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תושבים יקרים,

נוער ,מגרשי מיני פיץ' ,אולם ספורט ,מקוואות ובתי כנסת.
אנו מתכננים ומקווים להתחיל בסלילת שביל אופנים בין
הישובים ,כאשר השלב הראשון יהיה בין בני דרום לניר גלים
(קשר ישיר בין ההרחבות).
בנושא החינוך אנחנו עדים לשינויים מהירים באזור ,ומזה
זמן שאנחנו בוחנים את דרכינו ,בין היתר בהקמת בית ספר
יסודי נוסף.

חג הפסח הוא תחילתו של לוח השנה היהודי הקדום.
סיפור אהבה מיוחד התגבש והתעצב בין ישראל לקב"ה
בליל חג הפסח ,הלילה בו יצאנו ממצרים .מערכת יחסים
שבתחילתה הייתה חד צדדית ובלתי תלויה בדבר ,ובהמשכה
עם ישראל קיבל את האחריות הנדרשת במעמד הר סיני .לכן,
אנחנו קוראים דווקא את מגילת "שיר השירים" בשבת של חג
הפסח ,סיפור האהבה הגדול מכולם.
אהבה ,אמון ,הערכה ופרגון הם מרכיבים חשובים בכל קשר,
וגם אצלנו מורגשת עשייה רבה בכל התחומים של צוותים,
עובדי המועצה ,הוועדים ,מתנדבים ועוד.
אנחנו נמצאים בתהליך של בניית מעונות ,גני ילדים ,מועדוני

אני מבקש לאחל לכל התושבים ולכל עם ישראל חג שמח,
בריאות ובטחון.

תושבים יקרים,

בברכה,
משה ליבר

סבוק וקבלו מידע,

הצטרפו לדף הפיי

עדכונים וחדשות מהנעשה ביישובי המועצה
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י
י
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"...מפני שיש לארץ ישראל היתרון שאוירה מחכים ,כי התורה בהכרתה הפנימית ראוי שתהיה
ניכרת לאמיתתה רק בארץ ישראל.... ,כדחז"ל בספרי ודברי הרמב"ן בזה ,שיסודה של תורה הוא
בארץ ישראל" (הרב קוק  -עין אי"ה ,ברכות ,עמ' )207
הפיוט 'דיינו' במרכזה של ההגדה,
ממחיש את כל הטוב ועוצמת הניסים
שליוו את עם ישראל מיציאת מצרים
ועד לכניסתו לארץ .הדרך שבה נכתב
הפיוט אודות הניסים והנפלאות היא
בדרך ההפרזה – "שהיינו מסתפקים
בפחות".
בהרבה מובנים אנחנו באים לליל
הסדר בכדי לומר לרבש"ע תודה .תודה
על כל הטוב שנתת לנו ,כיוון שכך,
החובה שלנו לספר ביציאת מצרים,
עניינה לדעת להעריך את גודל הטוב.
עכשיו ,כשיצאנו ממצרים ,הבה ונמנה,
הבה ונספר .בואו ונכיר טובה למי
שהיטיב לנו  -הכרת הטוב.
אחד הקטעים בהגדה של פסח
שמשקפים את העניין של הכרת הטוב,
הוא הקטע של 'דיינו'.
"כַ ָּמה ַמ ֲעלֹות טֹובֹות לַ ָמּקֹום ָעלֵ ינּו!
יסנּו
ּתֹורה ,וְ ֹלא ִהכְ נִ ָ
ִאלּו נָ ַתן לָ נּו ֶאת ַה ָ
יסנּו לְ ֶא ֶרץ
לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלַ ,דּיֵ ינּוִ .אלּו ִהכְ נִ ָ
יִ ְש ָׂר ֵאל ,וְ ֹלא ָבנָ ה לָ נּו ֶאת ֵבּית ַה ְב ִּח ָירה,
ַדּיֵ ינּו.
טֹובה כְ פּולָ ה
ַעל ַא ַחת כַ ָּמה וְ כַ ָמּהָ ,
ְּומכֻ ֶפּלֶ ת לַ ָמּקֹום ָעלֵ ינּו :וְ נָ ַתן לָ נּו ֶאת
יסנּו לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָׂר ֵאלָּ ,ובנָ ה לָ נּו
ּתֹורה ,וְ ִהכְ נִ ָ
ַה ָ
ֹנֹותינּו".
ֶאת ֵבּית ַה ְב ִּח ָירה לְ כַ ֵפּר ַעל כָ ּל ֲעו ֵ

סופו של הפיוט מכיר בטובתו של
הקשר בין מתן תורה והכניסה לארץ
ישראל .
הרמב"ן ורבים ההולכים בעקבותיו,
עד הרב קוק בתקופתנו ,סוברים,
שהתורה כולה היא ביסודה תורת ארץ
ישראל .לפיו (בפירושו לויק' יח:כה),
מ"טבע" של ארץ ישראל להיות
המקום הסגולי לקיום המצוות ,גם
אם הן מחייבות אף בחו"ל .וכן רבנו
בחיי" :אף על פי שאנו עושים המצוות
בחוצה לארץ והם חובת הגוף לעשותם
בכל מקום ,למדונו החכמים ז"ל שאין
עיקר עשייתן אלא בארץ הקדושה"
(פירושו לדב' יא:יח) .וכן הרשב"א:
"עיקר מצוות התורה כולן בארץ הן
עד כי כמה מצוות אין נוהגות כלל
אלא בארץ" .נמצאנו למדים ,שקיום
המצוות בארץ ישראל הוא בעל ערך
גדול במיוחד .שכן ,התורה ניתנה
מלכתחילה לשם ארץ-ישראל .ואין
קיום שלם לתורה אלא בארץ ישראל.
חלק גדול מן המצוות  -רוב סדר זרעים,
רוב סדר קדשים ורוב סדר טהרות -
אינו חל כלל בחוצה לארץ .מתוך תרי"ג
מצוות ,קצ"ה מצוות אינן נוהגות אלא
בארץ ישראל.

בספר הכוזרי ,כאשר החבר מודיע
למלך כוזר על החלטתו לעלות לארץ
ישראל ,שאלו המלך" :מה יש לבקש
כיום בירושלים ובארץ כנען והלא
השכינה נעדרת מהם כיום"? ,השיבו:
"השכינה הנראית עין בעין היא אשר
נעדרת אך השכינה הנסתרת ,הרוחנית
מצויה ,ולזאת השכינה אפשר להגיע
רק בארץ ישראל" .
מי שזוכה לגור בארץ צריך שיהיה
מודע לזכות המיוחדת שלו ,ומי שעדיין
לא זכה  -יעיין בדברי ריה"ל אלו ויפנים
את משמעות הדברים.
"על אחת כמה וכמה טובה כפולה
ומכופלת למקום עלינו ....ונתן לנו את
התורה ,והכניסנו לארץ ישראל ,ובנה
לנו את בית הבחירה לכפר על כל
עוונותינו" .אמנם טרם זכינו בדורנו לבנין
בית הבחירה ,אך יש לקוות כי בזכות
הכרת הטוב על הקיים ,נזכה להתקדם
אל עבר שאיפתנו הגדולה ,נזכה שרוב
עם ישראל יחיה בארצו ושיבנה בית
המקדש בב"א.
חג שמח וכשר לכל תושבי חבל יבנה
אליהו סלומון ,רב המועצה

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

מו”ל :מועצה אזורית חבל יבנה ,ד.נ אבטח מיקוד  79860טלפון ,08-8622111 .פקס08-8524343 .
hevel-yavne@hevel-yavne.org.il
עורך :חגי הוברמן
גרפיקה :סטודיו עדי עיצובים08-8548722 ,
הפקה :בלומברג תקשורת077-5592723 ,
צילום תמונת השער :אליקים איטלי
לתגובות ,הערות והצעות צרו קשר:

בלומברג תקשורת -דוברות המועצה itamar@a-blumberg.com
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גיבורים
שחיים
בתוכנו
אנו גאים לשתף את קוראינו בפרויקט מיוחד שמספר
את סיפורן של דמויות בולטות מחבל יבנה ששרדו את
זוועות השואה ונשארו כדי לספר
ניר גלים
דוד לייטנר (דוגו):
"עם ישראל חי"
בביקורו האחרון בפולין ,עם תלמידי
בית הספר של קבוצת יבנה ,הגיע דוד
לייטנר מניר-גלים  -שהכול מכנים אותו
"דוגו"  -לגרדום שבו תלו את רודולף
הס ,האיש שהיה אחראי על אושוויץ.
דוגו עלה על הגרדום והכריז" :כאן תלו
את הרוצח שרצח מיליון יהודים .בואו
נצעק כולנו ביחד 'עם ישראל חי' שגם
אלוקים ישמע" .וכל התלמידים צעקו
'עם ישראל חי' והעצים שמסביב ענו
גם הם כהד 'עם ישראל חי'.
החל משנת  – 1990במשך  26שנה –
מלווה דוגו בתי ספר בסיורים בפולין
כ"איש עדות" .את סיפורו שמעתי
מפיו לראשונה שם בפולין ,בשוטטות
בין שרידי אתר המוות המפלצתי
בירקנאו .לכל איש יש שם שנתנו לו
הוריו ושנתנו לו מחנות ההשמדה.
לדוגו יש שם נוסף שהוריו לא בחרו
בשבילו ,אבל הוא הולך איתו מאז היה
בן  14וחצי .השם הזה כתוב על גופו,
צרוב בברזל מלובן על זרועו.B 14671 :
חייו של דוגו לייטנר בהונגריה היו
טובים עד גיל  .14בערב פסח שנת
תש"ד ,1944 ,נכנסו הגרמנים להונגריה,
ובערב חג השבועות הגיעו לבירקנאו.
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מרגע זה מתחילים חיי התופת של דוגו.
"הפרידו אותי מההורים והעבירו אותי
לחברת הילדים" ,הוא מספר" .היינו
שם כ 4000-ילדים בבירקנאו בגילאי
 14עד  ,16וכ 30-מתוכם היו בני הכיתה
שלי .כולנו מגולחים ועם בגדי פסים,
אבל שמחנו שאנחנו ביחד" .את דוגו
שלחו לשייסקומנדו  -חוליית מנקי
הביוב .בתפקיד זה הוא הסתובב בכל
המחנות ,עניין שסייע לו כעבור שנים
בזיהוי מבני המחנה ביתר קלות במהלך
סיורים שערך לתלמידים.
יום כיפורים תש"ה ,ספטמבר .1944
מ 4000-יהודים נותרו כ 2600-בלבד.
מנגלה ימ"ש מציב קרש ומסמן עליו
קו בעיפרון .הילדים עוברים אחד
אחד" ,כבקרת רועה עדרו מעביר צאנו
תחת שבטו" .מי שלא הגיע לגובה הקו
הולך למשרפות" .שמעתי את זעקות
'שמע ישראל' הולכות ודועכות .ראיתי
את העשן היוצא מהארובות וידעתי
שהעשן הזה אלו החברים שלי" .ניסיון
של דוגו להימלט מהמחנה באמצעות
הסתננות לתור של העובדים מחוץ
למחנה נכשל .הוא כבר עמד בתור
עם מספר לצאת לעבודה ,כאשר ד"ר
מנגלה ראה אותו .השטן החליט שהוא
לא רוצה ילדים במשלוח העבודה
והחזיר אותו לצריפי הילדים ,שם נותרו
רק  1500ילדים.

"ילדים מבירקנאו יוצאים
רק דרך הארובה"
בסלקציה השלישית היה בדרך
לקרמטוריום  ,5שמשם לא חוזרים.
בשעת ההליכה הרגלית הוא מתפלל
"אבינו מלכנו חוס ורחם עלינו" ומוסיף
את פרק כ' בתהלים" :יענך ה' ביום
צרה" ,כפי שאבא שלו אמר לו תמיד
להגיד בשעת סכנה .פתאום נשמע קול
בגרמנית' :צריכים ילדים לעבודה' .מישהו
שלף אותו והוא ניצל שוב" .מנגלה היה
בהלם מכך שנשארו בחיים .הוא תמיד
היה אומר' :בין אם תעבדו טוב ובין אם
לא ,מפה חיים לא תצאו ,ילדים מבירקנאו
יוצאים רק דרך הארובה'".
באמצע נובמבר הפסיקו לעבוד .הרוסים
התקרבו לאושוויץ ,וב 18-בינואר 1945
פוצצו הנאצים בעצמם את קרמטוריום ,5
כדי לטשטש עקבות ולהיתמם בבוא היום
שיאשימו אותם .מסתבר שהנאצים היו
מכחישי השואה הראשונים.
דוגו היה במצעד המוות לכיוון אוסטריה.
בקור אימים ,בלי אוכל ובגדים ,אבל עדיין
נעול בנעליים שהביא מהבית .את ה4-
במאי  1945הוא לא ישכח לעולם .זהו
היום שבו אמר לו חבר' :אנחנו חופשיים,
הגרמנים ברחו'" .יצאנו מהיער .נשארנו
חמשת אלפי יהודים משבעה עשר אלף.
לקחו אותי לבית החולים ושם שהיתי

מספר שבועות ללא הכרה".
מאבק ההישרדות של דוגו לא תם.
כשהוא מדלג על גגות רכבות ,הוא הצליח
להגיע לבודפשט .בליל תשעה באב ,יום
חורבן בית-המקדש ,גילה שגם הבית שלו
חרב מפגיעה ישירה של פגז" .שם פגשתי
את אחי שמואל ,שסיפר שהיה עם אבינו
במצעד המוות והנאצים הרגו אותו" .דוגו
היה בהכשרה ודרכה עלה לארץ ישראל,
דרך וינה ואיטליה ומשם באונייה "גלילה".
כאן זכה להיות ממקימי מושב ניר-גלים,
מושב של ניצולי שואה.

קבוצת יבנה
האחיות טסלר" :רבש"ע,
אנא עשה שהיום שצמתי
יהיה יום הכיפורים"
לאחיות חנה ושרה טסלר יש מספרים
עוקבים 9895 :לחנה 9896 ,לשרה.
אלו המספרים שקיבלו באושוויץ,
המקועקעים עד היום על ידיהן.
שתיהן הגיעו לאושוויץ ב ,1944-עם
יהודי הונגריה ,אף שהן עצמן מאזור
הקפטים שהיה שייך באותם ימים
לצ'כוסלובקיה .על הרכבת הצפופה היו
עמן הוריהן ,שלוש אחיות קטנות ואחת
הדודות עם שבעת ילדיה .עם הגיען
לאושוויץ נעלם האב ,והבנות נצמדו
לאם .במהלך ההליכה אדם לבוש מדי

אסיר חטף את שרה ,שהייתה אז בת
 ,16מהמשפחה .זמן קצר אחר-כך גם
חנה התנתקה מהאם .זו הייתה הפעם
האחרונה ששתי האחיות ראו את האם
ואת האחים.
באורח מקרי ,חנה ושרה נפגשו
באחד הביתנים ומאז לא נפרדו .שתיהן
הועסקו בניקוי המחנה מגופות ואשפה.
באחד הימים הועברו למחנה אחר ,שם
נצרבו בבשרן המספרים העוקבים.
שתי האחיות לא הניחו להפריד ביניהן
 ממחנה אחד לאחר ,מרכבת לצעדתמוות  -צעדו חבוקות והרימו זו את זו.
בדרך לברגן בלזן נפצעה שרה ברכבת
וחנה חבשה אותה בבד משמלתה.
בברגן בלזן חלתה חנה בטיפוס ואיבדה
את הכרתה ,ושרה ישבה לצידה במשך
שבועיים או שלושה ,שבהם חנה
לא אכלה ולא שתתה ,ולא הפסיקה
להתפלל .מצבה של חנה היה נואש
אבל היא החלימה באורח פלא ללא
טיפול או תרופות.

