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פתגם דרוזי אומר

האדמה הטובה ביותר היא בין הסלעים
והבשר הטוב ביותר הוא בין הסלעות

“פרסלע” צילום חיים ברקת - בית ניר

בעמוד השער יפורסמו צילומים של תושבי המועצה, המביאים לידי ביטוי את הנופים, האנשים
iton@yoav.org. il  וחיי היומיום של ישובי המועצה. מי שמעוניין לשלוח תמונה, מוזמן לעשות זאת במייל

החדש

חג שבועות שמח !
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חדשות יואב תוכן עניינים משולחני

מכתבים למערכת

מחצבת נחלה
לא רחוק ממושב נחלה שוכנת מחצבה ששימשה בעבר לכריית כורכר לכבישים 
ובניין. היום המחצבה אינה פעילה והמועצה האזורית יואב דאגה לנקות ולסדר אותה.
במשך הזמן הפכה המחצבה לפינת חמד קטנה בטבע, ולאתר עלייה לרגל לצפרים, 

צלמים וחובבי טבע מהאזור וגם ממחוזות רחוקים יותר.
שרגא אלון מגלאון, צפר וצלם טבע חובב, הוא אחד מאלה שנוהגים לבלות במחצבה 
שעות רבות ומרתקות. לדבריו, המקום משמש בית ומסתור למינים רבים של ציפורים 
ובעלי חיים אחרים. בין היתר אפשר למצוא שם מושבה קבועה של כוס החורבות - 
לבני-חזה,  מצויים, קאקים, שלדגים  בזים  וחמוד שמקנן במחילות,  קטן  לילה  דורס 
כרוונים, חנקנים אדומי ראש ומינים רבים של ציפורי שיר קטנות כגון צופיות, דרורים, 
דוכיפת, בולבולים ועוד. גם דורסים שונים מזדמנים למקום מדי פעם. באפריל מגיעים 
בתעופתם,  בצבעיהם,  במחילות ומרהיבים  מקננים  הם  שגם  והכחלים,  השרקרקים 

בקולותיהם וביחסים בין בני הזוג. 
בניין  קבלני  החלו  האחרונה  שבתקופה  עד  וחופשית,  פתוחה  הייתה  לאתר  הגישה 
ותושבי הסביבה להשליך שם פסולת בניין ואשפה, והמחצבה החלה להפוך לאתר 

אשפה. 

 הריסת גני סגולה
ביום שלישי, ה- 5 במאי, בוצע צו הריסה של אולם האירועים “גני סגולה” 

על פי הוראת בית המשפט. להלן תגובתו של ראש המועצה:

שלום רב,
השבוע בוצע צו הריסה שהוצא לפני תקופה ארוכה כנגד אולם האירועים “גני סגולה”.

אולם האירועים מראשיתו )למעט מבני הבריכה( נבנה שלא בהיתר ואף לא ניתן לו מעמד של 
שימוש חורג. במשך השנים התרבו גם תלונות תושבי סגולה כנגד מטרדי הרעש.

מאז הקמתו הוא עורר התנגדות רחבה - החל מתושבי המושב, שהפעילות במקום הלא-חוקי 
הטרידה את מנוחתם, דרך הוועדות המקומיות והמחוזיות לתכנון הבניה, דרך בית-המשפט 
השלום והמחוזי, וכלה בבית המשפט העליון. כל הגורמים כולם הביעו התנגדות עניינית וחוקית 
להמשך הפעלתו של אתר האירועים. הפרשה הגיעה לסיומה ביום ג’, 5 במאי 2009, כאשר 

דחפורים הרסו את המבנים הבלתי-חוקיים על-פי צו הריסה שניתן בבית-משפט השלום.
כל מאמצי המועצה האזורית יואב, ראש המועצה, וועד האגודה של סגולה להסב את המבנים 
למבני ציבור לתועלת ורווחת תושבי המושב, עלו בתוהו משום ששוכרי המבנים, שהפעילו את 

גן האירועים, ביקשו “להרוויח זמן”. 
מדיניות משרד-הפנים לאכוף את החוק היא נכונה. כולנו צריכים לקחת בחשבון שאי-טיפול 

נאות במבנים לא חוקיים ועסקים ללא רישיון, לא תותר.
צר לכולנו על  עוגמת הנפש והפגיעה במרקם הכלכלי, הישובי והאנושי.

נקווה שלא נעמוד בעתיד בפני מצבים דומים.

רני טריינין
ראש המועצה האזורית יואב

כדי למנוע הידרדרות נוספת, החליטה המועצה להתקין במקום שער, ואף תלתה עליו 
שלט מאיר עיניים המבקש לא להשליך אשפה במקום.

נוחה לאתר  גישה  וחובבי הטבע הרבים  לטענת שרגא אלון, השער מונע מהצפרים 
האהוב עליהם, והוא אף פנה אל המועצה בבקשה להסיר את השער.

ורק  אך  נובעת  השער  שהתקנת  להבהיר  מבקש  יואב,  חכ”ל  מנהל  סלמונה,  אילן 
מהצורך למנוע מהמחצבה להפוך לאתר אשפה, ומבקש מהמטיילים המגיעים למקום 
להחנות את רכבם ליד השער ולהיכנס לשטח המחצבה ברגל - מרחק 200 מטרים 
בלבד, לדבריו. סלמונה מוסיף שהמחצבה נוקתה וסודרה על ידי חברת חוצה ישראל 
בעמל גדול ובכספים רבים, ושעל פי תוכניות המועצה, מיועד השטח כולו, המשתרע 
על כ- 100 דונם, לעבור שיקום כולל ולהפוך למיזם תיירותי של ספורט אתגרי, שיכלול 

בתוכו גם את פינת החמד הטבעית של המחצבה עם אתרי קינון הציפורים שבה.
בינתיים מבקש שרגא אלון מכל מי שמגיע למקום לצפות בציפורים או סתם ליהנות 
מהנוף,  אנא השתדלו לא להטריד את התושבים המקומיים ושמרו על מרחק מהמחילות 

ואזורי הקינון.

התמונות צולמו במחצבת נחלה

צילום חיים ברקת, בית-ניר

צילום שרגא אלון, גלאון

קוראים יקרים,
להגיש  נרגשים  החדש”,  יואב  “כאן  מערכת  חברי  אנחנו, 

לכם את הגיליון הראשון ומקווים שתיהנו ממנו.
ודעות  תגובות  מחשבות,  אלינו  לשלוח  מוזמנים  אתם 

בענייני המועצה והשעה. 
אנו מתנצלים מראש שלא נוכל לפרסם את כל החומרים.
העיתון הוא שלכם ובשבילכם, אז קדימה- השחיזו עטים 

ולעבודה!

עומדים אנו בפתחו של חג השבועות - 
חג מתן תורה, חג הביכורים.

מוטיבים רבים לחג, אך עבורנו, בראש ובראשונה, 
הוא מועד קציר החיטים.

השנה, על אף הבצורת, זוכים אנו לקציר חלקי. גם 
והתקווה  השמחה  מן  מעט  יש  הזעומים  ביבולים 

לשנים שאסמינו יתמלאו מלוא הבר.
המצב הכלכלי הקשה אינו פוסח עלינו.

האטה  העבודה,  מחפשי  במספר  גידול   - ביטויו 
ביזמויות חדשות, ובקצב בינוי ופיתוח פרויקטים.

הבעיה המרכזית היא העדר תקציב מדינה )טרם 
לפגוע  אמור  הצפוי  והתקציב  בכנסת(  אושר 
במקביל,  משמעותית.  בצורה  המועצה  במקורות 
קריית- עיריית  עם  בעיצומו של משבר חדש  אנו 
לצערי,  המשותף.  התעשייה  לאזור  בהקשר  גת 
תקציבים רבים בחינוך, במתנ”ס ובתחומים נוספים 

יפגעו.
המועצה  ישובי  במרבית  הדמוגרפית  הצמיחה 
מתן  מחייבות  והמציאות  התחזיות  בעיצומה. 
במבנים,  הספר,  בתי  בהרחבת  מהירים  פתרונות 
אתגר  שהיא  משימה  זוהי  הוראה.  וכוחות  ציוד 
התקציבי  במישור  היא  עימה  ההתמודדות  מרכזי. 
על  שמירה  תוך  גדלים  כיצד   - הערכי  ובמישור 
ערכים ונורמות שהן יסוד בהוויה המשותפת. הנושא 

מעסיק רבים ונקווה לפתרונות הולמים בזמן.
הרכיבה על אופניים, ובמיוחד באופני שטח, הייתה 
סביב  ותרבותית.  תיירותית  ספורטיבית  לפעילות 
והנושא  שלמות  “תעשיות”  מתפתחות  האופנים 
ברוכבי  “מוצף”  שלנו  האזור  כלכלי.  לגורם  הופך 
אופניים, בעיקר בסופי שבוע. לאחרונה חנכנו שביל 
ויש תוכניות לשבילים  לאופני שטח ביער חרובית, 

נוספים רבים.
פסטיבל התנ”ך השביעי יערך החל מט”ו באב, חג 
האהבה. המתכונת השנה עשירה ומגוונת מתמיד, 

ומיטב זמרי ישראל ייטלו חלק בהפקה.
כמו כן יתקיימו הופעות מוסיקליות משובחות.

נקווה להשתתפותם של רבים באירוע.

 אנחנו רוצים להודות מקרב לב ללזר יעקב 
על השנים בהן ערך את עיתון "כאן יואב" 

במסירות ובמקצועיות. תודה!

 

מערכת
חגי ברקת  הלה הורביץ  גיא אריאלי

אורי מלול  אורית דסקל
מועצה אזורית יואב, 

ד”נ שקמים, מיקוד 79835
טל. 08-8500777

פקס. 08-8501679
e- mail iton@yoav.org.il

עיצוב והפקה כחל עיצובים

חג שמח,
    

         רני טריינין 

בברכה,
חברי המערכת

3 חדשות יואב  
  4-5 חינוך      

6 מידע פנימי  
 7 לוח מודעות  
8 מגזין  
9 מה דעתכם?    

10-11 מתנ”ס  
12 תוצרת בית 
13 בהרחבה 
14 שעה פנויה 

 15-16 עסקים בקהילה  

24.7, יום שישי ‘שפיים’ לכל תושבי המועצה.

27.7, יום שני ‘שפיים’  לאוכלוסיה המסורתית.

שפיים ונהנים

מחיר כניסה

לתושבי המועצה 25 ש”ח

לאורחי המועצה 35 ש”ח

)מחיר רגיל 88 ש”ח(
רכישת כרטיסים אצל נציגי הישובים

ובמשרדי המתנ”ס

צילום: שרגא אלון, גלאון ראו כתבה בע”מ 3

צילומים בשער ובע”מ 9 - 
משקה ליטבק, נגבה

הסעות באחריות הישובים
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חינוךחינוך

ידיעון מחלקת החינוך 

עיקר העשייה החינוכית בחודשים האחרונים הייתה סביב החגים שבאו עלינו לטובה.
להלן עיקרי הידיעות:

מערכת הגיל הרך 

הסתיימו מפגשי קבוצת ההורים הראשונה בהנחייתה של פנינה מרקר.    
אנו נערכים לקראת פתיחת קבוצות חדשות.  

 לאור הגידול המשמעותי בכפר מנחם הוגשו בקשות למשרד החינוך לבניית גן נוסף 
וקבלת תקן גן נוסף.  

נערכו בגנים מסיבות פורים ופסח תוך מודעות לנושא איכות הסביבה.   
בתאריך ה- 24.4.2009  נערך טקס יום העצמאות לגיל הרך    

בהנחייתה של חגית קלר.   
הנושא המרכזי היה שמירה על  ארץ ישראל יפה ונקייה.   

הגנים העניקו מתנות מקסימות לארץ ישראל ואלו הוצגו אחר כבוד בבית המועצה.  
פורום רכזות הגיל הרך דן בשאלת החינוך הקיבוצי בגיל הרך לאור כניסת    

התושבים החדשים.  
הוחלט במועצה להתכונן למכרז בנושא הצהרונים בגני המושבים    

)סגולה וכפר הרי”ף תחילה(, באחריות מחלקת החינוך.   

ביה”ס היסודי “שדות יואב” 

המשך הערכות לקראת כניסת אופק חדש לביה”ס:
  ביקורים בבתי ספר דומים, ישיבות צוות, הערכות עם המועצה.
  הערכות לקראת שנת תש”ע )כולל בחינת נושא הבינוי הנדרש(.

  מסיבת פורים חגיגית.
  ציון חג הפסח.

  ציון מכובד של טקסי יום השואה ויום הזכרון.

ביה”ס התיכון “ צפית“ 

איחולי בריאות שלמה ליונתן ברוק מנהל ביה”ס.  
נורית לבנה-זק נבחרה לנהל את ביה”ס בשנת תש”ע   

)נורית ניהלה בי”ס במודיעין, ועבדה שנים רבות בבית הספר בגבעת ברנר(.  
מסיבת אביב - שכבת ט’ טרחו ורקחו מסיבה נהדרת ומכובדת!   

הנושא היה פסח והחלל.  
המועצה השתתפה בעצרת שהתקיימה ביד מרדכי,   

הייתה נציגות של תלמידי הפנימייה ובנות אולפנת המחול   
הופיעו במחול “חד גדיא”.  

רקדני אולפנת המחול של יואב הפגינו ביצועים מרשימים   
בבית הנשיא בטקס יום העצמאות.  

