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חלף לו החורף והאביב בפתח במלוא הדרו, ואנחנו מסכמים 
לפריחה  שזוכה  במועצה,  ופורייה  ענפה  עשייה  של  תקופה 
והישגים בתחומים רבים הודות לעבודתם המאומצת והמסורה 

של עובדי המחלקות השונות. 
היא,  שצעירה  למדינתנו,  שנה   70 מציינים  אלה,  בימים 
בהם.  להתגאות  אלא  לנו  שאין  רבים  פירות  באמתחתה  אך 
ועשייתם שזורים בסיפורה של  היישובים בחבל  סיפורם של 
המדינה, בדמעות ובשמחה, בימים הקשים לצד רגעי הניצחון 
והתקומה. לאורכה של השנה כולה, מתקיימים בחבל אירועים 
ופעילויות לציון חגיגות ה-70, על חלקם תוכלו לקרוא בדפיו 

של גיליון זה, ורבים נוספים עוד מתוכננים וצפויים לבוא.

פני המועצה, כמו תמיד, להמשך פעילויות מגוונות עבור תושבי 
החבל – בפעילות חינוכית חוצת גילאים מקטן עד גדול, בדאגה 
לרווחתם של התושבים, בתנופת בנייה ופיתוח, באירועי תרבות 
והביטחון  הסביבה  על  והגנה  בשמירה  ומגוונים,  רבים  וספורט 

ועוד.
ְוִנַגּׁש  ה'  ְנֻאם  ָבִּאים  ָיִמים  ו"ִהֵנּה  ייתן  מי  כדברי הנביא עמוס, 
ָעִסיס  ֶהָהִרים  ְוִהִטּיפּו  ַהָזַּרע,  ְבֹּמֵשְׁך  ֲעָנִבים  ְוֹדֵרְך  ַבּקֵֹּצר  חֹוֵרׁש 

ְוָכל־ַהְגָּבעֹות ִתְּתמֹוַגְגָנה" )עמוס, ט', יג'(.

בברכת חג שמח וכשר,
מערכת מקצות החבל

"אם יבשו שלוליות ואם פרחו הפרדסים,

אם ירשו נוריות את מקומם של נרקיסים,

זה סימן שאביב כבר מטייל על הכבישים...

נא לזכור ולא לשכוח פעם בשנה אביב!"
)מצעד אביב, נעמי שמר(

דבר המערכת

http://www.facebook.com/hevel.yavne
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חג שמח 
וכשר

מדוע לא יבער הסנה?

ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא,  ַהְּסֶנה;  ִמּתֹוְך  ְּבַלַּבת-ֵאׁש  ֵאָליו,  ה'  ַמְלַאְך   "ַוֵּיָרא 
ַהְּסֶנה ֹּבֵער ָּבֵאׁש, ְוַהְּסֶנה, ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל. ג. ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ָאֻסָרה-ָּנא 
ְוֶאְרֶאה, ֶאת-ַהַּמְרֶאה ַהָּגֹדל ַהֶּזה:  ַמּדּוַע ֹלא-ִיְבַער ַהְּסֶנה ד. ַוַּיְרא 
ה', ִּכי ָסר ִלְראֹות; ַוִּיְקָרא ֵאָליו ֱאֹלקים ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה, ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה 

ֹמֶׁשה, וֹּיאֶמר ִהֵּנִני". )שמות ג', ב'-ד'(.

רש"י: "בלבת אש" -... לבו של אש... "מתוך הסנה" - ולא אילן 
אחר משום עמו אנכי בצרה.

גישות שונות מופיעות בחז"ל על מעמד הסנה. מהי המשמעות 
האלגורית לסנה? לאש? ל"איננו אוכל"? ועוד...

ישראל  עם  של  המיוחדת  בסגולתו  בדבריי  להתמקד  אנסה 
הבאה לידי ביטוי במעמד זה.

והנה הסנה בוער באש  "וירא  ב':   מדרש רבה שמות פרשה 
שהיה  לפי  הזה  בעניין  למשה  ברוך  הקדוש  לו  הראה  ולמה 
ישראל,  את  מכלין  המצריים  יהיו  שמא  ואומר  בלבו  מחשב 

לפיכך הראהו הקדוש ברוך הוא אש בוערת ואיננו אוכל. 
אמר לו - כשם שהסנה בוער באש ואיננו אוכל כך המצריים 

אינן יכולין לכלות את ישראל". 
"והנה הסנה בוער באש".  זהו גורלו של עם ישראל במדבר העמים. 

הסנה היהודי ממשיך לבעור למרות אש הגלות. 
אשר  השפל,  לעם  הסנה  ירמוז  "אז  בחיי:  רבינו  מפרש  וכך 
יקיפוהו  והצרות  הצרות,  באש  תמיד  בוער  והוא  נפשו,  ברזל 
בין  ומתקיים  עומד  והוא  בצרותיו,  שיכלה  וראוי  צדדיו,  מכל 
רבים הם העמים  אוכל".  איננו  והסנה  מופת,  בדרך  האויבים 
ודור  דור  "שבכל  המוקד,  אש  את  בזמנו  אחד  כל  שהציתו 
עומדים עלינו לכלותינו". היכן הם אותם עמים כיום? מאידך, 
הסנה שלנו מתחדש שוב ושוב, ובכל פעם הוא מצמיח ענפים 
חדשים - לפי התיאור המוחשי למצבנו בדבריו של רבינו בחיי: 

"והוא עומד ומתקיים בין האויבים בדרך מופת".
אומר הרב אריה לייב מגור, שפת אמת – שמות, פרשת שמות )תרנ"ז(.
ובמדרש: 'בלבת אש מתוך הסנה - להודיעך שאין מקום פנוי 

בלי שכינה'. פירוש שזה מכוון הגלות. 
מקום.  בכל  שהוא  שמו  יתברך  מלכותו  ישראל  בני  שיבררו 

שורש שם גלות - על שם התגלות.  שיתגלה כבוד מלכותו 
יתברך שמו בכל מקום. בפרושו הנפלא מאיר ה"שפת אמת" 
אהבה  של  כליבה  נדרשת  האש'  'לבת   - הסנה  מראה  את 
גדולה, חמלה ודאגה שהקב"ה חש כלפי ישראל בגלות. הסנה 
הוא ביטוי לצרות הגלות. לבת האש היא הביטוי לאש האהבה 
והשפלתם.  חולשתם  בעת  דווקא  ישראל  לעמו  הקב"ה  של 
 – והכאב  הצרה  בשעת  אליהם  שמתגלה  הגדולה  ה'  אהבת 

"שורש שם גלות - על שם התגלות".
מאידך, "בלבת אש מתוך הסנה" מפרש רש"י "ליבו של אש". 
אומר הקב"ה למשה, עם ישראל שרוי בתוך מעמקי הגלות, 
בבחינת  לגמרי,  כבויים  לך  נראים  הם  ושיעבוד  צרות  ומרוב 
של  אש  יוקדת  פנימה  שבליבם  לדעת,  עליך  ישנה".  "אני 

התלהבות "וליבי ער". 
אמנם בינתיים אש זו מכוסה, ההתלהבות נסתרת, אך משה 
רבנו מתוודע עתה במראה הסנה לכוחות האדירים של עם 
יהודי, וברוח  ישראל הבוערים בהיחבא בלבב פנימה של כל 

מדרש זה מפרש החזקוני:
"והסנה איננו אוכל - אות היא כנגד מצרים וישראל. כי האויב 
נמשל לאש וישראל לסנה, וכמו שהאש לא היה מבעיר את 

הסנה, כך לא יוכל האויב לכלות את ישראל".
 וגם אם דומה האומה לעיתים בימי שפלותה לסנה דל וקוצני, 
בליבה פנימה בוערת אש השליחות הפוקדת עליה לזקוף את 
ולהאיר  חייה  למקור  לארצה  לשוב  השעבוד,  מעול  קומתה 

מהר ביתה בלבת אש גדולה לתבל ויושבי בה. 
את  לכבוש  תוכל  לא  וגם  בעיניה,  ישראל  כנסת  תאבד  לא 
ובין אם  ֹתאבה  בין אם  ועד עולם,  נבואתה היוקדת בה מאז 

לא ֹתאבה:

אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה!
חג כשר ושמח,

הרב אליהו סלומון, רב המועצה
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פרס שר הפנים לניהול תקין ואחריות חברתית הוענק למועצה
טקס  האומה  בבנייני  התקיים  לאחרונה, 
שם  על  הפנים  משרד  פרס  קבלת 
תקין  לניהול  ז"ל  קוברסקי  חיים 
מקומיות.  ברשויות  חברתית  ואחריות 
בפרס  שזכו  המקומיות  הרשויות  בין 
שלנו,  המועצה  גם  הייתה  היוקרתי, 
העניק  דרעי  אריה  הפנים  שר  כאשר 
לראש המועצה משה ליבר את הפרס. 
יוענק  להן  הרשויות  מיהן  ההחלטה 
בדיקה  בסיס  על  נעשית  הפרס, 
הכוללת  הפנים,  משרד  של  מעמיקה 
סדרי  הרשות,  התנהלות  של  בחינה 
עבודה ומינהל, יעילות כספית וביצועי 
הון  וניהול  עובדים  העסקת  תקציב, 
עירוניים,  תאגידים  ניהול  אנושי, 

היערכות לחירום ורישוי עסקים. 
ראש המועצה משה ליבר: "קבלת הפרס 
המצביעה  למועצה,  כבוד  תעודת  היא 

על ניהול תקין והתנהלותן התקינה של
שעושות  במועצה,  השונות  המחלקות 
עבודתן במקצועיות, במסירות, בשקיפות, 

ביושר ובהגינות. 
ונבונה,  נכונה  בצורה  להתנהל  נמשיך 
לשמור על המועצה שלנו, תוך המשך 
פיתוחה וקידומה ולהיות ראויים להיות 

שליחי הציבור של תושביה".
את  מברך  "אני  דרעי:  אריה  השר 
ובצורה  ביעילות  שפועלות  הרשויות 
תקינה. הרשויות הן שנמצאות בקשר 
מתמיד עם האזרח ולכן יש להשקיע 

בהן, כולל הגדלת תקציבים". 

רכב הצלה חדש נוסף למערך איחוד הצלה בחבל
נוסף  בחבל  הצלה  איחוד  למערך 
אותו תרמה  חדש,  רכב  כלי  לאחרונה 
יצחק  הוריהם  לזכר  ליברמן  משפחת 
תוספת  מהווה  הרכב  ז"ל.  ועמליה 
איחוד  סניף  של  ליכולות  משמעותית 
הפעיל  עכשיו  שעד  בחבל,  ההצלה 

אופנועים בלבד. 
בעל  הוא  לשירות  שהוכנס  הרכב 
בתנאי  לתעבורה  המתאימות  יכולות 

הציוד  כל  בו  והותקן  קשים,  שטח 
הדרוש להצלת חיים. 

לאורך  ככונן  הרכב  משמש  כיום  כבר 
קריאה  לכל  נכון  היממה,  שעות  כל 
ועומד לרשות מתנדבי החבל באיחוד 
מפי  רבים  לשבחים  שזוכים  הצלה, 
הממונים בארגון על פעילותם מצילת 

החיים ועל מסירותם.

תלמידי החבל מובילים בדירוג שיעורי הגיוס
פרסומם  עם  לחבל  גדולה  גאווה 
על  בצה"ל  אדם  כוח  אגף  נתוני  של 
שיעורי הגיוס, לפיהם בית הספר העל 
בעשירייה  מדורג  יבנה  בקבוצת  יסודי 
שביעי  )מקום  גברים  בגיוס  הפותחת 
שישי  ומקום  התיכונים  כלל  ברשימת 
ובמקום  הדתיים(,  התיכונים  ברשימת 
המתגייסות  הבנות  ברשימת  הראשון 

מתיכונים דתיים.

מהנתונים עולה שבקרב הגברים, 100% 
מתגייסים,  בשנתון  הספר  בית  מבוגרי 
כאשר רובם הגדול מתגייס לשירות קרבי 
לתפקידי  המועמדים  בקרב  ושיעורם 
קצונה הוא למעלה מחמישית )22%(. 
את  משיג  הספר  בית  הנשים,  בקרב 
בתי  מבין  ביותר  הגבוה  הגיוס  שיעור 
הספר הדתיים, וגם מקרב הבנות כחמישית 

מועמדות לתפקידי קצונה )23%(.
יאיר לסלוי, מנהל חטיבת הביניים והחטיבה 
קרבי  וקצין  יבנה  בקבוצת  העליונה 
שאת  בעצמו  סא"ל  בדרגת  במילואים 
שירותו הצבאי עשה ועושה רובו ככולו 
"לאורך  כי  מציין,  לחימה  בתפקידי 
בפני  מדגישים  אנחנו  השנים  כל 
ההשתלבות  חשיבות  את  התלמידים 
והתרומה לחברה הישראלית, בשירות 

הצבאי ולאחר מכן בשירות האזרחי".

לקראת הצבא מכינים את התלמידים 
לקראת הבאות, ומאפשרים למעוניינים 
מכך,  כחלק  פיזית.  הכנה  גם  לעבור 
אישים  עם  נפגשים  התלמידים 
בחברה הישראלית שתרמו לביטחונה 
מחויבות  מתוך  החברתי,  ושגשוגה 

ודוגמא אישית. 

יאיר מציין, כי רבים מבוגרי בית הספר, 
הגיוס,  לפני  שירות  לשנת  ממשיכים 
שהינה בעלת משמעות רבה בהכנה לצבא

ובהעמקת ההיכרות עם החברה הישראלית. 
האישית  הדוגמה  הינו  נוסף,  נדבך 
המורים  מסגל  התלמידים  שמקבלים 
והמחנכים, אשר רובם שירתו ביחידות 
כקצינים  משרתים  וחלקם  הלוחמות 

במילואים בכל שדרת הפיקוד.

  חדשות המועצה 

קשובים לקולות מהשטח – סקרי מתנ"ס חבל יבנה
שלב זה של השנה הוא שלב הסקרים 
שנת  כאשר  יבנה,  חבל  מתנ"ס  של 
יש  כבר  לאנשים  בעיצומה,  הפעילות 
דעה על הפעילויות השונות והמתנ"ס 
הפעילות  שנת  את  לבנות  מתחיל 
רום,  עדי  המתנ"ס,  מנהלת  הבאה. 
והמשובים  הנתונים  על  לנו  מספרת 

העולים מהסקרים השונים שבוצעו.

סקר תרבות ופנאי
זוכים  אנחנו  והפנאי  התרבות  בתחום 
להרבה פרגון מהקהל. במרבית האירועים 
המנויים  בתוכנית  מלאים,  האולמות 
להצגות ילדים לא נשאר מקום אחד פנוי 
באולם, ועדיין, תמיד אפשר לשפר ולגוון. 

בסקר שערך המתנ"ס לגבי פעילויות התרבות
והפנאי השתתפו כ- 80 משפחות מן החבל. 
מן הסקר עולה, שמרבית האנשים משתתפים 
בעיקר באירועים ביישוב שבו הם מתגוררים 
תיאטרליים  או  מוזיקליים  באירועים  או 

גדולים יותר בהיכל בגבעת וושינגטון. 
מצאנו גם שבשביל אירועי ספורט, יותר 
מוכנים  אנשים  תרבות,  אירועי  מאשר 
להגיע גם ליישובים אחרים. אנחנו מקווים 
למצוא דרך לשנות מגמה זו, ולגרום ליותר 
מן  וליהנות  היישוב  מן  לצאת  אנשים 
הפעילויות שמציע המתנ"ס גם ביישובים 
הסמוכים. בנוסף, הנסקרים ציינו אירועים 
יותר  מהם  לראות  רוצים  שהיו  שונים 
והצגות לגילאי  בחבל, דוגמת סטנד-אפ 

ילדים בוגרים יותר. 

צוות המתנ"ס יבחן את האפשרות להציע 
גם אירועים כאלה. התושבים ציינו שהסיבות 
לאירועי  להגיע  בוחרים  הם  שבגללן 
הקרבה,  ובראשונה  בראש  הן  המתנ"ס 
הנגישות והנוחות, אבל מיד אחריהן ציינו 
למעלה מ-50%, כי הם בוחרים באירועי 
המתנ"ס בגלל איכותם והתאמתם לאופי 
הציבור. ברמה הקהילתית, ציינו 40% כי 
חברים  עם  לאירועים  ללכת  נהנים  הם 
ש-35%  לראות  גם  שכנים. שמחנו  ועם 
מהמשיבים ציינו לטובה את הפרסומים, 
אותם  מקבלים  שהם  העובדה  ואת 

בדרכים שונות ישירות הביתה.
רוב  ציינו  לאירועים  הגעה  לאי  כסיבה 
המשתתפים את עומס החיים וחוסר הפנאי. 

על כך אנחנו יכולים רק לומר, שתרבות, 
ספורט ופנאי הם מה שנותן טעם לחיים, 
מרוץ  את  לרגע  לעצור  ממליצים  ואנחנו 

החיים וליהנות מהם ככל שניתן.
לקחת  נכונות  הביעו  גם  איש  כ-25 
והספורט  התרבות  תוכנית  בעיצוב  חלק 
ביישוב בו הם גרים או ברשות, ובשבועות 
מנת  על  קשר  איתם  ייצרו  הקרובים 
לשמוע את דעתם ולשתף אותם בתכנון 

הפעילויות בעתיד. 
כ-15 איש התנדבו לקחת חלק בהפעלת 
פעילויות תרבות שונות, במכירת כרטיסים 
מוגבלויות  עם  ואנשים  קשישים  ובהסעת 
לאירועים שונים. זאת  במסגרת פרויקט 
למען  העמותה  בשיתוף  "אוטו-תרבות" 

החבר הוותיק. 
במידה וישנם תושבים נוספים המעוניינים 
להתנדב בתחומי התרבות והספורט, הם 
מאוד  ונשמח  למתנ"ס  לפנות  מוזמנים 

להפעיל אותם.

סקר חוגים וקייטנות
בנוגע  סקר  על  ענו  משפחות  כ-85 
הפועלים  מהחוגים  רצונן  לשביעות 
קיץ  בקייטנות  רצונותיהן  ולגבי  השנה, 
ברוב  כי  עולה,  החוגים  מסקר   .2018
מאוד,  גבוהה  הרצון  שביעות  החוגים 
מגוון  ולהציע  להמשיך  מקווים  ואנו 

חוגים איכותי גם בשנה הבאה. 
מספר המשתתפים בחוגי המתנ"ס גדל 
בכ-50% בשנת הפעילות האחרונה. כל 
משמעותי,  גידול  חוו  הספורט  נבחרות 
והכדורגל,  הקפוארה  תחום  גם  וכך 
בתחרויות  החבל  ילדי  בהם משתתפים 
אנחנו  האמנות  בתחום  גם  עממיות. 
רואים גידול, ומקווים להמשיך ולצמוח, 

תוך שמירה על האיכות.

