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שנה טובה
לכל קהילות
חוף אשקלון

משחק
משפחות
מוצאים מטמון
במרחבי חוף
אשקלון

עמ’ 12

מוציאים
יזמות
לא מכרנו
את האמת מהילדים את זה העסק
שלנו
שלנו!
המקסימום

אילנית וואהל ,עוזרת
ראש המועצה,
בראיון אישי

השירות הפסיכולוגי
החינוכי במועצה

פרויקט ענק
מיוחד במועצה

עמ’ 1415
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בפרוש עלינו השנה החדשה
אני מאחל לכם ולכל בני ביתכם

שנה טובה טובה

שנת שגשוג ,הגשמה ועשייה
שנת ערבות הדדית ,אהבת חינם בין כולנו
שנה של איחוד קהילות ,אחווה ויצירה
פרנסה טובה ,בריאות ואושר לכל.
" וטֹוב יִהְי ֶה ּ ְבעֵינ ֶיְ $ל ָב ְרכֵנוּ וּ ְל ָברֵ
מּ $י ִשְ ָראֵל ּ ְבכָל עֵת וּ ְבכָל
אֶת ָכּל ַע ְ
שָ עָה ִבּשְֹלומְֶ ּ $ברֹב עֹז ו ְשָֹלום":
שלכם,
יאיר פרג'ון,
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון

אשרי העם יודעי תרועה
דבר רב המועצה ,יעקב אביטן

בפתחו של יום הרת עולם בו יעמיד המשפט
כל יצורי עולם ניגשים אנו בתפילה לפני נורא
עלילה .זכרנו לחיים וכתבנו לחיים עד חתמנו
לחיים טובים בספר ברכה ושלום מזונות
ופרנסה טובה .ולצורך כן אנו מוציאים ביום
זה את כלי הנשק ונוקטים בכל האמצעים
כדי לצאת זכאים בדין .והנה מצוותו של יום
ראש השנה היא מצוות השופר.
כפי שאומר דוד המלך במזמור שנקרא בחג "תקעו בחודש שופר"
ויום זה נקרא "יום תרועה" וכן אנו נברך על השופר לשמוע קול שופר.
מה ענין השופר ככלי הנשק המבטיח לצאת זכאים בדין מה עושה
קולו של השופר ביום התרועה? אלא כך פני הדברים לשופר קולות
מגוונים :תקיעה ,שברים ,תרועה ,תקיעה.

היום נקרא יום תרועה על שם הקולות המרוסקים השברים
והתרועה ,אך תמיד לפני קולות השברים והתרועה תהיה תקיעה
לפני ותקיעה אחרי.
התרועה מסמלת את הזעזוע ,את חשבון הנפש ,תקעו בחודש שופר
חודש משום חידוש המעשים ושופר משום שיפורם של המידות
ומעשינו .אך הזעזוע אינו מטרה לכשעצמה אלא להגיע לתקיעה
שהיא סמל של ישרות ולא התרסקות לכן התקיעה מסמלת את
לידת האדם שנולד ישר אך הנה במשך ימי חייו נקטעים ונשברים
המעשים הטובים וישנן סטיות תפקידנו לחזור לעצם הישרות.
נשמע אנו את קול השופר אותו שופר של יבוב ובכי בצאתנו לחלל
העולם ויבוב האם על בנה עד לשמיעת קול שופרו של משיח.
בתיקון עולם במלכות שד"י.
שנה טובה ומבורכת כתיבה וחתימה טובה.

מכתבים למערכת
לכבוד מעוזיה סגל ,ראש משלחת המועצה
לטורניר כדורגל בברצלונה.
במהלך הטורניר ,נזדמן לנו לא אחת לשוחח
על דפוסי ניהול ,איכות ומצוינות מהי? ראשית,
אני מבקש להודות על שיחות בגובה העיניים
שהאירו והעירו ,הפרו וחיזקו תפישות מוכרות
ונכונות שאני מחזיק בהם ובדעה שלא ניתן
לנהל )כל דבר( בצורה אחרת.
דיברנו על מצוינות ,על לא לוותר וכאן המקום
לגמור את ההלל על ההישג הספורטיבי,
ההישג המקצועי וההישג הערכי .על הלכידות
החברתית בניצוחו של איציק ובעזרתו
המשמעותית של ערן .שניהם ידעו והשכילו
להוציא אל הפועל מסע שלם שבו הכל דפק
כמו שעון ,ארגון למופת ומסירות אין קץ .כהורה,
הייתי גאה לראות בהתנהגות ילדינו במטוס,
באוטובוס ,ובכל מקום ציבורי אליו הגענו.
בנוסף ,אני מוצא לנכון לציין את הרוח הגבית
של המועצה ,בתמיכה תקציבית )זה לא ברור
מאליו ביחס לקבוצות אחרות ביחס למה
שנוכחתי לראות( ,את הגיבוי שלך כראש
המשלחת ,הסבלנות שלך למול ההורים
המודאגים והיחס האישי שלך לילדים .כמו כן
את מסירותו ,מעורבותו ותרומתו של יוסי דהרי
למאמץ המשותף ולמסע המוצלח ולחוויה

