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"כל שנה ושנה מוריק הדשא 

ועולה החמה ויורד המטר 

כל שנה ושנה אדמה מתחדשת 

מלבין החצב ומזהיב ההדר 

כל שנה נולדים אנשים לרוב 

לדמעות ולצחוק, לאחוה ושינאה 

יש מישהו הרוצה רק טוב 

גם השנה..." 

)גם השנה, לאה גולדברג(

ְוַהֲחִזיֵרנּו  ַלֲעבֹוָדֶתָך,  ַמְלֵכּנּו  ְוָקְרֵבנּו  ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך,  "ֲהִשׁיֵבנּו 
ִבְתׁשּוָבה ְשֵׁלָמה ְלָפֶניָך ָּברּוְך ַאָּתה ה' ָהרֹוֶצה ִּבְתׁשּוָבה". 

נוסח הברכה בתפילת שמונה עשרה שתיקנו אנשי כנסת 
הגדולה, מעורר תמיהה. לכאורה, הייתה צריכה להיות הבקשה 
הראשונה בקטע תפילה זה: "החזירנו בתשובה שלמה לפניך", 
או  מרע,  לסור  בליבו  ויגמור  מחטאיו  יסור  שהאדם  ולאחר 
אז יוכל לבקש ולפנות לקב"ה כבן אל אביו - "השיבנו אבינו 
בו  למקום  בו,  הייתי  שכבר  למקום  חזרה  השיבני  לתורתך". 
נמצאתי קרוב לתורתך, "וקרבנו מלכנו לעבודתך" - זוהי פניה 
הנתין את מלכו  עבודת  אל המלך, שמצפה שדרך  נתין  של 

תיווצר הקרבה המיוחלת למלך. 
בתפילה  המופיע  המיוחד  הסדר  משמעות  את  לברר  כדי 
תשובה  שבעלי  "במקום  אבהו:  רבי  דברי  את  נצטט  הנ"ל, 
לד,  )בבלי, ברכות דף  אינם עומדין"  גמורים  עומדין צדיקים 
עמוד ב( והלא, גם דברי חז"ל אלו תמוהים ביותר. האם יעלה 
על הדעת, שאדם שחטא ועבר על איסורי תורה בעשה ולא 
תעשה, לאחר שחזר בתשובה, יהיה אדם כזה במעמד רוחני 
נשגב יותר מאדם שכל חייו נשא ונתן בתורה ובאמונה והקפיד 

על קלה כבחמורה?!  
אדם  ידמה  "ואל  אומר:  זו  לסוגיה  בהתייחסו  הרמב"ם 
בעל תשובה, שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות 
והחטאות שעשה, אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני 
הבורא כאילו לא חטא מעולם ולא עוד, אלא ששכרו הרבה, 
אמרו  יצרו.  וכבש  ממנו  ופירש  החטא  טעם  טעם  שהרי 
גמורין  צדיקים  אין  עומדין  תשובה  שבעלי  "מקום  חכמים: 
יכולין לעמוד בו"... כלומר, מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא 
)משנה  מהם".  יותר  יצרם  כובשים  שהן  מפני  מעולם  חטאו 

תורה, ספר המדע, הלכות תשובה, ז', הלכה ד'(
בכיוון  אחרת,  בצורה  גם  הדברים  את  לראות  ניתן  אולם, 
לשני  פונים  הנ"ל  במאמר  וחז"ל,  ייתכן   - שונה  חשיבה 

טיפוסים שונים, שניהם בעלי דרגה רוחנית גבוהה. האחד, אכן 
ירא שמים, שומר ומקפיד על המצוות, אולם, נשאר עומד על 
ונקרא לצורך העניין "צדיק גמור". הוא חושב שהוא  מקומו, 
צדיק גמור....וכי יש מושג כזה? וכי יש אדם מושלם בתכונה 
כלשהי? והלא גם גדול בתורה לנצח יקרא "תלמיד חכם" מפני 
שתמיד יישאר בגדר תלמיד ויוכל להוסיף, להעמיק ולהרחיב 
המסתקרן  השואף,  הטיפוס  הוא  השני,  וידיעותיו.  בלימודו 
והמתאווה להתרומם ברוחניותו ולהתעלות בעבודת ה', הנקרא 
בפי חז"ל "בעל תשובה". זהו האדם שאינו דורך במקום, כפי 
במקום  נמצא  "שהאדם  החסידות,  דרך  על  מתואר  שהוא 
שהרצון שלו נמצא". הוא עדיין לא הגיע למימוש רצונו אבל 
ולא  קשה  זה  אם  וגם  מדרגה,  כבר  הוא  לעלות  הרצון  עצם 
נראה משמעותי, הרי שההשתדלות והרצון הם חלק מעבודת 

ה' שלו.
כפי שאומר בעל התניא על המשנה באבות ד', א' - "איזהו 
עשיר? השמח בחלקו"....: "רוחניות וגשמיות הפכים הם בעצם 
גדולה  מעלה  בעל  הוא  בחלקו  השמח   – בגשמיות  מהותם. 
ביותר, וברוחניות השמח בחלקו הוא חסרון גדול ביותר והוא 

יורד ונופל...".
כאשר אנו מתפללים: "ֲהִשׁיֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך, ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵכּנּו 
ַלֲעבֹוָדֶתָך".... נתפלל מתוך צניעות וענווה ונזכור שאנו ראויים 
"החזירנו  של  בדרגה  אנחנו  אם  רק  הזו,  הבקשה  את  לבקש 
תשובה",  "בעלי  של  ובמקום  בדרגה  לפניך",  שלמה  בתשובה 
ומצפה להישגים רוחניים  מקום של הלא מושלם, המשתוקק 
אותם ימלא בעשייה מתמדת "כי אדם לעמל יולד" )איוב ה' ז'(.
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נשמח אם תיצרו קשר עם מתנ"ס חבל יבנה 
בטלפון: 08-8622101

תושבים יקרים,

המחכות  הבטחות,  מלאת  חדשה  שנה  אל  ופנינו  מאחורינו,  הגדול  החופש  ימי 
ומצפות לכל אחד ואחת מאתנו ולכולנו כקהילה.

הבטחה של צמיחה, שכן הגם שלעיתים נראה כי שנה אחת מתמזגת אל הבאה 
כולנו.  עבור  חדשות  הזדמנויות  עמה  מביאה  שנה  שכל  שנזכור,  חשוב  אחריה, 
בכל  חדשים  מחוזות  אל  אופקינו  את  ולהרחיב  להתקדם  להתפתח,  הזדמנויות 

המישורים – האישי, המשפחתי והקהילתי.
נצליח  כך שהשנה  הפועל,  הכוח אל  מן  בנו  הכוחות הטמונים  להוצאת  הבטחה 
לגבור על המכשולים העומדים בדרכנו לעבר השתפרות והשגת היעדים שהצבנו 

לעצמנו.
הדרכים  את  למצוא  החיים  מרוץ  בתוך  שנדע  המשפחה,  ערכי  לחיזוק  הבטחה 

לחיזוק הקשרים המשפחתיים ולנצל את הביחד לצבירת חוויות משותפות.
הבטחה לבנייה והתפתחות אישית, שבה נערום את אבני הערכים שלנו זו על גבי 

זו עד ליצירת מבנה אישיות איתן של כל אחד ואחת מאתנו.
הבטחה של בשורות טובות, ותקווה לגאולה שלמה במהרה בימינו. 

 בברכת שנה טובה,
משה ליבר
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אות הוקרה למועצה אזורית חבל יבנה 
על טיפוח וקידום הסביבה הירוקה והקיימות

קלינטק  ועידת  אירועי  במסגרת 
בגני  מאי  בחודש  שהתקיימה  ה-22, 
התערוכה בתל אביב, הוענקו תעודות 
יבנה  חבל  אזורית  למועצה  הוקרה 
בטיפוח  שהצטיינו  נוספות,  ולרשויות 
והקיימּות.  הירוקה  הסביבה  וקידום 
המשרד  מנכ"ל  במעמד  נערך  הטקס 
להגנת הסביבה, ישראל דנציגר, שברך 

והעניק את התעודות לזוכים.
מועצת חבל יבנה קיבלה את תעודת 
הרחבה  לעשייה  הודות  ההוקרה 
למען  האחרונות  בשנים  הנעשית 
חיסכון  לרבות  הסביבה,  איכות  קידום 
באנרגיה, טיפוח סביבה ירוקה וטיפול 
ביישובי  הן  וחיסכון,  בפסולת  מתקדם 

החבל השונים, והן ברחבי המועצה.

התעודה  הוענקה  הטקס,  במסגרת 
לידיהם של ראש המועצה, משה ליבר, 
ומנהל תחום הקיימּות ואיכות הסביבה 
רבות   שעושה  סימון,  גדי  במועצה, 
לירוקה,   על מנת להפוך את המועצה 
בנושא,  הפעילות  ומקיימת.  מטופחת 
וצוות  רוזן  ענת  של  בליוויה  נערכת 
איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד-
המועצה  לצד  שעומדים  יבנה,  חבל 

בקידום הסביבה הירוקה. 
כבוד  אות  היא  זו  הערכה  "תעודת 
"נמשיך  סימון.  גדי  מציין  למועצה", 
לקדם את נושא איכות הסביבה בחבל, 
רווחת  למען  מכך,  המשתמע  כל  על 

ואיכות חייהם של התושבים".

מופע מיוחד לציון 70 שנה לבית גמליאל
השנה  מציין  גמליאל  בית  מושב 
העלו  כך  ולרגל  להקמתו,  שנה   70
התושבים הצגה מיוחדת בשם: "הקוסם 
המבוססת  ההצגה,  גמליאל".  מבית 
מארץ  "הקוסם  הידוע:  הסיפור  על 
ובמהלכה  המושב,  בחיי  עוסקת  עוץ", 
הובאו סיטואציות רבות מחיי היומיום, 
התושבים,  מתמודדים  עמן  דילמות 
שעולים  טובים  ופחות  טובים  דברים 
נעשה  העיבוד  ועוד.  במושב,  מהחיים 
קטעי  שילוב  תוך  מחזמר,  של  בצורה 
ההצגה  ווידאו.  ריקוד  שירה,  משחק, 
בקהל  כאשר  עצמו,  במושב  הוצגה 
ישבו לא פחות מאלף איש, והעלאתה 
התאפשרה הודות למימון של המועצה 

והמחלקה לתרבות יהודית.

ההצגה וההפקה היו על טהרת אנשי 
אחרון  ועד  מהבמאי  החל  המושב, 
בהתנדבות.  כולם  שעבדו  השחקנים 
על מלאכת הבימוי הופקדה, אלישבע 
שטאל, שגם יזמה וכתבה את ההצגה 
המופע  במהלך  כתיבה.  צוות  עם  יחד 
הופיעו כ-100 איש על הבמה, מגיל 6 

ועד גיל 80, בהם שחקנים ורקדנים. 

חמישה  הוקלטו  ההצגה  לצורך 
שירים שהושמעו במהלכה, וכן הוקרנו 
הופקו  הם  שגם  סרטונים,  שלושה 
ובוצעו על טהרת בני המקום, ואפשרו 
בערב  להשתתף  נוספים  לתושבים 
הוקרן  עצמו  המופע  כאשר  המיוחד, 

על גבי מסך לד גדול.
המופע,  של  הראשית  המפיקה 
על  העבודה  כי  מציינת  נווה,  עופרה 
בדיוק.  שלמה  שנה  נמשכה  המופע 
מהמעמד  מאוד  נפעם  היה  "הציבור 
הפידבקים  הערב  ולאחר  ומההצגה, 
מאוד",  חיוביים  היו  התושבים  של 
נווה מספרת. "הציבור הופתע מהרמה 
רבים  ותושבים  ההצגה  של  הגבוהה 
מאליו  ברור  דבר  זה  אין  כי  ציינו, 
שמופע כזה עולה ביישוב קטן כשלנו".

מסורת מרגשת – מפגשי חיילים וניצולי שואה בקבוצת יבנה
כמידי שנה, גם לקראת יום השואה 
קבוצה  יבנה  לקבוצת  הגיעה  האחרון 
מטייסת  וחיילים  מפקדים   40 של 
תעופה המוצבת בתל נוף, למפגש עם 
ניצולי שואה, שנערך באולם האירועים 
ארוכת  במסורת  מדובר  הקיבוץ.  של 
שמפקדי  לאחר  החלה  אשר  שנים, 

יבנה  קבוצת  עם  קשר  יצרו  הטייסת 
הקיבוץ.  בני  ניצולים,  לפגוש  בבקשה 
עם  המפגש  שנה  מידי  מתקיים  מאז, 
הולך  השנים מספרם  הניצולים, שעם 
מי  נפטרו.  כבר  מהם  ורבים  ופוחת 
שמתאם את הביקור במסירות לאורך 
דוד  יבנה,  קבוצת  חבר  הוא  השנים 

  חדשות המועצה   חדשות המועצה 

הראל, שהנושא קרוב לליבו.
אישיים  מפגשים  סדרת  לאחר 
של  שונות  קבוצות  עם  הניצולים  של 
אותו  מרגש  טקס  התקיים  חיילים, 
הוענקו  ובסיומו  הטייסת,  חיילי  הכינו 
המפגשים  לניצולים.  הוקרה  תעודות 
היו מיוחדים, כאשר לרבים מהחיילים 
זהו למעשה מפגש ראשון עם ניצולים 

במחנות  המשרפות  עשן  את  שנשמו 
המוות ושרדו. 

ראש  גם  השתתף  הסיום  בטקס 
את  שברך  ליבר,  משה  המועצה, 
ההתמדה  ועל  היוזמה  על  הטייסת 
בעין  עין  להיפגש  שנה  בכל  להגיע 
חשוב  מפגש  "זהו  הניצולים.  עם 
ומרתק שתורם לכולם, ובמרכזו נתינה 

ציין  האדם",  ואהבת  קבלה  בה  שיש 
לניצולי  שני  דור  בעצמו  שהוא  ליבר, 
הוריו  על  לנוכחים  סיפר  ליבר  שואה. 
מיהדות הונגריה, ששרדו את השואה, 
והזכיר את הרבים מקרב בני משפחתו 
רק  שהושמדו  זו,  מפוארת  ומיהדות 

בשל היותם בני העם היהודי.

חניכי עמותת חברים לרפואה התארחו בבני דרום
דרום  בני  נוער  אירח  מאי,  בחודש 
"חברים  עמותת  של  חניכים  כ-25 
בין  ותומכת  שעוזרת  לרפואה", 
פיזיות  מוגבלויות  עם  בילדים  השאר 
הילדים  מחלקת  וקוגניטיביות. 
הילדים  את  מוציאה  העמותה,  של 
מסיבות,  כיף,  ימי  נופש,  לשבתות 
על  וחורף,  קיץ  מחנות  אירועים, 
נופים,  ולחוות  ליהנות  שיוכלו  מנת 
מיוחדת.  ואווירה  אוויר  היסטוריה, 
שהעמותה  והפעילויות  השבתות 
מקיימת עבור הילדים כוללות הצגות, 
מעשירות  ועוד,  מחנות  אטרקציות, 

ומאפשרות  הילדים  של  עולמם  את 
האישי  מהכאב  קצת  לנוח  להם 
מהם  שרבים  החברתי,  ומהבידוד 
חווים. כמו כן, השבתות גם מסייעות 
רבות למשפחות עצמן, בעצם יצירת 
קצר  זמן  פסק  לקחת  האפשרות 

וההתמסרות  מהטיפול  והתאווררות 
הגדולים הנדרשת לילדיהם. 

צופיה, רכזת נוער בני דרום מטעם 
כולה  "השבת  והמתנ"ס:  המועצה 
נערכה בהובלתו של הנוער המופלא 
ממשפחות  גדולה  עזרה  לצד  שלנו, 
ובקידוש.  באירוח  שסייעו  המושב, 
תהיה  אין ספק שהחוויה של השבת 
הנוער  לבני  לחניכים,  לטובה  זכורה 
שנים  לעוד  כולו  המושב  ולתושבי 
רבות. אנחנו כבר מחכים לארח שוב 

את חניכי העמותה בשנה הבאה".