כפר הנוער “קדמה“ 

שידוד מערכות בצוות ניהול בית הספר.  
בניית אורווה חדשה.  

הערכות לשנת תש”ע.  

ילדי הממלכתי - דתי 

פעילות במוסדות החינוך בשפיר, באר טוביה וקריית גת.

ילדי  אלעזי 

פעילות במוסדות החינוך ברמלה.

תשס”ט,  הלימודים  שנת  את  סיכמנו  לא  שעדיין  למרות 
על  מצביעים  עיסוקינו  וכל   קרב  שסיומה  מרגישים  אנו 
וההיערכות  כך: בחינות הבגרות והמתכונות כבר בפתח, 

לקליטת חניכים חדשים בעיצומה.

חילופי  היה  אותה  המאפיין  המסתיימת,  השנה  את  נסכם  אם 
בן  שמחה  הוותיק  מהמנהלן  נפרדנו  קדמה.  בהנהלת  תפקידים 
ניהול  את  שסיימה  אילנה,  אותו  והחליפה  שנים,   17 לאחר  ארי 
בית הספר לאחר 16 שנים. אדי, מנהל הפנימייה סיים את תפקידו 
לאחר ארבע שנים והתחיל בתפקידו החדש כמנהל בית הספר. 
בנימין לוי החל את תפקידו כמנהל הפנימייה החדש, ובכך הושלם 
סבב המינויים בהנהלה. אנחנו מאחלים לכולם הצלחה בתפקידיהם 
יש השפעות מרחיקות לכת על  החדשים. מובן שלשינויים אלה 
מהלך העבודה בקדמה. היום אנו כבר רואים תוצאות בשטח, והן 

מעודדות מאוד מכל הבחינות, חינוכית וכלכלית כאחד.

האורווה  בניית  את  סיימנו  רחבה:  פיתוח  בתנופת  נמצאים  אנו 
החדשה וזו ההזדמנות להודות לקרן קיימת על התרומה שאפשרה 

את הבנייה. 
ירקות  לגידול  חממה  להקמת  מהלך  בתחילת  נמצאים  אנו 
אורגניים. תקוותנו להתחיל למכור לתושבי האזור ירקות אורגניים 

כבר בתחילת שנת תש”ע.
בימים אלה החלה העבודה בשיפוץ והגדלת חדר האוכל. בכוונתנו 
על  יואב  לחכ”ל  תודתנו  הקרוב.  אוקטובר  בחודש  אותו  לחנוך 

ביצוע כל הפרויקטים בניהול ופיקוח.

לצאת  נבחרו  מצטיינים  חניכים  שישה   - לגרמניה  משלחת 
מצוין  היה  הביקור  מקצועית.  והכשרה  ביקור  למטרת  לגרמניה, 
ועוד.  מוזיאונים  פארקים,  היסטורים,  במקומות  ביקרו  והחניכים 
הם גם נפגשו עם בני נוער בגילם. השישה חזרו ארצה מאושרים 

מחוויה בלתי נשכחת.

חדשות כלליות - יום קדמה, הוא יום חגו של כפר הנוער, התקיים 
בערב  ובשמונה  הצהריים,   אחר  משעות  במאי   27 ה-  ד’,  ביום 

נערך טקס הפרידה משכבת י”ב. 
יצאנו לטיול שנתי עם כל החניכים לגולן ולגליל העליון, נהנינו ממזג 

האוויר ומפריחה מרהיבה.

לימודים - קיבלנו את תוצאות מבחני הבגרות של החורף ובהחלט 
יש במה להתגאות, התוצאות היו יפות מאוד. 

בסך הכל לומדים היום בבית הספר קדמה 153 תלמידים, מהם 
14 אקסטרנים וכל השאר חניכי פנימייה.

ביום רביעי, ה- 13 במאי, שבנו מגרמניה קבוצה 
חברי  ומורים  תלמידים  ושלושה  עשרים  של 
ישראלית-פלשתינית-גרמנית.  נוער  משלחת 
עשרה מקרב חברי המשלחת היו תלמידי שכבת 
יא’ ב’צפית’. הפרויקט עצמו הינו יוזמה של ‘מרכז 
 )Peter maffay( מאפיי’  פיטר  ו’קרן  לשלום’  פרס 
הגרמנית והוא נועד להכשיר מנהיגות צעירה אשר 
תוביל לדיאלוג סובלני בין בני הנוער. ראשיתו של 
הפרויקט  בחודש נובמבר 2008, במהלכו הגיעה 
לישראל מן העיר בוכום בגרמניה קבוצת תלמידי 
תיכון ומוריהם. הם נפגשו עם נשיא המדינה, ראש 
באתרים  סיור  וערכו  נוספים,  ואישים  הממשלה 
והפלשתינאים,  הישראלים  אנו,  בארץ.  שונים 
בהם  ופגשנו  למצדה  לטיול  אליהם  הצטרפנו 
ואולי  למרות,  גלאון.  בקיבוץ  השבוע  בסוף  שוב 
דווקא בשל מבצע ‘עופרת יצוקה’, הואצו ההכנות 
לביקור הגומלין בגרמניה. בתחילת חופשת הפסח 
הכנה  סמינר  והיהודים  הערבים  התלמידים  עברו 
הקשורות  סוגיות  עובדו  ובמהלכו  שלום’  ב’נווה 
ביקור  כלל  עצמו  המסע  לאומי.  ולזיכרון  לזהות 
ובערים בוכום,  ובווריה,  ווספאליה, ברלין  במדינות 
שלוש  נפגשו  המסע  במסגרת  וברלין.  דיסלדורף 
מעולם  מובילים  אישים  עם  התלמידים  קבוצות 

לקראת סיום ב”שדות יואב”

ימי החום כבר מורגשים, הקיץ מגיח במהירות ושנת 
הלימודים הנוכחית מתקרבת אל סיומה. ילדי הגנים 
מגיעים  כבר  הבאה,  בשנה  א’  לכיתות  המועמדים 
אותם  ילווה  אשר  הספר,  בית  עם  היכרות  לביקורי 
נסעו  ו’  כיתות  ילדי  מאידך,  הבאות.  השנים  בשש 
ל”צפית” ליום היכרות והתרשמות לקראת קליטתם 
סיום  על   לאותת  כדי  באלה  די  לא  ואם  בחטיבה. 
השנה, הרי נציין שבכל כיתות בית הספר שוקדים על 

לימוד הנושאים האחרונים לשנה זו. 

ביום ל”ג בעומר הקדשנו זמן מיוחד ליום מורשת, שבו 
לקחו חלק כל ילדי בית הספר. יום המורשת הוקדש 
היאחזותם  חבלי  על  המועצה  ישובי  עם  להיכרות 

בקרקע ותולדותיהם.
וקליטת תושבים חדשים,  לנוכח תנועת האוכלוסייה 
אנו רואים חשיבות רבה להפוך יום זה למסורת בית 
ספרית, שתאפשר לכל  ילד לבקר במהלך לימודיו 
זיקתו  את  בכך  ולהעמיק  המועצה  ישובי  ברוב 
תרמו  היום  של  להצלחתו  כולו.  ולאזור  ליישובים 
המורים, שהכינו את הילדים לסיורים, ההורים שליוו 
הישובים שקלטו  וותיקי  היום,  במהלך  הילדים   את 

אותם וסיפרו להם מסיפורי המקום.

השנתי  הילדים  קונצרט  את  ערכנו  הפסח  חג  לפני 
באולם הספורט. בקונצרט נטלו חלק כ-250 ילדים מן 
החטיבה הבוגרת של בית הספר, שניגנו בדרבוקות, 
הילדים  בשירה.  קולם  ונשאו  ומנדולינות,  חליליות 

בברכה,
אורי מלול, 

מנהל מחלקת החינוך

סיכום שנת הלימודים בקדמה

בברכה  והצלחה לכולם,
   עמיצור בר

   מנהל הכפר

נציגי המשלחת בגרמניה                 צילום  עמיצור בר

לאה גינזברג
מנהלת “שדות יואב”

הפליאו בנגינתם והפכו את הערב למפגש מוסיקלי 
מרשים באיכותו. תמונת הסיום, שכללה את הילדים 
כולם במעין תמונת מחזור גדולה, עוררה  התפעמות 
נראה,  הערב.  של  לייחודו  משלה  שהוסיפה  גדולה, 
עם זאת, שהאולם, שבו ניהלנו לאורך כל השנים את 
המפגשים המוסיקליים השנתיים, הפך צר מלהכיל 
את האוכלוסייה הגדלה במהירות של בית הספר. זו 
תגיע בשנה הבאה לכדי 620 תלמידים, לעומת  540 

תלמידים כיום.

לא  מספר  הספר  בבית  התקיים  האחרון  בשליש 
ואירועים. בחודשים מרץ ואפריל  קטן של פעילויות 
יצאו כל שכבות בית הספר לטיולים השנתיים בכל 
בראשית  שנפתח  הספרים  מצעד  הארץ.  חלקי 
השנה בניצוחן של ספרניות בית הספר, הסתיים לפני 
כשבועיים בשני ימי שיא לבוגרים ולצעירים. ביומיים 
בזיקה  ושעשועונים  ידע  חידוני  התקיימו  האלה 
לספרים שנבחרו למצעד, וכן נבחר ספר השנה. בין 
בהפסקות  שנערך  המחניים  טורניר  הסתיים  לבין 
הפעילות של בית הספר. הפסקות פעילות אחרות, 
שהוכנו על ידי מועצת התלמידים, הוקדשו לריקודים 
ויצירה. בפינת החי  שוקקת החיים, נפתחה לאחרונה 
ההפסקות  את  מנצלים  רבים  ילדים  הליטוף.  פינת 
על מנת להתיידד עם החיות וללטפן. גם פינת הירק 
לפעילות  טובות  סיבות  ומספקת  פירותיה  מניבה 

הירוקה של ילדי החטיבה הצעירה.
לשואה  הזיכרון  יום   - האחרונים  הציון  ימי  שני 

 - ישראל  במערכות  לנופלים  הזיכרון  ויום  ולגבורה 
אורגנו על ידי כיתות ו’ ו- ה’ . ילדי הכיתות הללו הכינו 
רבה.  לב   ובתשומת  רבה  באחריות  הטקסים  את 
הילדים השתלבו  מלאה.  הייתה  הילדים  השתתפות 
ובתנועה  בדקלום  בשירה,  הטקסים  בתוכניות  כולם 
ועניין. בהמשך להקשבה ולהתנהגות  מתוך הזדהות 
הטובה שראינו במהלך הטקסים, אוכל לציין שבבית 
לבין  הילדים  בין  כך  טובה.  אוירה  נשמרת  הספר 
זו מאפשרת  אוירה  צוות המורים.  וכך בתוך  עצמם 
התקדמות בעבודה החינוכית היום-יומית והתמודדות 
נכונה עם קשייה. כאן המקום לחזור לנתונים שציינתי 
לעיל, ולומר שבית הספר הולך וגדל.  מחשבה רבה 
מושקעת בתכנון הפיסי והחינוכי, לשם קליטה טובה 
 90 )לעומת  א’  בכיתות  חדשים  ילדים  כ-130  של 
ילדים בשנה החולפת(, וכ-40 ילדים נוספים לכיתות 
האחרות. לצידנו בהתארגנות המורכבת הזו עומדים  
ועד ההורים, מחלקת החינוך של המועצה ומחלקות 
מועצה אחרות, שעושים רבות כדי לסייע לנו להגיע 

מוכנים לפתיחת שנת הלימודים הבאה. 

 
המסע הישראלי - פלסטיני לגרמניה מאת רונן כהן , צפית

גרמניה  של  והמוסיקה  התקשורת  הפוליטיקה, 
וניתנה להם האפשרות לפתח עימם דיון ולהעלות 
שאלות בנושאים אקטואליים מגוונים. כך לדוגמא, 
הורסט  גרמניה  נשיא  עם  שהתקיימה  בפגישה 
‘הסתפקנו’  מרקל  אנגלה  הקנצלרית  )עם  קלר  
בתמונה בלבד( התעוררה סוגיית  התמודדותו של 
האסלאמי.  הרדיקליזם  איום  עם  המערבי  העולם 
נורברט  דר’  נשיא הבונדסטאג,  נוסף עם  במפגש 
למבנה  והתוודעות  בפרלמט  סיור  )לאחר  למרט 
יכולתו של  הגרמני( עלתה שאלת  הפרלמנטריזם 
בעולם  פוליטית  מציאות  ולעצב  להשפיע  הנוער 
עורך   , דיקמן  קאי  עם  הגלובליזציה.  שולטת  בו 
BILD  )ה’צהובון’ בעל התפוצה הגדולה  עיתון ה- 
שאלות  סביב  מרתק  ויכוח  התעורר  באירופה(, 
בעידן  הכתובה  התקשורת  של  שרידותה  כגון 
האינטרנט, ועד כמה, אם בכלל, תורמת העיתונות 
הצהובה להעמקת המודעות הפוליטית דווקא בשל 
כל  ללא  אבל  זוכה.  היא  לה  הפופולאריות הרבה 
ספק, גולת הכותרת של המסע הייתה השתתפות 
ידי זמר  בהקלטת שיר שנכתב, הולחן והושר על 
הרוק הגרמני פיטר מאפיי במיוחד למען הפרויקט 
הזה, ונקרא “We care”: שיר קצבי וחביב עם מילים 

