.  ספר  בית 
אנו  ההורים.  בהשתתפות  היגוי  ועדת 
המשתתפים  לילדים  הורים  מזמינים 
בעבר,  שהשתתפו  או  בהווה  בתכנית 
בילדים  הטיפול  בקידום  עניין  בעלי 
לוועדת  להצטרף  למידה,  לקויות  עם 
יוזמות  בחשיבה,  ולתרום  ההיגוי 
מוזמנים  המעוניינים  התחום.  ובקידום 
מנהלת  אהרוני,  אורלי  עם  קשר  ליצור 
ומרכזת  חברתיים  לשירותים  המחלקה 
התכנית, בטלפון: 08-8622104 או במייל: 

.orli.a@hevel-yavne.org.il

'תה"ל' חוגגת בר-מצווה

בתמונה הימנית: חלק מצוות תה"ל במפגש סיכום שנה עם משתתפי התכנית, בסדר ישיבתן מימין לשמאל: פנינה דותן רכזת 
תה"ל בבית ספר עמיח"י, רחל שיפרון מנהלת בית הספר עמיח"י, שרה פייבלוביץ' מורת תה"ל, ליהי פרנס - מורת תה"ל, יפעת 

דבח - מורת תה"ל, עדי וינר–בדש - מטפלת באמצעות פוטותרפיה.

בית ספר ממ"ד עמיח"י - חתירה למצוינות תמידית 
בבית הספר הוותיק ממ"ד עמיח"י שתלמידיו קצרו בשנה החולפת פרסים שונים, לא שוקטים על השמרים, 

כשהמוטו הנו חתירה מתמדת לשיפור והתקדמות
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עומסי התנועה הרבים לכיוון אשדוד, 
אזורי  וריבוי  בעיר  חדש  נמל  הקמת 
מדינת  את  הביאו  באזורנו,  התעשייה 
לאומית  תשתית  תכנית  ליזום  ישראל 
בעומסי  והקלה  לשיפור  )תת"ל( 
התכנית   ."46 "תת"ל  המכונה  התנועה, 
ממחלף  רציפה  תנועה  להסדיר  אמורה 
חלק  והינה  אשדוד,  לעיר  אשדוד 
במחלף  המתחיל   7/41 כביש  מפרויקט 

שורק ומסתיים בנמל אשדוד.
הכניסה  תתבטל  התכנית,  במסגרת 
הקיימת לבני דרום, והכניסה לניר גלים 
לאזור  דרום,  לבני  הבאים  את  תשמש 
התעסוקה בבני דרום ולאזור התעשייה 
כן, יתבצעו במסגרת  אשדוד-צפון. כמו 
התכנית עבודות פיתוח בצומת ניר גלים, 
במהלכן תבנה מערכת מחלפונים, בדומה 

למחלף בית רבן שהוקם לאחרונה.
כבר בשלביו הראשונים של הפרויקט, 
נזקים  המקורי  בתכנון  המועצה  זיהתה 
הנושא  חשיבות  בשל  לאזורנו.  שייגרמו 
המתגבשות  התכניות  כי  לוודא  והרצון 
לא תפגענה באינטרס הציבורי של תושבי 
ליבר,  משה  המועצה,  ראש  דאג  החבל, 
כלל  הצוות  ופעיל.  שותף  צוות  להקים 
דוגמת  מקצועי,  וצוות  ישובים  נציגי 
מומחי תחבורה ואקוסטיקה. זהו המקום 
לציין את פועלו של דוד להמן, תושב בני 
דרום, אשר ריכז והוביל בנחישות מהלכים 
שגובשו עד להשגת תוצאות מדהימות.  

בבדיקה שערך הצוות על פי התכניות 
המוצעות,  עלו מספר בעיות בתחומים 
לתת  המועצה  נדרשה  עליהן  שונים 
קשים  רעש  מפגעי  לרבות  הדעת,  את 
של  חייהם  באיכות  לפגוע  העלולים 
תנועה,  ריבוי  בשל  גלים  ניר  תושבי 
שמהירותה רק תלך ותגבר בכביש 41/7; 
לישובים  בכניסה  קשות  תנועה  בעיות 
בעייתי  תכנון  עקב  התעשייה  ולאזורי 
צורך  להיבנות;  הצפוי  המחלף  של 
הרגל  להולכי  בטוח  מסלול  בהקמת 
דרום  לבני  ועד  האוטובוסים  מתחנות 
בני דרום  בעקבות העתקת הכניסה של 
לצומת ניר גלים, והקושי שייגרם לאחר 
יישום התוכנית לכלים חקלאיים לחצות 
צפונית  שנמצאים  חקלאיים  שטחים 

לכביש 7/41 .
גיבש  ומאומצת,  רבה  עבודה  לאחר 
הצוות מסמך המפרט את השגותיו באשר 
לתשתיות  לוועדה  שהוגשה  לתכנית 
כלל  המסמך  כן,  כמו  )ות"ל(.  לאומיות 
והוועדה  דרום  בני  מטעם  השגות  גם 
"שורקות".  ובניה  לתכנון  המקומית 
המסמך הוגש בהליך מסודר בפני חוקרת 
ידי הות"ל לצורך  ההשגות שמונתה על 
התקבלו.  בו  שעלו  ההשגות  ורוב  זה, 
החוקרת  של  המלצותיה  סיכום  להלן 

הממונה והחלטותיה של הוועדה:
שבחן  האקוסטיקה  יועץ  בהמלצת   .1
ובתמיכת  המועצה  מטעם  העניין  את 

אשדוד-  הסביבה  לאיכות  ערים  איגוד 
בבנייתה  להמשיך  הוחלט  יבנה,  חבל 
לניר  בסמוך  האקוסטית,  הסוללה  של 
עד  תבנה  הסוללה  נופית.  כסוללה  גלים 

לתחנת הדלק.
וחברת  מעט,  יורחב  הצומת  תחום   .2
לסקור  תידרש  )נת"י(  ישראל  נתיבי 
שהצומת  כך  באזור,  התנועה  את  שוב 
יוקם באופן שיפתור את בעיית התנועה 

במקום. 
בטיחותית  מדרכה  של  הקמתה   .3
תיאום  תוך  תטופל  הרגל  הולכי  לטובת 
"שורקות",  ועדת  מהנדסת  עם  מלא 
שביל  גם  יתווסף  האפשר  ובמידת 

אופניים.
גם  ישמש  , אשר  4. המעבר החקלאי 
חברת  של  המיתוג  לתחנת  מעבר  כדרך 
של  כמעבר  גם  וישמש  יתאים  חשמל, 
שטחים  לכיוון  רחבים  חקלאיים  כלים 

צפוניים לכביש 7/41.
לתכנית  בנוסף  כי  לציין,  חשוב 
נוספת  תכנית  ישנה  לעיל,  המפורטת 
46א',  תת"ל   – הפרק  על  העומדת 
המתייחסת לצומת בני ברית.  גם בנושא 
את  להשמיע  המועצה  ראש  דואג  זה 
מנת  על  ותושביה  המועצה  עמדת 
מפגיעה  שניתן,  כמה  עד  להימנע, 
בכלל,  יבנה  חבל  תושבי  של  באינטרס 

וניר גלים בפרט.

כאן בונים 
מחלף ניר גלים והכניסה לבני דרום

שנת  תחילת  לפני  ימים  מספר 
את  החינוך  משרד  פרסם  הלימודים, 
עליונות(  )חטיבות  הספר  בתי  רשימת 
שזכו בתגמול כספי בגין שיפור בהישגיהם 
בשנת  והלימודיים  החברתיים  הערכיים, 

הלימודים הקודמת )תשע"ו(. 
יבנה  בקבוצת  יסודי  העל  הספר  בית 
בפרס  ברציפות  השלישית  השנה  זו  זכה 
החטיבה  מורי  יזכו  במסגרתו  היוקרתי, 
תיכון  אגב,  פעמי.  חד  למענק  העליונה 
הספר  בתי  רשימת  עם  שנמנה  נוסף 
בנ"ע  ישיבת  היא  ברשימה  המצטיינים 
נווה הרצוג הממוקמת בסמוך ליישוב ניר 

גלים.

במכתב ששלחה מנהלת האגף לחינוך 
בארי,  דסי  החינוך,  במשרד  יסודי  על 
נכתב:  לסלוי  יאיר  הספר  בית  למנהל 
זו הינה אות הערכה למנהיגותך  "זכייה 
של  המעמיקה  החינוכית  ולעשייה 
רבה  חשיבות  רואה  אני  המורים.  צוות 
החינוך,  אנשי  של  והערכה  בהוקרה 
כל  מקדמים  שינוי,  מחוללים  אשר 
ליכולותיו  מעבר  אל  מהתלמידים  אחד 
לעיצוב  ותורמים  משפיעים  הצפויות, 
אותם  ומביאים  תלמידיהם  עתיד 
חברתית  אישית,  לימודית,  להצטיינות 
הזדמנות  היא  הגמול  הענקת  וערכית. 
אני  במעשה.  גם  זו  הוקרה  להביע 
מברכת אותך על הנהגת בית הספר ואת 
האישי  עמלכם  על  החינוכי  הצוות  כל 

והמשותף שנשא פרי".
מסר  לסלוי  יאיר  הספר  בית  מנהל 
שאנו  השלישית  השנה  "זו  בתגובה: 
בתי הספר המצטיינים,  זוכים ברשימת 

כאשר הזכייה משקפת עבודה חינוכית 
גבוהה  לימודית  רמה  בתוכה  המשלבת 
עם  וחברתית  ערכית  פעילות  בשילוב 
הפנים לקהילה. נמשיך לפעול בכיוון זה 
הגבוהה של  רמתו  על  מנת לשמור  על 
בית הספר שמשמש כבית פדגוגי לכלל 

יישובי המועצה".
"אני  ליבר:  משה  המועצה  ראש 
מברך את התיכון האזורי בקבוצת יבנה 
בחובו  שכולל  המרשים  ההישג  על 
בית  הנהלת  ולימודית.  ערכית  הצלחה 
ללא  פועלים  הפדגוגי  והצוות  הספר 
מצוינות  ערכית,  מחויבות  מתוך  לאות 
להגשמה,  שליחות  ותחושת  חינוכית 
עשייה ומתן כלים לתלמידי בית הספר 
ניכרות  והתוצאות  עצמי,  למימוש 
לברך  מבקש  אני  זו  בהזדמנות  בשטח. 
נווה הרצוג,  בנ"ע  ישיבת  גם את ראשי 
הספר  בתי  ברשימת  היא  אף  שנבחרה 

המצטיינים".

מצטיינים בחינוך
בית הספר העל יסודי בקבוצת יבנה זכה זו השנה השלישית ברציפות בפרס ההצטיינות היוקרתי של משרד החינוך 

למען ותיקי החבל

בחבל  הוותיק  החבר  למען  העמותה 
מציעה מגוון רחב של פעילויות פנאי, תוך 
ניסיון לתת מענה לצרכים המשתנים של 
רחב של  מגוון  ישנו  "בחבל  ותיקי החבל. 
עצמאיים  ותיקים,  צעירים,   – גימלאים 
שונות  בדרגות  מוגבלויות  בעלי  לגמרי, 
"אנו  העמותה.  מהנהלת  מציינים  ועוד", 
נמצאים בשלבי פיתוח ולמידה של תכניות 
נוספות ואנו משתדלים ומקוים שכל אחד 

ימצא את הפעילות המתאימה לו".
מתקיימות  העמותה  פעילויות 
מחלקת  המתנ"ס,  המועצה,  בשיתוף 
תורנית  לתרבות  המחלקה  הרווחה, 
צפויים  בנוסף,  חברתי.  לשוויון  והמשרד 
מועדוני  עם  נוספים  פעולה  שיתופי 
הפעילויות  החבל.  ומוסדות  היישובים 
שלנו"  "המועדון  באולם  מתקיימות 
ותיקי  ועבור  היום,  למרכז  הצמוד 
)אורחים  ברובן  מסובסדות  הן  החבל 
והתשלום  ההרשמה  מלא(.  בתשלום 
העמותה  מזכירת  דרך  מראש   הינם 
כל  של  וקיומה   ,)08-8548693 )אופירה: 
של  מינימום  במספר  מותנה  פעילות 

משתתפים. 