"נגיל ונשיש בזאת התורה"–
ספר תורה חדש הוכנס בכרם ביבנה

חג  לקראת  הכנה  יום  במסגרת 
השבועות ותחת הכותרת ''כאיש אחד 
בלב אחד'', הוזמנו בוגרי ישיבת כרם 
יבנה,  חבל  ותושבי  לדורותיה  ביבנה 
שנתרם  חדש,  תורה  ספר  להכנסת 
לפי צוואתו של נחמיה בן משה מכבי, 

ז''ל.
שיעורים  התקיימו  היום  במסגרת 
התקיימה  ובמקביל  ונשים,  לגברים 
פעילות לילדים בסימן חג מתן תורה. 
ידי  על  הועברו  המרכזיים  השיעורים 
הרב  נתניה,  העיר  של  הראשי  רבה 

לשעבר,  הישיבה  ונשיא  בר,  קלמן 
נשאו  גרינברג.  עוד  מרדכי  הרב 
והרב  סרף  גבריאל  הרב  דברים: 
אהרון פרידמן, העומדים כיום בראש 
האותיות  כתיבת  למעמד  הישיבה. 
מכובדים  הוזמנו  בספר  האחרונות 
משה  המועצה  ראש  ביניהם  רבים, 
ליבר, גזבר המועצה דורון לוז, מנכ"ל 
יקי  וושינגטון  גבעת  החינוך  קריית 
הספר,  כתיבת  בסיום  ועוד.  סעדה, 
מצווה,  ריקודי  של  תהלוכה  יצאה 

אותה ליוותה להקת להבה.

טקס פרסי "חינוך לערכים" התקיים במכללת גבעת וושינגטון
כנס "חינוך לערכים" הרביעי התקיים 
גבעת  החינוך  בקריית  השנה  גם 
וושינגטון, תחת הנושא: "יד אחים לכם 
בני  לתנועת  בהצדעה  לאן?"  שלוחה- 
טקס   נערך  הכנס,  במסגרת  עקיבא. 
חלוקת פרסי "חינוך לערכים" המרגש. 
הנהלת  יו"ר  ידי  על  הוענקו  הפרסים 

סעדה,  יקי  והמנכ"ל  דל  בנצי  הגבעה 
בהנחלת  יומם  כל  שעוסקים  לאנשים 
הפרס  מקבלי  הבאים.  לדורות  ערכים 
היו פרופ' דב רפל ז"ל- מייסד מכללת 
וושינגטון, בלהה ששר - מורה,  גבעת 
וושינגטון  בגבעת  ומנהלת  מחנכת 
ראש   - ג'רבי  שלום  שר  שנה,   40 זה 
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מנהלת השירות הלאומי אזרחי היוצא, 
"חסדי  עמותת  מנהל   - חמדני  ויניב 
חיים  מפעל  על  פרס  בנוסף,  עירית". 
לתנועת בני עקיבא, הוענק למזכ"ל בני 

עקיבא, יאיר שחל.
יו"ר  של  ברכה  בדברי  נפתח  הכנס 
הנהלת קריית החינוך גבעת וושינגטון 
בנצי דל, ונשיא המכללה פרופ' אהרון 
מעוררי  דברים  נשא  כן,  כמו  גדנקן. 

השראה הרב הראשי לישראל לשעבר, 
על  שדיבר  לאו,  מאיר  ישראל  הרב 
ולעם  בכלל  לחברה  הערכים  חשיבות 
היהודי בפרט, מימי המקרא ועד ימינו. 
להודות  היתר,  בין  נועד,  "הכנס 
שהובילו  מסורים  חינוך  אנשי  לאותם 
אמר  ערכים",  חדור  נוער  של  דורות 
זה,  מכנס  נצא  כי  "תקוותי  דל.  בנצי 
כלפי  מוסט  לערכים  החינוך  כאשר 

של  הציבורי  היום  סדר  לראש  מעלה 
במדינת  החינוך  מערכת  קברניטי 
ישראל, והוא אשר יהיה המדד העיקרי 

לבחינת הישגי מערכת החינוך".
במיוחד  מרגש  במופע  נחתם  הכנס 
פשוטים",  "חלומות  תיאטרון  של 
צרכים  עם  שחקנים  קבוצת  הכולל 
עצמם  לממש  השואפים  מיוחדים, 

ולהגשים את חלומותיהם, ככולנו.

מסכמים קיץ של כיף בקייטנות החבל

החופש הגדול מאחורינו, ואנו נמצאים בראשיתה של שנת הלימודים. לפני שאנו צוללים 
ובמחנות  לנו בקייטנות  גדוש הפעילויות שהיה  זה הזמן לסכם את הקיץ  לשנה החדשה, 

החבל, בהם השתתפו כ-1000 ילדים.

בית ספר של החופש הגדול
גם השנה, הפעיל מתנ"ס חבל יבנה 
הגדול  החופש  של  הספר  בית  את 
בבתי הספר עמיח"י ונועם חבל יבנה, 
בקבוצת  הילדים  מבתי  בחלק  וכן 
למעלה  חלק  לקחו  בפעילות  יבנה. 
מ-300 מילדי החבל, שנהנו משלושה 
אטרקטיבית  פעילות  של  שבועות 

ומהנה וארוחת בוקר ללא תשלום.
מנהלת מתנ"ס חבל יבנה, עדי רום, 

בית  שפעילות  העובדה  כי  מציינת 
מופעלת  הגדול  החופש  של  הספר 
איגוד  אפשרה  המתנ"ס,  ידי  על 
השונות  המחלקות  של  משאבים 
יום  דוגמת  מיוחדות,  פעילויות  וקיום 
ועוד.  בדרכים,  זהירות  יום  מדעים, 
מדגישה  אחרות",  מרשויות  "בשונה 
שלוש  כללה  בחבל  "הפעילות  רום, 
בהן  גיל  קבוצת  לכל  חוץ  פעילויות 

השתתפו הילדים, ביניהן ביקור בפארק 
אתגרים, סיור בשפד"ן, פעילות בנמל 
אשדוד, ביקור במוזיאון, ועוד. למרות 
מבחינה  גדולה  בהשקעה  שמדובר 
את  לקיים  חשוב  לנו  היה  תקציבית, 
להעניק  רצון  מתוך  החוץ  פעילויות 
פעילויות  של  רחב  מגוון  לילדים 
לתחושה  זקוקים  שהם  הבנה  ומתוך 

של קייטנה וכיף".

קייטנות הגנים בסבסוד משמעותי של המועצה והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל
בקייטנות  השתתפו  ילדים  כ-350 
לסבסוד  הודות  שהשנה  הגנים, 
המועצה והמשרד לפיתוח הפריפריה, 
נמוכה.  בעלות  פעלו  והגליל,  הנגב 
הקייטנות  לסבסוד,  הודות  כן,  כמו 
בסטנדרט  לפעול  אמורות  שהיו 
בסיסי שנקבע על ידי משרד הפנים, 

כללו  בהרבה,  גבוה  בסטנדרט  פעלו 
פעילויות מיוחדות, וכן שעות פעילות 
תוספת  ללא  זאת   - יותר  ארוכות 
תשלום מצד ההורים. הודות למאמץ 
הקבועים  החינוך  צוותי  של  הרב 
נשמר  גם  הצהרונים,  צוותי  בשיתוף 
הקייטנות  הילדים.  עבור  חינוכי  רצף 

כללו מגוון פעילויות, הצגות, סדנאות 
הפעולה  לשיתוף  והודות  וחוגים, 
לפעילויות  הילדים  זכו  המתנ"ס,  עם 
ביותר,  הגבוהה  וברמה  מיוחדות 
"אלומיני  הבינלאומי  המופע  דוגמת 
במוזיאון" שהתקיים במסגרת אירועי 

הפסטיחבל.

  המשך... חדשות המועצה 

קייטנת "ספורט וכיף" לילדי ד'-ו' בסבסוד המועצה
ד'-ו',  כיתות  ילדי  הגיל של  לשכבת 
וכיף,  ספורט  קייטנת  השנה  הופעלה 
בה השתתפו כ-60 ילדים. גם במקרה 
של  וסיבסוד  להשקעה  תודות  זה, 
אמורה  שהייתה  הקייטנה  המועצה, 
להיות בסטנדרט בסיסי בלבד שקבע 
גבוה  בסטנדרט  פעלה  הפנים,  משרד 

מיוחדות  פעילויות  שלל  עם  בהרבה 
כן,  כמו  להורים.  ללא תוספת תשלום 
עלות  מרבית  את  המועצה  סיבסדה 
לשבוע  אחת  יצאו  הילדים  ההסעות. 
קיימו  בבריכה,  נהנו  חוץ,  לפעילות 
פעילויות ותחרויות ספורטיביות שונות 

ונהנו מעוד שלל פעילויות מיוחדות.

מאות ילדי החבל השתתפו במחנות הקיץ השונים
השתתפו  החבל  מילדי  כ-350 
שונים,  בתחומים  הקיץ  במחנות 
רובוטיקה,  ותיאטרון,  דרמה  ביניהם 
הישרדות,  ספורט,  קפוארה,  אמנות, 
התקיימו  כן,  כמו  והתעמלות.  מחול 
משרד  במימון  מדעים  קייטנות 
בין  הפעולה  משיתוף  כחלק  המדע, 
המועצה והמשרד. הילדים נהנו משלל 
לליבם  הקרובות  ייחודיות  פעילויות 
ולתחומי העניין שלהם, דוגמת הפקה 

החדשים"  המלך  "בגדי  ההצגה  של 
וממנה  הדרמה  במחנה  שהועלתה 
נהנו ההורים וילדי הגבעה, ילדי  מחנה 
קפוארה הכינו כלי נגינה מיוחדים, ילדי 
ועוד.  בשטח  לשרוד  למדו  הסיירות 
במיוחד,  כייפיות  פעילויות  לצד  זאת 
טרמפולינות,  במתחם  פעילות  דוגמת 

ביקורים בבריכה ועוד.
במינה  ומיוחדת  נוספת  פעילות 
קייטנות  במסגרת  השנה  שהתקיימה 

משותפת  המונים  שירת  הייתה  הקיץ, 
החבל.  מילדי  כ-400  חלק  לקחו  בה 
השיר שנבחר היה השיר "כאן נולדתי", 
המסמל את החיבור למקום ולקהילה, 
בני  הצטרפו  הקייטנות  כשלילדי 
של  מכובדת  ונציגות  מבוגרים  נוער, 
שיר  יחדיו  כולם  לשיר  החבל,  ותיקי 
בתוצאה  לצפות  מוזמנים  לדור.  מדור 
המרגשת בדף הפייסבוק של המועצה.

עם הפנים לקייטנות תשע"ט
והמחנות,  עם סיומן של הקייטנות 
ההורים,  בקרב  סקר  המתנ"ס  קיים 
כחלק מתהליך תכנון הפעילות לקיץ 

הבא. לסקר חשיבות רבה, שכן מידי 
שנה צוות המועצה והמתנ"ס מתייחס 
ובונה על פיו את תוכנית  לתוצאותיו 

לכל  תודה  הבאות.  לשנים  העבודה 
ההורים שהשתתפו ובהצלחה לילדים 

בשנת הלימודים.

  חדשות המועצה 

ביצוע ההוצאות 
בשנת 2017
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בשנים האחרונות, משנה המועצה את אופייה, עם גדילתם 
ורצונות  צרכים  וכן  ההרחבות,  של  בנייתן  היישובים,  של 

חדשים של התושבים והיישובים. 
על  אסטרטגית  החלטה  במועצה  התקבלה  כך,  לאור 
העברת תחום הניהול והפיקוח של  השירותים המוניציפאליים 
לאחריותה. לאחר שנים רבות בהן שירותים אלה היו תחת 
למועצה,  האחריות  עוברת  היישובים,  ועדי  של  אחריותם 
המוניציפאליים  השירותים  על  ותפקח  תנהל  תרכז,  אשר 
תוך ראייה רוחבית של כלל הצרכים. זאת במטרה להעניק 
השירות  את  ולשפר  ולייעל  הדרוש  המענה  את  לתושבים 
לתושב. המהלך כולו נעשה בשיתוף פעולה הדוק עם ועדי 
היישובים, בתייעצות עימם ותוך מעורבותם בתהליכי התכנון 

השונים.

שירותי המחלקה החדשה
שירותים  "מחלקת  שתיקרא  החדשה  המחלקה 

מוניציפאליים", תהיה אמונה באופן ישיר על כל השירותים 
השירות  שיפור  על  וכן  המועצה,  ביישובי  המוניציפאליים 
חלק  כאשר  שלבים,  במספר  נעשה  זה  מהלך  לתושב. 
מהשירותים כבר נמצאים באחריותה וטיפולה של המועצה. 
אחד מאותם השירותים הוא פינוי הגזם והפסולת הגושית, 
המועצה.  באחריות  נמצא   2018 ינואר  מחודש  שהחל 
במסגרת זאת, קבעה המועצה נהלי פינוי חדשים, הכוללים 

בין היתר אזורי ומועדי פינוי, פיקוח ואכיפה.
האחריות,  את  המועצה  לוקחת  עליהם  נוספים  תחומים 
הינם אחזקת מתקני הספורט, מבני ציבור ומגרשי המשחקים 
שבמועצה, שדרוג גינות ציבוריות וליווי בעת הקמתן, הדברה 
מיחזור  רחובות,  טיאוט  מסוכנים,  עצים  סקר  ותברואה, 

וטיפול באשפה ובביוב הציבורי, ניקיון ונוי, ועוד.
תוכנית  לבניית  במועצה  נערכים   ,2019 שנת  לקראת 
שנתית, שתכלול היערכות תקציבית מחודשת של המחלקה 
החדשה, כחלק מהשלמת העברת כלל השירותים לאחריותה 

וטיפולה של המועצה.

מחלקה חדשה במועצה 
לשירותים מוניציפאליים 
יוצאת לדרך

פיקוח ורישוי עסקים
שני תחומים נוספים אשר עברו לאחריותה של המחלקה 

החדשה הם הפיקוח המועצתי ורישוי העסקים במועצה.
סדון,  כרמית  אחראית,  עליו  העסקים,  רישוי  בתחום 
העסקים  בעלי  את  ולכוון  לייעץ  ללוות,  המחלקה  תמשיך 
ועד  עסק,  לרישיון  הבקשה  הגשת  מתהליך  החל  בחבל, 
לקבלת הרישיון. כן תמשיך המחלקה במהלך הגדלת כמות 

העסקים במועצה, לצד הסיוע והליווי לעסקים הקיימים.
בתחום הפיקוח, הנמצא תחת אחריותו של פקח המועצה, 
אכיפת  על  החדשה  המחלקה  אחראית  תהיה  קצפוב,  אדי 

כלל החוקים העירוניים.