שחווינו .על הכל  אני מבקש לומר תודה.
יובל בן מרדכי
כרמלה יקרה שלום רב!
ברצוני להודות לך בשמי ובשם משתתפי קורס
מנהלי התרבות על הסיור המרתק שעשית לנו
ביום חמישי האחרון.
את אישה נהדרת! כולך לב! נענית בשמחה
ובמסירות עילאית לארגן לנו מסע מחוף אל
חוף לאור ירח יחד עם יאיר פרג'ון וחברינו
לאיגוד .ואכן היה מדהים .כל הסיור היה מעניין
ביותר .קבלת הפנים הן בניצן והן ביד מרדכי
היו לבביות ומעניינות .שמענו על פעילות יוצאת
מן הכלל שלכם בצילן של "הציפורים חסרות
הכנפיים" ,ונדהמנו מהעובדה שכל זה מתרחש
בטווח נסיעה של  35דקות מת"א.
תודה מיוחדת לראש המועצה המקסים שלכם,
יאיר פרג'ון .יאיר קיבל אותנו בחום ובאהבה
והיה תענוג חדפעמי לסייר איתו ועם "נציגי
ארץ ישראל היפה" לאורך החוף .סוף סוף אנו
יודעים מהי "קזוארינה" ומה אמרה הגרגירה
לגרגר החול כשחזרו מהטיול באוגנדה!
שרה גוטפלד ,מנהלת המחלקה להשכלת
מבוגרים עיריית תלאביביפו

שלום רב,
מספר תושבים הפיצו מייל ובו סיפרו כי ראש
המועצה מחביא מתושביו את תכנית רכבת
ישראל לבנות מתחם חניון לילה סמוך ליישוב
בת הדר ,מזה שנתיים .כיצד יתכן? מדוע
המידע הוסתר ומה בכוונת ראש המועצה
לעשות בעניין?
דודו ,תושב מודאג
תשובה :דודו שלום רב ותודה על פנייתך.
לפני כשנתיים הציעה רכבת ישראל לראש
המועצה לבנות מתחם חניון לילה סמוך ליישוב
בת הדר .ראש המועצה ביקש להבין לעומק
את הנושא והשלכותיו וביקש את נציגי הרכבת
להכין תכנית עבודה מפורטת.
לפני מספר חודשים אנשי הרכבת חזרו עם
התכנית ואז יזם ראש המועצה ערב שיתוף
ציבור ,במהלכו אנשי הרכבת היו אמורים
לחשוף את הפרטים בפני התושבים .במפגש
שנערך ביום א' ,15/7 ,ציבור התושבים הביע
התנגדות עזה לתכנית הרכבת ועל כן ראש
המועצה הצהיר על כוונתו להתנגד למיקום
שנקבע .ראש המועצה מעודד מדיניות של
שיתוף ציבור וראייה לכך הינה נושא מתחם
הרכבת.
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עץ השקמה :לדעת לקום,
ולהתחזק
להתחדש
אלימור פריד ,מנהלת בי" ס שדה שקמים בניצנים הישנה

בשמורת חולות ניצנים וברחבי האזור
בולט במיוחד עץ השקמה .עץ אופייני
כלכך לאזורנו ,עד שמוסדות ואתרים
רבים באזור ,נקראו על שמו :נחל
שקמה ,מאגר שקמה ,מושב בית
שקמה ,תיכון 'שקמה' ,ועדת שקמים
וכמובן  בי"ס שדה שקמים.
מה כלכך מיוחד בעץ הזה ומה נוכל ללמוד
ממנו? מלבד הצל ,הנוף והפירות המתוקים
עליהם לא נרחיב הפעם ,נתמקד בבסיס
הצמיחה של העץ  השורשים והגזע.
השורשים
לשקמה שורשים חזקים וארוכים ביותר,
עד כדי כך שהמשנה מזהירה לבנות בור
מים במרחק מספיק מעץ השקמה שלא
יסדקו השורשים הארוכים את קירות הבור:
"מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש
אמה ,ובחרוב ובשקמה חמישים אמה ,בין
מלמעלה בין מן הצד" )בבא בתרא ב י"א(
שורשי השקמה מאפשרים לה לצמוח גם

באזורים בהם המים לא זמינים ,ע"י כך
שהם מעמיקים ומגיעים למי התהום.