בין הפעילויות של העמותה ניתן למצוא 
את "קולנוע בגרוש", סרטים בליווי כיבוד 
עם  בלבד,  לאדם   ₪  10 של  בעלות  קל 
ב-  סרטים   3 ל-  מנוי  לרכישת  אפשרות 
שהוקרנו  הסרטים  בין  חינם(.  )נכד   ₪  25
שבתי",  "סלאח  היו  ספטמבר  בחודש 

"פריחת הדובדבן" ו"מחוברים לחיים".
טיולים,  העמותה  מקיימת  בנוסף, 
מרביתם בדרגת קושי בינונית, ולמתקשים 
בהליכה מאורגנים טיולים קצרים בדרגת 

לתאריך  מתוכנן  הבא  הסיור  קלה.  קושי 
"בכלות מקדש מעט",  הנושא  9.10 תחת 
ישראל  ארץ  במוזיאון  ביקור  יכלול  והוא 
 ₪  100( בירושלים  כנסת  בבתי  וסיור 
קהילה  לחברי   ₪  80 החבל,  לוותיקי 

תומכת, ו-20 ₪ לאורחים(.
של  רחב  מגוון  מציעה  גם  העמותה 
הרצאות, ביניהן סדרת ההרצאות "העיקר 
הבריאות" בימי שני בשעה 17:00, שתכלול 
עולם  של  הקלעים  מאחורי  על  הרצאה 
בנושא  נוספת  והרצאה   ,)7.11( התרופות 
בנוסף,   .)28.11( הרמב"ם  עפ"י  בריאות 
"וישקהו"  הנושא  תחת  הרצאה  תיערך 
על מערכת היחסים בין יעקב לעשו בראי 
הינה  הרצאה  כל  עלות   .)12.12( האמנות 

15 ₪, ועלות 3 הרצאות 40 ₪. 
תומכת",  "קהילה  התכנית  במסגרת 
והרמת  טיול  לאחרונה  העמותה  קיימה 
ולקראת  השנה,  לראש  מיוחדת  כוסית 
חנוכה צפויה להתקיים מסיבת סופגניות, 

ניסים והפתעות )20.12(.
עומדים  והנהלתה  העמותה  צוות 

לרשותכם לכל שאלה, הערה או הארה.
בואו בשמחה.
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מועצה 
בתנופת 

פיתוח
סקירת פרוייקטים מתחום בינוי והנדסה

את  רואה  יבנה  בחבל  שמסתובב  מי 
עבודות  של  המשמעותית  התנופה 
הפיתוח, הבינוי וההנדסה. את התוצאות 
בתמונות  כאן  וגם  בשטח,  לראות  ניתן 
ובעדכונים שלפניכם. בעזרת כל תושבי 
החבל  את  ולפתח  לבנות  נמשיך  החבל, 

היפה שלנו.
ואלו הפרויקטים המתבצעים לרווחת 

התושבים:

פרויקטים מועצתיים
אשדוד:  ועד  מכנות  אופניים  שביל 
שבילי  ממערך  כחלק  מוקם  השביל 
מתכננת.  שהמועצה  והליכה  אופניים 
א'  שלב  לביצוע  כעת  יוצא  השביל 
בפרויקט, שהינו חלק מתכנית האב של 
על  בזמנו  שטופלה  לכיש  נחל  שיקום 
אושרה.  טרם  ואשר  הניקוז,  רשות  ידי 
המועצה לקחה על עצמה לבצע חלק זה 
בקדימות לשאר חלקי התכנית הכללית 

של הנחל אשר מתעכבת כבר שנים. 
האחורי  השער  בין  מחבר  א'  שלב 
שער  דרך  דרום,  בני  של  ההרחבה  של 
נחל  אל  ומשם  גלים,  ניר  של  ההרחבה 
לכיש. הדרך תאפשר שימוש של הולכי 
השדות  בתחום  אופניים  ורוכבי  רגל 
בשטח פתוח ויפיפה. הנגשת נחל לכיש 
גישה  ומאפשרת  חשובה  ליישובים 
)עשרים  לים  ישירות  ונוחה  מהירה 
הים,  לחוף  דרום  מבני  באופניים  דקות 
נחל לכיש  ומקסימה לאורך  נוחה  בדרך 
עיריית  ידי  על  שוקם  כבר  שחלקו   -

אשדוד(.
חשיבות  זה  בפרויקט  רואה  המועצה 
ובשלבים  לביצועו,  רבות  ופועלת  רבה 
הבאים צפוי חיבור אפשרי, ככל שיינתן, 
שבילים  ברשת  המועצה  יישובי  של 
שכנות.  מועצות  עם  בשיתוף  חלקם   –
דרום  לבני  מכנות  דרך  היא  מהן  אחת 

דרך קבוצת יבנה - תכנית אשר נמצאת 
בשלבי גישוש ראשוניים.

בית הספר התורני החדש בנווה הרצוג: 
בית  לפעילות  לקראת השנה הראשונה 
פיתוח  ובוצע  חדש  מבנה  נבנה  הספר 
בהמשך  הרצוג.  נווה  ישיבת  בתחום 
הספר,  בית  לטובת  חדש  שטח  יוכשר 
אשר התהליכים לאישורו נמצאים כעת 

בעבודה.
קווי  כניסת  לצורך  ציבורית:  תחבורה 
תחבורה ציבורית ליישובים, אנו מבצעים 
כעת עבודה משמעותית לטובת אישור 
מול  וההעלאה  ההורדה  תחנות  של 
זמן  אורכת  העבודה  התחבורה.  משרד 
הצורך  עקב  שלבים,  מספר  וטעונה  רב 
בשיתוף יועצים שונים ממספר תחומים 
של  סופי  ביצוע  למען  לעניין,  הנוגעים 
הצד  על  הציבורית  התחבורה  הפעלת 

הטוב ביותר.
ישראל  מדינת  כידוע,  הנגשה: 
חוקקה חוקי הנגשה שכל רשות צריכה 
מבצעת  זו,   במסגרת  בהם.  לעמוד 
הציבור  למבני  הנגשה  סידורי  המועצה 
יישוב,  בכל  חינוך.  כמבני  שברשותה, 
באחריות  הנגשה  עבודות  יבוצעו 
החליטה  ליישובים,  כשירות  היישובים. 
לכל  נגישות  דו"חות  לבצע  המועצה 
עורכים  אנו  ביישובים.  ומבנה  מבנה 
יועברו  ובהמשך  הנגישות,  סקרי  את 

הדרישות ליישובים.
אזור תעשיה ניר גלים – רחוב התאנה: 
לניר  מערבית  הממוקם  התאנה  ברחוב 
גלים וצמוד לאזור התעשייה של אשדוד 
עבודות שדרוג  בוצעו   – לחבל(  )בסמוך 
המעגלי  הרחוב  חניות.  והוספת  הרחוב 
בו  והתווספו  סטרי,  חד  מעתה  יהיה 
חניות רבות לרווחת העובדים. העבודות 

הסתיימו בשעה טובה בחודש יוני. 

ניר גלים
בימים אלה מתחילה המועצה בשיפוץ 
עמוק של אולם הספורט. השיפוץ יכלול 
הוספת אגף טריבונות, החלפת חלונות, 
ביצוע תקרה אקוסטית, תאורה חדשה, 
החלפת רצפת האולם ושיפוץ שירותים. 
חודשים,  כשלושה  יימשכו  העבודות 
העומד  ויפה  חדש  אולם  נקבל  ובסיומן 
כן,  כמו  התושבים.  לרווחת  בתקנים 
חוגים  לערוך  למתנ"ס  יאפשר  האולם 

ומשחקים במקום.

קבוצת יבנה
בשעה  הסתיים  דקל:  גנון  שיפוץ 

טובה, ממש בדקה התשעים.
הספר  בית  ותיכון:  חטיבה  ספר,  בית 
מזגנים  ארונות,  דלתות,  )חלונות,  שופץ 
וחדרי  המקלחות  שופצו  וכן  ועוד(. 
הגברת  במסגרת  בפנימיה.  השירותים 
הבטיחות השלמנו גדרות ושערים סביב 

בית הספר.
המגורים  בשכונת  סביבתי:  פיתוח 
העבודה  לביצוע  המכרז  החדשה 

הסתיים בימים אלה.

בית גמליאל
אנו  חדש:  חוגים  וחדר  נוער  מועדון 
מצויים כעת בעיצומו של תהליך התכנון 

והאישור של המבנה.
כעת  נמצא  חדש:  נשים  מקווה 
התכנון  של  הסופיים  בשלבים 

והאישורים.
נמצא כעת בשלבי  בית כנסת ספרדי: 

התכנון והאישורים.
חדר חוגים: מבנה יביל שישמש באופן 
זמני כחדר חוגים יוצב בבית גמליאל עד 

שייבנה חדר החוגים החדש.

גבעת וושינגטון
ואישור  תכנון  לאחר  כיתות:   3 מעון 
החלו העבודות על בניית המעון ועבודות 
כי  מקווים  אנו  בעיצומן.  השלד  בניית 
העבודות יסתיימו היטב ובזמן המתוכנן. 
גם כאן, נזכה לחנוך מעון חדיש העומד 
מאובזר  איכותי,  גבוה,  בנייה  בסטנדרט 

ויפה. 

בן זכאי
ומוצלחת  טובה  בשעה  נוער:  מועדון 
במועדון  השיפוצים  עבודות  הסתיימו 
לאחר  מאוד,  ובקרוב  זכאי,  בבן  הנוער 
חנוכת  תיערך  סופית,  ויאורגן  שירוהט 
המועדון, והוא יפתח לשימושם של בני 
כמקום  ישמש  המועדון  ביישוב.  הנוער 
ז'-י"ב,  כיתות  לילדי  ופעילות  מפגש 
ויופעל באופן שוטף על ידי דיקלה, רכזת 
החלק  ביישוב.  השרות  ובנות  הנוער, 
כחדר  שישמש  המועדון,  של  השני 
א'-ו',  כיתות  לילדי  וכמועדונית  חוגים 
יפתח בע"ה אחרי החגים, ויופעל על ידי 
לניר, רכזת הקהילה, בנות השרות וצוות 

מדריכים ומתנדבים.  
ממשיכים  אנו  ומדרכות:  כבישים 
הפנימיים  הכבישים  חידוש  בתהליך 
מהרחובות  חלק  המדרכות.  והקמת 
ומתוכנן  שונים,  תכנון  בתהליכי  כבר 
נוספים  רחובות  פיתוח  של  המשך  גם 

במושב.
השנה  במהלך  חדש:  משחקים  גן 

הקרובה נקים גן משחקים חדש במרכז 
הגן  וההורים.  הילדים  לרווחת  המושב 

יהווה מקום מפגש לכלל התושבים.

בני דרום
דרום:  בני   - הרצוג  נווה  מדרכת 
הושלמה בניית מדרכה מנווה הרצוג לבני 
להולכי  הבטיחות  שיפור  לטובת  דרום, 
זה  כביש  כי  ידוע  זה.  כביש  על  הרגל 
צר – אם כי רוחבו תואם את המינימום 
הכביש  רוחב  נתיבי.  דו  לכביש  הדרוש 
הדרך.  במהלך  נקודה  בשום  נפגע  לא 
בנקודות הבעייתיות, אף הורחב הכביש. 
כאן המקום לבקש מהמשתמשים בדרך 
זו לנסוע במהירות סבירה התואמת את 

פיתולי הדרך וכמות המשתמשים.

כרם ביבנה
שתי  הכולל  חדש  גן  תוכנן  חדש:  גן 
כיתות, אשר ביצועו מתחיל בימים אלה. 
הגן ימוקם בצמוד לגן הקיים ויחליף את 

הגן הישן והגן הזמני הפועלים כעת.

ההוצאות 
בשנת 2015
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בשנת 2015



14 | מקצות החבל | ראש השנה תשע”ז ראש השנה תשע”ז | מקצות החבל | 15

השנה נערך בחבל יבנה קורס מד"צים 
שנחתם  הקורס,  צעירים.  מדריכים   –
בסמינר של שלושה ימים בקיץ, התחלק 
בין תלמידי כיתה ח' שהשתתפו במסגרת 
קורס טרום מד"צים, לתלמידי כיתה ט'. 
הקורס נבנה והובל על ידי יחידת הנוער, 
משרד  של  ונוער  חברה  מנהל  בשיתוף 
החינוך, שהנפיק לבוגרים תעודת מד"צ. 
שכללו  מגוונים  תכנים  הועברו  בקורס 
הכוחות  לימוד  אישיות,  בניית  סדנאות 

בעזרתם,  להשפיע  וכיצד  האישיים 
למושב,  שלי  "הקשר  אודות  סדנאות 
הדרכה  יכולות  וכן  ולעם",  למדינה 

בניית  קהל,  מול  עמידה  כגון:  פרקטיות 
פעילות טובה, העברת מסר מוצלח ועוד. 
פעילויות  החניכים  עברו  כן,  כמו 
ומשחק   O.D.T סדנת  כגון  חווייתיות 
חשוב  הקורס  אינטראקטיבי.  ניווט 
את  לפתח  מנת  על  הנוער  ליחידת 
אחריות  ולוקחי  כמובילים  הנוער  בני 
כחברי  גם  כמדריכים,  גם   - במועצה 
בשיגרה  כמתנדבים  וגם  נוער,  מועצת 

ובחירום בתוך היישובים. 