מלאות אופטימיות על שלום ואחווה. אך לא השיר 
עצמו הוא העיקר כמו העובדה שתהליך ההקלטה 
פתח לבבות , חיבר בין אנשים צעירים ממקומות 
ורקעים שונים והפך למן המנון קבוצתי. ערב הסיום 
של הפרויקט התקיים באולם בית הספר המארח 
בבוכום, ובשיאו  של הערב עלו ארבעים התלמידים 
יחד עם מאפיי  ושרו  משתתפי המסע על הבמה 
אחד ממשתתפי  כל  חתם  מכן  לאחר  השיר.  את 
לרגל  שעוצב  שלום  יונת  פסל  גבי  על  הפרויקט 
חזרנו  מה  עם  הספר.  בית  בחלל  ויוצב  האירוע 
לארץ?  בעיקר עם זיכרון נעים, אופטימי, אולי נאיבי 
במקצת אבל ממשי במובן הזה שבתנאים הנכונים, 
שיתמקד  אובססיבי  דיאלוג  לקיים  לנסות  מבלי 
אך ורק בכאבים ובפצעים, ניתנת הזדמנות לחוות 
חוויה נורמאלית, חיובית, עם מי שנמצא מן העבר 
מימדי.  חד  כה  באופן  ונתפס  המתרס  של  השני 
בקרוב יפגשו שוב הנערים הישראלים והפלשתינים 
במרכז פרס ויבנו יחדיו את המשך הפעילות שהיא 
בעיקרה הכנת הקבוצות הבאות למסע של השנה 

הבאה.  
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הילה הורביץמידע פנימי
ליהיי ואלילוח מודעות

בשנה לידיעת הורי ותלמידי המועצה האזורית יואבמסוכן יותר בקיץ המסוכנת  התקופה   - הקיץ  חופשת  לקראת 
)וגם ההורים( מחוץ למסגרות מסודרות? על מה קורה בחודשי הקיץ, אותם חודשים בהם חלק ניכר תאונות הדרכים גובות קורבנות במהלך השנה כולה, אך ילדים בתאונות היא גבוהה יותר.שערכה עמותת אור ירוק עולה כי במהלך הקיץ פגיעת תלמידי המועצה יצאו בקרוב לחופשת הקיץ, ומבדיקה בכבישים... השנה, פי נתונים שפרסמה עמותת אור ירוק ניתן לאבחן עלייה מהילדים  עונות  לשאר  ביחס  אלה  בחודשים  רוכבי בהיפגעות  ילדים,  כגון  מסוימות  קבוצות  בקרב  ובמיוחד 

גם מבחינת מזג האוויר. מבחינת בקיץ הילדים שוהים בחוץ עד שעות מאוחרות יותר, ואלו אופניים ונהגים צעירים. יותר  הנוחות  העבודה השעות  מיום  הביתה  החזרה  שעות  אלה  שבעתיים והשעות בהן השמש השוקעת מקשה על הראייה. לכן הנהגים,  וזהירים  ערניים  להיות  החובה  עלינו  מוטלת 
שלא בתקופת הקיץ. לב  לשים  קטנים  לילדים  להורים  ממליצים  ולצמצם ככל האפשר את יחצו כבישים ללא השגחה, להקפיד לרכב על אופניים אנו          שלום כץ וכל צוות מחלקת התחבורה     בברכת קיץ נעים ובטוח בדרכים,נקודות המפגש בין הילדים לבין המכוניות.רק במסלולים שנועדו לכך 

המסורת ממשיכה - 
4 מדריכים צעירים 

יוצאים להדריך במחנה קיץ 
בליהיי-ואלי 

ניצה נדיל, מנהלת מתנ”ס יואב

 ,2000 שותפות  של  אולי  ביותר  המוצלח  הפרויקט 
של  שישית(  השנה  )זו  קיץ  בכל  השתתפותם  הוא 
בליהיי-ואלי.  קיץ  במחנה  מהמועצה  צעירים  מדריכים 
מועמדים צעירים עוברים מבדקים וסדנא של הסוכנות 
היהודית, והארבעה הנבחרים מקבלים הכשרה והדרכה 
ועל  ליהיי-ואלי,  היהודית של  על הקהילה  על המחנה, 
השינויים בתרבות ומנהגים שמחכים להם. בנוסף נערך 
שמספרים  הקודמות,  משנים  מדריכים  עם  מפגש 
הצעירים  להם.  שמחכה  הכלל  מן  החוויה היוצאת  על 
ישראל  של  ניחוח  מביאים  משפחות,  אצל  מתארחים 
ויוצרים קשרים לכל החיים עם החבר’ה  ויואב למחנה, 

הצעירים של ליהיי-ואלי.
השנה ארבעת המדריכים שנבחרו הם:

בנחלה  גרה  בצפית,  י’  כיתה  תלמידת  מירן  עומר 
חברתית,  פעילה  מאוד  עומר  בגת(.  חדש  בית  )בונים 
ובקייטנות בחופשים. תחביבה  הנוער  מדריכה בתנועת 
העיקרי של עומר הוא קראטה ויש לה חגורה שחורה! 
היא מתחרה בארץ ובעולם והיא אלופת ישראל. עומר 

לומדת פיזיקה ומדעים.
בכפר  גרה  בצפית,  י”א  כיתה  תלמידת  קדוש  טוהר 
לרקוד  ואוהבת  המחול  בלהקת  רוקדת  טוהר  הרי”ף. 
הספר  בבית  מאוד  פעילה  היא  חברים.  עם  ולהיות 
מאוד  ומוסיקה,  ספרות  אוהבת  וחגים,  אירועים  בארגון 
אוהבת לשיר ומופיעה באירועים בשירה. טוהר לומדת 

סוציולוגיה ופסיכולוגיה.
דניאל כהן תלמיד כיתה י”א בצפית, גר בנחלה. דניאל 
לומד  הוא  וחגים.  אירועים  בארגון  בתיכון  ועסוק  פעיל 
במגמות תיאטרון והיסטוריה, ואוהב להיות עם חברים, 

לצחוק, להציג ולשחק.
דור  בורדון.  גר  בצפית,  י’  כיתה  תלמיד  גליקליך  דור 
כדורסל  לשחק  אוהב  הנוער,  בתנועת  ילדים  מדריך 
ולנגן. דור חברותי מאוד, אוהב להיות עם חברים, לצחוק 

ולהדריך.
הנסיעה  לקראת  מאוד  מתרגשים  ארבעתם 
וחברי  הנוער  הילדים,  את  לפגוש  ומצפים 

הקהילה בליהיי-ואלי.
נתראה ביולי - קיץ 2009!

המעוניינים להשתתף ירשמו אצל מרים בעמותת התיירות

tour@yoav.org.il 08-8500712 .טל. 08-8502240, פקס

להתראות, הצוות המארגן

האירוע יתקיים בין התאריכים

28-31.10.2009

- ”ISRAEL BIKE“ ומאורגן ע”י חברת

 נימרוד הנגבי

בתוכנית:

ימי סיור במרחבי יואב-יהודה

1 יום בדרך לירושלים

1 יום לים המלח

לשירותכם תמיד !
שושנה שלמה, מנהלת מדור גביה

גביה

תחבורה

מחלקת תברואה 
ואיכות סביבה

מחלקת התברואה ואיכות הסביבה עוסקת במגוון גדול 
דרך  פסולת,  בפינוי  השוטף  בטיפול  החל  נושאים,  של 
בישובים  המים  באיכות  טיפול  מיחזור,  בנושאי  טיפול 
)יחד עם משרד הבריאות( וניקיון שטחים פתוחים, ועד 

לכידת בעלי חיים משוטטים והדברת מזיקים ועשבים.
בנוסף לכל אלה אנו מיישמים פרויקטים שונים הקשורים 

בנושא:
במשקי  מיבשה  רטובה  פסולת  הפרדת  בפיילוט  סיוע 
השבוע  בו  שהחלנו  מהלך  רבדים,  בקבוץ  הבית 
מאוד  אשר  הישוב  אנשי  מצד  באה  אליו  ושהדרישה 
הפסולת  תופנה  הפרויקט  במסגרת  לנושא.  מחוברים 
הרטובה לעשיית קומפוסט במערום ישובי, ואילו הפסולת 
היבשה תופנה להטמנה. מכיוון שזו תחילת הדרך, נוכל 

לדווח בהמשך על התקדמות הפרויקט.
איסוף נייר לבן למיחזור - היום נאסף במרחב המועצה 
כל הנייר הלבן למיחזור - למטרת יצירת מגבונים, נייר 
המועצה,  של  החינוך  ממוסדות  ועוד.  משובח  טואלט 
ועד  הגן  מגיל  החינוך החל  וסיוע של מחלקת  בתאום 
התיכון, נאספו עד עתה כמויות יפות של נייר, ובכוונתנו 

להרחיב את הנושא גם למוסדות והמפעלים בישובים.

מספר דברים שהיינו רוצים להזכיר לתושבים:
בכל ישוב יש מיכלים יעודיים לאיסוף נייר, קרטון ומיכלי 
משקה. אנא דאגו שחומרים אלו יגיעו למיכלים הללו ולא 

לעגלות האשפה.
מתבקשים  האוכלוסייה,  לכלל  נעים  שיהיה  מנת  על 
בעלי הכלבים לדאוג שכלביהם יוחזקו קשורים או שיהיו 

מובלים ברצועה באופן תמידי.
 עד כאן להפעם,

                        חיים טל 
               מנהל מחלקת תברואה ורישוי עסקים  

ליהיי-ואלי  -  המועצה האזורית יואב

שותפות 2000

טיול אופניים משותף

רוכבי האופניים של מועצה אזורית יואב ושכנותיה 

מוזמנים להצטרף ל”חווית אופניים” משותפת עם 

שותפינו מארה”ב, קהילת “ליהיי-ואלי”

חטיפים מעלוני הישובים

בנגבה התקיים שבוע בריאות שכלל סדנאות, הרצאות, 
הפעלות משפחתיות והפנינג חגיגי לסיום השבוע.

בבית גוברין מצאו פתרון לאנשים שבונים בישוב 
ורוצים לגור שם בזמן הבנייה: 5 קרוילות שיעמדו 

להשכרה - ביוזמת הגוף המטפל בהרחבה.
ברבדים- בכדי לא להעביר את הבריכה למפעיל 

חיצוני מצאו החברים פיתרון: שיפוץ וצביעה של הבריכה 
בעצמם. הגיוסים הולכים יופי והחיסכון בהוצאות הוא 

משמעותי. ישר כוח - הפתיחה בקרוב!

אפרופו בריכה, לקראת עונת הרחצה בדקנו 
מתי נפתחות השנה הבריכות במועצה, 

ולשימוש מי? 
בית גוברין - נפתחה בסוף אפריל, גם למנויים.

גלאון - נפתחה בסוף אפריל, לשימוש פרטי בלבד.
גת - נפתחה באמצע מאי, גם למנויים.

כפר מנחם - 
נפתחה בתחילת מאי, לשימוש פרטי בלבד.

נגבה - עדיין לא ידוע מתי, גם למנויים.
סגולה - בשל הצמידות לגן האירועים שנהרס, 

לא ידוע עדיין מה יעלה בגורל הבריכה העונה.
שדה יואב - נפתחה בשבועות, גם למנויים.

רבדים - נפתחה בשבועות, גם למספר מצומצם של 
מנויים.

בית ניר - תיפתח לקראת סוף יוני עקב שיפוצים, 
לשימוש פרטי בלבד.

זיו לס בן נגבה, 
זכה בתואר אלוף ישראל בטיפוס. ברכות!

ועוד מנגבה - הנהלת הקיבוץ אישרה השקעה 
בגנרטור שיספק חשמל בשעות העומס - חברת חשמל 

מתגמלת.
בחודש יולי חוגגים 70 לנגבה. בתכנית הצגה 

מקורית, תערוכת יוצרים מקומיים וחפצים מספרים ועוד 
הפתעות. אורח הכבוד - נשיא המדינה שמעון פרס.

מזל טוב גדול לקיבוץ כפר מנחם, 
שהשנה חוגג 70 שנה.

ומזל טוב גדול גם לקיבוץ בית גוברין 
שחוגגים 60 שנה.

