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הצטרפו לדף הפייסבוק וקבלו מידע, 

תושבים יקרים, 

עדכונים וחדשות מהנעשה ביישובי המועצה 

ישירות לפייסבוק שלכם  

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

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

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

dover@hevel-yavne.org.il \ itzhak@a-blumberg.com בלומברג תקשורת- דוברות המועצה

שנה וקצת חלפה מאז התיישב משה 
בחבל  המועצה  ראש  כיסא  על  ליבר 
פופולארית  פוליטית  אמרה  יבנה. 
גורסת כי מה שלא נעשה בשנת הכהונה 
הראשונה, לא ייעשה גם בשנים הבאות. 
העשייה  ליבר,  משה  לגבי  כי  נראה 
רק  הייתה  הראשונה  השנה  במהלך 
הבאות.  בשנים  לקרות  לעתיד  פרומו 
מתכנן  אתה  ומה  לעשות  הספקת  מה 
עוד לעשות? – אנחנו שואלים את ראש 
של  משנה  למעלה  “אחרי  המועצה. 
המועצה  כי  מורגש  בהחלט  פעילות, 
ליבר,  משיב  חדשה”,  לתקופה  נכנסה 
את  להנגיש  במטרה  רבות  “פעלנו 
השאר  כשבין  לתושבים,  המועצה 
שודרג אתר האינטרנט של המועצה. אני 
מזמין את תושבי המועצה לבקר באתר 
וליהנות מעדכונים שוטפים וממגוון רחב 
הפייסבוק  דף  עם  יחד  שירותים.  של 
להעלות  ביקשנו  המועצה,  של  הפעיל 

את  גם  אלא  הנגישות  רמת  את  רק  לא 
כל  התושבים.  מול  אל  השקיפות  רמת 
תלונות  למוקד  כתוספת  כמובן,  זאת 

המתוכנן לעתיד הקרוב. 
הקצאת  הוא  ומשמעותי  נוסף  שינוי 
יישוב,  לכל  שקלים   כמיליון  של  סכום 
החלטות  פי  על  שיבוצע  לפרויקט 
כל  המועצה.  עם  ובשיתוף  היישובים 
זו,  משמעותית  תוספת  קיבל  יישוב 
ויוכל  השוטף,  הפיתוח  לתקציב  בנוסף 
פרויקט  באיזה  דעת  שיקול  להפעיל 
המשאבים  את  להשקיע  ורצוי  נכון 
המטרות  אחת  לרשותו.  העומדים 
פערים  לצמצם  היא  למהלך  העיקריות 
הילדים  אוכלוסיית  לצרכי  הקשור  בכל 
והנוער הגדלה משנה לשנה. בנוסף כפי 
התקציב  במסגרת  מראש,  שהבטחנו 
במוסדות  הלומדים  ילדים   ,2015 לשנת 
נהנים  המועצה  לגבולות  מחוץ  חינוך 
מהסעה לבית הספר על חשבון המועצה. 

ופעילויות  לחוגים  התקציב  כן,  כמו 
משמעותית  עלה  והנוער  הילדים 
ורכזי  מדריכים  מועסקים  היום  וכבר 
רק  הם  אלו  חלקית.  במשרה  קהילה 
עוד  החינוך”.  בתחום  מהשינויים  חלק 
מוסיף ליבר כי “מעבר להשקעה בתחום 
משקיעים  אנחנו  הפורמאלי,  החינוך 
הפנאי.  בשעות  בפעילות  גם  רבות 
החוגים  היא  רבות  מיני  אחת  דוגמא 
לאחר  המועצה.  לתושבי  המוצעים 
פעלנו  התושבים,  עם  מתמשך  דיאלוג 
רבות בשיתוף המתנ"ס להעלאת מבחר 
הועלה  שהנושא  מרגע  החוגים.  ואיכות 
לסדר היום על ידי התושבים, זיהינו את 
חשיבותו הרבה וטיפלנו בסוגיה זו במרץ. 
חינוך ואיכות הסביבה הם אכן נושאים 
חשובים. אולם, לפעמים נדמה כי דווקא 
העניינים ה”קטנים” כמו ניקיון הרחובות 
את  יותר  מטרידים  האשפה  ופינוי 

התושב הקטן.

לכאורה  הקשורים  ההיבטים  "אחד 
לנושאים כביכול 'זניחים'  אבל שיש לו 
החיים  איכות  על  משמעותית  השפעה 
הוא  מהתושבים  ואחד  אחד  כל  של 
שוקדים  אנו  אלו  בימים  הסביבה.  איכות 
איכות  בנושאי  עזר  חוקי  כתיבת  על 
וכדומה.  חניות  הסביבה, אשפה, תמרור, 
חברת תמיר,  עם  נחתם הסכם  לאחרונה 
ובכך  בישראל,  האריזות  מיחזור  תאגיד 
המועצה.  בשטח  המחזור  היקף  יעלה 
קלטנו גם עובד במשרה חלקית שיעסוק 
הסביבה,  איכות  לטובת  בפרויקטים 
וכעת אנו שוקדים גם על שיפור נקודות 

האיסוף של פסולת המיועדת למיחזור".
שעלה  “כפי  כי  ליבר  מוסיף  עוד 
ישיבות  במהלך  שונים  בפורומים 
על  לקחת  מעוניינים  אנחנו  המועצה, 
פרויקטים  קידום  עניין  את  עצמנו 
בתחומים דוגמת נוי ופיתוח. נכון להיום, 
אלו  נושאים  ומקדם  מטפל  יישוב  כל 
נכון  יהיה  כי  ונראה  עצמאי  באופן 
אנו  עצמה.  על  זאת  תיקח  שהמועצה 
היישובים  ועדי  עם  דיאלוג  מקיימים 
להערכתנו,  הנושא.  את  לקדם  במטרה 
אלו  בתחומים  האחריות  עיקר  העברת 
ליכולתה  רבות  תתרום  המועצה  לידי 
לקדם פרויקטים מסוג זה ולהוציאם אל 
הפועל. בנוסף, זה המקום לציין כי דלתי 

פתוחה כתמיד בכל נושא בפני כל תושב 
ותושב”.

תודה לאלחנן וברכות לדורון 

“בהזדמנות זו, עם פרישתו של אלחנן 
גרינוולד לאחר 25 שנות עבודה במועצה, 
השירות  על  לו  להודות  מבקש  אני 
בתפקידו  הרבה  ותרומתו  הממושך 
כמזכיר וכגזבר המועצה. אלחנן משאיר 
פיננסית,  ויציבה  איתנה  מועצה  אחריו 
לנו  שמאפשרת  נרחבת  תשתית  עם 
להמשיך ולפעול למען התושבים. אנחנו 
ברכת  לוז  דורון  למחליפו  מאחלים 

הצלחה בתפקידו החדש והתובעני”.  

פועלים להגברת ההכנסות 
במועצה

להעלאת  תכנית  בבניית  “התחלנו 
מחויבת  תכנית  המועצה,  הכנסות 
בהוצאות  עלייה  בשל  גם  המציאות 
זו,  "במסגרת  ליבר.  מוסיף  המועצה", 
מדידות  היתר,  בין  תבצע,  המועצה 
מחודשות של הבתים ביישובי המועצה. 
אזורי  את  להרחיב  פועלים  אנו  בנוסף, 
משמעותי  מקור  המהווים  התעשייה 
ביחד  זה  מהלך  המועצה.  להכנסות 
יביאו  הגבייה,  וייעול  העמקת  עם 
להגברת ההכנסות. עם כניסתו של דורון 

לתפקיד, אנו גם מרעננים את ההסכמים 
וההתקשרויות שנעשו לאורך זמן”.  

מנהלת  חודשים,  מספר  מזה  “בנוסף, 
מיזם  מקדמת  שרעבי,  אלה  הלשכה, 
חדשים  פרויקטים  לקידום  חשוב 
ביישובים באמצעות קולות קוראים של 
הפרויקט  השונים.  הממשלה  משרדי 
מדויקת  ועבודה  רבה  לב  תשומת  דורש 
הגורמים.  כל  בין  וקידום  לתיאום  וקשה 
במשימה  הצלחה  לה  מאחלים  אנו 

הנוספת שלקחה על עצמה”. 
בנוסף לכל, פועל במועצה פורום חינוך 
המורכב מנציגי היישובים ומטרתו לבנות 
היסודי.  הספר  בבית  לחינוך  אב  תכנית 
הפורום נמצא בשלבים מאוד מתקדמים. 
שהתקיימו  לדיונים  בהמשך  כן,  כמו 
הוד,  של  פרישתו  ועם  השנה  במהלך 
מנהל  לאיתור  במכרז  יצאה  המועצה 
איתור  בשלב  אנחנו  החינוך.  מחלקת 
מועמד שיכנס לנעליים הגדולות של הוד, 
מיד לאחר פסח אנחנו מקווים לסיים את 
התהליך )ראה ידיעה בנושא בעמוד 18(. 

לאחל  מבקש  אני  הפסח,  חג  “לרגל 
בחג  שנזכה  וכשר.  שמח  חג  לציבור 
הפסח הקרוב לצאת מאפלה לאור גדול, 

ומשעבוד לגאולה שלמה”. 