אחד ,צימח העץ שלו מספר גזעים חזקים
וטובים לבניה )"קורות השקמה ,על פי
המשנה( ,כך שכאשר יגיע לפרקו ויצטרך
לבנות את ביתו" ,תכנית החיסכון" תהיה
מוכנה .הילד יכול לכרות את הגזעים ולבנות
מהם בית.והשקמה ,אל תדאגו לה ,לאחר
הגדיעה היא שוב תשקם את עצמה ותצמיח
גזעים חדשים .טובים וחזקים יותר.

הגזע
השקמה  כשמה כן היא  בעלת יכולת
שיקום והתחדשות מופלאה .בימי קדם,
היו הפלאחים נוטעים את העץ כ"תכנית
חיסכון" .כשהיה נולד תינוק  היה אביו
נוטע עץ שקמה .כשהיה הילד בן   7היה
אביו מוביל אותו אל העץ .בשלב זה לעץ
גזע אחד בלבד )"בתולת השקמה" בלשון
המשנה( .האב ובנו היו כורתים את העץ
בגובה מסוים מן הקרקע )ואז נותר "סדן
השקמה" בלשון המשנה( .לאחר  7שנים
נוספות ,היה מגיע הנער הצעיר לבדוק את
"תכנית החיסכון" שלו ,וגילה שבמקום גזע

ולנו לא נותר אלא להתבונן בהתפעלות על
העץ המיוחד ,שנדמה לנו שעם כריתתו הגיע
לשפל הכי נמוך ,אך ממצב זה הוא מצליח
לגדול ולצמוח טוב יותר וחזק יותר ,ולקחת
ממנו דוגמא לעצמנו ולחיינו .לדעת לקום,
להתחדש ולהתחזק.

גם אנחנו  ככל שנהיה מחוברים לשורשים
שלנו ,ונדע אותם נהיה חזקים יותר .ברמה
המשפחתית והלאומית .כדברי יגאל אלון
"עם אשר אינו יודע את עברו  ההווה שלו
דל ,ועתידו לוט בערפל".

אגב ,בימינו השקמה היא עץ מוגן ואסור
לכרתו .במקרה הצורך מתבצעת "העתקת"
עצים למקום חדש ובדרך כלל השקמה
מסתגלת למקום החדש .בהצלחה!
ֿשנה טובה לכולנו ,שנת התחדשות וצמיחה.

∂

∑

חדשות מהשטח
תושבים יקרים!
המועצה האזורית חוף אשקלון והמכללה
האקדמית אשקלון ,מציעות לכם לימודים
לתואר ראשון ) (B.A.בלימודי תיירות ופנאי
ובלימודי ארץ ישראל.
תוכנית הלימודים המוצעת הינה ייחודית
ומתמקדת בניהול אתרי תיירות ,כלכלה של
תיירות ולימודי ארץ ישראל בתקופות שונות.
למועמדים מעל גיל  30אנו מציעים מכינה
שתתקיים במועצה האזורית.
פטור משכר לימוד בשנה א' למשוחררי
צה"ל ע"פ חוק עידוד להשכלה גבוהה וסיוע
במלגות לסטודנטים מעל גיל שחרור.
ימי לימוד קבועים המשלבים יום לימודים
במועצה בשנים א' וב'.
לבירורים נוספים 086789220 :המכללה
האקדמית אשקלון

ציבור :בימים אלה מסתיים שלב הבנייה של
 2בתי כנסת ,מעון יום ומועדון נוער 2 .כיתות
גן ילדים 3 ,בתי כנסת ומקווה טהרה נמצאים
בבנייה .בחודש הקרוב תחל בניית  8כיתות
בי"ס היסודי ולפני כחודש נפתחה הישיבה
התיכונית קהילתית 'בני יששכר'.
במעמד החגיגי ,העניק ראש המועצה ,יאיר
פרג'ון ,את 'מפתח באר גנים' ליו"ר עמותת באר
גנים ,אבי בורשטיין" .באר גנים הינו היישוב
הגדול ביותר של מגורשי גוש קטיף המהווים
פסיפס אנושי עם איכות מיוחדת" ,אמר ראש
המועצה" .אנו בבאר גנים עם הכוח והעוצמה
של גוש קטיף" ,ציין בורשטיין בדבריו.