הרצון  ולאור  הנוכחית,  השנה  מניסיון 
של  האפשר  ככל  גדול  מגוון  להציע 
של  האפשר  ככל  גדול  למספר  חוגים 
נקיים  הבאה  בשנה  גם  החבל,  ילדי 
רך,  הגיל  חוגי  את  ורק  אך  ביישובים 
וחוגי הספורט והנבחרות, ואילו כל חוגי 
הלחימה,  אומנויות  האמנות,  החשיבה, 
יתקיימו  המחול,  חוגי  גם  הנראה  וככל 
גדול  מספר  ישנו  שם  הספר,  בבתי 
המגוון.  אותו  את  המאפשר  ילדים  של 
שבמרבית  עולה,  ומניסיוננו  היות  זאת 
היישובים אין מספיק ילדים בכל שכבת 
גיל על מנת לקיים חוגים בתחומים אלו.
את  אימת  הסקר  נעם,  ספר  בבית 
את  פיצחנו  לא  עדיין  כי  תחושתנו, 

מערך החוגים הנכון. 

לאחר הפסח נערוך סקר נקודתי בקרב 
ניפגש עימם, על  הורי בית הספר, ואף 
לשנה  חוגים  לוח  ביחד  לבנות  מנת 
הבאה, ולהגיע לאותה רמה של שביעות 
בבית  החוגים  לגבי  כיום  שקיימת  רצון 

הספר עמיח"י וביישובים.
רצון  שביעות  מהם  הייתה  שלא  חוגים 
השנה,  במהלך  ברובם  נסגרו  השנה, 
ואנחנו מבררים עם ההורים האם מדובר 
מתוכנית  מהמדריך,  רצון  שביעות  באי 
הלימוד או מנושא החוג עצמו, על מנת 
להיערך בהתאם בשנת הפעילות הבאה. 
חדשים,  לחוגים  רבות  הצעות  קיבלנו 
ובוודאי ננסה לפתוח ולבדוק קיומם של 

חלק מהם בשנת הפעילות הבאה.

לקבל  מאוד  שמחנו  הקייטנות,  בתחום 
של  העניין  תחומי  לגבי  מצב  תמונת 
ילדי החבל, ונעשה כל מאמץ לבנות את 
רצונות  בסיס  על  הקרוב  הקיץ  תוכנית 

שהוצגו בפנינו בסקר זה.

  המשך... חדשות המועצה 
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ממשיכים לקדם את תושבי הגיל השלישי במועצה
13% מתושבי חבל יבנה, הינם אזרחים 
ותיקים, כאשר כאזרח ותיק מוגדר כל 
)נשים מגיל  מי שהגיע לגיל הפרישה 

62 וגברים מגיל 67(. 
העמותה  מטפלת  רבות  שנים  מזה 
למען החבר הוותיק בכל צרכיהם של 
בתמיכתה  הוותיקים  החבל  תושבי 
ובסיועה של המועצה. בשנה האחרונה 
הפעולה  שיתוף  את  והעמקנו  חיזקנו 

בין העמותה לבין מתנ"ס חבל יבנה. 

בשנת 2018 הוחלט להמשיך בשיתוף 
השירותים,  את  להפריד  אך  הפעולה, 
כאשר מחלקת הגיל השלישי במתנ"ס 
ובתרבות  בפנאי  הקשור  בכל  תטפל 
תעסוק  והעמותה  הגמלאים,  לציבור 
במרכז  הטיפוליים  בצדדים  בעיקר 
ובתעסוקה  התומכת  בקהילה  היום, 
לבתיהם,  המוגבלים  לאנשים  הביתית 
לשירותים  המחלקה  ובתמיכת  בליווי 

חברתיים במועצה. 

העמותה למען החבר הוותיק התחילה 
את השנה בתנופת עשייה. כרטיסי חבר 
הוותיקים  לכל  וחולקו  הונפקו  ותיק 
במועצה, ולחברי קהילה תומכת חולק 
כרטיס משלהם. הכרטיס מקנה הנחות 
במתנ"ס  התרבות  במופעי  גדולות 

ובגופים נוספים בחבל. 

פנאי  פעילות  תוכנית  נבנתה  בנוסף, 
לטובת  ומגוונת  עשירה  ותרבות 
האוכלוסייה הוותיקה, הכוללת פעילויות 
במועדונים ביישובים ופעילות רשותית 

לכל ותיקי החבל. 
לאחר  מחדש  נפתחה  ח"י  מדרשת 
הרצאות  של  סדרות  שלוש  עם  הפוגה, 
בנושאי אמנות, היסטוריה, ספרות ותרבות. 
באופן  מוצעים  שונים  תרבות  מופעי 
בעיקר  הוותיקה,  לאוכלוסייה  ייעודי 
ביישוב  פעם  כל  ישראל,  חגי  סביב 
הוותיקים  ממועדוני  אחד  כל  אחר. 
ביישובים השונים )המופעלים בשיתוף 
פעולה של היישוב, המחלקה לשירותים 

תוכנית  מפתח  והמתנ"ס(,  חברתיים 
שנתית עבור הוותיקים, על פי הצרכים 

הייחודיים הקיימים בכל יישוב.
קהילה  בחבל  ונבנית  הולכת  כן,  כמו 
מטיילת, וכבר יצאו השנה לדרך מספר 
ומספר  השלישי  לגיל  ארוכים  טיולים 

סיורים קצרים לגיל הרביעי. 

מתוכננים  הפסח  לאחר  כך,  במסגרת 
שני טיולים - טיול מזמר "במשעולים 
בין דגניה לכנרת" בעקבות המשוררות 
תחת  שני  וטיול  שמר,  ונעמי  רחל 

הנושא "שטייטל בכפר חסידים". 

כי  במתנ"ס  ולהירשם  למהר  כדאי 
מספר המקומות מוגבל.

השלישי  הגיל  רכזת  אלמוג,  שלומית 
במתנ"ס: "נשמח לראותכם מצטרפים 
זו  עבורכם.  כאן  אנו  לפעילויות שלנו. 
שלנו  למתנדבים  להודות  ההזדמנות 

ולרכזות המועדונים המסורות".

  המשך... חדשות המועצה 

מכללת גבעת וושינגטון זכתה באות הוקרה של קרן שלם
שלם"  "קרן  של  ההצטיינות  אות 
על  וושינגטון  גבעת  למכללת  הוענק 
קידום ופיתוח הידע האקדמי, הכשרת 
בתחום  מקצוע  ואנשי  סטודנטים 
לתהליכי  המודעות  העלאת  החינוך, 
שילוב,  הכלה,  של  בנושאים  הכשרה 
שוויון הזדמנויות וייצוג עצמי של אנשים 

עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
מכללת גבעת וושינגטון שמה לה למטרה 
צוותי  בקרב   המודעות  את  להעלות 
הוראה - מורים וגננות בשלבי הכשרה 
הכלה, שוויון  של  בנושאים  שונים, 
אנשים  של  עצמי  וסנגור  הזדמנויות 
עם צרכים מיוחדים בכלל, ואנשים עם 

מוגבלות שכלית התפתחותית בפרט.
שעריה  את  המכללה  פתחה  השנה 
לחיים",  "בית  מפרויקט  דיירות  ל-12 
דירה בקבוצת יבנה המיועדת לאנשים 
התפתחותית  שכלית  מוגבלות  עם 
ומקיימת קורס אקדמי שמטרתו להקנות 
התנועה,  בתחום  חוויות  למשתתפות  
בכך, תורמת  והחינוך הלשוני.  הריקוד 
חברתית  תפיסה  להנחלת   המכללה  
עם  אנשים  של  וקבלה  שילוב  של 
מוגבלויות כחלק אינטגרלי מהקהילה  

בקרב  תלמידי ישראל.
המכללה:  נשיא  סגן  יוגב,  יצחק  ד"ר 
את  התחלנו  שנים  מספר  "לפני 
הפעילות להעלאת המודעות והכשרת 

סטודנטים להוראה, כך שיוכלו לסייע 
מוגבלות  עם  לתלמידים  כמורים 
צברה  התוכנית  התפתחותית.  שכלית 
התווספו  השנייה  בשנה  וכבר  תאוצה 
על  גאים  אנו  רבים.  סטודנטים  אליה 
והוא בהחלט מגיע לכל  קבלת הפרס 

מי שתרם לפעילות החשובה הזו".

מנהלי פיתוח הכפר במשרד החקלאות הגיעו לחבל
לאחרונה הגיעו למועצה מנהלי האגף 
לפיתוח הכפר במשרד החקלאות בראשות 
המשרד,  בכירי  וכן  פרום-אריכא  רות 
מחוז  מנהל  שאולקר,  צפניה  ביניהם 
השפלה וההר, ורענן אמויאל, מנהל בכיר 
באגף לתכנון, פיתוח הכפר ורשות התכנון.

בפגישת היכרות עם ראש המועצה משה 
ליבר, גזבר המועצה דורון לוז ונציגי יישובי 
החבל, אחד הנושאים שעלו היה השמירה 
על הקרקעות החקלאיות ביישובי המועצה, 
אשדוד.  לעיר  הצמודות  אלה  בעיקר 
מנהלי האגף הבהירו, שהפשרת קרקעות 
צורך  היא  תחבורה,  ולתשתיות  לבנייה 

שהמדינה מתמודדת עמו ברמת התכנון
להתנגד  אמיתי  קושי  יש  ולכן  הלאומי 

ולעצור מהלכים מעין אלה. 

רצון  להם  יש  כי  הדגישו  זאת,  עם  יחד 
לסייע וכי יפעלו בהתאם לצורך.

התקציבים  נושא  בפגישה  עלה  כן,  כמו 
העומדים לרשות האגף לפיתוח חזות המרחב 
הכפרי ולטכנולוגיות חקלאיות מתחדשות, 
כאשר ראשי האגף ציינו שניתנת עדיפות 

במתן התקציבים ליישובי הפריפריה. 
ציינה  פרום-אריכא,  רות  האגף,  מנהלת 
הכפר  ופיתוח  בקידום  מסייע  שהאגף 
בהיבטי תכנון ובנייה, תיירות כפרית, חזות 
אף  הפגישה  ובסיום  ועוד,  היישוב  פני 
ראשי  מול  הידברות  המשך  על  הוחלט 
האגף בהתייחסות לפרויקטים ספציפיים 

ובמסגרות ''קול קורא''.

דגל היופי הוענק לגבעת וושינגטון
זכתה  וושינגטון  גבעת  החינוך  קריית 
היוקרתי   היופי  דגל  בפרס  השנה 
ומקיימת  יפה  חינוך  "קריית  בתחרות 

בישראל יפה".
בתחרות  משתתפת  וושינגטון  גבעת 
ה-21, כאשר בשנה שעברה  זו השנה 
שנה   20 של  הצטיינות  מגן  קיבלה 
הכל  ובסך  שנה  לכל  יופי  כוכבי   5  -
100 כוכבי יופי. זוכי ה-100 מתמודדים 
ההצטיינות  אות  שהוא  היופי,  דגל  על 
הגבוה ביותר ברמה הארצית, הוא אות
יפה לישראל  ידי המועצה  על  הניתן 
בחסות משרד הפנים. האות מוענק לערים 
וטיפוח  בפיתוח  מצטיינים  ויישובים 

איכות הסביבה בארץ. 

ומקיפה  ארצית  כלל  הינה  התחרות 
כ-93 ערים, מועצות מקומיות, מועצות 
בבתים  שהתמודדו  ויישובים,  אזוריות 

נפרדים בהתאם לסיווגם. 
מול  שהתמודדה  וושינגטון,  גבעת 
בעלי  בארץ  נוספים  יישובים  ארבעה 
הציון הגבוה ביותר, נבחרה השנה על 

ידי השופטים וזכתה בדגל. 
האות הוענק לראש המועצה משה ליבר, 
וושינגטון  גבעת  החינוך  קריית  מנהל 
יקי סעדה ומרכז המשק בגבעת וושינגטון 

יאיר יוסף. 
חרטה  וושינגטון  "גבעת  סעדה:  יקי 
על דגלה שצורה ותוכן חד הם, דהיינו 
יפה,  בסביבה  הלימודיים  ההישגים 

כך  ומשתפרים,  עולים  ונקייה  מוריקה 
המזורזים.  את  זירזה  רק  זו  שתחרות 
אנו גאים להמשיך ולהביא כבוד לגבעה 
החינוך,  פרס  היופי,  פרסי   - ולמועצה 

פרס ירושלים והיד עודנה נטויה".

  חדשות המועצה 

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2018

ארנונה
50%

יתר עצמיות
6%

משרד החינוך

משרד הרווחה
5%

משרדים אחרים
1%

מענקי משרד
הפנים לאיזון

30,56
7

3,42
3

22,704

;

  סה"כ
60,768 
 אלש"ח

35
7 39

5

3,2
57

שכר כללי
9%

פעולות כלליות

שכר חינוך
24%

פעולות חינוך
29%

שכר רווחה
2%

פעולות רווחה
7%

הוצאות מימון
0%

5,56
3

17,295

14,82
7

;

סה"כ
60,768 
אלש"ח

19
5

17,54
2

4,19
4

1,152
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קבוצת יבנה – משפחה תומכת של בית אפל
של  הילדים  במשק  שנראה  המחזה 
שגרתי.  תחילה  נראה  יבנה  קבוצת 
 - החיים  בבעלי  ילדים מטפלת  חבורת 
חולבים את העיזים והכבשים, מאכילים 
את הסוסים והאיילים, רוכבים על בעלי 
חיים, מאכילים את הארנבות והשפנים, 
ולסיכום אופים פיתות בטאבון. אך אלה 
אינם ילדי הקיבוץ, אלא ילדים השוהים 
בכפר הילדים 'בית אפל' ביישוב גן יבנה, 
אשר קבוצת יבנה מאמצת מזה 7 שנים. 

ילדים  כפר  הוא  יבנה  בגן  אפל'  'בית 
שיקומי, בבעלות רשת "משען", שמטפל 
ילדות  מגיל  בסיכון,  נוער  ובני  בילדים 
 ,1954 בשנת  הוקם  הכפר   .18 גיל  עד 
וחוה  מקס  הזוג  של  תרומה  באמצעות 
שבארה"ב.  אוהיו  מקליבלנד  ז"ל  אפל 
נוער  ובני  ילדים  קולטת  הפנימייה 
המופנים על ידי שירותי הרווחה, לאחר 
חוץ  בסידור  צורך  עבורם  יש  כי  שנמצא 
במקום  שוהים  מהילדים  חלק  בייתי. 
באופן קבוע, כולל לינה, וחלקם נמצאים 
כל  כאשר  והערב,  היום  בשעות  רק 
ארוחות  כולל  שלהם,  הפעילויות 
מנת  על  בפנימייה  נעשות  ומקלחות, 
לטפל  משפחות שמתקשות  על  להקל 
גם מרכז  פועל  בילדים בבתים. במקום 
שהוצאו   ,4-5 בני  רובם  לילדים,  חירום 
לקבלת  עד  משפט,  בית  בצו  מהבית 

החלטה סופית.

אפל  לבית  יבנה  קבוצת  בין  הקשר 
ביוזמת חברים  נוצר לפני מספר שנים, 
בילדים  לטפל  שהתנדבו  מהקיבוץ, 
באופן פרטי. בעקבות פעילותם החליטו 
של  ההתנדבות  את  למסד  בקיבוץ 
העשרה  ליווי,  של  לפעילות  החברים 

ועשיה בבית אפל.
חברת  תדהר,  מעדנה  לשמוע  ביקשנו 
הקיבוץ המלווה את הפרויקט מתחילתו, 
על הקשר והפעילות שנעשית עם הילדים. 
"אנחנו מעין משפחה תומכת של בית אפל", 
מספרת עדנה, "ההתנדבות כוללת הגעה 
יותר  אבל  לפנימייה,  הקיבוץ  חברי  של 
בקיבוץ.  לפעילות  ילדים  - הבאת  מכך 
בשבועיים  פעם  מגיעים  לדוגמה,  כך 
למשק  החירום  במרכז  השוהים  ילדים 
הטיפול  כאשר  הקבוצה,  של  הילדים 
בבעלי החיים מהווה עבורם חוויה בלתי 
בשנה  פעמיים  חווים.  שהם  אמצעית 
ואפייה  ליצירה  מגיעים  גם  הילדים 
חברי  עם  יחד  במעדנייה,  משותפת 

הקיבוץ המבוגרים בני 75 ומעלה". 

פרויקט  גם  שישנו  מספרת,  עדנה 
בפנימייה,  המצווה  בר  גיל  לילדי  שנתי 
שמקבלים תוכנית העשרה מקבוצת יבנה. 
שמקבלים  ילדים,  ב-13  בערך  "מדובר 
הדרכה מ-15 תלמידי התיכון מקבוצת 
יבנה ושלושה מבוגרים. אנחנו מלמדים 
וחבר  ותפילין,  טלית  זה  מה  אותם 
סת"ם  סופר  זלקינד,  ישראל  הקיבוץ 
במקצועו, מראה להם איך כותבים ספר 
נוסעים  אנחנו  בהמשך  ותפילין.  תורה 
שדואגת  עמותה  ישנה  שם  לכותל, 
מצווה  בר  הוריהם  ועם  איתם  לעשות 
מביאים  עוזרים,  כמובן  אנחנו  וארוחה. 
כיבוד וסוכריות, ודואגים לקריאה בתורה". 

מהן התגובות של הילדים?
עדנה: "הם אוהבים את הביקורים בקיבוץ, 

וזו גם למידה עבורם. 
ילדים  לוקחים  כשאנחנו  לדוגמה  כך 
הבוטני  בגן  פריחה  לטיול  י"א  בכיתה 

הנספים  לזכר  שהוקם  ותומר',  'תום 
באסון המסוקים, או לעוטף עזה לראות 
ופעילויות  כזו  פעילות  בזכות  כלניות. 
כמו  נושאים  לומדים  הילדים  נוספות, 
הכרת הארץ או מושגים ביהדות, ואנחנו 
התרבותיים  לצרכים  מענה  נותנים 

והערכיים שלהם".