חגי הוברמן

“אנחנו מסיימים בימים אלו לכתוב חוקי עזר בנושאים כמו איכות סביבה, אשפה, תמרור, חניות ועוד. יחד 
עם מזכיר המועצה החדש אנו בונים תכניות להגברת הכנסות הכספים למועצה, למען התושבים”

“המועצה מקדמת נושאים רבים לרווחת התושב”

ראש המועצה האזורית חבל יבנה, משה ליבר, בראיון חג ל’מקצות החבל’:

פסח כשר ושמח!פסח כשר ושמח!
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“ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו”
הרב אליהו סלומון

ליל הסדר זוהי חוויה שכוללת בתוכה 
תוכן שמצוי מעבר למילים. מעבר לכך, 
‘הנכחה’  יש  נעסוק  בהם  ההגדה  בדברי 
של העבר בהווה. איננו מספרים רק מה 
העבר  על  חוזרים  אנו  אלא  בעבר,  היה 
שכל  בכך,  שמתבטאת  חזרה  בהווה. 
אדם צריך לראות עצמו כאילו הוא יצא 
והמרור,  המצות  באכילת   - ממצרים 
לכל  יוצר  הזה  שהלילה  השלם  ובהווי 

אחד ואחת מאיתנו. 
ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  “ִמְּתִחָּלה 
ַהָּמקֹום  ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָׁשיו  ֲאבֹוֵתינּו, 
א(:  קטז,  )פסחים  משנה  ַלֲעבֹוָדתֹו”. 
ודורש  בשבח,  ומסיים  בגנות  “מתחיל 
כל  שיגמור  עד  אבי  אובד  מארמי 
בין  מתנהל  מעניין  דיון  כולה”.  הפרשה 
חכמים, בניסיונם להסביר מהי הגנות בה 
יש להתחיל בסיפור ההגדה ומהו השבח 

בו מסיימים.
“מאי בגנות? רב אמר: מתחילה עובדי 
ושמואל  אבותינו.  היו  גלולים  עבודת 

אמר: עבדים היינו”.
‘מתחילה   - לגנות  רב  של  פירושו 
זרה  עבודה  ברור.  זרה’,  עבודה  עובדי 
עם  כן  ועל  לעובדיה,  וחרפה  גנות  היא 
והגיע  הזרה  העבודה  מן  שיצא  ישראל 
דרמטי  פנימי,  מהפך  עבר  סיני,  הר  אל 

ומופלא, שראוי לכל שבח. 

ומעמיק  מרחיב  סולובייצ'יק  הגרי”ד 
לשאלה  בהתייחסו  הזה  הרעיון  את 
שיש  עזריה  בן  אלעזר  רבי  טוען  מדוע 
חצות  עד  הפסח  מצוות  כל  את  לקיים 
קודם מכת בכורות? הוא אומר: “משום 
בניסים  אינה  הלילה  של  שקדושתו 
לא  לילה,  באותו  ה’  שעשה  ובנפלאות 
אלא  רמה,  ביד  המתבצע  כיבוש  בקניין 
בני  המצוות.  באמצעות  קידוש  בקניין 
הגדול שבניסים, הם  ביצעו את  ישראל 
קדוש.  עם  לדרגת  עצמם  את  רוממו 
לולי גאלו בני ישראל את עצמם על ידי 
שקידשו את עצמם, לא הייתה הגאולה 
עמ’   חירותנו”  )"זמן  לשלמותה”  מגיעה 

.)78-77
היכולת  סולובייצ’יק,  הרב  דברי  לפי 
כפי   - להגיע  במצרים  ישראל  עם  של 
שערי  מ”ט  מדרגת  חז”ל,  שמתארים 
טומאה לדרגת “קרבנו המקום לעבודתו” 
על ידי קיומם של הציוויים באותו לילה, 
ובכך,  כלשונו  שבניסים”,  “הגדול  היא 

לדבריו “גאלו את עצמם”.      
בעל  בדברי  אחת  מילה  עדיין  אולם, 
עֹוְבֵדי  “ִמְּתִחָּלה  תמוהה  הנ”ל  ההגדה 
ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָׁשיו  ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 

ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתו".
ממשיכה  “ייחוסנו”  אזכור  לאחר 
הווה.  בלשון  קרבנו”  “ועכשיו  ההגדה 

לכאורה, היה צריך להיות  “ואחר כך קרבנו 
החרות,  של  טעמה  זהו  אלא,  המקום”. 
ואחריתה  זרה  בעבודה  ראשיתה  אשר 
ה’  לעבודת  הקירוב  מקום.  של  בעבדותו 
ריחוק  לאחר  הוא  אם  גם  השגה  בר  הוא 
גדול. אל יתייאש אדם המוצא את עצמו 
שקוע בטיט ורפש - אומר לו בעל ההגדה 
-  מה שעובר עליך כיום, כבר היה בעבר. 
היו  זרה  עבודה  עובדי  בתחילה 
אבל  ביותר.  הנחותה  בדרגה  אבותינו, 
ויכולים  לקב”ה  אנו  מקורבים  עכשיו 
ציוונו  שעליה  הקודש  בעבודת  לעסוק 
הבורא. כפי שמתאר זאת המגיד מקוז’ניץ 
בשפתו: “בל יאמר האדם הואיל והרשעתי 
עד הנה, אין לי עוד תקנה לשוב. אדרבה, 
יראה לשוב מהיום ובוודאי יקרבו המקום 
ויקבלנו בתשובה שלמה... אף שמתחילה 
כן, קרבנו  זרה... אף על פי  עובדי עבודה 

המקום”. 
אל  לעולם  לעומק,  נפלת  אפילו 
לי  “אין  תאמר  אל  ולעולם  תתייאש 
סיכוי”. לכולם מזומן אותו רגע התעלות, 
של  לדרגה  עד  לעלייה  תנופה  המקנה 

“קרבנו המקום לעבודתו”.
 

חג שמח וכשר לכל 
תושבי/ות חבל יבנה,

אליהו סלומון

www.hevel-yavne.org.il :לחדשות, עדכונים ושירותים מקוונים

www.facebook.com/hevel.yavne :וגם בפייסבוק

יבנה''מועצת חבל הורידו 

באפליקציהגם  חבל יבנה 
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תפילה    - זקנה”  לעת  תשליכנו  “אל 
זו נאמרת על ידי כל אחד ואחת מאתנו 
אם  ובין  בשפתנו  אם  בין  יום,  מדיי 
בליבנו. כולנו רוצים להאריך ימים, ומזה 
ממשי  באופן  דואגים  יבנה  בחבל  שנים 
הטיפול  ימים.  באריכות  שזכו  לאלו 
‘העמותה למען  ידי  בנושא מתבצע על 
החבר הוותיק בחבל יבנה’, הפועלת מזה 
גמליאל  מבית  לב  בר  מרים  שנים.   28
מבני- רוזן  נאוה  העמותה,  יו”ר  הינה 
משמשת  וכן  המנכ”לית  היא  דרום 
לקשיש.  היום  מרכז  כמנהלת  בנוסף 
נפגשנו עם שתיהן על מנת לשמוע מעט 

על פעילות העמותה ומרכז היום.

מגוון פרויקטים 
העמותה הוקמה בשנת תשמ”ז, 1987, 
הוותיקים  התושבים  למען  ופועלת 
במועצה. “לעמותה מגוון דרכים לעזור, 
החבל  ותיקי  את  ולהעשיר  לתמוך 
תומכת,  קהילה  בהם  מיזמים,  במספר 
תעסוקה ביתית, עיתון כיוון חדש ומרכז 

יום”, מספרת בר לב.
מנכ”לית העמותה, נאוה רוזן, שופכת 
“אנחנו  העמותה:  פעילות  על  אור 
עורכים טיולים לחברים, הרצאות וחוגים 
המתקיימים בשעות מגוונות”. עוד היא 
מוסיפה כי “טיולי הוותיקים הפכו לשם 
דבר בחבל. ממש לאחרונה יצאנו למספר 
והכרת  פריחה  טיולי  רגליים,  טיולים 

הארץ בעקבות משוררים”.
שואפים  “אנו  לב:  בר  העמותה  יו”ר 
מגוונות,  תרבות  טעימות  לוותיקים  לתת 
כגון ביקורים במוזיאונים, הצגות מגוונות 
בעברית ובשפת האם. לאחרונה גם טעמנו 
צור  בומבה  את  בזכרנו  נוסטלגיה  קצת 

ב’תעלת בלאומילך’ של אפרים קישון”. 
מיטב המרצים מעבירים חוגים והרצאות 
במגוון נושאים בתחומי האומנות, ספרות, 
ומוזיקה. “כבר שנים רבות,  ידיעת הארץ 
מידי ראשון בבוקר, מועבר חוג לתנ”ך על 
בר  יבנה”, מציינת  לבל מקבוצת  חנה  ידי 
קובעים  מהמשתתפים  רבים  “כאשר  לב, 
אותן  זה.  לחוג  בהתאם  יומם  סדר  את 

פעילויות פתוחות לכלל ציבור הוותיקים, 
חדיש המהווה משכן  באולם  ומתקיימות 

מתאים לחוגים אלו”.
“בשיתוף עם מחלקת הרווחה במועצה 
המתאים  ביתית’  ‘תעסוקה  פרויקט  ישנו 
יוצאים  אינם  שונות  לוותיקים שמסיבות 
מביתם”, מספרות השתיים, “והרעיון הוא 
של  לביתם  הפעילויות  מגוון  את  להביא 
העמותה  גייסה  כך,  לצורך  הוותיקים”. 
ומדריכות מקצועיים המיומנים  מדריכים 
על  'אחד  במתכונת  הנושאים  בהעברת 
לבתים  מגיעים  המדריכים  כאשר  אחד', 
אחד  כל   - הוותיקים  את  ומעשירים 

בתחומו”. 

קהילה תומכת
בחיי  בוותיקים  לתמוך  לנו  “חשוב 
כך  “ולשם  לב,  בר  מדגישה  יום”,  היום 
שמבקר  קהילה  אב  מפעילה  העמותה 
לפי  או  מזומנות  לעתים  החברים  בבתי 

קריאת החבר”. 
“אב הקהילה נותן מענה לבעיות היום 

הגיל לא 
מגביל

‘העמותה למען החבר הוותיק בחבל יבנה’ פועלת כבר כמעט שלושה 
עשורים ללא הפסקה. יו”ר העמותה מרים בר לב: “חשוב לנו לתמוך 

בוותיקים בחיי היומיום ולסייע להם בניהול שגרה פורייה”
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החלפת  כגון  והקלות,  הפשוטות  יום 
נורות, נזילות ברזים, תיקוני נגרות קלים 
ועוד”, מוסיפה רוזן, “וקשה להאמין עד 
בגיל הצעיר  אלו  פעוטות  פעולות  כמה 
הופכות להיות בעייתיות ומורכבות בגיל 
המבוגר, כאשר המדרגות בסולם נעשות 

גבוהות יותר”.
העמותה   - המצוקה  לחצני  את  ויש 
אישי  כבטחון  אלו  אביזרים  מתקינה 
רמת  את  העלו  אלו  “לחצנים  לחברים. 
הביטחון האישי ואף הצילו חיים במספר 

מקרים”, השתיים מסבירות. 
בימים אלה ממש, עובדת סוציאלית 
במועצה  הרווחה  מחלקת  מטעם 
על  פועלות  העמותה  הנהלת  בשיתוף 
כרטיס   – חדש  פרויקט  להרים  מנת 
נשיק  “בקרוב  לחברים.  חדש  הנחות 
בהנחה  ותיקים  עשרות  שיזכה  כרטיס 
על פעילויות שונות, כשלצורך הפרויקט 
רתמנו גם עסקים שמוכנים לתת הנחה 
חברת  דוגמת  לוותיקים,  משמעותית 
במחיר  החברים  את  שתסיע  מוניות 

מסובסד”, הן מספרות.