תשע"ו  לשנת  העולמי  התנ"ך  חתן 
פרידמן,  אלקנה  המועצה  תושב  הינו 
תושב כרם ביבנה. אלקנה הצליח לגבור 
על כל שאר המתמודדים והוכתר לחתן 
התנ"ך העולמי לשנת תשע"ו. אביו של 
משמש  פרידמן,  אהרון  הרב  אלקנה, 
ביבנה  בכרם  ההסדר  בישיבת  כר"מ 
ואמו אבישג מלמדת באולפנה. אלקנה 
התחיל  וכיצד  התנ"ך  אהבת  על  סיפר 

עד  כ-9 שנים,  לפני  לבד,  תנ"ך  ללמוד 
שהגיע למעמד המיוחד בו זכה לתואר: 
בלבד.   14 בגיל  העולמי  התנ"ך  חתן 
ראש המועצה משה ליבר ורב המועצה 
פנים  קבלת  ערכו  סלומון  אליהו  הרב 
מיוחדת לחתן הצעיר. ליבר: "זו גאווה 
החבל,  תושבי  לכל  גדול  וכבוד  גדולה 
ולתפארת מדינת ישראל: ראו גידולים 

שגדלתם!".

המכללה  קיימה  שנה  כמידי 
יום  וושינגטון  האקדמית לחינוך גבעת 
פעילות לילדי הגנים בחבל יבנה, כאות 
חינוכיות  מסגרות  היותם  על  הוקרה 
הפעילות  יום  במסגרת  מכשירות. 
שנערך השנה בסימן "תנועה כמקדמת 
למידה", התאגדו סטודנטיות ממסלול 
עם  יחד  אקדמאיות,  הסבת  גננות 
החנ"ג  התמחות  ממגמת  סטודנטיות 
פעילויות  סידרת  ויצרו  הרך,  בגיל 
שבאמצעותן  ואתגריות,  ספורטיביות 
בלמידה  הילדים  את  העשירו 

משמעותית במגוון תחומים. 
גן   - המועצה  מגני  ילדים  מאות 
רקפת,  גן  אירוס,  גן  הדר,  גן  שושן, 
הגיעו   - רותם  וגן  אורן  גן  צבעוני,  גן 
הגנים  ילדי  הפעילויות.  משלל  ליהנות 
או  הגננת  בליווי  לקבוצות  התפצלו 
הסייעת, ועברו בין 10 התחנות השונות 
המשלבת  אתגרית  פעילות  שהכילו 
מקנה  אשר  משמעותית,  למידה 
פיתוח  כגון:  שונות  מיומנויות  לילדים 

מוטוריקה גסה ועדינה, תיאום עין-יד, 
הכרת מילים, הכרת אותיות ומספרים, 

השוואה ועוד.
בתחנות:  שהוצגו  הפעילויות  בין 
פעילות "דייג התמונות והמילים" שבה 
מתאימה  ומילה  תמונה  הילדים  דגו 
לאיית  והתבקשו  מים  בריכת  מתוך 
קפוץ"  "קפיץ  פעילות  המילה;  את 
שבה הילדים שלפו כרטיסיה המכילה 

וחילקו  הקיץ  בנושא  הקשורה  מילה 
אותה להברות / צלילים על ידי הקשה 
בתוף, כשלבסוף קפצו בדלגית כמספר 
"הקפץ  פעילות  צלילים;   / ההברות 
בהקפצת  התחרו  הילדים  שבה  ומנה" 
ההקפצות  מניית  תוך  במטקה,  כדור 
והשוואה; פעילות "קלע צורה למטרה" 
וניסו  בחישוקים  הילדים  ניתרו  שבה 
הצורות  אחת  לתוך  קובייה  לקלוע 
מאתגרים  משחקים  ועוד  שבקיר, 

ומלמדים.
הסביר:  המועצה,  ראש  ליבר,  משה 
של  הכותרת  גולת  הינו  "החינוך 
החל  בחבל,  המוניציפלית  העשייה 
מהגנים ועד האקדמיה. אנו משקיעים 
להביא  כדי  רבים  ומאמצים  משאבים 
הפרמטרים  בכל  מתמיד  לשיפור 
החינוכיים והלימודיים.  יום פעילות זה, 
בשיתוף עם המכללה האקדמית גבעת 
וושינגטון, מהווה חלק ממארג אירועים 
המהפכה  את  שמבססים  חינוכיים 

החינוכית המתרחשת בחבל".

תנועה בגבעה מקדמת למידה

גאווה לחבל: חתן התנ"ך – הוא שלנו!

מדריכים צעירים לחיים

לפני כחודשיים וחצי, בט' בתמוז - 15 
גלים,  ניר  תושב  רוט,  חיים  עלה  ביולי, 
לזירת הקראטה באשדוד. מול רוט, בעל 
ירון  עלה   ,'3 'דן  ותואר  שחורה  חגורה 
5'. לכאורה,  'דן  ביטון מאשדוד שתוארו 
הכיר  רוט  בעליל.  שקולים  לא  כוחות 
שאני  במועדון  מתאמן  "הוא  ביטון.  את 
סנסאי  אצל  שנה,   22 כבר  בו  מתאמן 
משה  כבוד(,  כתואר  'מורה'  )ביפנית 

בוכניק".
את  חיים  מתאר  זהיר",  קרב  היה  "זה 
כשמגיעים  כלל  "בדרך  ההתמודדות, 
במהלך  יותר.  זהירים  הקרבות  לגמר, 
קצת  הקרב  של  הראשונות  וחצי  הדקה 
אף  צבר  לא  מאיתנו  ואיש  גיששנו, 
 – הקרב  סיום  לפני  שניות   10 נקודה. 
– נשמע  )2 דקות(  שאורכו קצוב מראש 
כאן  וצורמני.  חזק  הפעמון,  צלצול 
כפולה   בעיטה  לו  נתתי  ביצעתי הטעיה: 
לבלום,  הצליח  שהוא  כהטעיה  לבטן 
ב-3  אותי  שזיכתה  בעיטה  לראש,  ואז 

נקודות. ניצחתי 3-0". 
הקרב  את  רוט  חיים  מסכם  כך 

שזיכה אותו בתואר אלוף הארץ 
דן  את  ניצח   3 דן  בקראטה. 
היה  "זה  שלנו.  הוא  והגביע   ,5

גילאי  קרבות  של  בקטגוריה  קרב 
מסביר  פתוח",  במשקל  ומעלה,   35

שאין  פירושו  פתוח  "משקל  חיים, 
חלוקה למשקלים: אדם ששוקל 60 ק"ג 
ק"ג".   90 שמשקלו  יריב  מול  מתמודד 
כל  דקות.  שתי  נמשך  הקרב  כאמור, 
מתמודד לובש בגדי מיגון וכפפות ומגני 
שיניים. המטרה היא לזכות בכמה שיותר 
נקודות: אגרוף שווה נקודה אחת, בעיטת 
 3  – לראש  ובעיטה  נקודות,   2 שווה  גוף 

נקודות". 

בך  לפגוע  מהיריב  מונע  אתה  איך 
ולקבל נקודות?

מורכבת  בטכניקה  אותו  בולם  "אני 
שלמדתי במשך 25 שנה". 

עם מי עוד התמודדת בדרך לגמר?

מצרפת  מתחרה  מול  "התמודדתי 
הראשון  בקרב  הארץ.  מצפון  ומתחרה 
הארץ,  מצפון  מוסלמי  יריב  ניצחתי 
הגעתי  ואז  הצרפתי,  את  מכן  לאחר 

לגמר". 

ביותר.  החשוב  הוא  בגמר  הקרב 
כאן אתה גם משקיע את המיטב?

אתה  בגמר  דווקא  להיפך.  "בדיוק 
היותר  הקרבות  המיטב.  את  מוציא  לא 
מעניינים הם בהתחלה, כשיש לך פחות 
מה להפסיד, ואז אתה יותר זורם. הגמר 
שני   - יותר  שמרני  קרב  תמיד  הוא 

הצדדים שומרים על עצמם". 

אימונים לפני עלות השחר
22 שנה מצוי חיים )37, יליד ניר גלים( 
בתחום הקראטה. כבר כילד בן 10 נרשם 
לחוג קראטה אצל מדריכו הראשון 
אלון במתנ"ס חבל יבנה. "אהבתי 
בשלב  "אבל  נזכר,  הוא  זה"  את 
מסוים הפסקתי. למרות שתמיד 

רציתי לחזור לתחום". 
בגיל 15 שמע על המורה בוכניק. 
נסע  להוריו,  לא  גם  לאיש,  לספר  בלי 
האימון  למקום   - לאשדוד  באוטובוס 
'שלום'  אמרתי  בדלת,  "נקשתי  שלו. 
וביקשתי להתאמן בקראטה. רק אחר כך 
סיפרתי להורים על ההחלטה. הם תמכו 

בי בשמחה ושילמו את עלות החוג".
3 פעמים בשבוע היה חיים רוט נוסע 
באותן  לאשדוד.  גלים  מניר  באוטובוס 

אבל  יבנה,  בקבוצת  בתיכון  למד  שנים 
בגרות  ועשה  פרש  י"א  כיתה  אחרי 
אקסטרנית. "כי בבית הספר לא שיחררו 

אותי לאימונים" הוא נזכר כיום.
בגיל 19, תוך כדי שירותו הצבאי, קיבל 
הקשר  בחיל  "שירתתי  שחורה.  חגורה 
'שבוע  עושים  בו  שהמשרתים  בתפקיד 
בבית.  ושבוע  בצבא  שבוע   – שבוע' 
להתאמן  הלכתי  בבית  שהייתי  בשבוע 

במועדון באשדוד". 
בת  ניקול,  עם  התחתן  שנים   7 לפני 
ילדים.  שלושה  להם  אזור,  היישוב 
לא   – שאני  כמו  אותי  קיבלה  "אשתי 
"היא  צוחק.  הוא  ברירה",  לה  הייתה 
אבל  בעולם,  לי  חשוב  הכי  הדבר  אמנם 

את הקראטה אני מכיר לפניה". 
בו  בבית   – גלים  בניר  גרים  כיום הם 
גרו סבא וסבתא שלו, ממקימי המושב. 
במקביל הוא עובד כבר 3 שנים במשרד 
אלו  ובימים  בת"א,  שרמן  דין  עורכי 
לקראת  דין,  כעורך  התמחות  מסיים 
במהלך  הדין.  עורכי  לשכת  מבחני 
הלימודים עשה תואר ראשון בכלכלה, 
במועצה  קראטה  כמדריך  והתפרנס 
ובמקומות נוספים, לגילאי ילדים ונוער.

העבודה   - להתאמן  ממשיך  "אני 
של  היתרון  לי.  מפריעים  לא  והילדים 
להתאמן  יכול  שאתה  הוא  הקראטה 
בעצמנו,  עושים  התרגילים  את  לבדך. 
צריכים  לא  והרגליים.  הידיים  עם 
פעמים  כך,  סל.  צריכים  ולא  כדור, 
מהבית  יוצא  אני  הערב  בשעות  רבות 
להתאמן באולם ספורט, ואם אני עסוק 
מוקדם  ולפעמים  בלילה  מתאמן  אני 
לקראת  השחר.  עלות  לפני  בבוקר, 
עד   5 השעות  בין  התאמנתי  התחרות 
6 בבוקר – אז הלכתי לתפילה ולהמשך 

שיגרת היום".