יסודי  העל  הספר  בית  תלמידי  גם 
קבוצת יבנה, התגייסו לטיפול בילדים. הם 
נפגשים עם ילדי בר המצווה, ומקיימים 
עמם פעילויות ומפגשים קבועים שונים, 
דוגמת  פעילויות הקשורות לחגי השנה, 

טיולים ברחבי הארץ ועוד.

זו  יבנה  אחד הטיולים שארגנה קבוצת 
לירושלים  טיול  הוא  השלישית,  הפעם 
הילדים,  אפל,  בית  אנשי  כל  של 
המורים ואנשי האחזקה. "גייסתי חברים 
האוטובוסים",  את  שילוו  מהקיבוץ 
לקחתי  "בירושלים  עדנה.  מספרת 
שהדריכו  שדה,  ספר  מבית  מדריכים 
התכנסנו  היום  בסוף  בקבוצות.  אותם 
מסודר  טקס  וערכנו  ערב  לארוחת 
עדנה  בירושלים".  כלשהו  נושא  על 
מעניק  שהקיבוץ  העזרה  כי  מדגישה, 
כמו מתן  נוספים,  בתחומים  גם  נעשית 
כיתה  בוגרי  של  הסיום  למסיבת  סיוע 
להם  סייע  הקיבוץ  במסגרתה  י"ב, 
בהבאת מכשירי הגברה ואביזרים נוספים. 
"דברים שהם לא מקבלים מהממסד, הם 
מקבלים מאתנו", מדגישה עדנה. "נוצר 
מצב שבו החברים בקיבוץ מכירים את 
בית אפל, ובית אפל מכיר את יבנה ושני 

הצדדים מרוויחים מכך" היא מסכמת.

ראשי ישיבה חדשים בישיבת כרם ביבנה
מרכז  המשמשת  ביבנה,  כרם  ישיבת 
של תורה לאזור כולו, מתחדשת לאחר 
גרינברג,  מרדכי  הרב  הישיבה,  שראש 
מינה כממשיכי דרכו את הרבנים גבריאל 
סרף ואהרן פרידמן. הרב גרינברג ישמש 

מעתה כנשיא הישיבה.
בישיבה  למדו  ופרידמן  סרף  הרבנים 
במסגרת  בצה"ל  שירתו  כתלמידים, 
ההסדר ולאחר שירותם הצבאי ונישואיהם 
הצטרפו לכולל האברכים של הישיבה, 
ושימשו  והדיינות  הרבנות  בכולל  למדו 

כרמי"ם בישיבה במשך כעשור.
לאחר  שפרסמו  לתלמידים  באגרת 
המינוי ציינו בין השאר כי "בכרם ביבנה 
את  הבונה  בתורה  עוסקים  ימינו  של 

את  בנו  כאן  גאולתו...  בתקופת  העם 
אנשי  של  רבות  מאות  הרוחני  עולמם 
מעשה בכל התחומים, שתורתם מאירה 
עם  של  המעשית  בבנייתו  דרכם  את 

ישראל בארצו".  

מ-300  למעלה  כיום  לומדים  בישיבה 
את  מפארת  והיא  ואברכים  בחורים 
לצד  וברוחה.  בתורתה  יבנה  חבל 
המשך דרכה המיוחדת של לימוד תורה 
המדרש,  בית  בתוך  וברצינות  בעמקות 
ומזמינה  הרחב  לציבור  פונה  הישיבה 
המופלאה  בחוויה  חלק  ליטול  אותו 
מתקיימים  בישיבה  התורה.  לימוד  של 
הרחב,  לציבור  לימוד  מסגרות  שלוש 
אליהם הציבור מוזמן להצטרף - כולל 

בו  לוי  יצחק  הרב  בהנהגת  השישי  יום 
בגמרא,  מרתקים  שיעורים  מועברים 
שלישי  יום  כולל  שבוע;  ופרשת  הלכה 
אגדה,  בהלכה,  שיעורים  נמסרים  בו 
מחשבת ישראל ותנ"ך מפי רבני ואברכי 
וארץ  לתנ"ך  המדרש  ובית  הישיבה; 
בתנ"ך  שיעורים  מועברים  בו  ישראל 
על ידי ד"ר חגי בן ארצי ורבנים נוספים, 
ומתקיימים מדי חודש סיורים בעקבות 

התנ"ך בכל רחבי הארץ.

מושב בני דרום זוכר מדור לדור
לאחרונה ציין היישוב בני דרום את יום 
עלייתו על הקרקע, שהתקיים בתאריך 

כ"ב באדר תש"ט )23.3.1949(. 
ביום זה עלו חברים מקיבוץ כפר דרום 
שאליהם  "נתיבות"(,  )גרעין  שבנגב 
שיחד  "מורשה",  גרעין  חברי  הצטרפו 
היישוב מחדש על  וייסדו את  התאחדו 

אדמות ערב-אל סוכריר, בחבל יבנה. 
והצעירים,  הוותיקים  דרום  בני  חברי 
רואים חשיבות בשימור הזיכרון והנחלתו 
לדורות הבאים וגם למתיישבים החדשים, 
ולכן ביישוב נוהגים לציין מדי שנה את 

יום העלייה על הקרקע. 
השנה נערך האירוע בסימן מיוחד של 70 
שנה להקמת המדינה, בשיתוף המועצה, 

גוש  מורשת  ומרכז  יבנה  חבל  מתנ"ס 
קטיף. הערב נערך תחת הכותרת "שיא 
הגבורה במלחמות ישראל - 222 הימים 
של כפר דרום בתש"ח", ובמרכזו עמדה 
אריה  הצבאי  ההיסטוריון  של  הרצאתו 
יצחקי, שסיפר על סיפורם המדהים של 
שעמדו   ,19 בני  ונערות  נערים  קומץ 
איתנים במשך 222 ימים קשים וארוכים 
של לחימה, מצור ובידוד שהם חמושים 
בנק"ל בלבד, מול הצבא המצרי וערביי 
של  הקשה  מצבו  לאור  לבסוף,  עזה. 
צה"ל  של  ההצלחה  היישוב  וחוסר 
קיבלו  ותגבורת,  אספקה  אליו  להעביר 
חברי הקיבוץ את ההוראה לסגת ולפנות

את היישוב, תוך שהם משאירים מאחור 

יותר,  מאוחר  שפונו  חלליהם,  את 
ונושאים עמם את הפצועים וספרי התורה.  
במהלך הערב גם הוצגה ביישוב תערוכה 
אותה הכין המרכז למורשת גוש קטיף, 
המדהים  הגבורה  סיפור  את  המספרת 

של לוחמי תש"ח.

סדנת עישון בשר התקיימה בבן זכאי
במושב  במועדון  התקיימה  לאחרונה 
שזכתה  בשר,  עישון  סדנת  זכאי  בן 
לאירועים  והצטרפה  גדולה  להצלחה 

חברתיים רבים שמקיימים במושב. 
גואטה,   אורי  הוועד,  שיו''ר  לאחר 
ורפי  לקיימה,  מהצעה  התלהבות  גילה 
פעל  המושב,  מצעירי  אחד  ארביב, 
לקיומה, הגיעו לסדנא לא פחות מ-50 

משתתפים, מבוגרים וצעירים כאחד. 
בין משתתפי הערב היה גם ראש המועצה 
משה ליבר, שניצל את הסדנא על מנת 

נושאים  על  המשתתפים  עם  לשוחח 
שונים הנוגעים ליישוב.

על  מפורט  והסבר  הרצאה  כלל  הערב 
סעודה  מכן  ולאחר  המעשנת,  עבודת 
גדולה במהלכה הוגשו יין וסוגי בשרים 
רבים לשולחן. בסיומו של הערב העניק 
קצבים  סכין   - למשתתפים  שי  גואטה 
לראות  "מקווה  הוא  כי  וציין  מהודרת, 
חדשים  תושבים  הבאים  באירועים 

שיצטרפו ויהיו חלק מהפעילויות".
רפי ארביב מציין, כי קיימת התעוררות 

חברתית שכמותה לא זכורה בבן זכאי - 
בארץ  צדיקים,  לקברי  יציאה משותפת 
כאשר  ועוד,  משותפים  ערבים  ובחו"ל, 
תומך  גואטה,  אורי  בראשות  הוועד 
ושותף מלא לעשייה ולטיפוח היוזמות.
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הוקמה קבוצת הליכה וריצה של עמותת אתגרים בחבל
שנה   20 מעל  קיימת  אתגרים  עמותת 
עם  אנשים  לקדם  במטרה  ופועלת 
מוגבלויות לעבר מיצוי יכולות, העצמה 
באמצעות  חברתי  ושילוב  אישית 
לפני  בטבע.  אתגרית  ופעילות  ספורט 
מספר חודשים החלה העמותה בשיתוף 
בחבל  להפעיל  יבנה,  וקיבוץ  המועצה 
עם  לאנשים  וריצה  הליכה  קבוצת 

מוגבלויות.
שקיימה  הסברה,  בערב  החל  הכל 
יבנה  בקבוצת  האדום"  ב"בית  העמותה 
הקיבוץ  של  הספורט  ועדת  ביוזמת 
המשמש  הקיבוץ  בן   , טסלר  ומיכאל 
פועלת  הקבוצה  כיום  בעמותה.  כבכיר 
משתתפים  כ-10  ומונה  בשבוע  פעם 

ומחוצה  מתנדבים מתוך המועצה  ו-10 
כאשר  מגוונת,  הקבוצה  פעילות  לה. 
הספורט  באולם  מתקיים  הקטן  חלקה 
וריצה  הליכה  ועיקרה  הקיבוץ  של 
מתחיל  מפגש  כל  הפתוח.  במרחב 
באימון כושר אישי, ולאחריו כל משתתף 
אחד  כל  מתנדב,   בליווי  הולך  או  רץ 
מלוות  המפגשים  את  יכולתו.  פי  על 
במקצועה  סוציאלית  עובדת  אורית, 
ומאמנת כושר מטעם עמותת אתגרים, 
מטעם  סוציאלית  עובדת  אבני,  וענת 
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה.

בכושר  שיפור  רואים  המפגשים  לאורך 
תחושת  לצד  המתמודדים,  של  האישי 

של  במגוון  שמתעצמת  מסוגלת 
קבוצה חברתית  ובניית  בחייהם  יכולות 
מחברי  חלק  מכך,  כחלק  משמעותית. 
פברואר  בחודש  השתתפו  אף  הקבוצה 

במרתון תל אביב.
"הקבוצה מדהימה", אומר א' שמשתתף 
בקבוצה, "זו השנה הראשונה שלי, וכבר 
עשיתי סיבוב ריצה גדול וממש טוב לי 
פה. אני פוגש בקבוצה אנשים נחמדים". 
"היום בו הכרתי את אתגרים הוא היום 
בו נולדתי מחדש", אומר משתתף וותיק 
בעצם  זה  ואולי  העמותה,  בפעילות 

אומר הכל.

סייעות החבל הוכשרו לטיפול באלרגיה מסכנת חיים
מספר  החבל  בגני  לומדים  שנה  מדיי 
שונות,  ברמות  אלרגיות  עם  ילדים 
הנחיות  פי  על  חיים.  מסכנות  חלקן 
ילד עם  לכל  לצוות  יש  החינוך,  משרד 
סייעת  חיים,  המסכנת  ברמה  אלרגיה 
יום  כל  במשך  אותו  שתלווה  רפואית 
מצבים  למנוע  שתפקידה  הלימודים, 
לגורם  מחשיפה  כתוצאה  חיים  מסכני 
עוברת  הרפואית  הסייעת  האלרגני. 
של  האם  במרפאת  מיוחדת  הדרכה 
והן  הילד, הן למניעת מצב מסכן חיים 

להתמודדות עמו. 
של  שלומם  את  להבטיח  מנת  על 
וכן  ומקיפה  מלאה  בצורה  הילדים 
הרציפה,  לימודיהם  שגרת  על  לשמור 
נבצר מהסייעת  וימים בהם  בזמנים  גם 

הרפואית להגיע ללימודים ללוות אותם, 
המועצה  של  החינוך  במחלקת  יזמו 

וטיפול  אלרגיה  למניעת  השתלמות 
כל  השתתפו  בה  חיים,  מסכן  במצב 

סייעות החבל.
שנערכה  ההשתלמות,  במסגרת 
בשיתוף עם מד"א והעמותה הישראלית 
על  הסייעות   למדו  למזון,  לאלרגיות 
מניעה  דרכי  אלרגיה,  וסוגי  גורמי 
לטיפול  הכשרה  עברו  וכן  והתמודדות, 
מאלרגיה.  כתוצאה  חיים  מסכן  במצב 
בסיומה של ההשתלמות, ספרו הסייעות 
כי זוהי ללא ספק ההשתלמות המעשירה 
השנה  עבורן  שערכה  ביותר  והחשובה 
והן  הידע  מבחינת  הן  החינוך,  מחלקת 

מבחינת תחושת הסיפוק.

קהילה תומכת מרימה כוסית לרגל הפסח
העמותה  שמפעילה  התכניות  אחת 
למען החבר הוותיק עבור תושבי החבל 
תומכת.  קהילה  תוכנית  היא  הוותיקים, 
המחלקה  ידי  על  המנוהלת  התוכנית 
רשת  מקנה  חברתיים,  לשירותים 
ביטחון בסיסית הכוללת שירותי ביקור 
אב  של  ביקורים  מצוקה  לחצן  רופא, 
בית המבצע תיקונים קלים וכן פעילות 
חברתית. כבכל שנה, גם השנה התכנסו 

משתתפי התכנית להרמת כוסית לכבוד 
ראש  ברכות  נשאו  באירוע  הפסח.  חג 
להגיע  שמקפיד  ליבר,  משה  המועצה 
תומכת,  קהילה  של  אירוע  בכל  ולברך 
חברתיים  לשירותים  המחלקה  מנהלת 
למען  העמותה  יו"ר  אהרוני,  אורלי 
והעובדת  אלפרט,  רחל  הוותיק  החבר 
שהחלה  אבינון  נעמה  הסוציאלית 
לאחרונה את תפקידה כרכזת הקהילה.

לראשונה בחבל – בית הספר של החגים
חג  של  זו  ובמיוחד  החגים,  חופשות 
רבים  הורים  בפני  מעמידות  הפסח, 
העובדה,  מול  אל  פשוט  לא  אתגר 
כרגיל  לעבוד  ממשיכים  שמרביתם 
לאור  בחופשה.  נמצאים  ילדיהם  בעוד 
משרד  חודשים  מספר  לפני  הכריז  כך, 
של  הספר  "בית  תכנית  על  החינוך 
ימי   10 מתקיימים  במסגרתה  החגים", 
– מחציתם  מדיי שנה  נוספים  לימודים 

בפסח ומחציתם בחנוכה.
בשל ההיערכות הרבה  הנדרשת לצורך 
ברשויות  החגים,  קייטנות  הפעלתן של 

ובאחרות  לקיימן,  שלא  החליטו  רבות 
לתלמידים  חלקי  באופן  לקיימן  בחרו 
במועצה  בלבד.  לצהרונים  הרשומים 
את  לקיים  ההחלטה  התקבלה  שלנו 
והרחבה  המלאה  בצורה  הקייטנות 
החינוך  משרד  הכרזת  עם  ומיד  ביותר, 
החלו  לדרך,  התוכנית  יציאת  על 
במחלקת החינוך של המועצה ובמתנ"ס 
קיומה.  להבטחת  משותפים  במאמצים 
הודות להיערכות  המוקדמת והמהירה, 
הופעלו בחבל בשבוע שקדם לחג הפסח 
קייטנות מהן נהנו 660 מתלמידי החבל 

תלמידי הגנים, תלמידי כיתות א'-ג'    -
בבתי הספר עמיח"י ונועם ואף תלמידים 
לחבל.  מחוץ  ספר  בבתי  הלומדים 
הקייטנות, שהופעלו על ידי חברת נבון 
החינוך  ידי משרד  על  סובסדה  ועלותן 
פעילות מעשירים,  ימי  כללו  והמועצה, 
פיתוח  על  בדגש  פדגוגית  תכנית 
חשיבה, ארוחת בוקר וחוגים, שהועברו 
על ידי צוות ההוראה המקצועי והמיומן 

של הגנים והצהרונים. 

הדרכת הורים בגבעת וושינגטון יוצאת לדרך....
אימהות לילדים עד גיל עשר? המחלקה לשירותים 

חברתיים מזמינה אתכן לסדנה במיוחד עבורכן!

ימי רביעי | שמונה מפגשים של שעתיים | החל מ: 25/4 | 20:00 | גבעת וושינגטון
עלות השתתפות לכל הסדנא:  100 ₪ | רישום אצל: לילך יושקו – 052-4414689

• חזון הורי ותפקיד ההורים.
• תקשורת מכבדת - הקשבה, שיתוף, 

התייעצות ועוד.
• הבנת התנהגות הילד והתנהגויות 

מפריעות – ממה הן נובעות, איך למנוע 
אותן ולהתמודד איתן.

• דרכי חינוך מקדמות ומעכבות. 

• גבולות וסמכות הורית.
• עונשים ופרסים.

• דיון והתייחסות לנושאים אשר עולים 
בהתאמה לחברי הקבוצה )גמילה, 

מריבות בן אחים, הצטרפות אח 
למשפחה ועוד(.
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גאווה מקומית בבית גמליאל

מהמושב  אלפרט  פנחס  פרופ' 
הישראלי  החוקר  הוא  גמליאל,  בית 
של  היוקרתית  במדליה  שזכה  הראשון 

האגודה הגיאופיזית האירופאית. 
האגודה מעניקה מספר מדליות בתחומים 
זכה  שבה  המדליה  כאשר  שונים, 
מדעי  חקר  בתחום  היא  אלפרט  פרופ' 
לו  תוענק  המדליה  האטמוספירה. 
במעמד  באפריל,  חודש  במהלך  בוינה 

משפחתו וחברים קרובים.

די  שזכיתי,  לי  להגיד  "כשהתקשרו 
בתחרות  שמדובר  משום  הופתעתי, 
אומר  רבים",  מועמדים  עם  בינלאומית 
פרופ' אלפרט ומוסיף כי זו פעם ראשונה 

שישראלי זוכה במדליה הזו. 
שלי  הצלחה  רק  לא  שזו  מרגיש  "אני 

אלא הצלחה של כל מדינת ישראל".
העצמאות  ליום  סמוך  יתקיים  הטקס 
ישראל,  למדינת  שנה   70 ולחגיגות 
רבה  סמליות  רואה  אלפרט  ופרופ' 
ראשון  זוכה  יש  שנה   70 שאחרי  בכך 
זאת במהלך  לציין  ואף שוקל  במדליה 
הטקס בהרצאה שהוא יישא על הישגיו 
הפרס.  את  לו  הביאו  אשר  המחקריים 

בכל מקרה, ברור לפרופ' אלפרט כיצד 
"אני  הרצאתו.  את  לפתוח  הוא מתכוון 
רוצה לפתוח את נאומי בפסוק מתהילים 
שכבר תרגמתי לאנגלית: 'לא לנו ה' לא 
לא  זו  בסוף  כבוד'.  תן  לשמך  כי  לנו, 
זכייה אישית, אלא כבוד לאוניברסיטת 
אורך הדרך  לכל  בי  תל אביב שתמכה 
באירופה,  במיוחד  ישראל,  לעם  וכמובן 

עם כל היחס שלהם כלפינו".