בתוכו סיור ותצפית במקום ,יצירת פסיפס על
גבי חומת הגבול ,סיורו קטיף חקלאי ,טיפולים
אלטרנטיביים ,ייצור שמן זית ,חמוצים אורגניים
ועוד.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור " :זהו מעשה
ציוני ואתם בדרך למקומות טובים .ברכת הדרך
למושב".
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר
פרג'ון" :המיזם 'תיירות עד הקצה' יהווה עוגן
מרכזי ועמוד התווך של אתרי תיירות בכל עוטף
עזה .התיירות שיש לנו כאן היא פועל יוצא של
תרבות .בכוונתנו לקיים קורסים נוספים מעיין
אלו ברחבי המועצה".

קורסים תיירותיים
מטה התיירות במועצה ערך סיור לגב' ציפי
וענונו ,מהאגף להכשרה הנדסאית במשרד
התיירות .במסגרת הסיור ביקרה ציפי באתרי
תיירות במועצה ונפגשה יזמים מקומיים.
במסגרת תפקידה ,אחראית ציפי על הדרכות
וקורסים הממומנים על ידי משרד התיירות,
ולאחר הסיור הבטיחה לסייע בקידום מספר
קורסים אותם אנו מבקשים לקיים ביישובים
בתקופה הקרובה.

בברכה,
ד"ר פינחס חליוה,
מנכ"ל המכללה האקדמית אשקלון
יאיר פרג'ון
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון

הושק מיזם תיירות חדש בנתיב
 7000איש חגגו את חנוכת היישוב העשרה" :תיירות עד הקצה"  משלחת הכדורגל של חוף אשקלון
החדש באר גנים בחגיגות הזמר תיירות בצל חומת הגבול
 מקום שני בטורניר אירופאי
מיזם תיירות ייחודי ליד חומת הגבול עם רצועת בברצלונה!
המסורתיות
שלומי שבת ואודי דוידי הופיעו במסגרת חגיגות
הזמר המסורתיות מטעם המועצה האזורית
חוף אשקלון .השנה ,במסגרת החגיגות נחנך
היישוב החדש באר גנים ,המאחד  9קהילות
מגוש קטיף.

עזה הושק במושב נתיב העשרה .מושב נתיב
העשרה הינו היישוב הדרומי ביותר בקו החוף
של ישראל .לפני כשבע שנים הוקמה חומה
בגובה של  9מ' במטרה להגן על תושבי המושב
המתגוררים סמוך לרצועת עזה .מאז ,מגיעים
מבקרים ואורחים רבים למושב החפצים ללמוד
מקרוב ולהתרשם מחיי הקהילה במקום.

לראשונה!  17תלמידי בית הספר לכדורגל
מיישובי מועצת חוף אשקלון חזרו מטורניר
כדורגל בברצלונה עם גביע .במסגרת פעילות
מחלקת הספורט מטעם המרכז הקהילתי
במועצה יצאו חברי המשלחת לטורניר אירופאי
בהשתתפות עשרות מדינות והגיעו לתוצאות
הבאות:
איטליה  חוף אשקלון  .4  5
חוף אשקלון  ספרד  .3  6
חוף אשקלון  ספרד  .1  9
במשחק חצי הגמר ניצחה נבחרת חוף
אשקלון את איטליה   2  3ועלתה למשחק
הגמר ,שם סיימה את הטורניר במקום השני
והמכובד מול מועדון איטלקי.

היישוב באר גנים נמצא בפאתי שמורת
ניצנים .היישוב מאחד  9קהילות מגוש קטיף
המרכיבות את שם היישוב :בדולח ,אלי סיני,
רפיח ים ,גדיד ,גן אור ,נצר חזני ,ניסנית ,נווה
דקלים ומורג .תכנית הבינוי המאושרת כוללת
כ 1000מגרשים למגורים )בשטח של חצי
דונם( .בשלב זה בוצעו עבודות תשתיות ל 690
מגרשים .עבודות פיתוח רחבות היקף בוצעו
בשטח :סלילת מדרכות ,סלילת קווי חשמל
ועמודי תאורה .שטחים נרחבים יועדו למבני