המהפח ברבדים
שינוי גדול נעשה ברבדים - שינוי משמעותי בהתייחסות 
. השינוי בא  הקהילה לקיום שלנו עכשיו ובדורות הבאים 
תפיסת  את  חי  כבר  בדרכו  אחד  שכל  אנשים  ממספר 
בתוך  גם  לממשית  אותה  להפוך  ורצה  הזו  העולם 
קהילתו. תפיסת עולם זו מקבלת שני דברים חשובים, והם 
הזכות והאחריות שיש לכל אדם עלי אדמות. הזכות היא 
לנשום,לאכול ,לגדול ליהנות ולחיות בסביבה נעימה וראויה; 

והאחריות היא לקיים סביבה כזו.
אז מה עשינו: בעקבות כתבה בעיתון על התנהלות קהילת 
כפר רופין כקהילה המפרידה אשפה, יצאנו לבקר אותם 
השינוי  על  המהלך  את  המובילים  האנשים,  שני  ולשמוע 
שעות  מספר  לאחר  קיבוצית.  בקהילה  שלו  וההיתכנות 
הביתה  חזרנו  פועלת,  המערכת  איך  והבנו  שם  שבילינו 
נחושים בדעתנו לקיים את השינוי אצלנו. השינוי משמעותו 
הפחתה בשימוש במוצרים מזהמים, והפרדת אשפה בכדי 
לאדמה  יחזרו  אדמתנו,  את  להעשיר  שיכולים  שחומרים 
לעשות את עבודתם, ואילו אלו שאינם, יחזרו לשמש את 
במשך  במשאבים.  פגיעה  להפחית  בכדי  בשנית  האדם 
חודשיים נפגשנו אחת לשבוע, ובמקביל התחלנו הסברה 
מסיבית מעל דפי המזכירות המגיעים אחת לשבוע לכל 
להפרדת  מיכלים  לישוב  להכניס  התחלנו  הקיבוץ.  חברי 
וזכוכית, ואחר כך עברנו בביתם של כל האנשים  מתכת 
האורגנית  האשפה  הפרדת  של  החשיבות  את  והסברנו 
והאשפה “היבשה”. חשוב לציין שבקהילת רבדים יש כבר 
משפחות  )כ-20  אשפה  להפרדת  רחבה  מאוד  מודעות 
לאיסוף  מיכלים  הרבה  יש  קומפוסט,  ביתן  ליד  מייצרות 
פלסטיק, קרטונים וניר( וכמו כן בכל-בו של רבדים שקיות 
חלוקה  של  בשנה  נתונים:  )קצת  בתשלום.  הן  הניילון 
את  לספק  ניילון  שקיות  של  טונה  הכל-בו  קנה  חופשית 
צרכי החברים, ואילו בשנה שהתחילו למכור אותן הורדנו 
שהמודעות  רבדים,  אנשי  ק’ג(.  ל-300  השימוש  את 
גבה  הרימו  לא  בעורקיהם,  ספוגה  כבר  חייהם  לאיכות 
פועלים  שאנו  בידיעה  אתנו  חיזק  וזה  לבתיהם  כשהגענו 
שלנו  הקהילה  חברי  רק  לא  אך  עימנו.  ושהשטח  כראוי 
תרמו לעניין. גם מחלקת התברואה, שבראשה חיים טל, 

ב9.5. הגיעה לביקור במאגר גלאון להקת שקנאים גדולה. 
שרגא אלון מגלאון לכד בעדשתו את המראה המרהיב.

שאנשי  ונעים,  מפתיע  והכי  מלא.  גיבוי  לנו  ונותנת  נתנה 
צוות משאית האשפה מוכנים לכל בקשה וטרטור, וככה, 
כשכל הסביבה תומכת ישנה תחושה מחזקת המאפשרת 

להתקדם מהר. 
ועכשיו, כשברבדים הדרך סלולה, נשאר רק להוות דוגמה 
ישובי המועצה. הכוונה היא להגביר את המודעות  לכלל 
מופחת  ושימוש  לפרדת אשפה  המועצה  תושבי  כל  של 
וכדומה(,  קלקר  נילון,  )שקיות  מתכלים  שאינם  בחומרים 
רשת  בעל  )כן,  לוי  רמי  עם  להיפגש  יהיה  הבא  והשלב 
בשקיות  השימוש  הפחתת  על  עימו  ולדבר  הסופרים( 
ניילון. אנחנו גאים מאוד בישוב שלנו ומושיטים יד לעזרה 
לכל ישוב שיהיה מוכן לחולל גם אצלו מהפכה תודעתית 

שכזו. 
הצוות: עדי דורי, שלומית פלקסר, סיגל לוי, עמית ריטבו, 

גליה שקולניק.

צילום גליה שקולניק

תושבים יקרים, להלן אמצעי התשלום העומדים לרשותכם,
את שוברי המיסים, מים, ביוב ואגרות ניתן לשלם באחת מהדרכים הבאות:

באתר האינטרנט של המועצה ישנו קישור ל-   
              24 שעות ביממה.

במוקד טלפוני אנושי שמספרו  1-700-50-38-38   
המוקד עומד לרשותכם בימים א’-ה’ בין השעות 7:00-22:00   

ובימי שישי וערבי חג בין השעות  8:00-13:00  
תשלום באמצעות כרטיס אשראי דרך הטלפון    

לאנסטסיה - טל. 08-8500764   
בימים א’, ג’, ה’  בין השעות 13:00-15:00  

לסיגל - טל. 08-8500729   
בימים א’-ה’ בין  השעות 8:30-14:30  

הוראת קבע בבנק - שוברים ניתן לקבל במדור הגביה.   
תשלום בבנק הדואר.    

 קבלת קהל לצורך בירור חשבון ותשלום בשיקים ובכרטיסי אשראי:  
 ניתן לפנות לסיגל במשרדי המועצה במדור הגביה, פרטים לעיל.

פניות תושבים להסדרים מיוחדים, בירור זכאויות המגיעות ע”פ חוק:
ניתן לפנות לשושי, מנהלת המחלקה בימים ג’, ה’ בין השעות 8:00-10:00 

gvia@yoav.org.il ,08-8500775 .טל. 08-8500714 , פקס
בנושא אכיפה, עיקולים / ניתוקי מים: ניתן לפנות לאנסטסיה, פרטים לעיל.

citypay
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מגזין

“צפית”.  ניהול  שנות   8 אחרי  למתנ”ס  הגיעה  בתיה 
המחלקות  ורוב  דרכו,  בראשית  אז  היה  המתנ”ס 
המחול,  אולפנת  דוגמת  במתנ”ס,  היום  שנמצאות 

ספורט, ילדים ונוער )בחלקו(, לא היו כפופות לו.
בתיה ראתה לנכון לאסוף תחת קורת גג אחת את כל 
הפעילות,  העיסוקים,   - פורמליים  הבלתי  התחומים 
שייכים  לא  שכביכול  והפרטיות  העסקיות  היזמויות 

לתחום הממלכתי.
עמותת  עם  הקשר  את  מאוד  חיזקה  בתיה  במקביל, 
התיירות, וביחד הם הפיקו אירועים שהתחברו אל הטבע 

והנוף, האנשים והאווירה המקומית.
במסעדת  היום  בצהרי  לנו  נפגשות  אנחנו 
מפתיעה  ואני  ערמונים,  בתיה,  של  הבית 

אותה בשאלתי הראשונה :
מה שלומך?

)צוחקת( “שלומי נהדר. אחרי עשרות שנים 
אינטנסיבית,  מאוד  ציבורית  פעילות  של 
לעצמי  מרשה  אני  בחיי  הראשונה  בפעם 
גם  אוהבת,  שאני  דברים  לעשות  לנוח, 
יוצרת  אני  בכללית.  וגם  האישית  ברמה 
ועושה דברים שאני אוהבת, אם זה אירועים 
אני  מהנשמה.  שבאים  דברים  מצגות,  או 
צועדת  בבוקר,  קמה  עצמי  את  מוצאת 
בנופים הנהדרים, לא מוטרדת מהמחר או 

מהאירוע של היום. בקיצור, נושמת אויר פסגות.
ניהלת את המתנ”ס במשך 10 שנים. מהי החוויה הזכורה 

לך ביותר מהתקופה?
אני מתקשה לבחור חוויה אחת, היו הרבה. החוויה שהיא 
אחרי  של  הסיפוק  חווית  היא  בשבילי,  חזקה  הכי  אולי 
אירוע או הפקה גדולה. אחרי הגיית הרעיון, העבודה הקשה 
והשיתוף הנפלא עם האנשים בשטח, אחרי כל זה ואחרי 
ואמירת  הסיפוק  חווית   - הכיסאות  ואיסוף  האורות  כיבוי 
התודה של האנשים מסביב היא חוויה נפלאה - אם זה 
ברמה של ילדים, נוער, מבוגרים, ובאופן מיוחד ברמה של 

ותיקים.

מה השארת מ”בתיה” במתנ”ס?
אני מקווה שהשארתי אחרי את התפישה ש”השמיים הם 
הגבול” ושהמתנ”ס מוכן לעשות ולהתנסות בכל דבר חדש 
אליהם  שלנו,  ההוויה  מרכז  הם  ואנשיה  שהקהילה  וישן. 
ואיתם אנחנו עובדים. אני מקווה שהמתנ”ס  אנחנו פונים 
יחפש תמיד את הדרך להגיע לכולם ולשתף את כולם, גם 
אם בשביל זה צריך לשלם מחירים “עממים” וללכת בכיוון 

שאף ילד לא יפגע כי יד הוריו אינה משגת.
של  עזרה  מערך  הפעיל  המתנ”ס  אגב,  הזה,  בהקשר 

הטבות והנחות למשפחות מתקשות.
שהשארתי  מקווה  גם  אני 
פיתוח  של  התפישה  את 
לאלפים”  ה”אלופים 
בתחומי הספורט, החשיבה 
והתרבות: הכלים האמנותיים 
מצד  הספורט  ונבחרות 
ואלפי  )האלופים(,  אחד 
בפעולות  המשתתפים 
 - שני  מצד  השונות 

ה”אלפים”.
מתנ”ס  לנהל  זה  איך 
פורמלי  גוף  בתוך  תזזיתי 

ובירוקרטי כמו המועצה?
)חיוך( זה לא פשוט. הרבה 
קצבים  בשני  מתנהלים  שאנחנו  אומרת  הייתי  פעמים 
על  כאחראי  המתנ”ס  את  לראות  יהיה  יותר  נכון  שונים. 
כלל המערכות הבלתי פורמליות של המועצה, ומכאן נובע 
אופי פעילותו. ולכן גם חשיבות שיתוף הפעולה והשלמת 

המערכות הפורמליות.
תראה  היא  ואיך  במועצה,  האוכלוסייה  את  תאפייני  איך 

עוד 10 שנים?
התברכנו במערכת חברתית עם מבנה סוציו-תרבותי גבוה: 
מערכות קהילתיות הצורכות פעילות חברתית, ספורטיבית 
ותרבותית ברמה גבוהה. אני מאוד מקווה שכך זה יישאר 

גם בעתיד.

מהו הדבר שעשית שאת הכי גאה בו?
הגאווה הכי גדולה שלי היא שהצלחנו להגיע למצב שאנחנו 
והמגוונות במועצה,  היום עם האוכלוסיות הרבות  עובדים 
כמו שפעם אמרתי: “מהלידה עד הקבר”. כל האוכלוסיות 
אנשים  באלפי  מדובר  הבחירה,  ברמת  לעשייה  שותפות 
המתנ”ס  בפעילויות  להשתתף  חופשית  בצורה  שבוחרים 

השונות מדי יום ביומו.
יש חלום שלא הגשמת?

אחד הדברים שמאוד רציתי להמשיך לפתח, ורק התחלתי, 
הוא חיזוק המערכות התרבותיות היישוביות )תרבות בונה 

קהילה(, ובניית מערך תרבותי רחב לגילאי 50-25.
עם איזה חלום את הולכת לחייך הפרטיים?

הייתי מאוד רוצה להיות היום במקום שאני יוצרת דברים 
ולבסוף  עשייה  תכנון,   - מהחלום  דברים  להוביל  מאפס, 

הגשמה.
החדשה,  המתנ”ס  מנהלת  לניצה,  לאחל  רוצה  את  מה 

שבעצם קצת גידלת?
אני מאוד גאה, כמו אמא שרואה את גוזליה, בכך שניצה 
מה  כל  לה  מאחלת  אני  מאוד.  לי  שחשוב  גוף  מובילה 
שהייתי מאחלת לעצמי: שהמתנ”ס ימשיך ויגדל להיות גוף 
ובעיקר שתהיה לה האפשרות  הישובים,  מרכזי בתודעת 

לחלום, לתכנן ולבצע, וכמובן ליהנות מהפירות.
ולמתנ”ס אני מאחלת שידע להתאים את עצמו ופעולותיו 
לקליטת  המועצה,  של  החברתית  המערכת  לשינויי 
תשובות  לתת  שימשיך  ובעיקר  החדשות,  האוכלוסיות 

נכונות ומתאימות לכולם.
לסיום - אני רוצה להודות לאנשי צוות המתנ”ס והמועצה 
שהיו שותפים לי ב- 10 שנים נהדרות. לראש המועצה, רני, 
ולכל צוות החברה למתנ”סים שנתנו לי להרגיש שהשמים 
הם הגבול, ובעיקר לצוות המתנ”ס שאני כל כך אוהבת, 

שהיה שותף לי בימים קשים ובימים של שמחה.
מהקפה  לנו  לוגמות  בכורסאות,  מתרווחות  אנחנו  עכשיו 

ההפוך ומתחילות להתגעגע...

הרבה הצלחה לבתיה.

ראיון עם בתיה דנציגר  ראיינה אורית דסקל

דנציגר  בתיה  את  נדיל  ניצה  מחליפה  אלה  בימים 
כוס  על  איתה  ישבתי  המועצה.  של  המתנ”ס  כמנהלת 
תפקידה  את  רואה  היא  ואיך  שלומה  מה  לברר  קפה 

החדש.
נתחיל בכמה דברים על עצמך

ירושלמית מלידה. מאתיים בשבילי זה לא  אני 
סתם מספר. עד היום יש בי, אני חושבת, ניחוח 
ירושלמי. חונכתי על ברכי תנועת השומר הצעיר, 
חצור.  בקיבוץ  מגשימה  עצמי  מצאתי  דרכה 
ואני  בקיבוץ  חם  בית  לי  בניתי  השנים  במשך 
שמחה שבחרתי לחיות ביישוב קהילתי שיש בו 

מסורות ושיתוף של תושבים בעשייה. 
את  בחינוך.  לעסוק  בחרתי  המקצועיים  בחיי 
זה  בתחום  עשיתי  שלי  והשני  הראשון  התואר 
הקהילתי,  בעיסוק  הקהילתי.  בחינוך  והתמחיתי 
שליחות  היום  עד  רואה  אני  והחינוכי  החברתי 

אמיתית ואתגר גדול. 
ההתפתחות שלי ממנהלת מחלקת ילדים ונוער 
המתנ”ס  טבעית.  לי  נראית  המתנ”ס  למנהלת 

והמועצה האזורית יואב הם חלק עיקרי מחיי המקצועיים 
כבר שנים רבות, והקהילה ואנשיה חשובים לי. 