מוקד 106 בחזית השינוי 24 שעות ביממה 
המחלקה  של  להקמתה  המקדימות  מההכנות  כחלק 
המועצה  של   106 מוקד  כשנתיים  מזה  פועל  החדשה, 
המהווה פלטפורמה שירותית הכרחית לקשר עם התושב. 
מטרתו של המוקד לקבל ולאסוף מידע על הנעשה ביישובי 
המועצה, לרכז את הפניות והצרכים השונים ולפעול בהתאם. 
לשירותים  המחלקה  של  פתיחתה  מתהליך  כחלק 
מוניציפאליים, הועבר, כאמור, מוקד 106 לטיפולה. כל פנייה 
וצוות המחלקה מחויב לטיפול  שנפתחת במוקד מתועדת, 
בה מרגע פתיחתה, כאשר פנייה אינה נסגרת עד שלא ניתן 
המחלקה שם  וצוות  מתועדות,  השונות  הפניות  מענה.  לה 
דגש על רמת שירות גבוהה, יחס אישי ודיווח לפונים אודות 

התקדמות הטיפול בפנייה.
הבוקר  בשעות  כאשר  ביממה,  שעות   24 פעיל  המוקד 
והצהריים ניתן לפונים מענה אנושי מתוך המועצה, ולאחר 

הפניות  מתקבלות  הלילה,  ולאורך  העבודה  שעות  סיום 
בפניות  הטיפול  לצורך  לטיפול.  ומועברות  חיצוני  במוקד 

השונות, גויס איש אחזקה.
לפנות  החבל  תושבי  את  מזמין  החדשה  המחלקה  צוות 
למוקד 106 בכל פנייה או הערה, לרבות כלבים משוטטים, 
אשפה, תיקון תקלות וכשלים במבני ציבור, אכיפה )פיקוח(, 

ניקיון, תאורה, מפגעי רעש, תמרורים ושילוט תקול, ועוד.
יביאו  מובילה,  שהיא  והמהלך  החדשה  המחלקה  הקמת 
בשירות  משמעותי  ושיפור  התושבים  עם  הקשר  לחיזוק 

הניתן להם. 
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 מובילים במשחק המלכים – 
פעילות שחמט ענפה וברוכת הישגים במועצה

החבל,  לילדי  והפעילויות  החוגים  מגוון  מהעשרת  כחלק 
הוחלט לפני כשנתיים על קידום לימודי תחום השחמט במועצה. 
ראש המועצה, משה ליבר, שחמטאי ותיק בעצמו, הוביל ודחף 
את התחום, שזוכה כיום להיענות גדולה מצד הילדים וההורים 

לצד הישגים מרשימים אליהם הגיעו השחקנים.
פעילות השחמט במועצה נעשית היום בשתי מסגרות שונות. 
האחת, במסגרת הפעילות הבית ספרית בבתי הספר עמיח"י 
ונועם חבל יבנה, בהם מקיימת מחלקת החינוך של המועצה, 
ב'.  כיתות  לתלמידי  שחמט  חוג  טאוב,  רבקה  של  בהובלתה 
הולשטיין,  משה  והרב  שפרון  רחל  הספר,  בתי  שני  מנהלי 
השיעורים  ממערכת  אינטגרלי  כחלק  החוג  את  מקיימים 
כ-10  של  קבוצות  לשתי  מחולקת  כיתה  כל  התלמידים.  של 
יכול  אחד  וכל  אישי,  ליחס  זוכה  תלמיד  שכל  כך  תלמידים, 

להתקדם בקצב שלו ולהשיג את מטרותיו.
תומר גד, מדריך החוג מטעם חברת ינשוף, מסביר כי לצד 
רבה  התייחסות  ישנה  השיעור  בזמן  המשחק,  יסודות  לימוד 
תכנון,  יכולת  יצירתית,  חשיבה  פיתוח  חשיבה,  למיומנות 
ראייה מרחבית, ניצול זמן והבחנה בין עיקר לטפל, והכל דרך 
מיומנויות  להשליך  ניתן  כיצד  לומדים  התלמידים  השחמט. 
החשיבה  בדרך  להיעזר  ואיך  נוספים,  לימוד  תחומי  על  אלו 
קשורות  בעיות שלא  ופתרון  הלימודים  לשיפור  של השחמט 

למשחק, דוגמת תכנון הזמן בעת מבחן.
הפן  זהו  בשיעורים,  אליו  מתייחסים  שאנו  העיקרי  "הדבר 
התוכנית שעל  תומר.  והערכי של השחמט", מסביר  החברתי 
תוכנית  חשיבה",  "פלאי  נקראת  התלמידים  לומדים  בסיסה 

החינוך  משרד  ידי  על  ומאושרת  בעצמו  כתב  שתומר 
ללימוד בכל הארץ מכיתות א' עד י"ב. התוכנית מלמדת 
את הילדים להשליך מהמשחק על חיי היומיום. לדוגמה, 
כך  על  שמושם  בדגש  הדדי,  כבוד  על  לומדים  הילדים 
יריבים  לא  אבל  השחמט,  לוח  על  יריבים  הם  שאמנם 

כיצד   - להפסד  הקשור  בכל  היא  נוספת  דוגמה  בכיתה. 
לקבל ולהתמודד עם הפסד בפן הרגשי והחברתי, ההבנה מה 
יש  מוסף  ערך  איזה  מפסידים,  אם  גם  מהמשחק  מרוויחים 

למשחק, איך להתייחס לחברים בזמן המשחק, ועוד.
התלמידים הגיעו בשנה החולפת להישגים מרשימים ביותר, 
בבית  פברואר  בחודש  שהתקיימה  שחמט  בתחרות  כאשר 
במקום  זכאי  בן  ממושב  ארביב  ליאם  זכה  עמיח"י,  הספר 

הראשון באליפות לכיתות ה'-ו', והוכרז כאלוף הטורניר. כמו כן, 
באליפות לכיתות א'-ב' זכה אהרון ארביב במקום השני. בנוסף, 
ספר  בית  זכה  ברחובות,  אפריל  בחודש  שהתקיימה  בתחרות 
במקום  יבנה  חבל  נועם  הספר  ובית  הראשון  במקום  עמיח"י 

השלישי.
ואף  ממנו  נהנה  למשחק,  התחבר  שליאם  שמחים  "אנו 
אומרת  כך",  כל  עליו  האהוב  במשחק  השקעה  תוצרי  קצר 
הראשון  במקום  שלו  "הזכייה  ליאם.  של  אמו  ארביב,  שירלי 
באליפות השחמט של המועצה, הינה תוצר של השקעה לצד 
תושבי  וכלל  המשפחה  ההורים,   - וכולנו  שלו,  צרופה  הנאה 
בן זכאי, מלאי גאווה על כך". שירלי מספרת, כי האהבה של 
ליאם למשחק הביאה אותו, לאורך השנים, לבחור להשתתף 
בתחרויות שחמט ובמסגרות בתחום, מתוך רצון לטפח 
על  זו  לאהבה  נרתמנו  "כולנו  יכולותיו.  את  ולפתח 
היא  אוהב",  שהוא  מה  את  לעשות  לו  לאפשר  מנת 
מציינת, "אנו גאים גם בבן דודו, אהרון שזכה במקום 
השני בכיתות הגיל הנמוכות, ובטוחים כי גם הוא יגיע 
המועצה,  ראש  של  בחירתו  כי  מדגישה  שירלי  לפסגה". 
הינה  הספר,  בבית  לילדי  המשחק  את  להנחיל  ליבר,  משה 
בחירה נכונה המובילה את הילדים להתחבר למשחק, המפתח 
בחוג,  ליאם  של  למורה  להודות  רוצים  "אנו  רבות.  מיומנויות 
את  הילדים  של  ולאהבתם  להצלחתם  ששותף  גד,  תומר 

המשחק, והובלתם להישגים", מסכמת שירלי.
השחמט  פעילות  מתקיימת  במסגרתה  השנייה  המסגרת 
במועצה, היא מסלול החוגים של מתנ"ס חבל יבנה בהובלתה 
של שורי לוי, מנהלת הספורט והחוגים. במסגרת חוגים אלה, 
שאף אותם מדריך תומר גד, לוקחים חלק כ-30 ילדים מכיתות 
א'-ז' ומטרתם להעניק לאותם ילדים המעוניינים בכך, אפשרות 
להעמיק ולהתמקצע ברמה גבוהה במשחק השחמט. הילדים 
שמגיעים אוהבים מאוד את החוג, נהנים מהמשחק, מתקדמים 
המועצה  של  נבחרות  שתי  יש  כן,  כמו  הזמן.  כל  ולומדים 
יבנה. הילדים  ונבחרת מקבוצת  יבנה  בשחמט - אליצור חבל 
הגיעו לרמה גבוהה מאוד, משתתפים בתחרויות רבות במחוז 

דרום, מביאים מדליות וזוכים במקומות הראשונים.

מנכ"ל המועצה לשעבר אלחנן גרינוולד 
הלך בחודש שעבר לעולמו

בחודש שעבר הלך לעולמו אלחנן גרינוולד, ששימש במשך למעלה מחצי יובל 
כמנכ"ל המועצה האזורית חבל יבנה. גרינוולד, בן 71 במותו, ובעל לשרה, הותיר 

אחריו שלושה ילדים – שגית, ענת ורן, ותשעה נכדים ונכדות.  
נולד  גרינוולד,  אלחנן 
בצ'כסלובקיה בתחילת 1948 
ניצולי שואה - האם  להורים 
הדסה ז"ל והאב צבי יבדל"א. 
שנה,  בן  בהיותו   ,49 בשנת 
ועם  הוריו  עם  לארץ  עלה 
והמשפחה  יהודית  אחותו 
הוא  ברחובות.  התמקמה 
הממ"ד  הספר  בבית  התחנך 
בני  ובישיבת  "תחכמוני" 
עקיבא ברעננה. בד בבד, היה 
אלחנן פעיל מאוד בסניף בני עקיבא המקומי שבו שימש כחניך, 
ולאחר מכן כקומונר. את שירותו הצבאי העביר בחיל  מדריך 
האוויר, ותוך כדי שירות הצטרף ללהקת חיל האוויר היוקרתית 
בה לקח חלק בשירה ובהצגות. את אשתו שרה, אשת חינוך, 
הכיר לפני 50 שנה בדיוק והתחתן עמה לפני 49 שנים, כשמיד 

לאחר מכן קבעו את ביתם בראשון לציון. 
לאחר שירותו הצבאי החל אלחנן לעבוד במחלקה לפיזיקה 
במכון ויצמן למדע. לאחר מכן, עבר וניהל במשך מספר שנים 
בסולם  להתקדם  המשיך  משם  ברחובות.  "ויצו"  פנימיית  את 
הקריירה, כשעבר לקריית החינוך גבעת וושינגטון, בה שימש 
הבא  לתפקידו  אלחנן  המשיך  מכן,  לאחר  מנכ"ל.  בתפקיד 
במועצה האזורית חבל יבנה, שבה שימש במשך 25 שנה כגזבר 
ומנכ"ל, עד פרישתו לגמלאות לפני ארבע שנים. לאחר פרישתו 
השתמש אלחנן בניסיונו רב השנים במגזר הציבורי בתפקידי 

פיקוח ובקרה בתחום ההסעות ברשויות שונות ברחבי הארץ. 
כישרונות  רב  כאדם  אלחנן  נחשב  הענפה,  לקריירה  בנוסף 
ותחביבים, ומעין סוג של "הנדי מן", שמתקן ודואג בעצמו לכל 
היה תחום  הבית. אחד מתחביביו הרבים בהם הצטיין  תחומי 
החזנות, כששימש במשך עשרות שנים כשליח ציבור בהתנדבות 
בבתי הכנסת סיני ובהפועל המזרחי בראשון לציון. אלחנן היה 
לאורך השנים פעיל מאוד גם מבחינה חברתית וציבורית – הוא 
עיריית  של  הזיכרון  טקסי  את  מלאה  בהתנדבות  וערך  הנחה 
ראשון לציון לחללי מערכות ישראל, והיה פעיל מאוד בבית יד 
לבנים. בנוסף, אחת מאהבותיו הגדולות היה סניף בני עקיבא 
הקיץ,  מחנות  בארגון  עזר  הוא  השנים  כשלאורך  ייסד,  אותו 
חודשי הארגון השונים ועוד. בנוסף, בבתי הכנסת בהם התפלל 
לאורך השנים היה אלחנן נחשב ל"מלך הקידושים" ודאג לפנק 

את באי בית הכנסת במטעמים משובחים. 

"בינואר האחרון אבא חגג 70 והכנו לו אלבום שהוא היה 
"כמה  השבעה.  במהלך  בתו  ענת  סיפרה  בו",  גאה  מאוד 
שאבא היה איש עבודה כל חייו, הוא גם ידע תמיד לתת את 
כל כולו למשפחה, שהייתה עבורו קו החיים. אבא היה מאוד 
וטוטאלי עבורנו. לא היה משהו שהיינו צריכים  אבסולוטי 
חצי  הייתה  ומספיקה  לעשות,  ממהר  היה  לא  והוא  ממנו 
גם אם צריך באמצע הלילה להגיע  יקרה.  כדי שזה  מילה 
הייתה  שלו  האהבה  נענה.  היה  מיד  הוא  מסוים  למקום 
ומאוד  מסור  חם,  איש  היה  אבא  הזמן.  כל  עבורנו  נוכחת 
רגיש, ואנחנו ואמא היינו עבורו הכל. זה היה ברור שאנחנו 
מרכז החיים בשבילו, וזה גם היה מאוד בולט ביחס המדהים 
שלו כלפי הוריו ובמסירות המוחלטת שלו אל חמו וחמתו. 
לבעלי  וגם  נפש,  אהבת  אותו  אהבה  אמא  מצד  הסבתא 
התייחס כבן לכל דבר, וכך גם לשאר החתנים והכלות שלו, 

זה היה אבא".
לפני ארבע שנים ערכה המועצה ערב הוקרה לגרינוולד 
ועובדים  חברים  משפחה,  בני  עשרות  בהשתתפות 
נכדיו  הופיעו  כשבמהלכו  במועצה,  השונות  מהמחלקות 
שעמדה  "והיא  השיר  של  מרגשת  ונגינה  בשירה  ונכדותיו 

לאבותינו", כשבסיום הצטרף הקהל בהתרגשות גדולה. 
ראש המועצה, משה ליבר, ציטט במהלך הערב את שירו 
של דן אלמגור, "שומר החומות": "מי חלם אז בכיתה שיום 
לפעמים  אמנם  שהם  החומות,  משומרי  אחד  ונהיה  יגיע 
אותם  מחברת  האנשים  והערכת  העשייה  אבל  בודדים 
לקהילה". אלחנן שימש כגזבר וכמנכ"ל במשך שנים ארוכות 
עשייתו  על  מעידים  המועצה  שקיבלה  הרבים  והפרסים 
הברוכה ועל קידום תשתיתה של המועצה. וכל מי שעוסקים 
דבריו  בסיום  שכרם".  ישלם  הקב"ה  ואמונה,  ציבור  בצרכי 

הגיש ליבר לאלחנן זר פרחים כשי מהמועצה. 
על  וסיפר  גדולה,  בהתרגשות  אלחנן  דיבר  הערב  בסיום 
המועצה  ראש  "ביני,  בחייו.  עבר  אותם  התפקידים  מסלול 
מספר  ולאחר  כגזבר  ולא  כמזכיר  אותי  קיבל  המיתולוגי, 
כיום  הגזברות.  תפקיד  את  גם  עצמי  על  קיבלתי  חודשים 
המועצה האזורית חבל יבנה נמצאת בצמרת הדירוג הארצי 
ביעילות וביציבות כספית מתוך 250 רשויות ארציות", הוא 
אמר. אלחנן ביקש להודות לשרגא שמר, ביני, משה ליבר 
לאביו  הודה  הוא  דבריו  בסיום  הערב.  מארגן  לוז  ודורון 

בדמעות והתרגשות רבה, וכן לשרה רעייתו, ילדיו ונכדיו. 

אלחנן גרינוולד, בן 71 במותו. יהי זכרו ברוך. 
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תמונות מחיי בן זכאי
בקרוב תעלה תערוכת ציורים מיוחדת של הציירת רחל עטייה, 

המתעדת את חיי המושב בן זכאי

בקרוב, תעלה במושב בן זכאי 
תערוכה מיוחדת תחת הכותרת: 
"365 ימים של היישוב בן זכאי". 
הציירת,  חתומה  התערוכה  על 
המושב,  תושבת  עטייה,  רחל 
מציירת  שנה  במשך  יום  שמידי 
המתארת  אחת,  תמונה  לפחות 
"כל  המושב.  בחיי  התרחשויות 
אהבה  מתוך  נעשות  היצירות 

ליישוב ולתושבים", היא מציינת. 
רחל עטייה נולדה ביבנה, ולאחר נישואיה עברה למושב בן 
זכאי, שם נולד בעלה. היא החלה לצייר ולהתבלט בתחום כבר 
מהגיל הרך. אביה שלח אותה בגיל 14 לבית הספר לאמנויות 

בתל אביב, תקופה שמשפיעה על יצירותיה עד היום.