במסגרת קורס יזמות ותיירות כפרית שנערך
לאחרונה במושב מטעם המועצה האזורית
חוף אשקלון ומשרד התיירות ,נולד הרעיון
ליצור סביב החומה מיזמים תיירותיים שיהוו
אטרקציות ייחודיות למשפחות ומטיילים
בצורה מאורגנת .עם סיום הקורס ,במהלך
הקיץ הושק המיזם 'תיירות עד הקצה' שכולל
המשך בעמוד 8
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המשך :חדשות מהשטח
מקום ראשון ביוון
חבורת הזמר 'צלילי החוף' של המועצה
האזורית חוף אשקלון הוזמנה לפסטיבל זמר
ביוון .מתוך  14חבורות זמר שהתחרו 4 ,מתוכם
הגיעו מישראל :רעננה ,רעות ,גן יבנה וחוף
אשקלון .חבורות הזמר נבחנו בשלוש קטגוריות:
שירי ג'אז ,שירי עם ומוסיקה דתית.

גם גורם לאנשים לעשות מעשים טובים:
ילדי ברהמצווה של מושב נתיב העשרה קנו
מזגן למגורי החיילים ששומרים עליהם .ביום
העצמאות האחרון הפיקו ילדי ברהמצווה של
המושב הפנינג גדול במסגרת משימות הבר
מצווה שלהם ובמהלכו הם אספו כסף דרך
מכירת קפה ,פופקורן ומאכלים שונים שהכינו
בעצמם .בסוף הערב הם גרפו לכיסם כמה
אלפי שקלים ,אותם הגדירו מראש שיתרמו
למען החברה .מאז הם לא מצאו לכסף יעוד
מתאים .עד שהחל גל החום הנוכחי .יחד
עם הוריהם ורכז הביטחון של הישוב ,יוסי
שניאור ,הוחלט כי באמצעות הכסף הנערים
והנערות הצעירים ירכשו מזגן עבור חיילי צה"ל
השומרים על הישוב .יישר כוח!

מצוד אחר סיגריות מהמרכול
הלהקה הייצוגית של חוף אשקלון' ,צלילי
החוף' ,בניצוחו של צביקה שרף ובהובלת משה
כהן ,זכתה במקום הראשון בשירי ג'אז ובמקום
השני בשירי עם ,וחזרה עם  2מדליות ותעודות.
חבורת הזמר הייצוגית פועלת במסגרת מחלקת
התרבות במרכז הקהילתי חוף אשקלון ומונה
כ 18חברים מיישובי המועצה.

תחבורתיים המופיעים בתוכניות ארציות ויש
להשלימם כגון :קיום הבטחת הממשלה לבנות
הפרדה מפלסית בצומת אשכולות )'ניצנים'(,
הצורך בהשלמת הכביש מהיישוב באר גנים
אל הכיכר הגדולה הסמוכה למתחם קוסמוס
ועוד .בתום הפגישה סוכם עם השר כי מע"צ
תיקח על אחריותה את האחזקה של כל קטע
הכביש מכיכר ניצןבאר גנים ,כ 6ק"מ ,כולל
תחזוקה ותאורה.

יש לנו טיילת לים
בימים אלה ממש ,הולכת ונבנית טיילת
המובילה לחוף ניצנים .עבודת ההכנה בצומת
הכניסה ליישוב ניצן לקראת סיום במסגרת
הגדלת מגוון השירותים בחוף וסביבתו .העבודות
לקראת סיום וכעת ניתן לצעוד בביטחה לכיוון
החוף ובחזרה.

בראשית אוגוסט ,בשעות הצהריים ,פנתה
מנהלת המרכול של קיבוץ זיקים אל המרכז
השיטור המשולב במועצה ,בטענה כי גנבו
לה מהמרכול סיגריות בשווי של כמעט 300
שקלים .השוטרים הקהילתיים הגיעו למקום
ביחד עם צוות מתנדבים ,זיהו את פניו של
החשוד ע"פ מצלמות במרכול ולאחר סריקות
ביישוב אותר החשוד .במהלך חיפוש ברכבו
נמצאו הסיגריות והוא עוכב לתחנת שדרות
להמשך טיפול החקירה.