מחקריו של פרופ' אלפרט, המתפרסמים 
ברחבי העולם, עוסקים במגוון תחומים. 
"אני חוקר תופעות אטמוספריות שלא 
בכלים  אותן  להסביר  ומנסה  מובנות 
שיש לאנשי המדע", הוא מסביר ומביא   
כדוגמה את נושא הגשם בישראל אותו 

 - מגיע  הוא  מהיכן  לרבות  חוקר,  הוא 
האם מהמים של הים התיכון או שמא 
ממקורות רחוקים יותר כמו האוקיאנוס 

האטלנטי או מהאזור הטרופי. 
לדבריו, המדליה מוענקת לו אודות למחקריו 
בשני נושאים אחרים. "אני חושב שאני 
מקבל את הפרס משום שגילינו שאפשר 
לדעת כמה גשם, טל וערפל ירדו במקום 
באנטנות  הנאגר  מידע  פי  על  מסוים 
בכל  הפזורות  הסלולר  חברות  של 
שיטה  פיתוח  הוא  השני  הנושא  מקום. 
מתמטית, המאפשרת לנתח סינרגיה בין 

גורמים שונים באטמוספרה".
בירושלים.  וגדל  נולד  אלפרט  פרופ' 
הסבא רבא שלו עלה מסלונים לירושלים, 
שם היה מלמד בבית הכנסת ה'חורבה'. 
רבא  אצל הסבא  תורה  למד  בצעירותו 
הארצי.  התהילים  בחתן  זכה  ואף  שלו 
באוניברסיטה  למד  הוא  הצבא  אחרי 
העברית, שם גם עשה את הדוקטורט שלו. 
דוקטורט  בפוסט  השתלם  מכן,  לאחר 
היוקרתית  הרווארד  באוניברסיטת 
שבארצות הברית, והחל משנת 1982 הוא 
משמש כמרצה באוניברסיטת תל אביב.
הארוכות  מהנסיעות  להימנע  הרצון 
מירושלים לתל אביב וחזרה הביא אותו 
לידי החלטה כי עליו להתקרב לתל אביב. 
רציתי  ירושלים  את  עוזבים  כבר  "אם 
לגור על הקרקע. בבית גמליאל היה לי 
והתלהבנו  לבקר  שהגענו  מהצבא  חבר 

לפני  התקיים  ההוא  הביקור  מהמקום". 
כ- 35 שנה ומאז הוא ומשפחתו מתגוררים 

בבית גמליאל.
וחוקר  מחד  הארצי  התהילים  כחתן 
בכיר מאידך, ניכר כי הוא מחובר לשני 

העולמות ורואה את הקשר ביניהם. 
מאוד.  הדוק  בקשר  הקשורים  עולמות  "אלה 
ורוח', העוסק  'גשם  הוצאתי ספר בשם 
בסוגיות העוסקות במטרולוגיה במקורות 
פערים  על  מצביע  גם  אני  שם  שלנו, 
גם על דברים מדהימים  מסוימים אבל 
החוקרים",  לפנינו  הרבה  ידעו  שחז"ל 

הוא מציין.
חז"ל באמת ידעו לפני המדע מהי דרך 

העולם?
"לא בהכרח. ישנם דברים שהם לא ידעו 
ישנם  אולם,  בספר.  עליהם  מצביע  ואני 
לפנינו.  הרבה  ידעו  הם  שבהם  מקרים 
לו חשיבות  יש  ביהדות   - לדוגמה הטל 
בדיוק  תפילה  לו  מקדישים  ואנו  רבה 
כמו תפילת הגשם, ולכאורה ניתן להבין 
שהטל הוא טוב וחיובי לאדם ולחקלאות. 
שהטל  טוענים  המדע  אנשי  שני,  מצד 
מהווה קללה לצמחים ומזיק להם, והדבר 
שנים  כחמש  לפני  מאוד.  לי  הציק  הזה 
הצלחנו לפתור את התעלומה הזו והבנו 
שבעצם חז"ל צדקו ולא אנשי המדע של 

100 השנים האחרונות".
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השמיים הם הגבול - תוכנית רובוטיקה

אומת  היא  שישראל  אחת  לא  נאמר 
שלנו  במועצה  וגם  הסטארט-אפ, 
הבא  הדור  בקידום  חלק  לוקחים 
רובוטיקה  תוכנית  במסגרת  בתחום 
על  שעברה  בשנה  שנפתחה  ייחודית, 
ידי מחלקת החינוך של המועצה. זאת 
מתוך הבנה, שישנם יתרונות רבים לחינוך 
הילדים  כאשר  וכי  צעיר,  מגיל  טכנולוגי 

הצלחה,  וחווים  שאלות  שואלים  חוקרים, 
הטכנולוגי,  לתחום  חיובי  חיבור  נוצר 
שיכול להשפיע על בחירותיהם בהמשך חייהם.
חברת  בהפעלת  שנערכת  בתוכנית, 
ידעכייף, משתתפות כיתות מבית ספר 
עמיח"י ונועם חבל יבנה, הלומדות על 
עולם החומרה והתוכנה. על ידי התנסות 
מרכיבים  באלקטרוניקה,  חווייתית 
מנועים,  חשמליים,  מעגלים  הילדים 
לדים, זמזמים ועוד, ובכל שיעור בונים 
הילדים בכוחות עצמם פרויקט חדש. 

הטבעית  הסקרנות  פיתוח  באמצעות 
מהנות,  טכנולוגיות  חוויות  ויצירת 
רוכשים התלמידים מיומנויות חשובות, 
דוגמת התמודדות עם אתגרים, פיתוח 
מהתנסות  למידה  ויצירתיות,  דמיון 

ואמון ביכולות שלהם. 
"במהלך התוכנית הילדים לומדים על 
טכנולוגיות מתקדמות, כמו תלת ממד, 
ונהנים  מדומה,  ומציאות  הולוגרמות 
מציינת  מרתקות",  ומחוויות  מלמידה 

מאחלת  "אני  ורדית.  התוכנית  מנחת 
לילדים להמשיך להסתקרן, לחקור וליהנות".

שחמט לכל ילד
של  הספר  בבתי  ב'  כיתה  ילדי 
המועצה, זוכים להשתתף השנה בחוג 
שחמט מיוחד מטעם מחלקת החינוך 

ובהפעלת חברת ינשוף. 
במהלך החוג לומדים התלמידים את 
אסטרטגיות  וכן  המשחק,  יסודות 
מתקדמות על ידי מדריך מוסמך מטעם 
ומשרד  הישראלי  השחמט  איגוד 
התרבות והספורט. החוג אינו מסתיים 
משפיע  והוא  בלבד,  השחמט  בעולם 
של  בחייהם  נוספים  תחומים  על 
הילדים, החל מפיתוח החשיבה שיכול 
להוביל לשיפור בהישגים הלימודיים, 
ואף בשיפור ההתנהגות של הילדים. 

לתלמידים  החוג  מספק  כן,  כמו 
ואינטראקציה  למפגשים  נרחב  בסיס 

"משחק  המשחק.  דרך  חברתית 
אינסופית,  למידה  מאפשר  השחמט 
גד,  תומר  מסביר  כמשמעו",  פשוטו 
"ניתן  ומוסיף:  החוג  על  האחראי 
להתקדם, להשתפר, להעמיק ולחקור 
רבות  תורם  המשחק  באמצעותו. 

פתרון  חשיבה,  מיומנויות  לרכישת  
הביטחון  חיזוק  יצירתיות,  בעיות, 
החלטות  קבלת  תהליכי  העצמי, 
מסביר.  הוא  טווח",  ארוך  ותכנון 
חיים,  כישורי  ומפתח  מעצים  "החוג 

והתלמידים סקרנים ומתלהבים".

הורחבה פעילות ההעשרה בבתי הספר וגני המועצה
החינוך  מחלקת  בחזון  מרכזי  חלק 
שם  האחרונות,  בשנים  המועצה  של 
זוכים  דגש על פעילויות העשרה להן 
החבל.  של  החינוך  במוסדות  הילדים 
זאת מתוך הבנה, כי לצד חשיבותם של 

מתמטיקה  דוגמת  הליבה,  מקצועות 
ואנגלית, ישנה חשיבות רבה לחשיפת 
הילדים לתחומי עניין ודעת מגוונים, כבר 
לה  הרבה  ההצלחה  לאחר  מגיל צעיר. 
אותו  מנגן,  ספר  בית  פרויקט  זוכה 

ליבר,  משה  המועצה  ראש  מלווה 
ההעשרה  פעילות  להתרחב  ממשיכה 
בבתי הספר וגני המועצה לתחומים שונים.

צהרון שהוא בית
פעילות צהרוני הגנים, המתקיימת השנה 
מחלקת  של  פיקוחה  תחת  לראשונה 
בעיצומה  נמצאת  המועצה,  של  החינוך 
וזוכה להצלחה רבה. במסגרת הצהרונים, 
מּוֹשם  "נבון",  חברת  ידי  על  המופעלים 
המועברים  הלימודיים  התכנים  על  דגש 
חודש  מידי  כאשר  הפעילות,  בשעות 
ומובנית  ערוכה  לימודית  תוכנית  יוצאת 
בהתבסס על אירועים, חגים, עונות השנה 
נושא  נבחר  חודש  בכל  כן,  כמו  ועוד. 

אחד המועבר כפעילות העשרה במהלך 
החודש כולו.

הצהרונים  באחד  לילד  אמא  דוד,  תמר 
וחברה בוועדת ההיגוי שמובילה מחלקת 
החינוך המלווה את הפעלתם, מציינת כי 
במסגרת הוועדה הועלו כל הבעיות שהיו 
פורט  בו  מסמך  "גובש  בעבר.  בצהרונים 
מהן הדרישות שלנו מהחברה המפעילה 
יקבלו  רוצים שהילדים שלנו  אנחנו  ומה 
תחילת  לאחר  מסבירה.  היא  השנה", 

על  פגישה  הוועדה  קיימה  הלימודים 
מנת לבחון אם הצהרונים אכן מתנהלים 
לעקוב  חבריה  ממשיכים  וכיום  כמצופה, 
קיים  יישוב  בכל  כאשר  הפעילות,  אחר 
עם  בקשר  שנמצא  הוועדה  של  נציג 
ההורים. "ישנו שיפור ניכר מאוד בצהרונים, 
והן  תכנים  הן מבחינת  ציוד,  הן מבחינת 
לילד  וכאמא  לצוות,  ההדרכות  מבחינת 
בצהרון אני מאוד מרוצה", מסכמת תמר. 

חונכות מכל הלב
השנה  להשתתף  זוכים  החבל  ילדי 
חונכות  של  חדש  ממשלתי  בפרויקט 
החינוך  מחלקת  של  וחינוכית  חברתית 

והמשרד לפיתוח הנגב והגליל. 
מדובר בפיילוט ראשוני של כ-130 ילדים 
ועל  נועם  עמיח"י,  הספר  בבתי  הנערך 
יסודי בקבוצת יבנה, וכן ביישובים בן זכאי 

ובית רבן. 
ובנות  בני  החברתית,  החונכות  במסגרת 
במועדון  החונכים  את  פוגשים  היישוב 
הנוער, מקיימים פעילויות שונות בנושאים 
לפעילויות  יוצאים  וערכיים,  אקטואליים 

התנדבותיות שונות ועוד. 

החונכים  הלימודית,  החונכות  במסגרת 
עובדים בשיתוף פעולה עם היועצות בבתי 
לתלמידים  פרטני  באופן  ומסייעים  הספר 
ותלמידות הזקוקים לעזרה ותמיכה לימודית. 
הינו  חרות  קרן  מטעם  החונכים  סגל 

מקצועי מאוד ואהוב על הילדים. 
אחת החונכות בבית ספר נועם היא הדר 
סרגתי, שעובדת גם כמורת שילוב בבית  הספר. 

ומקיימת  הילדים  על  מאד  אהובה  הדר 
איתם פעילויות וסדנאות שונות ומגוונות, 
הכנת  לפורים,  תחפושות  הכנת  דוגמת 
פעילויות  בשבט,  לט"ו  אכילים  זרים 
חוויתיות לקראת פסח וליל הסדר וסדנת 
היא הפעילויות  בכל  כאשר  שוקולד,  כדורי 
משלבת תכנים חינוכיים, לימודיים וחברתיים.

שפועל  אגליהו,  אליהו  הוא  נוסף,  חונך 
במושב בן זכאי, שהפעיל במהלך השנה 

פעילויות  ויזם  רבים  חברתיים  פרויקטים 
אליהו  של  חניכיו  שונות.  התנדבותיות 
השנה,  תחילת  עם  מיד  אליו  התחברו 
לו  ארגנו  היכרות  של  חודש  אחרי  וכבר 

מסיבת יום הולדת בהפתעה גמורה. 
מאז הקשר בין אליהו לנוער ביישוב רק 
הולך ומתחזק, דבר שיש לו השפעה רבה 
על הפעילות והעשייה המשותפת שלהם.

 בימת חינוך
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חוגגים 70 למדינת ישראלגני החובה של החבל

על  דגש  לשים  ממשיכים  שושן  בגן  למדינה,   70 שנת  מציון  כחלק 
פרויקטים אותם התחילו בשנים האחרונות. 

בפעילות גן ירוק ממשיכים בהטמעת החינוך לשמירה על המדינה ועל 
הסביבה שלנו, כאשר השנה הדגש הינו על מניעת זיהום אוויר והפעילות 
כללה טיפול בצמחים בתוך הגן לצד גינת הירק והתבלין בחצר. בנוסף, 
לסיורים  יוצאים  במסגרתה  הליכה״,  ״אוטובוס  פעילות  בגן  מקיימים 

במושב כדי להכיר את צמחיית הארץ בעונות השונות.
בפעילות עם הפנים לקהילה, אוספים בגן בקבוקים ואת דמי הפיקדון 
יחד עם הכספים שהילדים תורמים  עירית״,  ״חסדי  תורמים לעמותת 
לצדקה בימי הולדת. כמו כן, ביוזמת ההורים, אוספים בגן משחקים למען 
ילדי מועדוניות רווחה באשדוד. בפורים רכשו בגן משלוחי מנות ששימשו 
כתרומה לילדים עם צרכים מיוחדים, ארחו את חברי מועדון הוותיקים 
ביישוב, רקדו ושרו איתם משירי ארץ ישראל. כמו כן, בהמשך צפויים 

הילדים לשמוע מוותיקי היישוב סיפורים על הקמת המדינה והמושב.

גן שושן, בני דרום

פעילות  עם  משתלבת  למדינה  שנה   70 בסימן  הפעילות  רותם  בגן 
שבוע החמ"ד בנושא, המתמקדת בדמותו של רב הכותל לשעבר, הרב 

מאיר יהודה גץ זצ"ל. 
במסגרת כך, הילדים לומדים על הרב גץ ועל דמותו, ובעקבותיו כל 
ילד מקבל על עצמו החלטה אחת ליישום. בנוסף, למדו בגן על סמלי 
המדינה ואישים מרכזיים. ילדי הגן גם משחקים במשחק מיוחד שהוכן 
עבורם - "אז והיום", בו הם לומדים על ההבדלים בין מוצרים ומכשירים 

מהעבר לימינו.
ומכינים  בגן את מצוות "קמחא דפסחא"  בהיבט הקהילתי, מקיימים 
חבילות לחיילים בודדים, זאת לאחר שלאורך השנה למדו הילדים את 

תפילת "מי שברך" לשלום המדינה והחיילים.

גן רותם, בן זכאי

לרגל 70 שנה לישראל מקיימים בגן צבעוני את פעילות "קום והתהלך 
בארץ", במסגרתה כל ילד מספר היכן טייל בארץ ישראל וכל הילדים 

יחדיו מחפשים את המקום על המפה ומדברים עליו.
ומנסים  ישראל  ארץ  על  בגן שיר חדש  לומדים  מידי שבוע  כן,  כמו 
לשייך אותו לנושא הנלמד. כך  לדוגמה, בט"ו בשבט למדו הילדים את 

השיר "בארץ אהבתי השקד פורח".

גן צבעוני, קבוצת יבנה

בחצי השנה האחרונה ילדי גן הדר התכוננו לחגיגות ה-70 שנה למדינה 
תחושת  חיזוק  על  היה  הדגש  כאשר  ומהנות,  מעניינות  חוויות  דרך 

השייכות והעמקת הזיקה של הילדים למדינה. 
אתרים  והכירו  הארץ  מפת  את  הילדים  למדו  הפעילויות,  שלל  בין 
שונים. כמו כן, הילדים יצרו "מחברת מטיילת", העוברת מדי שבוע בין 
ילדי הגן, אליה מצרף כל ילד תמונה של מקום בארץ ומספר עליו. 
הגננת המסייעת ארגנה משחק לוטו להכרת ציפורים ומשחק זיכרון 
של פרחי הארץ, ובין שלל השירים שנלמדו בגן בחודשים האחרונים 

היו גם שירים רבים המחזקים את הזהות היהודית שלנו. 
בנוסף, מתקיים השנה בגן פרויקט מיוחד של אימוץ בחורים מישיבת 
הילדים,  האחרונים.  בשבועות  והתגייסו  מחו"ל  שהגיעו  ביבנה,  כרם 
בעזרת ההורים, ימשיכו לאמץ את החיילים, אשר יבואו לביקורים בגן 

ויקיימו פעילות משותפת. 

גן הדר, כרם ביבנה

בגן אורן, בנוסף להיכרות עם האזורים השונים בארצנו וללמידה על 
הארץ, התמקדו לאורך השנה בתרומה חזרה למדינה, כאשר הילדים 

העלו אפשרויות שונות להחזיר תודה ולהכיר טובה למדינה. 
במסגרת כך, שמו בגן דגש על ההיבט הפיזי - שמירה על הסביבה 
הקרובה לגן ודאגה לניקיון המושב, שימוש חוזר בחומרים וחינוך לקיימות. 
לצד כך, התמקדו בגן בעיקר בהיבט החברתי - איסוף צדקה לאורך 
השנה ותרומת הכסף לנזקקים, כאשר אירוע השיא היה יריד מכירות 
להורים ולמשפחות, בו הילדים לקחו חלק והשתתפו בהכנת המוצרים, 
המוצרים  עם  יחד  נתרם  שנאסף  הכסף  ובמכירה.  היריד  בפרסום 

שנאספו במסגרת "קמחא דפסחא" למשפחות נזקקות לקראת החג.