כיצד הרקע שממנו הגעת השפיע עלייך כאמנית?
"כאחת מ-11 אחים, הדבר השפיע מאוד על ההתפתחות 
התורני  הבית  בין  "המפגש  מספרת.  היא  שלי",  האומנותית 
נידחת,  עיירה  ימים  באותם  שהייתה  יבנה,  בעיר  גדלתי  בו 
לבין דיזינגוף בתל אביב, הוליד קונפליקט בין שני העולמות. 
לי שעד היום אני  ונראה  זמן לבנות את האני שלי,  לי  לקח 
ממשיכה לבנות אותו. מדובר בתהליכים ארוכים שמשפיעים  

על היצירה שלי".
במשך  יום  מדי  נוסעת  הייתה   14 בגיל  כי  מספרת  רחל 
וחצי  חמש  בשעה  יוצאת  אביב,  לתל  באוטובוס  שעתיים 
בבוקר וחוזרת בלילה. "זו הייתה חוויה טובה, אבל היא נקנתה 
בייסורים, ולא בקלות או בעושר כלכלי ורגשי", היא מדגישה. 
"האמנות שלי לא הגיעה מהשרוול. זה המסר שאני מעבירה 

גם לארבע בנותיי, שמאוד מצליחות בתחומן". 
ספר  בבתי  לאמנות  מורה  רחל  הייתה  רבות  שנים  במשך 
להתפתח  מנת  על  לגמלאות  לצאת  החליטה  ואז  ביבנה, 
בתחום. מאז סירבה למספר הצעות עבודה, כדי להקדיש את 

כל עשייתה ליצירה ואמנות.

בעלה ז"ל, היה יד ימינה, ליווה אותה ותמך בה. "בעלי המנוח 
היה כל עולמי. הוא זה ששלח אותי ללמוד בחו"ל ועשה הכל 
כדי שאתקדם בתחום האמנות", היא נזכרת. "מאז שהוא נפטר 
את  עבורי  סוחב  היה  הוא  לרגליי.  מתחת  נשמטה  הקרקע 
כל הציוד לתערוכות השונות בהן השתתפתי, היה תולה את 
היצירות שלי והיה מעריץ מספר אחד שלי. אני חיה בסביבה 
תומכת ומפרגנת, ולאחר מותו אנשים עזרו לי רבות, ואת כל 

הטוב והאהבה הזו אני מביאה ליצירות שלי על היישוב". 

איך את בוחרת מה לצייר?
"כל בוקר אני קמה מבלי לדעת מה אצייר באותו יום, ולפי 
היא  מציירת",  אני  הבוקר  באותו  לנכון  חושבת  שאני  מה 

מסבירה. 

לעולם התורני יש השפעה על היצירה שלך?
מבחינה  גם  שורשי,  מאוד  בבית  אותנו  חינך  שלי  "אבא 
דתית וגם מבחינת ההתבוננות בחיים, ואני נר לרגליו. הדרך 
הייתה דרכו של הרמב"ם -לדעת להתבונן כחלק  של הבית 

מההוויה של האדם בחיים". 

מהי אמנות עבורך?
אמנם  ואני  העולם,  את  ברא  הקב"ה  אמנות.  זה  "החיים 
קטונתי, אבל אני ממשיכה את הבריאה, כמו אדם שנולד בדור 
הזה ובסך הכל ממשיך את הדורות הקודמים. הקב"ה ברא את 
האדם על מנת לתקן את מה שיש לתקן, ואני מרגישה שאני 
מציירת את האמת שבי ומחפשת אמת ביצירה. מה זה אמן?  
זה אדם שאמון  על מלאכתו וזה מה שאני עושה - אני אומרת 

את האמת דרך היצירה בצורה הטבעית ביותר". 

מה לגבי ההמשך?
"אני תמיד תלמידה, ואף פעם לא מרגישה שסיימתי ללמוד. 
זה חלק מהאופי והדרך שלי – האנרגיה והסקרנות. אני חיה 
את האמנות. כיום אני לומדת בסדנא להדפס ובמוזיאון ישראל 

בירושלים, וכל הזמן רוצה להתרחב וללמוד עוד". 

מתחדשים במועצה

מה עוד צפוי לנו?

בבני  הספורט  אולם  שיפוץ 
דרום בעיצומו.

הותקנו סלים חדשים במגרש 
הכדורסל בכרם ביבנה.

בניית גן דו כיתתי חדש בכרם 
ביבנה בשלבי סיום– תתחדשו!

הספר  בית  חצר  שדרוג  עבודות  בוצעו 
העל יסודי בקבוצת יבנה.

הושלמה שתילת מדשאה חדשה ברחבת 
מועדון הנוער בבן זכאי.

נמצאת בעיצומה בניית מגרש כדורגל עם 
דשא סינתטי בבני דרום.

וניקיון בשביל  עבודות תחזוקה 
ההליכה בניר גלים.

גן  והרחבת  חידוש  מבוצע 
השעשועים המרכזי בבני דרום.

התאנה  רחוב  שיפוץ  הושלם 
בבן זכאי.

בית כנסת ספרדי חדש מוקם 
בבית גמליאל.

בבית  חדש  מקווה  בניית 
גמליאל לקראת סיום.

חידוש קירות חוץ בגן שושן בבני דרום ובגן אורן בבית גמליאל.

בניית פארק ציבורי במרכז היישוב בן זכאי.

שיפוץ בית הכנסת בניר גלים.

בניית מעגל תנועה בגבעת וושינגטון.

שיפוץ גג בית הספר עמיח"י.

שיפוץ כיתות בבית הספר נועם חבל יבנה.

התקנת תאורה לאורך שביל האופניים בין ניר גלים לבני דרום.

בניית מגרשי כדורגל )שחב"ק( בישובים.

שיפוץ בית הכנסת המרכזי בבית גמליאל.

שיפוץ רחובות השד' החקלאית והמייסדים בניר גלים.

חידוש ושדרוג גני משחקים ביישובי המועצה.

התקנת תאורה בשביל ההליכה בבית גמליאל.

התקנת מתקני ספורט חדשים בבן זכאי.

בניית מועדון נוער וחדר חוגים בבית גמליאל.

הסדרת הכניסה משביל האופניים ליישוב ניר גלים 
באמצעות גשרים ושדרוג השביל, כולל תאורה. 

שנת תשע"ט רק מתחילה, אבל במועצה כבר נמצאות בעיצומן עבודות תשתית ופיתוח נרחבות. ריכזנו עבורכם מספר פרויקטים, אשר 
חלקם נמצאים בימים אלה בשלבי עבודה מתקדמים וחלקם בשלבי סיום.
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בית הספר עמיח"י עלה 
לגמר באליפות הסייבר

החינוך  משרד  הכריז  השנה  גם 
בבתי  המתמטיקה  אליפות  על 
לקרב  שמטרתה  היסודיים,  הספר 
המתמטיקה  לתחומי  התלמידים  את 
ללימוד  המוטיבציה  את  ולהעלות 
המקצוע. בית הספר עמיח"י השתתף 
מספר  שכללה  בתחרות,  הוא  אף 

שנערך  הראשון,  בשלב  שלבים. 
השתתפו  ספרית,  הבית  ברמה 
תלמידי כיתות ג'-ו' ובמסגרתו שיחקו 
לפי  מחשב  במשחקי  התלמידים 
תוכנית הלימודים של משרד החינוך, 
תוך  ורכשו  מתמטיות,  חידות  פתרו 
חשיבה  של  מיומנויות  משחק  כדי 
לפתרון  שונות  וטכניקות  מתמטית 
בעיות. תלמידי כיתות ו' נבחרו להיות 
בית  תלמידי  את  לעודד  אחראים 
בבית  ולשחק,  לאתר  להיכנס  הספר 

הספר ובבית.
בהתאם לניקוד שהשיגו התלמידים, 
בשלב השני של האליפות נבחרו מבין 
בשלב  שהשתתפו  הספר  בתי   1000
לגמר  שעלו  ספר  בתי   100 הראשון, 
ובית הספר עמיח"י  אליפות הסייבר, 

היה ביניהם.
בחר  ספר  בית  כל  הגמר,  בשלב 
בית  תלמידי  מכלל  תלמידים  ארבעה 
הספר שהשתתפו בתחרות הסופית. בית 
הספר עמיח"י בחר נבחרת של ארבעה 
תלמידים, שסייעו לתחרות בבית הספר, 
בצד  הן  והתבלטו,  חבריהם  את  הובילו 

הלימודי והן בצד החברתי והמנהיגותי.
דוד:  סמדר  המתמטיקה,  רכזת 
עבודתם  את  משקפת  לגמר  "העלייה 
התלמידות  התלמידים,  של  הנפלאה 
המאמץ  את  וכן  הספר,   בית  וצוות 
ללמוד  והרצון  המוטיבציה  המשותף, 
מורגשת  הייתה  האליפות  ולהתקדם. 
ולתלמידים  הספר,  בבית  ומרגשת 
עניין,  מתוך  למידה  של  חוויה  הייתה 

אתגר ורצון עז להמשיך ולהתקדם".

גינה חדשה בבית הספר נועם כחלק מפרויקט "הגינה הירוקה"
התחדש  יבנה  חבל  נועם  הספר  בית 
בבית   שנבנתה  חדשה,  בגינה  השנה 
מ"פרויקט  כחלק  נבנתה  הגינה  הספר. 
בית  הירוקה", במסגרתו תלמידי  הגינה 
הספר והוריהם בנו את הערוגות, שתלו 
את הצמחים, הכינו את מערכת ההשקיה 
והתפתחותם  לשלומם  יום  יום  ודאגו 
של הצמחים. מטעם בית הספר הוביל 
את הפרויקט המורה לחינוך גופני, אלי 
רדר, בהנחייתו ובהובלתו של מנהל בית 
ובשיתוף  הולשטיין,  משה  הרב  הספר, 

צוות המחנכות.
ולמנהלת  למועצה  מודים  "אנו 
מחלקת החינוך, רבקה טאוב, על שיתוף 

הפעולה והעידוד, שאפשרו את הוצאתו 
הרב  מציין  הפועל",  אל  הפרויקט  של 
על  הירוקה  לרשת  "תודה  הולשטיין. 

ההדרכה בבניית הגינה".
"אנו רואים בהורים שותפים מלאים 
ובכלל,  זה  במלאכת החינוך, בפרויקט 
ההורים  לוועד  להודות  המקום  וזהו 
על ההשקעה המרובה גם בימי הקיץ, 
למען קידומו של בית הספר והצלחתו", 
מדגיש הרב הולשטיין. "לאורך השנה 
ונתינה  פעולה  שיתוף  מתקיים  כולה 
הדדית בין בית הספר לבית התלמידים, 
כאשר ההורים מעורבים בנעשה בבית 
הספר". לצד כך, בית הספר שם דגש 

להתערות  ושואף  הקהילתי  הפן  על 
מכך,  כחלק  בחבל.  הנעשה  בכל 
שמחת  בעז"ה,  השנה,  אף  תתקיים 
המועצה  תושבי  לכל  השואבה  בית 
סולומון,  הרב  המועצה,  רב  בנוכחות 

וראש המועצה, משה ליבר.

כבוד למועצה - בית הספר העל יסודי בקבוצת יבנה ברשימת התיכונים המצטיינים 
יסודי  העל  האזורי  הספר  בית 
שעבר  בחודש  נכלל  יבנה  בקבוצת 
של  המצטיינים  התיכונים  ברשימת 
הלימודים  לשנת  החינוך  משרד 
תיכונים  כוללת  הרשימה  תשע''ח. 
ביותר  הטובים  למדדים  שהגיעו 
ציונים  דוגמת  שונים,  בפרמטרים 
ובגרות  לבגרות  זכאות  טובים, 
מצטיינת, מניעת נשירה וגיוס לצה"ל 
ושירות לאומי. לאור ההישג יזכה כל 
אחד ממורי בית הספר למענק כספי 

נאה בגובה אלפי שקלים. 
ראש מחלקת החינוך במועצה, ד"ר 
רבקה טאוב: "אני מברכת את הצוות 
החינוכי ואת תלמידי התיכון בקבוצת 
יבנה על ההכרה שקיבלו על עבודתם 
החינוכית האיכותית והערכית לאורך 
שבתי  כך,  על  גאים  אנחנו  השנים. 
ומצטיינים  משקיעים  שלנו  הספר 
מצוינות  לצד  פדגוגית  בחדשנות 

ערכית".
ברך  ליבר,  משה  המועצה,  ראש 

והתלמידים  הספר  בית  צוות  את 
וההצלחות  ההישגים  "לצד  וציין: 
במישור הפדגוגי, אנו שמים דגש רב 
על המישור הערכי. למערכת החינוך 
ותפקיד  אחריות  ישנה  במועצה 
וגיבוש  בעיצוב  ביותר  משמעותי 
זהותם של התלמידים, שמהווים את 
שאיפתנו  המדינה.  של  העתיד  דור 
ועוד  עוד  רק  לא  להצמיח  היא 
אנשים  גם  אלא  טובים,  תלמידים 

ואזרחים טובים".

המועצה נבחרה להיות אחת הרשויות הראשונות שיבנו תוכנית חינוכית רשותית

החינוך  תחום  מקידום  כחלק 
משרד  ידי  על  המועצה  נבחרה  בחבל, 
הראשונות  הרשויות  בין  להיות  החינוך 
של  תהליך  אלה  בימים  שמתחילות 
תלת  רשותית  חינוכית  תוכנית  בניית 
משרד  עם  בשיתוף  המתקיים  שנתית, 

החינוך.
יישום  המיושנת של  לתפיסה  בניגוד 
תוכנית חינוכית אחידה לכלל המוסדות 
ברחבי הארץ, כעת משרד החינוך הגיע 
להבנה כי לכל רשות מאפיינים ותפקיד 
הנבנית  החינוכית  הדרך  בעיצוב  חשוב 
החינוך  במשרד  החליטו  כך,  לאור  בה. 
על מהלך של בניית תכנון חינוכי ייחודי 
לכל רשות. המשרד הגדיר מסגרת של 

אחד  לכל  חינוכיים,  אשכולות  חמישה 
מהם הוגדרו כ-10 מדדים, ולכל רשות 
אשכול  מכל  לבחור  האפשרות  ניתנת 
מדד אחד או שניים שרלוונטיים עבורה, 
שנתי. התלת  התכנון  נבנה  כשלגביהם 
פעימות,  במספר  מתבצע  התהליך 
בין  להיות  נבחרה  המועצה  כשכאמור, 
יוצא  הוא  בהן  הראשונות  הרשויות 

לדרך.
צוות  במועצה  הוקם  כך,  במסגרת 
ראש   - הצוות  ראש  חברים:  בו  מיוחד 
מחלקת  צוות  ליבר,  משה  המועצה 
המפקחות  כלל  המועצה,  של  החינוך 
בתי  ילדים,  )גני  החינוך  משרד  מטעם 
מנהלי  יסודי(,  על  היסודיים,  הספר 

וצוות  החבל  של  החינוך  מוסדות  כלל 
משנה,  לצוותי  פוצל  הצוות  המתנ"ס. 
חינוכיים  מדדים  חמישה  על  שיעבדו 
המחלקה  נציגי  עם  בשיתוף  שנבחרו, 
לשירותים חברתיים, אנשי צוות חינוכי 
מהמוסדות השונים, ועוד. צוותי המשנה 
יגבשו תוכניות עבודה, שיובאו לאישורם 
המחוז  ומנהלת  המועצה  ראש  של 

מטעם משרד החינוך.
מנת  על  רבות  משקיעה  המועצה 
וכחלק  התהליך,  להצלחת  להביא 
אליו  לצרף  מיוזמתה  החליטה  מכך 
לשעבר,  החינוך  משרד  מנכ"לית  את 
של  כיועצת  שתשמש  שטאובר,  דלית 
המערכת  למינוף  ותפעל  המועצה 
מצוינות,  לחדשנות,  בחבל  החינוכית 
של  פעילותה  ועוד.  אישי,  מענה  מתן 
שטאובר, תתבצע הן במישור המערכתי 
והן  המועצה,  של  החינוך  מחלקת  מול 
בתי  צוות  מול  ספרי  הבית  במישור 

הספר עמיח"י ונועם-חבל יבנה. 
ד"ר  במועצה,  החינוך  מחלקת  ראש 
התהליך  כי  בטוחים  "אנו  טאוב:  רבקה 
לנו  יסייעו  שתבנה,  החדשה  והתוכנית 
החבל  תלמידי  את  ולהצעיד  להמשיך 
למצוינות והישגים לימודיים וחברתיים".

חדשנות ומצוינות מתמטית בבית הספר עמיח"י
המועצה  של  החינוך  מחלקת 
הדוגל,  חזון  הקמתה  מאז  מקדמת 
ומצוינות  בין השאר, בפיתוח חדשנות 
מכך,  כחלק  בחבל.  השונים  במוסדות 
וצוותי  המנהלים  המחלקה,  צוות 
כולה,  השנה  לאורך  פועלים  החינוך 
למידה  ואמצעי  דרכי  לפתח  מנת  על 
חדשים ולעודד את התלמידים לחקר, 
אשר  התחומים  אחד  ומצוינות.  יזמות 
הוא  החולפת,  הלימודים  בשנת  בלטו 
ללא ספק הפעילות שהתקיימה בבית 

הספר עמיח"י בתחום המתמטיקה.