זו הזדמנות בשבילי להביא לביטוי את מה שלמדתי, ראיתי 
וספגתי במשך שנות עבודתי ביואב.

מהי התחושה עם כניסתך לתפקיד החדש?
התרגשות, למידה, אתגר, התלבטות, עומס, אחריות, ציפייה, 
ויותר מכל: תחושה של יצירתיות והתחדשות במובן האישי.
כהצלחה  בעיניך  יחשב  מה 

בפרספקטיבה של זמן?
להתפתח,  ידע  שהמתנ”ס 
להשתנות ולהמשיך לתת מענה 
הקהילות  של  השונים  לצרכים 
כן  כמו  והמשתנות.  השונות 
שיידע להיות רלוונטי ולגעת בכל 

רובדי הקהילה. 
במחלקת  אחרייך  השארת  מה 

ילדים ונוער?
קשרים,  של  תוואי  השארתי 
לחלק  שהפכו  וריחות  מסורות 
הישובים  מחיי  אינטגראלי 
לדעתי,  והצלחתי,  במועצה, 
מערכת  על  לוותר  לא  צריך  היה  בהן  בנקודות  לשכנע 

חינוך חברתית-קהילתית משמעותית שבעיני נותנת צבע 
ואופי ליישוב. השרשתי את התפיסה שמערכת כזו אינה 

צריכה להתקיים רק כי צריך, אלא כי כדאי!
מה  מייחד את מתנ”ס יואב?

לדעתי, גם במועצה וגם במתנ”ס, הייחוד הוא האנשים. 
הם  טוב.  לעשות  הוא  מסביבי  האנשים  של  המניע 

שואפים לקדם, ליצור ולפתח באווירה מקצועית וחמה.
הנהדרים  האנשים  לכל  להודות  רוצה  אני  לסיום, 
והערכה  אהבה  בהמון  שתמכו  בקהילה  והמפרגנים 
בכל השנים בהם אני עובדת במתנ”ס. לעובדי המועצה, 
המאפשרים לעבוד בסביבה מקצועית, חמה ונעימה - זו 

חוויה לעבוד איתכם וכיף לבוא לעבודה.
בהן  השנים  כל  על  להודות  רוצה  אני  היקרה,  לבתיה 
עבדנו יחד. ממך למדתי וספגתי את האהבה לקהילה, 
ופרויקטים  יוזמות  בפיתוח  ולצורך  קהילתית  לעשייה 

חדשים כל הזמן.
אני מקווה כי כל תושבי יואב והסובבים אותם ירצו 

לבחור במתנ”ס כל יום מחדש. 
ולא כי צריך... כי כדאי !

ראיון עם ניצה נדיל  ראיינה מירית דגני

דנציגר,  בתיה  של  ניהולה  תחת  שנים  כ-10  לאחר  פנים,  משנה  המתנ”ס 

נכנסת לתפקיד מנהלת מתנ”ס יואב ניצה נדיל מחצור.

ביקשנו מהשתיים שיספרו לנו על תחושותיהן עם סיום/תחילת תפקידן

וחוק  המדינה  תקציב  על  הדיונים  לעת  שנה,  כמדי 
ההסדרים, מתחיל מחדש ריטואל קבוע שתכליתו לנסות 

ולפגוע בחקלאות הישראלית ככל הניתן.
חלק  של  ההיסטורית  השליחות  תחושת   - לכך  הסיבה 
התקציבים  אגף  פקידי  ובעיקר  הישראליות  מהאליטות 
עיתונאים  מספר  המשפטים,  ובמשרד  האוצר  במשרד 
כי  המשוכנעים  מתוסכלים,  אקדמאיים  וכמה  כלכליים 
החקלאות   - הקדושה”  “הפרה  את  לשחוט  העת  הגיעה 
מזור לאחד מתחלואי המשק  ובכך להביא   - הישראלית 

ההיסטוריים.
לטעמי, אין דבר הזוי מכך, משום שעובדות היסוד הפוכות 

בתכלית.
החקלאות הישראלית הגיעה להישגיה המקצועיים, בזכות 
והיא  המצטיינים  והחקלאים  המעולים  המחקר  מוסדות 
החקלאי  הידע  את  בעולם.  הראשונה  בשורה  נמצאת 
החיים,  בעלי  מענפי  כולו,  העולם  להשיג  מבקש  שלנו 
הנלווית  גם התעשייה  ועוד.  גידולי השדה  דרך המטעים, 
או  המים  שעוני  הטפטפות,  מפעלי  דוגמת   - לחקלאות 
התפלת מי ים, נחשבת למתקדמת בעולם, ולאור משבר 

המים העולמי הולך הביקוש למוצריה וגדל.
מספר החקלאים בישראל, 20,000 לערך, הינו מהנמוכים 
המתפרנסים  מספר  האוכלוסייה.  לגודל  ביחס  בעולם, 

מסביב לחקלאות )ישיר ועקיף( - הינו פי עשרה לערך.
יותר  ומזרים  כולו,  העולם  פני  על  פרוש  החקלאי  היצוא 

ממיליארד דולר ויורו בשנה לקופת אוצר המדינה.
בנו  לפגוע  מנסים  רעתנו  דורשי  מדוע  טוב,  כך  כל  ואם 
ומועקות  נעוצה בתחושות בטן  מדי שנה בשנה? הסיבה 

שהצטברו במספר נושאים:
ג. העובדים הזרים  ד. סובסידיות  א. המים  ב. הקרקע  

ועלות למשק הלאומי
המים - לפני כעשור, החקלאות השתמשה במיליארד מ”ק 

כשני שלישים ממשקל גוף האדם הם מים. המים 
מהווים מרכיב בכל תא, רקמה ואיבר בגוף.

ומזון,  משקאות  דרך  מתבצעת  לגוף  המים  אספקת 
רגיל,  יומי  יום  ומוצריו. בתפקוד  וחלב  וירקות,  פירות  כמו 
אדם מאבד נוזלים דרך השתן והצואה, בהזעה ובנשיפה.
יש לספק לגוף מים  על מנת לפצות על איבוד הנוזלים, 
בכמות מספקת מידי יום ביומו על מנת למנוע התייבשות. 
הגוף,  חום  ויסות  היתר:  בין  בגוף,  רבים  תפקידים  למים 
הובלת  בגוף,  החומרים  רוב  המסת  רקמות,  על  הגנה 
חומרי המזון ותוצרי פירוק ועוד. אנשים בריאים שותים את 
הכמות הדרושה לגוף על פי תחושת הצמא. אבל, קיימים 
מספר מצבים בהם יש לספק לגוף יותר מים: במזג אויר 
עולה,  הגוף  כשחום  מאומצת,  גופנית  פעילות  בזמן  חם, 
כשהאדם לוקה בשלשולים או הקאות, בזמן הריון ובמיוחד 
לירידה  הגורמות  מאוזנות  לא  דיאטות  במהלך  בהנקה. 
זה  ותהליך  מתפרקים  רבים  שרירים  במשקל,  דרסטית 

מלווה בהפרשת נוזלים מהגוף.        
מתמשכת,  גופנית  פעילות  בזמן  או  חם,  האוויר  כשמזג 
ולהוסיף מספר כוסות  מומלץ לשתות במהלך הפעילות 
פעילות  לפני  הפעילות.  לאחר  אחרים  נוזלים  או  מים 
על  להסתמך  ולא  מים  לשתות  מומלץ  נמרצת,  גופנית 
תחושת הצמא. צמא הוא סימן לכך שהגוף נמצא בדרך 

ירדה ל-430 מיליון  מים שפירים לשנה. בשנה האחרונה 
דוגמת  מושבים  מים  עם  בוצעה  התחלופה  עיקר  קוב! 
את  לכסות  האמורה   - ההתפלה  וכו’.  ביוב  מי  השפד”ן, 
משני  למעלה  קצת  שהינה  הלאומי,  המשק  צריכת  כלל 
הצריכה  את  להבטיח  תצטרך   - שנתי  קוב  מיליארד 
המים  בנושא  הפוליטיים  וההסדרים  התעשייה  הביתית, 

עם ירדן והפלסטינים.
שנתי  רב  הסדר  על  שנתיים  לפני  חתמו  החקלאים 
והם  המים,  ועלויות  השימוש  לאופן  בנוגע  המדינה  עם 
הראשונים שלקחו אחריות במשבר המתפתח וקיבלו על 

עצמם בהסכמה תוואי קבוע לפעילות.
ובעיקר  העבר  סיפורי  את  לדקלם  ממשיכים  הפקידים 
לטרפד את הקמת מתקני התפלת המים ומאגרי הביוב, 
שהינם השקעות תשתית יקרות. מצידם - שהארץ תהיה 
חרבה ובלבד שבקופת האוצר ירשרשו מזומנים מיותרים.

הקרקע  משטחי  אחוז  מתשעים  למעלה   - הקרקעות 
הראויה לעיבוד במדינת ישראל נמצאים בידי ההתיישבות 
העובדת. ההסדרים המשפטיים של חכירת קרקעות אלו 
את  מבטיחים  ואינם  אנכרוניסטיים,  הגדול  בחלקם  הם 
והשטח  המגורים  בנושא  בפרט  בקרקע,  זכויותינו  עיגון 
הגדולה  ברפורמה  כעת,  גם  המחנה.  שטח  הכחול, 
הערים  לתושבי  פתרון  מוצע  ישראל,  מקרקעי  במינהל 
הגדולות, בדבר רכישת הקרקע שעליה עומד ביתם, בעוד 

ההתיישבות העובדת נותרת “מחוץ לתחום”.
עלינו  ובו  לפנינו,  עוד  שעיקרו  שנים  ארוך  מאבק  זהו 
להבטיח את המשך עיבוד הקרקע החקלאית ואי הפיכתה 
לנדל”ן מחד, ואת השוואת תנאינו במגורים ובמבני הציבור 

לחוכרים העירוניים, מאידך.
העובדים הזרים - בישראל כ-300,000 עובדים זרים בלתי 
“מאכרים” למיניהם. כמו  ידי  חוקיים, המובאים לארץ על 
בסיעוד,  חוקיים  עובדים  ל-100,000  קרוב  מועסקים  כן, 

כ-28,500  בחקלאות  מועסקים  מתוכם  וחקלאות,  בניין 
עובדים תאילנדים. האוצר, במקום להתמודד עם הבעיה 
למצוא  מנסה   - חוקיים  הבלתי  העובדים  של  הגדולה 
את הפתרון “מתחת לפנס” ולטפל במקומות המאורגנים 
לתוכנית  להגיע  לממשלה  הצענו  כאן  גם  יחסית.  הקלים 
ארוכת טווח, שבה, בעידוד ממשלתי, תהיה תחלופה של 
שידרשו  מיכון,  של  מתקדמות  בטכנולוגיות  ידיים  עבודת 
השקעות ויאפשרו קידמה ורווחה לכל. הנושא נמצא כעת 

בעיצומו של מו”מ.
סובסידיות - בעבר ישראל סבסדה את החקלאות ובגדול. 
ירד  והעקיף,  בעשרים השנים האחרונות הסבסוד, הישיר 
מאשר  פחות  הרבה  מסובסדים  אנחנו  וכיום  למינימום 
גרמניה  צרפת,  כגון  קטנות”  ו”מדינות  אירופה  מערב 

ובגידולים מסוימים פחות מ”אמריקה הקטנה”.
ככלל, הויכוח על עתידה של החקלאות נוגע לשורה של 
פיזור  בפריפריה,  האחיזה   - חשובים  לאומיים  נושאים 
לעומת  מעובדת,  שאדמתה  ירוקה  מדינה  האוכלוסייה, 

מדינה חרבה, זרועת דרדר ושיח.
בעולם הגדול הבינו את חשיבותה של החקלאות לאיכות 
והממשלות  והחוץ  הפנים  לתיירות  לאקולוגיה,  הסביבה, 
השונות ממקדות מאמציהן בחיזוק הפריפריה, בהשקעות 

תשתית וביצירת חגורות מגן ירוקות.
גם  ואזי  אלינו  גם  יגיע  הזה  הרוח  הלך  כי  מאמין,  אני 
ולחיות  כהווייתן,  בעובדות  להכיר  יתחילו  שלנו  האליטות 

בהווה ובעתיד, ללא חשבונות עבר מיותרים.
לנו יש את כל הסיבות לנהל מאבקינו מתוך עמדת כוח 
ביכולתנו  כי  ובידיעה  שנוצר  הגדול  היש  בזכות  וחוזקה, 

לעצב את העתיד בסביבה ירוקה וידידותית לכל.