עיתון ‘כיוון חדש’ 
“כיוון חדש הינו פרויקט נוסף המיועד 
להעביר מידע לחברי העמותה”, מסבירה 
שהוקם  בעיתון  מדובר  “כאשר  רוזן, 
הינם  העיתון  כתבי  שנה”.   14 לפני 
גמלאי החבל שעברו קורס עיתונות; הם 
כותבים בניצוחה של העורכת הראשית 
- שוש ברקאי, שעורכת את עיתוני ‘כיוון 
חדש’ הארציים. “אנחנו משתדלים שכל 

הכתבות תהיינה קשורות לאזור שלנו”, 
ספק  “אין  כי  ומוסיפה  מרים  אומרת 
המערכת   - השורות  את  לרענן  שצריך 
משוועת לכוחות צעירים מבין בני הגיל 

השלישי”.

‘מרכז יום לקשיש’
לקשיש’  יום  ‘מרכז  קיים  וכמובן, 
מביטוח  המופנים  אלו  מגיעים  שאליו 
אלו  או  הרווחה  ממוסדות  לאומי, 
שפונים באופן פרטי. כ-70 איש רשומים 
בממוצע  נמצאים  יום  כשבכל  במרכז, 
קשישים  מגיעים  למרכז  כמחציתם. 
המשתתפים  “רוב  החבל.  יישובי  מכלל 
מתפקדים,  אנשים  הם  היום  במרכז 
לחלוטין”,  ופעילים  קוגניטיביים 
יום  בכל  פתוח  “המרכז  נאוה,  אומרת 
בוקר,  ארוחת  מקבלים  והמשתתפים 

עשר וצהריים”. 
ענפה:  החברתית  הפעילות  כאן  גם 
מסיבות, הרצאות, טיולים, חוגים, ציור, 
מוזיקה,  חריזה,  עץ,  עבודת  קרמיקה, 
טבע-תרפיה )תרפיה עם חיות(, ריקודי 
עם והתעמלות מסוגים שונים. במקום 
ישנו חדר תעסוקה ופיזיותרפיה, ומרכז 
סוציאלית  עובדת  ידי  על  מלווה  היום 

הדואגת לרווחת הקשישים. 
בנו  לתומכים  להודות  המקום  “זה 
בעשייה היום יומית - למועצה ולעומד 
כוחה  לבאת  וכן  ליבר,  משה  בראשה  
אורלי  בראשות  הרווחה  מחלקת   -
אהרוני שאיתה אנו נמצאים בקשר יום 

יומי”, סיכמו. 

שולמית אנגל, תושבת בית גמליאל,  
משמשת מאז מבצע צוק איתן כרכזת 
במועצה.  חירום  לשעת  התנדבות 
שולמית, נשואה, אם לשלושה וסבתא 
במושב.  כולם  הגרים  נכדים  לתשעה 
בתולדות   M.A תואר  בעלת  שולמית 
משרד  של  גמלאית  והיא  האומנות 
החינוך, ועבדה עד לפרישתה לגמלאות 
לפני כשנתיים כמורה והגישה לבגרות 
שנים  מספר  במשך  אומנות.  במגמת 
התרבות  תחום  את  בהתנדבות  ריכזה 
מאז  וכאמור  גמליאל,  בית  במושב 
את  לרכז  נרתמה  לגמלאות  פרישתה 
רבים  "תושבים  ההתנדבות.  תחום 
במסגרת  רובם  חירום,  בזמן  מתנדבים 
היא  נלווים",  בתחומים  וחלקם  הצח"י 

אומרת.
אורלי  מסבירה  חירום",  "בעת 
אהרוני, מנהלת מחלקת הרווחה וראש 
"הצרכים  בחירום,  אוכלוסייה  מכלול 
רבים  במתנדבים  צורך  ויש  גוברים 

למערכות  תמיכה  במתן  שיסייעו 
הצורך  עלה  וכך  בקהילה,  הפורמליות 
במרכז תחום התנדבות במועצה. מאחר 
חיפשנו  ותקציב,  תקן  לתפקיד  ואין 
מתנדב שייקח על עצמו את המשימה 

וכך הגענו לשולמית שנענתה לאתגר".
לשולמית  שניתנה  הראשונה  המשימה 
לגייס  הייתה  איתן"  "צוק  במהלך 
האנושי  המוקד  לאיוש  מתנדבים 
לשגרה,  החזרה  "עם  אהרוני:  במועצה. 
ולפתח  לנסות  רצון  שולמית  הביעה 
ברגיעה.  גם  המתנדבים  מערך  את 
תכניות:  שתי  מקדמת  היא  אלה  בימים 
הראשונה, גיוס מתנדבות לתמיכה וליווי 
לדמות  הזקוקות  צעירות  אימהות  של 
אימהית מנוסה ותומכת,  והשנייה בניית 
לשמחתנו,  לגמלאים.  תרבותית  מסגרת 
פירות  את  היטב  מרגישים  כבר  אנו 

עשייתה הברוכה".

בכל  להתנדב  המעוניינים  תושבים 
תרבות  בפעילות  חלק  לקחת  או  תחום 
לשולמית  להתקשר  מוזמנים  לגמלאים 
לשלוח  גם  ניתן   .050-7341428 לטלפון: 
אלקטרוני   בדואר  לפנות  או    SMS

.davidangel@bezeqint.net

תעסיקו את 
הקשישים

שיפור איכות חייהם של 
אלפי קשישים תלוי לא 

מעט בפן התעסוקתי. בכדי 
להעניק להם איכות חיים 

טובה ותחושת סיפוק, 
צריכים לייצר עבורם 

מקומות תעסוקה. 
בעידן המודרני, קשישים 

רבים מגיעים לגיל פרישה, 
כשהם בתחושה שיש 

ביכולתם עוד לתרום לחברה. 
אנחנו צריכים לספק להם 
מענה בנושא, שמצד אחד 

ישאיר אותם פעילים 
בתחומם ומצד שני יעזור 
להם לשמור על תחושה 

חיובית שהם מועילים 
לסביבה. בנוסף, בכך בעצם 

הם מקיימים את עצמם, 
והעלאת תקציב הקשישים 

מהווה הזדמנות פז לעזור 
לבני הגיל השלישי לתרום 

לחברה על ידי מציאת 
פתרונות תעסוקה. 

הצעתי למעסיקים: במקום 
לקרוץ לעובדים מהדור 

הצעיר, כדאי לכם ליצור 
תכנית מעשית לעובדים 

שנמצאים לקראת פרישה. 
אם נשכיל לתכנן את חייהם 

של בני הדור השלישי 
שעומדים לצאת לפנסיה 

- אזי נרוויח דורות שלמים 
שלא יחוו חוסר מעש, 

ובעיקר נספק למאות אלפי 
בני אדם סיבה ממשית 
להמשיך לקום בבוקר. 

לכן, הצעתי היא להחזיק 
קשישים במשרה חלקית 
או אף במשרה מינימלית, 

שכאמור תתרום להם 
לתחושת סיפוק וחיוניות. 

נאווה רוזן, מנהלת מרכז יום 
לקשיש בקבוצת יבנה

המחלקה לשירותים חברתיים שמחה להציג:
 תחום חדש במועצה - מתנדבים

 פעולות חינוך
30%
14,940

 פעולות חינוך
34%

16,731

משרד הרווחה
5%

2,587

שכר רווחה
2%
815

פרעון מלוות
1%
338

214

משרדים אחרים
0%
93

 הוצאות מימון
1%

מענק כללי
3%

1,066

שכר כללי
12%

5,793

ארנונה
50%

24,375

פעולות כלליות
34%

17,017

יתר עצמאיות
12%

5,877

שכר חינוך
10%

5,061

פעולות רווחה
6%

2.96

סה”כ: 48,938
סה”כ: 48,938

ההכנסות 
בשנת 2014

ההוצאות 
בשנת 2014
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מצדיעים למתנדבי מבצע ‘צוק איתן’

המועצה חילקה תעודות הוקרה למתנדבים הרבים על פעילותם בעת מבצע צוק איתן 

התקיים   2014 אוקטובר  בחודש 
צוותי  לכבוד  חגיגי  הוקרה  אירוע 
החירום היישוביים ולמאות המתנדבים 
איתן".  "צוק  מבצע  במהלך  שפעלו 
וושינגטון,  בגבעת  התקיים  האירוע 
המועצה,  ראש  של  בהשתתפותם 
אוכלוסייה  מכלול  ראש  ליבר,  משה 
הרווחה,  מחלקת  ומנהלת  בחירום 
המועצה  עובדי  צוות  אהרוני,  אורלי 
עשרות  וכאמור,  ומשפחותיהם, 
על  הוקרה  תעודות  שקיבלו  מתנדבים 
איתן"  ב"צוק  ההתנדבותית  פעילותם 
מראשי צוותי צח”י ביישובים השונים.