דן 3 ניצח את דן 5
 חיים רוט, אלוף הארץ בקראטה, תושב ניר גלים, מספר על דרכו בקראטה ועל קרב הגמר 

שזיכה אותו בתואר הנכסף לפני כחודשיים וחצי | חגי הוברמן



16 | מקצות החבל | ראש השנה תשע”ז ראש השנה תשע”ז | מקצות החבל | 17

*קיץ

20
16

 | 
"ו

ע
ש

ת

*



 ראש השנה תשע”ז | מקצות החבל | 1819 | מקצות החבל | ראש השנה תשע”ז

זכות  הינה  ספורטיבית  פעילות 
מטרתנו  במועצה.  תושב  לכל  בסיסית 

ילדים  מבוגרים,   - תושב  לכל  להעניק 
ונוער - אפשרות למימוש עצמי באמצעות 

מנוף  מהווה  הספורט  גופנית.  ופעילות  ספורט 
ולשיפור  מצוינות  לקידום  ערכים,  להטמעת  חברתי,  לגיבוש 
איכות החיים של התושבים. לפיכך, המועצה שוקדת על שיפור 

והרחבת התשתיות של מתקני הספורט העממי והתחרותי.
אנו במועצה מתחברים לתפיסה כי הספורט הוא כלי לשינוי 
אל  הספורט  את  להביא  מנסים  אנו  החוגים  במסגרת  חברתי. 
היישובים עצמם בהתאם למתקנים שנמצאים לרשותנו באותו 
יישוב. במסגרות המקצועיות - תחרותיות אנו משתדלים לרכז 
מאמנים  עם  אותם  ולקדם  אחד,  לאולם  והנוער  הילדים  את 

מקצועיים, בדרך למצוינות. 

מרוץ חבל יבנה מסכם שנה שלישית

בל"ג בעומר האחרון התקיים זו הפעם השלישית מרוץ חבל 
יישובי החבל. המרוץ הינו  בני  יבנה המסורתי, לזכר הנופלים 
משותפת  משפחתית  פעילות  ובין  מקצועי  מרוץ  בין  שילוב 

לפעילות  הילדים  את  ומעודדת  שמחנכת 
גופנית. לכן, הפורמט של מרוץ חבל יבנה שונה 
ברחבי  הנערכים  אחרים  רגילים  ממרוצים 

הארץ. 
גם השנה, התקיים המרוץ ביום חופש בשעות 
אחר הצהריים - כדי שכל בני המשפחות, בכל 
הגילאים, יוכלו להשתתף. כאמור, המרוץ לווה 
בהפנינג גדול, האימונים לילדים היו ללא עלות, 
במרוץ  חלק  לקחו  שבחבורה  הקטנים   - וגם 

דביר  למשפחת  משפחתי  גביע  הוענק  כן,  כמו  האפרוחים. 
מניר גלים על ריבוי המשתתפים, כאשר ההורים וכל ילדיהם 
ושותף  פעיל  היה  הנוער  התחנות,  בכל  במרוץ)!(.  השתתפו 
הנוער  רכז  בסיוע  זאת  האירוע,  בהפקת  מלא 
של המועצה ניר יעקבי ורכזי הנוער ביישובים. 
יחד עם זאת, כבשנים קודמות, חברה מקצועית 
את  וליוותה  ביצעה  לאתלטיקה  מהאיגוד 
המרוץ, כדי למדוד את הנתונים בצורה מדויקת. 
נהדר  סרטון  צולם  צפו,  שטרם  מכם  לאלה 
באמצעות רחפן, באדיבותו של דודי סיני תושב 
הרחבת בני דרום, שצילם בהתנדבות. סרקו את 

הברקוד לראות את הסרטון! 

איזו שנה נהדרת הייתה לנו - קבוצות 
חדשות, ליגות מרתקות, אירועים גדושי 
קהל, הורים וחברים רבים שבאו להיות 
חלק מענף הכדורסל שלנו. קבלו טעימה, 
על קצה המזלג, על מה שהתרחש השנה 

במגרשי הכדורסל בחבל.

חוגים
מתחיל  לכדורסל  שלנו  הספר  בית 
ד',  בכיתה  ומסתיים  ב'  בכיתה  כבר 
ומשתתפים בו 50 ילדים במושב בני דרום 

ובקבוצת יבנה.

פרחי הספורט שלנו
משתתפת  שהמועצה  השנייה  השנה  זו 
והספורט  התרבות  משרד  של  בפרויקט 
שנקרא "פרחי ספורט". מטרת הפרוייקט 
בגילאים  ילדים  שיותר  לכמה  לגרום 
גופנית  בפעילות  לעסוק  הצעירים 

תחרותית - פעמיים בשבוע - במחיר נוח. 
למועצה אושרו שתי קבוצות:

כדורסל בנים לכיתות ה'- ו', המשתתפים 
בפרויקט מזה כשנתיים. 

השנה  שזו  ד'-ו',  לכיתות  בנות  כדורסל 
הראשונה להשתתפותן.

בסך הכל משתתפים בפרויקט 35 ילדים. 
מהרצאה,  נהנו  הילדים  השנה  במהלך 

פעילות הורים וילדים ומאירוע ארצי.

נבחרות
עברה  מרתקת  עונה 
קבוצת  בסיומה  עלינו, 
דורגה  )ט'-י'(  הנערים 
כשסיימה  כמצטיינת 

בליגה.  השני  במקום 
משחקים  שחקנים   80

קבוצת  שונות.  קבוצות   5 ב- 
את  והציגה  פניה  שינתה  הבוגרים 

הכנסת של המועצה.  בתי  ליגת  כוכבי 
לקראת  להתארגן  מתחילה  הקבוצה 
לבוא  מוזמנים  וכולם  השנייה,  השנה 

ולקחת חלק.

ליגת בתי הכנסת
החלה  אשר  הכנסת,  בתי  אליפות 
כיוזמה להפעלת הקהילה בשנת תשס"ט 
לפעילותה.  סוגרת שנה שמינית   ,)2009(
לציבור  מענה  לתת  כדי  נוצרה  התחרות 

בליגות  משחקים  שאינם  המבוגרים 
ומעוניינים  השנה  במהלך  תחרותיות 
הקיץ.  לתקופת  אקשן"  ב"קצת 
לשמחתנו, הפרויקט צובר תאוצה משנה 
4 קבוצות מיישובי  - התחלנו עם  לשנה 
שבוע  סוף  במשך  שהתחרו  המועצה 
לבקשת  גדלה.  הליגה  שנה  ומדי  אחד, 
התחלנו  שורק,  נחל  האזורית  המועצה 
בשיתוף פעולה, וכיום הליגה 
10 קבוצות משתי  מונה 
ומתפרשת  המועצות 
שלושה  פני  על 
מיד   - חודשים 
לאחר חג השבועות 
לאמצע  ועד 
הקיץ.  חופשת 
ל-17  זכינו  השנה 
הגילאים,  בכל  קבוצות 
 ומעל 180 שחקנים ששיחקו 
בתקופה  משחקים    24 ב- 
יד  שלנו:  האלופות  זו.  קצרה 
)י'-י"ב( גלים  ניר  )ד'-ו'(,   בנימין 

 וקבוצת יבנה )בוגרים(.
האירועים  את  קיימנו  השנה  במהלך 
מידי  מקיימים  אנו  אותם  המסורתיים 
שנה: הפנינג הורים וילדים בחנוכה לילדי 
טורניר   - פורים  בול  סטריט  החוגים, 
יבנה,  בקבוצת  השנה  שהתקיים   3X3-ה
הענקנו  בו  לנבחרות,  העונה  סיום  טקס 
גביעים לשחקנים המצטיינים, וכן מפגש 

כמה כדורסל!
המנהל המקצועי של הכדורסל בחבל יבנה - אסי שלם

דבר מנהלת תחום הספורט במועצה – שורי לוי
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נערך  בו  הכדורסל,  לחוגי  העונה  סיום 
משחק הורים-ילדים להנאת הצופים.

ליגת בוגרים
בתחרות  השמינית  הפעילות  שנת 
לנו  ומציגה  מאכזבת,  אינה  הבוגרים 
של  סיומו  לאחר  חדשה.  אלופה  השנה 
המובילות  שתי  המשיכו  הבתים,  שלב 
גמליאל  ובית  יבנה  קבוצות  בית-  בכל 
לתוך  שלהן  המצוינת  היכולת  את   -
שהיה  הגמר  למשחק  ונפגשו  הפלייאוף 
צמוד והפכפך. שחקני קבוצת יבנה פתחו 
ויתרו וחזרו  היטב אבל בית גמליאל לא 
למשחק בהתמדה, ואפילו הובילו בסיום 
במחצית   .21-22 הראשונה  המחצית 
גמליאל  בית  המותחן.  נמשך  השנייה 
אך  הפער,  את  לצמצם  הצליחו  אמנם 
התואר הלך לקבוצת יבנה שניצחה -38

.42

של   MVP-ה המצטיין,  לשחקן 
יכולת  שהציג  כהן  דורון  נבחר  הטורניר, 
צלחת  את  הטורניר.  כל  לאורך  מצוינת 
האליפות העניק לקול מצהלות הצופים 
משה ליבר ראש המועצה, שהינו תושב... 

קבוצת יבנה.
במחצית צפינו בגמר תחרות הקליעה 
שלב  מנצח  ניצח  בה  נקודות,  לשלוש 
המוקדמות איציק צ'יקו עם 10 נק' בסך 
אוזן,  נתנאל  הגיע  השני  למקום  הכול. 
ולמקום השלישי ידידיה הרוש. את גביע 
המנצח בתחרות העניק מר יואב לנגרמן, 
הנהג האהוב של המועצה, שהיה שותף 
מלא בעבר בקבוצות הנוער שלנו, וליווה 
בטורניר  משחקים  שהיום  הילדים  את 
הבוגרים. יישר כוח לכל ראשי הקבוצות, 
לשורי ושריאל מנהלי מחלקות הספורט 
שורק,  ונחל  יבנה  חבל  במועצות 
מארק  שלנו  ולשופטים  לשחקנים 

ליבשין ודניאל טרבלסי.

גם לילדים חשוב לדאוג
לילדים  קצרות  ליגות  נפתחו  השנה 
ז'-ט'  כיתות  )קט-סל(,  ד'-ו'  מכיתה 
הילדים מתחרים  )נוער(.  י'-י"ב  )נערים(, 
וראינו  וספורטיבית  הוגנת  בצורה 
יפה  והשתתפות  נהדרים  משחקים 
את  שגדשו  ואחיות  אחים  הורים,  של 
להצטרף  מוזמנים  כולם  היציעים. 
מתחילים  הכדורסל  חוגי  להצלחה: 
ליגות  ועד  ב'  מכיתות  החל  בספטמבר, 
לתושבי   )99 ועד  שנה   18( הבוגרים 

המועצה.
לוי,  לשורי  תודה  לומר  הזמן  זה 
העזרה  על  הספורט,  מחלקת  מנהלת 
המועצה  לראש  בקשה,  בכל  והתמיכה 
להמשיך  הזכות  את  שנותן  ליבר  משה 
הפרויקט  ואת  הענף  את  ולהוביל 
התושבים  לכם  ובעיקר  הזה,  החשוב 
לתמוך  ומגיעים  ברגליים  שמצביעים 
ובילדים שלנו, תושבי  בבעלים, באחים 
ספורט,  לעשות  שמגיעים  המועצה 
שומרים על אורח חיים בריא, ועל הדרך 

גם מתחרים.
אנו כבר נערכים לשנה הקרובה, ואתם 
מיועדת  הפעילות  להצטרף!  מוזמנים 

למשתתפים מכיתה ד' ועד לבוגרים.
ספורטיבית  טובה,  שנה  בברכת 

ובריאה לכולם, אסי שלם.

זוכיםשנה
בני דרוםתשס"ט

גבעת ושינגטוןתש"ע
ניר גליםתשע"א
קבוצת יבנהתשע"ב
גבעת ושינגטוןתשע"ג
בני דרוםתשע"ד
יד בנימיןתשע"ה
קבוצת יבנהתשע"ו

עפות עם אילה
חברותיה של אילה צרויה ז"ל לקבוצת הכדורעף, זוכרות ואוהבות

כשהייתה  עוד  רבות,  שנים  במשך 
התווך  מעמודי  אילה  הייתה  נערה, 
יבנה".  "אליצור  הכדורעף  קבוצת  של 
המצליחה  וחברה  המגרש  על  מנהיגה 
הקבוצה,  שחקניות  את  סביבה  לרכז 
אילה  וצעירות.  מוותיקות  המורכבת 
לחיקוי  ומודל  תנאי  ללא  חברה  הייתה 

במגרש ומחוצה לו.
שורי לוי ונאווה אבירם )גרוס( החליטו 
לזכור את אילה במגרש שכל כך אהבה. 
רודגס"  "עוגיות  הפייסבוק  בדף  הפנייה 

הייתה בזו הלשון: "ברצוננו לקיים 
מעופפות  של  כדורעף  משחק 
האירוע  לדורותיהן.  יבנה  אליצור 

ששיחקה  אילה  של  לכבודה  יתקיים 
אם  נשמח  רבות.  שנים  בקבוצה 
להשתתף  שמעוניינות  עבר  שחקניות 
תיצורנה קשר". תוך מספר שעות הגיעו 
המלווה  גדולה  והיענות  רבות,  תגובות 
הגיעו  הארץ  קצוות  מכל  בהתרגשות. 
שיחקו  שבעבר  בנות  יבנה  לקבוצת 

בקבוצה - שחקניות שהיו חברותיה 

הטובות 
של אילה, 

למגרש  אותנו  החזירה  "אילה  שאמרו: 
לכבוד  חסרה".  כך  כל  הייתה  היא  אבל 
עליהן  משחק  חולצות  הודפסו  האירוע 
ישבו  ובקהל  אילה",  עם  "עפות  נכתב: 
חלק  לקחו  שאף  משפחה  ובני  חברים 

באירוע. 