לחיצת היד להרצוג
התאחרה בחמישים שנה
ביום בו נמלטו הנאצים מאושוויץ,
נכנסו כוחות הבריטים .בין הקצינים
הבריטים היה גם קצין יהודי –
חיים הרצוג שמו .לימים אלוף

בצה"ל ונשיא מדינת ישראל .שרה ראתה
את הקצין היהודי ,אבל לא היה לה כוח
לגשת אליו .בשנת תשמ"ט ,בחגיגות
היובל לקבוצת יבנה ,הגיע הרצוג כאורח
הכבוד – הפעם כנשיא המדינה .במפגש
עם חברי הקיבוץ סיפרה לו שרה שלא
היה לה אז כוח לקום וללחוץ את ידו.
"עכשיו אלחץ לך את היד ,את הלחיצה
שלא הייתה אז" ,אמרה שרה לנשיא
הרצוג.
כשניצלו מאושוויץ ,עלו שתי
האחיות יחד לישראל .גם אחרי
נישואיהן נשארו בשם משפחה זהה
– טסלר .הן פשוט נישאו לשני בני
דודים .לחנה בת וארבעה בנים ,לשרה
ארבעה בנים ובת ,אחד מהם הוא ניצב
צביקי טסלר ,ראש אגף תכנון וארגון,
טייס מסוקים וראש מטה פיקוד
העורף בדרגת תת-אלוף בעברו.
לפני כחודשיים אמור היה צביקי
טסלר להתמנות כמזכ"ל תנועת הקיבוץ
הדתי ,אולם על סף כניסתו לתפקיד הוא
נעתר לבקשת מפכ"ל המשטרה רנ"צ רוני
אלשיך להצטרף למשטרה.
אחד הסיפורים המרגשים והמחזקים
של שרה הוא מתקופת השעבוד
בבירקנאו" :כשחלף ראש השנה רצינו
לדעת מתי יחול יום הכיפורים .ביקשנו
מבחורים שהיו במחנה שיגידו לנו אבל
באותו יום ,לא כמה ימים לפני ,כדי
שלא יתבלבלו .באחד הימים אמרו לנו
הבחורים' :זה הלילה ,הלילה מתחיל יום
כיפור' .ערב יום הכיפורים .עמדתי עם
כולם בתור לחלוקת הלחם ,את הפרוסה
שלי הכנסתי קרוב אל חזי מתחת השמלה
הדקה ,ובבוקר לא עמדתי בתור לחלוקת
התה .את הבחורים פגשנו פעם נוספת ליד
ערמות האשפה' .צמתן היום'? הם שאלו
ומיד אמרו 'אנחנו ממש מצטערים אבל
כנראה טעינו בחישוב ויום הכיפורים לא
חל היום אלא יחול מחר' .כבר ערב ,לא
יכולתי לאכול את פרוסת הלחם הצמודה
אל חזי .יום כיפור נוסף כבר מתחיל והוא
היה קשה מיום אתמול .חלושות ,בקושי
הצלחנו לדחוף את העגלה ,מצפות
לחשכה ,לרגע שנקבל עוד פרוסת לחם
ונוכל לאכול את שלושתן".
"אלא שאז אמרו הבחורים' :אנחנו לא
יודעים מה קרה ,כנראה שוב טעינו.
היום לא יום כיפור ואנחנו לא יודעים
אם הוא מחר או מחרתיים .איבדנו
את החשבון' .הכנסתי את ידי אל
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מתחת השמלה להוציא את שתי פרוסות
הלחם המחכות שם .לא ,אני אחכה עוד
קצת ,עד חשכה .הרמתי את עיניי למעלה,
אל השמים האפורים' .אנא' ,מלמלתי
בשקט' ,אנא ,עזור לי בדבר אחד קטן:
צמתי שלושה ימים ,בבקשה ממך ,עשה
שאחד מהם יהיה באמת יום הכיפורים'".

בני דרום
יהודה סרלואי" :לברגן-בלזן
– בגלל הסרטיפיקטים"
שמואל ויהודה ,שני אחים תאומים,
שרדו יחדיו את התופת .שמואל גר
באשדוד ,יהודה גר כבר  60שנה בבני-
דרום .יהודה סרלואי נולד באמסטרדם,
הולנד ,בשנת  ,1935אח בכור תאום
לשמואל מנחם .השניים נולדו ב-י"ז
בתמוז ,ובדיוק שנה לאחר מכן ,בי"ז
בתמוז תרצ"ו ,נולדה אחותם יהודית
רבקה" .חיינו בהולנד עד שהנאצים
ימ"ש כבשו בשנת  1941את הולנד
בתוך חמישה ימים" ,מספר יהודה.
"מיד הוחלו הגזירות על היהודים
בהולנד  -לשאת טלאי צהוב והגבלות
נוספות .הנאצים החרימו כלי תחבורה,
כולל אופניים ,והיהודים הוכרחו להכין
תרמיל ובו חפצים אישיים ,לכתוב שם,
שם משפחה וכתובת מדויקת .כל אחד
הכין תרמיל במשקל שיוכל לשאת על
הגב".
"אבי היה שותף עם אחיו בבית
מסחר סיטונאי לכלי מוזיקה והגרמנים
החרימו את הכל .גרנו בשכירות
בשכונה חדשה בדרום אמסטרדם,
כאשר אבא היה אחד מפרנסי הקהל,
וסבא היה נותן שיעור בבית הכנסת
ובבית .אבא נאסר והובל לבית סוהר כי
בעל הבית הלשין עליו שהחזיק יותר
כסף ממה שמותר .כששלחנו אישה
לא יהודייה לברר מה שלומו ,הסוהרים
הזהירו אותה' :אם תבואי שוב – תיכנסי
לכלא" .באותם ימים שוב לא שמענו
ממנו'.
"היהודים נאלצו ,לפי דרישת
הגרמנים ,להתייצב בבית התיאטרון
היהודי .משם הוגלו למחנה הסגר בצפון
הולנד .הופרדנו מאימא שהייתה חולה
והוכנסנו לצריף של יתומים .מדי שני
או שלישי התבצע משלוח של רכבת
עם קרונות בקר –  3000איש שהוגלו
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למזרח ,ומי שיצא ברכבת לא
חזר .יום אחד ,באורח פלא ,אבא
הגיע למחנה ההסגר ושם גילה
אותנו .זו הייתה הפעם האחרונה
שראינו אותו ,כי במשלוח הבא
הוא נשלח למזרח – וככל הנראה
נספה בסוביבור .אין לנו מידע
מדויק על כך".

שבפועל שימשו כחדרי גזים .אם
הייתה באה רכבת בלילה ,היו מכבים
את האורות שהאנשים לא יראו לאן
הולכים .ברקע הייתה תזמורת שניגנה
מנגינות .אנחנו היינו צריכים לקחת
מהבאים את הבגדים לצריף ,שם
עמדו שישה סביב שולחן .צררנו את
הבגדים לחבילות וזרקנו אותם לתוך
ארגזים שעמדו במקום ,והנאצים
שלחו אותם לגרמניה .בנוסף ,לאנשים
היו בכיסים תכשיטים ,מטבעות
וחפצים מזהב .הם לקחו אותם איתם
בתקוה שיצליחו לשחד את הנאצים.
אנחנו ארזנו גם את כל הזהבים הללו
והנאצים שלחו גם אותם לגרמניה".
חנה זוכרת היטב את העשן שעלה
מהארובות" .הנאצים אמרו לנו
שעושים שם לחם ,אבל כאלו שכבר
היו שם וחזרו לעבוד איתנו אמרו:
תראו מחר איזה לחם עושים".

הדוד הקונסול ניסה
לעזור
"לאבא היו חמש אחיות
וחמישה אחים .יחד איתנו הגיעה
סבתא סרלואי .היה לי דוד ,נשוי
לאחות הצעירה של אבא שלי,
שהיה קונסול הולנד בפלשתינה,
כלומר בארץ ישראל .יום אחד
הגיעו סרטיפיקטים (אשרות
עליה) שהדוד דאג לשלוח בדואר
דיפלומטי מתורכיה .את הסרטיפיקטים
הוא שלח לכל המשפחה ,אבל רובה
כבר לא הייתה אתנו" .בדיעבד התברר
שמשלוח האשרות היה בעוכריהם ,בניגוד
לרצון הטוב של הדוד ,שכן הנאצים ראו
מי קיבלו סרטיפיקטים ושלחו אותם
מייד למחנה ברגן-בלזן" .כולם נשלחו
חוץ מסבתא ,אמא ושלושה ילדים",
נזכר יהודה" ,אימא עבדה ואנחנו הילדים
עסקנו בניקוי המחנה .לאחר כל גשם
פינינו אבנים וחצץ ,אולם עיקר הזמן הלך
על מפקדים ארוכים שנועדו לבדוק כמה
אנשים יש במחנה .אנשים התמוטטו אחד
אחרי השני בחום ובקור ואסור היה לנו
לעזור להם".

יהודים תמורת טמפלרים
"כשהנאצים הרגישו שהם הולכים
להפסיד את המלחמה ,הם הסכימו
להחליף בעלי סרטיפיקטים תמורת
טמפלרים" ,נזכר יהודה סרלואי.
"באחד הימים בשנת  1944נערך מפקד
גדול .שלחו אותנו לצריף גדול ואמרו
לנו שמשם יוצאים לארץ ישראל.
אחרי תקופה קצרה הוחזרנו למחנה
הרגיל ,בתנאים קשים יותר .אחרי
זמן מסוים שוב הופרדנו ואז אמרו
לנו' :אתם עולים לארץ ישראל' .היינו
חמישה :סבתא ,אימא ושלושה ילדים.
הלכנו ברגל מרחק של  5ק"מ למחנה

אחר ,שם עלינו על רכבת שבניגוד
לשאר הרכבות הייתה עם ספסלים
רגילים" .ברכבת הזאת יצאו לטורקיה,
חצו בספינות את הבוספורוס והמשיכו
לארץ ישראל" .נסענו  222איש
ברכבת  -עד עתלית ,דרך מנהרת ראש
הנקרה" ,מתאר יהודה את עלייתו
ארצה" .ביולי  1944הגענו לעתלית,
שם עברנו בדיקות וחיסונים ,ומאז אנו
בארץ" .שמואל ויהודה למדו במקווה
ישראל .יהודה התגייס באמצע שנות
ה 50-לגרעין 'איתנים' שנשלח לבני
דרום – ומאז הוא גר במושב.

בית גמליאל
חנה שווימר" :ראינו את עשן
הארובות .הנאצים אמרו לנו
שאופים שם לחם"
"יומיים לאחר חג הפסח בשנת ,1943
הנאצים ימ"ש באו ואמרו שעלינו
לצאת מהבית .לקחנו מה שהספקנו
ויצאנו" .השנה ימלאו  90שנה לחנה
שווימר תושבת בית גמליאל .היא
נולדה בצ'כיה בשנת  1926בשם חנה
קניגסברג .אביה היה מורה ועבד
בתיקון ספרים ואימה הייתה עקרת
בית .היו להם ששה ילדים – שלוש
בנות ושלושה בנים .חייהם היו
שגרתיים עד גיל  ,18כאשר הנאצים
השתלטו על צ'כיה וגירשו את

המשפחה מהבית לגטו.
"יצאנו חמישה ילדים ,עם אימא,
סבא וסבתא .אבא החביא מתחת
למיטה חפצי קודש לרגע בו נחזור",
נזכרת חנה" ,ואימא נתנה לשכן הגוי
מספר חפצים שישמור עליהם ,כי
הם האמינו שנחזור .אחי הגדול למד
בישיבה והיה בדרכו הביתה .כששמע
שלוקחים את היהודים מיהר לסוב
על עקבותיו ,נהיה פרטיזן ,וכך הוא
ניצל מהתופת .המשפחה נלקחה לגטו
ברהובו -כיום ממוקם בתחום רוסיה.
"בכל יום יצאה מהגטו רכבת מלאה
אנשים ,בקרונות סגורים בלי חלונות.
הם יצאו למקום לא ידוע .בכל יום
הרכבת חזרה ולמחרת שוב יצאה
כשהיא מלאה אנשים .אז עוד לא
ידענו שהרכבת נוסעת לאושוויץ".
"יום אחד הכניסו אותנו לרכבת בלי
חלון וכך הגענו גם אנחנו לאושוויץ,
זמן קצר אחרי פסח .הייתי רק בת .18
חילקו את הקבוצה לשתיים  -גברים
עם הילדים ונשים עם הילדות .אימא,
אני והאחיות נפרדנו מאבא והאחים.
אותי משום מה הוציאו מהשורה.
אימא שלי יצאה וחיבקה אותי ומנגלה
החזיר אותה לשורה".
"העבודה שלנו הייתה לקחת את
האנשים שהגיעו ברכבות ,להוריד
מהם את הבגדים ולתלות אותם על
קולב ,כאילו הם הולכים למקלחות

פתאום באו חיילים רוסים
ואמרו :אתם משוחררים
היא לעולם לא תשכח את מראות
האנשים בדרך למשרפות" .אמרו
להם שהולכים למקלחות .הגברים עם
הילדים צעקו 'שמע ישראל' .הכניסו
את כולם אחרי הנשים .את הרעל
הכניסו דרך חלון קטן .רק כשנהיה
שקט ,באו גרמנים והוציאו את הגופות.
בכל יום שישי היה מסדר שבו העובדים
היו צריכים לעמוד ערומים והגרמנים
היו בוחנים מי יכול עוד לעבוד .מי שלא
היה בעל בשר  -נשלח למשרפות .גם
בני משפחתי נלקחו למשרפות במהלך
התקופה" ,מתארת חנה בכאב עז .כך
זה נמשך  9חודשים ,עד שהמלחמה
התקרבה לאושוויץ ,והנאצים ארגנו
את צעדת המוות .הנאצים היו צריכים
לברוח והצעדה התבצעה בתנאים
נוראיים .אנשים מתו תוך כדי צעידה
וכך היה עד ההגעה לגרמניה.
"הגענו לאחד היערות ופתאום ראינו
שאנחנו חופשיים ואין עלינו שמירה.
היינו מעט וחלשים .לא לקח זמן רב
והגיע אלינו קומנדקר של הצבא רוסי.
החיילים הרוסים אמרו לנו" :אתם
משוחררים" .התנפלנו על הקומנדקר.
לא ידעתי מה קורה עם המשפחה שלי.
איפה אמא? איפה אבא? איפה האחים?

הסתבר שהם המשיכו ללכת .אנחנו
נשארנו ביער והלכנו לחפש אוכל.
באחד הבורות מצאנו בשר של סוס מת,
מרוב רעב אכלנו את הבשר הזה וכולנו
חלינו בטיפוס ואושפזנו בבית חולים".
"באחד הימים הגיעו נציגי השלטון
מצ'כיה לקחת את הפליטים שלהם .אני
הייתי בבית חולים וביקשתי להצטרף
אליהם .הם סירבו ואנחנו פרצנו בבכי,
ואז הם אמרו לנו' :אם אתם יכולים
לעלות לבד על האמבולנס ,ניקח
אתכם' .איכשהו עלינו על האמבולנס,
לפראג .שם שמו אותנו בחצר ואמרו
לנו' :אתם חופשיים'".
חנה מחליטה לנסות ולהתאחד עם
בני המשפחה שנשארו" .אמרו לי שאחי
חי בבודפשט .נסעתי לשם וחיפשתי
אותו במקום שבו התרכזו כל הפליטים
עד שמצאתי אותו .לאחי היה חדר גדול.
בבודפשט הכרתי מישהו שהיה דוד
שלישי מהמשפחה ,יוסף שווימר .נסענו
לעיירה קרלוי-בארי ,והתחתנו שם".
עם יוסף מתחילה חנה את הדרך
הארוכה לארץ ישראל" .הגיעו אלינו
שליחים ששאלו אם אנחנו רוצים
לעלות לישראל .לא היו לנו בגדים,
ומותר היה לקחת רק תיק יד ולא תיק
כתף כי אולי נצטרך לקפוץ למים.
ב 1946-נסענו לצרפת ומשם הפלגנו
באנייה 'יגור' לארץ ישראל .רוב הזמן
היינו רעבים ,הייתה צפיפות נוראית
וישנו על הרצפה ,אחד על השני .בבוקרו
של אחד הימים קמנו וראינו סביבנו
המון אניות אנגליות .הורו לנו לעבור
לאנייה בריטית ,אך לא רצינו כי היינו
כבר קרובים לחיפה .אנשי אצ"ל ולח"י
קראו לנו ברמקולים ענקיים מהחוף לא
לעבור לאנייה הבריטית ,כדי לא לחזור
לגולה".
"הבריטים הצליחו למשוך אותנו
באלימות ולהוביל אותנו לקפריסין" .חצי
שנה שהו בקפריסין ,עד שקיבלו אישורי
עליה – יחד עם ילד בן  18שאימצו כדי
שיוכל לקבל דרכון 50 .שנה גרו בחולון,
ולפני  13שנה ,בהיותם בני  ,70עברו
יוסף וחנה שווימר לגור אצל בתם בבית
גמליאל .יוסף נפטר לפני  7שנים.
חנה ,ממרום גילה ,זוכרת את כולם .לא
תשכח ולא תסלח.
חגי הוברמן
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סקירת פרויקטים מתחום בינוי והנדסה

התפתחות

מתמדת ביישובים
תנופת הפיתוח ממשיכה ,ומחלקת
בינוי והנדסה במועצה מקדמת במקביל
מספר פרויקטים הנדסיים .המועצה
החלה בתכנון המקטע הראשון
לשבילי אופניים והליכה לאורך תוואי
הנחלים .הקטע הראשון שנכנס לתכנון
ובעדיפות הוא לאורך הנחל בין בני דרום
לניר גלים .אורך השביל בהמשך יהיה
כ 5-ק"מ ,והוא יעבור בין קבוצת יבנה,
בני דרום וניר גלים .כמו כן ,המועצה
מקדמת תכנית אב בשיתוף עם רשויות
שכנות (יבנה ,גדרות ובאר טוביה)
לחיבור כלל היישובים באמצעות
שבילי הליכה ואופניים ,כאשר מימוש
התכנית יאפשר לתושבים לקיים
פעילות ספורטיבית במסלול היקפי
מסביב למועצה ,ואף יקשר לים.
גם בתחום האנרגיה הירוקה המועצה
מתפתחת ,כאשר על מנת לחסוך
ליישובים בעלויות החשמל ובו בזמן
לשמור על סביבה ירוקה ,המועצה
מקדמת תכנית להחלפת תאורות
הרחוב הישנות לתאורות לד חסכוניות.
על פי התכנית ,כ 5,000-גופי תאורה
בכלל יישובי המועצה יוחלפו לנורות
חסכניות במהלך השנה הקרובה.
מדובר בחיסכון כספי אדיר ובשיפור
תשתיות החשמל.
גם באזורי התעשייה המועצה מקצה
משאבים רבים .באזור התעשייה ניר
גלים (רחוב התאנה) הסתיים לאחרונה
שיפוץ ושדרוג הכביש ,לרבות הגדלה
משמעותית של מספר מקומות החניה
כולל הסדרת חניות נכים ומדרכות
וכן שטיפה וניקוי של מערכות הביוב
והניקוז.
בנוסף ,המועצה מקדמת מול משרד
התחבורה כניסת תחבורה ציבורית
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לישובים ,כולל תחנות עליה וירידה
לאורך היקף הישובים.