במהלך האירוע הופיע האמן והיוצר 
והקומיקאי  שירים  במבחר  לב  לירון 
הומוריסטי.  מופע  קיים  רביץ  לני 
הוקרנה  חגיגית  ערב  ארוחת  לאחר 
מצגת שמסכמת את מבצע ‘צוק איתן’ 
ובמהלכה הוצגו הפעילויות שהתקיימו 

בימי המבצע. 
אודות  סיפר  מהנוכחים  אחד  כל 
איתן’.  ‘צוק  במהלך  המועצה  פעילות 
ראש המועצה, משה ליבר, ציין בדבריו: 
“ימים לא פשוטים עברו עלינו במהלך 
המבצע,  ימי  חמישים  במשך  המבצע. 
רבים מתושבי המועצה התגייסו למען 
כאן  שנוכחים  המתנדבים  כל  אחרים. 
ומכוחם  מזמנם  לתת  ידעו  הערב, 
כלל  כלשהי.  תמורה  לקחת  רצון  ללא 
עבדו  החירום  וצוותי  המועצה  עובדי 
שהמערכות  מנת  על  כימים  לילות 
ההסעות,  הרווחה,  החינוך,   – השונות 
ועוד,  מידע  העברת  הלוגיסטיקה, 
רווחתכם  למען  העת  כל  יתפקדו 
לא  המורכבת.  במציאות  וביטחונכם 
בכדי קיבלנו תעודת הצטיינות מבין כל 

מועצות הנפה”. 
בעובדי  גאה  “אני  הוסיף:  ליבר 
האחד  ותמכו  סייעו  שעזרו,  המועצה 
והמתנדבים  החירום  צוותי  גם  בשני. 
פקחו עיניים ותמכו בתושבים שנזקקו 
פשוטים.  הלא  בימים  וחיזוק  לסיוע 
באמצעות  לנו  עזרו  מצדם  התושבים 
העברת מידע ופרטים אודות הזקוקים 
מתנדבים  מאות  לשמחתנו,  לסיוע. 
יושבים כאן הערב נרתמו לסייע  אשר 
למוקד החירום במועצה, ומגיעה להם 

תודה גדולה”. 
מנהלת מחלקת הרווחה וראש מכלול 
אהרוני,  אורלי  בחירום,  אוכלוסייה 
הרבה  היו  איתן  “בצוק  כי  סיפרה 
יוזמות בתוך היישובים למען החיילים: 
מכתבים,  כתיבת  אירוח,  חבילות,  הכנת 
ארוחות  לילדים,  ותמיכה  הפגה  פעילות 
ערב ועוגות לשבת למשפחות המגויסים, 
למען  אלטרנטיביים  טיפולים  גם  כמו 
כל  גויסו.  בעליהן  או  שבניהן  הנשים 
על  מגובשת,  קהילה  על  מעידים  אלה 
הכוחות שיש בנו ועל היכולת להתמודד 

עם קשיים גם בעתיד”. 
אליהו  הרב  יבנה,  חבל  מועצת  רב 
צוק  מבצע  כל  “לאורך  ציין:  סולומון, 
איתן שמתי לב עד כמה אתם מיוחדים 
עת  בכל  ולהירתם  לעזור  ברצונכם 
המבצע  כל  לאורך  הציבור.  לטובת 
קיימתם ישיבות אין סופיות לתוך הלילה 
ההיבטים  בכל  לעזור  חיפשתם  בהן 
- בביטחון, בחינוך, ברווחה.  האפשריים 
תמיד חיפשתם את הזמן והמקום הנכון 
לעזור. אני חושב שזו המיוחדות של כלל  
צוותי הצח”י שעבדו לילות כימים, והכל 
מתוך חשיבה משותפת מי האוכלוסייה 
העוסקים  ‘וכל  ועזרה,  חיזוק  שצריכה 
ישלם  הקב”ה  ואמונה  ציבור  בצרכי 

שכרם’”.
אנגל  דוד  במועצה,  הביטחון  קב”ט 
בהיבט  רק  מתבטא  אינו  “ביטחון  ציין: 
פיזי אלא גם במתן ביטחון כלכלי ושקט 

ללא  זאת  לקבל  היה  ניתן  לא  נפשי. 
הצח”י  צוותי  של  הנהדרת  הקבוצה 
הפעילות  בזכות  המועצה.  ביישובי 
הבלתי פוסקת שלכם, תושבי המועצה 
יכלו להמשיך את שגרת חייהם ולצאת 
לעבודה, ולבני הנוער התאפשר להמשיך 
שלכם  העבודה  כך,  בשל  בפעילותם. 
חשובה עד מאוד בצד האזרחי. בתקופתו 
מוסדות  בכל  ממד”ים  בנו  ביני  של 
של  לתפקיד  כניסתו  עם  מיד  החינוך. 
התבקשתי  ליבר,  משה  המועצה,  ראש 
על  הביטחון  נושא  את  להכיר  ידו  על 
בוריו ולהכין היטב את המקלטים. אנחנו 
ולולא  רב  כוח אדם  מועצה קטנה ללא 
כראשי  שלכם  המדהימה  הפעילות 
צח”י ביישובים, לא היינו יכולים להגיע 
במבצע.  שהשגנו  מהתוצאות  למחצית 
שנה,  כ-30  במועצה  שעובד  כקב”ט 
ישראל  מלחמות  כל  את  כמעט  עברתי 
חשיבות  שישנה  וראיתי  זה  בתפקיד 
רבה לעמידת התושבים לצד המועצה. 
היישובים  ראשי  את  לציין  רוצה  אני 
פעולה  שיתוף  שמקיימים  המדהימים 
אחד  לכל  להודות  מבקש  ואני  מלא, 

מכם על עשייתכם הברוכה”. 
הוד  חינוך,  ומחלקת  המתנ”ס  מנהל 
לכל  תודה  אומרים  אנו  "הערב  גדנקן: 
אחד ואחת מכם על העבודה המשותפת 
מתוך רצון חופשי וללא קבלת תמורה. 
הבחירה לפעול מתוך גישה של אחריות 
היא  לתגמול  ציפייה  וללא  חברתית 

טקס הוקרה למתנדבי מג”ב חבל יבנה
נערך  מג”ב  למתנדבי  הוקרה  טקס 
דרום,  מג”ב  מפקד  בהשתתפות 
מג”ב,  מתנדבים  רע”נ  לוי,  אשר  נצ”מ 
השיטור  מפקדי  אפרים,  יודית  סנ”צ 
הקהילתי בחבל יבנה, רס”מ יגאל גדקר 
המפקדה.  וסגל  פריאנטה,  רן  ורס”מ 
עשרות מתנדבים זכו לתעודות הוקרה 
על נתינתם והשקעתם הרבה ופעולתם 
בימי  ובלילה,  ביום  המישורים  בכל 

מלאה.  בהתנדבות  והכול  ובחגים  חול 
המתנדבים הרבים דאגו לתת לתושבים 
‘צוק  מבצע  בימי  גם  ביטחון  תחושת 

איתן’. 
“זה היה אירוע מרגש שבו פשוט רצינו 
לומר מילה אחת למתנדבי מג”ב במועצה 
העצומה  פעילותם  על  תודה  תודה.   –
השיטור  מפקד  ציין  השנה”,  לאורך 

הקהילתי במועצה, רס”מ יגאל גדקר.

מיתוג חדש למתנ”ס

חבל  מתנ”ס  נרחב,  מיתוגי  ממהלך  כחלק 
מאז  לראשונה   – חדש  לוגו  השיק  יבנה 
הקמתו. הלוגו הקודם, שהורכב מאלמנטים 
בעלי גוון סגול מיושן, הוחלף בלוגו צבעוני 
מורכב  החדש  הלוגו  מודרני.  מראה  בעל 
מ-7 דמויות המסמלות את שבעת היישובים המרכיבים 
פנים משמעותית  עובר מתיחת  “המתנ”ס  המועצה.  את 
המבטא  צבעוני  ללוגו  שדרוג  הוא  לכך  הסממנים  ואחד 
גדנקן.  הוד  המתנ”ס,  מנהל  מסביר  ורעננה”,  חדשה  רוח 
“כשניגשנו למשימת המיתוג היה לנו ברור באופן טבעי, 
שכבות  לכל  ביטוי  מתן  יהיה  המנחים  הקווים  שאחד 
שירות  כנותני  דהיינו,  פועלים.  אנחנו  עמן  האוכלוסייה 
של  מסר  החדש  בלוגו  לבטא  רצינו  התושבים  לכלל 
אחדות ורעננות”. בימים אלה מתוכנן גם לעלות לאוויר 

האתר החדש של המתנ”ס לרווחת התושבים.

המועצה השיקה אתר אינטרנט חדש

של  המחודש  האינטרנט  אתר  הושק  לאחרונה 
הנגישות.  לחוק  בהתאם  יישומים  שכולל  המועצה, 
דרך  שפורצים  הראשונים  מבין  להיות  גאים  “אנו 
ראש  מסביר  מוגבלויות”,  לבעלי  ההנגשה  בתחום 

החדש,  האתר  “באמצעות  ליבר.  משה  המועצה, 
אנחנו מקווים להקל על כלל תושבי המועצה 

ומגוון  טפסים  הורדת  חשבונות,  בתשלום 
להודות  ביקש  אף  ליבר  נוספים.  שירותים 
לכלל העוסקים במלאכה “על המאמץ הרב 

המתקדמת  הטכנולוגיה  בהטמעת  שהשקיעו 
חדשה  אפליקציה  הושקה  אלה  בימים  באתר". 

שמשלימה את פעילות האתר. 