קופסאות בריחה וכתבי 
חידה מתמטיים 

החליט  תשע"ח,  הלימודים  בשנת 
צוות המתמטיקה בבית הספר, לשלב 

את הנושא השנתי במערכת החינוך- 
במסגרת  ישראל,  למדינת  שנה   70
מתמטיקה,  בשיעורי  שנלמד  התוכן 
כך,  לשם  ויצירתית.  ייחודית  בצורה 
הכין הצוות פעילות בעזרת קופסאות 
ד'-ו',  כיתות  לתלמידי  בריחה 
שבאמצעותה יצאו התלמידים למסע 

ברחבי הארץ. 
התלמידים  קיבלו  המסע  בתחילת 

פתיחתן  שלצורך  נעולות,  קופסאות 
חידה.  וכתבי  קוד  לפצח  עליהם  היה 
משימה  הייתה  חידה  כתב  בכל 
מתמטית בנושא אחר, דוגמת  חוקים 
מספרים  סדרות,  מספרים,  של 
הפתרון  בעזרת  ועוד.  ראשוניים, 
לפתיחת  הקוד  מהו  התלמידים  גילו 
הקופסאות, בהן חיכו להם הנחיות על 
הדרך שבה הם צריכים לצעוד, כשתוך 
יישובים  זכו להכיר  כדי הפעילות הם 

שונים בארץ ישראל. 
שגילו  ולבקיאות  לידע  "מעבר 
הם  הלימוד,  בחומר  התלמידים 
אווירה  למידה,  של  חוויה  על  סיפרו 
טובה ושיתוף פעולה פורה שהיה בין 
תחום  רכזת  מציינת  הקבוצה",  חברי 

המתמטיקה בבית הספר, סמדר דוד.

 בימת חינוך



קום והתהלך בארץ! 
"קהילה מטיילת" מורכבת מחברים וחברות מיישובי 

החבל השונים, שאוהבים לטייל בארץ ישראל. 

היגוי  ועדת  ידי  על  ונבחרים  מאורגנים  הטיולים 

ותיקים,  לאזרחים  המחלקה  ממנהלת  המורכבת 

לחבר  העמותה  של  לשעבר  יו"ר  אלמוג,  שלומית 

העמותה,  של  ההנהלה  וחברת  יפת,  נעמי  הוותיק, 

ברכה גואטה. 

השנה נבחרו שישה טיולים ברחבי הארץ, שהועברו 

על ידי מדריכי הטיולים, זהבה ברזילי ואלישע שרעבי. 

ניפגש בשנת הפעילות הבאה!
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מכשירים ומחזקים את צוותי הצח"י

החבל  מוכנות  מחיזוק  כחלק 
בהובלת  המועצה  ובחירום,  בשגרה 
חברתיים,  לשירותים  המחלקה 
צוותי  את  ולהכשיר  לבנות  ממשיכה 
הצח"י )צוותי חירום וחוסן ביישובים(. 
והוועדים  התושבים  בשיתוף  זאת 
ביטחון,  שונים:  בתחומים  הישובים 
לוגיסטיקה  דוברות,  חינוך,  רווחה, 

ובריאות.
חדשים  צוותים  שני  הוקמו  השנה 
וכן  הרצוג,  ובנווה  זכאי  בן  ביישוב 
של  הכשרה  אלה  בימים  נערכת 
צוותים קיימים ביישובים ניר גלים, בני 

דרום ובית גמליאל. 

השתלמות לצוותי הרווחה 
בצח"י

לחירום  המועצה  מהכנת  כחלק 
נערכה כמידי שנה השתלמות לצוותי 
הועברה  ההשתלמות  בצח"י.  הרווחה 
חי  בר  יהודית  ידי  על  חלקים  בשני 
בילדים  טיפול  על  בדגש  מנט"ל, 
במצבי חירום. להשתלמות הוזמנו כלל 
פעילי צח"י רווחה מהיישובים השונים, 
היישוביות. הסוציאליות  והעובדות 
ההשתלמות הייתה מקצועית והעניקה 
כלים מעשיים לצוותים בשטח. "חשוב 
המגיבים  יהיו  הצח"י  צוותי  כי  לזכור, 
לתת  וידרשו  לאירוע  הראשונים 

של  והלחץ  המצוקה  לסימני  מענה 
קהילה  עו"ס  מסבירה  האוכלוסייה", 
אופיר-פולק.  קרן  במועצה,  וחירום 
צורך  לרוב  ימנע  טוב  ראשוני  "טיפול 

במתן טיפול בהמשך".

הכשרות של ראשי הצוותים
השנה ניתן דגש רב להגברת המוכנות  
וזאת  ביישובים,  הצח"י  צוותי  של 
מהמשרד  שניתן  מותאם  תקציב  בשל 
עם  בשיתוף  חברתיים  לשירותים 
תקצוב מהמועצה. ריכוז הכשרות צוותי 
קהילה  עו"ס  ידי  על  מתבצע  הצח"י 
אופיר-פולק,  קרן  במועצה,  וחירום 
ומונחה על ידי יועץ חיצוני בכיר בתחום 
ההכשרה,  מתהליך  כחלק  החירום. 
בחודש פברואר נערכה השתלמות של 
במסגרתה  במועצה,  הצח"י  יו"רי  כלל 
הוצגה תוכנית העבודה השנתית והחלה 
הצח"י.  לתיק  חירום  נהלי  על  עבודה 
בחודשים אפריל ומאי התקיימו פגישות 
אישיות עם חלק מיושבי ראשי הצח"י, 
שלמה  המועצה,  קב"ט  של  בליוויו 
תוכנית  לבנות  מנת  על  זאת  לחר. 
יוני  מחודש  ליישוב.  מותאמת  הכשרה 
החלו ההכשרות ביישובים השונים של 
מטרות  הצח"י.  וכלל  הצוותים  מנהלי 
ההכשרות הינן ריענון הידע, חיבור של 
העבודה  נהלי  חידוד  לתפקודו,  הצוות 

והתנסות  לו,  ומחוצה  הצוות  בתוך 
בדילמות חירום שונות שדורשות טיפול 
של הצח"י. בחודשים אוקטובר ונובמבר 
ביישובים,  תרגילים  להתקיים  צפויים 
התפקידים  בעלי  כלל  בהשתתפות 
בצח"י ויעודכן תיק הצח"י של כל יישוב, 
הנדרשים  הנתונים  כל  את  שיכלול  כך 

לניהול אירועי חירום בצורה מיטבית. 
אופיר- קרן  וחירום,  קהילה  עו"ס 

פולק: "קיימת חשיבות גדולה להקמת 
שכן  ושימורם,  ביישובים  הצח"י  צוותי 
בצורה  יודע  היישובי  הצח"י  צוות 
וכיצד  לקהילה  נכון  מה  ביותר  הטובה 
לעבוד מול התושבים, והוא זה שמנהל 
ועד  מתחילתו  החירום,  אירוע  את 
סופו. חשוב לזכור, שאירוע חירום אינו 
אלא  אדמה,  רעידת  או  מלחמה  רק 
התפקודית  הרציפות  של  קטיעה  כל 
אירוע  בכל  אונים.  חוסר  של  ותחושה 
שהצח"י  פגיעה  מעגלי  מספר  קיימים 
בעיקר  אליהם,  להתייחס  נדרש 
בהם  וקהילתיים,  קטנים  ביישובים 
בהכשרות  כולם.  את  מכירים  כולם 
עם  לחיבור  גדול  משקל  נותנים  אנו 
המועצה, ומעורבים בהן קב"ט המועצה 

והעובדת הסוציאלית היישובית".
קב"ט המועצה, שלמה לחר, מציין כי 
"בימים אלה פועלת המועצה להקמת 
מועצתית,  ברמה  וביטחון  חרום  צוות 
אשר יחזק וישפר את המענה המועצתי 

לצרכים העולים בעת חירום". 
נוספים,  תושבים  מזמינים  אנו 
ורוצים  חרום  בשעת  מגיוס  הפטורים 
בחירום  משמעותית  בצורה  לתרום 

ובשגרה, להצטרף לפעילות.

בימת שירותים חברתיים

אות הוקרה למחלקה לשירותים חברתיים במועצה

משרד  מוביל  האחרונות  בשנתיים 
בשירותי  רפורמה  של  תהליך  הרווחה 
ממש  של  מהפכה  שהינה  הרווחה, 
כה.  עד  נהוגות  שהיו  העבודה,  בדרכי 
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה 
הייתה מהמחלקות הראשונות שבחרו 
והייתה  הרפורמה,  לתהליך  להיכנס 
הארצית.  ברמה  התהליך  ממובילות 
מלא  באופן  התגייס  המחלקה  צוות 
עמדות  שינוי  שכלל  השינוי,  לביצוע 
במשך  נהוגות  שהיו  עבודה,  ודרכי 

שנים במקצוע העבודה הסוציאלית.

מעבר  הרפורמה  כוללת  השאר  בין 
תוכנית  ובניית  ממוחשב  לקוח  לתיק 
התערבות מכוונת תוצאות, הדורשת מן 
הלקוח מחויבות לתהליך עבודה אישי, 
המיוחל  השינוי  להשגת  אותו  שיוביל 
הטיפולית  ההתערבות  תוכנית  בחייו. 
כוללת תהליך של הגדרת הבעיות או 
הקשיים עימם מתמודד הלקוח, הגדרת 
בסוף  מבחינתו  הרצויות  התוצאות 
המחויבות  מידת  מהי  וכן  התהליך, 
הנדרשת ממנו ומהעובדת הסוציאלית 
אלו.  תוצאות  להשיג  בכדי  המטפלת, 
לא  לתהליך  מחויב  יהיה  שלא  לקוח 
יוכל לקבל שירות במחלקה לשירותים 
חברתיים. לקוחות שקיבלו שירות על 
פי תפיסת עבודה זו, נתנו משוב חיובי 
גבוהה,  מסוגלות  תחושת  על  ודיברו 
ומחויבות  אופטימיות  ויותר  כבוד 

להשגת השינוי. 
למחלקות  והערכה   הוקרה  כאות   
גם  ביניהן  התוכנית,  ביעדי  שעמדו 
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה, 

הענקת  טקס  לאחרונה  התקיים 
תעודות הוקרה והערכה במעמד מנכ"ל 
משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 
אביגדור קפלן, וראש אגף ארגון, מנהל 
ופיתוח ברשויות המקומיות, ד"ר דיצה 

מורלי שגיב. 
מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 
"המחלקה  אהרוני:  אורלי  במועצה, 
שלנו חרטה על דגלה מחויבות לרמת 
מצוינות  מקצועיות,  גבוהה,  שירות 
וגישה פרואקטיבית. מכאן, שגם הפעם 
היינו בין הראשונים להתחייב לתהליך 
יצאנו  דרכו.  בתחילת  ממש  הרפורמה 
עינינו  כשלנגד  ואחרת,  חדשה  לדרך 
ויעיל  מקצועי  שירות  לתת  הרצון 
העובדות  צוות  החבל.  לתושבי  יותר 
התגייס  המחלקה  של  הסוציאליות 
למסע, שדרש מחויבות לחולל ולהחיל 
לטובת  זאת  העבודה.  בדרכי  שינוי 
ההתערבות  תהליך  וייעול  שיפור 
תושבי  ללקוחות  כשירות  המקצועי 

החבל".

לראשונה – קבוצה לאחים לילדים עם צרכים מיוחדים

קיימה  יוני-יולי,  החודשים  במהלך 
חברתיים  לשירותים  המחלקה 

לילדים  תמיכה  קבוצת  במועצה 
וילדות, שבמשפחתם  ילד עם צרכים 
שבעה  השתתפו  בקבוצה  מיוחדים. 
והיא  השונים,  החבל  מיישובי  ילדים 
של  בהנחייתה  פגישות  סדרת  כללה 
שירי גלבוע, מנחת קבוצות שמתמחה 
מיוחדים.  צרכים  עם  בילדים  בטיפול 
אורך  לכל  שותפים  היו  ההורים 
התהליך, ואף השתתפו במפגש הפותח 

והסוגר של הקבוצה. 
פעילויות  ממגוון  נהנו  הילדים 
ובמקום  בחלק  שעסקו  יצירתיות, 
ובמכנה  מיוחדת  במשפחה  שלהם 
יוצרים  שהם  תוך  שלהם,  המשותף 
בנושא  לקבוצה  חבריהם  עם  שיח 
שלא היה להם עם מי לחלוק עד כה. 
ילד  לכל  שאפשרה  חבורה  "נוצרה 
המיוחד  ולא  לבד  לא  להרגיש שהוא 
מנחת  שירי,  מסבירה  שלו",  בסביבה 

הקבוצה. 
של  פנייה  בעקבות   נוצר  "הרעיון 

יש  אם  ששאלה  האימהות,  אחת 
המיוחדים",  הילדים  לאחי  קבוצה 
מספרת ענת אבני סביון, רכזת צרכים 
את  שליוותה  במועצה  מיוחדים 
וגיבשנו  הקבוצה. "אהבנו את הרעיון, 
הילדים, המימון, המנחה  בזריזות את 
והתכנים. מטרת הקבוצה הייתה לתת 
לילדים מקום מיוחד עבורם, ולהראות 
להם שיש עוד ילדים כמוהם בחבל". 

כל  הקבוצה  של  הסיום  במפגש 
הייתה  שהקבוצה  ציינו,  הילדים 
ושהיה  עבורם,  מאד  משמעותית 
אחת  מפגש.  לכל  להגיע  חשוב  להם 
כי ביתה שמחה  ציינה,  האימהות אף 
כדי  חברות  עם  כיף  יום  על  לוותר 
לאור  המפגשים.  לאחד  להגיע 
ההצלחה ושביעות הרצון של הילדים 
במועצה  כעת  שוקלים  מהמפגשים, 
ואף  הקבוצה,  פעילות  את  להמשיך 
קבוצה  פתיחת  ידי  על  להרחיבה 

מיוחדת להורים.
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מובילים בספורט

אינם   הספורט  בתחום  ההישגים 
ונבחרות  בחוגי  לשמחתנו  נעצרים 
המועצה בלבד, ואנו עדים גם להצלחה 
תושבי  ספורטאים,   של  רבה  אישית 

החבל. 
אחת מהם היא נועה מקונן מניר גלים, 
משתתפת  נועה  ט'.  לכיתה  שעולה 
אז  ו',  מכיתה  כבר  ספורט  בתחרויות 
לגובה.  קפיצה  בתחרות  התמודדה 
השנה השתתפה נועה באליפות הארץ 
באתלטיקה לחטיבות הביניים )ז'-ט'(, 
בתל- יוסף  הדר  באצטדיון  שנערכה 
תלמידים  מאות  השתתפו  בה  אביב, 

לגמר  ספר.  בתי  מ-60 
תחרות  לאחר  העפילו 
שלושה  ומחוזית,  אזורית 
העל  הספר  בית  מתלמידי 
יסודי בקבוצת יבנה, בליווים 
ניר  לספורט,  המורים  של 
נועה,  קרפלס.  ולילך  שריד 
הדיפת  בתחום  שהתחרתה 
במקום  זכתה  ברזל,  כדור 
כאלופת  והוכתרה  הראשון 
זאת  ז'-ח'.  לגילאי  הארץ 
שלבים  שני  שצלחה  לאחר 
שברה  במהלכם  מקדימים, 
 12.40( האישי  שיאה  את 
אימונים  לי  היו  "לא  מטר(. 
למעט  מיוחדות,  והכנות 
כושר  קיום  על  הקפדה 
גופני", היא מספרת. "קיבלתי 
טכנית  והכוונה  עזרה 

את  אופטימלית  בצורה  להדוף  כיצד 
ומנוסות  גדולות  מחברות  הכדור 
מאד  והייתי  הספר,  בבית  יותר 
לעתיד,  באשר  מהזכייה".  נרגשת 
רואה  לא  כרגע  שהיא  מספרת  נועה 
מקצוענית,  כספורטאית  עצמה  את 
אבל תמשיך לעסוק בספורט בשביל 
ההנאה, ותמשיך להתחרות בתחרויות 
לכל  גאווה  "זו  הספר.  בית  מטעם 
להישגים  מגיעה  שלו  שהבת  הורה 
כאלה, בטח שבפעילות ספורטיבית", 
אומר יששכר מקונן, אביה של נועה. 
גאווה  כמקור  גם  משמש  "ההישג 

אווירה  של  השילוב  שכן  למועצה, 
הוא  הספר  ובבית  בבית  ספורטיבית 
לרגל  נועה".  של  להצלחתה  שהביא 
המועצה,  ראש  לה  העניק  הזכייה, 

משה ליבר, שי מטעם המועצה.
חוצה  גם  החבל  תושבי  הצלחת 
דניאל  לאחרונה  כאשר  גבולות, 
ובן   )14( מימון  שליו   ,)13( קריו 
זכאי,  בן  מהמושב   )14( ארביב  ציון 
השתתפו בטורניר כדורגל בברצלונה 
מכבי  בקבוצת  פעילותם  במסגרת 
בקבוצה  משחקים  השלושה  יבנה. 
הקבוצה  והשנה  שנים,  שלוש  מזה 
בהדרכת יניב פרץ, הצטיינה 
שלב  לאורך  בטורניר 
העפילה  שבסיומו  הבתים, 
קבוצה  מול  הגמר  למשחק 
לשחק  מאלג'ירה, שסירבה 
מול קבוצה מישראל. לאור 
במקום  הקבוצה  זכתה  כך, 
הראשון לאחר ניצחון טכני. 
שלוש  את  "כשניצחנו 
כי  גאווה  הנבחרות הרגשנו 
כל  שקורה  משהו  לא  זה 
מימון.  שליו  מספר  יום", 
התבאסנו  לגמר  "כשהגענו 
רצתה  לא  שאלג'יריה 
רצינו  כי  מולנו,  לשחק 
המגרש  על  אותה  לנצח 
אבל  טכני,  בניצחון  ולא 
בכל זאת שמחנו וחגגנו את 

הניצחון".