מתיירים

אנשי תרבות
חוויה משמעותית לחיים
ראש המועצה נפצע באורח בינוני אשקלון
עם
חגגו
ניצן
שבעה בני מצווה מאתר
דרכים
בתאונת
מנהלי מחלקות תרבות מכל רחבי הארץ,

משפחותיהם באירוע מרגש ורב רושם את
בר המצווה .האירוע נערך בסיוע גן האירועים
'גני הצבי' שבמושב ברכיה ובתרומה נדיבה
של עמותת 'יד ביד' בראשות הנשיא הנכבד
יוסי יונה .העמותה מארגנת בהתנדבות מזה
מספר שנים אירוע ערכי לטובת ילדי מצווה.
השנה נערך האירוע לכ 30ילדים ממספר
רשויות באזור .שבעה מתוכם ,ילדי המועצה .בני
המצווה קיבלו שי סמלי מתנת המועצה ובעיקר,
חוויה משמעותית לחיים .מזל טוב!
לקראת שנת הלימודים תשע"ג חולקו 74
תיקי בית ספר כשי לילדים הזקוקים לכך .השי
ניתן על ידי עמותת "אחד לאחד" ובשיתוף
המועצה והמחלקה לשירותים חברתיים .נאחל
לכל התלמידים שנה מוצלחת ,מעניינת וטובה!

קר אצל החיילים השומרים על
נתיב העשרה
החום הכבד של הקיץ לא רק מעיק ,הוא

בדרכו לפגישת עבודה בענייני המועצה ,משאית
נכנסה למסלול נסיעתו של ראש המועצה ,יאיר
פרג'ון .בניסיון להימנע מפגיעה ברכבים שנסעו
במסלול השמאלי ,התנגש רכבו בחלק האחורי
של המשאית בצומת תל השומר.
כתוצאה מהתנגשות קשה זו ,נלכד פרג'ון ברכב
ונפצע באורח בינוני היות ובמשך שעה לא הגיע
מספיק אוויר לריאותיו .הוא הונשם ופונה לבית
החולים תל השומר .שם התקבל על ידי מנהל
מחלקת הטראומה ,תושב קיבוץ ניצנים ,ד"ר
דן סימון שטיפל בו במסירות .בתום בדיקות
רפואיות נמצאו שברים בצלעות ,סדק בכתף
ובכף הרגל .לאחר מספר ימי אשפוז פרג'ון
שוחרר למנוחה בביתו והשגחה עד להחלמתו
המלאה.

בחוף

התארחו במועצה שלנו לטובת סיור מקומי
והכרות עם האזור בהנחיית ראש המועצה
ומנהלת מחלקת התרבות ,גב' כרמלה מיכאלי.
הסיור כלל ביקור בניצן ,במרכז מורשת גוש,
מבקיעים ,המוזיאונים ביד מרדכי וסיור חומות
בנתיב העשרה .בהמשך התלוו האורחים לסיור
ליל ירח עם תושבי המועצה .הרבה מאוד
מכתבי תודה זרמו לכרמלה וכמובן כבר יש
הזמנות לסיורים נוספים.

אתגרי תחבורה
לאחרונה ,שר התחבורה ,ח"כ ישראל כץ,
ביקר ביישוב באר גנים .במסגרת המפגש ראש
המועצה העלה בפני השר מספר אתגרים

הידעת?
כמה תלמידי לומדים במערכת כמה משפחות כהן מתגוררות כמה נשים מתגוררות ביישובי
החינוך של המועצה האזורית חוף ביישובי המועצה האזורית חוף המועצה?
 7,578נשים מתגוררות במועצה האזורית חוף
אשקלון?
אשקלון?
כ  5,000תלמידים.

לפחות  757משפחות כהן.

אשקלון )וכ  7,853גברים(.
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"אני מקווה לחזור ליישוב רק
כאורח"
עמוס בר ,בעל עבר משטרתי עשיר ,מכהן מזה שלושה חודשים כיו"ר ועד
ממונה ביישוב ניצן החדשה .בר" :ההגשמה העצמית שלי היא במתן עזרה
לאנשים וזה בדיוק המקום לעזור".