חוגים תשע"ו
היה מיוחד ומוצלח, ומי שלא היה – הפסיד

השתתפו  תשע"ו  הלימודים  בשנת 
בחוגים  חמישי,  בימי  הספר,  בית  ילדי 
דרמה,  אורגנית,  לגו,  שחמט,  שונים: 
וטיסנאות,  באמנות  פיסול  קרמיקה, 
השחמט,  בחוג  הלימודים.  ליום  כהמשך 
וחיצוניות,  פנימיות  תחרויות  התקיימו 
והילדים שיחקו ברמה גבוהה. בחוג הלגו, 
הילדים למדו פיזיקה וטכנולוגיה, מכניקה 

והנדסה, הכול דרך בנייה בלגו.
חוג  היה  המבוקשים  החוגים  אחד 
של  בהדרכתה  יבנה,  בקבוצת  הקרמיקה 
נטע קנדל. הילדים לומדים את הטכניקה 
ומתנסים  הקרמיקה  הכנת  של  העדינה 

בעבודה בחמר.
בסיום עונת החוגים, נערך מופע משותף 

לחוג למחול ולחוג התעמלות הקרקע, בו 
הייתה נציגות של קבוצות מכל יישוב. כמו 
כן, לקחה חלק במופע נבחרת התעמלות 
הקרקע מקבוצת הבנות, שהשתתפה גם 
בתחרות התעמלות קרקע לבנות דתיות, 
והפגינה רמה גבוהה מאד של התעמלות 

וכוריאוגרפיה מדהימה. 
ספר  בית  לראשונה  נפתח  החודש 
שממוקם  יבנה,  בחבל  'גלים'  למחול 
רעות  של  בניצוחה  גלים  בניר  בסטודיו 
סמינר  בוגרת  למחול  מורה  טוויג, 
ותושבת  כשרונית  רקדנית  הקיבוצים, 

רחובות. 
פעם  הספר  בית  פועל  לעכשיו  נכון 
בשבוע, מתוך רצון להקים בהמשך הדרך 

להקת מחול. כמובן, אנו מאחלים לרעות 
הצלחה, ונשמח לראות את כולם.

 חוג הג'ודו בהדרכת דניאל גידטובסקי,   
יבנה,  מחבל  ילדים   70 השנה  מנה 
יבנה.  ומקבוצת  דרום  בני  גלים,   מניר 
איכותית  נבחרת  הוקמה  החוג  במסגרת 
בשבוע  פעמיים  שמתאמנת  קבוצה  עם 
)!(. לאחרונה, אף השתתפה  כבר 5 שנים 
בג'ודו  הארץ  באליפות  הנבחרת 

שהתקיימה בגבעת שמואל.
מצטרפת  השנה  כי  נציין  לסיכום, 
בן  לולו, ממושב  בן  למערך החוגים מירן 
זכאי, שתהיה אחראית על החוגים מטעם 
המתנ"ס ביישובים. אתם מוזמנים לפנות 

אליה בכל שאלה ועניין.



22 | מקצות החבל | ראש השנה תשע”ז ראש השנה תשע”ז | מקצות החבל | 23

אז מה היה לנו בתחום התרבות? המון. 
מבחר גדול של אירועים לכל הגילאים: 

מבוגרים וילדים, רק תבואו. 
התקיימה  שנה  כמידי  השנה,  גם 
בכל  לפעוטות  סיפור  שעת  תכנית 

יישוב, בגינה הקהילתית! 
השנה אף הפקנו עבור ציבור הנשים 
שני ערבי נשים מיוחדים במינם: בערב 
וחבל  המתנ"ס  המועצה,  עובדות  לכל 
שסיפרה  הצגה  הוצגה  בכלל,  יבנה 
של  מנשותיו  אחת  של  סיפורה  את 
של  מסר  שידרה  ההצגה  רצון.  גואל 
הנשים  זכו  בנוסף,  ותקווה.  אופטימיות 
רבקה  רחל  הזמרת  של  להופעתה 
הפעולה  ששיתוף  מזמור,  הספר  מבית 
מתהדק  הספר  בית  צוות  עם  המבורך 

משנה לשנה. 
הנשים  עבור  התקיים  נוסף  ערב 
בראש חודש ניסן, עם עדן הראל ועודד 
הספר  מבית  עלמ'ס  כשלהקת  מנשה, 
מזמור הנעימה את הערב. ציבור הנשים 
שנקראו  הרצאות  לסדרת  זכה  אף 
'דמיון ומציאות ביחסי אישות'. הנושא 
דפנה  הירצחה של  לאחר  תאוצה  תפס 

מאיר ז"ל שעסקה בכך רבות. עינת לב 
הרצתה מול קהל גדול של נשים, וכעת 
נוספת  הרצאות  לסדרת  ביקוש  יש 

שתעסוק בחינוך מיני בקרב ילדים. 
בשם  לנשים  הצגה  נערכה  כן,  כמו 
את  שמספר  בקטמנדו'  הזה  'הבית 
וכוללת הרבה  סיפור בית חב"ד בנפאל 
מהחיים,  ומרגשים  נחמדים  סיפורים 
כאשר האולם היה מלא עד אפס מקום. 
חני  בבני דרום הופיעו  בערב מקסים 
נתן  לא  פשוט  והקהל  פז,  ואורי  לבנה 
שעתיים  לאחר  מהבמה,  לרדת  להם 
התאהבו  עצמם  האמנים  הופעה.  של 
באווירה של בני דרום, עם חדר האוכל 

ותחושת הקיבוץ של פעם.
יבנה  בקבוצת  הוותיק  האזרח  בבית 
ערכנו ערב הצדעה לאמנים הוותיקים: 
ואהרון  ענק,  גיטרה  אמן  קיסר,  יהודה 
יהדות  ומלחין של  זמר, משורר  עמרם, 
תימן, שערכו יחדיו הופעה מיוחדת עם 

שלושת הבנים של אהרון עמרם. 
חדשה  מנויים  תכנית  הלאה?  מה 
מגוונות  הצגות  עם  להיפתח  הולכת 
כאן  יהיה  קליינשטין  רמי  ומיוחדות. 

בחנוכה מטעם 'בימות פיס'. 
לקברי  טיולים  מתוכננים  בנוסף, 
בתקופת  אמנו  רחל  בעקבות  צדיקים 
החגים. בקבוצת יבנה נקיים טיש מיוחד 
היפים,  כל השירים  לקראת החגים עם 
כן,  כמו  נוראים.  לימים  קודש  וניגוני 
בכרם  ובנים  אבות  לימוד  ערב  נקיים 
בכרם  שנתית  לתכנית  כפתיחה  ביבנה, 
ביבנה. אנו מבקשים להרחיב את מעגל  
המשתתפים ומזמינים את כולם לארועי 

התרבות השונים.
נוסף שהולך להתקיים בקרוב  אירוע 
לתרבות  האגף  של  ארצי  כפרויקט 
קובי  עם  יעקב',  'סולם  מופע  תורנית: 
נוסף,  אירוע  צברי.  ושי  ריבו  ישי  אוז, 
עם ארגון לב אבות – מתבגרים באהבה: 
שכוללים  ארציים  אירועים  סדרת 
לנוער  הורים  בין  קשרים  על  מפגשים 

והצגות.
לקלוע  מטרתי  אומר:  אישי  באופן 
לרצונם של תושבי  ביותר  באופן הטוב 
הצעות  לשמוע  אשמח  מאד  החבל. 
למופעים  ובקשות  ושיפור,  לייעול 

שונים. שתהיה לכולנו שנה טובה!

תרבות ללא הפסקה
דבר מנהלת תחום תרבות במועצה - ענת יעקב

מרכז היום לקשיש - מרכז של נתינה
כולנו כבר יודעים את חשיבותו, עוצמתו, אופיו וכל הטוב שמתגלה במרכז היום שלנו לקשיש. 

הפעם בחרנו לספר מעשה אמיתי )בשינוי השמות( מתוך שלל סיפורים מרגשים, שמחים, עצובים ומעצימים, 
שאנו חווים כאן במרכז יום חבל יבנה

מן המסדרון עולות צעקות היסטריות: 
"מישהו נפל! מישהו נפל!"

במקרים כאלו, אפילו לי, אחות טיפול 
נמרץ לשעבר, נופל הלב מגודל האחריות 

הכבדה.
עד  שעוברות,  המעטות  בשניות 
שמגיעים "בטיסה" אל הקשיש, עוברות 
מה  נפל?  איך  נפל?  מי  השאלות:  במוחי 

מצבו? 
אני מגיעה אל הנופל. והנופל – לא אחר 

מאשר אחד המטפלים – נתן שמו.
נתן מוטל על הרצפה - מפרכס, מחרחר. 
ראשוני  טיפול  עובדים,  האינסטינקטים 
מצלצלת  הצוות  מאנשי  אחת  לייצוב, 
את  לייצב  ממשיכים  ובמקביל,  למד"א, 

נתן. 
עוברות מספר דקות, נתן מראה סימני 
באחת,  ופתאום  קלים,  התאוששות 
נהפך מראה פניו וכל גופו נחרץ. נתן קם, 

הליכתו מהירה, דוחף את הסובבים.
נתן עדיין לא יציב. לא מדבר. צבע פניו 

אפור, מדמם. "נתן, לאן אתה הולך?"
ניתן  לא  ונחוש,  חזק  מאוד  נתן  אבל 

לעצירה.
"אולי  הבריקה:  המטפלות  אחת 
הוא  רחמים  רחמים?"  את  מחפש  הוא 
המטופל שלו, שבאותה שעה היה נמצא 
באולם הפנימי בפעילות. המשכנו לאחוז 
בנתן, אך הוא הודף אותנו. במקביל, רצים 
לא  רע,  נראה  נתן  רחמים.  את  להביא 

מדבר, לא נותן לטפל בו. 
רחמים הגיע. מדהים! נתן ישב ופשוט 

חייך, עכשיו רווח לו. 
לאחר מספר דקות, נתן קם שוב. דחף 
אותנו והפעם רץ למטבח. פחדנו שיפול, 

"נתן לאן?" נתן לא מדבר ולא עונה.
השעה"!  מה  "תראו  אמרה,  מישהי 
נתן,  שבה  השעה   ,10:00 הייתה  השעה 

כשמו כן הוא, נותן תרופות לרחמים.
רצנו להביא את התרופות, וברגעים אלו 
והתחילו  ההצלה  איחוד  מתנדבי  הגיעו 

לטפל בו.

וחיוך  נתנו לרחמים,  אנו  את התרופות 
של תודה הופיע על פניו של נתן.

נתן לא מסכים להתפנות.
לבית  לפנותו  החליטו  ההצלה  אנשי 

החולים, אך נתן לא מסכים.
היום,  מרכז  צוות  שאנו,  לנתן  הבטחנו 
נטפל ברחמים, אך זה לא עזר. רק לאחר 
שיחה טלפונית עם בן המשפחה, שהבטיח 
ברחמים,  ומטפל  אחריות  לוקח  הוא  כי 

הנהן נתן בראשו והסכים להתפנות.
טיפולים  ימי  לשלושה  אושפז  נתן 
נתון  בביתו,  נשאר  רחמים  ובדיקות. 
המשפחה,  בני  של  המסור  לטיפולם 
בנתן  גם  וטפלה  דאגה  שבמקביל 

שמאושפז בביה"ח. 
משפחתו של רחמים סיפרה שרחמים 
בהתנהגותו  שינוי  ושחל  לאכול,  הפסיק 
בכל תקופת אשפוזו של נתן. ביום חזרתו 
של  בהתנהגותו  שינוי  חל  שוב  נתן,  של 
רחמים, והוא חזר לאכול מידיו המסורות 

של נתן המטפל.