בית גמליאל
פרויקטים גמורים
בחודשים האחרונים הגיעה לסיומה
עבודת שיפוץ מגרש הספורט המקורה
ביישוב .העבודה כללה צביעת גג ,ריבוד
אספלט ,צביעה והתקנת סל ושער
חדשים .בנוסף ,בית התרבות ביישוב
(מבנה מפעל הפיס) שופץ .יתר על כן,
אגף בינוי והנדסה במועצה ליווה תהליך
של החלפה של מערכת סניקה חדשה בין
משאבות ביוב ביישוב ,כאשר העבודות על
הקו הישן הסתיימו לפני מספר חודשים
(עלות העבודות נאמדת ב 150-אלף .)₪
כמו כן ,בשל שקיעות רבות בחלקים
נרחבים ביישוב ,התבצע פרויקט נרחב
לשיפוץ המדרכות .לאחרונה גם נבנתה
ביישוב עמדת מחזור חדשה שכוללת
מכלי מחזור .צוות הבינוי הוסיף משטח
בטון ושילוט ובאמצעות רכז הקיימות גדי
סימון הובאו מתקני מחזור חדשים.

פרויקטים עתידיים
המועצה מקדמת בניית מקווה נשים
חדש ובניית מועדון נוער חדש ,וממתינה
לקבלת תקציב עבורם .כמו כן ,הסתיימו
עבודות התכנון של בניית בית כנסת ספרדי
והמועצה ממתינה לאישור המוסדות
בבית גמליאל והשלמת התקצוב.

ומערכת הניקוז .כמו כן ,בוצע שיפוץ
מועדון הנוער שכלל איטום והתקנת
תקרה אקוסטית וחידוש המרחב החיצוני
כולו .בנוסף ,התבצעו עבודות לשדרוג
מגרש הכדורסל היישובי ,שכללו תיקון
סדקים וצביעה.

פרויקטים עתידיים
מגרש דשא מתוכנן במרכז היישוב ליד
המגרש הישן ,המיועד לכדורגל ,בגודל
של כ 800-מטר רבוע .גודל זה הינו מעל
לסטנדרט הרגיל.

ניר גלים
פרויקטים גמורים
לאחרונה הסתיימה בניית מעון יום
יביל שממוקם במרכז היישוב לרווחת
ההורים ביישוב .לצד זה ,שופץ מועדון
הנוער והוסדרה חנייה בין גני היישוב ,ואף
נבנו  2ממ"מים (מרחב מוגן מוסדי) עבור
הגנים והמעונות ביישוב – בתום עבודות
שהתמשכו כשלושה חודשים .בנוסף,
היישוב זכה לחנוך במרץ  2015גן ילדים
חדש .נוסף על כך – הוקמה עמדת מחזור
חדשה ביישוב.

בן זכאי
פרויקטים גמורים

פרויקטים עתידיים

לאחרונה הסתיים ביישוב שיפוץ נרחב
ברחוב האלה ,שכלל ביצוע מדרכה,
ריבוד כביש חדש והסדרת תאורת הרחוב

אולם הספורט ביישוב ישופץ במסגרת
פרויקט מיוחד שיכלול ריצוף מיוחד,
אקוסטיקה ,החלפת חלונות ,הרחבת

האולם ובניית טריבונות לקהל (כך שיכיל
כ 150-צופים).
פרויקט חשוב נוסף שמצוי בימים אלה
בבקשת תקציב הינו פרויקט להנגשת
הספרייה ביישוב לנכים ובעלי מוגבלויות.
הספריה ,שגודלה כ 150-מ"ר ,תשופץ
מבפנים ומבחוץ ,כאשר התכנון הינו
להחליף ריצוף ,תאורה ,מיזוג ,בטיחות ואת
הקונסטרוקציה המבנית .פרויקט עתידי
נוסף שעומד על הפרק הינו בניית סניף
בני עקיבא חדש ,ושיפוץ מבנה אוהל .זאת
בנוסף לשיפוץ כביש הכניסה – בכניסה
לרחוב המייסדים והשדרה החקלאית.

נווה הרצוג
פרויקטים גמורים
בנווה הרצוג הוקם מגרש משחקים רב
גילאי בעל דשא סינתטי הכולל מתקנים
מגוונים בהם :נדנדות ,מתקן חבלים,
דמויות קפיציות ,מתקן טיפוס מכבלים,
סביבון לילדים ,קורת נדנדות משולשת
ומתקן משולב שיכול להכיל עשרות
ילדים.

פרויקטים עתידיים
פרויקט בינוי המקשר בין נווה
הרצוג לבני דרום ,כאשר בימים
אלה מתוכננת מדרכה שתקשר בין
היישובים בצורה בטוחה ובטיחותית.

בני דרום
פרויקטים בביצוע
בימים אלו מתבצע תכנון להרחבה
ושדרוג הכבישים הנותרים באזור ותיקי
בני דרום.

גבעת וושינגטון
פרויקטים בתכנון
המועצה שוקדת על מכרז לבניית מעון
חדש בן  3כיתות גיל אשר ישמש כ60-
ילדים ,וכן על הסדרת כיכר עבור סיבוב
האוטובוסים בצורה בטוחה ותקינה.

כרם ביבנה
פרויקטים גמורים
בכרם ביבנה שופץ לאחרונה מבנה
עבור גן ילדים זמני .הפרויקט כלל חידוש
חצר ,הצבת משחקים ,כמו גם שיפוץ
המבנה כולו .בשנה הקרובה ישנה כוונה
להרחיב את מתחם הגנים ולהקים במקום
שני גנים חדשים האמורים להחליף את
הגנים הישנים הקיימים.

קבוצת יבנה
המועצה שוקדת בימים אלו על
תכנון הסדרת תחנות איסוף והורדת
התלמידים בבתי הספר היסודי
והתיכון וכן הסדרת חניית רכבים
באזור .זאת על מנת לפתור את בעיית
הבטיחות הקיימת בשעות הלחץ.
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גינה לי ,גינה לי – גינה לי אקולוגית
בימים אלה וכחלק מתפיסה כוללת,
המחלקה לחינוך במועצה יוזמת
הקמת גינות אקולוגיות בגני הילדים
במועצה ,בשיתוף איגוד ערים לאיכות
הסביבה ובסיועו של רכז הקיימות
גדי סימון .ד"ר רבקה טאוב ,מנהלת
המחלקה ,מסבירה כי "גינה אקולוגית
מהווה מרחב פעילות משמעותי לילדי
הגנים .היא משרה שקט ושלווה ונותנת
מענה לצרכים מגוונים של הילדים

לפעילות אינדיבידואלית או קבוצתית.
הגינה משתנה בהתאם לעונות השנה
ומאפשרת תנועה ,משחק חופשי
ולמידה חושית" .עוד מוסיפה ד"ר
טאוב כי "המחלקה לחינוך רואה בגינה
פלטפורמה למכלול שלם של תכנים
והזדמנויות שישפיעו על האקלים
החברתי של הגן .אנו מקווים כי כל
אחד מילדי המועצה יוכל למצוא בה
תחומי עניין וביטוי לפי יכולתו וצרכיו".

'חודש ירוק' בחבל יבנה
ראש המועצה ,משה ליבר" :מוצאים חשיבות רבה בהטמעת ערכי הקיימות והשמירה
על הסביבה בקרב יישובי המועצה"
המועצה ציינה בחודש שבט את
'החודש הירוק' .במסגרת חודש זה
התקיימו עשרות אירועי קיימות
וסביבה ,בשיתוף המחלקה לתרבות
תורנית בהובלת ענת יעקב ,ומנהל
תחום קיימות במועצה גדי סימון.
במהלך החודש נערכו פעילויות
שונות בהתאם לגילאים השונים של
אוכלוסיית המועצה ,החל מגיל הילדים
במעונות וכלה בוותיקי המועצה.
"מטרת הפעילות הינה בהעלאת
המודעות ,חיזוק תחום הקיימות
ולקיחת אחריות מצד התושבים
בנושאי איכות הסביבה" ,מסביר רכז
הקיימות וממובילי הפעילות גדי סימון.
אירוע הפתיחה נערך בבני דרום,
שם התקיימה סדנת יצירה בחומרים
ממוחזרים והופעה של ד"ר מולקולה.

במהלך שבתות החודש התקיימו
שיעורים וסיורים בתחום הקיימות,
בימי שישי התקיימו סיורים והדרכות
בנושאי צפרות וטיולי אופניים
המתאימים לציבור הרחב .בנוסף,
התקיימה תחרות צילום תמונות
במסגרתה צעירי המועצה הוזמנו לצלם
תמונות שקשורות לתחום הקיימות.
כמו כן ,במספר ישובים הוקמו
גינות קהילתיות אשר יופעלו בשגרה
על ידי התושבים ,זאת בליווי הדרכה
מקצועית .כחלק מהעלאת המודעות
לצמצום באשפה ביתית התבצע מהלך
של הכנסת מדשנים (קומפוסטרים)
לטובת תושבים המעוניינים בכך-
מהלך אשר כולל ליווי מקצועי .בנוסף
נהנו ילדים ,בני נוער ומבוגרים מקרב
תושבי המועצה משלל פעילויות,

דוגמת שעת סיפור בגנים ,סדנת מחזור
ושתילת עצים במקומות אסטרטגיים
ביישובים.
אירוע הסיום נערך במושב בן זכאי,
שם הוצגו התמונות שצולמו על ידי
בני הנוער במהלך החודש ,והתקיימה
תחרות בין התמונות הבולטות ,כאשר
לסיום נערכה הופעה של קרקס ירוק.
ראש המועצה משה ליבר" :אירועי
החודש הירוק מוכיחים שנושא
הקיימות במועצה עלה מדרגה
בחודשים האחרונים .ישנה חשיבות
גדולה בהטמעת ערכי הקיימות
והשמירה על הסביבה בקרב יישובי
המועצה .אני שמח על ההיענות
הגבוהה בקרב ועדות הקיימות ,ומודה
לכל מי שתרם את חלקו להרמת
החודש הירוק".

סגן שר האוצר ביקר בחבל יבנה" :אסייע בקידום פרויקטים"
סגן שר האוצר ,ח"כ יצחק כהן
(ש"ס) ,ביקר במועצה .במהלך הביקור
נפגש השר עם תלמידים בכולל בבן
זכאי ,ביקר במועצה ונועד עם נציגי
היישובים .ראש המועצה משה ליבר
ערך לסגן השר סקירה והציג את

התפתחות היישובים ,לצד פרויקטים
עתידיים שבכוונת המועצה לקדם,
דוגמת הקמת בתי כנסת ספרדיים
ביישובים ,פרויקטים בתחום הרווחה
לטובת ניצולי שואה ובני היישובים ,וכן
מבני ציבור.

"הצופן האקולוגי הטמון בתנ"ך"
כחלק מאירועי החודש הירוק
הוכרזו שבתות חודש שבט כשבתות
קיימות ,במסגרתן התארחה מדי
שבוע חדווה אריאל  -מרצה
מתחום האקולוגיה  -באחד מיישובי
המועצה .במהלך השבתות העבירה
אריאל שיעורים וסיורים הקשורים
לקיימות ולקשר בין המקורות
שלנו לצורך בשמירה על הסביבה
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וקיימות" .השיעורים עסקו בצופן
האקולוגי הטמון בתנ"ך ,במשנה
ובמקורות המאוחרים יותר ,ואילו
הסיורים עסקו במשמעות הרחבה
של עצי החיים ,המתפקדים
כמערכת שלמה היודעת לייצר
מזון ,קרקע ואויר לנשימה ,ונותנים
חיות להם ולסביבתם" ,מסביר רכז
הקיימות גדי סימון.
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בחבל יבנה מתנדבים מכל הלב

כ 100 -תושבי חבל יבנה השתתפו
באירוע חשיפה לתחום ההתנדבות אשר
התקיים באולם קבוצת יבנה ,ביוזמת
המחלקה לשירותים חברתיים .האירוע
נערך בהשתתפות ראש המועצה משה
ליבר ,מנהלת מחלקת הרווחה אורלי
אהרוני ,מנהלת מרכז היום נאוה רוזן,
יו"ר העמותה למען החבר הוותיק נעמי
יפת ,רכזת תחום ההתנדבות במועצה
שולמית אנגל וראשי מחלקות החינוך
והביטחון .במהלך האירוע חולקו תעודות
הוקרה לכ 50-מתנדבים פעילים ,וכן
התקיים מופע של הסטנדאפיסטית יעל
קפיטולניק .ראש המועצה משה ליבר:
"אני שמח שהצלחנו לעצור לרגע את
שגרת החיים ואת המרוץ הגדול בשביל
להודות לכם ,מתנדבים יקרים .תודה על
שעיניכם פקוחות לרווחה בחיפוש היכן
ניתן לעזור ולסייע ,ושאוזניכם כרויות
לצרותיהם של אחרים .תודה שלא

עצמתם עיניכם ושלא אטמתם אוזניכם.
תודה על שנשאר לכם מקום בלב עבור
הזולת .אני רוצה להודות לשולמית אנגל
על ריכוז הנושא ולאורלי אהרוני על כל
הפעילות בתחום הרווחה .אני קורא לכל
אחד ואחת מכם להתנדב ולתרום בכל
תחום שקרוב ללבכם".
רכזת המתנדבים במועצה ,שולמית
אנגל" :אני שמחה על ההיענות של
תושבי המועצה .היה אירוע מדהים
שבמהלכו היה לנו חשוב להודות
לתושבים אשר פועלים בתחומי
התנדבות מגוונים ללא לאות .אני
מזמינה תושבים נוספים להצטרף
למעגל המתנדבים".
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים,
אורלי אהרוני" :לשמחתנו ,במועצה
ישנם מתנדבים רבים  -מי הפועל באופן
פרטי בתוך המועצה או מחוצה לה ,ומי
הפועל כחלק מקבוצה מאורגנת בעלת

תכלית וייעוד ייחודי דוגמת הצח"ים,
אשר זוכים להוקרה נפרדת במסגרת
פעילותם" .עוד הוסיפה אהרוני כי
"ישנן קבוצות של מתנדבים ,שפעילותן
קשורה באופן ישיר או עקיף למחלקה
לשירותים חברתיים ,כמו גם גופים
המשויכים למחלקת הרווחה שלא זכו
להוקרה לאורך השנים .זאת בעיקר
בשל העדר תקציב ונושא משרה
שמחויב למטרה .השנה התמזל מזלנו
פעמיים – פעם אחת כאשר הצלחנו
לקבל תקציב צנוע ממשרד הרווחה,
ופעם נוספת כשהצלחנו לגייס מתנדבת
אחראית ,שולמית אנגל ,שהסכימה
לרכז את תחום ההתנדבות  -תחילה
בחירום ולאחר מכן גם בשגרה .שולמית
אחראית גם להפקתו של ערב זה,
ומקדישה רבות מזמנה לפיתוח תחום
ההתנדבות במועצה ,ועל כך תודתנו
והערכתנו הרבה".

חוצים בטוח
'שבוע הבטיחות בדרכים'  -יוזמה
שנתית שמפעילה הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים ,התקיים לאחרונה
בסימן "הולכים על בטוח"  -מודעות
להולכי הרגל בכביש ומניעת פגיעתם
בתאונות הדרכים .כחלק מהפעילויות
שנערכו לקידום הנושא במערכת החינוך
 | 12מקצות החבל | פסח תשע”ו

במועצה ,התייצבו בכניסה לבית הספר
היסודי ראש המועצה משה ליבר ,מנהל
המתנ"ס היוצא אבי סולימני ,מנהלת
מחלקת חינוך ד"ר רבקה טאוב ומנהלת
בית הספר שרה עברון ,והשתתפו בפעילות
להגברת המודעות של התלמידים לחצייה
בטוחה במעברי החציה.