ע

מוס בר ,תושב יבנה ,נשוי ואב ל 3בנות ,קיבל לפני מספר
חודשים הצעה ממשרד הפנים :לכהן כיו"ר הועד הממונה ביישוב
ניצן החדשה ,המורכב מתושבי היישוב הוותיק ותושבי קהילת
נווה דקלים מגוש קטיף.
בר ,בעל עבר משטרתי עשיר בתפקידים רבים ומגוונים באזור ובכלל
כקצין אג"מ נגב ,מרחב שמשון בעזה ,ראש המחלקה לשיטור קהילתי
ארצי ,ראש מחלקת שיטור וסיור ועוד ,פשט מדיו לפני כשנתיים "בסיפוק
גדול והערכה רבה למשטרת ישראל" ,הוא מציין.
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון וראש המועצה האזורית
שער הנגב ,אלון שוסטר ,המליצו עליו לתפקיד מתוקף היכרות מוקדמת
עמו בתפקידיו השונים במשטרה" .אמרו לי שיש בעיות התנהלות של
הועד בניצן .יש צורך לשקם את היחסים ובמקביל לבצע פעילות יישובית
שוטפת" ,הוא מסביר" .ההצעה הגיעה בהפתעה ומאוד מצאה חן בעיני.
רוב השירות שלי עבדתי עם אוכלוסיה וזו העבודה שאני אוהב .עם
אנשים .ההגשמה העצמית שלי היא במתן עזרה לאנשים וזה בדיוק
המקום לעזור".
המינוי יצא לדרך כאשר עמוס מכהן בחצי משרה למשך חצי שנה ,עד
לבחירות הקרבות ובאות הן לראשות המועצה והן לוועד היישוב .חצי
משרה נוספת הוא ממלא כממונה חירום במספר חברות היסעים.
"בישיבת הועד הראשונה הבנתי שיש בעיות תקשורת ומעט חוסר אמון
בין שתי הקהילות החיות בניצן .מספר נושאים לא טופלו במשך הזמן
ולא הייתה שגרת מטה להתנהלות היישוב .חודש וחצי ראשונים לתפקידי
היו לי קשים בהיבט של החיבור  להפוך את חברי הועד לצוות עבודה",
עמוס מסביר ומפרט" :הבאתי להם הרבה דוגמאות מהתורה ומפרשות
השבוע על נושאים כמו 'ואהבת לרעך כמוך' ,על מחלוקות בעם ישראל.
הנושאים שהעליתי וה'אני מאמין' שלי בנושאים של גיבוש הצוות עשו
את שלהם .הייתי חצי שוטר בישיבות ,אך כיום ישיבות הוועד הן יעילות,
קואופרטיביות ,עם תרבות דיון ויש התחלה של שיתוף פעולה .שתי
הקהילות מביעות בי אמון ואפילו נערכו אירועים יישוביים משותפים".
מסיבת פתיחת הקיץ לילדים וסעודת 'מלווה מלכה' משותפת היו הסנונית
הראשונה לחיבור בין הקהילות" .אנו צריכים להתמיד באירועים מעין אלו
ובכוונתנו לקיים בחודשים הקרובים אירוע תרבות נוסף וסקירת מצב
עבור התושבים" ,הוא מציין.

בניצן מתגוררות כיום כ 250משפחות ובעתיד צפויות להתגורר כ600
משפחות" .הפוטנציאל הוא עצום גם בהיבט של יישוב שהולך ומתחזק
וגם בהיבט התעסוקה  תיירות ,השמורה שמסביב ,חוף הים הבלתי רגיל.
כל אלו פוטנציאל להתפתחות" .בר כבר פנה למספר יזמים שיפתחו את
נושא הבריכה היישובית ויסייעו במימון חוף ים נפרד לתושבים" .מצאתי
ביישוב אנשים טובים ,מלח הארץ ,שמאוד אכפת להם מה שקורה ויקרה
ביישוב .כל מי שפניתי אליו לביצוע משימות ,נרתם .היום אני ממש נהנה
לעבוד בצוותא עם הוועד ועם התושבים" ,מציין בר בסיפוק.
לאחרונה הקים בר מספר ועדות יישוביות כגון :ועדת גינון שעורכת סקר
ומעבירה המלצותיה למשרד השיכון ,צוות פיקוח על השלכת פסולת
שתפקידו לסייר ולאכוף ,טיפול בגרוטאות רכב ובכלבים משוטטים.
"היישוב נמצא בפיתוח .צריך פיקוח ומעורבות של התושבים לגבי כל
מה שקורה בתוך היישוב".
כאשר נשאל בר על החזון שלו עבור היישוב ,הוא נחלק לתקופה עד
הבחירות ולאחריה" :התקווה והחזון שלי ליישוב ,שנצליח לעבור את
התקופה הקרובה בצורה טובה ,שימונה יו"ר ועד נבחר ושאני לא אצטרך
לחזור ,אלא כאורח .עד דצמבר הייתי רוצה לעשות סדר בהתנהלות
היישובית ,לתת שירות טוב ולעזור בפיתוח היישוב .אני שם דגש על מתן
מענה לנוער ובמקביל חיבור ואיחוד קהילות התושבים".