מחשבה  הושקעה  האחרונה  בשנה 
מרובה כיצד להטמיע את תחום הקיימות 
שהתקבלו  ההחלטות  אחת  יבנה.  בחבל 
ההטמעה  את  להתחיל  שיש  הייתה 
המועצה.  עובדי  אצל  ובראשונה  בראש 
המועצה  אנשי  שגם  תפיסה  מתוך 
גבוהה  מודעות  בעלי  להיות  צריכים 

מקצועי  קורס  לראשונה  נערך  לסביבה, 
לעובדי  הסביבה  ואיכות  לקיימות 
המועצה המסורים. הקורס נמשך על פני 
11 מפגשים שונים, בהם למדו העובדים 
כיצד ניתן להפוך את המקום בו אנו חיים 
הסיום,  במפגש  כולנו.  עבור  יותר  לטוב 

יצאו כולם לטיול סיכום מיוחד. 

מיוחדת  בפעילות  הטיול  של  שיאו 
בקיבוץ בארי, שם נפגשו עם איש מיוחד 
יובל  בר.  יובל  בנפשו,  הקיימות  שנושא 
ערך סקירה של פעילות המיחזור בקיבוץ. 
איציק  עם  המשתתפים  נפגשו  בהמשך, 
קריספל, פעיל חברתי שנותן את נשמתו 

לקידום העיר דרך עמותת אחוזת נגב.

קורס קיימות לאנשי המועצה
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ותוכן  בפעילות  ומלא  גדוש  קיץ 
עשרות  כאשר  הנוער,  יחידות  על  עבר 
במסגרתן,  השנה  נערכו  פעילויות 
ובנות  הנוער  ורכזות  רכזי  באמצעות 
השוטפות  הפעילויות  לצד  השירות. 
התקיימו  היישוביים,  הנוער  במועדוני 
איכותיות  שיא"  "פעילויות  יישוב  בכל 
בן  במושב  טעימות:  הנה  במיוחד. 
ערבי  התקיימו  לפוטבול,  יצאו  זכאי 
נסיעה  לבנות,  חלה  הפרשת  ירוק,  אור 
לפיינטבול, ערב 'על האש' עם קריוקי. 
זריחה  לטיול  נסעו  גמליאל  בבית 
תקוה,  בפתח  לאייג'מפ  יצאו  מקסים, 
טיול  באבלגול,  פעילות  התקיימה 
'המירוץ  של  מגניבה  פעילות  לצפון, 
למיליון', שבת סמינריון נוער ועוד. בניר 
האש,  ועל  בריכה  פעילות  קיימו  גלים 
לצפון,  טיול  מדליקים,  בריחה  חדרי 
למיליון',  'המירוץ  לאייג'אמפ,  נסיעה 
בבני  ועוד.  לשקט",  ל"הזמנה  נסיעה 
קפצו לבאבלגול, טיול לצפון, על  דרום 
בנים  ערב  לאייג'אמפ,  נסיעה  האש, 
וערב בנות, סדנת בישול שטח מטורפת 
וושינגטון  וגבעת  ביבנה  כרם  גם  ועוד. 

היו שותפים מלאים לפעילות.
פעילויות  נערכו  זאת,  כל  לצד 
פתיחת  ערב  הנוער:  לכלל  מועצתיות 
והופעה  מהשמיניסטים  פרידה  חופש, 
של שחר חסון, ערב בית מדרש וקורס 

מד"צים.

מהיר  אינטראקטיבי,  כך  כל  בעולם 
חשיבות  קיימת  ציני,  גם  ולעיתים 
לחוויה   - מתמיד  יותר  כנראה   - גדולה 
בן  כל  ולפעילות של  האנושית, למפגש 

ובת נוער עם נוער בני גילם.
לספק  משתדלים  הנוער  ביחידת 
חינוכי  פעילות שתכלול תוכן בעל ערך 

בני  של  פורמאלי  הבלתי  במרחב  מוסף 
הנוער במהלך כל השנה ובמאמץ מוגבר 
בחופשות. נשמח תמיד להצעות, הערות 

והארות!
כאן בשבילכם,

ניר יעקבי 
מנהל יחידת הנוער וצוות הנוער במועצה 

"זרעי קיץ 

נישאים ברוח 

מעירים זיכרונות 

מעוררים ערגונות 

זרעי קיץ באים בנחיריים 

ורומזים איזה קיץ 

הולך להיות"

מאיר אריאל

מבצע אמץ מדשן | גדי סימוןקיץ ביחידת הנוער!

כפי שהובטח, יצאנו למבצע חלוקת 
 – יותר  המוכר  בשם  או  מדשנים, 
את  להגביר  מנת  על  קומפוסטר, 
הסביבה  ולאיכות  לקיימות  המודעות 
מאפשר  מדשן  יבנה.  חבל  ברחבי 
האוכל  שאריות  את  להפוך  אחד  לכל 
 - איכותי  דשן  לחומר  בבית  שנותרות 
הנזרקת  האשפה  כמות  צמצום  תוך 
האשפה  שקיות  צמצום  לפחים, 
'אמץ  המבצע  במסגרת  הפחים.  ופינוי 

משפחות  לכ-30  חולקו  קומפוסטר' 
מדשנים חדשים ואיכותיים. המשפחות 
התכנסו לערב מיוחד שבו עברו הדרכה 
מפי איש מקצוע. מעתה, יפחיתו אותן 
המשפחות את כמות האשפה האורגנית 
המושלכת לפחי האשפה, למענן ולמען 
הסביבה. המדשן חוסך לא פחות מ-50% 
לשמור  ומאפשר  הביתית  מהאשפה 
מסריחה,  ולא  יבשה  אשפה  בבית 

והעיקר – ירוקה.

איכות הסביבה אינה רק סביבה ירוקה, 
איכותית  סביבה  עצים.  ונטיעת  מיחזור 
ושיתוף  רעות  חברתי,  קשר  גם  טעונה 
טוב  טוב שכן  לחינם אמרו:  לא  פעולה. 
מאח רחוק. לכן, אחת מפעילויות השיא 
של האגף הירוק במועצה הייתה הפעלת 

הגינות הקהילתיות. 
יחד,  עובדים  אנו  הקהילתית  בגינה 
בידינו  ויוצרים  הילדים  את  משתפים 
בעשר  והכל  נעימה,  ירוקה,  יפה,  גינה 
בניר  קמו  קהילתיות  גינות  אצבעותינו. 
ובבני דרום, כאשר  יבנה  גלים, בקבוצת 
מקום  ליצור  היא  הגינה  ממטרות  אחת 

והורי  לילדי  קבוע  בסיס  על  מפגש 
נערכה  מהמפגשים,  בחלק  הישוב. 
דרום.  ובבני  גלים  בניר  סיפור  שעת 
ענת  ביוזמת  נערכה  הסיפור  שעת 
יעקב מנהלת התרבות במתנ"ס, ועל כך 

תודתנו לה. 
תמיד  ולא  חם  מעט  הקיץ  בתקופת 
עם  מתכוונים  אנו  לכן,  נמצאים.  כולם 
קבועה  למתכונת  לחזור  החופש,  סיום 
הקהילתיות.  בגינות  מפגשים  של  יותר 
נאחל לכולנו שנה טובה והמשך עשייה 

מקיימת,
גדי סימון רכז קיימות ואיכות הסביבה 

גינות קהילתיות
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המועצה  שקיבלה  מענק  במסגרת 
הסכום  כגובה  לתת  מצידה  )שהתחייבה 
עמיח"י,  הספר  בבית  הוקם  שקיבלה(, 
בגינת הקיימות ובגינה של שוש "גן שיר 

השירים". 
המתארות  בנויות  טרסות  היפה,  בגן 
שיר  במגילת  המתואר  הגן  מבנה  את 
וצמחי  העצים  מכלול  על   - השירים 
יישתלו  בגן  בה.  המוזכרים  הבשמים 
צמחי בושם ותבלין המתוארים במגילה, 

יוצב שילוט נאה שיסביר למבקרים על 
המפיקים  עצים  בו  ויישתלו  הגן,  מבנה 
צוף - כחלק מהתייחסות לבעיית הכחדת 
פתרון  לה  מצאו  לא  שעדיין  הדבורים 
להודות  הזדמנות  זאת  ראוי.  עולמי 
לאסי  הספר,  בית  מצוות  ויובי  לשוש 
קריק שתכנן את הגן, לבטי כהן שמלווה 
באיגוד  הקיימות  בתחום  ספר  בית  את 
המועצה  ולראש  המנהלת  לרחל  ערים, 

משה ליבר על תמיכתם בפרויקט.

'עלה קטן' בחבל יבנה: אברהם פריד במפגש בבית ספר מזמור 
בגבעת וושינגטון

אברהם  היהודי-חסידי  הזמר  ענק 
גבעת  החינוך  בקריית  ביקר  פריד 
היכרות  מפגש  במסגרת  וושינגטון, 
עם חברי סגל ותלמידי "מזמור" - בית 
הספר הגבוה למוזיקה גבעת וושינגטון 
מכללת  של  למוזיקה  האקדמי  והחוג 
גבעת וושינגטון. פריד שהתקבל בחום 
על  ומנהליה  החינוך  קריית  את  בירך 
המוזיקה  בתחומי  הברוכה  העשייה 
היהודית עם הקמת בית הספר 'מזמור' 

והחוג האקדמי למוזיקה.
נגינה  רווי  שהיה  המפגש,  של  שיאו 
קריית  מנכ"ל  כאשר  היה  ושירה, 
סעדה,  יקי  וושינגטון  גבעת  החינוך 
פרי  ייחודית  מתנה  לפריד  העניק 
מרביעיית  המורכבת  מוזיקלית  יצירה 

לפעילותו  הערכה  לאות  כליזמרים, 
בארץ  היהודית  המוזיקה  להפצת 

ובעולם. 
סעדה ברך את פריד ואמר: "הנהלת 
גאה  וושינגטון,  גבעת  החינוך  קריית 
האמנות  במעוז  אותך  לארח  ונרגשת 

והמוזיקה של המגזר הדתי לאומי, בית 
והחוג  מזמור  למוזיקה  הגבוה  הספר 
שיריך,  במכללה.  למוזיקה  האקדמי 
במוזיקה  ברזל  צאן  נכסי  המהווים 
עונג  יהודי  לכל  מעניקים  היהודית, 
והנשמה.  הלב  את  ומרחיבים  צרוף 
המורים והסטודנטים שואבים השראה 
אוצר  היוצרים  וניגוניך,  משיריך  רבה 
מושלם של מוזיקה ויראת שמיים כשם 

האלבום האחרון שלך".
הנהלת  יו"ר  גם  השתתפו  באירוע 
בנצי  וושינגטון  גבעת  החינוך  קריית 
ד"ר  למוזיקה במכללה  דל, ראש החוג 
עדינה פורטוביץ', מנהל ומייסד מזמור 
נאור  והמוזיקאי  הרב  וכן  וייס  איציק 

כרמי, דיקאן הסטודנטים.

גן שיר השירים | גדי סימון
כיצד הפכה מגילת שיר השירים ממגילת קלף, ממשל נפלא של שלמה המלך, לגינה פורחת? 

מתחברים לאדמה בגבעת וושינגטון

הם  ישראל  חגי  של  רבים  סמלים 
המאכלים שאנו מצווים או נוהגים לאכול 
בהם: רימון ודגים בראש השנה, סופגניות 
אוזני  בפסח,  מצות  בחנוכה,  ולביבות 
המן בפורים, מוצרי חלב בשבועות ועוד. 
ההשפעות  על  רבות  מדברים  שנה  מדי 

החגים,  מאכלי  אכילת  של  הבריאותיות 
על המלצות לגבי אופן אכילתם, חסרונות, 

יתרונות וסגולות וגם מחקרים שונים.
בימים הקרובים יפתח את שנתו ה-13 
- בית הספר לרפואה  בית ספר "אדמה" 
בגבעת  מתקדמות  ותרפיות  משלימה 
וגוברת  שהולכת  המודעות  וושינגטון. 
אל  מביאה  המשלימה  הרפואה  לתחומי 
מדי  רבים  תלמידים  הוותיק  הספר  בית 

שנה. 
תכניות  מספק  "אדמה"  הספר  בית 
גוף  איזון  רבות:  והסמכה  הכשרה 
נטורופתיה,  הוליסטית,  ותזונה  נפש 
טיפולית,  רכיבה  הידרותרפיה, 
שיטת  קואורדינטיבית,  רפלקסולוגיה 
במי  אלכסנדר  בטכניקת  שאו'-טיפול 

בריכה, הכשרת מטפלים בצ'י קונג רפואי, 
מודרך  דמיון  הוליסטי,  עיסוי  שיאצ'ו,  זן 
ככלי טיפולי, פרחי באך, יועצי פנג שוואי 

ותכניות ייחודיות נוספות.
שמח  "אני  הספר:  בית  מנהל  בלו,  טל 
ועוד  עוד  מתווספים  שנה  שבכל  לראות 
הטבעית  הרפואה  כי  שמבינים  אנשים 
לבריאות  ביותר  הנכונה  החיים  דרך  היא 
זאת  להעביר  ומעוניינים  והנפש  הגוף 
בבית  והמרצים  הלימוד  תכניות  הלאה. 
הספר נבחרו בקפידה ונחשבים למובילים 
את  לקדם  לנו  חשוב  בתחומם.  בארץ 
משתפים  ואנו  המצטיינים  התלמידים 
רפואי  במחקר  הלימודים  במהלך  אותם 
הלימודים הם  ולאחר  ברפואה משלימה, 

אף משמשים כעוזרי הוראה במכללה".