שיתוף פעולה עם סניף הסתדרות המורים ברחובות
יו"ר סניף הסתדרות המורים
ברחובות ,גבי שמעון ,ביקר במערכת
החינוך בחבל יבנה כחלק ממדיניות
שת"פ כוללת .במהלך ביקורו נפגש
שמעון עם ראש המועצה משה ליבר
ועם מנהלת המחלקה לחינוך ד"ר רבקה
טאוב .בנוסף סייר בממ"ד עמיח"י ובגני

הילדים בבית גמליאל יחד עם המפקחת
על גני הילדים ,איילת רוס ,שם הציגו
הילדים בפניו תוצרים של פעילות ענפה.
ד"ר טאוב ,שיזמה את הביקור ,ציינה
כי היא רואה חשיבות גדולה בשיתופי
פעולה עם כלל גורמי החינוך ,ובתוכם
הסתדרות המורים ,לרווחת עובדי

ההוראה ,וכפועל יוצא מכך לילדי הגנים
והתלמידים .לאחרונה ,כחלק ממדיניות
שיתופי הפעולה נערך ביקור ייחודי
גם של המפקח לחינוך ההתיישבותי,
הרב שמעון אמור ,ובמסגרתו נידונו
אפשרויות פיתוח בתי הספר במועצה
והקלת המעברים בין מסגרות החינוך.

בת-גלים שאער :חיפשנו את הנערים ומצאנו את עצמנו
"חיפשנו את הנערים ומצאנו את
עצמנו" ,כך סיפרה בת-גלים שאער,
אמו של גלעד הי"ד  -בהרצאה
בנושא "גבורה יהודית" שהעבירה
במסגרת טקסי החנוכה במועצה.

שאער ,שנחטף ונרצח בדם קר יחד
עם נפתלי פרנקל ואייל יפרח הי"ד,
התקשר בתושייה ובגבורה למשטרה
בזמן החטיפה .הרצאתה של האם
בת–גלים עסקה בין היתר בתיאור

האירועים והתחושות סביב החטיפה,
תוך שיתוף מסרים מחזקים לחשיבה
חיובית ,אחדות למרות השוני
והמחלוקות ,חשיבות חוויית ההווה
ולקיחת אחריות.
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זיכרונות מצולמים
תערוכת צילומים של ניצולי שואה התקיימה בבית העדות שבניר גלים" .הצילומים עוררו מחדש את
הסקרנות שלי ואפשרו לי להתבטא ולהיחשף לזוויות מבט שונות" ,ציינה אחת הניצולות
'צילום בגיל' הוא שמה של סדנת
צילום ,שבה לקחו חלק ניצולי שואה
מיישובי המועצה השונים .עם סיום
הסדנה התקיימה תערוכת צילומים
של הניצולים במושב ניר גלים ,כאשר
המיצגים שהוצגו לראשונה בתערוכה
היו זמינים לקהל הרחב במשך חצי
שנה .באירוע החשיפה השתתפו
מנכ"ל אשל ג'וינט ישראל יוסי הימן,
ראש המועצה משה ליבר ,מנכ"ל
בית העדות אריאל בריח ,מנהלת
המחלקה לשירותים חברתיים אורלי
אהרוני ,עשרות ניצולי שואה ומאות
משתתפים" .הניצולים עברו תהליך
אומנותי משמעותי ,כאשר בסיום
הסדנא הם בחרו תמונה אחת המבטאת
את סיפורם האישי ,והתוצרים היפים
מוצבים לפנינו על הקיר" ,מתארת
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
אורלי אהרוני.
ראש המועצה משה ליבר אמר
במהלך אירוע החשיפה לניצולים:
"אתם משמשים כדוגמא ומופת
לאנשים שראו זוועות שלא ניתן
לתאר ובחרו בחיים והקימו משפחות
לתפארת .בצילומיכם ,אתם מספרים
לנו את סיפורכם ועוזרים לנו להיות
שותפים בזיכרונות שלכם".

סדנת 'צילום בגיל' התקיימה
בהנחיית סיגל הראל מור ,אליסיה
שחף יוזמת ומפיקת התוכנית ,רונית
קרן מדריכת הצילום ,ובליווי העובדת
הסוציאלית אברו גולה מהמחלקה
לשירותים חברתיים" .הסדנה נועדה
לספק למשתתפים אמצעים להבעה
באמצעות טכניקות צילום" ,מדגישה
אהרוני" .אפשרנו למשתתפים לצלם
את חוויותיהם האישיות ודרכם

נקמת הפלאפל של דוגו
"ב 18-בינואר  ,1945בצהרים ,בקור מקפיא של  18מעלות מתחת לאפס,
הוציאו הגרמנים כ 60-אלף איש לצעדת מוות מאושוויץ-בירקנאו ,ואני
ביניהם" ,מספר ניצול השואה דוד (דוגו) לייטנר" .ילד בן  14וחצי ,בלי אוכל,
בלי כוח ,זה תאריך שלא ניתן לשכוח" .הצוואה הבלתי כתובה שהוא חש חובה
לקיימה היא שבכל שנה ב 18-בינואר הוא מגיע לפלאפל באשדוד ומפנק את
עצמו בשתי מנות גדולות ,עד כדי כאבי בטן .״זוהי נקמת אושוויץ-בירקנאו
הפרטית שלי" הוא מספר .מדי שנה מצטרפים אל דוגו עוד ועוד אנשים
שסיפורו האישי הגיע אליהם .גם השנה ,לפני מספר חודשים ,ב 18-בינואר
 ,2016הגיעו עם דוגו לפלאפל מאות אנשים כחלק ממבצע דוגו" .מסורת
ה 18-בינואר" תועדה במסגרת תערוכת "צילום בגיל" שמוצבת בבית העדות
למורשת הציונות הדתית והנחלת זיכרון השואה במושב ניר גלים.
(על דוגו לייטנר – בכתבה על ניצולי השואה בחבל יבנה ,בעלון הזה).
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להתמודד עם זיכרונותיהם" .אהרוני
מדגישה כי "משתתפי הסדנה ,רובם
ככולם ניצולי שואה ,יצאו למסע צילום
ייחודי בעקבות סיפוריהם האישיים.
המשתתפים התנסו באומנות הצילום
ככלי לביטוי רגשות ולהעברת
הסיפור האישי באמצעים ויזואליים
ואומנותיים".
"הקורס היה משמעותי וחווית
הלימוד הייתה לא פחות ממרגשת",
מספרת אסתר אונגר (מוגדי) ,אחת
המשתתפות בקורס" .נהניתי מאוד.
נזכרתי בעצמי לפני עשרות שנים
כשבאותם ימים אהבתי לצלם .עברו
מאז שנים רבות והסדנה עוררה בי
את האהבה לצילום מחדש .האווירה
הייתה מאוד נעימה ופתוחה" .מזל
וייס ,משתתפת נוספת בסדנה ציינה:
"הצילומים עוררו בי מחדש את
יצר הסקרנות ואפשרו לי להתבטא
ולהיחשף לזוויות מבט שונות ומגוונות
של החברים".
מנכ"ל בית העדות ,אריאל בריח,
מסכם ומדגיש כי "בית העדות מהווה
בית לניצולי השואה ואני שמח שהוא
מהווה גם מקום השראה ליצירתיות
שבאה לידי ביטוי בתערוכת הצילומים
מעשה ידיהם".

יישובי המועצה ציינו את יום הקדיש הכללי:
"לא לשכוח – כדי שהדבר לא יישנה"
כ 200-תושבים השתתפו בעצרת
לציון עשרה בטבת בבית העדות
שבמועצה הפועל במסגרת אשכולות
 פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית.במהלך האירוע הוצגה ההצגה "SB6
 פירורי חיים מצלחתו של מוות",ולאחריה התקיים מפגש עם הבמאי
גלעד אלפסי .בנוסף ,חולקו מלגות
לכותבי עבודות מצטיינות בנושא
השואה מטעם הקרן ע"ש אורי שרגא
ורות רבקה וייל ז"ל .מנכ"לית הליגה
נגד השמצה-ישראל ,קרול נוריאל,
שהשתתפה באירוע ציינה" :אנחנו כאן
הערב במקום המיוחד הזה – בית העדות
– משמשים עדים חיים למה שהייתם.
במותכם הטראגי ,זה שבשל כל כך
הרבה נסיבות אפשריות לא הותיר לנו
תיעוד של הזמן או המקום ,ולעיתים גם
לא הותיר מי שיזכור אתכם ואת קורות
חייכם ,ציוויתם לנו לזכור משהו אחר:
לקבוצה יש חובה כלפי הפרטים שבה.
לקבוצה יש כוח ,כי השלם אמנם גדול
מסך כל חלקיו אך הוא שלם בזכות כל
חלקיו".
מנכ"ל בית העדות אריאל בריח אמר:

"אין מקום מתאים כמו בית העדות ,שבו
אנו נמצאים ,על מנת לציין את היום
הקדוש הזה .אנו בבית העדות אמונים
על שימורם של סיפורים רבים של
יהודים שנספו בשואה .כל זאת על מנת

שלא נשכח ושדבר מסוג זה לא יישנה".
"כבכל שנה אנו מקיימים שלל אירועי
עשרה בטבת ,לזיכרון והתייחדות עם
נשמות קדושי השואה בשלל אירועים",
ציין ראש המועצה משה ליבר .בתוך
כך ,גם בקבוצת יבנה נערך אירוע זיכרון
והתייחדות לציון עשרה בטבת ,במהלכו
הוקרן הסרט 'מסע הנקמה של לרנר'
מתוך התכנית "עובדה" .הסרט הביא
את סיפורו של רוני לרנר שיצא למסע
לפולין בעקבות האנשים שרצחו את
משפחתו בשואה.

ערב גיבוש לצוותי החינוך בגני הילדים
בערב גיבוש שנערך לגננות
ולסייעות התקיימה סדנת בישול
ייחודית ,שדרשה שיתוף פעולה
לצורך בישול ארוחת ערב המורכבת
מטעמים ומצבעים שונים .הגננות
והסייעות הודו על ערב נפלא ,מצחיק
וחווייתי .הפעילות הינה חלק מתפיסה

כוללת של מחלקת החינוך במועצה
לסטנדרטיזציה אחידה ,הן ברמת
ההפעלות לצוותי ההוראה ולילדי
הגנים ,והן ברמת הפרויקטים של כלל
הגנים (כמוסיקה ,גינות אקולוגיות
ועוד) .יש לציין כי ניתנת אוטונומיה
מקומית לגננות בהתאם לאופיו של כל

יישוב ויישוב.
במחלקה לחינוך במועצה רואים
חשיבות רבה בהשקעה בצוותים
החינוכיים בכלל ובצוותי הגיל הרך
בפרט ,כאשר המטרה היא למקסם את
עבודת הצוותים בגנים ואת רמת שיתוף
הפעולה ביניהם ,לטובת ילדי החבל.
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הסטודיו של שולמית

קשת הפקות
בעלי העסק :כוכי ומוטי זיכרמן.
ההתמחות שלנו :ארגון כנסים ,סופי שבוע מדעיים  -חברתיים וימי
כיף.
הייחודיות :מקצוענות ללא פשרות ,זמינות ,יחס אישי ,עלויות
הוגנות ,מכירים היטב את השוק.
אני מאמין :לתת ללקוח את השירות הטוב ביותר ,כשהמטרה
שהלקוח תמיד יהיה מרוצה.
עוד קצת עלינו :קשת הפקות הנה חברה צעירה ודינאמית המארגנת
בהצלחה כנסים רפואיים ,סופי שבוע וימי כיף .החברה הוקמה
במטרה לספק מענה מקצועי לחברות ולארגונים המעוניינים
להפיק אירוע חברה או כנס באמצעות צוות מומחים צעיר ואיכותי.
לפרטים נוספים והזמנות:
כוכי זיכרמן 054-5219532

'אברומי' הפעלת והשכרת
דוכני מזון לאירועים
בעלי העסק :אברהם פישר.
ההתמחות שלנו :השכרת מכונות מזון ,סוכר ,פופקורן,
ברד ,אייס קפה ,לימונדה ,וופל בלגי ,מפלי שוקולד,
נקניקיות ,סחלב ,קרפ צרפתי ,דונאטס ,צ'יפס ,תירס חם
ועוד דברי מזון .כמו כן ,השכרת ציוד הגברה (קריוקי),
ציוד הקרנה ,גנרטור ,ושולחנות משחק (הוקי אוויר,
כדורגל ,סנוקר).
הדובדבן שבקצפת :הפקת אירועים עם דוכני מזון על
ברים דקורטיביים ,ברים מתוקים ,שולחנות משחק ועוד.
עוד קצת עלינו :שצריך אותנו אנחנו שם .כל מה שצריך
לאירוע  -במקום אחד ,עם שירות לבבי ואדיב .תושבי
המועצה מוזמנים ליצור קשר ולקבל ייעוץ טלפוני חינם-
לכל אירוע וללא התחייבות.

ה

מפרגנים לעסקים

בחבל יבנה

פינה חדש

בעלת העסק :שולמית אנגל.
ההתמחות שלנו :התכת מוטות צבעוניים מזכוכית ויצירת חרוזים המשמשים
לעיצוב תכשיטים ,שרשראות ,עגילים ,צמידים וטבעות בעלי נוכחות מרהיבה.
בתוך הזכוכית המותכת אני משלבת עלי זהב ,ואת החרוזים המוכנים אני משלבת
בשרשראות מצופות זהב ,כסף או גולדפילד .התמחותי המיוחדת בתכשיט ייחודי
שאותו אני מכינה משברי הכוס שהחתן שובר בחופה .אני מתיכה את שברי
הזכוכית ויוצרת חרוזים שקופים בשילוב עלי זהב .את החרוזים אני משלבת
בתכשיט שנשאר כמזכרת לזוג מהיום המאושר בחייהם .התכשיט הופך כל בגד
פשוט למיוחד ,והוא ימשוך את תשומת הלב של הסובבים אותך.
עוד על העסק :בסטודיו ,ניתן לרכוש קולקציות ופריטים ייחודיים של תכשיטי
זכוכית וחפצי נוי שימושיים ומעוצבים כגון  :סימניות לספרים ,כפיות לדבש
ופקקים אמנותיים לבקבוקי יין ,אותם ניתן לקנות גם ביקב הסמוך לסטודיו.
לפרטים נוספים והזמנות :שולמית 08-9438133 ,050-7341428

לפרטים נוספים והזמנות :אברהם פישר ,054-6641044
www.facebook.com/avrumi.co.il

 Mהדרך

 -Holistic Touchעיסוי שוודי
בעלת העסק :תחיה פישר.
ההתמחות שלנו :טיפולי מגע לנשים ונערות ,עיסוי שוודי ,בעיקר
בכאבי גב ,צוואר והרגעה .עבודה עם מוזיקה מדיטטיבית להרפיה
מנטאלית ,מתאים גם למסיבת רווקות ולפעילות של הרגעה לכלה
ביום חתונתה .אני מכניסה לטיפול אלמנטים נוספים ,דוגמת כוסות
רוח ,ייעוץ על הרגלי תזונה ויחס להוליסטיות של גוף-נפש.
עוד על העסק :מחירים שווים לכל נפש והגעה עד לבית הלקוח.
אני מאמינה :שבטיפול עליי לתת את הטוב ביותר ללקוחה ,לפי
הצרכים והבקשות שלה.

בעלי העסק :שאול חדידה.
ההתמחות שלנו :עבודות חשמל ,תיקון והתקנת מזגנים.
הייחודיות :מקצועיות ,אמינות ופתרון לכל תקלה.
אני מאמין :בפרנסה בכבוד.