 כתובת האתר: 
 .www.hevel-yavne.org.il

מדהימה ומרגשת. זוהי עשייה אמיתית 
של  הבסיסיות  לחובותיו  שמעבר 

האדם”. 
גמליאל,  בבית  היישובי  הוועד  ראש 
אופיר בוכניק, סיפר: “ביום הרביעי של 
המבצע היינו בישיבה יחד עם נציג הג”א 
מוסדות  שששת  לנו  אמרו  ובמועצה 
המבצע.  לאורך  פתוחים  יהיו  החינוך 
המועצה  היה,  כך  שאכן  לציין  מיותר 
היחידות,  מהמועצות  אחת  היא  שלנו 
אם לא היחידה שבהן - שמערכת החינוך 
סיוע  בכך  והיה  כסדרה,  עבדה  שלה 
אדיר להורים. כמו כן, עניין זה מעיד על 
ועל  המועצה  של  המוגברת  פעילותה 
יכולתה להיות עם אצבע על הדופק תוך 
חשיבה יצירתית ולא מקובעת. אני רוצה 
גמליאל  בית  צח”י  לחברי  תודה  להגיד 
בהתנדבות.  שעבדו  הצוותים  ולכל 

נכונה  התנהלות  עם  יחד  זו  התנהלות 
של המועצה, הביאה לתפקוד היישובים 
באופן מוצלח, וכך צלחנו לשמחתנו את 

שנמשיך  מקווה  אני  בהצלחה.  המבצע 
לעבוד יחד עם המועצה בשיתוף פעולה 

מלא. תודה לכולם”.
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שומרים על סביבה נקייה

מיזם ייחודי של תלמידי חבל יבנה: מערכת לחסכון מים

לרווחת  הוקמו  האחרונים  בחודשים 
מתקנים   5 זכאי  בן  במושב  התושבים 
המתקנים  הפעלת  גזם.  לפינוי  חדשים 
גבוהה  בתדירות  גזם  פינוי  מאפשרת 

מבעבר. 
אורי  זכאי,  בבן  המקומי  הוועד  יו”ר 

מתקני  הקמת  “מאז  מסביר:  גואטה, 
משמעותי  שיפור  חל  כי  ניכר  הפינוי 
מחצרות  הגזם  פינוי  עבודות  בקצב 
כבעבר,  שלא  התושבים.  של  בתיהם 
לעמדות  כיום  מתבצע  הגזם  פינוי 
ידי  על  העניין.  לטובת  ייעודיות שהוקצו 

לתושבים  מסייעים  אנו  השירות  הנגשת 
כולו”.  היישוב  וניקיון  נראות  על  לשמור 
בסמוך  הוקמה  כי  להדגיש  חשוב  בנוסף, 
למזכירות היישוב תחנת אוטובוס חדשה 
לרווחת תלמידי בן זכאי. “אנחנו מתכננים 

פרויקטים נוספים”, סיכם גואטה.  

פועלת  גלים  ניר  עקיבא  בני  בסניף 
בחודשיים האחרונים מערכת לאיסוף מי 
גשמים, אשר מנוצלים על ידי החניכים 
לשימושים רבים. מדובר במיזם סביבתי 
שמתקיים  המועצה  מתנ”ס  של  ייחודי 
בעזרתה של הרכזת והמאמנת לסביבה 

איגוד  עם  בשיתוף  ירום,  זוהר  ירוקה, 
אשדוד-חבל  הסביבה  לאיכות  ערים 
למידה,  בתהליכי  מלווה  המיזם  יבנה. 
מכלים  החניכים  הציבו  ובמסגרתו 
מרזבים,  עם  למבנים  בסמוך  גדולים 
היישר  הגשמים  מי  את  שמובילים 

“בימים  חוזר.  לשימוש  ומשם  למיכל, 
של גשמים חזקים כפי שחווינו החורף, 
מהעובדה  סיפוק  מרגישים  החניכים 
שהם מצליחים לאסוף כמות גדולה של 

מים לשימוש חוזר” – מסבירה ירום.
והמתנ”ס  החינוך  מחלקת  מנהל 
במועצה, הוד גדנקן, מסביר: “עלות כל 
מערכת איסוף נאמדת במאות שקלים 
התלמידים  את  ללמד  רצינו  בודדים. 
של  גדולות  כמויות  לחסוך  שניתן 
וכל  זניחים,  סכומים  באמצעות  מים 
את  להרים  בכדי  צריכים  שהיינו  מה 
גדולים  במכלים  הסתכם  הפרויקט 
צביעה  חומרי  מרזב,  המים,  לאיסוף 
לקישוט המכלים וכמובן רצון ועבודת 

צוות של התלמידים”. 
מתכוונת  הפיילוט  הצלחת  לאור 
נוספים  מכלים  להטמיע  המועצה 
נוספים  במבנים  גשמים  מי  לאיסוף 
מתמלאים  המים  “מכלי  במועצה. 
ומתרוקנים בהתאם לכמויות הגשמים, 
את  שמובילים  מרזבים  באמצעות 
מסכם  האיסוף”,  למכלי  מהגג  המים 

גדנקן. 

חושבים 

ירוק

זה הגיל להתחיל
ותיקי חבל יבנה יוצרים פריטי אמנות במרכז יום לקשיש בקבוצת יבנה

על קירות מרכז יום לקשיש בקבוצת 
פרי  אמנותיות,  יצירות  מוצגות  יבנה 
המיצגים  יבנה.  חבל  ותיקי  של  עבודתם 
הקשישים  ידי  על  מבוצעים  האמנותיים 
מהווים  “החוגים  במרכז.  השונים  בחוגים 
נקודת מפגש חווייתית לקשישים, בה הם 
לומדים ויוצרים. העשייה מגוונת ועשירה 
ברעיונות, בחומרים, בטכניקות ובאביזרים 
רגשות  להבעת  ככלי  ומשמשת  שונים, 
וחוויות”, מסבירה מנהלת העמותה למען 
החבר הוותיק ומרכז היום לקשיש, נאווה 

רוזן.
מבטאים  הקיר  על  שתלויים  המיצגים 
במרכז.  וחוגים  פעילויות  של  גדול  היצע 
התוצרים  תליית  בבסיס  שעומד  “הרעיון 
על הקיר הוא להציג נגיעות של מה שעובר 

על הקשישים לאורך כל שעות פעילותם 
כי  ומוסיפה  רוזן  מדגישה  יום”,  במרכז 
“בגיל השלישי ההתעסקות בסוגים שונים 
לקשישים  גורמת  וחוגים  אמנות  של 
להפעיל שרירי גוף שחשוב שיופעלו. יחד 
עם חיזוק הפן הפיזי, עצם העשייה עצמה 
מוגמר שהוא  תוצר אמנותי  לכדי  מביאה 
למעשה,  הקשישים.  בעיני  מדהים  דבר 
רק  אמנותיים  פריטים  מייצרים  חלקם 
כדי שתהיה להם אפשרות להעניק אותם 

בעתיד לילדים ולנכדים”. 
מרצה בחוג לאמנות, חיה הנדל: “לאחר 
ניתן  היצירתית  והעבודה  ההתנסות 
את  היוצרים,  פני  על  הגאווה  את  לראות 
בעצמם  שלהם  האמונה  ואת  הביטחון 

וביכולותיהם ליצור יש מאין”. 

בהובלת מנהלת תחום תרבות 
במתנ"ס, ענת יעקב, התקיימו 
בחודשים האחרונים אירועים 

רבים. • בחנוכה התקיימו מספר 
מופעים לילדים: הצגת "אור 

קטן" התקיימה במושב ניר גלים, 
להטוטן של אור ואש במושב בן 

זכאי ו"מופאש" - מופע להטוטים 
לחנוכה התקיים בבני דרום. 

בסוף כל מופע הילדים קיבלו 
סופגנייה מתוקה לכבוד החג  • 

"ניגון ירושלמי" - מסע בזמן אל 
שורשי המוסיקה היהודית ששזר 
ניגונים, פיוטים וסיפורים. במופע 

שהתקיים בגבעת וושינגטון 
השתתפו 7 נגנים מוכשרים, 

שהנעימו לתושבים את הערב 
בכלים מיוחדים ובשירה מרגשת. 

הערב נפתח בכיבוד עשיר של 
מרקים ולביבות • בחודש טבת 

הוקרן הסרט "זוהר הרקיע" 
במושב ניר גלים, ולאחר מכן 
התקיימה שיחה מרתקת עם 

הבמאי אליהו בנימין • לכבוד ר"ח 
שבט התקיים ערב פיוטים במעמד 

ראש המועצה, משה ליבר. 
האירוע נערך בכולל במושב בן 

זכאי, עם ר' משה חבושה ונגנים 
שהנעימו את הערב לעשרות 

תושבים בפיוטים ושירים • מספר 
משפחות השתתפו ב"קליקיט" 

– משחק ידע חווייתי נושא 
פרסים בנושא ארץ ישראל, 

תנ"ך ושמיטה שהתקיים בבית 
גמליאל • הפנינג ירוק לילדים 
התקיים במושב בן זכאי ואליו 

הצטרפו תושבים נוספים מבית 
גמליאל ואף מיבנה העיר. בית 
העם התמלא בקולות שמחה 

של ילדים שצפו בהצגת בובות 
בנושא איכות הסביבה, יצרו 

פרחים ומגנט מחומרים ממוחזרים 
ולסיום תופפו בתופים אקולוגיים 

ולא רצו לסיים ערב יצירתי, 
איכותי וחוויתי • הפנינג מוסיקלי  

איפה? 
מי? ומה?

עובדי המועצה וילדיהם יצאו לשלושה ימי השתלמות בחיפה. ההשתלמות 
וכללה ביקור ביקב  ובזיכרון יעקב,  התחילה בסיור ב”עין צור” רמת הנדיב 
בנימינה ובמושבה מאיר שפיה. בנוסף, במהלך ההשתלמות נערך ערב גיבוש 
ראש  הכרמל.  באזור  העובדים  טיילו  הנוספים  וביומיים  העובדים,  לכלל 
העובדים.  צוות  בגיבוש  רבה  רואים חשיבות  “אנחנו  ליבר:  המועצה, משה 
מהשגרה,  לצאת  השונות  במחלקות  לצוותים  לאפשר  נועדה  ההשתלמות 
השני  את  אחד  ולהכיר  עבודה  ומענייני  מקצועיות  ממחויבויות  להתנתק 
במרחב נייטראלי שאינו מלווה בלחצי היומיום. כמו כן, ההשתלמות נועדה 
בין היתר לאפשר לצוות העובדים בכלל המחלקות להתרענן ולחדש כוחות, 
ואנחנו שמחים על החיבור הטוב שנוצר בין העובדים עצמם ובין המשפחות”.

משתלמים בכיף
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ניר  תושבי  ידי  על  צולמו  התמונות 
במהלך  מגוונות  בסיטואציות  גלים 
האחרון,  בקיץ  שהתנהל  המבצע 
כאשר התערוכה עצמה חשפה הצצה 

מההתנהלות  אישיים  לרגעים  נדירה 
במרחב  בבית,  התושבים  של  היומית 
בנוסף  החינוך.  ובמוסדות  המוגן 
תושבים  של  תמונות  התערוכה  כללה 

המבצע.  במהלך  במילואים  ששירתו 
בידור  מופע  התקיים  האירוע  במהלך 
בתאטרון  וישי”  “אייל  הצמד  של 

סיטואציות. 