בתודה ובברכה,
אבשלום )אבו( וילן

מזכ”ל התאחדות חקלאי ישראל

על מצבה של החקלאות הישראלית    אבו וילן

שתו מים!    אתי בהט שפירר

הם:  להתייבשות  יותר  מוקדמים  סימנים  להתייבשות. 
סחרחורת, יובש בפה או תחושת פה דביק, השתנה מועטה 
ושתן כהה. כשהמצב מחריף, האדם חש קשיים בתפקוד, 

עייפות, איבוד שיווי משקל ועד עילפון וחלילה מוות.
נוחים  אויר  מזג  בתנאי  לשתות?  מומלץ  מים  כמה 
לשתות  ולמבוגרים  למתבגרים  מומלץ  תקינה,  ובבריאות 
כ- 8-12 כוסות )180 מ”ל לכוס( מים ביום גם כשלא חשים 
צמא. לילדים מומלץ לשתות 5-6 כוסות, ולקשישים - 7-8 
כוסות נוזלים ביום. בחודשי הקיץ החמים מומלץ להגדיל 

את הצריכה היומית מעבר לכמויות הללו.
חשוב לציין שגם שתייה מרובה מידי עלולה להזיק ולפגוע 
בתפקוד תקין של רקמות ואיברי הגוף בשל דילול ריכוז 

המרכיבים המומסים בנוזלי הגוף.
היא  שותים מספיק  אנו  אם  לדעת  ביותר  הטובה  הדרך 
לבדוק את צבע השתן. שתן כהה מצביע על חוסר בנוזלים 

ושתן בהיר מאוד הוא סימן לשתייה מרובה מידי. 
איך אפשר להגביר את צריכת המים?

יוצאים מהבית. אפשר  קחו איתכם בקבוק מים כשאתם 
להקפיא חצי בקבוק ואחר כך למלאו במים נוספים. אם 

קטנות  כמויות  מים מלאה, שתו  כוס  לכם לשתות  קשה 
לעיתים תכופות יותר.

אם אינכם אוהבים לשתות מים, הוסיפו מעט לימון סחוט 
למים או שתו חליטת צמחים מקוררת )נטולת קפאין(.

ומה עם משקאות ממותקים ומשקאות המכילים 
קפאין? 

הם  פירות  מיצי  או  בסוכר  למרות שמשקאות ממותקים 
בשל  ממים  פחות  לשתייה  מומלצים  הם  למים,  מקור 
ממותק  משקה  מ”ל   100 שלהם.  הגבוה  הקלורי  הערך 
כ-40 קלוריות. לאנשים בעלי  לגוף  כוס( מספקים  )כחצי 
עודף משקל ואנשים סוכרתיים, מומלץ לצרוך נוזלים ללא 

תוספת סוכר. 
משתנים  הם  קפאין  המכילים  אחרים  ומשקאות  קפה 
ולכן אינם מהווים חלק מכמות המים המומלצת לצריכה 

היומית.
צריכת  את  להגביל  רפואיות,  הנחיות  שקיבלו  אנשים 
הנוזלים, כמו אנשים הסובלים מבעיות כליה, יקפידו למלא 

אחר ההמלצות הרפואיות שקיבלו.

בעלי דעה
מה דעתכם?

אתי בהט שפירר
דיאטנית קלינית 

אישית,  וצמיחה  שינוי  תהליכי  ומלווה 
כפר מנחם
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מחלקת תרבות
תסתיים   2008-2009 לשנת  התאטרון  להצגות  המנויים  עונת 

בחודש אוקטובר עם ההצגה “כל החיים לפניו”.
מיד בנובמבר נתחיל את העונה החדשה.

פרטים על העונה החדשה יפורסמו בחוברת המתנ”ס ביולי - אוגוסט, 
או במשרד התרבות במתנ”ס.

להלן ארועי התרבות הקרובים :

5.6, שישי, 20:00 - ”ערב שירים לדני” - 
ב”מערת דני” בבית גוברין.

8.6, שני, 20:30 - ההצגה “משוגעת” של “הבימה”, 
בית הבנים כפר מנחם.

9.6, שלישי, 20:00 - חוג האזנה למוזיקה בבית “ברזילי” בנגבה.

26.6, שישי, 22:00 - הרקדה שנות ה - 60, 
ב”אסם” בשדה יואב.

30.6, שלישי, 20:00, חוג האזנה למוזיקה , בבית ברזילי בנגבה.

13.7, שני, 10:30- הצגת הילדים “עוץ לי גוץ לי” “הקאמרי” - 
בית הבנים כפר מנחם.

14.7, שלישי, 20:00 - חוג האזנה למוזיקה, בבית ברזילי בנגבה.

17.7, שישי,  22:00 - הרקדה שנות ה - 60, 
ב”אסם” בשדה יואב.

24.7, שישי, ‘שפיים’ לכל תושבי המועצה.

27.7, שני,  ‘שפיים’  לאוכלוסיה המסורתית.

7.8, שישי, 22:00 - הרקדה שנות ה - 60, ב”אסם” בשדה יואב.

4.8-8.8, פסטיבל התנ”ך והאהבה.

21.8, שישי, 22:00 - הרקדה שנות ה - 60, ב”אסם” בשדה יואב.

22.8, מועדון זמר לזכרו של יעקב פסלסקי, בחמי יואב.

מתנ”סמתנ”ס

מח’ ספורט

צעדת יואב 
של  הנפלאה  המסורת  את  המשכנו  באפריל   3 ב- 
בצעדה  נכחו  השנה  האביב.  צעדת   - יואב  צעדת 
המחול  אולפנת  בצרוף  ומבוגרים,  נוער  בני  ילדים, 

וקבוצות הספורט.
כגון  מרוחקים  מישובים  אנשים  אירחנו  כן,  כמו 

גמלאים מעיריית תל-אביב ועוד.
צבוע  היה  כולו  והנוף  נפלא,  היה  הצעדה  מסלול 
קיבלנו  צפית  תל  באדום. בראש  נגיעות  עם  ירוק 
הסבר שנתן תמונה על האזור, ולאחר מכן המשיכו 
הצועדים דרך נחל האלה למצפה דוד קרון. גם שם 
ההמשך  השטח.  על  יפה  ותצפית  הסברים  קיבלו 
שם  בולגריה,  ליער  צפית  הכוח  תחנת  דרך  היה 

התקיים הפנינג סיום באוהל הודי ענק.
בצעדה השתתפו כ- 450 איש בכל הגילאים, ואנחנו 

כבר נערכים להמשך המסורת בשנה הבאה.
אני מודה לכל אלה שבאו לצעדה ומזמין את כולם 

להצטרף אלינו לצעדה הבאה.
                                        

                                                              נתן בר

בית גילאור
חוגים - ימי שני בגיל אור

שנת הפעילות בעיצומה, ואנו נהנים ממגוון רחב של 
פעילויות.

בחוג התכשיטים ומלאכת היד העבודות שנעשות 
יפות ומיוחדות, וההשתתפות רבה.

בחוגי ההתעמלות והטאי צ’י המשתתפים מתנסים 
ועובדים על חיזוק גמישות ויציבות.

מכללה - ימי רביעי בגיל אור
ההרצאות מעניינות ומגוונות ויש תחושה כי רבים 

המשתתפים המעוניינים ליטול חלק במפגשים בתחומי 
הדעת השונים.

בחודשיים הקרובים מתוכננות הרצאות בתחום 
האקולוגיה, המוזיקה, הספרות ועוד. ניתן להגיע 

להרצאה אחת או יותר על פי העניין בתחום.  
בקרוב תחל ההרשמה לשנת הפעילות הבאה ונשמח 

לראות משתתפים נוספים.
לפרטים בנושאי הפעילויות השונות ניתן לפנות אלי 

ואשמח לסייע.
ליאת - 050-3049473   

אירועים מיוחדים מהחודשים האחרונים 
טיול פריחה - 24.2.09

במזג אויר אביבי ונעים יצאנו לטיול פריחה יחד עם 
ותיקי “אחווה”. ביקרנו בגן שמואל, אתר “שוני” וב”גבעת 

עדה”. בהדרכת שי רוזן הכרנו את המקומות וצעדנו 
בחורשה בה פורחות מאות רקפות.

מסיבת אביב - 31.3.09
ארגוב  סשה  משירי  קסום  למופע  נפגשנו  החג  לכבוד 

ודויד זהבי וארוחה חגיגית במסעדת “כדיתא”.

בקרוב.... 
26.5.09 - טיול אחר צהריים בסימן 100 שנה לת”א: 
“ביאליק וטשרניחובסקי - אהבות אסורות”, בהדרכת 

מימי חסקין.
16.7.09 - מסיבת קיץ וסיום שנת פעילות.

60+
במהלך החודשים האחרונים נפגשתי עם נציגים ממרבית 
יישובי המועצה לבחינה משותפת של הצרכים והרצונות 
של קבוצת בני ה- 60 פלוס. עלו נושאים מגוונים וביניהם: 

טיולי אחה”צ, הרצאות, פרויקטים מיוחדים והתנדבות. 
אשמח אם כל מי שמעוניין לקדם את הפרויקט ולהיות 

חלק מניהולו יצור איתי קשר.
נתחיל בטיול אחה”צ לאזור השרון ב-10.6.09.

                                      להתראות, ליאת

תמונות ממחנה פסח
שנערך בפארק החולות “ניצנים”,

בהשתתפות ילדי כיתות ד-ו של המועצה.

ב- 21 באפריל הופיעה אולפנת המחול בעצרת הזיכרון ביד מרדכי. התנועה הקיבוצית הוציאה מכתב 
למועצה המשבח את הופעת הלהקה, שהיתה איכותית, מקצועית, מושקעת ומרגשת במיוחד.

וביום העצמאות הופיעה הלהקה, לבקשת נשיא המדינה שמעון פרס, בבית הנשיא מול דיפלומטים 
ושגרירים מכל העולם. כל הכבוד!

אירועי הקיץ 2009 - מתנ”ס יואב
אירועי קיץ אזוריים לילדי א’ - ו’ ולנוער

כל הפעילויות האזוריות מסובסדות ומאורגנות על ידי מחלקת הילדים והנוער במתנ”ס יואב.
13.7.09 - מופע עוץ לי גוץ לי בבית הבנים -

הפקת תיאטרון יפיפייה של הקאמרי. מומלץ מאוד. מיועד לילדים מגיל 5 ומעלה. 
עלות למשתתף: 50 ש”ח. 

30.7.09- פארק מים ממדיון -
נסיעה אזורית לכל ילדי המועצה. 

בכל האירועים האזוריים נוסעים הילדים בצורה מאורגנת עם מדריכי הישובים.
המדריכים מיודעים ושותפים בכל עניין, וניתן לשאול ולהתעדכן גם דרכם.

4.8.09 - טיול אופניים לילי לבני הנוער -
טיול אופניים אזורי לנחל פרצים בליל ירח מלא. חוויה מדהימה, לא להחמיץ!

6.8.09 - טיול לילה למצדה -
מיועד לילדי שכבות ד’ - ו’. הטיול מתקיים לאור ירח מלא.

ההליכה במהלך שעות הלילה, ארוחת בוקר עם עלות השחר וכמובן, צפייה בזריחה ממרומי 
המצדה.  

12.8.09- גיחה לחוף ניצנים -
מיועד לבני הנוער. טורניר כדור-עף, רחצה, “על האש”, כיף ומוזיקה בים. 

)יתכן שינוי בתאריך ע”פ תיאום עם המדריכים(. 
28.7.09- קונגרס הנוער השלישי -

כמדי שנה, זו השנה השלישית, ייערך ב- 28.7.09 קונגרס העוסק בבני הנוער של יואב.
והפעם הנושא שעל הפרק הוא “אורחות חיים בקהילת הנעורים” בהשתתפות תיאטרון פלייבק.

הנושאים לקונגרס מעובדים ועולים לדיון בפורומים של מדריכי הנוער, רכזי החינוך ובמועצת 
הנוער. הזמנות לקונגרס ישלחו בתחילת חודש יולי.

קייטנת המושבים קיץ 2009
קייטנת המושבים תתקיים בין התאריכים: 23.7.09-5.7.09 )לא כולל ימי ו’(.

הקייטנה תתקיים במתחם המוזיאון בכפר מנחם בין השעות 13:00-08:00 
איסוף הילדים מהישובים יהיה בשעה 8:00 והפיזור בשעה 13:00 ממתחם המוזיאון.

בקייטנה נשלב ימי בריכה, אתגר, יצירה, בישול, אטרקציות, ימי כיף ועוד. 
ישוב המעוניין להשתתף בקייטנה יעשה זאת בליווי מדריך הילדים של היישוב.

עלות הקייטנה: 950 ש”ח. תוכנית הקייטנה תשלח למשפחות על ידי מדריכי הישובים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות  למירית  דגני מח’ הילדים והנוער. 

ההרשמה לקייטנה דרך מדריכי הישובים.

משלחת נוער לארה”ב קיץ 2009
משלחת הנוער של מועצה אזורית יואב לליהיי ואלי יוצאת הקיץ זו השנה השביעית. 

בני הנוער ידריכו במחנה הקיץ של הקהילה היהודית וישתתפו במפגשים שונים עם הקהילה. 
בני הנוער שנבחרו לייצג את מועצה אזורית יואב: דור גליקליך- ורדון, טוהר קדוש - כפר הריף, 

עומר מירן - נחלה/גת, דניאל כהן - נחלה.

להתראות וקיץ נעים ובטוח לכולנו.
מירית דגני 

מח’ ילדים ונוער - מתנ” ס יואב

עכשיו הזמן לתכנן לכל המשפחה את פעילויות הפנאי, התרבות וההעשרה לשנה הבאה!
לקראת סוף יולי תצא חוברת מקיפה של פעילויות המתנ”ס המגוונות לכל הקהילה, 

בה תוכלו להתעדכן על התוכניות בשנה הבאה בכל המחלקות, וכמובן להרשם.
                                                                                                         

 “כי לכל אחד מגיע משהו טוב...”