גן אורן, בית גמליאל

במסגרת חגיגות 70 שנה למדינת ישראל, החליטו בגן רקפת להקדיש 
את הפעילות השנתית לתרומה ועשייה למען המדינה והקהילה. בין 
מנת  על  ברגל  לגן  הגיעו  הילדים  כל  בו  יום  נערך  הפעילויות,  שלל 

להפחית את זיהום האוויר ולהקטין את הפגיעה בסביבה. 
הארץ  את  להפוך  כדי  הגן,  בסביבת  ניקיון  למבצע  יצאו  גם  הילדים 
והמושב למקום יפה יותר. תרומה משמעותית ומרגשת הייתה של אחת 
מבנות הגן, שהסתפרה ותרמה את שערה לחולת סרטן. כמו כן, במהלך 
השנה הילדים הכינו מכתבי הוקרה לכל האנשים היקרים שעובדים עם 
הגן - החל מאבישי מהתחזוקה ועד לויקטור נהג הקייטרינג, המביא את 
האוכל לגן. גם את ט"ו בשבט חגגו בגן בסימן תרומה לקהילה, כאשר 
הילדים הלכו בבוקר למועדון לחבר הוותיק, על מנת להרקיד ולשמח 

את ותיקי החבל, וכן העניקו לכל אחד מהם עציץ ופירות יבשים.

גן רקפת, ניר גלים
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 מצדיעים לילידי שנת תש"ח במועצה 
תודה לזוהר ברטוב שצילם והנציח

חוגגים 70 למדינת ישראל

יהודה שריד, קבוצת יבנהעזרא דניאל, בן זכאי ויינברג שרה, בית גמליאל

גוטמן )שלמה( יעקב, בית גמליאל

הרץ נח, קבוצת יבנה

ספראי זאב, קבוצת יבנהיהודה מרוז, קבוצת יבנה

חיים גויטע, בן זכאי אפרים טל, בני דרום

פרקוביץ דב, בית גמליאל אלון מלכה, בני דרום
 גילה שוורץ, בית גמליאלניצה איתן, קבוצת יבנה

כהנא אליה, בית גמליאל אפרתי צבי, קבוצת יבנה

אהרנפלד יוסי, בני דרום

יצחק ג'רבי, בן זכאי

מאיר ועליזה אופיר, ניר גליםשלום וברוריה אריכא, קבוצת יבנה
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מחזקים את צוותי הצח"י
ומשרד  המועצה  מפעילות  כחלק 
והמשך  לחירום  להיערכות  הרווחה 
הצח"י  צוותי  של  והשימור  הבנייה 
החבל,  ביישובי  יישובי(  חוסן  )צוות 
החלה סדרת מפגשים מיוחדת שתכלול 
הן  ותרגילים,  השתלמויות מקצועיות 
המועצה,  ברמת  והן  היישוב  ברמת 
במטרה ללוות ולהעמיק את הכשרתם 

של הצוותים.

סוציאלית  עובדת  פולק,  אופיר  קרן 
וחירום, מלווה את המפגשים  קהילה 
כתיבת  משלב  החל  וההכשרות, 
ליווי  ועד  השנתית  העבודה  תוכנית 
שוטף של הצוותים ובעלי התפקידים 

במכלולי החירום השונים. 
שנערך  בסדרה,  הראשון  המפגש 
ליושבי  השתלמות  כלל  לאחרונה, 
של  בהובלתה  וסגניהם,  הצח"י  ראש 

לחר.  שלמה  המועצה  וקב"ט  קרן 
לאור  סוכם  ההשתלמות  של  בסופה 
מספר  על  במהלכה,  שעלו  הדברים 
בהמשך,  ויטופלו  שיקודמו  נושאים 
שעיקרם השלמת איוש וחיזוק הצוותים 

ביישובים וחידוד הנהלים לכל יישוב.

"המוכנות לחירום בשגרה הינה בעלת 
חשיבות גדולה", מציין ראש המועצה 
עבודת  את  שמשבח  ליבר,  משה 
האחרונים.  המבצעים  לאורך  הצח"י 
את  להדגיש  חשוב  זה,  "בהקשר 
הרווחה,  משרד  של  השנתי  התקצוב 
את  ולקדם  לשפר  לנו  שמאפשר 
הקיימים,  הצח"י  בצוותי  המוכנות 
זכאי  בבן  חדשים  צוותים  להקים  וכן 

ובנווה הרצוג". 
המחלקה  מנהלת  אהרוני,  אורלי 
וראש  במועצה  חברתיים  לשירותים 

הודתה  בחירום  אוכלוסייה  מכלול 
הרבה  התרומה  על  הצח"י  למתנדבי 
המנהיגות,  גילוי  על  הדרך,  לאורך 
האחריות הקהילתית, החשיבות שהם 
ההשפעה  ועל  לתפקידם  מייחסים 
הרבה על החוסן הקהילתי ביישובים.

חדש במועצה - תוכנית יתד
תקופת הצעירות )מגיל 18 עד 25 בערך( 
שבה  האדם,  בחיי  קריטית  תקופה  היא 
עליו לקבל החלטות שיש להן השלכות 

הנוגעות לעתידו. 
רוצים  אלה  גילאים  בני  אחד,  מצד 
במגוון  להתנסות  ומבקשים  עצמאות 
הם  שני  ומצד  בחוץ,  שיש  האפשרויות 
לסמוך  מי  על  להם  שיש  לדעת  רוצים 

ושהחלטותיהם יהיו נכונות וטובות. 
כמו כן, תקופה זו טומנת בחובה אתגרים 
לכל צעיר וצעירה, שכן כבר אין מסגרת 
של  תחושה  להיות  ויכולה  פורמלית, 

חוסר ודאות וטשטוש גבולות. 
שרות,  התחילו  לא  שעדיין  אלו  עבור 
שאלות  של  תקופה  להיות  זו  יכולה 

בשרות  או  בצה"ל  לשרת  האם  דוגמת 
לאומי, באיזה מסלול כדאי לבחור, האם 
או  הגיוס  לפני  שירות  לשנת  להצטרף 
אלו  בקרב  ישיבה.  או  במכינה  ללמוד 
שכבר החלו בשירות, עולות התלבטויות 
שלאחר  לתקופה  הנוגעות  שונות 
השחרור - האם ללמוד, לעבוד או לטייל. 
שיש  מרגישים  מהמשוחררים  רבים 
לימודים  של  אופציות  הרבה  בפניהם 
שאלות  גם  יש  אבל  עבודה,  ומקומות 
רבים  וכך,  עבורם.  פתורות  שאינן  רבות 
ודאות,  חוסר  של  ערפל  מרגישים 

התלבטות ובלבול.
תוכנית יתד, שמתחילה בימים אלה במועצה, 
היא תוכנית לאומית לבני 18-25, שרוצים 

למצוא תשובות לשאלות ולקבל החלטות 
בדרך למימוש הפוטנציאל האישי שלהם. 
את  ללוות  היא  התוכנית  "מטרת 
בדגש  הזה,  המרתק  בתהליך  הצעירים 
ליווי  והיא מציעה  ועבודה,  לימודים  על 
אישי והכוונה, סדנאות מקצועיות, מימוש 
זכויות והנגשת מידע ותמיכה לאורך כל 
הדרך, גם עבור מי שכבר התחילו ללמוד או 
לעבוד", אומרת העובדת הסוציאלית נעמה 

אבינון שמנהלת את התוכנית. 
הרישום לתוכנית כבר החל, אז אם אתם 
והכוונה  שינוי  ורוצים  המתאים  הגיל 

בנושאי עבודה ולימודים, פנו אלינו: 
נעמה אבינון 08-8622104/121,  

naama.a@hevel-yavne.org.il

סדנת ביבליותרפיה ייחודית בניר גלים
מניר  השלישי  הגיל  ובנות  בני  כ-15 
השנייה  השנה  זו  השתתפו  גלים 
שמקיימת  ביבליותרפיה  בסדנת 
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה. 
ביבליותרפיה היא דיסציפלינה טיפולית 
בהבעה ביצירה, במסגרתה מתבצעת 
מדובר  טקסטים.  באמצעות  תרפיה 
בשנים  תאוצה  שתופס  בתחום 
האחרונות, כאשר באמצעות טקסטים 
עשירים ויפים, מגיעים לתובנות רבות 

אותן ניתן להשליך על חיינו.
מנחת הסדנא היא ציפורה ישראלי )66(, 
וכשיצאה  כמורה  עבדה  חייה  כל  אשר 
סדנאות להנחות  החלה  לפנסיה 
שונים  במקומות  ביבליותרפיה 

ולאוכלוסיות שונות. 

"מדי שבוע אני מביאה שיר או סיפור 
"בעשרת  ציפורה,  מספרת  למפגש", 
שירים  הבאתי  הראשונים  המפגשים 
את  קוראים  היינו  מולחנים.  שגם 
את  שומעים  מכן  לאחר  השירים, 
השיר ובסוף מדברים עליו מכל מיני 
לחדור  מטרה  מתוך  שונות,  זוויות 
מסבירה.  היא  שלנו",  הרגשות  לתוך 
השירים שהובאו בסדנא, עסקו במגוון 
וילדים,  הורים  יחסי  בהם  נושאים, 

להיות  להמשיך  המודעת  הבחירה 
פעילים ואקטיביים בחיי היומיום ועוד 

נושאים בסדר היום של הקבוצה. 
אחד השירים שציפורה הביאה,  אשר 
יצר הזדהות בקרב רבים מהמשתתפים, 
"עלה קטן שלי", שמדבר  היה השיר 
על עץ זקן ושבע ימים שמולו יש את 
העלה הקטן שנע ברוח. השיר הוביל 
והקושי  שבגרו  הילדים  אודות  לדיון 

בניתוק מהצאצאים. 
הבינו  המשתתפים  השיח  "במהלך 
שזוהי דרך העולם וכי אי אפשר לכוון 
את הילדים ולהגיד להם מה לעשות", 
לעבור  חייבים  "הם  ציפורה.  מציינת 

את הדרך והמסלול שלהם. 

מעבר להבנה ולשיתוף ישנה בסדנא 
להתמודדות  דרכים  על  עבודה  גם 
עם העניין בצורה חיובית - איך לתת 
דגש על שיחות הטלפון עם הנכדים 
והילדים ביום שישי, לזכור איזה אושר 
יש כשהולכים לבקר את הילדים וכו'", 
מהמשתתפים  רבים  מסכמת.  היא 
רואים ביציאתם לסדנא את ניצחונם 

במאבק העצמי "בהגפת התריסים". 
בוחרים  גילם  מבני  רבים  לדבריהם, 
להסתגר בביתם ולא לקיים פעילויות 
נותנת  והסדנא  חברים,  לפגוש  או 
והזדמנות לצאת, לראות,  להם סיבה 

להיפגש ולדבר.

מובילים בהתנדבות
מובילי  קורס  לסיומו  הגיע  לאחרונה 
ידי  על  שהתקיים  חדש,  התנדבות 
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה 
בהובלת  עובדת סוציאלית קרן אופיר-
פולק ורכזת המתנדבים שולמית אנגל. 
מועצות  עם  בשיתוף  שנערך  בקורס, 
 30 חלק  לקחו  שורק,  ונחל  גדרות 
יבנה.  מחבל  מהם  תשעה  משתתפים, 
במהלך שבעה מפגשים, זכו המשתתפים 
המרצים,  מיטב  של  הרצאות  לשמוע 
הקהילה  על  שהרצה  כץ  מני  ביניהם 
על  שהרצה  סביצקי  רמי  ומאפייניה, 
מתנדבים,  ושימור  המתנדב  מאפייני 
ופרסום,  שיווק  על  שהרצה  קארו  טל 
איילה פאר ממשרד הרווחה שהרצתה על 
עבודה תהליכית של פרויקט התנדבות, 
פעמונים  מעמותת  פרידמן  וסיגל 
שהרצתה על הנעת מתנדבים ושינועם.
המשתתפים  רכשו  הקורס  במסגרת 

כלים פרקטיים להובלת תחום ההתנדבות 
ביישובי המועצה, וכעת עם סיומו, כל 
התנדבות  פרויקט  יקדם  מהם  אחד 
בתחום שיבחר )על הפרויקטים תוכלו 

לקרוא בהרחבה בגיליון זה(.
אופיר- קרן  הסוציאלית  העובדת 
הקורס,  את  וליוותה  שיזמה  פולק, 
"צוות המחלקה לשירותים  כי  מציינת 
חברתיים ימשיך ללוות את המשתתפים.  
להם לקדם את  ולסייע  מנת  על  זאת 
הפרויקטים שבחרו, לבנות אסטרטגיית 

עבודה, להתמודד עם קשיים ועוד".
שולמית אנגל, רכזת המתנדבים במועצה 
הקורס  את  קרן  עם  ביחד  שהובילה 
מהמועצה:  המשתתפים  את  וגייסה 
"הקורס הוא חלום של שנתיים שלשמחתי 

הצלחנו להוציא לפועל. 
אני רואה במשתתפי הקורס המון רצון 
ומעורבות,  אכפתיות  פרויקטים,  ליזום 

ואנחנו בתחום ההתנדבות ניתן לכולם
ליווי ועזרה. תפילתי שיהיו עוד פרויקטים 
התנדבותיים רבים ומעורבות קהילתית".

שמלווה  ליבר,  משה  המועצה  ראש 
המחלקות  מנהלי  עם  ביחד  ומטפח 
מציין  במועצה,  ההתנדבות  מערך  את 
כי "ההתנדבות היא מאבני היסוד של 
המועצה והיא יוצרת קהילה איכותית, 
לכל  כוח  יישר  ומשפיעה.  תורמת 

העוסקים במלאכה ולמתנדבים".

בימת שירותים חברתיים
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מצדיעים למתנד

והפעם, משתתפי קורס מובילי התנדבות של המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, מספרים לנו על הפרויקטים 
ההתנדבותיים השונים שהם מקדמים בימים אלה במסגרת הקורס.

טובה פרץ
של  התכנון  בשלבי  נמצאת  טובה 
מסגרת התנדבותית, שבה מתנדבים 
יסייעו לילדים בהכנת שיעורי הבית. 
מתקשים  רבים  הורים  לדבריה, 
בעזרה לילדיהם במטלות הלימודיות, 
וכאשר יושב עם הילד ללמוד אדם 
יכול  הדבר  מהמשפחה,  חלק  שאינו 

לעזור מאוד.

רחל לוי
פרויקט  של  תכנונו  בשלבי  רחל 
היא  במסגרתו  חדש,  התנדבות 
שיסייעו  מתנדבים  לגייס  רוצה 
אם  מאשדוד.  חרדית  למשפחה 
נפוצה  מטרשת  סובלת  המשפחה 
מגידול  סובל  ובנה  ומשותקת, 
בבטן, דבר שמאלץ אותם לשהות 
בבית חולים לעיתים תכופות. רחל 
שיסייעו  מתנדבים  לגייס  מתכננת 
בבית  הילד  עם  משהייה  החל   - תחומים  במגוון  למשפחה 

החולים ועד עזרה בהסעות.

עפרה אלמוג
עפרה מפעילה את מועדון גיל הזהב בבן זכאי. הפעילות כוללת מפגש 

שבועי בימי שני בבוקר, הרצאות, סדנאות וטיולים.

מדי מייזליק
מדי מארגנת מידי שנה את "שוק אביב" 
- יריד של מוצרים שונים שלאנשים 
אותם  מביאים  והם  שימוש  בהם  אין 
למדי במהלך השנה על מנת שתמכור 
לאחר  לרוב  מתקיים  היריד  אותם. 
הפסח במועדון של בית גמליאל, בזכות 

עזרתו של בעלה זאב. 
במחיר   נמכרים  ביריד  המוצרים  כל 
מחולק  שנאסף  הכסף  כאשר  שקלים,  עשרה  עד  של  נמוך 
למשפחות המתמודדות עם ילד שחולה במחלה קשה, הזקוקות 

לכסף לכיסוי ההוצאות הנלוות לטיפול הרפואי.
מדי מציינת, שליריד יש משמעויות רבות - גם שומרים על הסביבה 
שימוש  למצוא  שיכולים  לאנשים  עוזרים  גם  מיחזור,  ידי  על 

במוצרים וגם תורמים כסף לצדקה - כך שכולם נשכרים.

רחל אלפרט
רחל  החלה  חודשים  כשלושה  לפני 
העמותה  כיו"ר  בהתנדבות  לשמש 

למען החבר הוותיק בחבל יבנה. 
העמותה מקדמת את השירות לאזרח 
הוותיק בכל רחבי המועצה, הכולל את 
תומכת,  קהילה  לקשיש,  היום  מרכזי 

תעסוקה בייתית לקשישים ועוד.

ברכה גואטה
ברכה הגיעה לבן זכאי לפני 40 שנה 
בסיוע  ביישוב  היא מתנדבת  ומאז 
החל  - הרווחה  מטעם  לקשישים 
משמיכות וחימום בחורף, דרך שיחות 
אוכל  מארזי  ועד  קשבת  ואוזן 
כשהוקם  בהמשך,  החגים.  לקראת 
ברכה  החלה  ביישוב,  צח"י  צוות 
לשמש כנציגת הרווחה בצוות. כל 
במועדון  לפעילותה  מצטרפים  אלו 

היישובי ובהתנדבויות מזדמנות.

יהודית אנגל ואסתר ישראלי

ואסתר  גמליאל,  בית  ארכיון  את  ומפעילה  הקימה  יהודית 
המושב,  של  ההיסטוריה  את  לשמר  בכדי  עמה.  מתנדבת 
שהוקם בשנת 1951 על ידי ניצולי שואה, יהודית ואסתר בונות 
ורהיטים  פריטים  ואוספות  היישוב  בני  כל  של  משפחות  תיקי 
היסטוריים לחדר ארכיון. בנוסף, השתיים אחראיות על פעילות 
שיחות,  מארגנות  כך  ובמסגרת  פלוס,   55 בני  של  התרבות 

טיולים ופעילויות מגוונות נוספות.

מתחדשים במועצהמצדיעים למתנדבים

מה עוד צפוי לנו?