במסגרת אירוע ‘מרקים וצוחקים’, התקיימה לאחרונה בבית העדות שבמושב ניר גלים תערוכת 
צילומים המתעדת את מבצע ‘צוק איתן’

צוק איתן: ועכשיו, תערוכת צילומים

לא סתם סיפורי ילדים

מתנ”ס חבל יבנה קיים בחודשים האחרונים פעילות ‘שעת 
3-7. הפעילות התקיימה  סיפור’ המיועדת לילדים בגילאי 
מידי חודש ביישוב אחר עם מיטב המספרים, בהם שירלי 
דנינו, לילך צור והגר חופש. “חשוב לעודד ילדים מגיל צעיר 
הווירטואלי  בעידן  בייחוד  ובסיפורים,  בספרים  להתעניין 
בו אנו חיים”, מציינת רכזת התרבות במתנ”ס, ענת יעקב. 
הפעילות  השונים.  ביישובים  מפגשים   7 קיימנו  “השנה 
לוותה בתפאורה, בובות ומסכות, מוזיקה ואביזרים נוספים 

שבאים להמחיש לילד את הסיפור”. 
יעקב מוסיפה כי “כבר בגיל צעיר חשוב לחשוף את הילדים 
ולהפגיש אותם  וביטויים  לרזי השפה בכדי שיכירו מילים 

הזדמנות  בהחלט  זוהי  לכך,  מעבר  קלאסיקה.  סיפורי  עם 
לשעת איכות של ההורים עם ילדיהם, ובפן החברתי מפגש 

עם חברים בשעות אחר הצהריים”. 
בעידן  שגם  מאמינים  “אנו  ליבר:  משה  המועצה,  ראש 
האינטרנט והסמארטפון נותרו הספרים חשובים ורלוונטיים 
מתמיד. לפיכך, אנו רואים בקידום הקריאה בפרט והתרבות 
סוגיית  את  שוחקים  האייפדים  ומרכזי.  חשוב  יעד  בכלל 
‘עם הספר’ ועלולים לבטל תרבות שלמה שגדלנו והתחנכנו 
עליה - תרבות שכוללת את המגע הבלתי אמצעי עם הדף 
ההליכה  את  עצמו,  הספר  עם  ההתעסקות  את  הכתוב, 

לספרייה ותהליך בחירת הספר".

סגן שר החינוך לשעבר, ח”כ אבי וורצמן, בביקור בחבל יבנה: 

“הבית היהודי הוא ביתכם”
החולפת,  בקדנציה  החינוך  שר  סגן 
ביקר  היהודי(,  )הבית  וורצמן  אבי  ח”כ 
החינוך  צוותי  עם  ונפגש  יבנה  בחבל 
היהודי  הבית  טבעי  “באופן  במועצה. 
אנחנו  המועצה.  חברי  של  ביתם  הוא 
שמחים להתארח כאן ומקווים להמשך 
המישורים”,  בכל  פעולה  שיתוף 
החינוך  במוסדות  שסייר  וורצמן  אמר 
בפניו  הוצגו  הסיור  במהלך  השונים. 
פרויקטים  לצד  העכשוויות  התכניות 
עתידיים שעליהם עמלים צוותי החינוך 

במועצה. בין היתר הוצגה תכנית חינוך 
הישובים  כלל  בין  המסנכרנת  לנוער 

במועצה על ידי רכזי נוער חדשים. 

ירוק חובק עולם התקיים במושב 
בני דרום. משפחות רבות הגיעו 

ליצור כלי מוסיקה ייחודיים 
מחומרים ממוחזרים דוגמת 

כלי הקשה מצינורות ופקקים, 
מקל גשם מגלילי נייר ועטיפות 

חטיפים. סיום האירוע כלל מופע 
מוסיקלי עם הנגנים של "צלילי 

הפלא" • "מבצע סבא" - נפתחה 
תכנית המנויים לילדים זו השנה 
הרביעית. הצגת הפתיחה לוותה 

בשירים של מיטב המשוררים 
והמלחינים בארצנו • במסגרת 

פעילויות סל תרבות בגני הילדים 
התקיים בכל גני המועצה מופע 

"סילבר קיד" - מחול מודרני 
משולב בקטעי תיאטרון. הילדים 

לקחו חלק פעיל במופע שכלל 
שימוש בצינורות אלומיניום ושלל 

אביזרים מיוחדים נוספים • "הרב 
ישראלי בשדה" - הילדים צפו 

בהצגה עם השחקנית גלית שמר 
שהתקיימה בגנים.

תחום נוער
נוער בית גמליאל • לאחרונה 

כ- 60 נערים ונערות בגילאי ח' עד 
יב' יצאו לשבת נוער מהנה בעין 

גדי. את השבת הפעילו מדריכים 
ממדרשת תורה ועבודה, שהעבירו 

לצעירים סדנאות בנושא 
דמוקרטיה, יהדות ואחריות 
חברתית. • במהלך חופשת 

חנוכה, כ- 50 נערים ונערות 
בגילאי ז' עד יב' השתתפו בטיול 

לגליל העליון. במהלך הטיול 
התארחו בני הנוער באכסניית 
הנוער עכו. אחד המשתתפים 

סיפר: "סיירנו במבצר המונפורט, 
נסענו בקארטינג וקיימנו עוד 

שלל פעילויות. הטיול היה פשוט 
מדהים" • טיול לחרמון - החרמון 

נצבע בלבן ונוער בית גמליאל 
לא פספס את ההזדמנות להצפין 
אליו למספר שעות. בהתארגנות 

זריזה ומותאמת, כ- 55 נערים 
ונערות בגילאי ז' עד יא' יצאו 

איפה? מי? ומה? הרב לאו לתלמידי חבל יבנה: 
“בכל תפילת שמונה עשרה, כשאני 

עוצם עיניים, אני רואה מולי את הסידור 
הראשון שקיבלתי בילדותי”

הרב הראשי לישראל, דוד לאו, ביקר 
בקבוצת  'עמיחי'  היסודי  הספר  בבית 
יבנה. אל הרב נלוו ראש המועצה, משה 
קלה,  אחימאיר  הספר,  בית  רב  ליבר, 
עופרן,  אילעאי  יבנה,  קבוצת  של  רבה 
ומנהלת בית הספר רחל שפרון. במהלך 
ביקורו זכה הרב לאו לקבלת פנים חמה, 
הספר  בית  ילדי  אותו  קיבלו  במסגרתה 
בשירה תוך הנפת דגלי ישראל. הרב לאו 
הודה למועצה ולבית הספר על האירוח 
החם, בירך את צוות המורים והדגיש בפני 
התלמידים את חשיבות התפילה: “אתם 

עומדים לפני מעמד מסיבת הסידור. אני 
שאתם  מכיוון  נרגשים,  שאתם  בטוח 
שתלווה  מיוחדת  מתנה  לקבל  הולכים 
אתכם לאורך שנים. גם אני קיבלתי את 
הסידור הראשון שלי בבית הספר היסודי. 
תפילת  את  מתפלל  כשאני  היום  עד 
רואה  אני  עיניים,  ועוצם  עשרה  שמונה 
הראשון  הסידור  של  האותיות  את  מולי 
התקיימה  לביקור,  בהמשך  והמיוחד”. 
השבוע מסיבת סידור של כיתות ב’ בבית 
מ-80  למעלה  קיבלו  במסגרתה  הספר, 

תלמידים את הסידור הראשון.

הרב הראשי לישראל ביקר במועצה כחלק מהיערכות 
בית הספר ‘עמיחי’ למסיבת החומש
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בחודש  ציינו  והעולם  הארץ  ברחבי 
הבינלאומי’,  ההליכה  ‘יום  את  נובמבר 
שמטרתו להעמיק את המודעות לחשיבות 
ההליכה. השנה החליטה המועצה ביוזמת 
מחלקת הספורט והעומדת בראשה, שורי 

וחיבור  משותפת  להליכה  דגש  לתת  לוי, 
המועצה  של  היישובים  שבעת  תושבי 
תושבים  עשרות  כך,  במסגרת  לפעילות. 
שהתקיימה  המונית  בהליכה  השתתפו 
“לשמחתנו  וושינגטון.  בגבעת  באצטדיון 

היו נציגים מכל היישובים”, ציינה מנהלת 
מחלקת הספורט, שורי לוי. “אנחנו שמחים 
ותושבים רבים  שהייתה היענות מכובדת 
על  שבשמירה  החשיבות  את  מבינים 

אורח חיים ספורטיבי ובריא”. 

המודרני  החיים  אורח 
שעות  בריבוי  מאופיין 
אינספור מתחים,  עבודה, 
לא  תזונה  יתר,  השמנת 
מעט  לא  ועייפות.  נכונה 
רבות  שעות  מבלים  אנשים 
סטטי  במצב  והטלוויזיה  המחשב  מול 
פוגעים  ובכך  גופם,  את  להזיז  מבלי 
בשנים  למזלנו  אולם,  בבריאותם. 
בכל  רצינית  תפנית  נעשית  האחרונות 
טרנד  כאשר  האדם,  לבריאות  הקשור 
הבריאות תופס תאוצה ונראה בכל פינה. 
חיים  אורח  ועוד משפחות מאמצות  עוד 
בריא הכולל תזונה נכונה והליכות. גם בפן 
המחקרי הוכח לא אחת שהליכה מורידה 
את ריכוז השומנים בדם, מסייעת בתהליך 
חילוף החומרים ומפחיתה במשקל הגוף. 
לפיכך, אין עוררין - אדם הרוצה לשמור 
על אורח חיים תקין חייב לעסוק בספורט. 
חודש  בכל  נערך  מסורתי,  באופן 
נובמבר יום ההליכה הבינלאומי, במהלכו 
הליכה  פעילויות  הארץ  ברחבי  התקיימו 

האוכלוסייה.  שכבות  כל  של  מאורגנות 
אדם  כל  של  האישית  האחריות  מול  אל 
לעסוק בספורט, מחובתנו לקחת אחריות 
קרובינו  את  ולדרבן  שלנו  הסביבה  על 
אחת  לפיכך,  כן.  גם  ספורט  לעשות 
ההליכה  ‘יום  לציון  המרכזיות  המטרות 
היום  סדר  על  להעלות  הינה  הבינלאומי’ 
הציבורי ולבסס את מעמדה של הפעילות 
חיים  לאורח  התורמת  ככזו  הספורטיבית 