בברכה,
אורית דסקל

מנהלת מחלקת תרבות

ולסיום כמה תמונות מ”יום האשה“ המסורתי שהתקיים 
השנה ב”נווה מדבר” ב - 22.04.09

והיה מאוד מרענן ונעים.

מתנ”ס יואב
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בהרחבה

מאחת  משפחה  גיליון  בכל  נארח  זה  במדור 
מקווים  אנו  בכך  המועצה.  בישובי  ההרחבות 
לתרום מעט להיכרות והחיבור ההדדי בין הישובים 

הותיקים וההרחבות.
ואת הספתח אנו מתכבדים לעשות עם משפחת 

מאור מההרחבה בכפר הרי”ף.  

בבית יפה ומטופח בהרחבה בכפר הרי”ף גרה לה 
 )41( רענן  האב   )40( מרלן  האם  מאור:  משפחת 

והבנות רותם )10( וליאור )6 וקצת(.
באוניברסיטת  ללמוד  מרחובות  הגיעה  מרלן  שורשים: 
גוריון בבאר שבע, שם היא פגשה ברענן, באר שבעי  בן 
חיים  של  שנים  מספר  לאחר  ביחד.  הם  ומאז  במקור, 
משותפים בבאר שבע, הם עברו לרחובות, שם חיו כ- 9 

שנים.
חיפשנו  מספרים.  הם  בטעות,  ממש  הגענו  הריף  לכפר 
מושב לגור בו, מקום עם אוירה קהילתית. את האזור הזה 
לחגיגת  חבר  דרך  הוזמנו  שנים   4 לפני  הכרנו.  לא  כלל 
מושב  גילינו  במקום.  והתאהבנו  הרי”ף  בכפר  שבועות 

מקסים, שקט, עם הרבה ילדים.
לאחר מכן ראינו מודעה על בית למכירה במושב, ביררנו 
פרטים על המועצה ועל מערכת החינוך, ולאחר ששמענו 

דברים טובים, החלטנו לבוא.
הזוג  בחרו  למכירה,  שהוצעו  בתים  שלושה  מבין  הבית: 
ופתוח,  גדול  משפחתי  חלל  עם  ידיים  רחב  בבית  מאור 
הבית  את  שיפצו  חודשים  מספר  במשך  יפה.  וחצר 

ובספטמבר האחרון עברו מרחובות לביתם החדש.
למענה  זכינו  השיפוצים  תקופת  במשך  פנים:  קבלת 
לפרטים  שקשור  מה  וכל  המושב,  הנהלת  מצד  ולעזרה 
הטכניים התנהל לשביעות רצוננו. חלק מהשכנים פגשנו 
שכנים  בבית,  לגור  וכשנכנסנו  השיפוצים,  במהלך  עוד 
מאורגנת,  פנים  קבלת  אותנו.  ובירכו  עוגה  הביאו  נכנסו, 
לא  החברתית  בהשתלבות  כלשהי  ממסדית  עזרה  או 
היתה, כך שההשתלבות נעשית בהדרגה ולאט לאט אנחנו 

מכירים עוד אנשים בקהילה.
שעובדת  קלינית  פסיכולוגית  היא  מרלן  מלאה:  במשרה 
באופן פרטי. כמו כן היא מרצה בבתי ספר לסיעוד קפלן 
ומנהלת  הקימה  היא  ביוני  מהראשון  החל  הרופא.  ואסף 
לניצולי  חם  בית  משמש  המקום  באשקלון.  “עמק”  סניף 
בשלב  שונים.  פסיכולוגיים  שירותים  להם  ומעניק  שואה 
הראשון יינתן השירות לתושבי אשקלון והמועצות האזוריות 
ויואב( ותינתן גם עזרה לדור  בסביבה )באר טוביה, לכיש 
לטיפול  שעריו  את  יפתח  המרכז  בהמשך,  ושלישי.  שני 
כללי, בדגש על טיפול פוסט טראומה )שלצערנו אופייני 

בתקופה האחרונה באזור(, ובשלב מאוחר יותר גם יעבוד 
עם צוותים מקצועיים כמו מד”א.

רענן הוא מהנדס פיתוח בתעשייה האווירית.
הצהרים,  אחר  עובדת  אני  בהם  בימים  וחגים:  שבתות 
מספרת מרלן, רענן חוזר מוקדם - ולהיפך. אני עובדת גם 
בימי שישי, כך שאנחנו מתראים ממש רק בשבתות וחגים 

- מתכון לזוגיות נהדרת.
מעירה  ואני  הפקקים,  לפני  מוקדם,  יוצא  רענן  בבקרים 

ומארגנת את הבנות.
לו”ז צפוף: אחרי הלימודים, רותם הולכת לחברת הילדים 
הצעיר  השומר  פעילות  בלט,  חוג  מנחם,  בכפר  “גבע” 
ולפעמים גם פעולות “באיחוד החקלאי” בכפר הרי”ף. לא 

פעם קורה שהפעילויות מתנגשות... לא פשוט.
ליאור נמצאת בצהרון של המושב, שפועל מדי יום בצהרים 
מנחם.  בכפר  בלט  טרום  לחוג  הולכת  וגם  ובחופשים, 
הצהרון בכפר הרי”ף הוא יוזמה של ההורים במושב. שלוש 
בהפעלת  הטכני  הצד  על  אמונות  מרלן,  ביניהן  אמהות, 
הצהרון, מהזמנת הארוחות ועד גיוס אנשי הצוות והטיפול 

בהם.
כלל  בדרך  מכינה  מרלן  השבוע  במשך  בבית:  אוכלים 
ארוחות ערב פשוטות )להגדרתה(: שניצל ופתיתים. הבשלן 
האמיתי בבית הוא ללא ספק רענן. הרפרטואר שלו כולל 
- ממש שף  ואפילו אפיה  עוף, קוסקוס, סלטים, חמוצים 

פרטי!
אנחנו משתדלים לאכול מדי ערב ביחד, אומר רענן, ובכל 
סוף שבוע יש ארוחות משפחתיות אליהן אנחנו מזמינים 

גם חברים ומשפחה.
אוכלים בחוץ: הבנות אוהבות מקדונלדס. ההורים אוהבים 

סושי ואוכל יפני, בעיקר במסעדת סוהו בראשל”צ.
יוצאים מדי חודש  והרבה. אנחנו  בילוי משפחתי: טיולים 
וחצי לטיול משפחות בקבוצה קבועה בליווי מדריך. ישנה 
גם קבוצה נוספת של חברים מרחבי הארץ שאיתם אנחנו 

נפגשים ונוסעים לטיולי סופשבוע, כולל לינה בצימרים.
ללכת  ספרים,  לקרוא  אוהבת  מרלן  הפנאי:  בשעות 
רענן  ספורט.  לעשות  גם  ולאחרונה  והצגות,  לסרטים 
בגינה.  ולעבוד  בטלוויזיה  בספורט  לצפות  לבשל,  מעדיף 
ואיכות  אורגני  גידול  בנושא  בפורום  משתתף  גם  הוא 

הסביבה באינטרנט, וקורא המון בנושא.
לשחק  בטלוויזיה,  לצפות  הוא  רותם  על  האהוב  הבילוי 
ליאור  חברות.  עם  ולשחק  אופניים  על  לרכב  במחשב, 
על  לרכב  בטלוויזיה,  לצפות  במחשב,  לשחק  אוהבת 

אופניים וסתם להשתולל במגרש המשחקים.
קניות: את רוב הקניות אנחנו עושים בסופר ברחובות או 
בקסטינה. ירקות אורגניים אנחנו קונים בבני עטרות, ומדי 

פעם השלמות בצרכנייה בכפר מנחם ובכפר הרי”ף. 
אלינו  באים  כולם  הרי”ף,  בכפר  שאנחנו  מאז  פיקניק: 
אנחנו  החוצה,  לצאת  רוצים  ואם  רענן.  אומר  לפיקניק, 

אוהבים את יער חרובית, פארק בריטניה ויער בן שמן.
הבית.  וניקיון  סידור  כביסה,   - מרלן  תפקידים:  חלוקת 
רענן - בישול וקניות. רותם וליאור - פינוי מדיח פה ושם 

ועזרה בסידור הכביסה.
חלומות ושאיפות: אנחנו רוצים להתאקלם כאן ולהרגיש 
לגמרי בבית, למצוא את האיזון בין בית וקריירה, ולא לוותר 
על חלומות אישיים. חשוב לנו להוריד הילוך, לשים דגש 

על משפחתיות ולצאת לכמה שיותר חופשות.
לטייל  המון  נוסעים  משכנתא,  סוגרים  בלוטו:  זוכים  אם 

בעולם, ומורידים לחץ בעבודה בצורה משמעותית.
משאלה מהפייה הטובה: בריאות ואושר. ליאור -  גם ג’יפ 

לאבא וטרמפולינה ובריכה.
להסתובב  אפשר  בכפר,  לנו  כיף  התחתונה:  בשורה 
ויש הרבה אנשים נחמדים. קצת חבל שהמרחק  חופשי, 
ולאט  זמן  לנו  יש  גדול, אבל  כך  כל  לישוב  בין ההרחבה 

לאט נכיר את כולם.

תודה רבה למשפחת מאור על הראיון והאירוח הנעימים 
והפתוחים, וקליטה מוצלחת בכפר הרי”ף.

תוצרת בית

פותחים שולחן

כרטיס ביקור

כנף של אהבה

פינת אמן אמירה הרמן 

פינת החי בקיבוץ כפר מנחם הוקמה 
לפני כ-30 שנה.

גיא  הקיבוץ  בן  נפל   19.08.1980 ב- 
בדרום  מחבלים  בהיתקלות  שלו 
לבנון, ובמקום נבנתה אנדרטה לזכרו. 
שנים  הרבה  במקום  החזיק  הקיבוץ 
הגיע  אשר  עד  בתחזוקו  והתקשה 
בועז מילר, איש חינוך, עם רעיון לקחת 

לנוער  טיפולי  ספארי  בו  ולהקים  המקום  את 
בסיכון ולאנשים עם צרכים מיוחדים.

מהוסטל  נערים  מגיעים  השבוע  כל  במשך 
ומטפלים   15:00-08:00 השעות  בין  בגדרה 
בגננות,  עובדים  הגן,  את  מתחזקים  בחיות, 
בחממות, בבניית כלובים וכדומה, ובכך רוכשים 
כישורים מקצועיים לחיים. במשך השבוע המקום 
גם פתוח לקבוצות, גנים, ועדי עובדים וכדומה, 

בתיאום מראש.
בשבתות המקום מופעל על ידי נוער מהקיבוץ 

ופתוח בשעות 10:00 - 16:00.
נוער  ולקידום  לשיקום  קודש  ההכנסות  כל 

במצוקה.
במקום אפשר ליהנות ממדשאה גדולה ומוצלת, 
מחצלות,  הגברה,  מערכת  ממוזג,  אירוח  חדר 
כיסאות ושולחנות, מכונת פופקורן וסוכר מתוק, 

טבון לאפיית פיצות ופיתות, אפשרות להכנת נקניקיות, מזנון חטיפים ושתייה, 
מתנות והפתעות.

הפעילויות במקום כוללות אוהל יצירה מחומרי הטבע שבמקום,
 סיפורי חיות, טיולי חמורים ועוד.

הרמן אמירה, קיבוץ נגבה
עוסקת בפיסול בבד, ציור על משי

וציור על עץ.
הנושא המועדף פרפרים

קיבלה מלגת יצירה מהמועצה.

שלנו  והיוצרים  החמד  לפינות  מוקדש  זה  מדור 
ונשמה. צבע  טעם,  שלנו  למועצה  שמוסיפים 

כשמבשלים ארטישוקים טריים יש לקלף את הירק, לנקות וליצור קערית. 
לבשל במים עם לימון כ 20 דקות.  

אם משתמשים בתחתיות קפואות יש להפשיר את הארטישוקים, להניח בתבנית, 
לשמן אותן קלות ולאפות בתנור כ 8 דקות בדחום של 230 מעלות. 

חותכים את חזה העוף לרצועות דקות. 
מקלפים וקוצצים דק כל ירק בנפרד. 

מחממים שמן במחבת ומטגנים את העוף דקה וחצי. 
מוסיפים למחבת בצל ומטגנים דקה תוך ערבוב. 

מוסיפים גזר ומטגנים דקה תוך ערבוב. 
מוסיפים סלרי עלים ומטגנים דקה תוך ערבוב. 

מוסיפים קישוא ומטגנים דקה תוך ערבוב. 
מוסיפים בטטה ומטגנים דקה תוך ערבוב. 

מתבלים עם קארי ובזיליקום קצוץ ומוסיפים יין לבן ושמנת מתוקה. 
10 דקות, עד שהרוטב מצטממ  מוסיפים מלח ופלפל ומבשלים על אש קטנה כ

צם והעוף רך. 
טועמים ומשפרים טעם. 

מקררים את התערובת כחצי שעה. 
ממלאים את התחתיות במילוי, מפזרים פרמזן מלמעלה. 

מניחים בתבנית. 
מחממים תנור לחום גבוה ואופים כ-6 דקות. 

מגישים מיד.

לכבוד הגיליון הראשון אנחנו גאים לארח בפינה את 
השף של מסעדות “כרמים” ו”כדיתא”, סהר רפאל, עם מתכון מדהים!

בתאבון !