לפרטים נוספים והזמנות :תחיה פישר 054-6471491

לפרטים נוספים והזמנות :שאול 050-5759995
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שאול מזגנים

בעלת העסק :מירי שקד.
ההתמחות שלנו :הדרכה ותמיכה לנשים ומשפחות לאחר הלידה –
דולה לאחר לידה.
עוד על העסק :לידה וטיפול בתינוק הוא אירוע משמח ומרגש ,אך יחד
עם זאת מאתגר .לאחר הלידה מתעוררים לעתים קרובות קשיים פיזיים
ורגשיים ועולות שאלות רבות לגבי הטיפול בתינוק ,הרגשות הנלווים וכל
מה שמסביב.
בין הנושאים :הדרכה מקצועית לטיפול בתינוק ,אוזן קשבת ותמיכה
רגשית ,זוגיות ומשפחה ,התמודדות עם לידת ילד נוסף במשפחה ,מפגש
לקראת הלידה ,והכנה לימים הראשונים שלאחר הלידה.
אני מאמינה :שכל משפחה יכולה למצוא את הדרך הנכונה לחוות הורות
ברוגע והנאה ,היא רק צריכה לאפשר לעצמה לבטא את הקושי
ואת הרגשות שלה כדי להצליח להגיע לכך.
ר
ו
צ
ה
ל
פרסם
את הע
לפרטים נוספים והזמנות050-2070113 :
של סק שלך?
ח
א
ל
י
נו
מייל – mirisng@gmail.com
ונפר
סם בעלון
הבא

יעל שינדלר – צלמת סטילס
בעלת העסק :יעל שינדלר.
התמחות שלי :צילום אירועים בסטילס (חתונות,
בת/בר מצווה ,אירועים משפחתיים) ,צילומי בוק
(בוק בת/בר מצוה) ,צילומים משפחתיים ועיצוב
אלבומים (דיגיטליים ו"אלבומים של פעם").
ייחודיות :צילום מקצועי ואיכותי מזווית אישית,
המותאם באופן ייחודי לכל אירוע ותשומת לב
אישית לכל משפחה .הצילומים נעשים באווירה
רגועה ונעימה ובסגנון טבעי ועדין.
אני מאמינה :שהמזכרת המשמעותית ביותר
מאירוע ,שמחה או רגע משפחתי מרגש ,הינה
תמונה יפה שמנציחה את אותו הרגע.
מסר לתושבי חבל יבנה :נפגש בשמחות!
לפרטים נוספים והזמנות052-6006797 :
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הכל מתחיל בחינוך

להקת התקווה  6הרקידה
את נוער חבל יבנה
מופע נוער של להקת 'התקווה  '6התקיים באולם
הכנסים בגבעת וושינגטון ,בהשתתפות כ 300-בני נוער
מיישובי המועצה ,בהובלת צוות מחלקת הנוער" .המופע
היה מוצלח מאוד ,הלהקה נהנתה ואף הצהירה זאת מעל
הבמה" ,מציין רכז הנוער ניר יעקובי" ,לאורך כל המופע
היו אנרגיות טובות וחיוביות .מהפידבקים שקיבלנו
התרשמנו שהצעירים נהנו ואגרו כוחות להמשך עשייה
והתנדבות".

תושבים למען תושבים  -בחירום ובשגרה
כ 30-מתושבי המועצה והסביבה משתתפים בקורס חובשים מטעם ארגון ההצלה הבינלאומי "איחוד
הצלה" ,בסיומו הם ירכיבו את סיירת ההצלה במועצה .ממונה תחום בריאות במועצה מאיר דוד בראל" :הסיירת
תפעל לטובת בריאות התושבים בחירום ושגרה"
לאחרונה נפתח קורס חובש-נהג-
אמבולנס לתושבי חבל יבנה והסביבה.
הקורס נערך באמצעות ארגון ההצלה
הבינלאומי "איחוד הצלה" ובחסות
המועצה" .הקורס יכשיר כ 30-כוננים
שיפעלו באזורי חבל יבנה כחובשים,
ויספקו שירותי עזרה ראשונה דקות
בודדות לאחר הצלצול למוקד הטלפוני",
מסביר ממונה תחום הבריאות במועצה,
מאיר דוד בראל.
הקורס מחולק לשני שלבים ,כאשר
בתחילת החלק העיוני המשתתפים ילמדו
מגוון נושאים ,דוגמת החייאה בסיסית
ומתקדמת ,טיפול בזירות טראומה ,זיהוי
מחלות והתמודדות בשטח ,אנטומיה
ותפקוד הלב ומחלות לב-ריאה ,לידות
וטיפול באוכלוסיות שונות" .המשתתפים
ילמדו נושאים מרתקים ,אשר חיוניים
להשלמת ההכשרה של החובשים על פי
נהלי משרד הבריאות" ,מוסיף בראל.
בנוסף ,יעברו החובשים השתלמות
קלינית בבתי החולים הכוללת משמרות
על אמבולנס של איחוד הצלה .עם
סיום ההכשרה ,יחולקו תעודות לאלו
שיעמדו בדרישות הקורס .המסיימים
יצוידו במכשיר מירס וציוד בסיסי
להצלת חיים ,ויחלו לתפקד ככוננים
באזור יישובי חבל יבנה.
בראל" :הפרויקט המורכב הוקם
לאחר כשנתיים של הכנות ופגישות
רבות ,אשר מטרתן הייתה לספק
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פתרון אמיתי לחוסר הזמינות של
ארגוני ההצלה השונים בעת מקרי חירום
באזורינו" .עוד מוסיף בראל" :כאיש
רפואה ,יצא לי להגיע למקרים רפואיים
בחבל יבנה וסביבותיה ולהמתין כחצי
שעה לאמבולנס יחד עם נפגעים ברמות
פגיעה שונות  -זמן קריטי אשר יכול
לעלות בחיי הפצועים או החולים .לאחר
אותו רצף אירועים ,החלטנו להקים את
סיירת ההצלה של חבל יבנה ,שתפעל
לטובת בריאות התושבים בחירום

ושגרה".
במקביל לקורס החובשים ,אשר
מיועד לגילאי  21ומעלה ,הוקם בתיכון
האזורי בקבוצת יבנה קורס מגישי עזרה
ראשונה לנוער מגיל  15ומעלה ,במסגרתו
יעברו הנערים והנערות תכנית לימודים
ברפואת חירום ,ובכך למעשה יסייעו
לצוותי החובשים במילוי תפקידם.
למוקד החירום של איחוד הצלה חייגו
*1221

בחודשים האחרונים ,המחלקה לחינוך
בחבל יבנה בראשות ד"ר רבקה טאוב,
פרצה למספר תחומים במרץ רב .בגזרת
הגנים ,המהווים על פי תפיסת המחלקה
ראש חץ אסטרטגי לכל רמות החינוך
ותחילתה של סטנדרטיזציה ארגונית
וחינוכית  -החל תהליך עומק שממשיך
גם לגזרת בתי הספר היסודי והעל יסודי.
בתחום התוכן ,הוטמעו לפני מספר
חודשים תכניות להפעלות אקטיביות,
שנותנות מענה לצרכים מגוונים של
הילדים לפעילות יחידנית וצוותית.
כך ,שולבה בגני הילדים תכנית חדשה
לתנועה שמאפשרת לילדים להכיר את
עצמם וללמוד על סביבתם ,ואף משפיעה
לטובה על התהליך ההתפתחותי .תכנית
חשובה נוספת ומיוחדת הינה הקמת
מרחבי גינות אקולוגיות ,המאפשרים
תנועה ומשחק חופשי ומזמנים חקר
ולמידה חווייתית לילדי הגנים באמצעות
החושים .ואם בחושים עסקינן ,יש
לציין את תכנית המוזיקה שחושפת את
הילדים לסגנונות מוזיקאליים שונים
ומגוונים המפתחים יכולות קוגניטיביות
ורגשיות .במקביל ,החל תהליך גיבוש
צוותי הגנים במטרה לאפשר שיתוף
פעולה מפרה והרמוני בין המחלקה לכלל
הצוותים ,מתוך תפיסה המדגישה כי
אקלים צוותי משפיע על הקניית אקלים
ערכי וחינוכי בגנים.
על פי אותה התפיסה פועלת המחלקה
גם בבתי הספר ,בהם מופעל מערך כולל
של תכניות העשרה המכוונות להעצמת
התלמידים ומיצוי יכולותיהם למצוינות.
לדוגמא ,בבית ספר עמיח"י הושקה
תכנית מוסיקה ייחודית בשיתוף המכללה
האקדמית גבעת וושינגטון ,בה לומדים
תלמידי כיתות ג' נגינה בכלי קשת ודרכה
משפרים מיומנויות קוגניטיביות ,חיזוק
הקשב ויכולות עבודה בצוות .תכנית
ייחודית נוספת שפועלת בבית הספר היא
תכנית מדפסות תלת מימד בשיתוף קרן
קרב ,שחושפת את התלמידים ליסודות
העיצוב בתלת מימד ולטכנולוגיות
הדפסה מתקדמות ,תוך רכישת מיומנויות
המאה ה 21-ביניהן חקר ,מעברים בין
סביבות עבודה פרטניות וקבוצתיות ועוד.
פעילות זו הנה סנונית ראשונה מתוך
מערך נרחב יותר של שיתופי פעולה

מדעיים עם גופים נוספים כגון מכון ויצמן
למדע ואוניברסיטת בר אילן.
גם נושא הזהירות בדרכים קיבל דגש
מיוחד ,כאשר תלמידי כלל הכיתות
השתתפו בסדנאות והרצאות מותאמות.
בהקשר זה חשוב לציין את סדנאות
הסימולציה לנהיגה בהן השתתפו תלמידי
כיתות י"א-י"ב.
כתהליך תומך ובמקביל ,המחלקה
לחינוך רואה חשיבות רבה בקשר עם
צוותי ההוראה בבתי הספר .במסגרת
זו קבלו המורים מתנות בתחילת השנה
ולקראת יום המורה .בנוסף ,החל תהליך
של שולחנות עגולים בשיתוף מנהלת
המחלקה לחינוך וצוותי ההוראה ,במטרה
לגבש דרכי פעולה משותפות למינוף
מערכות החינוך בחבל.
ראוי לציין ,כי גם בלהט העשייה ,הפרט
מקבל תשומת לב מקצועית מטעם
המחלקה לחינוך באמצעות השרות
הפסיכולוגי החינוכי .הפסיכולוגים
החינוכיים מייעצים ברמה היומיומית ,וכן
בנוגע לילדים בעלי צרכים מיוחדים בעת
הוועדות היישוביות ,השילוב וההשמה.
בתחום התפעולי ,לקראת שנת
הלימודים תשע"ו ,נבנו ונפתחו שני גני
ילדים חדשים שאובזרו ואוכלסו בשעה
טובה .גנים אלו מצטרפים ל 13-גנים
נוספים בהם מתבצעת באופן שוטף
בקרה הדוקה על בטיחות המבנים
ועל תקציביהם .ככלל ,מישור תפעולי
דומיננטי המעסיק רבות את המחלקה
לחינוך הינו קידום רווחתם הפיזית
והנפשית של התלמידים הן בבינוי,
הרחבה ושיפוץ מבני חינוך ,והן ברכש

ואבזור הנדרש לקיום שוטף של תכניות
הלימוד.
תחום נוסף וחשוב עליו מופקדת
המחלקה לחינוך הינו תחום כוח האדם,
ובכללם עשרות סייעים וסייעות .לפני
מספר חודשים ,בתחילת שנת הלימודים,
החלה המחלקה לגייס ,למיין ולקלוט
סייעות וסייעים בגנים ובבתי הספר.
תחום זה הינו דינמי ,ומתמשך לאורך
השנה כולה ,והשנה אף הצטרפו שבע
הסייעות השניות (לפי הרפורמה החדשה
בגנים מעל  30ילדים ,בגילאי  )3-4לצוות
הסייעות שמכיל  27סייעות .כל אחת
מהן מקבלת את הילדים בחום ,דואגת
לרווחתם ומספקת מענה פרטני לכל ילד.
בגזרת בתי הספר ,המחלקה בשיתוף
עם דורון לוז גזבר המועצה ,הניעה
השנה ומלווה את המעבר לניהול עצמי
 תקציבי של בית הספר היסודי .זהותהליך מורכב מאד שכן בניהול עצמי,
ההנהלה וסגלי החינוך נדרשים לעמוד
בתפוקות ,לשפר את האקלים החינוכי
ואת ההישגים הלימודיים ,וכל זאת תוך
עמידה בסטנדרטים ארציים ובינלאומיים.
מנהלת המחלקה לחינוך ,ד"ר רבקה
טאוב" :אני מודה על שיתוף הפעולה
מצד כלל עובדי המועצה והמתנ"ס
ומודה לראש המועצה על הרוח הגבית
שהוא נותן לתחום החינוך ועל מעורבותו
הפעילה .התחלתי לקיים פגישות אישיות
עם תושבים החפצים בכך בימי ראשון
ובתאום מראש ,אשמח שהתושבים
יחלקו עמי חוויות ,רעיונות ,הערות
והארות .אנו מתייחסים ברצינות
להמלצות ומיישמים" ,סיכמה טאוב.
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גבעה בצמיחה
מכללת גבעת וושינגטון רשמה השנה
גידול שיא במספר הסטודנטים עם
פתיחת שנת הלימודים תשע"ו .מעל
 220סטודנטיות וסטודנטים נרשמו
לשנה א' במסלולים השונים ,לעומת
 150בשנת תשע"ה  -גידול של  .47%גם
במסלול להסבת אקדמאים להוראה
נרשם גידול שיא של  244סטודנטים
לעומת  155אשתקד – גידול של .58%
השנה פתחה המכללה בראשות נשיאה
פרופ' שלמה מרגל ,מבכירי המדענים
בארץ ובעולם ,חוג חדש להוראת
המדעים .בחוג החדש לומדות כ25-
סטודנטיות שיתמחו באפיק המבוקש
במערכת החינוך .בנוסף ,חנכה המכללה
בניין נוסף וחדשני ,שבו הושקעו
מיליוני שקלים מתקציב קריית החינוך,
מתוך התחשבות בשיפור תנאי הלימוד

של הסטודנטים .הבניין החדש תוכנן
ועוצב ברמה גבוהה ביותר על ידי
"ארכוד אדריכלים" וחברת הפיקוח
"אופק הנדסה" ,ונבנה על ידי הקבלן א.
מקייטן בע"מ .הבניין כולל כיתות לימוד

חדישות ,מעבדות משוכללות ומרכזייה
פדגוגית רחבה ,מושקעת ומאובזרת
בשלל חומרי לימוד עדכניים .שני בנייני
הלימוד הונגשו לבעלי מוגבלויות עפ"י
התקן המחמיר.

דניאל חסיד  -ראש אגודת הסטודנטים במכללת גבעת ושינגטון
לפני כחצי שנה התקיימו בחירות
לאגודת הסטודנטים במכללה האקדמית
לחינוך גבעת וושינגטון .השנה התמודדו
 2קבוצות ,כאשר לכל אחת מהן  3נציגים
 יו"ר ושני סגנים .שתי הקבוצות ניהלוקמפיין בחירות מושקע שבמהלכו תלו
שלטים ברחבי המכללה ,פרסמו מודעות
ופניות לסטודנטים בדפי הפייסבוק,
הקימו עמדות הסברה ,עברו בכיתות
ושוחחו עם הסטודנטים .לאחר מאמצים
רבים והתמודדות מותחת במיוחד,
נבחרה הקבוצה בראשות דניאל חסיד,

סטודנט שנה ב' במסלול חנ"ג ,והסגניות
עדי אקלו משנתון א' בחנ"מ וספרות,
ואילה וטורי משנתון ג' במסלול לגיל
הרך .ראויה לציון הקבוצה המתחרה
בראשות בת אל ועקנין משנתון א' בחוג
לחנ"מ ומדעים ,שיחד עם הסגנים נועם
שרוני ואביה סבג ,נתנה "פייט" והשיגה
כמות קולות מרשימה.
חסיד" :אני מודה לכל הסטודנטים
במכללה שהגיעו להצביע ולהשפיע
על העתיד שלנו במכללה .עשייה רבה
לפנינו .אנו כאן בשבילכם ולמענכם".

ערב שירים ומרקים בניר גלים
ותיקי קהילה תומכת נפגשו בניר גלים לאירוע שכלל מרקים ושירים
במושב ניר גלים התקיים ערב ייחודי
– 'ערב שירים ומרקים' ,בהשתתפות
כ 60-חברי קהילה תומכת .האירוע לווה
במגוון מרקים טעימים שהכינה מנהלת
מרכז היום והעמותה למען האזרח
הוותיק ,נאוה רוזן .במהלך האירוע
נחשפו המשתתפים לייחודיות ויתרונות
תכנית הקהילה התומכת .המשתתפים
הביעו את שביעות רצונם מהערב "הרבה
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בזכות המתכונים הטעימים והסודיים
של גברת נאוה רוזן המדהימה" ,כפי
שציינה אחת המשתתפות" .אנו שמחים
שתכנית קהילה תומכת זוכה לביקוש רב
ומזמינים תושבים ותיקים שטרם נחשפו
לבוא ולהתרשם מהתכנים והאירועים
הקרובים .האירוע היה מהנה ומיוחד.
תודה רבה לכל העוסקים במלאכה",
סיכמה רוזן.

מופע 'טיש בשלושה'
ביוזמת מנהלת תחום תרבות במועצה ענת יעקב ובהפקת 'בימות פיס' ,התקיים בגבעת וושינגטון מופע 'הטיש בשלושה' בכיכובם
של משה להב ,קובי אריאלי וג'קי לוי .האירוע התקיים בהשתתפות סמנכ"ל מפעל הפיס דניאל נחום ,ראש המועצה משה ליבר,
מנהל המתנ"ס היוצא אבי סולימני וכ 300-תושבים" .המופע שארך כשעתיים וחצי כלל סיפורים מתובלים בהומור ,שירים שהם נכסי
צאן ברזל של הזמר העברי ובעיקר שמחה ואהבת העם והארץ" ,ציינה יעקב.