רוהטה ועוצבה מחדש הספרייה 
המשופצת בניר גלים.

של  ושדרוגם  שיפוצם  הושלם 
שלושה רחובות בבני דרום.

הברוש  רחוב  שיפוץ  הסתיים 
שדרוגו  את  שכלל  זכאי,  בבן 

של הכביש ותוספת מדרכות.

הליכה  שביל  בניית  הסתיימה 
ואופניים בבית גמליאל, המחבר 
בין קצה היישוב למרכזו. תהנו!

הסתיים שיפוץ המרפאה בבני 
המושב  ועד  בשיתוף  דרום, 

וקופת חולים כללית.

הותקנו תחנות הסעה חדשות 
ברחבי החבל, כחלק מפעילות 
החדשים  האוטובוס  קווי 

הפועלים במועצה.

הסתיימו עבודות בניית מגרש 
בבית  חדש  וכדורגל  משחקים 

הספר נועם.

של  בנייתו  בעיצומה  נמצאת 
ביבנה,  בכרם  כיתתי  דו  גן 
בתחילת  צפויה  והפתיחה 

שנת הלימודים.

החלה בניית מקווה נשים חדש 
בבית גמליאל.

בגן יסמין בבן זכאי נהנים מהצללה 
ודשא חדשים.

שיפוץ רחוב התאנה בבן זכאי 
נמצא בעיצומו.

בשביל  גינון  עבודות  בוצעו 
ההליכה בין בני דרום וניר גלים.

החדש  המעון  בניית  הושלמה 
בבית רבן.

הושלם שיפוץ תחנת השאיבה 
בבית גמליאל.

הסדרת שביל גישה מניר גלים לשביל ההליכה.

הקמת מועדון נוער בבית גמליאל.

שיפוץ אולם הספורט בבני דרום.

שיפוץ רחובות וכבישים בניר גלים.

תכנון פארק בבן זכאי.

שיפוץ חצרות בית הספר העל יסודי בקבוצת יבנה.

בניית כיכר תנועה חדשה בגבעת וושינגטון.

הקמת בית כנסת ספרדי בבית גמליאל.

שיפוץ בית הכנסת והמקווה בניר גלים.

הקמת מתקני משחקים ומגרשי כדורגל ביישובים.

מלאכת הפיתוח במועצה ממשיכה במרץ בכל היישובים, במטרה לשפר את פני החבל ולשדרג את התשתיות לטובת 
ורווחת כלל התושבים. קיבצנו עבורכם מספר פרויקטים המתבצעים בימים אלה, וכאלה שנמצאים בשלבי תכנון 

וצפויים לצאת לפועל בקרוב.
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מרוץ חבל יבנה - מרוץ משפחות קהילתי וייחודי
יש מרוצים רבים - סביב הכנרת ובתל 
אביב, מהעמק להר ומים אל ים, מרוצי 
לילה ומרוצי יום - אבל אין מרוץ כמו 

מרוץ חבל יבנה. 
המרוץ, המתקיים מדי שנה בל"ג בעומר, 
ההישגים,  ואת  הספורט  את  מקדם 
מקדם  הוא  ובראשונה  בראש  אולם 
ומשפחה.  קהילתיות  של  ערכים 
בנוסף, המרוץ מתקיים בשדות הפתוחים 
אדם  בין  גם  קהילתי  חיבור  ומאפשר 
לאדם, וגם בין האדם לנוף ביתו. אנחנו 
מגיל  לרוץ  שלנו  הרצים  את  מעודדים 
להגיע  כדי  דווקא  לאו  שיבה,  ועד  הגן 
ראשונים )למרות שגם זה תמיד נחמד(, 
הבריאות  ובשביל  הביחד  בשביל  אלא 
בשביל  רק  ולא  הדרך  בשביל  לרוץ   -

בשעות  במכוון  מתקיים  המרוץ  הגביע. 
אחר הצהריים ביום חופש מבית הספר, 
הגילאים  כל  לבני  לאפשר  מנת  על 

לקחת בו חלק. 
לכלל  המכוונים  רבים  למרוצים  בניגוד 
בראש  מכוונים  אנחנו  הרצים,  ציבור 
גם  לכן,  החבל.  לתושבי  ובראשונה 
הוספנו בשנה שעברה גביעים המיועדים 

לתושבים בלבד. 
ספורטיבי  בהפנינג  מלווה  המרוץ 
פתיחת  לרגל  והשנה  המשפחה,  לכל 
המחלקה לגיל השלישי, יציע גם פעילות 

ייעודית לוותיקי החבל.
בעומר,  בל"ג  המרוץ  יתקיים  השנה 
המדורות(,  אחרי  )יום  חמישי  יום 
ה- 3.5.2018, )י"ח באייר( בשעה 16:30, 

למדינה,  שנה   70 בסימן  ייערך  והוא 
וההפנינג וההפתעות יהיו בהתאם. 

הרצים  את  לראות  מאוד  נשמח 
המקצועיים מכל היישובים באים לרוץ עם 
כל המשפחה, כאשר המרוץ שלנו הופך 
שלכם  הריצה  אימוני  משגרת  לחלק 
לריצה ולהזדמנות לחלוק את אהבתכם 
גם עם בני המשפחה הפחות מקצועיים.

גם השנה, היישוב שממנו ישתתף מספר 
קיץ  באירוע  יזכה  ביותר,  הגדול  הרצים 

מפנק לכל המשפחה. 
בין  בהרכב  לבוא  לכם  קוראים  אנחנו 
הילדים  עם  להתחבר  כדי  לרוץ  דורי, 

וההורים, עם השכנים והחברים.
ההרשמה באתר מרוץ חבל יבנה כבר נפתחה. 

מהרו להירשם!

בנות החבל מובילות בכדורסל
בשנים האחרונות אנו עדים להצלחות 
הכדורסל  בענף  וחברתיות  מקצועיות 
- מספר הילדים המשתתפים בחוגים 
זוכות  וגדל, הקבוצות  ובקבוצות הולך 
ואירועי  המקומיות,  בליגות  להישגים 
הכדורסל שלנו - תחרות הסטריטבול, 
סיומי  וטקסי  וילדים  הורים  מפגשי 

השנה, מושכים קהל רב. 
כדורסל  על  מיוחד  דגש  ניתן  השנה, 
האחרונות  בשנים  וקידומו.  הבנות 
ה'-ו'  בגילאי  בנות  קבוצת  קיימות 
הספורט,  פרחי  בפרויקט  המשתתפות 
במסגרתו הבנות מתאמנות אחרי בית 
שונים  באירועים  ומשתתפות  הספר 
מתאמנת  הקבוצה  השנה.  במהלך 
מנשרי,  מרדכי  המאמן  בהובלת 

שמקדם את הבנות בצורה מקצועית, 
וכבר רואים את התוצאות. 

מעוניינות  שהיו  בנות  מספר  כן,  כמו 
לשחק בקבוצת ליגה תחרותית הצטרפו 
לקבוצת הכדורסל של גדרות הסמוכה, 
מועדון  עם  פעולה  שיתוף  המקיימת 

הכדורסל של החבל. 
כדי להכין תשתית רחבה, ולשמחתנו, 
הוקמה  וגובר,  ההולך  הביקוש  לאור 
ג'-ד' בניר  נוספת לגילאי  קבוצת בנות 

גלים.

חוגים ונהנים
משנה לשנה עולה מספר המשתתפים 
עדים  גם  היינו  והשנה  בחבל,  בחוגים 
המשתתפים  בכמות  גדולה  לצמיחה 
השנה  לאורך  הספורט.  בנבחרות 
פונים אל המתנ"ס והמועצה תושבים 
רבים, בבקשות והצעות לחוגים חדשים, 
הזדמנות  שזוהי  לעצמנו  וחשבנו 
בתחום  סדר  קצת  לעשות  נהדרת 
לציבור  המוצעים  והנבחרות  החוגים 
עורך  שנה,  מידי  המתנ"ס.  ידי  על 
לגבי  התושבים  בין  סקר  המתנ"ס 
שביעות רצונם מהחוגים, על פיו הוא 

בונה את שנת החוגים הבאה.

הוא  בה  יישוב  אזורית, שכל  כמועצה 
מגוון  לקיים  ניתן  לא  יחסית,  קטן 
הגיל  כיוון שקבוצות  ביישובים,  חוגים 
דרוש  חוג  לפתוח  וכדי  קטנות,  הן 

מינימום של 10-15 משתתפים. 
רבות  פעמים  כי  להוסיף,  יש  כך  על 
מסוים  בתחום  מאמן  לגייס  מנת  על 
לכן,  אחת.  מקבוצה  יותר  נדרשת 
מן  מקסימום  להעביר  היא  המגמה 
החוגים אל בתי הספר, שם ניתן ליצור 

קבוצות בגודל מספיק בתחומים רבים 
ומגוונים יותר, ואף להציע אותם במחיר 
אטרקטיבי יותר.  חוגי בתי הספר כוללים 
חשיבה  לחימה,  אמנויות  מחול,  חוגי 
ואמנות, ואנחנו מקווים להרחיב ולשפר 
בהתבסס  הבאה  הפעילות  בשנת  אותם 
על הסקר והדיאלוג עם ההורים וצוות בית 
להשפיע  המעוניינים  תושבים  הספר. 
הבאה,  בשנה  החוגים  מערך  על 
מוזמנים להביע את דעתם באמצעות 
הסקר, או לפנות ישירות אל המתנ"ס. 
ביישובים יתקיימו חוגי התעמלות לגיל 
וכדורגל  ב',  כיתה  עד  גן  לגילאי  הרך 

עממי לכל הגילאים. 

השונים,  בתחומים  לחוגים  מעבר 
תחרותיים,  ענפים  במתנ"ס  קיימים 
המשתתפות  נבחרות  קיימות  בהם 
כדורסל  ארציות.  ובתחרויות  בליגות 
מתנהלים  הבנות  וכדורסל  הבנים 
זמינות  פי  על  השונים  ביישובים 
הג'ודו  נבחרת  והמאמנים,  האולמות 
מתאמנת בניר גלים, נבחרת התעמלות 
להקת  דרום,  בבני  מתאמנת  הקרקע 

וושינגטון  בגבעת  מתאמנת  המחול 
פועלת  השחמט  ונבחרת  יבנה,  וקבוצת 

בבתי הספר. 
הפעילות כולה נתמכת על ידי המועצה, 
של  הנרחבת  העלות  את  גם  המכסה 

ההסעות לפעילות.
הרף,  ללא  צומח  הפעילות  היקף 
שלנו  המשתתפים  בכל  גאים  ואנחנו 
על ההישגים הנאים שהם מביאים, כל 

אחד בתחומו.

משפחות אלופות בחבל
חבל  מתנ"ס  הצטרף  האחרונה  בשנה 
של  אלופות  "משפחות  לתוכנית  יבנה 
החברה  בשיתוף  המתקיימת  תלמה", 

למתנ"סים וחברת תלמה. 
לכל  גופנית  פעילות  מעודדת  התוכנית 
נהנים  הילדים  ובמסגרתה  המשפחה, 

מפעילות משותפת עם ההורים. 
מטרת התוכנית להקנות לכל המשפחה 
משותפת,  מפעילות  ליהנות  הזדמנות 
בריא,  חיים  אורח  מקידום  כחלק  זאת 
הגברת המודעות לפעילות גופנית ועוד. 

שלושה  בפרויקט  משתתפים  השנה 
זכאי  בן  גמליאל,  בית   - מיישובי החבל 

וניר גלים, ונשמח להרחיב את הפעילות 
ולהגיע לכל יישובי המועצה.

 בימת ספורט
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משפחת פז מניר גלים זכתה בחידון הציונות והמורשת המקומי של החבל
חידון  במועצה  התקיים  לאחרונה 
הנערך  החמישי,  והמורשת  הציונות 
לישראל  הציונית  המועצה  ביוזמת 
החידון  ומורשת.  לירושלים  והמשרד 
מרחבי  ציוניות  משפחות  בין  מחבר 
כשישה  ובמהלך  והעולם,  הארץ 
חודשי פעילות מחבר בין דורות שונים 
חינוכית  בחוויה  הציוני  הסיפור  של 
עכשווית, ששיאה באירוע גמר ענק בו 
בשידור  אינטראקטיבי  חידון  יתקיים 
שגם  הראשונה  הפעם  זו  טלוויזיוני. 
בחידון  משתתפת  שלנו  המועצה 
 70 לציון  המתנ"ס  מפעילות  כחלק 
שנות המדינה. התחרות נערכה במרכז 

יבנה,   בקבוצת  המועצה  של  היום 
התחרו  בחבל  הראשון  המקום  ועל 
רב- בהרכב  שהגיעו  משפחות  חמש 
גמליאל,  מבית  הלפרט  משפחת  דורי: 
יבנה,  מקבוצת  גינוסר  משפחת 
משפחת  דרום,  מבני  פלק  משפחת 
אריה  בית  ומשפחת  גלים  מניר  פז 
התחרו  המשפחות  יבנה.  מקבוצת 
והתחרות  המדינה,  תולדות  על  בידע 
משה  המועצה  ראש  במעמד  נערכה 
ליבר, שאף התכבד בשאלת ראש המועצה. 
בסופה של התחרות, זכתה משפחת פז 
במקום הראשון ועלתה לגמר המחוזי, 

כשהמנצחת בו תעלה לגמר הארצי.

חוגגים 70 בתרבות

בחבל  התרבות  פעילויות  השנה, 
נערכות בסימן חגיגות 70 שנה למדינת 
ישראל, ששיאן ביום העצמאות הקרוב. 
במסגרת כך, עורכת מחלקת התרבות 
במועצה ובמתנ"ס בהובלתה של ענת 
יעקב, שלל אירועים בהצדעה והוקרה 

למדינת ישראל.

סדרת  הוקדשה  החבל,  ילדי  עבור 
לנושא,  המינויים  תוכנית  של  ההצגות 
סבא"  של  "הכוכבים  דוגמת  בהצגות 
הישראלי,  השעה  תאטרון  של 
אל  מרגש  מסע  לילדים  שסיפקה 
שיריה המוכרים והאהובים של היוצרת 
לשנת  ישראל  פרס  כלת  והמלחינה, 
נורית   - העברי  הזמר  בתחום  תשע"ו 

הירש. 
אירועי החודש הירוק במועצה, נערכו 
עם  למדינה  שנה   70 בסימן  הם  אף 
דגש על סמלים לאומיים שמתחברים 

בבית  פתיחה  מופע  לרבות  לטבע, 
אדמה"  "שיר  אנסמבל  של  גמליאל 
על סיפורה של הציונות בזמר העברי; 
הפנינג חי צומח דומם בבן זכאי; הפנינג 
ליצנות  הצגת  עם  דרום  בבני  קיימּות 
הרצאה  שכלל  סיום,  ואירוע  מיוחדת; 
כהן  שחר  והציפורים  הטבע  צלם  של 

וערב זמר של היוצר צליל בירן.

בסימן  שהתקיימה  נוספת  פעילות 
קפה"  "סינמה  סדרת  היא  למדינה   70
יבנה.  קבוצת  עם  בשיתוף  שנערכה 
הוקרנו במרכז היום    במסגרת הסדרה  
העוסקים  ישראליים  סרטים  שלושה 
 – ישראל  מדינת  של  בהיסטוריה 
"דימונה טוויסט",  "סלאח פה זה ארץ 
כאשר  גוריון",  בן  ו"אפילוג  ישראל" 
מפגש  נערך  הקרנה  כל  של  בסופה 

ושיחה עם במאי הסרט.
70 שנה  בסימן  התרבות  פעילות מחלקת 

ועוד  במלוא המרץ,  למדינה ממשיכה 
צפויים לנו אירועים רבים. 

סדרת  להתחיל  צפויה  פסח  לאחר 
בית  עם  בשיתוף  ומופעים  הרצאות 
הומור  ישראלי,  הומור  על  העדות 

בשואה, הומור חסידי ועוד. 

תתקיים   ,)1/5( מאי  חודש  בתחילת 
"סיפור  בילסקי  עדי  של  יחיד  הצגת 
על  המבוססת  ארץ-ישראלי",  אהבה 
סיפור אמיתי על רקע אירועי קום המדינה. 
בקיץ  שייערכו  ה"פסטיחבל",  אירועי 
זו השנה השנייה, יכללו אף הם מופע 
סרטי  צבאיות,  להקות  שירי  של  זמר 

קולנוע ישראליים ועוד. 
מופע  להתקיים  צפוי  גם  בהמשך 
הישראלי.  מהקולנוע  שירים  של  זמר 

מצפים לראותכם, בואו בשמחה!

פרס ירושלים לבית הספר "מזמור" בגבעת וושינגטון
"מזמור" - בית הספר הגבוה למוזיקה 
בגבעת וושינגטון, זכה בפרס ירושלים 

היוקרתי לתחום תרבות ואמנות. 
כנס  במסגרת  למזמור  הוענק  הפרס 
בבנייני  שהתקיים  ה-14  ירושלים 
יהודי  יוצר  בית  הקמת  על  האומה, 
גבוהה,  ברמה  ואמנות  יהדות  המשלב 
ויוצרים  יוצרות  להצמיח  חזון  מתוך 
המוזיקה  תחום  על  בעתיד  שישפיעו 

במדינת ישראל ובעולם כולו.
את הפרס קיבלו בשם בית הספר יו"ר 
הנהלת קריית החינוך גבעת וושינגטון 
וייס,  איציק  'מזמור'  מנהל  דל,  בנצי 
הזמרת והיוצרת מיקה קרני המשמשת 
הספר  בית  ובוגרת  במזמור,  מורה 

המתופפת והיוצרת יעל קבסה.
"מזמור" הוקם בשנת התשע"א, בעיקר 
מתוך צורך לאומי במוסד גבוה ומקצועי 

ברמה  מוזיקה  ללימודי  מענה  שייתן 
התפשרות  ללא  אך  ביותר,  הגבוהה 
בנצי  מסביר  ומצוות",  תורה  ערכי  על 
גבעת  החינוך  קריית  הנהלת  יו"ר  דל, 
מזמור",  להקמת  "עד  וושינגטון. 
הספר,  בית  מנהל  וייס  איציק  מוסיף 
"למוזיקאים דתיים לא היה מקום שבו 
יוכלו להרגיש בבית ולא להיות 'האחר', 
ובכך הפך 'מזמור' לבית של מוזיקאים 
יוצרים. הסיסמה של בית הספר  היא 
חזונו  את  המייצגת  לנגן',  שחייו  'למי 
והמורים  הסטודנטים  לכל  המשותף 
מוזיקה  חיים  שכולם   – הספר  בבית 
ויצירה כנשמת אפם, מה שיוצר בבית 
קיימת  שלא  ייחודית  אווירה  הספר 

בשום מקום אחר". 
מתוך המרקם האנושי ב"מזמור", הנשען 
על ארון הספרים היהודי כעמוד תווך 

רוחני, נוצרת יצירה חדשה של תכנים 
מוזיקליים בעלי עומק רוחני, מבלי להתפשר 

על איכות בנגינה ועטיפה מקצועית.
קינן,  ורונה  רודנר  חמי  כמו  מורים 
יוצרים  ואף  הספר  בבית  מלמדים 
עמוקה  מוזיקה  הסטודנטים  עם  יחד 
על  מעידים  ובעצמם  משמעות,  ורבת 

המיוחדות הגדולה של מקום זה.
יקי סעדה, מנהל קריית החינוך גבעת 
לקבל  וגאים  שמחים  "אנו  וושינגטון: 
דרך  פורצי  ולהיות  ירושלים  פרס  את 
בתחומי המוזיקה והאמנות במגזר הדתי. 
של  קטן  ממבנה  התחיל  הספר  בית 
וכבר  חזון,  עם  ומנהל  מכולת  חנות 
מהפכת  ניצני  את  לראות  ניתן  היום 
שמגיעים  דתיים  אמנים  עם  התרבות 

מהמגזר ופורצים אף מחוצה לו".