פעיל ובריא. 
הבינלאומי  ההליכה  ביום  נכון,  אז 
ילדים,  של  משותפות  פעילויות  קיימנו 
הגיל  בני  וכמובן  בוגרים  נוער,  בני 
השלישי. אבל אסור לנו לעצור ולהסתפק 
בכך, ועלינו לקחת את היום הזה כטריגר 
בעבודתי  בספורט.  מתמיד  לעיסוק 
אני  במועצה  ספורט  מחלקת  כמנהלת 
שהתחילו  באנשים  אחת  לא  נתקלת 
נתקלו  בדרך  אך  ספורטיבית,  בפעילות 
כל   - להתמיד  מהם  שמנעו  בקשיים 
אנשים  אותם  לכל  הוא.  וסיבותיו  אחד 
 - אתכם  להרגיע  לי  הרשו  אומרת:  אני 

החסמים  אחד  למעשה,  לבד.  לא  אתם 
הוא  ספורטיבית  בפעילות  הבולטים 
אלמנט ההתמדה. אנחנו יודעים שחשוב 
דווקא  אבל  הליכה,  או  לריצה  לצאת 
התירוצים  את  נמצא  הרגע  באותו 
הטובים ביותר כדי להישאר ישובים על 

הכורסא מול מסך הטלוויזיה.
הנסיבות  שלל  בגלל  ודווקא  לכן, 
מזהים  אתם  שאם  הרי  והתירוצים, 
שאתם צריכים דרבון מעת לעת, מומלץ 
למצוא פרטנר שידחוף אתכם להתמיד 
ידועה  הליכה  ספורטיבית.  בפעילות 
להרגיל את  כך שמומלץ  כאקט מגבש, 
שיוצאים  קבועה  לשעה  המשפחה  בני 
זמן  הרבה  יעבור  לא  משותפת.  להליכה 
ותיווכחו שההליכה באמת תורמת לגיבוש 
ספורטיבי.  ולחינוך  לזוגיות  המשפחה, 
קבוע  באופן  שהליכה  זכרו  מזה,  וחוץ 

עוזרת לשיפור מצב הרוח. 

הספורט  מחלקת  מנהלת  לוי,  שורי 
במועצה

לא נפסיק ללכת

הולכים יחדיו
טרנד הבריאות שתופס תאוצה מחייב אותנו לקחת אחריות גם על בריאות המשפחה והחברים 

תכנית אב יישובית בתחום הספורט
תופס  במועצה  הספורט  תחום 
מאורח  נכבד  חלק  האחרונות  בשנים 
התקבלה  זאת,  לאור  התושבים.  חיי 
המועצה,  ראש  של  משותפת  החלטה 
ומחלקת  המתנ”ס  מנהל  ליבר,  משה 
ומנהלת  גדנקן,  הוד  היוצא,  החינוך 
שורי  במתנ”ס,  הספורט  מחלקת 
יישובית  אב  תכנית  להכין  לוי, 
לוי:  שורי  במועצה.  הספורט  בתחום 
נתקבלה  “ההחלטה על הכנת התכנית 
עדים  אנו  האחרונות  שבשנים  כיוון 
לעלייה משמעותית בכמות התושבים 
דבר  הפנוי,  בזמנם  בספורט  העוסקים 
המחייב התייחסות של הרשות כגורם 
היישובי.  הספורט  משאב  את  המנהל 
זאת לצורך הקצאת מתקנים, החלטה 
לתושבים  המוצעים  הספורט  סוגי  על 
בסיסם  שעל  נוספים  ופרמטרים 
נקבעת מדיניות הספורט ברשות”. את 
חיצוניים  יועצים  מלווים  האב  תכנית 

עמיחי  ד”ר  בהם  בנושא,  המומחים 
בתרבות  עולמי  מומחה   – אלפרוביץ 
אסטרטגיות  תכניות  ומלווה  הספורט 
הארצית  ברמה  הספורט  בפיתוח 
בושינסקי  דליה  ועו”ד  והעירונית, 
עבודה  ספורט,  בדיני  המתמחה 

ועמותות.
מיפוי  יתבצע  הקרובים  בשבועות 
בכל  המתבצעת  הספורט  פעילות  של 
הספורט.  ומתקני  המועצה  יישובי 
במטרה  תושבים  עם  ישיבות  “ניזום 
הפעילות  בנושא  דעת  חוות  לקבל 
רעיונות  לשיפור,  הצעות  המבוצעת, 
ועוד”, מדגישה שורי. “שיתוף הפעולה 
לנו להכין תכנית  יסייע  של התושבים 
עם  אחד  בקנה  שתעמוד  אפקטיבית 
הנוגע  בכל  התושבים  מרבית  רצון 
לפעילויות הספורט המאורגנות על ידי 
בשנים  יתבצעו  שבו  והאופן  המועצה 

הקרובות”, סיכמה.

בשעת בוקר מוקדמת בראש 
חודש שבט לחרמון. מזג האוויר 

המצוין והשלג הרך הפכו את 
הטיול למהנה במיוחד. 

נוער בן זכאי • בט"ו בשבט נערך 
הפנינג חגיגי במושב בן זכאי. 

נוער היישוב בהובלת הקומונרית 
תאיר אטיאס הפכו את מגרש 

הספורט לחגיגת דוכנים ופרסים, 
והכל מלווה במוסיקה קצבית 

וכמובן בשלל צ'ופרים ופינוקים 
• פתיחת תנועת נוער בבן זכאי 
- במהלך החורף נפתחה תנועת 

נוער במושב שמיועדת לילדי 
כיתות ד'-ט'. פעילויות התנועה 
מתקיימות באמצע השבוע וכן 

בשבת, ומובילים אותן צוות 
המדריכים וקומונרית.

נוער בני דרום • במהלך חופשת 
החנוכה התקיים טיול לילי בחוף 

ניצנים בהדרכת בית ספר שדה 
ניצנים • לאחרונה התקיימה 
שיחה עם "נמוך קומה" דודו 

שמאי. דודו הגיע לשיחה עם 
הנוער והמבוגרים וסיפר להם על 
חווית ההתמודדות עם המגבלה 
הפיזית, וההחלטה שלא לוותר 
לעצמו ולעשות הכול על מנת 

להצליח ולהתקדם בחיים.
נוער ניר גלים • במהלך 

חופשת החנוכה  התקיים חידון 
אינטראקטיבי על חנוכה ועל 

ההיסטוריה של ניר גלים • 
לאחרונה התקיים סדר ט"ו בשבט 

בהשתתפות עשרות בני נוער 
ודור המייסדים של המושב. עודד 

סתר, בן המושב, ניגן ושר וכל 
אחד מהמשתתפים הסביר על 
פרי אחר מפירות ארץ ישראל. 

"יחידת הנוער של המתנ"ס 
נמצאת בצמיחה. יחד עם רכזי 
הנוער המעולים של היישובים 

נמשיך להעמיק בפעילות ערכית 
ובתרבות פנאי  לטובת הנוער 

האיכותי של חבל יבנה", סיכם 
מנהל יחידת הנוער החדש של 

המתנ"ס, אליעזר שחור. 

איפה? מי? ומה?
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אין חגיגה בלי עוגה 

עולם חסד יבנה 

כתף כבש בתנור  | |  שפרה גואטה - בן זכאי

צוקרברג חברנו

הידעתם? עשרות מתנדבים פועלים 
במועצה, ואחד הבולטים שבהם הוא ישראל 
שחגג ממש לא מזמן יום-הולדת 80. ישראל 

היה רכז ההסעות במועצה והיום ממשיך 
להתנדב ולעזור בכל תחום. מזל טוב, המון 

בריאות, שמחה והצלחה! 

הידעתם? ארגון החסד ‘יד יששכר ויצחק’ פועל מתוך 
ישיבת כרם ביבנה, ומחלק מזון ל- 700 משפחות בכל 

האזור. מידי חג, תלמידי תיכון קבוצת יבנה מכינים מארזי 
מזון למשפחות נתמכות מאזור הדרום. מנהל מחלקת חינוך, 

הוד גדנקן: “אנחנו שמחים על פעילותם ההתנדבותית 
ורגישותם החברתית של תלמידי המועצה”. 

מצרכים: 
כתף כבש ימין

2 בצלים פרוסים גס
חצי כוס שמן זית

2 כפות סילאן
כף מלח

חצי כפית כמון
חצי כפית כורכום

חצי כפית פלפל שחור
20 שיני שום שלמות 

 אופן הכנה: 
לערבב את כל המצרכים יחד 

ולעסות את כל הכתף. 
להשרות לילה במקרר. 

למחרת לחמם תנור ל-180 
מעלות 

להכניס את הכתף למשך 5 
שעות. 

 
בתיאבון. 

הידעתם? עמוד הפייסבוק של 
המועצה החל לפעול במתכונתו 

הנוכחית בתאריך 25.2.14, 
כ”ה אדר א’ התשע”ד. העמוד 
מכיל היום למעלה מ- 1,200 

תושבים. מדי יום מתפרסמות 
תמונות מפעילויות ואירועים, 

חדשות, ידיעות, עדכונים ומידע 
חשוב לתושבים. אנחנו שמחים 
שבחודשים האחרונים תושבים 

רבים יוצרים קשר באמצעות 
שליחת הודעות פרטיות, ומזמינים 
אתכם להצטרף ולעשות לנו לייק. 

הידעתם? 
עמוד הפייסבוק מתעדכן כל יום בחדשות, עדכונים, פרסומים,

מודעות דרושים, כתבות מהעיתונות ומידע נוסף לרווחת התושבים. 