כדורגל בתנופה בחבל
אחד מענפי הספורט שצובר בשנים 
ללא  הוא  בחבל,  תאוצה  האחרונות 
ספק תחום הכדורגל. השנה השתתפו 
בחוגי הכדורגל של המועצה והמתנ"ס 
כ-90 ילדים מכלל היישובים, מגיל גן 
היא שמספר  והשאיפה  ו',  כיתה  ועד 

זה ימשיך ויגדל בשנה הקרובה. 
קבוצות  בשבע  מתאמנים  הילדים 
בית  דרום,  בבני  הפועלות  שונות 
גמליאל וקבוצת יבנה - כולן בהובלתו 
מורה  ידעי,  ידעי.  עמרי  המאמן  של 
מוסמך,  כדורגל  ומאמן  גופני  לחינוך 
מציין כי הוא מאוד אוהב את העבודה 
רבה  חשיבות  ורואה  הילדים  עם 
במקצועיות ובלימוד יסודות הכדורגל. 

מסירות  של  הקטנים  בפרטים  "הן 
ערכים,  על  דגש  מתוך  והן  ובעיטות, 
והגינות",  ספורטיביות  הדדי,  כבוד 

הוא מדגיש.

ידעי מסביר, כי במהלך השנה כולה 
פיתוח  על  הילדים  עם  עובד  הוא 
הגופני,  הכושר  הכדורגל,  יכולות 
הדדי  כבוד  ספורט,  של  תרבות 
דגש  גם  הוא שם  במקביל,  והתמדה. 
פעולה,  החינוכי של שיתוף  על הצד 
כדי  תוך  והכל  ועוד,  קבוצתית  עזרה 
מאוד  "הילדים  וערכים.  כיף  הנאה, 
מידי  לו  ומחכים  החוג  את  אוהבים 
שבוע בקוצר רוח", הוא מספר בחיוך. 
הכדורגל  בחוגי  השתתפו  השנה 
המאמן   של  ולדבריו  בנות,  שתי  גם 
ומצוינות.  רציניות  בשחקניות  מדובר 
יצטרפו  נוספות  שבנות  מקווה  "אני 

השנה לפעילות", הוא מסכם.

מירוץ חבל יבנה התקיים זו השנה החמישית
בל"ג  התקיים  הכבד,  השרב  בצל 
יבנה  חבל  מירוץ  האחרון  בעומר 
מזג  תנאי  בשל  השנה,  החמישי. 
עממי  היה  המירוץ  הקשים,  האוויר 
ובכל  מקצועיים,  מקצים  וללא  בלבד 
והתייצבו  ויתרו,  לא  רבים  רצים  זאת 
על קו הזינוק. בין המשתתפים הייתה 
גם קבוצת רצים של תוכנית "אתגרים" 
שאף  מיוחדים,  צרכים  עם  לאנשים 
מטעם  מיוחד  גביע  להם  הוענק 
המועצה  של  הספורט  מחלקת 

והמתנ"ס בסיום המירוץ.
משפחתי  בהפנינג  נפתח  האירוע 
שכלל  וושינגטון,  בגבעת  באצטדיון 
הבאים  פני  כשאת  מגוונת,   פעילות 
תזמורת  ובנגינה  בשירה  קיבלה 
שליוותה  הישראלית,  הכלייזמר 
ה-70  שנת  לציון  האירוע.  את 
למדינה השתתפו באירוע גם דמויות 

ודוד  הרצל  זאב  לבנימין  שמחופשות 
הקהל  בקרב  שהסתובבו  גוריון,  בן 
הכל  וכיצד  מתי  לכולם  והזכירו 

התחיל. 
למשתתפים במירוץ חולקו מדליות 
ולזוכים  המתנ"ס,  צוות  ידי  על 
גביעים  הוענקו  הראשונים  במקומות 
ליבר,  משה  המועצה,  ראש  ידי  על 

נרתע  שלא  הרב  לקהל  שהודה 
למפגן  שותף  והיה  האוויר  ממזג 
הספורטיבי, מקטן ועד גדול. האירוע 
למאמץ  הודות  מופתי  באופן  התנהל 
הרב שהושקע בארגון המירוץ על ידי 
במועצה,  הספורט  מחלקת  מנהלת 
והקב"ט,  המתנ"ס  צוות  לוי,  שורי 

שלמה לחר. נתראה בשנה הבאה!

קבוצת הכדורשת של החבל מסכמת שנת פעילות ראשונה
קבוצת  במועצה  הוקמה  השנה 
כדורשת נשים, בה משחקות 15 נשים 
המתאמנות  גלים,  וניר  דרום  מבני 
אחת לשבוע. הקבוצה בהובלתה של 
הוקמה  אולבסקי,  מיכל  המאמנת 
ספורטיבית  פעילות  מקידום  כחלק 
סיום  ולציון  הגילאים,  בכל  לנשים 

משחק  קיימה  הראשונה  השנה 
ידידות אל מול קהל משפחה וחברים. 
של  המרשימה  התקדמותן  לאור 
צפויה הקבוצה להצטרף  השחקניות, 
הכדורשת.  לליגת  הקרובה  בשנה 
להצטרף  המעוניינות  נוספות  נשים 

לפעילות, מוזמנות בחום.

 בימת ספורט
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מחווה  במופע  אסנר  האחים  הופיעו 
עם  ולצה"ל  הצבאיות  ללהקות 
הזמרים האורחים לירון לב, תמר שם-
ראובני  דורית  גלוסקא,  אופירה  אור, 
מירי  הצבאיות,  הלהקות  של  והדיווה 
סגרה  וגם  הערב  את  פתחה  אלוני. 
של  הנפלאה  הזמר  חבורת  אותו 
קבוצת יבנה, שעליה ניצח חיים אסנר. 
בערב השלישי של הפסטיבל, נקבצו 
בקבוצת  המרכזי  לדשא  רבים  ובאו 

פינות  שכלל  הסיום,  להפנינג  יבנה 
יצירה, משחקי חשיבה, משחקי שולחן 
עלה  ערב  לעת  לקטנים.  וג'אמבורי 
להופיע בפני הקהל הזמר הגדול, שולי 
וסחף  ובסיפור,  בשירה  שריגש  רנד, 
ובריקודי  בשירה  הקהל  את  אחריו 

שמחה.
ניצחה  הזה  הנהדר  השבוע  כל  על 
מנהלת תחום תרבות ותרבות יהודית 
יעקב,  ענת  ובמתנ"ס,  במועצה 

בוטחת,  ביד  האירועים  את  שניהלה 
ההנאה  על  ובשמחה  ברוגע  בשלווה, 
המועצה  לתושבי  הביאו  שהמופעים 
המועצה,  ראש  גדול.  ועד  מקטן 
וצוות  ענת  את  שיבח  ליבר,  משה 
להצלחת  נמרצות  שפעלו  המתנ"ס, 
הפסטי-חבל, תוך דאגה כנה ואמיתית 
ובית  רחוב  לכל  תגיע  שהמנגינה 

ברחבי המועצה.
נתראה בשנה הבאה!

מחזור ראשון באולפנת הללי לאמנויות בגבעת וושינגטון

י"ב  תלמידות  של  ראשון  מחזור 
באולפנה  לימודיו  את  השנה  סיים 
וושינגטון.  בגבעת  "הללי"  לאמנויות 
מרגש  מופע  כלל  השנה  סיום  אירוע 
הפעילויות  מגוון  את  שהציג  ומרתק, 
השונות:  המגמות  של  האמנותיות 
פלסטית  אמנות  מחול,  מוזיקה, 

וקולנוע.

המופע נערך בהשתתפות המפקחת 
במשרד  ההתיישבותי  החינוך  על 
המפקחת  בידאני,   הדסה  החינוך, 
הפדגוגית, יעל הורביץ, מנכ"ל קריית 
סעדה,  יקי  ושינגטון,  גבעת  החינוך 
יצחק,  בן  תרצה  האולפנה,  מנהלת 
סגל ההוראה והמנהלה של האולפנה, 
וכמובן 27 הבוגרות ובני משפחותיהן.

לאחר ארוחת ערב חגיגית, התקיים 
בברכת  שהחל  המרגש  הטקס 
החלוצות. הבוגרות  את  המפקחות 

כל  קיבלה  הגמר,  תעודות  מלבד 
כל  על  חינוכית  תעודה  תלמידה 
הערכי  החינוכי,  בתחום  פועליה 
השקעה  בהם  שגילתה  והמוסרי, 
ומחויבות לאורך ארבע שנות הלימוד 

באולפנה.  
"הללי":  מנהלת  יצחק,  בן  תרצה 
'הללי'  את  הקמנו  שנים  ארבע  "לפני 
של  עצום  מספר  לגלות  והופתענו 
פניות מכל רחבי הארץ. לאחר בחינות 
הראשונה  הכיתה  את  פתחנו  ומיונים 
עם כ-30 תלמידות מצטיינות בתחומי 
האמנות השונים, והשנה לומדות כאן 
למעלה מ- 120 בנות מוכשרות. לאורך 
כל התהליך שאנו עוברים עם הבנות, 
אנו פועלים מתוך מטרה להעצים את 
לעולם  שייכות  תוך  האמנות,  חווית 
אחת  בכל  גאה  אני  הערכי-אמוני. 
ההתמסרות  על  שלנו  מהבוגרות 
לתהליך המאתגר והשאיפה לתוצאות 

הגבוהות ביותר".

אחד מי יודע בתרבות חבל יבנה?
1  לילה לבן

2  ימי נשים
3  אירועים קהילתיים

4  ערבי שירה וזמר עברי
5  הצגות ילדים בתכנית מנויים

6  הצגות ילדים בחודש הקריאה
7  שעות סיפור לילדים
8  מופעי חגים לילדים

9  סרטים
10  מופעי מבוגרים

11  הרצאות מגוונות
12  טיולים וסיורים

13  פעילויות בר/בת מצווה 

כנס ראשון בחבל לתרבות וליצירה נשית

לתרבות  מסוגו  ראשון  כנס 
במועצה  לאחרונה  התקיים  נשית 
רחבי  מכל  נשים  מאות  בהשתתפות 
עשו  בנות  ")ת(רבות  האירוע  הארץ. 

לתרבות  האגף  בהפקת  נערך  חיל", 
יהודית ובשיתוף המועצה, מתנ"ס חבל 
הגבוה  הספר  בית   - ו"מזמור"  יבנה 
הכנס  וושינגטון.  בגבעת  למוזיקה 
בתחומי  יוצרות  ולעודד  לחשוף  נועד 
המוזיקה, התיאטרון והאמנות. האירוע 
דרום,  מחוז  מפקח  של  ביוזמתו  נערך 
חנוך גנן, בהנחיית רחל קשת ובניהולה 
על  והופק  קבסה,  יעל  של  האמנותי 
הספר  מבית  בוגר   - צדוק  אביחי  ידי 
תרבות  מחלקת  ומנהלת  "מזמור" 

יהודית בחבל, ענת יעקב.
נשים  הרכבי  הופיעו  הבמה  על 
שבזי",  "שרות  ביניהם  משובחים, 
תהילה,  הזמרת  "פעימה",  אנסמבל 
אמניות  וכן  "פעמים",  המחול  להקת 

מתחומי התיאטרון והסטנד-אפ, ביניהן 
תיאטרון  במה,  אחיות  לויטין,  מיכל 
פנינה  מקום,  נמצא  אשר  עד  לחישה, 
חתם  האירוע  את  קור.  וזהבה  פרנקל 
היוצרות  של  מרגש  מרכזי  מופע 
אביב,  דין  ודין  שבת  לאה  והזמרות 

בליווי מוזיקלי של בוגרות "מזמור".
בחבל  לארח  אמיתית  גאווה  "זו 
לתרבות  הראשון  הכנס  את  יבנה 
נשית באזור הדרום", אמרה עדי רום, 
"הכנס  יבנה.  חבל  מתנ"ס  מנהלת 
פעולה  שיתוף  של  תוצר  הוא  הזה 
ואנו מקווים  בין כל הגורמים,  מוצלח 
לראות אותו שב ומתקיים מידי שנה, 
והופך למסורת של חלל נשי אמנותי 

המשלב חדש וישן".