יריד אומנים

במרוץ חבל יבנה

במסגרת מרוץ חבל יבנה וההפנינג במהלכו
אנו מזמינים את אומני חבל יבנה
להציג ולמכור את פרי יצירתם
אומנים המעוניינים להציג-
מוזמנים ליצור קשר עם
מתנ“ס חבל יבנה בטלפון08-8622101 :

המרוץ יתקיים ביום חמישי
 | 26.05.16ל“ג בעומר
בין השעות 16:30 :ל20:00-
באצטדיון גבעת וושינגטון
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בדרך הנכונה | גדי סימון

שומרים על סביבה ירוקה
יישובי המועצה בכיוון הנכון בתחום הקיימות .באחרונה נראות בנוף המקומי עשרות יוזמות ירוקות ,פעילויות
איכות הסביבה ומערכי הסברה במערכת החינוך
הסכם תמיר
במהלך שנת  2015יושם ההסכם
עם תאגיד ת.מ.י.ר במועצה .ההסכם
מתמקד בשיטת המחזור "זרמים
ייעודיים" .בהתאם לסיכומים נוספו
ברחבי המועצה עמדות לאיסוף זכוכית
ומתכת ,ובוצע תהליך חינוכי להטמעת
הצורך במחזור.
תהליך ההטמעה כלל :חלוקת
שקיות כתומות רב פעמיות ,חלוקת
מגנטים המתארים את מכלי ההפרדה
וחלוקת פליירים עם פנייה של ראש
המועצה להקפדה על מחזור .כמו כן,
בוצעה פעילות הסברה בכלל אמצעי
התקשורת העומדים לרשות המועצה.
באירוע המרכזי של צעדת חבל יבנה,
הוצבו עמדות הסברה ,הוצגה שמשונית
גדולה המפרסמת את המהלך ,והופעלו
ליצני רחוב שיפיצו את החשיבות ,תוך כדי
פעילות חוויתית מהנה .בהכנת הפעילות
ובהובלת הנושא קיבלנו ייעוץ רב וליווי
צמוד ממחלקת איכות הסביבה ומחלקת
החינוך באיגוד ערים לאיכות הסביבה
חבל יבנה-אשדוד .יחד עם יישום ההסכם
פועלת המועצה לשדרוג עמדות המחזור
ביישובים השונים.

פעילות חינוכית
שנת 2015

האחרונים הגנים אף הקימו גינות
אקולוגית בשטחם.
בית הספר
בית הספר היסודי עמיחי בקבוצת
יבנה פעיל מאוד בכל הנוגע לשמירה
על איכות הסביבה .בבית הספר קיימת
מועצה ירוקה ,ובמהלך השנה נערכים
ארבעה אירועי שיא בנושא .כחלק
מפעילות הנעשית באמצעות קרן
קרב ,הילדים פועלים במסגרת הגינה

האקולוגית של בית הספר ,הכוללת
פעילות ענפה של גידול ירקות וצמחי
תבלין ,טיפול בעצים  -והכל בגישה
מקיימת .במסגרת שיעורי מדעים
הילדים משולבים בסקר ארצי הסוקר
את מצב ציפורי השיר והגן .כל
הפעילויות מלוות על ידי איגוד הערים
חבל יבנה -אשדוד.
בית הספר העל יסודי
בקבוצת יבנה
בבית הספר מתקיימת פעילות חקר
בתחום האקולוגיה והסביבה .בית הספר
פעיל בחלוקת מנות מזון לנזקקים
ולצורך כך קיבל מיכל לאיסוף קרטונים
ומדשן לאיסוף האריזות ושאריות
המזון שנתרמו על ידי איגוד ערים.

גני ילדים
רוב גני הילדים במועצה
קיימו
ת
ו
אי
כו
ת
הוסמכו כ'-גן ירוק' ,כאשר
הסביבה -
7ד
ב
רי
ם
הגננות מחויבות לעמידה
ש
כ
 .1ברחבי המועצה כ 30-דאי לדעת:
בקריטריונים של גן ירוק.
מדש
.2
נים פעילים (
מידי שבוע נ
א
ס
פו
ת
ש
קומפוסטרים).
"אין שימוש בכלים חד
ק
יות ניילון בכ
מו
קייטנת הישרדות
ת
מ
שו
ע
ר
ת
פעמיים ,וישנה הקפדה
של  60ק"ג.
 .3ישנם יי
כחלק ממערך קייטנות
שו
בי
ם
ב
ה
ם
מ
על מחזור" ,מסביר
תקיים באופן
הקיץ התקיימה קייטנה
צ
מי
גי
ם
קבוע איסוף
ו
ש
רכז הקיימות גדי
לי
ח
תם למחזור.
 .4חלק מ
ה
שמטרתה לחבר את הילדים
גז
ם
עו
ב
ר
רי
סימון" .הילדים זורקים
סוק ונאסף ל
לטבע ולסביבה .במסגרת
 .5המועצה
או
ס
פ
שימוש חוזר.
ת
סו
שאריות מזון למדשן
ל
לות במש
הקייטנה למדו הילדים את
קל של מאות
קי
ל
(קומפוסטר) ,מאכילים
 .6ציו
וגרמים בשנה.
האפשרויות בשימוש כלים
ד השקיה חק
ל
אי
י
שן
נ
ש
ציפורים בשאריות מזון,
לח
למחזור בחב
צינו
מהטבע ,הכירו את השטח ואת
 .7ברח רות פלסטיק להשקיה בט רות המייצרות
כשלמעשה לאורך כל
הסביבה בצורה מעמיקה ,למדו
פטוף.
בי המוע
השנה מתקיימות פעילות
לאיסוף צה ובמוסדות
ה
חי
נו
ך
פ
וז
להדליק אש ללא גפרורים ,תרגלו
נייר ל
בן
רו מכלים
הנ
ש
ל
בחודשים
חינוכיות בנושא".
ח
לנייר
מעקב אחרי עקבות בעלי חיים ועוד.
חדרה על ידי
ח
ב
ר
ת "אמניר".
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כמות הפסולת הכללית ביישובי
המועצה מגיעה לכ 5,500-טון
המתחלקים על פני  1,100בתי אב.
המשמעות היא שכל בית אב במועצה
מייצר כ 5-טון פסולת לשנה .הנתונים
מדו"חות איכות הסביבה מלמדים
כי כמות האשפה שנשלחה השנה
להטמנה הייתה מעל ל 3000-טון ,בעוד
שכמות האשפה שנשלחה למחזור
הייתה כ 2,500-טון .סה"כ אחוז המחזור
של המועצה הוא למעלה מ 43%-נתון
בהחלט מרשים .אם נתייחס לעלויות
של הפינוי וההטמנה ,אלו המספרים:
עלות פינוי והטמנה של אשפה
ביתית ₪ 450 :לטון ,כאשר עלות פינוי
החומרים הממוחזרים משתנה .עלות
פינוי גזם הינה כ  ₪ 300 -לטון ,והכמות
הכללית שפונתה היא כ 1000 -טון .סך
עלות פינוי האשפה הביתית הגיעה ל-
 ,₪ 1,350,000וסך עלות פינוי הגזם הגיעה
ל .₪ 300,000 -נשאלת השאלה  -האם
ניתן לצמצם בהוצאות אלו? והתשובה
היא :כן ,בהחלט .כיצד?

אשפה ביתית
הגישה הנכונה היא הגישה המתייחסת
להקטנת נפח האשפה המפונה .הפתרון
הוא בהפרדת הפסולת האורגנית
והפיכתה לדשן מועיל .בצורה כזו ניתן
לחסוך כ 50%-מכמות הפסולת הביתית
 דבר שיוביל לחיסכון ישיר של מאותאלפי שקלים ,וכן לחיסכון עקיף בהפחתת
זיהום האוויר של המשאית המפנה,
הפחתת הבלאי של המשאית והמערכות
הנלוות ,חיסכון באנרגיה של כלל
המערכות המטפלות באשפה ,צמצום
כמויות האשפה הנכנסות להטמנה

ובעיקר  -הגדלת הבטיחות של ילדינו
המסתובבים בדרכים ובשורה התחתונה
– שיפור במצב הבריאות שלנו ושיפור
כללי באיכות החיים שלנו כתושבים.
המענה הטוב לטיפול בפסולת האורגנית
דשן (קומפוסטר) .המדשן הינו
המ ֵ
הוא ַ
מיכל קיבול בנפח של כ 300-ליטר,
שלתוכו זורקים את הפסולת האורגנית
(ירקות ,פירות ,לחם) ומערבבים אותה
עם עלים יבשים ,כאשר בתהליך של
מספר חודשים נוצר בתוך המדשן תמהיל
איכותי שיכול לספק לגינה המקומית את
כל צרכיה .המועצה מעוניינת שכמה
שיותר תושבים יאמצו להם מדשן
ויחסכו באשפה ,ולכן היא יוזמת מכירה
מסובסדת של מדשנים ,ואף מלווה את
שילובם בחצרותינו בייעוץ של חברה
מקצועית שזהו תחום עיסוקה.

גזם
הפתרון הוא בריכוז הגזם ביישוב
וריסוקו ,על מנת לחסוך בעלויות
ההובלה .המועצה בוחנת אפשרויות

שונות לצמצום פינוי הגזם ,ונשמח גם
לקבל מכם הצעות ורעיונות לשיפור.
בהזדמנות זו ,נציין לשבח את היישובים
שכבר הקימו גינות קהילתיות .גם
ברציונל של גינה קהילתית מונחל
רעיון קיימות ,לצד הגישה הקהילתית.
הרעיון הוא שגידול הירקות ליד הבית
חוסך את האנרגיה והזיהום שמלווים
את תהליך השינוע אל החנויות ,וכן את
האנרגיה והזיהום שנחסכים כתוצאה
מתהליך שינוע הירקות מהשדה .בדרך
כלל הירקות שלנו יהיו ספוגים בכמות
פחותה של חומרי הדברה ,ובנוסף לכך
העיסוק בגינה והעבודה עם האדמה
מחברים אותנו ואת ילדינו לסביבת
המגורים שלנו.
הקשורים
בנושאים
העיסוק
לקיימות הם רבים ,ותושבים המגלים
עניין בשילוב יוזמות בתחום הסביבה,
מוזמנים לפנות אליי ישירות.
הכותב הוא מנהל תחום קיימות ואיכות
הסביבה במועצת חבל יבנה

עם רגליים על הקרקע
מתעמלות קרקע בחבל יבנה השתתפו
לראשונה בתחרות התעמלות קרקע
ומכשירים למגזר הדתי שנערכה באולם
הספורט בבני ראם .הליגה התחרותית
הוקמה בשנת תשע''ד על ידי צוות
מאמנות מהציבור הדתי ,מתוך רצון
לתת מענה לציבור המתעמלות מהמגזר
הדתי ליהנות מתחרויות מחוזיות

פתוחות לכלל המתאמנות" .לתחרות
הארצית עולות הבנות המוכשרות
ביותר מכל המחוזות שמתחרות ביניהן",
מסבירה מנהלת מחלקת הספורט שורי
לוי" ,אנו שמחים שבנות חבל יבנה נכנסו
השנה לתחרות ,ומאחלים להן להמשיך
ליהנות ולהתקדם בתחום לרמות
הגבוהות ביותר".
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עדכונים מהמחלקה לשירותים חברתיים
דבר המנהלת  -אורלי אהרוני

קריית חינוך גבעת וושינגטון זכתה בחמישה כוכבי
יופי  -בתחרות "חינוך התיישבותי יפה בישראל יפה"
היא אחת משורת תחרויות ותיקות
וממותגות מטעם המועצה לישראל
יפה .בתחרות זו מתמודדים מוסדות
חינוך התיישבותי ובהם כפרי נוער
ובתי ספר אזוריים ,המוערכים על פי
קריטריונים של טיפוח סביבתי ,שמירה
על עקרונות הקיימות ,וכן נושאי מיקוד
נוספים שעל שולחנו של המנהל לחינוך
התיישבותי.

קריית חינוך גבעת וושינגטון זכתה
בפעם ה 19-ברציפות בחמישה כוכבי
יופי בתחרות "חינוך התיישבותי יפה
בישראל יפה" .התחרות ,שמתקיימת
מדי שנה החל משנת  ,2008נערכת
בחסות משרד החינוך ובשיתוף פעולה
עם המנהל לחינוך התיישבותי פנימייתי
ולעליית הנוער במשרד החינוך .תחרות
'חינוך התיישבותי יפה בישראל יפה'

בוקר בריאות לגילאי 50+
קבוצה של עשרות תושבים בגילאי  50+השתתפו באירוע ספורטיבי
ייחודי שכלל ארוחת בוקר קלה ובריאה והרצאה מעניינת של
הפיזיותרפיסטית לילך ארז על מפרקים וחיזוק השרירים.

מצדיעים למתנדבת – ברכה גואטה
ברכה גואטה ,ילידת  ,1953נשואה ואם לחמישה ילדים,
מתגוררת בבן זכאי  37שנה (בעלה יצחק יליד הישוב) .אוהבת
את הישוב ואת האנשים הטובים והשמחים שגרים בו.
המחלקה לשירותים חברתיים
פועלת לרווחת הציבור בשגרה וחירום
בכל ימות השנה ,החל מגיל ינקות ועד
זקנה .בין היתר ,צוות המחלקה מקיים
סדנאות לגמלאים ביישובי המועצה.
בבית גמליאל לדוגמא מתקיימת סדנת
'זיכרונות אהבה' ,בבני דרום סדנת
'תיעוד סיפור חיים' ,ובקבוצת יבנה
פועלת קבוצת תמיכה לאלמנות .כמו כן,
במסגרת תכנית תה"ל מתקיימת סדנת
'אוניברסיטה להורים' בשיתוף אגודת
ניצן ותכנית 'צילום בגיל' לניצולי שואה.
ברמה הקהילתית המחלקה תתמקד
בשנת תשע"ו בתחומים הבאים:

המועצה לענייני אזרחים ותיקים הצגתי
בפניו ,את חשיבות פיתוח השירותים
והמענים עבור בני הדור השלישי ככלל
מגיל פרישה ומעלה .בתוך כך ,ראש
המועצה משה ליבר ויו"ר העמותה
למען החבר הוותיק נעמי יפת שותפים
ליוזמה ,וכבר בקרוב ייערך אבחון
קהילתי בנושא ויזוהו הצרכים והמענים
הנדרשים .במקביל ,יוסד פורום של
מרכזות מועדוני הוותיקים ביישוב
שנועד לקדם חשיבה משותפת ,איגוד
משאבים ותמיכה וליווי מקצועי על ידי
העובדת הסוציאלית הקהילתית קרן
אופיר-ברק.

גמלאים

נוער

עד עתה התמקדה פעילות המועצה
במתן מענה לזקנים סיעודיים במסגרת
מרכז היום ,ופעילויות העמותה למען
החבר הוותיק ובהן קהילה תומכת,
חוגים ,טיולים ועוד .כיועצת ראש

בחודשים האחרונים צוות המחלקה
ער לעלייה במודעות הציבור לשימוש
באלכוהול וסמים בקרב בני הנוער
ביישובי המועצה .הצוות שותף לפורום
חשיבה וטיפול ייעודי שהוקם במועצה
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בשיתוף ועדות הנוער היישוביות כחלק
מהתכנית הלאומית למניעת מצבי
סיכון.

התנדבות
הקמה ופיתוח של תחום ההתנדבות
במועצה בהובלת רכזת המתנדבים
שולמית אנגל ,ועו"ס קהילה וחירום
קרן אופיר פולק ,כשלאחרונה קיימה
המחלקה ערב הוקרה למתנדבים.
אנו שמחים לפתוח פינה חדשה
במסגרתה בכל חודש נחשוף את הציבור
ל"-מתנדב החודש" באתר המועצה
ובפייסבוק (ראו כתבה נפרדת) .אנו
קוראים לציבור ליצור קשר ולהתגייס
ולתרום לקהילה .בנוסף נקדם פרויקטים
של התנדבות בתחומים שונים .הציבור
מוזמן להעלות יוזמות שונות בתחום
ההתנדבות ,ואנו מבטיחים לבדוק
היתכנות ולסייע בהקמה.