איש  "לכל  הממלכתי  הטקס  במסגרת 
כעשרים  של  תערוכה  הוצגה  שם",  יש 
"צילום  משתתפי  של  נבחרים  צילומים 
בגיל" מרחבי הארץ. חברי ניר גלים, ניצולי 
"צילום  בתוכנית  שהשתתפו  השואה 
את  להציג  נבחרו  החולפת,  בשנה  בגיל" 
ביום  שהתקיימה  בתערוכה  צילומיהם 
מתוך  חמש  ישראל.  בכנסת  השואה 
היו  בתערוכה  שהוצגו  תמונות  עשרים 
של ניצולי שואה מניר גלים: לאה לנדסמן, 
אסתר אונגר, שרה שפר, דוד )דוגו( לייטנר 
הנבחרות  התמונות  בעלי  שמר.  ושרגא 
הוזמנו לקחת חלק בטקס הממלכתי ביחד 
הביקור  במהלך  משפחותיהם.  בני  עם 
בכנסת ניצבו הצלמים המציגים בתערוכה 
או  הרעיון  על  וסיפרו  תמונותיהם,  לצד 

האירוע שביקשו לבטא בתמונה.
לאחר סיום הטקס הוזמנו המשתתפים 

ישבו  שם   - הכנסת  ועדות  מחדרי  לאחד 
סביב שולחן הוועדה, כשבני משפחותיהם 
דברי  שמעו  הנוכחים  מסביב.  יושבים 
תוכנית  ומנהלת  אש"ל  מנציגי  ברכה 
'צילום בגיל', סיגל הראל מור. יו"ר הכנסת 
יולי אדלשטיין, אישי ציבור וביניהם חברי 
כנסת רבים, התעניינו בצילומי התערוכה 

והקשיבו לסיפורם האישי של הניצולים.
של  הסוציאלית  העובדת  גולה,  אברו 
סיפרה:  הקבוצה,  את  שליוותה  גלים  ניר 
"הביקור בכנסת היה חוויה מרגשת עבור 
וכמובן  משפחותיהם  ובני  המשתתפים 
עבורי. לראות את הדרך שעשו הניצולים 
בגאון  העמידה  ועד  ההשמדה  ממחנות 
הנבחרות  כשתמונותיהם  ישראל,  בכנסת 
ושרי  כנסת  חברי  בפני  בהערכה  מוצגות 
ממשלה ועוד אורחים רבים, סימלה בעיני 

את ניצחונם האישי".

'צילום בגיל' בניר גלים

חבלי זיכרון
ולגבורה,  לשואה  הזיכרון  יום  בערב 
שירות  של  הבכיר  הפיקוד  סגל  ערכו 
שב"ס  נציבת  בראשות  הסוהר,  בתי 
בבית  ביקור  קלינגר,  עופרה  גונדר  רב 
במושב  השואה  זיכרון  להנחלת  העדות 
סגל  עסק  הביקור  במסגרת  גלים.  ניר 
חיים,  הצלת  בסוגיות  הבכיר  הפיקוד 

ביקור  ערכו  וכן  וזיכרון,  הדדית  ערבות 
את  המספר  הזכוכית'  'בית  בתערוכת 
הונגריה,  יהודי  של  הייחודי  סיפורם 
הצלת רבים מהם בשלהי המלחמה ועל 
תהליך חזרתם לחיים של ניצולי השואה 

וחלקם בתקומת מדינת ישראל. 

צלילים של זיכרון

ולגבורה  לשואה  הזיכרון  יום  בערב 
טקס  גלים  בניר  העדות  בבית  התקיים 
"צלילים  הטקס  ומרגש.  ייחודי  זיכרון 
שמאחורי  בסיפורים  עסק  זיכרון",  של 
השואה.  בתקופת  שנכתבו  שירים 
את  הנוכחים  שמעו  הטקס  במהלך 
מוכרים  שירים  של  מוכר  הלא  סיפורם 

שהפכו לסמל של ימי הזיכרון. 
הכותבים והמשוררים, רובם לא שרדו 
שירים  אנונימיים.  נותרו  השואה,  את 
אלה, כמו "התחנה הקטנה טרבלינקה", 
"העיירה בוערת" ו"פונאר" זכו לעיבודים 
וביצועים מחודשים וייחודיים, פרי עטו 

וניצוחו של מר אלדד שרים. 
הטקס,  את  הרכיבו  שירים  שישה 
את  שרדו  לא  מכותביהם  כשחמישה 
המלחמה. רק הכותב והמלחין של השיר 
"פונאר" זכו לראות את שירם מתפרסם 
השואה.  מסמלי  לאחד  והופך  בארץ 
מלחין השיר, אלכסנדר וולקוביסקי, היה 
הלחנה  לתחרות  ניגש  כאשר   11 בן  רק 
זכה  ואף  שכתב,  הלחן  עם  וילנה  בגטו 

במקום השלישי בתחרות.
וברגש  בכישרון  נוגנו  בטקס  השירים 
אשדוד  הסימפונית  התזמורת  ידי  על 
והושרו על ידי שלושה זמרים: חנן יובל, 
בית  בוגר  לוי,  נדב  והילד  ארי,  בן  חנן 
ניהולו  תחת  זאת  כל   - למוזיקה  הספר 
האומנותי של מר אלדד שרים. במהלך 
הטקס נשא דברים שר האוצר, מר משה 
של  הכבוד  כאורח  שהשתתף  כחלון, 

האירוע.
וסיפוריהם  השירים  באמצעות 
נוספת של מאבק  לדרך  התוודע הקהל 
בגטאות  הרוחנית  ההישרדות  על 
לשמור  המאמץ  של  נוסף  פן  ובמחנות, 

על רוח אנושית במציאות לא אנושית.
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קים
מפרגנים לעס

מטפלת  קלינית,  סוציאלית  עובדת  לביא,  אילנה  בעלת העסק: 
משפחתית וזוגית ומטפלת במשחק לילדים. 

ההתמחות שלי: פסיכותרפיה לילדים עם קשיים התפתחותיים 
הדרכת  וכן  ומשפחתי,  דיאדי  פרטני,  בטיפול  עוסקת  ורגשיים. 

הורים. 
חשוב לדעת: בקרוב תיפתח קבוצה טיפולית לשיפור מיומנויות 

חברתיות.
לפרטים נוספים: 050-5701004

בעל העסק: מרדכי גואטה.
ההתמחות שלנו: שירותי דפוס, גרפיקה והפקות יוקרה, לרבות 
דפוס דיגיטל, שילוט, מגנטים, כרטיסי ביקור, הזמנות לאירועים, 
פולדרים,  צבעוני,   A4 חברה  נייר  פנקסים,  משרדית,  ניירת 
ועיצוב  גרפיקה  שירותי  גם  מציעים  ועוד.  קנבס  על  הדפסה 

במידת הצורך. משלוחים עד הלקוח.
הייחודיות שלנו: מענה מקצועי ורמת שירות גבוהה. מניסיוננו 
המיוחדים  לצרכים  קשובים  ולהיות  להכיר  למדנו  השנים  רב 
חברות, עסקיים  מוסדיים,  מגזרי המשק:  לקוחותינו מכלל  של 

וכמובן פרטיים.
אני מאמין: מתן שירות ויחס אישי בעידן הטכנולוגי.

לפרטים נוספים והזמנות:
adar-7@actcom.co.il ,08-9431704 

בעלת העסק: נטע אפרתי-קנדל. אמנית, נשואה, ואם לשלושה. 
)B.A כללי( במדעי הרוח והחברה, תעודת  בוגרת מכללת ספיר 
מיוחד.  לחינוך  הוראה  ותעודת  לאמנות  בכיר  מוסמך  מדריך 
נוער בחינוך הבלתי פורמאלי,  ניסיון בהדרכת ילדים, בני  בעלת 

אנשים עם צרכים מיוחדים ומבוגרים. 
ההתמחות והייחודיות שלנו: חוגי קרמיקה לילדים ונוער, מבוגרים 
ובעלי צרכים מיוחדים. סדנאות חד פעמיות זוגיות, משפחתיות, 
לילדים,  פרטיים  אנו מציעים שיעורים  בנוסף,  ועוד.  קבוצתיות 

הנחיית קבוצות העצמה ומכירה של כלים ומוצרים מקרמיקה.
עוד במתחם: סטודיו "צבעים משלימים - בית לסדנאות יצירה".
אני מאמין: תמיד לזכור לרשום בלו"ז השבועי: "לפנות רגע של 

נחת ליצירה וביטוי אישי". 
לפרטים נוספים והזמנות: נטע 050-6998318,

 netkandel@gmail.com, וגם בפייסבוק – נטיעה.
שעות פעילות: 8:30-16:00 ובתיאום טלפוני.

           מפרגנים לעסקים         בחבל יבנה

נטיעה - העצמה וצמיחה 
דפוס אדרבאמצעות יצירה

אילנה לביא – מטפלת בילדים סולומון סוכנות לביטוח 
פנסיוני בע"מ

בעל העסק: יאיר סולומון.
ההתמחות שלנו: מומחים בביטוחי חיים, בריאות, סיעוד, ביטוח 
פנסיוני, ניהול פיננסי וביטוח נסיעות לחו"ל. עובדים עם חברות 

הביטוח ובתי ההשקעות המובילים.
אישי  שירות  ללקוח  הנותנת  בוטיק  סוכנות  שלנו:  הייחודיות 

אמין ומקצועי.
אני מאמין: אל תוותרו על הקשר האישי - לא עושים ביטוח בלי 

סוכן ביטוח אישי.
לפרטים נוספים: 052-6754450.

אי
 זכ

בן

יבנה
קבוצת 

גלים
יר 

דרוםנ
בני 

היצירה באדיבות סימה ששון 
סדנאות  מדריכת  תחומית,  רבת  יוצרת  אמנית 
מוסמכת  תעסוקה  ומדריכת  לקבוצות  אמנות 
והבריאות.  הרווחה  משרדי  מטעם  לקשישים 
במספר  עבודותיה  את  הציגה  לאחרונה 

תערוכות שונות. 
לפרטים נוספים והזמנת סדנאות: 050-6998689

+J סטודיו פילאטיס

גופני,  בחינוך  ראשון  תואר  בעלת  גילור,  יהודית  העסק:  בעלת 
בונה  התעמלות  מדריכת  ומזרון,  מכשירים  פילאטיס  מדריכת 
 surfset-ו  Trx לידה,  ולאחר  בהיריון  לנשים  עצם, התעמלות 

.Trigger point ומטפלת בשיטת
בלבד.  לנשים  מכשירים  פילאטיס  שיעורי  שלנו:  ההתמחות 

השיעורים בקבוצות קטנות של עד שלוש נשים בקבוצה.
הייחודיות שלנו: השיעורים הם אישיים וכל תלמידה מתרגלת 
שיעור שבנוי לצרכיה, ולכן ניתן להתקדם יותר בעבודה על חיזוק 
השרירים והליבה. במקרה שישנן פציעות גופניות או פתולוגיות 

יש שימת דגש על תרגול משקם. 
אני מאמין: יחס אישי לצרכי המתעמלת, ותכנית מותאמת לכל 

אחת.
לפרטים נוספים: 050-5745480

אל
מלי

ת ג
DIYבי

1. צובעים את הגלגל בתרסיס צבע )ספריי(.
2. משאריות בדים - גוזרים רצועות. 

3. יצירת הפרחים - בעזרת חוט ומחט תופרים 
תפר פשוט בקצה הבד, לאורכו.