קלטו  והמתנ"ס  המועצה  לאחרונה, 
הקיימות  בתחום  שיטפל  חדש  רכז 
הקשורים  נושאים  ויקדם  במתנ"ס 
באיכות הסביבה במועצה. הרכז החדש 
הוא גדי סימון, חבר קבוצת יבנה בן 55, 
נשוי לאביבה, אב ל-6 ילדים וסב ל - 3 

נכדים.
סימון בוגר תואר ראשון בלימודי ארץ 
ישראל ויהדות, ובוגר תואר שני בחינוך 
אותו מעבודתו  מכירים  רבים  סביבתי. 
קבוצת  של  חי(  )פינת  הילדים  במשק 
עסקתי  בקיבוץ  שנותיי  "רוב  יבנה. 
בעיקר בחינוך הבלתי פורמאלי", מציין 
סימון, "ונושאי קיימות ואיכות הסביבה 

קרובים לליבי".
הראשון  "הפרויקט  סימון:  מוסיף  עוד 
תאגיד  עם  הסכם  הוא  מקדם  שאני 
תמיר, במסגרתו ישודרגו עמדות המחזור 
מחזור  מכלי  יתווספו  המועצה,  ביישובי 
אני  ומתכת.  זכוכית  לאיסוף  ומכלים 
ביצירת  להתמקד  וחשוב  שצריך  מאמין 
על  לשמירה  הפועלת  מקיימת  מערכת 

הסביבה".

אליו  לפנות  לתושבים  קורא  סימון 
ולהציע רעיונות לקידום נושאי הקיימות 
בטלפון  קשר  עמו  ליצור  ניתן  במועצה. 

נייד: 050-6998373.

חברת BdiCoface פרסמה את הסקר 
את  הבוחן   ,2015 לשנת  שלה  השנתי 
ומועצות  עיריות  של  הפיננסית  היציבות 
הבדיקה  במסגרת  בישראל.  מקומיות 
דוגמת  נבחנים פרמטרים כלכליים שונים 
היקפי חובות, הלוואות, גירעונות, הכנסות 
והוצאות. לאחר שקלול של כלל הנתונים, 

העיריות  רשימת  את  החברה  מפרסמת 
הפיננסית  האיתנות  בעלות  והמועצות 
שפורסם  בסקר  בישראל.  הגבוהה 
בדירוג  יבנה  חבל  מועצת  דורגה  השנה, 
"המועצה  קודמות.  לשנים  בדומה  גבוה, 
האזורית חבל יבנה מצטיינת לאורך השנים 
מקפידים  ואנו  גבוהה  פיננסית  באיתנות 

התייעלות  ועל  אחראי  פיננסי  ניהול  על 
משה  המועצה,  ראש  מציין  זמן",  לאורך 
לידי  בא  הדבר  "לשמחתנו,  ומוסיף:  ליבר, 
בסקר  המועצה  של  הגבוה  בדירוגה  ביטוי 
שפורסם גם השנה. איתנות זו אפשרה לנו 
 2015 לשנת  התקציב  מסגרת  את  להגדיל 

לרווחת התושבים, במועצה ובמתנ"ס.

נעים להכיר: רכז קיימות ואיכות הסביבה

דירוג גבוה למועצה בסקר היציבות הכלכלית השנתי

פורום חינוך

מנהל מחלקת החינוך 
והמתנ"ס פורש מתפקידו 

לפני כחודש הודיע 
מנהל מחלקת 

החינוך והמתנ"ס 
במועצה, הוד גדנקן, 

על פרישתו בשל 
תפקיד חדש שקיבל 
בחברה למתנ"סים. 

ראש המועצה משה 
ליבר ביקש למסור להוד בשם כלל עובדי 

המועצה, הצלחה רבה בתפקידו החדש. "הוד 
עשה עבודה נפלאה, ואנחנו מודים לו על 

כך", אומר ליבר. החברה למתנ"סים יצאה 
במכרז לאיוש התפקיד המשמעותי והחשוב, 

ומיד לאחר חג הפסח, הוועדה הבוחרת 
תתכנס להליך בחירת המועמד הראוי 

והמתאים. 

בימים אלה פועל במועצה פורום חינוך המורכב מנציגי היישובים 
ומטרתו לבנות תכנית אב לבית הספר היסודי. הפורום מתכנס לאורך 
השנה ומקיים דיונים מסודרים. לאחר דיונים ארוכים ועל רקע סקר 

שנערך בקרב התושבים, הועלו הצעות שונות בין היתר להגברת 
לימודי המדעים, חיזוק תחום הקיימות בבית הספר, יצירת הפרדה 

מגדרית בכיתות ה'-ו', הכנסת דמויות תורניות בחלק משיעורי היהדות, 
שילוב אומניות ולימוד בדרכים חדשניות. עוד טרם הגשת ההמלצות 

הפורום סיים בימים אלה סבב בין היישובים על מנת להציג את 
הרעיונות ובעיקר לשמוע את התושבים. 
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דורון לוז | מזכיר וגזבר המועצה 

דורון החליף לפני כחודשיים את  נכדים.   9 ל-  וסב   5  + נשוי  לוז, תושב בית גמליאל,  דורון 
 16 לאחר  גלבוע.  מעלה  בגרעין  בנח"ל  בצבא  ושירת  תקוה,  פתח  יליד  הוא  הוותיק.  אלחנן 
שנים כחבר הקיבוץ הוא עזב בשנת 1993 לבית גמליאל. במשך 4 שנים עבד כמנהלן של בית 
הספר בחבל יבנה, בהמשך חזר לכור מחצבתו בניהול קיבוצים ושימש כמנהל קהילה במעלה 

החמישה, כפר מנחם, מגדל עוז, ניר עם, בית גוברין והמושב השיתופי יסודות. 
מה אתה עושה בתפקיד מזכיר-גזבר? "אני עוסק בניהול הכספים של המועצה. זו מטלה די 
רצינית - להסתדר עם הכספים, למקסם שימושים ולנהל אותם באורח יעיל", אומר דורון. "במקביל אני משמש 
כמזכיר המועצה, שהוא מעין שר הפנים של המועצה: מתנהל עם הצוות והעובדים תוך הסתכלות וחשיבה על 

רמת השירות לתושב, איכות השירות, זמינותו ועוד". 

מוטו לחיים: "שירות עם חיוך. במקום שבו אתה יכול להיות נחמד, תהיה נחמד".

פנינה אלבז | מזכירה בלשכת ראש המועצה

פנינה אלבז, תושבת רחובות, בת 35 וחצי )"אבל מי סופר"(. נשואה + 3. מכהנת בתפקיד  
מזכירת לשכת ראש במועצה מזה חצי שנה. 

בנאות  טיולים  כמדריכת  שירתה  בצבא  לרחובות.  עברה   10 ובגיל  בשדרות  נולדה  פנינה 
קדומים, ולאחר מכן למדה הוראת אנגלית ואף עבדה כמורה לאנגלית במשך כשלוש שנים. 
פרשה  והיא  שלה,  התחום  דווקא  לאו  היא  שהוראה  להחליט  מנת  על  לה  הספיק  זה  זמן 
לטובת ניהול משרד בחברות פרטיות במשך 7 שנים. זאת עד שראתה מכרז למשרת מזכירה 

במועצה ומאז היא כאן. 

מוטו לחיים: "לא לשכוח לפרגן לעצמי. מגיע לי".

ינון עצר | מ"מ מפקח במחלקת הנדסה

ינון עצר מכהן כמ"מ מפקח במחלקת הנדסה במקומה של מירי רפאלי )הנמצאת בחופשת 
לידה(. בן 44, נשוי + 4 ומתגורר ביישוב טלמון שבחבל בנימין. הוא גדל ביישוב הראשון של 
המועצה האזורית מטה בנימין - מבוא חורון. בתיכון למד בשעלבים ובמבשרת ציון, ובצבא 
שירת באוגדת יו"ש ובמת"ק עציון. אחרי שירותו הצבאי למד הנדסאות בנין ב'אורט' כפר 

סבא, ועבד כמכונאי ומנהל פרויקטים בבניה. 
בתפקידו הוא אחראי על ביצוע העבודה השוטפת כמנהל פרויקטים. 

מוטו לחיים: "היה תמים עם ה' אלוקיך ונוח לבריות". 

אליעזר שחור | רכז נוער

אליעזר שחור החליף לפני כארבעה חודשים את אורן קלימי בתפקיד רכז נוער. 
בן 38, נשוי + 6, תושב רמלה מזה שש שנים וממקימי הגרעין התורני בעיר. הוא 

נולד באלון שבות שבגוש עציון, בנו של הרב אפרים שחור ז"ל, מארבע המשפחות 
הראשונות שהקימו את אלון שבות. למד בישיבת ההסדר בדימונה ובכולל בפסגות. 

קודם לתפקידו הנוכחי ניהל בית ספר תיכון בעיר רמלה.
כפי  מדרגה,  עולה  היחידה  בהם  בימים  נוער  יחידת  כמנהל  לתפקיד  נכנס  אליעזר 

שדיווחנו בגיליון הקודם. 

מוטו לחיים: "צריך לעשות מעשים שלא ייפסקו לעולם. שכל מעשה יוביל למעשים נוספים".

אתי אלמקייס ומרינה פיאטיגורסק | מזכירות המתנ"ס

מזכירות חדשות למתנ"ס: אתי אלמקייס ומרינה פיאטיגורסק.
אתי, ילידת ותושבת אשדוד, בת 34. רוב חייה עברו עליה בעיר הנמל הדרומית לחוף 
הים התיכון. באשדוד למדה וגם שירתה שירות לאומי כמורה מחליפה בבתי ספר בעיר. 
עד כה עבדה במזכירות ובהוראה והשלימה תואר ראשון במתמטיקה בבר-אילן. מזה 

כחצי שנה היא משמשת כמזכירת המתנ"ס. 

מוטו לחיים: "כל דעביד רחמנא הכל לטובה".

מרינה פיאטיגורסק, תושבת גן יבנה, בת 33, נשואה + ילד בדרך. מרינה עלתה ארצה 
19. תחנתה הראשונה בארץ הייתה בראשון לציון.  2001, בהיותה בת  מלטביה בשנת 
עבדה  האחרונה  בשנה  המזכירות.  בתחום  שונות  בעבודות  עבדה  השנים  במהלך 
כסלקטורית באבטחה בנמל אשדוד, אבל חיפשה עבודה נוחה יותר בזמנים ובשעות 

ובמקום פחות הומה אדם מהנמל. כך הגיעה למתנ"ס חבל יבנה.

מוטו לחיים: "רואה בעבים לא יקצר" – בלי שאתה זז שום דבר לא ישתנה. אתה לא יכול לשבת ולהתלונן 
ולהגיד 'קיבלתי אז הכול בסדר'. זה לא בסדר. אתה צריך ליזום".

המועצהעובדי להכיר: נא 
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