תחום ההתנדבות שלי
"התחום העיקרי הינו חברים וותיקים
ביישוב בן-זכאי ,אך אני מתנדבת גם ברווחה
של הצח"י ,בוועדת ההיגוי ובהנהלה של
העמותה למען החבר הוותיק".
התנדבות בשבילי
"ההתנדבות עבורי היא סיפוק .אדם
צריך תמיד לבדוק מה הוא יכול לעשות
למען האחר ולמען הסביבה שלו".
כמה שנים אני מתנדבת
"ההתנדבות היא דבר שגדלתי אליו
ועליו .מהילדות אני זוכרת שאימי הייתה
שולחת אותי לעזור לשכנות בכביסה
ושטיפת כלים .תמיד כילדים עזרנו
באירועים משפחתיים ובמה שהיה צריך.
בבן זכאי אני מתנדבת כבר  37שנים ,מאז
הגעתי ליישוב .תחילה עבדתי עם נוער
ולאחר מכן עברתי לתחום המבוגרים;

סייעתי להם בצרכים בסיסיים שהיו
חסרים להם כמו שמיכות ,תנורים ,אוכל
וביגוד .ריכזתי פעילות עבורם ,יצאנו
לטיולים ולחוגים והם חיפשו לצאת
מהבית ולהיות ביחד".
מה גרם לי להתחיל להתנדב
"בזכות אברהם מרטין ז"ל שניהל את
מחלקת הרווחה ,אני נמצאת היכן שאני
היום .בזמנו עבדתי ככוח עזר בבית
החולים הרצפלד והוא ביקש שאעזוב
את תחום הנוער ואתחיל להתנדב
עם הקשישים ביישוב .לאחר מספר
שנים מרטין הכריח אותי לצאת ללמוד
קורס מטפלות ,ונכנסתי לעבוד במט"ב.
התקדמתי בחברה וכיום אני בקרית
במט"ב ונהנית מכל רגע של עשייה עם
הקשישים .בנוסף ,במידה וצריך סיוע
בתחום הנוער אני תמיד נכונה לסייע;
לפני שבועיים התנדבתי לנסוע איתם

לחרמון כי לא היה הורה מלווה ,ולמרות
שאין לי ילדים או נכדים בגילאים הללו
אני תמיד מוכנה לעזור .כיום השאיפה
הגדולה ביותר שלי היא להקים מועדון
לחבר הוותיק בישוב .כבר מצאנו חדר
ויש מישהי שמוכנה לרכז את הנושא.
אין ספק שהיום יותר קשה להוציא את
המבוגרים לפעילות מחוץ לבית ,אבל
אני מקווה שאם יהיה מועדון עם פעילות
שמדברת אליהם הם ישמחו לבוא ולקחת
חלק".
סיפור מרגש שחוויתי
במהלך ההתנדבות
"כל יום אני שומעת סיפורים אישיים
מרגשים של אנשים .עצם העובדה שאני
משמשת לקשישות אוזן קשבת עושה לי
טוב ועושה להם טוב .כדי להכיר באמת את
האדם בגיל מבוגר צריך לדעת ולהכיר את
ההיסטוריה שלו ,על מנת להעריך אותו על
מה שהוא היה ועל מי שהוא כיום".
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תיעוד סיפור חיים

מצדיעים למתנדב – בנימין וייס
בנימין וייס ,יליד ( 1922עלה לארץ ב ,)1949-מתגורר בבית גמליאל
מאז הקמת הישוב בשנת  .1950וותיק המתנדבים בחבל יבנה
ומשמש כמנהל הגמ"ח של המועצה.
התנדבות בשבילי
"התנדבות היא הסתכלות על האחר,
אנשים צריכים להסתכל על הכלל ולא
רק על עצמם .ההתנדבות עבורי היא גם
תעסוקה וגם אכפתיות מאנשים אחרים.
כל דבר שהיה צריך לעשות בבית גמליאל
ידעו לפנות אליי  -מסלילת כבישים,
לחיבור לחשמל ,לקווי טלפון ועוד .תמיד
היה לי חשוב שיהיה לאנשים אמצעים
ושנצליח להקים את הישוב".
כמה שנים אתה מתנדב
"התחלתי להתנדב בצ'כיה ב.1948-
ארגנו  2,800בחורים צעירים שעלו לארץ
כדי להילחם במלחמת השחרור .ריכזו
אותנו בבסיס אחד בישראל ,ולחמנו יחד
עם הארגונים במלחמת העצמאות".
מה גרם לי להתחיל להתנדב
"אחרי המלחמה התחלתי להקים את
היישוב בית גמליאל; אחד אחד הבאתי
אותם לכאן ,וכל מי שהייתה לו תעודה
של הפועל המזרחי התקבל כחבר בישוב.

מיד בתחילת הדרך של הקמת היישוב
התחיל גשם שוטף והייתה הצפה שלא
אפשרה לצאת מהישוב ולא היה מה
לאכול .היו לי קשרים בצבא והגיעו עם
אווירונים לזרוק לנו אוכל ,הבעיה שזה
נפל ישר לבוץ והיו צריכים  15אנשים
על מנת לחלץ חבילה אחת .בחבילות
ביקשתי שיכינו לנו מצרכים בסיסיים
כמו קמח ,סוכר ,שמן ועוד .לאחר
השחרור מהצבא ,המשכתי לעשות
מילואים חודשיים בשנה על מנת ללמד
את החיילים על הנשק הצ'כי .באותה
תקופה ( )1949-1954עבדתי כמזכיר
הישוב ובמילואים פגשתי את גזבר
המועצה יהודה רבין שהציע לי לבוא
להיות רכז התרבות במועצה .לאחר
כשבועיים מנהל החשבונות עזב את
תפקידו וראש המועצה שלמה אפרתי
פנה אלי והציע לי את התפקיד .לא
ידעתי כלום בניהול חשבונות ואפרתי
הבטיח ללמד אותי הכול .תחילה
לא רציתי ולא חשבתי שאני מתאים
לכך ,אך שוכנעתי להישאר עוד קצת

זמן ולבסוף תפקדתי  35שנה כמנהל
חשבונות ראשי של המועצה .בשנת
 1954עזרתי להקים את הגמ"ח של
המועצה; המועצה שמה  500לירות
וכל ישוב שם  500לירות נוספות ,וכך
הצטברה קופה לצרכי התושבים .כל
מי שהיה זקוק לסיוע פנה לגמ"ח אם
זה בענייני מחלות ,רכישה ,בנייה ועוד.
כל מי שלקח הלוואה היה צריך להחזיר
אותה עם ריבית של  ,3%ומי שלא
החזיר לא קיבל יותר הלוואה .בזכות
העובדה שהקפדנו על התנאים ,עד
היום בגמ"ח ישנו כסף ולנו ישנה היכולת
לסייע לאנשים .עד היום פעם בחודש
מתקיימת ישיבה בנושא הגמ"ח וחברים
בה נציגי הישובים".
סיפור מרגש שחוויתי
במהלך ההתנדבות
"אני לא זוכר סיפור מיוחד ,אבל
לראות את הישוב בית גמליאל כיום עם
המשפחות ,הבנייה והעשייה ,זה מרגש
ומספק אותי מאוד".

המחלקה לשירותים חברתיים
בשיתוף המרכז הארצי לביבליותרפיה,
פתחה בבני דרום סדנת כתיבה לבני
הגיל השלישי" .סדנה בת  10מפגשים
שמזמנת אפשרות לחוות מחדש את
סיפור החיים האישי של המשתתפים,
לשתף ,לחלוק ולמצוא רצף ומשמעות
מחודשת בסיפור חייהם" ,מסבירה
מנחת הסדנא סמדר שטיינברג.
שטיינברג מוסיפה כי "משתתפי
הסדנא מתעדים את סיפור החיים
שלהם בעל-פה או בכתב ,תוך כדי
תהליך קבוצתי שמעניק תחושת
אוניברסליות ויוצר חוויה של שיתוף
וקרבה .זאת באמצעות שירים וסיפורים
סביב תקופות חיים שונות דוגמת ילדות,
הגירה ,אהבה וזוגיות ,הורות ,עבודה
והגשמה .יצירת הרצף בין פרקי החיים
השונים מאפשרת לראות את מהלך
החיים כסיפור שלם ובעל משמעות".
"ציפיתי למפגשים" ,מספרת לאה
רובינשטיין מבני דרום שהשתתפה
בסדנה" .הסדנה נתנה לי כוח וחשק
להוציא ספר לדור הבא במשפחה ,אשר
לא הכיר את הורי .אין לי ספק כי אלמלא
ההדרכה והתמיכה של המנחה סמדר,

שגילתה רגישות וגמישות לא הייתי
מצליחה לכתוב .גם הפרגון והאווירה
הטובה בקרב המשתתפים עודדו אותי
להמשיך בתהליך ולצפות למפגשים".
משתתף נוסף בסדנא מיכאל לנגלבן,

ציין" :הסדנא נתנה לי הזדמנות ראשונה
להעלות זיכרונות מהעבר בצורה מסודרת,
לתת חיבוק חזק לשורשים שלי ,ואף לתת
משמעות לאירועים מעברי ,ואני מודה
למחלקת הרווחה על פתיחתה".

העמותה למען החבר הוותיק:
דבר היו"ר הנכנסת

כנס אומנויות הבמה ה4-
לאחרונה התקיים באולם גבעת
וושינגטון כנס אומנויות הבמה ה,4-
בהשתתפות כ 200-נשים מכל רחבי
הארץ .הכנס התקיים בהנחייתה של
מנהלת המחלקה לתרבות תורנית
במועצה ענת יעקב .לאחר דברי
ברכה שנשאה יו"ר אמונה ליאורה
מינקה ,התקיים מופע המחול 'כובע
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עם נוצה' של להקת נהרה .בחלקו
השני של האירוע השתתפו הנשים
בסדנאות מחול ,תנועה ,תיאטרון
ומוסיקה" .הסדנאות היו מקצועיות,
מהנות ומשחררות" ,סיפרה אחת
המשתתפות .לסיום התקיים מופע
משולב של עליזה ודין דין אביב
והרקדנית סיגל זיו" .המופע היה סוחף

ומלהיב ושילב מוסיקה חובקת עולם
בקולותיהן המדהימים של הזמרות
המופלאות .קהל הנשים שיתף פעולה
בשירה ובריקוד לאורך כל המופע,
והתקשה להיפרד מהאולם בסיומו.
כולי תקווה שנזכה לעוד פסטיבלים
בגבעה ושיותר נשים תדענה לבוא
ולשמוח" ,סיכמה יעקב.

העמותה למען החבר הוותיק משרתת מאות חברים
מייסדי הישובים בעלי זכויות רבות ,אנשי תורה ועבודה,
אנשי חסד חרוצים ומסורים שבנו ישובים לתפארת.
תפקידי העמותה מגוונים ורבים לרבות מתן מענה
לצרכים החברתיים והקהילתיים ,וכמובן להיטיב ולשפר
את איכות החיים בגיל השלישי -כל זאת בשיתוף האגף
לשירותים חברתיים במועצה ובתמיכת ראש המועצה.
לפני מספר חודשים ,עם כניסתי לתפקיד בעמותה
למען החבר הוותיק ,ניצלתי את הזמן ללימוד צרכי
המערכת ,לפגישות עם אנשי מקצוע וליצירת שיתופי
פעולה בין הגורמים השונים כגון רווחה ,מועצה ,מתנ"ס
והעמותה .זאת על מנת ולהבין את הצרכים החברתיים
והקהילתיים של קהילת הגמלאים בחבל יבנה.
כידוע ,בכל יישוב ישנם שירותים קהילתיים לגיל
השלישי כמו מועדון ,בית חם ותעסוקה ביתית .ישנו
מרכז יום לכל וותיקי המועצה הכולל צוות מקצועי

מדהים ,ועשרות אנשים נפלאים מהישובים השונים
שתורמים כל אחד לפי יכולתו לחיזוק השירותים לגיל
השלישי  -והכל כאמור בהתנדבות מלאה .בנוסף,
התכניות העתידיות שלנו כוללות בין היתר הקמת
מערך מתנדבים לסיוע לאוכלוסיית הוותיקים בתחומים
מגוונים ,פיתוח וחיזוק מועדונים ביישובים וייזום
פעילות תרבותית קהילתית לגמלאים בני  60פלוס.
אני מרגישה אחריות עצומה בקבלת התפקיד ,ומקווה
שאמשיך יחד עם חברי הנהלת העמותה וחבריה לשמור
על הקיים ,ליזום ולפתח תכניות חדשות .לסיום ,אני
מבקשת להודות למרים בר-לב ,יו"ר העמותה היוצאת,
על שירות מכל הלב.
מאחלת לכולנו חג פסח כשר ושמח.
בברכה,
נעמי יפת
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נעים להכיר:

נעים להכיר:
עדי רום ,מנהלת המתנ"ס:
חוזרת למחוזות ילדותה

עדי רום ,מנהלת מתנ"ס חבל יבנה ,שנכנסה רק לאחרונה
לתפקיד ,מכירה את חבל יבנה עוד מימי ילדותה .כיום היא
תושבת מושב שפיר .בת  ,39אם חד הורית לשלושה .עדי
גדלה במושב עין צורים .אמה ד"ר אתי רום הייתה
הרופאה של הקיבוץ ,ובחטיבת הביניים למדה בבית
הספר בקבוצת יבנה ,כך שאת נופי חבל יבנה היא
מכירה היכרות עמוקה מנעוריה .בתיכון למדה בבית
הספר למדעים ואמנויות בירושלים .שירתה בצה"ל
כמדריכה בבית ספר חרמון ליד קיבוץ שניר .אחרי
השחרור עבדה עדי במשך  15שנים בארגון 'יהודה הצעיר' -
תנועת נוער יהודית ציונית פלורליסטית השייכת לארגון נשות

'הדסה' ,הפועלת בארה"ב ,בבריטניה ובכל העולם .עדי עבדה
עם נוער שעולה לישראל ,וגם עם עולים חדשים וסטודנטים.
כחלק מפעילותה שימשה כשליחה של 'יהודה הצעיר'
במיאמי ,ובמקביל עשתה דוקטורט בספרות
באוניברסיטת בן גוריון .כשעזבה את 'יהודה הצעיר'
עבדה שנה אחת בתנועת 'אור משימות' ,הפועלת
להקמת יישובים בנגב ,בכתיבת מדיניות ,עם
המנכ"ל רוני פלמר .בשנתיים האחרונות ניהלה את
המתנ"ס בלהבים .מכאן הגיעה לניהול המתנ"ס בחבל
יבנה" .קיבלו אותי במאור פנים ובצורה מקסימה" היא מספרת,
"אני מרגישה שחזרתי למחוזות ילדותי".

קרן אופיר ,עו"ס לקהילה וחירום:
פעמיים השתחררה מצה"ל
קרן אופיר פולק מכהנת בתפקיד שלא היה קיים בשנים
האחרונות – עובדת סוציאלית לקהילה וחירום .בתחילת
ינואר השנה החלה לשמש כעו"ס (עובדת סוציאלית) קהילה
וחירום .מאז עברה אורלי אהרוני מתפקיד העו"סית
לניהול המחלקה לשירותים חברתיים ,לא הייתה
עובדת סוציאלית בנושא חירום .בתפקידה זה
היא מתעסקת בתחום של פרויקטים קהילתיים
ברמה של המועצה ,וגם בתחום החירום ,כמו צוותי
הצח"י וכו' .בתפקידה זה היא מכהנת בהיקף של
חצי משרה ,בחצי משרה נוספת היא משמשת כיועצת
בתחום החירום של רשויות מקומיות וחברות העובדות עם
רשויות .קרן ,בת  ,36נשואה  .3 +גרה במזכרת בתיה .עד גיל

שנתיים היא גרה באופירה שבדרום חצי האי סיני ,שארם
א-שייח' בערבית .אחרי הפינוי בעקבות הסכם השלום עם
מצרים עברה המשפחה לאשקלון ,משם לראשון-לציון ומשם
ליבנה ,שם עברו מרבית חייה .בצבא שירתה כקצינת
חילוץ והצלה בפיקוד העורף ,ובתפקידה האחרונה
הדריכה בבה"ד  .12אחרי שהשתחררה למדה תואר
ראשון בעבודה סוציאלית במכללה באשקלון ,אבל
בגיל  ,30כשהיא כבר נשואה עם שני ילדים ,חזרה
לצבא לתפקיד קצינת רשויות בדרגת סרן .לפני
שנה ,אחרי  3שנים בתפקיד ,השתחררה בשנית .במהלך
השירות הצבאי השני עשתה תואר שני בניהול מצבי חירום
ואסון באוניברסיטת ת"א.

ליאת ספיר – מזכירת המתנ"ס:
מגרוזיה לאשדוד בגיל 12
שלוש מזכירות עובדות במתנ"ס חבל יבנה ,במשמרות .זאת כדי
לתת מענה לתושבים ברוב שעות היממה ,משבע בבוקר עד
שבע בערב .מזכירות המתנ"ס נותנות מענה לכל תושבי
האיזור לגבי חוגים ,פעילויות ,מעונות וצהרונים.
בתחילת השנה האזרחית החלה לעבוד כמזכירת
המתנ"ס ליאת ספיר ,תושבת אשדוד .על המשרה
הפנויה שמעה מאילנה ,חברתה הטובה מאשדוד,
מנהלת החשבונות במועצה ,שסיפרה לה שבמתנ"ס חבל
יבנה מחפשים מזכירה" .שלחתי קורות חיים – והתקבלתי" .היא
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החליפה את המזכירה הקודמת מרינה .ליאת ,בת  37נשואה +
 ,4עלתה ארצה מגרוזיה ,בריה"מ דאז ,בשנת  ,92בהיותה
בת  .14המשפחה עלתה ישר לאשדוד .ליאת למדה
בתיכון באשדוד .אחרי התיכון שירתה בשירות לאומי
בקופת חולים .בעבודותיה הקודמות ניהלה סוכנות
דואר באשדוד במשך  7שנים ועבדה בשירות ההוצאה
לפועל .במשך השנים עברה הכשרות בחשבות שכר,
הנהלת חשבונות ,מזכירות משפטית ומזכירות רפואית
למדה באוניברסיטה הפתוחה ניהול וכלכלה.