4. לאחר התפירה מכווצים עד שנוצר הפרח 
ומסיימים בקשר.

 לאחר שהגלגל יתייבש והפרחים מוכנים 
אפשר לעבור להרכבה:  

5. בעזרת דבק חם מחברים את הפרחים.
6. אפשר להוסיף כיד הדמיון.

חג שמח!

יצירה לסוכות

קישוט - מיחזור גלגל אופניים

סימה ששון

רוצה לפרסם את
העסק שלך?

שלח אלינו ונפרסם בעלון הבא
 ובדף הפייסבוק של המועצה
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התנדבות בשבילי
"צורך חיים ואהבה לזולת!!"

כמה שנים אני מתנדבת?
לחבר  המועדון  את  ניהלתי  שנים.  המון  כבר  ומתמיד.  "מאז 
הוותיק,  החבר  למען  בעמותה  חברה  הייתי  גלים,  בניר  הוותיק 
ומפעילה "בית חם" עבור חברים ותיקים ביישוב. לפני 17 שנה 
הקמתי את "יד שרה" באשדוד יחד עם חבר ותיק, ועד היום אני 

מתנדבת גם שם".  
מה גרם לי להתחיל להתנדב?

"ההתנדבות מגיעה מהבית. ההורים היו תמיד עוזרים ומסייעים 
לאחרים. כאשר הגענו לגור בניר גלים, התנדבתי בוועדת חינוך, 

לילדים הראשונים של המשק.  גננת במשך שנתיים  הייתי  וגם 
לילדים  בהתנדבות  עזר  שיעורי  לתת  המשכתי  מכן,  לאחר 

ביישוב". 
חוויה מיוחדת במהלך ההתנדבות

שרה"  ל"יד  מרגשים.  סיפורים  הרבה  לי  היו  השנים  "במהלך 
מגיעים אנשים עם סיפורים משפחתיים מורכבים. בתחילה, היו 
רק 6-8 אנשים במועדון והייתי "מחזרת" אחרי אנשים שיגיעו 
על מנת לקחת חלק בפעילות המועדון וכאשר היה צריך - גם 
הייתי נוסעת להביא אותם מהבית. תמיד קיבלתי אותם בפתח 
חברים  כ-25  במועדון  יש  כיום,  ונשיקה.  חיבוק  עם  המועדון 

שלוקחים חלק פעיל בפעילות".

התנדבות בשבילי
"לתרום לחברה כמה שאני יכול, להיטיב עם האנשים. זה נותן 
סיפוק אישי. במל"ח אני כבר מתנדב שנים רבות, עוד מהתקופה 

בה עבדתי באופן רצוף".
כמה שנים אני מתנדב?

"במל"ח אני מתנדב למעלה מ-20 שנה, מאז שהקימו את מל"ח. 
בעמותה לחבר הוותיק אני מתנדב כ-10 שנים. בבית העדות  כ-8 

שנים".
מה גרם לי להתחיל להתנדב?

"פנו אלי ממל"ח ומהעמותה והסכמתי להתנדב. אני לא אוהב 
במל"ח  אלי.  כשפונים  לעשייה  מוכן  אבל  עצמי,  את  לדחוף 
הייתי אחראי על אספקת המים בשעת חירום ביישובים. ערכנו 

תרגילים של מל"ח במשך השנה, בתקווה שלא נזדקק לזה. כמו 
כן, השתתפתי בהתנדבות במבצעי 'עופרת יצוקה' ו'צוק איתן' 

ככונן במועצה".
חוויה מיוחדת במהלך ההתנדבות

בעופרת  שוטפת.  היא  הפעילות  במיוחד.  מרגש  סיפור  "אין 
יצוקה עזרתי למצוא את המקומות שבהם נפלו טילים, בעיקר 

בבני דרום. כמו כן, הייתי שייך אז לצח"י ביישוב".
האולטימטיבי.  המתנדב  הוא  "בוז'ה  אנגל:  דוד  הקב"ט  ומוסיף 
מה  כל  עושה  תמיד  ראשונה,  מדרגה  מים  בענייני  מומחה 
שמבקשים ממנו ותמיד עם חיוך על השפתיים. בין המתנדבים 

הוותיקים במל"ח, ועדיין מתנדב!".

פינת מצדיעים למתנדבים
מצדיעים למתנדב - 

שמואל בר כתר )בוז'ה(
 20 שנות התנדבות

דרום,  בני  תושב   ,1941 יליד  )בוז'ה(,  כתר  בר  שמואל 
לחבר  בעמותה  הנהלה  כחבר  היום  במרכז  מתנדב 
הוותיק, וכן מתנדב במל"ח, בוועדת הביקורת של בית 

העדות, וחבר מזכירות.

מצדיעים למתנדבת -
שרה לייטנר: "יד שרה" מושטת תמיד

מבין  שישית  נולדה  גלים,  ניר  תושבת  לייטנר,  שרה 
שבעה אחים למשפחה דתית-ציונית בירושלים. הוריה 
עלו לארץ בשנת 1924 מפולין כשהיו בני 15. במשך 35 
שנה עבדה בקונסרבטוריון באשדוד כמורה לקלרינט, 
וניצוח. "עד היום אני ממשיכה ללמוד, ליצור  חלילית 

ולעשות מוסיקה באהבה", היא מעידה על עצמה. 

נעים להכיר: 

מנהלת תחום הגיל הרך: חיה שרעבי
בדרך,  והשלישי/ת  בנות   2  + נשואה   ,35 בת 
כתבה  )ראו  במועצה  הרך  הגיל  מנהלת 

נפרדת(. 
אוחיון,  ממשפחת  במקורה  אשדודית 
למדה באולפנה באשדוד, שירתה שירות 
לאומי כמדריכה ב'ארץ מורשת' בהרצליה, 
ובבאר שבע במדרשה לטיולים. אחרי שחרורה 
בקרימינולוגיה  ראשון  תואר  אשקלון  במכללת  למדה 
וסוציולוגיה. "עברתי לירושלים אחרי שסיימתי תואר ראשון, 
תכנית  וניהלתי את  מיוחד,  חינוך  לילדי  במכון שלוה  עבדתי 
אחר הצהריים. במשך 8 שנים עבדתי במתנ"ס בגבעת שאול 
היא  מתנ"ס",  מנהל  וסגנית  קהילתית  כעובדת  בירושלים 

מספרת. 
ובשנה האחרונה  3 שנים,  גרו  לנחושה, שם  מירושלים עברו 
בנגב, שם  – קיבוץ מתחדש מעורב  גרה בקיבוץ כרמים  היא 

היא מקווה לבנות את ביתה. 
יבנה.  בחבל  בתפקידה  מכהנת  היא  האחרונות  וחצי  בשנה 
מספרת,  היא  הרך",  הגיל  תחום  מנהל  שמחפשים  "שמעתי 

"הצעתי את עצמי, והתקבלתי". 
בצורה  הכל  לעשות  ניתן  והתמדה  השקעה  "עם  לחיים:  מוטו 

הטובה ביותר".

רכזת צהרונים של חבל יבנה: שולי בסט
תושבת גן יבנה בשנים האחרונות, במקור 
עוסקת  אדלר,  מכון  בוגרת  מאשדוד. 
במסגרות  שנה  כ-30  הרך  לגיל  בחינוך 
פרטיות. גם כעת מתכוונת להמשיך את 
פעילותה בגן הילדים באשדוד ובמקביל, 
עובדת כמדריכה "בבית אפל" - כפר ילדים 

שבגן יבנה.
 תפקידה לרכז את צהרוני המתנ"ס הפועלים ביישובים  השונים. 
וגם על מועדוני  גם על צהרוני הגנים  כוללת פיקוח  אחריותה 
בצהרונים  הספר(.  בית  לילדי  הצהריים  אחר  )מסגרות  ל"ב 
מנחה,  ארוחת  ובנוסף  ומזינה,  חמה  ארוחה  הילדים  מקבלים 
המרכזיות  המשימות  אחת  גן.  בכל  המופעל  חיצוני  חוג  וכן 
הלימודי  החומר  וריכוז  הצוות המקצועי  ליווי  הינה  בתפקידה 
והחינוכי שיועבר בצהרונים, כמו גם לדאוג לתכנים, לפיתוחם 

ואף שיקופם להורים.
פרוייקט  בצהרונים  יופעל  הנוכחית  הלימודים  בשנת  "בנוסף, 
חדש בשם "משפחות אלופות" בשיתוף הצוות החינוכי, הילדים 

ומשפחותיהם, פרטים נוספים בהמשך..." היא מציינת.
מוטו לחיים: להעניק לכל ילד בצהרונים שמחה בלב, חיוך על 

השפתיים ואור בעניים.

קב"ס: יועד נופך
רבים מתבלבלים לפעמים בין קב"ס לקב"ט. 
עוסק  קב"ט  מראש:  טעות  להסיר  כדי  אז 
בביטחון, קב"ס עוסק בחינוך. קב"ט הוא 
קצין ביטחון, קב"ס הוא קצין ביקור סדיר. 
של  החינוך  לצוות  הצטרף  חדש  קב"ס 
המועצה - יועד נופך, תושב אבן שמואל, בן 
בתיכון   .4  + נשוי  במקורו,  סבא  כפר  יליד   ,35
למד בישיבת בני עקיבא רעננה. בשירותו הצבאי שירת בישיבת 
המתמחה  יחידה   - 'דוכיפת'  ביחידת  ובצה"ל  ירוחם,  ההסדר 
'אורות'  במכללת  חינוכי  ייעוץ  למד  יועד  טנקים.  נגד  בלוחמה 
יולי  חינוכי. בסוף חודש  כיועץ  8 שנים  ושימש במשך  באלקנה, 

השנה נכנס לתפקידו הנוכחי. 
מה תפקידו של קב"ס? אנו שואלים את יועד. "המטרה העיקרית 
וסמויה  גלויה  נשירה  מניעת  היא  סדיר,  ביקור  קצין  קב"ס,  של 
של תלמידים. מתוקף תפקידי אני מנסה לעזור לתלמידים למצוא 
את מקומם ההולם במערכת החינוך". עבודתו נעשית באמצעות 
מנסה  הוא  כאשר  חינוך,  מסגרות  ומול  ההורים  עם  קשרים 
להתאים לילדים הנושרים ממערכת החינוך במסגרת קיימת, או 
למצוא מסגרת אחרת מתאימה, והכל על ידי שיחות עם התלמיד 

וההורים. ההכשרה לתפקיד – דרך השתלמויות ובשטח.
מוטו לחיים: "בקצרה - לעשות טוב". 

רכזת חוגים וקייטנות: מירן בן לולו
בת 22, גרה במושב בן זכאי. את ילדותה חילקה 

בין המושב לבין העיר הסמוכה, יבנה. 
בדרגת  אלה  בימים  להשתחרר  אמורה 
כשבתפקידה  בצה"ל,  קבע  משירות  סגן 
בחיל  סגל  כקצינת  שימשה  האחרון 
מירן  שילבה  האחרונים  בשבועות  הים. 
החוגים  רכזת  תפקיד  עם  הצבאי  השירות  את 
והקייטנות במועצה, שהינו תפקיד חדש שהחל מהשנה נכנס תחת 
ההתרחבות  מטרת  עצמו.  בפני  העומד  כתחום  הספורט  מחלקת 
היא לאפשר למתנ"ס להקדיש תשומת לב רבה יותר, למשתתפי 
החוגים והקייטנות, לספורטאים במסגרות המקצועיות והעממיות 

ולעידוד אורח חיים בריא וספורטיבי ברחבי המועצה.
מציע  שהמתנ"ס  השונות  והקייטנות  החוגים  על  אחראית  "אני 
בבתי הספר וביישובים. במסגרת תפקידי אלווה את מדריכי ומורי 
החוגים והקייטנות מגיוסם ובחירתם ולאורך השנה כולה, וגם את 
משתתפי החוגים - משלב ההרשמה ועד מסיבות הסיום והאירועים 
המיוחדים. התפקיד כולל מפגשים עם משתתפי החוגים והוריהם 
לצורך בחינת שביעות רצונם, מתן מענה לבעיות, ויוזמת פתיחתן 
ומבוגרים ביחד עם התושבים  נוער  נוספות לילדים,  של מסגרות 
כניסתי  לקראת  מתרגשת  אני  יישוב.  בכל  והצורך  הרצון  פי  ועל 

לתפקיד ומקווה להצלחה, עבורי ועבור תושבי המועצה". 
ולעשות  מאהבה,  אותו  לעשות  זה  משהו  "לעשות  לחיים:  מוטו 

אותו הכי טוב שאפשר".