הפסטיחבל התקיים זו השנה השנייה בהשתתפות מאות מתושבי המועצה

השנה  זו  במועצה,  התקיים  הקיץ 
במסגרתו  הפסטי-חבל  השנייה, 
ממגוון  המועצה  מתושבי  מאות  נהנו 
סדנאות  מופעים,  הצגות,  של  רחב 
והרצאות בתחומי התיאטרון, המוזיקה 
ועד  הרך  לגילאי  ושיועדו  והקולנוע 
התקיימו  האירועים  השלישי.  הגיל 
בעזרתם הנדיבה של משרד התרבות, 
שמימן את שלושת הימים הראשונים 
והאגף  הפיס  ומפעל  הפסטיבל,  של 
החינוך,  במשרד  יהודית  לתרבות 

שסייעו במימון יומו הרביעי.
כאשר  מרתקים,  ימים  אלה  היו 
אירוע רדף אירוע בחגיגה של תרבות, 
כל  לאורך  רב  קהל  אחריה  שסחפה 

בשעות  החבל.  ביישובי  היום  שעות 
התקיימו  הפסטיבל  ימי  של  הבוקר 
מבית  סרטים  שלושה  של  הקרנות 
קרשנר,  מורדי  הבמאי  של  היוצר 
על  והשיב  ההקרנות  את  שליווה 
ילדי  עבור  בסיומן.  הקהל  שאלות 
ואחר  הבוקר  בשעות  התקיימו  החבל, 
תיאטרון  מופעי  מופעים,  הצהריים 
ושעות סיפור, ביניהם המופע המוסיקלי 
"אומרים ישנה ארץ" בו השתתפו ילדי 
אהבת  את  בפניהם  שהציג  הקייטנות, 
נהנו  ממנו  נוסף,  מרכזי  מופע  הארץ. 
החבל,  יישובי  מכלל  ילדים  כ-500 
והאינטראקטיבי  הקסום  המופע  היה 
צינורות  המשלב  במוזאון",  "אלומיני 

לחיים  שהתעוררו  אלומיניום,  ואביזרי 
הילדים,  של  המשתאות  עיניהם  מול 
שיצאו מהמופעים ומהפעילויות עמוסי 

חוויות.
הפסטיבל,  ימי  של  הערב  בשעות 
המבוגר,  לקהל  מופעים  מספר  נערכו 
החבל  תושבי  בפני  הופיעו  במסגרתם 
השאירה  כבר  ששירתם  זמר"  "ענקי 
הראשון  בערב  העברי.  בזמר  חותם 
שנגע  בנאי  אביתר  הזמר  זה  היה 
בערב  היום,  ועד  שיריו, מאז  בראשית 
מרגש במיוחד. במסגרת מופע החימום 
זמר  גבאי,  אליה  הופיע  האירוע,  של 
שהפגין  "מזמור",  בוגר  צעיר  ויוצר 
כישרון רב. בערב השני של הפסטיבל, 

בימת תרבות

. . .    
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בימת נוער

נוער החבל השתתף בחודש ישראלי

השנייה  השנה  זו  המשיכה  המועצה  של  הנוער  יחידת 
"חודש  הנושא  תחת  אייר  חודש  פעילויות  קיום  במסורת 
השונים  ביישובים  הנוער  בני  עסקו  במסגרתו  ישראלי", 
כחלק  כאידאולוגיה,  אישית,  כזהות  שלהם  בישראליות 

מהחברה שבה הם חיים, ועוד.
עצמם  על  לקחו  יישוב  בכל  הנוער  בני  החודש,  במהלך 
נערכו  וכן  הזיכרון,  יום  או  השואה  יום  טקס  על  אחריות 

סדנאות בנושא החברה הישראלית, שיחות בנושאי מורשת 
הרכזים  של  פעילויות  נערכו  כן,  כמו  ושכול.  נתינה  קרב, 

בנושאים השונים המקיפים את הישראליות של הנוער.
קרב,  טייס   - גרשוני  נועם  עם  במפגש  הסתיים  החודש 
פצוע צה"ל, אלוף פארלימפי ואחד ממדליקי המשואות ביום 
העצמאות האחרון. למפגש הגיעו למעלה מ-100 בני נוער 
מרחבי המועצה, ובמהלכו דיבר עימם נועם על ערך הנתינה 
ניר  הנוער,  יחידת  כוחה של התקדמות אישית. מנהל  ועל 
יעקבי, סיכם את החודש ואמר: "המיוחד בחודש הזה הוא 
שאנחנו לא מאכילים את הנוער בתכנים ואידיאות בכפית, 
וסיטואציות  דעות  למגוון  אותם  לחשוף  משתדלים  אלא 
לשאול  שיוכלו  מנת  על  זאת  הישראלית.  זהותם  סביב 
והפיכתם  התבגרותם  בתהליך  בעצמם  ולבחור  שאלות 

לאזרחים ואנשים שלמים ותורמים".

מפגש בין-דורי בבית המדרש בצוותא בבני דרום
בית  המדהים  הפרויקט  את  דרום  בני  נוער  ערכו  השנה 
מדרש "בצוותא". מדובר בפרויקט בשיתוף עם ותיקי המושב, 
במסגרתו אחת לחודש נפגשו שתי שכבות הגיל, נוער וותיקי 
מושב בני דרום, למפגש של חיבור,למידה ועשייה משותפת. 
במפגש זה מרוויחים שני הצדדים – הנוער זוכה להיכרות עם 
מייסדי המושב, והוותיקים זוכים למפגש מלא הנאה וכיף עם 
בני הדור הצעיר. הפרויקט נערך בהובלתם של צופיה - רכזת 

הנוער ביישוב וחברי גרעין "נחשון" של בני עקיבא.

ערב פתיחת הקיץ ופרידה מהשמיניסטים
יחידת הנוער קיימה באולם התרבות בגבעת וושינגטון את 
האירוע המסורתי לפתיחת הקיץ והפרידה מהשמיניסטים. 360 
בני נוער מכלל יישובי המועצה גדשו את האולם, ונהנו מערב 

תרבותי ומושקע בהנחיית מנהל יחידת הנוער, ניר יעקבי. 
ליבר,  משה  המועצה,  ראש  שנשא  בדברים  נפתח  הערב 
שברך את הנוכחים וביקש מבני הנוער שעם היציאה לחופש 
הגדול יגלו אחריות אישית ויעברו את הקיץ בשלום. ליבר ברך 
את יחידת הנוער של המועצה והעומד בראשה על הפעילות 
העשירה והמגוונת שקיימו לאורך כל השנה, וכן ציין לשבח את 
היענותם הראויה של הנוער הנפלא במועצה. בנוסף, ברך ליבר 
את השמיניסטים שיוצאים לאחר 12 שנות לימוד להתחלות, 
חוויות ואתגרים חדשים, והוסיף כי "המועצה תמשיך לעמוד 
החבל  של  הצמיחה  ממנוע  חלק  בהם  ורואה  הבוגרים  לצד 

בעתיד".
במסגרת הערב חולק לשמיניסטים שי של תיק, שאיתו ייקחו 
בשנה  הנוער  פעילות  את  המסכם  סרט  והוקרן  לדרך,  צידה 
החולפת. כמו כן, הופיע בפני הנוער הסטנדאפיסט, מני עוזרי. 

זה  "היה  כי  יעקבי, סיכם באומרו  ניר  יחידת הנוער,  מנהל 

ואני שמח על כך שבכל שנה  ובאיכות,  ערב מוצלח בכמות 
והפעילות  במועצה,  נהדר  נוער  לנו  יש  וגדל.  הולך  האירוע 
הרבה שנערכה בשנה האחרונה הוכיחה זאת. אני סמוך ובטוח 
הודה  כן,  כמו  רבה".  בעוצמה  זאת  נחווה  הקרוב  בקיץ  שגם 
יעקבי לכל רכזי הנוער ובנות השירות על עבודתם המסורה 
עם הנוער לאורך כל השנה, ולמועצה ולמתנ"ס על תמיכתם 

ביחידת הנוער.

נוער חבל יבנה 
מסכם את הקיץ!

איזה קיץ עבר עלינו ביחידת הנוער!

הנוער שלנו השתתף בעשרות פעילויות ביישוביים ורחבי 
הארץ.

אז מה עברנו? אירועי פתיחה מושביים, אירוע פתיחה 
פיינטבול,  עוזרי,  מני  הסטנדאפיסט  של  מופע  מועצתי, 
לילי,  טיול  יום,  טיולי  בעץ,  בנייה  סדנאות  קומזיצים, 
לייזר טאג, כדורגל מים, אייג'אמפ, באולינג, התנדבויות, 
הילדים  מוזיאון  נוער,  שבתות  לימוד,  וערב  שיעורים 
ערבי  שוקולד,  סדנאות  המונדיאל,  של  הקרנות  בחולון, 
טיול  מוגנות,  סדנאות  ההתנתקות,  לזכר  ערבים  קריוקי, 
טיול  שף,  מאסטר  שטח,  שישי  ספורט,  יום  דוד,  לעיר 

ה-נוער המועצתי ועוד ועוד ועוד.
לא נחנו לרגע ונהנו מכל שנייה!

בדף  הנוער  מאירועי  נוספות  בתמונות  לצפות  מוזמנים 
הפייסבוק של המועצה. 

חפשו את הסימון #קיץ_נוער_חבל_יבנה.
אנחנו לא יכולים לחכות לאירועי השנה שבפתח. לפרטים 

פנו לרכזי הנוער ביישובים.



ראש השנה תשע”ט | מקצות החבל | 27 26 | מקצות החבל | ראש השנה תשע”ט

פינת מצדיעים למתנדבים
מצדיעים למתנדב 

 יואב לנגרמן
יליד 1961, תושב בני דרום, המתנדב 

בניהול קבוצת הכדורסל של חבל יבנה.

ההתנדבות בשבילי
"הנאה וחיים חדשים אחרי האירוע המוחי שעברתי".

כמה שנים אני מתנדב
 "מאז שאני זוכר את עצמי. עד שחליתי, היינו אני, אשתי 
אפל  מבית  לילדים  מארחת  כמשפחה  משמשים  והילדים 
כבר  ומטפל  עוזר  גם  אני  בנוסף,  בארץ.  אחרים  ומוסדות 
16 שנים בילד חולה סכיזופרניה ומלווה את בני משפחתו, 

והדבר הזה עושה לי טוב לנשמה". 

מה גרם לי להתחיל להתנדב
יפה  של  ההורים  גם  ולתת.  להתנדב  חינוך  קיבלנו  "בבית   
מאז  ולתת.  להתנדב  אותנו  חינכו  שלי  ההורים  וגם  אשתי 
שאני זוכר את עצמי כילד ועד היום אהבתי כדורסל, ומכיוון 
שאיני יכול לשחק אני תורם לקבוצה בדרכי. אני מלווה את 
המאמן ומרכז את הכל - מנהל את קבוצת הבוגרים ודואג 
כמו  מרגיש  אני  ניירת.  כולל  הקבוצה,  של  התנאים  לכל 

האבא של הקבוצה".

חוויה מיוחדת במהלך ההתנדבות
הספר  בית  של  הסיום  אירוע  במהלך  כחודשיים  "לפני 
והליגות לכדורסל, קיימו טקס עם חלוקת גביעים ופתאום 

נתנו לי גביע גדול". 

היום  את  שמרו 
 21.10.18 בתאריך 
ערב י"ב בחשוון תשע"ט 
הוקרה  ערב  יתקיים 
לכלל מתנדבי חבל יבנה. 

האירוע יחל בשעה 19:30 
ויכלול ארוחת ערב והרצאה מרתקת.

עקבו אחרי הפרסומים

תחרות "קריה יפה ומקיימת" מגיעה למועצה
בתחרות  השנה  משתתפת  המועצה 
יפה",  בישראל  ומקיימת  יפה  "קריה 
המתקיימת מידי שנה החל משנת 1993, 
מקומיות,  מועצות  ערים,  בהשתתפות 
במועצות  ויישובים  אזוריות  מועצות 
קבלת  על  היא  ההתמודדות  אזוריות. 
הערכה  למועצה  שמקנים  היופי  כוכבי 
ואות כבוד. בבסיסה של התחרות עומד 
רעיון הטמעת המסר כי "הבית לא נגמר 
הציבורי  המרחב  וכי  הדלת",  במפתן 
בתחרות  השתתפות  מהבית.  חלק  הוא 
הציבורי  המרחב  מראה  על  משפיעה 

ביישובים ובנראות המועצה כולה. 

לביקור  הגיעו  מהתחרות,  כחלק 
ישראל,  לארץ  המועצה  נציגי  במועצה 
ולאחר פגישה קצרה עם ראש המועצה, 
משה ליבר, מנהל תחום איכות הסביבה 
מחלקת  וראש  סימון,  גדי  במועצה, 
יצאו  טאוב,  רבקה  במועצה,  החינוך 

לסיור ביישובי המועצה. בנוסף לנראותו 
כוללת  התחרות  היישובי,  המרחב  של 
המועצה  מבנה  של  מראהו  את  גם 
ומוסדותיו. לאור כך, בחנו נציגי המועצה 
לישראל יפה את תפקוד המועצה כגוף 
הפועל למען סביבה איכותית ומקיימת. 
בנוסף, ערכו סיור במוסדות המועצה: גני 
לקשיש,  יום  מרכז  הספר,  בתי  הילדים, 
המועצה  חברי  ועוד.  ספורט,  מתקני 
את  וציינו  מאד,  התפעלו  יפה  לישראל 
של  הרבה  להתקדמות  הרבה  הערכתם 
המועצה בפעילות למען איכות הסביבה 

המתקיימת במועצה ובמתנ"ס.  

השלב הבא במהפכת המיחזור במועצה –מערכת ביוגז
לאור הצלחת המדשנים 
בבתים  הן  במועצה, 
במרחב  והן  פרטיים, 
במועצה  הוחלט  הציבורי, 
מהפכת  את  להרחיב 
הבא,  לשלב  המיחזור 
מערכות  הכנסת  ולקדם 
מדובר  לבתים.  ביוגז 
המצאה  שהינה  במערכת 

הישראלית  הסטארט-אפ  חברת  של 
שהינה  ביוגז(,  )הום   HomeBiogas
פסולת  שהופכת  טכנולוגית  מערכת 
נוזלי  ולדשן  נקי  בישול  לגז  אורגנית 

טבעי לשימוש בחצר הבית.
ברחבי  הבית  משקי  שנה,  מידי 
אשפה,  טון  כשני  מייצרים  העולם 
כמחציתה אורגנית, שמקורה בשאריות 

האוכל. המדשנים, שהפכו 
מנופו  נפרד  בלתי  לחלק 
של החבל, שימשו עד כה 
במועצה  רבות  משפחות 
המזון  שאריות  להפיכת 
כעת,  איכותי.  לדשן 
להטמיע  במועצה  הוחלט 
את מערכת הביוגז, שנוחה 
לשימוש.  יותר  וידידותית 
כשלב ראשון יצא לדרך פיילוט ראשון, 
"מפגש  היום  למרכז  בצמוד  שייבחן 
ובהתאם  יבנה,  בקבוצת  טעמים"  של 
לבתים  המיזם  יורחב  לתוצאותיו 

פרטיים נוספים ביישובי המועצה.
במערכת,  השימוש  מתהליך  כחלק 
לאחר איסוף כלל הפסולת האורגנית 
)כולל בשר ועצמות(, מועברת הפסולת 

בקטריות   ישנן  בו  מיוחד,   למיכל 
חום  על  המתבסס  ביולוגי  שבתהליך 
שמש וחוסר בחמצן )פירוק אנאירובי(, 
ביוגז.  ופולטות  הפסולת  את  מפרקות 
ממנו  במיכל,  ונאגר  סינון  עובר  זה  גז 
הכיריים  אל  המתחבר  גז  צינור  יוצא 

בבית.
המערכת מסייעת למנוע פליטת גזי 
חממה, ומארבעה קילוגרמים של חומר 
אורגני, ניתן להפיק גז בישול שמספיק 
ביום.  שעות  שלוש  במשך  לשימוש 
מנהל תחום הקיימות ואיכות הסביבה 
"מדובר  כי  מציין  סימון,  גדי  במועצה, 
שבטוחה  לגמרי,  עצמאית  במערכת 
ממנה  המופק  והגז  לשימוש,  לגמרי 
בטוח יותר מגז בישול רגיל, היות והוא 

בלחץ נמוך יותר". 

פרויקט שלטי מורשת ברחבי המועצה
פרויקט  בעיצומו  נמצא  בימים אלה 
במסגרתו  המועצה,  שיזמה  חדש 
יוצבו בכל אחד מיישובי החבל שלטי 
של  סיפורם  את  יספרו  אשר  מורשת, 
אתרים מרכזיים, הקשורים להיסטוריה 

היישובית והקהילתית של כל יישוב.
של  בארגונה  נערך  הפרויקט 
המועצה באמצעות המחלקה לקיימות 
מנהל  סימון,  גדי  הסביבה.  ואיכות 
הפרויקט,  את  שמוביל  ומי  המחלקה 

מסביר כי מטרתו לעודד קשר וחיבור 
של התושבים למקום, וכן להעמיק את 
בסיסם  על  אשר  לשורשים  ההיכרות 

צמחו היישובים והמועצה כולה.
שלטי  יוצבו  בהם  האתרים  בין 
בניין  את  למצוא  ניתן  המורשת, 
המזכירות בבני דרום ששימש בתחילת 
הנשק  מחסן  תינוקות,  כבית  הדרך 
בבית גמליאל שהוקם מיד עם תחילת 
המאפייה   ,1951 בשנת  המושב  בניית 

שנים  במשך  שהפיצה  יבנה  בקבוצת 
רבות ריח נעים של לחם טרי וחלות 

שבת, ועוד.