ארטישוק ממולא בעוף וירקות בתיבול קארי 

חומרים ל 5-6 מנות:
15  ארטישוקים טריים

או תחתיות ארטישוק קפואות  

2  חזות עוף טריים 

1  בצל גדול

2  גזרים 

1  סלרי עלים בינוני

1 קישוא 

1 בטטה 

שמן זית 

רבע כף קארי 

7 עלי בזיליקום קצוצים

רבע כוס יין לבן 

חצי כוס שמנת מתוקה 30% 

מלח, פלפל

בינוני.  דרגת קושי  

בין חצי שעה לשעה. זמן הכנה נטו  

תלוי אם מדובר בארטישוקים   

טריים או קפואים.   

שעה וחצי עד שעתיים. זמן הכנה ברוטו  

לפרטים נוספים: רונן שהרבני - 054-3037209

הילה הורביץ
משפחת מאור 

תושבי ההרחבה 

בכפר הרי”ף 
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בואו להתאמן יחד לקראת הלידה הצפויה
לקבלת השינוי העתידי,

להגדיר יעדים אישיים וזוגיים חוזקות וערכים חלומות וציפיות,
היערכו לקראת בואו של תינוק חדש למשפחה.

 www.e-mun.co.il/horut

ענת אראלי -מאמנת ללידה ולהורות

052-4896254

מהו הישוב בעל מספר      .1
התושבים הגדול במועצה?  

א. נגבה  
ב. כפר מנחם  
ג. כפר הרי”ף  

מי היה יצחק דובנו, הוא “יואב”    .2
שעל שמו נקראת המועצה?  

א. מפקד נגבה   
במלחמת העצמאות  

ב. אלוף פיקוד הדרום   
במלחמת ההתשה  

ג. מראשי תנועת השומר הצעיר   
שיזמו את מבצע “חומה ומגדל”  

מה רואים בלוגו של בי”ס    .3
“שדות יואב”?  
א. שדה ועצים  

ב. שמש וציפורים  
ג. בית וספר  

באיזו שנה הוכר הכפר “אל עזי”    .4
על ידי מדינת ישראל?  

א. 1997  
ב. 2007  
ג. 2003  

מי היה הנואם המרכזי באירוע   .5
ההוקרה לדור מייסדי המועצה   

שנערך בפברואר השנה?  
א. גברי ברגיל  
ב. חיים אורון  

ג. שמעון פרס  

במסגרת איזה מבצע הוקם    .6
קיבוץ קדמה, שהפך מאוחר   

יותר לכפר נוער?  
א. מבצע 11 הנקודות   

בנגב - 1946  
ב. מבצע חומה ומגדל - 1939  

ג. מבצע יישוב חבל לכיש - 1951  

בטור טריוויה זה נשאל אתכם בכל גיליון עשר שאלות בנושא אחר.
לכבוד הגיליון הראשון עוסק הטור הפעם במועצה שלנו.
פרס מובטח למי שידע את כל התשובות ויעלה בגורל.

תשובות יש לשלוח ל

שעה פנויה

מאת חנוך לוין
משתתפים רמי ברוך, גדי יגיל, ג’יטה מונטה

התיאטרון הקאמרי

ליבי”  את  “הרטיטי  מההצגה  כשיצאתי 
היססתי  היה,  איך  אותי  שאל  ומישהו 
כל  של  המשחק  אחד,  מצד  לרגע. 
זרח  כולם  ומעל  מצוין,  היה  השחקנים 
רמי ברוך בתצוגת משחק מרשימה מאין 
דמותו  את  עד הקצה  לוקח  הוא  כמוה. 
כלות  עד  המאוהב  העלוב,  למקה  של 
בזמרת לללה שבגלל יבלת איומה אינה 
בהדרגה  הנמוכים.  לטונים  להגיע  יכולה 
לנגד  והופך  שפיותו  את  למקה  מאבד 
בה  אך  ופתטית,  נלעגת  לדמות  עינינו 

בעת גם אנושית ומעוררת הזדהות.
תחושה  עם  מההצגה  יצאתי  שני,  מצד 
של החמצה, תחושה כאילו המחזה לא 
טיוטה  רק  זו  כאילו  עצמו,  את  ממצה 

שעדיין זקוקה לליטוש. חלקו הראשון של המחזה, החלק ה”קומי”, ארוך מדי ולא 
מספיק מצחיק. רוב הזמן מצאתי את עצמי יושב ומחכה שמשהו יקרה, שהגאוניות 
ניכר בחלקו השני, ה”טרגי”, שבו  החנוך-לוינית תתפרץ. המחזה משתפר באופן 

באה לידי ביטוי אותה אנושיות מכמירת לב שכל כך מזוהה עם חנוך לוין. 
אז האם כדאי לראות את ההצגה? כן, בגלל המשחק המשובח ובגלל שגם מחזה 

בינוני של חנוך לוין הוא עדיין חוויה מרגשת, רוב הזמן.

גם אתם יכולים להשתתף במדור “ביקורת אישית”. שלחו אלינו ביקורת קצרה 
בדעתכם,  העולה  אחר  דבר  וכל  מסעדה  הופעה,  הצגה,  ספר,  סרט,  על 

ואנחנו נפרסם את הביקורות המעניינות ביותר.

שאלות על... המועצה האזורית יואב

ריצ’רד ייטס מאת   
“אחוזת בית” הוצאת  

את  הגשימו  ווילר  ואייפריל  פרנק 
החלום האמריקאי: יש להם בית פרטי 
ילדים  בפרברים עם גדר לבנה, שני 
יפים, ושכנים כמוהם שאפשר להזמין 
לחזות  מתחת  אבל  בחצר.  לברבקיו 
המושלמת, הקוצים מתחילים להרעיל 
עבודתו  את  שונא  פרנק  הנשמה:  את 
המשעממת במשרד ואייפריל מרגישה 
שהחיים אוזלים לה בין האצבעות. הם 
לחיות  ולעבור  הכל  לעזוב  מחליטים 
לחייהם  שיחזיר  דרסטי  מהלך  בפריז, 
גלומה  שהיתה  וההבטחה  הלהט  את 

בהם כשרק התאהבו לראשונה.
בשנת  הספר  את  כתב  ייטס  ריצ’רד 

1961, הרבה לפני שספרים וסרטים 
על התנוונות המעמד הבורגני האמריקאי 
בסגנון  מצליח,  הוא  לאופנתיים.  ונוקב, הפכו  ריאליסטי 

באזמל  נשמתם  עמקי  אל  לחדור  מגיבוריו,  הצביעות  קליפות  כל  את  לקלף 
זהו  ועליבותם.  רדידותם  במלוא  אותם  ולחשוף  שלו,  הפשרות  חסר  המנתחים 
פיו  על  גם הסרט שנעשה  ביותר.  מומלץ  והוא  רגילה  בלתי  עוצמה  בעל  ספר 

בשנה שעברה, בכיכובם של ליאונרדו דיקפריו וקייט ווינסלט, מומלץ בהחלט.

הצגה הרטיטי את לבי

ספר חלון פנורמי

ביקורת אישית
חגי ברקת
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במסגרת פרוייקט   .7
  “שותפות 2000” 

נוצר קשר חם בין המועצה   
ותושבי ליהיי ואלי. באיזו מדינה    

בארה”ב נמצאת ליהיי ואלי?  
א. פנסילבניה  

ב. ניו-יורק  
ג. מישיגן  

כמה תלמידים    .8
לומדים ב”צפית”?  

א. כ- 1000  
ב. כ- 750  
ג. כ- 500  

באילו שני קיבוצים של   .9
הקיבוץ הארצי עברה   

קדימה את מר”ץ   
בבחירות האחרונות?  

א. בית ניר ורבדים  
ב. גת וכפר מנחם  
ג. נגבה ושדה יואב  

10. על שם מי נקרא מושב
כפר הרי”ף?  

א. הרב יהודה פויירשטיין -   
ממנהיגי המפד”ל שנהרג בפיגוע   

חבלני בשנות ה- 50  
ב. הרב יצחק אלפסי -   

מגדולי הפוסקים בעיר פאס   
שבמרוקו בימי הביניים  

ג. הרמן יעקב פיכמן -   
נדבן אמריקני שתרם   

לבניית המושב.  

עסקים בקהילה  מדור פרסומי

   שיטה חדשנית ויעילה
   טיפול מקצועי עם תוצאות מעולות

   אווירה נינוחה ואינטימית
   אפשרות לטיפול בביתך

טיפולי IPL )לייזר( ואפילציה

yaeli@beit-nir.org.il טל. 0505-663322

הסרת שיער בטכנולוגיה מתקדמת

קומדיה ”אלכס ומוריס” 
יהודי-אמריקאי, השונים  קומדיה מרגשת על שני זקנים בבית אבות 
באופיים ונאלצים לחיות זה לצד זה בחדר אחד. אלכס נמרץ ומלא 
בטחון עצמי ואילו מוריס ביישן ונאיבי. אלכס מאמץ את מוריס ואילו 
המחזה  במהלך  אנושי.  קשר  על  משהו  אלכס  את  מלמד  מוריס 
מתרחש חילוף תפקידים בין השניים. אח טיפולי שבית האבות הוא 

שמוליק שילה ויוסי סגל - ”אלכס ומוריס” כל עולמו מלווה אותם לאורך המחזה.

)צילום: יח”צ(

3.7.09, יום שישי שעה 21:00
ה”אסם” מועדון קיבוץ שדה יואב

מחיר כרטיס 45 ₪ כולל קפה ועוגה 
קנית כרטיסים במתנ”ס 08-8500724/5

מספר מקומות מוגבל, פרטים נוספים: 050-8814051

 טלפון: 08-8609999   פקס: 08-8587865

נתנאל גורמה בכפר
מסעדת בשרים גורמה - מסעדה חלבית ובית קפה     

 www.rol.co.il/netanel  מושב סגולה 17,  כשר

כל ההכנסות תרומה לאשחר הוכמן, מקבוץ חצור, 
קטנים,  ילדים  לשני  ואב  הבטחון  בשירות  לוחם 

שלקה בסרטן המוח. 

iton@yoav.org.il

Naomironi2@gmail.com              052-3907158 .כפר מנחם  טל

טיפול לילדים ולמבוגרים:
הפרעות קשב וריכוז

כאבי ראש וגב
רגישויות ואלרגיות

טיפול ליולדת ולתינוק:
צהבת ילודים

קשיים בהנקה וביניקה
בכי בלתי מוסבר

גזים
הקלה בתהליך הלידה

נעמי דלאל
I.P.E.C -מטפלת בכירה בתרפיית קרניו סקרל וב



חגית גבאי עמיאל
יועצת מס

שיקום וצמיחה עסקית

נייד: 054-6255344 טל: 08-8680155 פקס: 08-8581552
gabai_h@netvision.net.il

ליווי והדרכת עסקים 
יעוץ מס - דוחות שנתיים, הצהרות הון והנה”ח 

בניית תקציב ותזרים מזומנים 
יצוג בפני רשויות ומוסדות 

הרצאות בנושאי רשויות המס, ניהול פיננסי ויזמות עסקית

משרדנו מתמחה בתכנון בתים צמודי 
קרקע.

ניסיון רב שנים בתחום זה.
 בקשה להיתר בניה.

 תוכניות קונסטרוקציה.
 פיקוח על.

 תכנון בתים חדשים.
 תכנון תוספות והרחבות למבנים קיימים.

קלרה ארנולף
אדריכלות    בטיחות

קיבוץ רבדים ד.נ. שקמים, 79820
klara_ar@revadim.org.il  08-8588932 .נייד 050-9021347 טלפקס

שינוי הרגלים - מתנה לחיים
אתי בהט שפירר

מטפלת בעודף משקל ובהשמנה, יתר לחץ דם, שומנים בדם, 
סוכרת, הכנה לפני וליווי בזמן הריון, גיל המעבר, בעיות במערכת 

העיכול, קנדידה, התאמת תוספי מזון )ויטמינים ומינרלים(.
 

בוגרת האוניברסיטה העברית בתזונה קלינית וברוקחות
 N.L.P - מנחה בכירה בדמיון מודרך ו
)שיטות בעלות עוצמה להשגת שינוי(

קליניקה בכפר מנחם
טל: 052-6156783

לוטוס
מרכז ללימודי אינטגרל יוגה

tali_amoyal@hotmail.com   טלי אמויאל 054-8118304 בית גוברין

מגוון שיעורים
למתחילים ולמתקדמים  

יוגה למבוגרים
יוגה לנשים בהריון

בייבי יוגה לאם ולתינוק
יוגה לילדים

שיעורי מדיטציה
סדנאות בנושאי יוגה שונים

תערוכות אמנות
אינטגרל יוגה הינה שיטת תרגול הבונה את הדרך לגוף קל ויציב

מחשבה שקטה, לב מאושר וחיים מועילים
החיפוש אחר הדברים הגדולים והרחוקים

מתחיל במקום הקרוב ביותר - אצלנו בפנים

קיבוץ בית גוברין

שניצ
חנות בגדים ומתנות

טל. 08-6874870  
עדנה גלר   050-7227384

פתוח כל השבוע

החנות שיש בה הכל,
     קרוב לבית! 

מה בשניצ ? 
מגוון מתנות,   

כלי בית ונוי, מוצרי ספא,  
בגדים וצעצועים.     
    תפירה ותיקונים.

www.shnitz.co.il

www.ettyshpirer.co.il
etty.shpirer@gmail.com

עסקים בקהילה  מדור פרסומי

יעוץ והדרכה להורים ומתבגרים

חפש

דורון מרגלית
קיבוץ נגבה טלפון: 0502772341

מעגלים

הבית לכנסים וארועים בפלמחים