בימת תרבות
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מפחיתים את הפסולת במועצה

סוגיה  היא  במועצה  הפסולת  סוגיית 
חשובה, כאשר כמויות האשפה המיוצרות 
לשנה.  טון   3000 סביב  נעות  בחבל 
להפחתת כמויות האשפה היבטים רבים 
בצורה  ומשמעותיים, חלקם משפיעים 
ישירה על חיינו וחלקם בצורה עקיפה. 

ביטוי  לידי  באה  הישירה  ההשפעה 
על  משלמים  שאנחנו  הכסף  בסכום 
פינוי והטמנה. ההשפעה העקיפה באה 
לידי ביטוי במספר הפעמים שמשאיות 
האוויר  זיהום  היישובים,  את  חוצות 
הפסולת  כמות  ובכלל,  המשאיות,  של 
המוטמנת, שניתן היה להימנע מלשלוח 

אותה להטמנה.
"אני יכול לומר בסיפוק שבעקבות הגדלת 
המחזור ותשומת לב התושבים, הצלחנו 
להפחית בשנתיים האחרונות את כמות 
טונות",  במאות  המועצה  של  האשפה 

ואיכות  הקיימּות  תחום  מנהל  מציין 
"וזאת  סימון,  גדי  במועצה  הסביבה 

למרות שאוכלוסיית המועצה גדלה".
בפנינו  העומדות  האפשרויות  מהן  אז 
הקפדה  ראשית,  הפסולת?   להפחתת 
הניתן.  ככל  גדול  בהיקף  מיחזור  על 
שנית, הפרדת הפסולת האורגנית הביתית 
)קומפוסט(.  לדשונת  והפיכתה 
ציבורית  פסולת  הפרדת  שלישית, 

והפיכתה לדשונת.
את  לקחה  המועצה  המיחזור,  בנושא 
הכוללת:  זרמים"  "בחמישה  תוכנית 
מיחזור קרטון, נייר, פלסטיק, מתכות וזכוכית. 
נכנסה  לא  "המועצה  כי  מסביר,  גדי 
היות  כתום',  'פח  של  פינוי  לתוכנית 
כל  את  לכלול  עתידית  תוכנית  וישנה 
מחכים  ואנחנו  ביחד,  המתמחזרים 

לראות אם יש התקדמות בנושא".
האורגנית,  הפסולת  הפרדת  בנושא 
 50 שמעל  לבשר  שמחים  אנחנו 
כבר  ביתיים  )קומפוסטרים(  מדשנים 
מאד  נשמח  המועצה.  ברחבי  מפוזרים 
למצטרפים חדשים לקבוצת המדשנים, 
מטרדי  למניעת  גם  בחום  המומלצים 

ריח בתוך הבית.

בתחום האשפה הציבורית בוצעו מספר 
תהליכים, בהם פיזור מדשנים במוסדות 

בתחום האשפה הציבורית בוצעו מספר 
תהליכים, בהם פיזור מדשנים במוסדות 
האוכל  ובחדרי  המעונות  החינוך, 
כרם  וישיבת  הרצוג  נווה  ישיבת  של 
ביבנה. זאת ההזדמנות להודות לצוותי 
המטבחים על הנכונות לשיתוף פעולה 
אנחנו  כן,  כמו  המשימה.  להצלחת 
להפרדת  מורכב  בתהליך  מתארגנים 
של  מהמטבחים  אורגנית  פסולת 
)קבוצת  הגדולים  הציבוריים  המוסדות 
כרם  וישיבת  וושינגטון  גבעת  יבנה, 
יששכר  יד  החסד  ארגוני  וגם  ביבנה(, 

וחסדי עירית. 

נעזרים  אנו  זה  מורכב  תהליך  לצורך 
איש  לפידות,  עמיעד  המיוחד  ביועץ 
אתנו  שיחד  איבריו  רמ"ח  בכל  ירוק 
והמליץ על שיטת  כלכלי  ניתוח  ביצע 
כמויות  את  להקטין  מנת  על  הפעולה 

האשפה.
להקטין  יכולים  אנחנו  אלה  באמצעים 
ב-15%,  המפונה  האשפה  כמויות  את 
שהם כ-450 טון אשפה, ובהחלט מדובר 

במספרים משמעותיים ומבורכים.

נלחמים בזיהום האוויר
מעבר  ממש  הנמצא  בעומר,  ל"ג 
החג  של  המפוקפק  בתואר  זכה  לפינה, 
הגבוהה  היא  האוויר  זיהום  רמת  שבו 

ביותר בארץ. 
ששנת  העובדה  ולאור  במיוחד 
בתחום  במועצה  הנוכחית  הפעילות 
מוקדשת  והקיימּות  הסביבה  איכות 
זיהום האוויר, נשאלת השאלה  לנושא 
עם  להשלים  צריכים  אנחנו  האם  
בעידן  והאם  זיהום,  של  רמות  כאלה 

לכך? הצדקה  יש  חיים  אנו  שבו 
"אני מניח שרבים יסכימו איתי שאפשר 
"השנה  סימון.  גדי  אומר  אחרת",  גם 
הקטנת  של  מהלך  להוביל  ננסה 
מהילדים  למנוע  הכוונה  אין  הזיהום. 
המדורות,  חג  את  מלחגוג  והוריהם 
התנהלות  לסגל  אולי  אפשר  אולם 
שתקטין את הזיהום, דוגמת התארגנות 
בקבוצות גדולות יותר, החלפת מדורות 
גדולות בצנועות ומצומצמות יותר, לדון 

עם הילדים על נזקים הנגרמים מזיהום 
הגזם  את  שיגזמו  חקלאים  האוויר, 

שלהם במקום לשרוף אותו ועוד".

לגדי  לפנות  ניתן  בנושא  נוסף  למידע 
סימון בטלפון: 050-6998373.

חודש ירוק בחבל בסימן 70 למדינה

שבט  שחודש  השלישית  השנה  זו 
הוכתר בתואר "החודש הירוק" בחבל, 
והמתנ"ס  המועצה  פעולות  ובמהלכו 
קושרו  השנה  כאשר  "קיימות",  כוונו 

התכנים עם חגיגות 70 שנה למדינה.
הירוק  החודש  של  הפתיחה  אירוע 
וכלל  גמליאל  בית  במושב  נערך 
איגנר  דוד  הרב  של  פתיחה  הרצאת 
ולאחריה  והלכה",  "סביבה  ספרו  על 
תוכנית השירה והסיפורת "מרגיש כי 
הוא עם – סיפורה של הציונות בזמר 

העברי", של אנסנבל "שיר אדמה".

בין שלל אירועי הקהילה להורים ולילדים 
התקיימו  החודש,  במהלך  שנערכו 
דרום,  ובבני  פעילויות במושב בן זכאי 
האומנותית,  התוכנית  לצד  שם 
התקיימו גם סדנת יצירה של חומרים 
ושתייתם מיצים  וסחיטת  ממוחזרים 

ללא כוסות ישירות מהקליפה הסחוטה 
פרץ  למשה  להודות  הזדמנות  )זו 
ממושב בית גמליאל, על פירות ההדר(, 
מחובייזה,  קציצות  הכנת  וכמובן 
במרבית  כן,  כמו  למסורת.  שהפכה 
יישובי החבל בוצעו נטיעות ופעילויות 

הקשורות בט"ו בשבט. 
בסדנת  נרשמה  מיוחדת  הצלחה 
הכנת תיבות קינון לירגזי, שהתקיימה 
של  החינוך  מחלקת  עם  בשיתוף 
איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד 

חבל יבנה. 

לחג  נוסף  מימד  הוסיפה  הפעילות 
תוצאותיה  ואת  רבה,  להנאה  וגרמה 

ניתן לראות פזורות ברחבי החבל.

מקטן עד גדול

אירועים  כללו  הירוק  החודש  אירועי 
בני  ועד  מילדים   – התושבים  לכלל 
בגני  הפעילות  לצד  השלישי.  הגיל 
תוכנית  במסגרת  התקיימה  המועצה, 
המנויים השנתית לילדים הצגת התיאטרון 
"טרופותי", המותאמת לטבע והסביבה, 
ו"ניידת החלומות" סיפקה גם היא מופע 
מיוחד לחודש הירוק עם תכנים ערכיים 

לכל המשפחה.
נוער המועצה יצא לטיולי "שישי סביבתי", 
כאשר כל יישוב בחר לו מקום נאה לטיול 
הנפלא  האוויר  ממזג  ליהנות  ויצא 

ומהפריחה המהממת.

העל  בית הספר  ח' של  כיתות  שכבת 
יסודי בקבוצת יבנה, יצאה לסיור באזור 
המאגר, ושם גם שתלה אקליפטוסים. 
הפעילות התקיימה בשיתוף עם שייקה 
ומטרתה  גלים,  מניר  הדבוראי  וייס 
שכה  הצוף  כמויות  העצמת  הייתה 
חסרות לדבורים בימינו. שייקה הסביר 
לבני הנוער על התפקיד החשוב שיש 
לדבורים בעולם, ושבעצם בלעדהן לא 

נוכל להמשיך ולהתקיים בעולם.
החקלאית  לחווה  יצאו  המועצה  ותיקי 
באשדוד, מקום מדהים הנמצא מתחת 
ערכות  הכינו  המבוגרים  ידינו.  לכף 
בתוך  שתילים  שתלו  אוויר,  לטיהור 
עציצים, הכינו פיתות וסלט ירוק, ונהנו 

מכל מה שהחווה יודעת להעניק. 
תודה לחדווה, מנהלת החווה ולצוות על 

האירוח ושיתוף הפעולה.

בערב  נחתמו  הירוק  החודש  אירועי 
דרום,  בני  במושב  שהתקיים  מיוחד 
שכל כולו הוקדש לטבע ולסמלי המדינה. 
הערב התחיל באכילת המאכל הלאומי 
- הפלאפל )תודה ליואב לנגרמן מבני דרום, 
שעמל וטרח על הכנת והבאת הפלפל(. 
של  מדהימה  הרצאה  נערכה  בהמשך 
צלם הטבע נעם כהן, שהפליא בצילומי 
פצחו  ולסיום  שלו,  המרהיבים  הטבע 
כולם בשירי זמר על החי והצומח של 
ארץ ישראל. במקביל, הציגו משתתפי 
המועצה  של  הסביבתי  הצילום  קורס 
שכללה  מקום",   - "סיפור  בשם  תערוכה 
צילומים באמצעותם ביטאו את הקשר 
תוכלו  אותם  לסביבה,  שלהם  והחיבור 

לראות בגיליון זה.

ירוקה  בפעילות  מלא  חודש  "היה 
מקטון ועד גדול", מסכם גדי בן סימון, 
ואיכות הסביבה  מנהל תחום הקיימּות 
את  שהוביל  ומי  ובמתנ"ס  במועצה 
אירועי החודש הירוק. "כל מה שנותר 
את  יאכלסו  שהירגזים  לחכות  הוא 
תיבות הקינון והשתילים ששתלנו יגדלו 
ויהפכו לעצים מצילי צל ומצילי דבורים. 

נתראה בשנה הבאה!".

בימת איכות הסביבה

הצטרפו למהפכת המחזור במועצה! 
התקינו מדשן בייתי ותיהנו מקומפוסט טבעי ואיכותי. 

לפרטים: גדי סימון 050-6998373
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חנוכה עם קפה שחור חזק!
כמידי שנה, נערך אירוע חנוכה המסורתי של יחידת הנוער אליו 
חגיגי, שנפתח בהדלקת  התאספו מאות מנוער המועצה לערב 
והמשיך  יעקבי,   ניר  הנוער,  יחידת  ודבר תורה של מנהל  נרות 

בהופעה מקפיצה של להקת קפה שחור חזק. היה מעולה!

חודש ירוק במיוחד בבן זכאי
של  במיוחד  גדול  במגוון  הירוק  החודש  את  ציין  זכאי  בן  נוער 
אירועים. במהלך החודש נערכו פעילויות בנושא קיימות לנוער, 
בני הנוער בנו פינת ישיבה, יצאו לארוחת בוקר בשדות המושב 

וערכו סדר ט"ו בשבט בהשתתפות רב המושב.

בימת נוער
נוער ניר גלים בפרויקט התנדבות מיוחד

לפרויקט  גלים שותף  ניר  נוער  השנה 
מגיעים מידי  במסגרתו  ומרגש,  מיוחד 
מ'עלה  חניכים  הנוער  למועדון  שבוע 
מוריה' בגדרה - מרכז לטיפול באנשים עם 

מוגבלויות בראשות נעמה סודקביץ'. 
מוגבלות  עם  לאנשים  בית  הוא  המרכז 
שונות,  ברמות  התפתחותית  שכלית 
ולחיות כשווים  שמאפשר להם לגדול 

בחברה הישראלית. 
הצהריים  אחר  מפעילויות  כחלק 
יוצאת  שלישי  יום  בכל  השוטפות, 

קבוצה קבועה של דיירים לניר גלים, 
שם החניכים מבלים עם בני הנוער 

עושה  המתנדב  הנוער  כיף.  של  שעה 
איתם פעילויות שונות, דוגמת יצירות, 

טיולים, משחק באולם הספורט ושירים, 
טובה  שבועית  חוויה  לדיירים  ונותן 
מרציאנו,  סיון  לה.  לחכות  ומשמחת 
"מדהים  גלים:  בניר  הנוער  רכזת 
לראות את הנוער מתגייס מידי שבוע 
מגיעים  הנוער  מבני  חלק  להתנדבות. 

לחץ  בעת  גם  שבוע  כל  קבוע  באופן 
לאחר  תורמים  רק  לא  הם  ומבחנים. 
מהחוויה  פחות  לא  נתרמים  גם  אלא 
אנשים עם  עבודה עם  המדהימה של 

צרכים מיוחדים".

נוער המועצה במבצע "מתוק בלב" לזכר גלעד שער ז"ל
הנערים  אחד  הי"ד,  שער  גיל-עד 
מאוד  אהב   ,2014 מקיץ  החטופים 
יום  לכבוד  עוגיות.  בעיקר  לאפות, 
הולדתו הקימו הוריו את מבצע "מתוק 
בלב" להכנת עוגיות וחלוקתן לאנשים 
חולים,   - אותם  ישמח  הדבר  אשר 
קשישים או סתם אנשים שרצית תמיד 

לעשות להם משהו טוב.
השנה נוער המועצה לקח חלק בפרויקט 
חולקו  ידיהם  מעשה  ועוגיות  המרגש, 
לחיילים בתחנות מרכזיות ובסיס צה"ל, 
המועצה  ברחבי  ותיקים  לתושבים 

ולנוער חוסה בגדרה.
 - מהשטח  שצמח  בפרויקט  "מדובר 
ביישובים",  והרכזים  הנוער  בני  מתוך 

מציין מנהל יחידת הנוער של המועצה 
והמתנ"ס ניר יעקבי, ומוסיף:  "אני חושב 
בתוכו  משלב  כזה  מקסים  שפרויקט 

מעבר לחוויה גם אמירה לגבי הרצינות 
של הנוער ועל כך שהוא מעורב בנעשה 

סביבו ובעל אמירה ערכית".

בסימן 70 למדינה - נוער חבל יבנה מתנדב מכל הלב!
יעלה שמר - בני דרום

מתנדבת  ואני  יעלה  לי  קוראים 
במד"א. הגעתי למד"א בעקבות דוד 
אני  בארגון.  כן  גם  שמתנדב  שלי, 
מתנדבת כשנתיים, בתחנת אשדוד. 
י',  כיתה  בתחילת  למד"א  נכנסתי 
הוכשרתי  שבו   ,60 קורס  עברתי 
ראשונה(,  עזרה  )מגישת  כמע"רית 
באמבולנסים  להתנדב   והתחלתי 
רגילים )לבנים(. בהמשך עשיתי גם קורס תאר"ן )תחנת אירוע 
רב נפגעים( וקורס השלמה לנט"ן )ניידת טיפול נמרץ(, שאחריו 
התחלתי להתנדב גם על נט"נים. בקיץ עברתי קורס מדריכים, 
למערך  יתווספו  שבעז"ה  חניכים,  להדריך  התחלתי  ומאז 

המתנדבים אחרי הקורס. 

מעבר למשמרות ולהדרכה, אנחנו במד"א גם מבצעים אבטחה 
שונות,  הומניטריות  בפעילויות  ומשתתפים  לאירועים  רפואית 
כמו קמחא דפסחא. אני מרגישה שההתנדבות במד"א, מתוך 
להצליח  להתבגר,  לי  גרמה  לי,  גם  תרמה  לאחרים,  התרומה 
להיות קשובה יותר לקשיים של אחרים, להכיר אנשים וחברים 

חדשים ושונים והגבירה את הרצון שלי לתרום''.