בימת איכות הסביבה
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איך הכרנו – לירון ויאיר נולדו בבני דרום, היא דור שלישי לירון ויאיר דביר, בני דרום
תחילת  אבל  שנתון,  אותו  בני  הם  שני.  דור  והוא  במושב 
החברות  כאשר  י"א,  בכיתה  רק  הייתה  כזוג  הדרך שלהם 

הצעירה צמחה והבשילה עם השנים, לדבריהם.
אהבה  זה  דרום  בני  מבחינתם   – בחבל  לגור  הבחירה 
ממבט ראשון, תרתי משמע. הקשר למקום, חוויות הילדות, 
השדות שאותם דביר היה מעבד בנערותו ביחד עם ענקי 
אנושי  מרקם  שיוצרים  המקום  אנשי  היישוב,  של  הגד"ש 
שטוב לחיות ולצמוח בחברתו – כל אלה לא הותירו להם 
להם  יש  כיום  ביתם.  את  לבנות  רוצים  הם  שכאן  ספק 
את  מכה  כבר  רביעי  דור  בדרך.  והרביעי  ילדים,  שורשיו במושב, ושרשרת הדורות צומחת.שלושה  נטע ונעם עמיר, קבוצת יבנה

צעירה  נערה  הייתה  הקיבוץ,  בת  נטע   – הכרנו  איך 

אף  בן המקום  נועם,  לימודי התיכון.  לסיים את  שעומדת 

הוא, שהיה גדול מנטע וכבר ראה ארץ ועולם, חזר באותה 

העת הביתה היישר לעבודת השדה. חבר טוב עניין את נעם 

והוא, אם כי בהיסוס מה, נענה לאתגר ויצא עם נטע. כעבור 

ולחברים,  למשפחות  עצבים  מורטות  חברות  שנות  שבע 

באו נעם ונטע בברית הנישואין והקימו את ביתם בקיבוץ. 

הבכורה  כשהבת  ילדים,  ארבעה  להם  נולדו  השנים  עם 

תסיים בקרוב את שירותה הצבאי.

הייתה  בקיבוץ  הבחירה   – בחבל  לגור  הבחירה 

לגור  הרצון  לצד  זאת  וזורמת.  טבעית  לדבריהם 

שהן  הצדדים,  משני  התומכות  המשפחות  בקרבת 

נטע  יבנה.  קבוצת  של  המייסדים  מדור 

עובד  ונעם  חשבונות  בהנהלת  עובדת 

בגידולי השדה ובמשך שנים ניהל את הענף. 

בתפקידים  ונושאים  בקהילה  מעורים  שניהם 

ציבוריים לצד עבודתם.

>>

<<

נקשרו בחבלנקשרו בחבל
פנינית ואודי גזיאל, בן זכאי

איך הכרנו –אודי ופנינית הם דור שלישי של בני המושב. 

כשהם נשאלים כיצד הכירו, הם עונים שפשוט גדלו יחד, 

ומכירים זה את זו מאז שהם זוכרים את עצמם. הם נשואים 

שבע שנים, וחובקים שלושה ילדים מקסימים.

הבחירה לגור בחבל – פנינית ואודי מעולם לא עזבו את 

בן זכאי, ומדגישים שמהרגע הראשון היה להם ברור מאליו 

שכאן הם נשארים. הם גרים בבית שהיה של סבו וסבתו של 

אודי, לצד הוריהם ובני משפחתם, שגרים אף הם במקום.

לעליזה עליזה וצקי יולס, בית גמליאל )צקי(  יצחק  בין  מפרידה  שנה   - הכרנו  הצטלבו וההיכרות הראשונית הייתה, כמו עוד רבים במגזר, בסניף איך  המבטים  מדריכים.  היו  שניהם  שם  עקיבא,  בני 
הבוגרים. הבחירה לגור בחבל – לאחר נישואיהם גרו עליזה וצקי ומשהו חדש התחיל. בתוכנית  למד  צקי  שם  בעלי,  שנתיים  ואחיו של צקי נשאו גם כן לבני המושב, ושניים מהם אף ומאז הם מגדלים במושב את חמשת ילדיהם. שתי אחיותיו לאחר מכן השניים עברו לבית גמליאל והפכו אותו לבית, במשך 

בחרו לבנות בו את ביתם. 

חדווה ואורי אמסל, ניר גלים
איך הכרנו – הוריהם של חדווה ואורי הם מדור המייסדים 

של ניר גלים, ושניהם גדלו בבתים סמוכים. כשחדווה הייתה 

אורי, הגדול ממנה במספר  הולכת לאיבוד,  והייתה  קטנה 

ההורים.  לחיק  אותה  ומשיב  אחריה  מחפש  היה  שנים, 

כשחדווה גדלה, אורי הגשים את החלום וצד את עינה, והיה 

זה רק ענין של זמן. השניים התחתנו באולם הספורט בניר 

גלים, והייתה זו החתונה השנייה של שני בני משק בישוב, 

לאחר חתונתם של שבתאי ז"ל ופנינה דותן.

דרכם  בתחילת  גרו  ואורי  חדווה   - בחבל  לגור  הבחירה 

הקול  אולם  אור.  גן  ממקימי  היו  מכן  ולאחר  ברחובות, 

הפנימי היה לשוב הביתה לניר גלים, וזה מה שאכן קרה. 

נולדו  ובנו בו את ביתם. במרוצת השנים  הם שבו למושב 

לשניים ארבעה ילדים, והיום הם חובקים גם שתי נכדות.

פאני ומיכאל בוסקילה, גבעת וושינגטון
נפגשו על ספסל הלימודים,  ומיכאל  פאני   – איך הכרנו 
גופני  בחינוך  לתואר  הכיתה  באותה  למדו  שניהם  כאשר 
גופני,  לחינוך  מורה  פאני  כיום  וושינגטון.  גבעת  במכללת 
בגבעה,  באולפנה  היום  ופנימיית  בוגרות  ורכזת  מחנכת 
ומיכאל משמש כסגן מנהל בית הספר אמית רחובות וקצין 

הביטחון של היישוב.
לימודיהם  את  שסיימו  לאחר  בחבל–  לגור  הבחירה 
הבלתי  בחינוך  בגבעה  לעבוד  פאני  החלה  במכללה, 
פורמאלי, והיא ומיכאל הקימו את ביתם במקום. מאז חלפו 
ושמונה  ילדים  חובקים שישה   - כאן  עדיין  והם  שנים   32
שקלו  שנה   20 לפני  בגבעה.  הם  אף  גרים  חלקם  נכדים, 
בגלל  להישאר  לדבריהם,   בחרו,  לבסוף  אבל  לעזוב, 

הנשמה, הרוח והאנשים וכן בגלל התרומה לקהילה. 

>>

<<

<< <<

כחלק מפרויקט מיוחד לרגל פתיחת השנה החדשה, 
אספנו מספר זוגות מיישובי המועצה השונים, שהכירו בחבל. 
כל אחד מהזוגות שיתף אותנו בסיפור היכרותו וסיפר מדוע 

בחר להקים את ביתו דווקא בחבל יבנה.
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קווים לדמותו ותחנות בחייו של שבתאי דותן ז"ל
בחודש שעבר הלך לעולמו שבתאי דותן ז"ל,  שכיהן במשך שנים רבות 

כחבר מליאה פעיל במועצה כנציג ניר גלים. בנותיו - ורד, איילת וחן, בדברים לזכרו 
דותן  שבתאי  אבינו, 
 ,1952 בשנת  נולד  ז"ל, 
של  למשפחה  בכור  בן 
יהדות  משואת  ניצולים 
ישעיהו   – אביו  הונגריה. 
חנה   - ואימו  דויטש,  לבית 
קלרה לבית פרנקל, שיבדלו 
אנשים  היו  ארוכים,  לחיים 
שאיבדו כמעט הכל ושרדו 
תופת  את  שיניהם  בעור 
העבודה.  ומחנות  אושוויץ 
בית  לבנות  והחליטו  זו  את  זה  הכירו  לישראל,  עלו  השניים 
יחד עם קבוצת   – גלים  ניר  חדש במולדת במושב השיתופי 

המייסדים. 
אבא נולד וגדל בניר גלים, אח בכור לשני אחיו, שיחד עם 
בני דורו ילידי הארץ, גדל על "מצע רך" של אהבה עוטפת, 
כשהוא "מוגן" מפני סודות העבר הנוראים של הוריו. אנשים 
שלא ידעו טעמה של ילדות וריחה של אהבת הורים, הם אלה 
וכמעט  חדש  מודל  לעצמם  בנו  שפיתחו,  שבאינסטינקטים 
המציאו מחדש את מושג המשפחה, אך בד בבד נתנו לחינוך 

מקום מרכזי בחייהם. 
לצד  הורים,  ולכיבוד  המשפחה  של  למרכזיותה  החינוך 
החינוך לאהבת המולדת, לאהבת המסורת היהודית, יחד עם 
להישגיות  החינוך  גם  כמו  ולכיבודו,  הזולת  לאהבת  החינוך 
ולחריצות, כשהם מלווים בדוגמא אישית של ההורים והחברה 
וכנער  כילד  אבא  של  לגידולו  מצע  היוו  אלה  כל   - סביב 

מתבגר ועיצבו את אישיותו.
בתחילת שנות ה- 70, אבא התגייס לצה"ל ליחידת הבקרה 
"תפסה"  שם  סיני,  שבדרום  בשארם  הוצב  האוויר,  חיל  של 
נפלו  אשר  חברים  שאיבד  אף  הכיפורים.  יום  מלחמת  אותו 
מעגל  את  הצבאי  בשירותו  אבא  הרוויח  המלחמה,  במהלך 
חבריו  נותרו  אשר  נפש  חברי  בחייו,  המשמעותי  החברים 
המשחק"  כ"רכז  עבורם  שימש  שהוא  אנשים  מותו.  יום  עד 
מצדם  לו  ושגמלו  השנים,  ארוכת  המשותפת  בפעילותם 

בהערכה ובאהבה רבה.  
ניר גלים ואהבתו  לאחר שחרורו, החליטו אבא ואמא, בת 
באופן  משפחה.  ולהקים  להינשא   – מנעוריו  עוד  הראשונה 
טבעי וללא לבטים רבים, בחרו השניים להתיישב בניר גלים 
כחברי משק מן המניין. מהר מאוד החל אבא להוביל בתפקידי 

מפתח במשק בהם – גזבר המושב, מנהל "פז גלים" ועוד.
חודשים  מספר  של  לתקופה  אבא  יצא  ה-80  בשנות 
עקיבא"  "בני  תנועת  את  מחדש  להקים  מנת  על  להונגריה, 
במקום, לאחר שזו כבתה בימי המלחמה וליבה חדל מלפעום. 
שליחות זו פתחה בפניו עולם חדש ובלתי מוכר, וחשפה אותו 
לראשונה בחייו לשורשיו ולתרבות ממנה ספג כה רבות. הוא 

תנועה  להקים  הטבעית  ובמנהיגותו  לבבות,  להפעים  ידע 
מאורגנת, חיה ובועטת יש מאיין. בתוך שרידי קהילה שכמעט 
נמחקה מהעולם, הוא הצליח לרתום צעירים יחד עם הוריהם, 
בחלקם אנשים ששמרו את יהדותם בסתר, והעיר בהם מחדש 

את הניצוץ היהודי ואת חלום השיבה לארץ ישראל.
לאחר ששב לארץ, אבא המשיך בתפקידים שונים במשק, 
ומכאן קצרה הדרך לתפקיד סמנכ"ל וגזבר משקי הדרום, בו 
השנים  באותם  שימש  כשבנוסף  קדנציות,  שתי  במשך  כיהן 

כחבר מליאה במועצה האזורית חבל יבנה. 
במהלך השנים חבקו הורינו ארבעה ילדים - אנחנו שלוש 

הבנות ואחינו אביעד.
ואז נפל דבר! בשנת 2002, תשס"ב, ערב ראש השנה, אביעד 
- חייל ולוחם בחיל השיריון, עלה עם טנק המרכבה בו נהג על 
מטען בן 100 קילוגרם ונהרג באזור כיסופים, כאשר הגדוד בו 
שירת היה בפעילות מבצעית על גבול רצועת עזה. שבר נורא 
ממנו אבא לא השתחרר עד יומו האחרון. אך לא אדם כאבינו 
ייתן לפצע הנורא שנפער במשפחה כולה להפילו ולהכניעו. 
כשהוא כואב ודואב יחד עם אימנו פנינה, אספו אותנו, הבנות 
האבלות, וקיבלו החלטה: לבחור בחיים! לדבוק האחד בשני 
ולא לתת לזולת ליפול - החלטה קשה שמימושה היה קשה 

כפליים. 
אבא  המשיך  אביעד,  של  נפילתו  מאז  העת  כל  במשך 
בארגון ובהנחיית טקס הזיכרון של נופלי מערך הבקרה של 
לנשק  חבריו  עם  הדוק  קשר  על  שמירה  תוך  האוויר,  חיל 
אמא  וסביב  סביבו  התגבשה  במקביל,  הצבאי.  מהשירות 
חבורה של הורים שכולים, שותפי גורל, שאבא היווה עבורם 
משענת ותמיכה לנפש השבורה. הוא היה זה שידע להעלות 
על פניהם, גם בעתות שבר וכאב, צחוק ואופטימיות והיה שם 

בשבילם כל אימת שנדרש. 
שלוש אהבות היו לו לאבא שליוו אותו: המשפחה, השירה 
יומו האחרון, ועטפה  ו...העבודה. הראשונה ליוותה אותו עד 
אותו יומם וליל באהבה אין קץ עד נשימתו האחרונה. השנייה 
לכולנו  מנעים  שהוא  תוך  לנפש,  כתרפיה  בחייו  לו  שימשה 
בקולו הערב והענק משירי ארץ ישראל האהובים והיפים. גם 
וכבר שקשה היה עליו הדיבור, שימש  דווי  בשכבו על ערש 
העבודה,   – והשלישית  רגשותיו.  לביטוי  אמצעי  השיר  לו 
"מה   – דאגה  לו  היוותה  חוליו  ובתחילת  חייו  מרכז  שהייתה 

יהיה בהיעדרי עם המשימות שעלי לבצע". 
משימה אחת הוא לקח כמשימת חייו: לא להישבר למרות 
השבר ולא לתת לאהבתו הגדולה – המשפחה, ליפול לתהום 
היגון והעצב. משימה בה עמד עד אשר חלה במחלה קשה 

לפני מספר חודשים. 
במוצ"ש, ערב תשעה באב, כשהוא מוקף במשפחתו, נשם 

אבא את נשימתו האחרונה.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

קים
מפרגנים לעס מפרגנים לעסקים בחבל יבנה

.R.N. MPA-בעלת העסק: מיכל לוז
ההתמחות שלי: מטפלת בכל סוגי הפצעים - פצעים סוכרתיים, 
הוורידיים,  הדם  בכלי  הפרעות  רקע  על  פצעים  לחץ,  פצעי 

העורקיים והלימפתיים, כוויות, פצעי ניתוח.
בחבישות  המטופל  בבית  וטיפול  ייעוץ  שלי:  הייחודיות 

בטכנולוגיות מתקדמות.
פרטים ליצירת קשר:
.050-6617194      
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מקימת העסק: לילך פלק, שוקולטיירית.
טבעיים  מרכיבים  ומתוקים  שוקולד  ייצור  שלנו:  ההתמחות 
טבעיים  מתוקים  הכנת  ללימוד  סדנאות  העברת  בלבד, 

בעבודת יד.
הייחודיות שלנו: חומרי גלם איכותיים, ללא גלוטן, ללא סוכר 

מעובד, הכנת השוקולד מחומרי הגלם הבסיסיים ביותר.
אני מאמין: הכי קרוב לטבע.

פרטים ליצירת קשר: 
.050-8990048       

      "לילך ממתקים טבעיים בעבודת יד".

בעל העסק: דוד רינגל.
ההתמחות שלנו: ציפוי וחידוש דלתות פלדלת, התקנת מנגנוני 
כניסה לבית אלקטרונים וביומטריים )מותאם לציבור שומרי 

שבת(, שירותי מנעולנות.
אני מאמין: מקצועיות, זמינות ואמינות במחיר הגון.

פרטים ליצירת קשר:
 ,Ringel100@gmail.com        ,052-9258629     

      "רינגל מנעולים וחידוש דלתות".

אחות מומחית בטיפול בפצעים קשיי ריפוי

לילך ממתקים טבעיים בעבודת יד  רינגל מנעולים וחידוש דלתות
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בעלת העסק: קרן זוהר.
וצבעים  וצמידים במגוון דוגמאות  שרשראות  ההתמחות שלי: 

מחרוזים ומחומרים שונים.
הייחודיות שלי: יצירה בצבע שמאירה את היום.

אני מאמין: ללכת בעקבות החלום.
פרטים ליצירת קשר:
.054-7002123       

קרן זוהר – תכשיטים