אסף זינר ,מנכ"ל פרויקט :360
הטיפול בילדים בסיכון – לא עוד אינטואיציה אלא תיכנון מסודר
אחד הפרויקטים הפעילים בשנתיים האחרונות בחבל יבנה הוא
'פרויקט  :'360תוכנית שנועדה לטפל בילדים בסיכון מלידה
עד גיל  .18ב 16-בנובמבר  2003החליטה ממשלת ישראל על
הקמת ועדה ציבורית ,בראשות פרופ' הלל שמיד ,לבדיקת
מצבם של ילדים ובני נוער בסיכון ובמצוקה .הועדה עמלה
במשך כשנתיים והגישה את הדו"ח הסופי שלה במרץ .2006
ועדת שמיד החליטה לעשות שינוי בתפיסת הטיפול.
בעקבות זאת ,ב 9-בספטמבר  ,2006הממשלה
החליטה על אימוץ דו"ח שמיד ועל הקמת ועדת
מנכ"לים בין  -משרדית אשר תהיה אחראית על
יישום עיקרי המלצות הועדה הציבורית .בחודש
יולי  2007הוקמה הוועדה ,שכעבור מספר שנים
הגישה לממשלה תכנית מפורטת ליישום .בהחלטת
ממשלה הוחלט על יישום המלצות ועדת שמיד .נקבע שמשרד
הרווחה יהיה מוביל התכנית ,באמצעות מנהלת משותפת למשרדי
הממשלה :רווחה ,חינוך ,בריאות ,בטחון פנים ,קליטה ,בתוספת
מרכז השלטון המקומי וג'וינט ישראל.
האדם מאחרי הפרויקט הוא אסף זינר ,מרצה וכותב בנושאי נוער
בסיכון ,מחבר הספר 'האיש עם החור' ,וגם מנחה סדנאות בתחום
ההתפתחות האישית ,מנהיגות וכישורי החיים .בעל תואר ראשון

במנהל ומדיניות ציבורית ממכללת ספיר בשדרות.
"המהפך של התוכנית היה שההחלטות לא יתקבלו באינטואיציה
אלא מתוך תכנון" ,הוא מספר" ,אנחנו עושים מיפוי של כל הילדים
ביישובים ,בודקים איזה צרכים יש להם ,מהם הקשיים ,וכמה ילדים
יש עם בעיות וקשיים .וכמובן בודקים באיזו רמה כל קושי ,ובאיזה
תחום .ביצענו פרופילים של בעיות משפחה ,של בעיות רגשיות
חברתיות ,ופרופיל של בעיות התפתחויות לימודיות.
"בעקבות המיפוי יושבות ועדות היגוי ,ולאור הנתונים
מחליטים איזה תקציב יילך לאיזו תוכנית התערבות,
המתאימה לפרופילים שעלו.
יש לנו גם כלי בקרה ומעקב :צוותים המלווים כל תכנית,
שבודקים האם התוכנית הגיעה לילדים הנכונים ,האם
השיגה את מטרותיה וכדומה .כל דבר מעוגן בטופס מעקב,
הנקרא תמ"י – תשתית מידע יישובי .בישיבות עם הצוות המלווה
בודקים האם התוכנית עובדת נכון ,האם הגיעה לילדים הנכונים,
האם השיגה יעדיה ,או שאנו סתם דורכים במקום.
אסף בן  ,45תושב ראשון לציון ,נשוי  .4 +הוא נולד בראשון לציון,
למד באור עציון ,ושירת בצה"ל  10שנים ,בחיל המודיעין .מהצבא
השתחרר בדרגת סא"ל .משנת  1998הוא עוסק בעבודה עם נוער
בסיכון ,בחברה למתנ"סים ובמגזר הפרטי.

עפרה שוואט ,מזכירת המתנ"ס:
מזכירה בחבל עזה ,מזכירה בחבל יבנה
עפרה שוואט נולדה במושב עוצם שבחבל לכיש ,נשואה .4 +
בילדותה למדה בתיכון דתי רוגוזין באשקלון .אחרי הלימודים
עבדה במפעל פולגת ,שהיה אז 'ספינת הדגל' של התעשיה
בקרית-גת .אחרי החתונה גרו עפרה ובעלה  3שנים
בקרית גת .בשנת  1991עברה המשפחה למושב בדולח
בגוש קטיף ,שם גרו עד העקירה .בגוש קטיף עבדה
עפרה כמזכירתו של אריק בן-כנען ,מנכ"ל המועצה
האזורית .בעלה יהודה היה חקלאי ,ועבד כנהג במחלקת

תחבורה .באחת הפעמים ירו עליו כשהסיע ברכב ממוגן ילדים
מוגבלים ,אולם איש לא נפגע באותו אירוע .אחרי העקירה
המשפחה עברה לניצן ,ומשם לבית הקבע ביישוב החדש
באר גנים שליד ניצן (באר גני"ם – ראשי תיבות של
'בדולח ,אלי סיני ,רפיח ים ,גדיד ,ניסנית ,מורג' – 6
יישובים שהיו בגוש קטיף וחרבו ,ייבנו ויכוננו במהרה
בימינו אמן) .אחרי העקירה עבדה כמזכירת הישיבה
הגבוהה אור עציון .מזה  9חודשים עובדת במתנ"ס.

מירה אהרונוביץ' :הצלע השלישית
מירה אהרונוביץ ,תושבת גן יבנה ,נשואה .3 +
עובדת גם היא כמזכירת המתנ"ס" .המזכירות
מתחלקות במשמרות" היא מספרת" ,יש
משמרת ערב של מזכירה אחת ,מ 12-בצהריים
עד  7בערב" .מירה היא ילידת רחובות .בת .52
אחרי נישואיה עברה לגור בראשון לציון ,למשך

 13שנה .היא עבדה בחברת קוסמטיקה ,כמנהלת של
'סופר ווייזרית' .עבדה כאשת מכירות שטח של
מכשירי כתיבה ,מזכירה ומנהלת חשבונות .בחבל
יבנה עובדת מזה כשנה .לעבודה הגיעה דרך מודעה
בעיתון – ומאז היא כאן.
הכוח המשולש של מזכירות המתנ"ס.
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כדורסלני החבל
ענף הכדורסל בחבל יבנה מביא הרבה נחת :שחקן מקומי מבני דרום השתלב לאחרונה בליגת העל ,קבוצת בנות
חדשה נפתחה במועצה ומספר השחקנים הפעילים גדל בקצב מסחרר .זה הזמן לסיכום ביניים
ענף הכדורסל בחבל מתרחב בקצב
מסחרר וזוכה לפופולאריות רבה .השנה
נפתחה לראשונה קבוצת הבוגרים
של ליגה ב' לתושבי המועצה ,ובחוגי
הכדורסל ביחד עם שחקני הנבחרות
פעילים בתחום  120שחקנים" .השינוי
נעשה כדי לתת מענה לבוגרי מחלקת
הנוער שמסיימים את הצבא ומחפשים
מסגרת תחרותית" ,מסבירה רכזת
הספורט במועצה שורי לוי" ,בנוסף,
ליגת הקיץ של בתי הכנסת מספקת
לא מעט תגליות חדשות ושחקנים
שראויים לייצג את המועצה" .בנוסף,
שחקנים בוגרים מרחבי המועצה
מאמצים קבוצות ממחלקת הנוער ,על
מנת לתת מהידע ולקדם את הדור הבא.

"בית הספר לכדורסל גדל משמעותית
עד לכדי פעילות רציפה בשני מוקדים
במקביל ,בבני דרום ובקבוצת יבנה".
בשלבים אלה של העונה הקבוצות
התחרותיות מתמודדות בסיבוב השני
של הליגות השונות ,כאשר קבוצת
הנערים לדוגמה ממוקמת במקום
השני" .יתר הקבוצות בעיצומם
של מאבקי הדרוג בליגות
שלהן" ,מוסיפה לוי" .השנה
נפתחה גם קבוצת כדורסל
בנות לכיתות ד'-ו' ,בפרויקט
הקרוי 'פרחי ספורט' .הבנות
מתאמנות פעמיים בשבוע
באולם בקבוצת יבנה ,והמועצה
רואה חשיבות רבה בהעצמת

הבנות ושילובן במסגרות ספורטיביות
נוספות" ,אומרת לוי.

מחבל יבנה
לליגת העל
לראשונה מאז הוקמה
מחלקת הכדורסל במועצה,
מחלקת הספורט מתגאה
בשחקן הראשון מתוך
המועצה שמגיע לליגת העל.
ליעד משען ,תושב בני דרום
שהתחיל את דרכו בחוגי
הכדורסל המקומיים ,הוא
הראשון שהגשים את החלום,
וכיום הוא חבר בסגל הקבוצה של
מכבי קריית גת.

בית הספר היסודי עמיח"י :הישגים מרשימים בספורט
צוות חינוך גופני ביסודי מגבש מידי
שנה נבחרת אתלטיקה המורכבת מתלמידי
כיתה ו' ,בנים ובנות ,אשר נבחנים במהלך
השנה במקצועות השונים כדוגמת ריצות
קצרות וארוכות ,קפיצה למרחק ,מרוץ
שליחים וקפיצה לגובה .רכזת הספורט
במועצה שורי לוי" :התלמידים שמשיגים
את התוצאות הטובות ביותר הם אלו
שמייצגים את ביה"ס בתחרות המחוזית
בה שותפים כ 30-בתי ספר שונים".
השנה התקיימה התחרות באצטדיון
האתלטיקה החדש בראשון לציון,
במסגרתה תלמידי נבחרת חבל יבנה עשו
מאמץ רב והשיגו תוצאות טובות ,שאף
זיכו אותם במדליות וגביע הצטיינות .נדב

גורפינקל (בני דרום) ושלו מימון (בן זכאי)
זכו במקום השלישי בקפיצה לגובה .עינת
משה (בית גמליאל) זכתה במקום הראשון
בקפיצה לרוחק ובמקום השלישי בריצת
 60מטר.

לומדים גם לשחות
עשרות תלמידי שכבת כיתה ה'
השתתפו לאחרונה בקורס שחייה בן 10
מפגשים ,שנערך בבריכה מחוממת בגבעת
וושינגטון .הילדים נחשפו למגוון טכניקות
שחייה בהדרכתן של מאמנות מובילות
בתחום .החוג התאפשר הודות לשיתוף
פעולה של המועצה ,משרד החינוך
וההורים" .במהלך הקורס התלמידות

לומדות סגנונות מגוונים לרבות חתירה
וגב" ,מסבירה לוי" ,תודה לגבעת
וושינגטון על הנכונות והעזרה .אין ספק
שבזכות שיתוף פעולה של מגוון גורמים,
צעירי החבל זוכים להשתתף בחוג
העשרה חשוב .כולי תקווה שנמשיך
ליהנות ולעשות ספורט יחדיו".

מנהלת מחלקת תרבות ענת יעקב זכתה בפרס הצטיינות מחוזי
מטעם האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך
יבנה אנו רואים את התרבות
כולה כתרבות תורנית  -יהודית".
לדבריה ,תרבות זה סוג של ג'וק
מיוחד" .אתה כל הזמן חושב מה
הלאה ,מה אפשר למנף ,להיות
כל הזמן יצירתי ,איך אפשר
לעשות טוב יותר לאנשים ,איך
למלא את הזמן שלהם בתכנים
איכותיים".
בתקופה זו ,ענת עסוקה
במיוחד" .ערכנו כאן בחבל ערב
הומר יהודי מיוחד בהשתתפות
שאול מייזליש ויעקב פרוינד.
הפקנו כמה הצגות מיוחדות
לכבוד פורים וכעת עובדים על
אירועי חג הפסח .מיד לאחר מכן
אנו מצפים לקיומו של ערב שירי
לוחמים ליום הזכרון בהשתתפות
בית הספר מזמור ,וכן ערב לנשים
עם עודד מנשה ועדן הראל".
ענת מסיימת בחלום אישי
לבניית אולם גדול ומרווח בחבל
יבנה ,אולם שיתמלא מפה לפה
בתושבי החבל.

בכנס ארצי של האגף לתרבות
תורנית שנערך באילת הוכרזה
מנהלת התרבות של חבל יבנה
ענת יעקב ,כמנהלת מצטיינת
לשנת תשע"ו  2015מטעם מחוז
דרום .מנהל מחוז דרום באגף
לתרבות תורנית ,חנוך גנן ,התייחס
לזכייתה של יעקב" :שמחנו מאד
להעניק לענת את תעודת הזכייה
בכנס שנערך באילת ,והפתענו
אותה עם בעלה שהצטרף" .חנוך
פרט את הסיבות לבחירה בענת:
"היא נבחרה בקפידה מבין מנהלים
רבים ,ובצדק .ענת מצטיינת
ביכולת נדירה לשלב בין מזרח
ומערב ,צעירים ומבוגרים ,ותיקים
ועולים חדשים .היא יודעת היטב
לארגן משאבים ולהגיע לקהלים
חדשים .אין ראוי ממנה".
ענת עצמה הגיבה בהתרגשות
גדולה לזכייתה בפרס" .רעדתי
מהתרגשות ,למרות שאני לא
עובדת על מנת לקבל הפרס זה
בהחלט מפרגן ומשמח .בחבל

ההכנסות
בשנת 2016

ההוצאות
בשנת 2016
משרדים אחרים
0%
90

הוצאות מימון
0%
281

פעולות כלליות
30%
14,963

מענק כללי
2%
644

שכר כללי
12%
5,837

משרד הרווחה
5%
2,640
משרד החינוך
33%
16,377

פעולות רווחה
7%
3,301
שכר רווחה
2%
835

סה”כ49,025 :

סה”כ49,025 :

מדליות למתעמלות
חוגי התעמלות קרקע מתקיימים פעמיים בשבוע באולם ההתעמלות של בני דרום ,בהדרכתה
המקצועית של המאמנת לינור ברוך .במסגרת זו ,בנות חוג התעמלות קרקע השתתפו בפעם
הראשונה בתחרות התעמלות לבנות דתיות ,שהתקיימה באולם הספורט בבני ראם" .הבנות
הראו נחישות והתמדה באימונים ,ואף זכו במדליות בתחרות" ,מציינת מנהלת מחלקת הספורט
שורי לוי .בנוסף ,הן ייצגו בכבוד את המועצה בתחרות ארצית שהתקיימה בגבעת שמואל.
 | 30מקצות החבל | פסח תשע”ו

שכר חינוך
23%
11,090

פעולות חינוך
26%
12,718

ארנונה
51%
24,815

יתר עצמיות
9%
4,459
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בס“ד

מרוץ חבל יבנה ה –
המשפחה3
מרוץ לכל
לזכר הנופלים בני יישובי חבל יבנה

מרוץ שטח בשדות חבל יבנה
בעומר
ל‘‘ג 26/5/
 2016אחה“צ
ת
בשעו

עלות הרשמה

לוח זמנים
16:00

פתיחת עמדות הרשמה

17:00

מרוץ  400מ‘ אפרוחים )עד גיל (9

 15ש“ח

לכל תושבי חבל יבנה

17:15

מרוץ  400מ‘ עגלות

 15ש“ח

שלום וברכה

17:30

 10ק“מ תחרותי

 70ש“ח

שמחים אנו להזמינכם למרוץ חבל יבנה לזכר הנופלים בני
יישובי חבל יבנה.
בשנה זו החלטנו להפריד בין המרוץ לצעדה לאפשר ליותר
תושבים להיחשף לענף הריצה.
המרוץ יתחיל באצטדיון גבעת וושינגטון יעבור בשטחים
החקלאיים של קבוצת יבנה ויסתיים בנקודת המוצא ,אצטדיון
גבעת וושינגטון.
במקום הכינוס יתקיים הפנינג גדול לכל המשפחה.
נשמח לראותכם רצים עמנו.

17:40

 2/5ק“מ תחרותי

 50ש“ח

17:40

 2ק“מ צעידה וריצה עממית

 15ש“ח

19:30

טקס סיום והענקת גביעים

דבר ראש המועצה:

בברכה

משה ליבר

שורי לוי

מנהלת תחום ספורט
ראש המועצה
וצוות מתנ“ס חבל יבנה

כל נרשם יקבל חולצה .הרשמה ביום המרוץ תוספת ₪ 20
לתושבי המועצה תינתן הנחה למרוץ התחרותי בלבד ,של ₪ 15
בהפעלת קוד הנחה אשר ניתן לקבל במתנ‘‘ס
בטלפון 08-8622101
מקום הכינוס :אצטדיון גבעת וושינגטון
מקום חניית רכבים :בשטחי הגבעה והרחבה מול בניין המועצה
מקום הזינוק :אצטדיון גבעת וושינגטון

החל מהשעה 17:30

הפנינג גדול לכל המשפחה
מועצה אזורית חבל יבנה
מזמינה את כל המשפחה
לרוץ ולקחת את הגביע !!
ההרשמה בעיצומהyavne.runisrael.org.il :
ניהול והפקה :מועצה  /מתנ“ס חבל יבנה בשיתוף איגוד האתלטיקה