אוריאל לבר, שני שקד ושיר אלדר - ניר גלים
גלים.  ניר  בסניף  נבטים  שבט  של  כמדריכים  מתנדבים  אנחנו 
תורמים  שאנו  ומרגישים  מהסניף,  חלק  להיות  נהנים  אנחנו 
לאווירה בסניף שתהיה טובה וזורמת. אנחנו נהנים מאוד להעביר 
את  להם  מעביר  שזה  לדעת  שמחים  לחניכים,  הפעולות  את 
הזמן בהנאה ובהעשרה ונהנים מאד לשמוע שהם אוהבים לבוא 
לפעולות. הצלחנו להתחבר מאוד לחניכים, יש לנו ממש קשר טוב 
עם כל אחד ואחת מהם ואנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לעזור 
להם בכל פעם שקשה להם. בסניף יש הרגשה משפחתית, שתמיד 
מעניקה תחושת ביטחון וכולם עוזרים אחד לשני, כאשר כל חניך 

או מדריך שיש לו בעיה ישר עוזרים לו לפתור אותה. 
לסיכום, רצינו להגיד שאנחנו מרגישים נורא מחוברים ושההדרכה 

עוזרת לנו בכך שהיא נותנת לנו כלים לחינוך.

שני אלטמן – קבוצת יבנה
קוראים לי שני ואני מתנדב בקייטנת 
בחופש  שנה  מידי  בקיבוץ.  אילן 
הגדול מגיעה אלינו לקיבוץ קבוצה 
מוגבלויות  עם  ונערים  ילדים  של 
למשך  לקייטנה  אילן  מעמותת 
שני  מארגנים  הקייטנה  את  שבוע. 
אנשי צוות בוגרים מהקיבוץ יחד עם 

הנוער של הקיבוץ מכיתות ז'-יב'. 
מדריכים  או שלישיה של  זוג  כל  הקייטנה,  תחילת  לפני  עוד 
וידאג  הקייטנה  במהלך  אחראי  יהיה  הוא  חניך שעליו  מקבל 

לכל צרכיו. 
אנחנו נמצאים עם החניכים מהשעה שהם קמים ועד השעה 
שהם נרדמים, ובמהלך היום נהנים איתם בפעילויות וסדנאות 

שאנחנו מארגנים. 

אני  אבל  פיזית,  מבחינה  מאוד  קשה  בשבוע  אומנם  מדובר 
מאוד  זה  כל  שקודם  מכיוון  חשובה  בו  שהשתתפות  חושב 
לצאת  החניכים  של  להורים  מאפשרים  אנחנו  בנוסף,  מספק. 
לשבוע של חופש. בשבוע הזה אפשר לראות איך הנוער של 
הקיבוץ נרתם כולו יחד למשימה של הצלחת הקייטנה, ולכך 
שהילדים שמגיעים יצאו בתחושה טובה, יהנו ורק יחכו לחזור 

שנה לאחר מכן.

הודיה גואטה - בן זכאי
 16 בת  ואני  הודיה  לי  קוראים 
ולומדת בתיכון בקבוצת יבנה. בשנה 
מבית  ילדים  חונכת  אני  האחרונה 
אליהם  הולכת  אני  היסודי.  הספר 
בשיעורים.  להם  ועוזרת  הביתה 
מדברים  סתם  גם  אנחנו  לפעמים 
אחות  להיות  כמו  זה  ומשחקים. 

גדולה וזו הרגשה טובה.

רותם גרינוולד - בית גמליאל
קוראים לי רותם ואני הקמתי ומתפקדת 
"עוז"  תנועת  סניף  של  כקומונרית 
בבן זכאי. תנועת "עוז" היא תנועת נוער

לכיתות א'-ג', והסניף שלנו בן שנתיים. 
לצד תפקודי כקומונרית, גם הדרכתי 
את אחד השבטים בשנה וחצי הראשונות.
כולל  כמרכזת הסניף  התפקיד שלי 
קשר  טכני,  וסידור  ארגון  של  ריכוז 
עם המושב וההורים והכנת התוכן החינוכי והפעולות. ההתנדבות 
הקטנים,  לגילאים  חינוכית  מסגרת  ליצירת  מבחינתי  חשובה 
שעדיין לא נכנסים לבני עקיבא, וגם חשובה לי ברמה האישית 
כי זה פרויקט שאני מלווה מההתחלה - משהו שהקמתי, שבניתי 

ואני רואה ממנו פירות.

הדר גברא - גבעת וושינגטון
מתנדבת  ואני  הדר  לי  קוראים 
בעמותת חסדי עירית, שבה אורזים 
יכולות  מעוטות  למשפחות  אוכל 
וושינגטון.  בגבעת  רביעי  יום  בכל 
בחסדי  מתנדב  כולו  הגבעה  נוער 

עירית ואנחנו נהנים מזה מאוד. 
בהתחלה אנחנו מכינים את השקיות 
עם הירקות, ולאחר מכן עוברים עם 
לנו  עובר  הזה  ההתנדבותי  הערב  לחבילות.  ואוספים  ארגזים 

בכייף ובצחוק עם החברים, ובסופו אנחנו מרגישים מסופקים.
יש הרגשה טובה כשעוזרים ומתנדבים בשמחה, ושאנחנו באים 

לחסדי עירית אנחנו גם נהנים וגם עושים מצווה.
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קים
מפרגנים לעס מפרגנים לעסקים בחבל יבנה

אל
מלי

ת ג
בי

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

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

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

יבנה
קבוצת 

גלים
יר 

נ

צוג
הר

נווה 
בעלת העסק: טלי סיני.

ההתמחות שלי: עיצוב גרפי רב תחומי, עיצוב תדמית ומיתוג 
בטכנולוגיית  אתרים  ובניית  עיצוב  וקטנים,  בינוניים  לעסקים 
וורדפרס, עיצוב לוגו וסמלים, עיצוב אריזות וקטלוגים, שילוט 

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

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

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

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

וסבירים.
פרטים ליצירת קשר: 054-4530331.

מנהלת חדשה למחלקת רישוי עסקים של המועצה

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

פגשנו אותה לשיחה קצרה על פעילותה של המחלקה.

מהם תחומי פעילותה של המחלקה 
לרישוי עסקים?

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

רישיון עסק". 

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

לקבלת אישור ההנגשה". 

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

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

מאוחר יותר".

טלי סיני 
סטודיו לעיצוב גרפי

אושרת עקיבא 
צלמת מקצועית

סטודיו אילה

טרם שונה

בסופו נערכה תערוכת תמונות 
אותן צילמו משתתפי הקורס

לאחרונה קיימו המועצה והמתנ"ס קורס צילום סביבתי 
בהדרכת הצלם אלון קירה תחת הנושא: 

"סיפור מקום – החיבור שלי למקום שלי", 
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וקב"ס  צהרונים  רכז   – אושרוביץ  נמרוד 
במחלקת החינוך

נמרוד, נשוי ואב לשניים, גר במושב 
שנה  כחצי  מזה  ועובד  תימורים 
עסק  חייו  כל  החינוך.  במחלקת 
למועצה   שהגיע  ולפני  בחינוך, 
סדיר(  ביקור  )קצין  כקב"ס  עבד 
בפנימייה. ששמע שמחפשים קב"ס 

לחבל, הוא ישר קפץ על ההזדמנות.
בתפקידו כקב"ס אחראי על מניעת 
הספר.  מבית  ילדים  של  נשירה 
ילדה שלא מגיעים לבית הספר מספר  או  ילד  ישנם  כאשר 
ימים, נמרוד פועל בשיתוף עם ההורים ובית הספר על מנת 
של  הרשותי  הרכז  הוא  נמרוד  בנוסף,  הבעיה.  את  לפתור 
כנדרש  פועלים  מוודא שהצהרונים  כך  ובמסגרת  הצהרונים, 
מרכז  אלה,  משמעותיים  תפקידים  לשני  מעבר  וכמצופה. 
נמרוד גם את פרויקט המרתונים לבגרויות של המרכז לקידום 
מצוינות, וכן את נושא החונכות האישית והקבוצתית במועצה.
הדרך  היא  השלווה  הקסם,  היא  "הפשטות  לחיים:  מוטו 

והאהבה היא המהות''.

מאור ברטוב – אחראי חוגים וקייטנות 
במתנ"ס חבל יבנה

מאור, נשוי, גר במושב שפיר ועובד 
חודשים.  שלושה  מזה  במתנ"ס 
לאחר שהשתחרר מצה"ל, בזמן 
לפני  זמנית  עבודה  שחיפש 
שהמועצה  שמע  הגדול,  הטיול 
מחפשת מחליף זמני למירן גברא, 
והקייטנות  החוגים  אחראית 

שיצאה לחופשת לידה. 
ההזדמנות,  על  מיד  קפץ  מאור 
רחב  מגוון  עם  עובד מאור  ונכנס לתפקיד. במסגרת תפקידו, 
מאוד של גורמים, בהם מדריכי החוגים, המורים בבתי הספר, 
הורי הילדים בחוגים ועוד. בתפקידו מאור בוחן כל העת מה 
טוב בחוגים ומה יש לשנות, לשפר ולהתאים. כמי שבילה את 
שנות ילדותו בקיבוץ קבוצת יבנה, מאור שמח על ההזדמנות 

לעבוד במועצה בה גדל.

נעים להכיר

נעמה אבינון – עובדת סוציאלית 
במחלקה לשירותים חברתיים

מרחובות.  לשלושה  ואם  נשואה  נעמה, 
כחודשיים.   לפני  בתפקידה  החלה 
תוכניות:  שלוש  מרכזת  נעמה 
המקנה  תומכת",  "קהילה  תוכנית 
בתחום  ביטחון  רשת  לגמלאים 
ביקור  שירותי  באמצעות  הרפואי 
פעילות  לצד  ואמבולנס,  רופא 
באמצעות  קלים  ותיקונים  חברתית 
לקשישים  המיועדת  ביתית",  "תעסוקה  תוכנית  בית;  אב 
יוצאים את ביתם. במסגרת התוכנית  שמסיבות שונות אינם 
זוכים הקשישים לשירות של עובדת תעסוקה, המגיעה לביתם 
לשעה בשבוע, איתה הם מבצעים פעילות מלאכה או יצירה 
ונבנה קשר אישי וחברתי, התורם להפגת הבדידות ולשמירת 
תוכנית  היא  השלישית  התוכנית  עדינה;  מוטוריקה  יכולות 

"יתד" עליה תוכלו לקרוא בגיליון זה.
מוטו לחיים: "עושים באהבה או שלא עושים בכלל".

אדוארד )אדי( קצפוב - מפקח
אדי, נשוי ואב לילדה גר בבני עייש. 
7 שנים,  הוא משמש כמפקח כבר 
כאשר את עבודתו בחבל החל לפני 
כ-4 חודשים, אחרי ששמע שהמועצה

הוציאה מכרז לתפקיד פיקוח.
במסגרת תפקידו במועצה משמש 
ואחראי  תכליתי  רב  כמפקח  אדי 
על אכיפת כלל החוקים העירוניים 
אדי  בנוסף,  ועוד.  סביבה  איכות  עירוני,  עזר  חוקי  חנייה,   -
מסייע במחלקה לרישוי עסקים בפתרון בעיות בעסקים הקיימים 

במועצה.
מוטו לחיים: אם תקפיד להיות עצמך, הכל כבר יסתדר מעצמו.

ללה מוסאייב – אחראית הנהלת חשבונות 
ללה, נשואה ואם לשלושה גרה בכרם 
שנה  מזה  במועצה  ועובדת  ביבנה 
הגיעה  לתפקיד  חודשים.  וארבעה 
שסיפר  שהכירה,  חשבון  רואה  דרך 

לה על המשרה.
במסגרת תפקידה אחראית ללה על 
כאשר  במועצה,  החשבונות  הנהלת 
ספקים  מול  מתבצעת  עבודתה  עיקר 

שונים איתם עובדת המועצה. 
מוטו לחיים: "לשבח לאדון הכל".

שלומית אלמוג – מנהלת המחלקה 
לאזרחים ותיקים במתנ"ס חבל יבנה

נכדים,  לעשרה  סבתא  שלומית, 
במתנ"ס  תפקידה  את  החלה 
לפני כשנה, לאחר שבעבר הייתה 

מנהלת העמותה לחבר הוותיק.
במסגרת תפקידה, אחראית שלומית 
הגיל  לקהילת  הפנאי  נושא  על 
 62 מגיל  )נשים  במועצה  השלישי 

וגברים מגיל 67 לגברים(. 
במסגרת התפקיד היא אחראית על 
הרישום, הניהול והארגון של כלל הפעילות לאזרחים הוותיקים, 
השלישי,  לגיל  הרצאות  המקיימת  ח"י  מכללת  את  הכוללת 
ארגון טיולים )סיורי בוקר לגיל הרביעי וטיולים לגיל השלישי(, 

וכן ניהול של חמישה מועדוני ותיקים ביישובים השונים.
מוטו לחיים: "תמיד לחייך, אבל תמיד!".

קים
מפרגנים לעס מפרגנים לעסקים בחבל יבנה

בעלת העסק: מירי שקד.
לעיסוי  הורים  מדריכת  לידה,  לאחר  דולה  שלי:  ההתמחות 
תינוקות מטעם העמותה הבינלאומית IAIM, מעבירה סדנאות 

לנשים לאחר לידה.
הייחודיות שלי: דולה לאחר לידה זהו תחום שאינו מוכר מספיק, 
אך מאוד מאוד חשוב למשפחות לאחר לידה. אני מגיעה לבית 
היולדת ונפגשת עם האם ועם האב לפי רצונם ומקשיבה לצורך 
על  שיקלו  לפתרונות  מגיעים  אנו  ביחד  משפחה.  אותה  של 

המשפחה בתקופה זו.
ישנם  הלידה  שלאחר  שבתקופה  טבעי  "מאוד  מאמין:  אני 
והדרכה  ליווי  תמיכה,  שבעזרת  מאמינה  ואני  וקושי  בלבול 
מתאימים החוויה המדהימה, אך הלעיתים גם מאוד מאתגרת, 
של התקופה שלאחר הלידה, יכולה להיות רגועה ובטוחה יותר".

פרטים ליצירת קשר:
 050-2070113    אם הדרך מירי שקד

www.mhaderech.co.il 
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בעלת העסק: מדי מייזליק.
רייקי  בהילינג,  מטפלת   מדי  שנה   25 מזה  שלי:  ההתמחות 
ופרחי באך. הטיפול כולו נעשה בשילוב מודעות אישית. בנוסף, 
מדי היא רייקי מאסטר המלמדת רייקי בכל הרמות, סדנאות 

ריפוי בהילינג, מודעות, מדיטציה ומפגשים חד פעמיים.
הייחודיות שלי: הסדנאות מועברות בצורה חווייתית וניתן 

לחזור עליהן שוב ללא תשלום נוסף.
ביכולת שלנו לשנות את מציאות  "אני מאמינה  אני מאמין: 
חיינו באמצעות הגדים, חשיבה  חיובית, שינוי דפוסי התנהגות 
את  יש  אלו,  בכל   - באנרגיה  משולבת  תודעתית  ועבודה 

היכולת להביא מרפא לגוף ולנפש". 
פרטים ליצירת קשר:

medi.meizlik@gmail.co.il  054-777-1414  

אם הדרך - מירי שקד

מדי מייזליק - יעוץ אבחון וטיפול באנרגיות
בעלת העסק: סימה ששון, יוצרת, אמנית רב תחומית ומדריכת 

סדנאות.
ההתמחות שלי: מגוון של סדנאות נגרות קלה, בטון, שרשראות. 

זוגות,  נשים,   - גילאים  של  רחב  למגוון  מותאמות  הסדנאות 
נוער וילדים. הסטודיו נמצא בתוך כרם הענבים בקיבוץ, מיקום 

המעורר השראה ודיאלוג בין הפנים והחוץ.
אני מאמין: "יש בי אהבה גדולה לחומר ולעבודת כפיים ואני 
מחוויה  וליהנות  להתנסות  ליצור,  יכול  אחד  שכל  מאמינה 
בחוויה  רואה  אני  סיפוק.  ובעיקר  למידה  אומנות,  שכוללת 
מוצר  ליצור  ביכולת  עצמי  לסיפוק  גדולה  חשיבות  ובדרך, 

בעיצוב הייחודי לכל אחד".
פרטים ליצירת קשר: 

SIMART    050-6998689 
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בעלת העסק: שרה אריאל, בעלת תואר שני בסוציולוגיה ובוגרת 
.One Life קורס מאמנים של

 - ורצונות  הנותן מענה למגוון מטרות  אימון  ההתמחות שלי: 
יחסים  מערכות  שיפור  ארגוניים,  תהליכים  קידום  זמן,  ניהול 
ועוד. תהליך האימון חושף  אישיות, תכנון הצעד הבא בחיים 
את ארגז הכלים האישי של המתאמן, שיש בו ערכים, חוזקות 
היומיום  בחיי  אישית  מנהיגות  מיומנויות של  ומפתח  ויכולות, 

וכלים מעשיים להשגת מטרות.
והוויה   )doing( עשייה   – מישורים  בשני  העיסוק  שלי:  הייחודיות 
)being(. השילוב בין עשייה והוויה מפעיל את מכלול המשאבים 
אישית  העצמה  לחוות  לו  ומאפשר  המתאמן,  של  האישיים 
ומשמעות יחד עם השגת מטרותיו האישיות בכלל תחומי החיים.

אני מאמין: "כל אדם יכול להוביל שינוי בחייו. לכל אחד מאתנו 
בחיים,  שלנו  החופשית  הבחירה  את  להרחיב  אפשרות  יש 

לפעול ולהשיג את מטרותינו".
פרטים ליצירת קשר: 

Sara Ariel    050-6998665 
sara.ariel665@gmail.com 
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שרה אריאל - אימון אישי



 מרכז קהילתי חבל יבנה

מרוץ ח"י ה-5

16:00  כינוס וחלוקת ערכות
 17:00  מקצה אפרוחים

)400 מטר( ילדי גנים  
 17:05  מקצה אפרוחים

)400 מטר( כיתות א'-ב'  
17:20 מקצה  5 ק”מ תחרותי
17:25 מקצה 2 ק”מ תחרותי
17:30 – מקצה 2 ק"מ עממי

18:45 טקס סיום בהנחיית תיאטרון "פויקה"

עממי: מקצה אפרוחים 20 ש"ח | מקצה 2 ק"מ 30 ש"ח 
תחרותי יחיד: 2 ק"מ 40 ש"ח | 5 ק"מ 40 ש"ח 

 תחרותי למשפחות:  2/5 ק"מ הורה+ ילד 70 ש"ח |  הורה + 2 ילדים 90 ש"ח |  הורה + 3 ילדים 100 ש"ח

ההשתתפות בהפנינג ובסדנאות הינה ללא עלות ! דוכני מזון בתשלום

הרשמה באתר
http://h-yavne.sportweb.co.il

מרוץ משפחות
בסימן 70 שנה למדינה
3.5.18  ל”ג בעומר

כולל הפנינג
וסדנאות מיוחדות

לכל המשפחה