ēđĔč ĘĞ ęĕėĘđĐ À ĕĤČĘđĝč
ĦđĘĕčđĚĐ ĦđĤčēĐĚ ÂĤČĘđĝ čĕĔÃ ĦĤčē
ĦđėĤĞĚ ĦđČĚ ĐĚĕģĐĥ ĕĤČĘđĝĐ ęđēĦč ĘČĤĥĕč
ďĞđ ěđĠĢĚ ġĤČĐ ĕčēĤ Ęėč ĦđĕģĝĞđ ĦđĕĦĕč
ĕĤđĒČđ ęĕčđĥĕĕ ,ęĕĢđčĕģ ,ęĕčĥđĚ ,ęĕĤĞč ,ęđĤďĐ
Ęĥ ĐčĤĐ ęĜđĢĤ ĦđĞĕčĥĘđ ĦđĕĞđĢģĚč ,ĐĕĕĥĞĦ
ĦČĢđĕ čĕďČ ĦđĤĕĥđ ĦđĕĞđĢģĚĚ ęĕĜĐĜĐ ĦđēđģĘĐ
ĤĕďČ
ĞĢčĚč
ĦėĤĞĚ ęĕĥėđĤĘ
ęĞ
ĦĕĤČĘđĝ
ĠĤČĥ Ęĥ ęĕĘĜČĠ
Ęĥ ĦđĕĤēČ ęĞ
ĐĘĕĞĠĐ) ÂđģĘČĤÃ
.(ĐĜĥ 50-Ě ĐĘĞĚĘ
ĦėĤĞĚ ĥėđĤĐ Ęė
ęĞ
ĦĕĤČĘđĝ
25-Ę ĦđĕĤēČ ęĞ ĠĤČĥ Ęĥ ęĕĜĕĕđĢĚĐ ęĕĘĜČĠĐ
ĕĤĢđĚ .ÄĢĜĕČ LCD 32 ĦĕĒĕčĘĔ ĐĜĦĚč Ęčģĕ ĐĜĥ
.ĕĤČĘđĝĐ ĎĎĐ ĘĞ .ęĎđ Ħĕčč ĠĤČĥ
ęĕĠĕĤĞĦĐđ ĦđėĤĞĚĐ Ęĥ ęĕĤĕēĚĐ ĦďĕĤĕ
ęĜĕĐ ĘĚĥēĐ ĦĤčē ĕďĕ ĘĞ ęĕĜĦĕĜĐ ęĕĕčĕĔģĤĔČĐ
ĐĝėĚĐ .ĐĢĕĚēĐĘ ĤđĝČĥ ĦĕĚĞĠ ďē ĦđĜĚďĒĐ
.čđĤģč ĤĚĎĐĘ ĐĕđĠĢđ ĦĚĢĚđĢĚ
1700-50-7771 đĘĢĘĢ ĒČ

≤±

פעילות תרבות
המרכז הקהילתי חוף אשקלון שמח להזמין אתכם

רמי קלינשטיין

סדנת תזונה ב 12שיעורים

יום חמישי 11/10/12 ,בקיבוץ זיקים.
עלות.₪30 :
האירוע במסגרת חגיגות ה 60למפעל הפיס.
נשמח לראותכם!

לפני כשלושה חודשים נפתחה סדנא לאורח חיים בריא במרכז הקהילתי
בבתהדר .מטרת הסדנא להקנות הרגלי תזונה נכונים ולשינוי אורח
החיים וירידה במשקל .לאור ההצלחה של משתתפי הסדנא הוחלט
לפתוח סבב שני.
הסדנאות יתקיימו במרכז הקהילתי ,בין השעות  18:0019:00ו20:00
 .19:00הסדנא כוללת 12 :שיעורים על אורח חיינו )אבות מזון ,כושר גופני,
מערכת הלב ,סיבים תזונתיים ועוד( ,מאמן אישי ,תפריט תזונה אישי,
סריקת גוף במכשיר חדשני )בדיקת אחוזי שומן ,אחוז נוזלים ,מסת שריר,
גיל מטבולי ועוד( .לפרטים נוספים והרשמה0574650336 :

טיול באזור 'מיצג רמלה'
אגדות וסיפורים עממיים שופעי שמחת חיים.
נבקר במגדל המרובע ,העיר העתיקה ,סמטאות רמלה ,חמאם רדואן.
יום ג'.16/10/12 ,
יציאה בשעה  8:30מרחבת המועצה.
פרטים והרשמה בתחום תרבות ,כרמלה086775565 :

חוגים וסדנאות למבוגרים בנושאים
בנושאים יוגה ,ציור בעפרון צבעוני ,עיסת נייר ,ספרדית ,אנגלית,
קבוצת ימימה.
פתיחת החוגים ביום ראשון 21/10/12
פרטים במדור תרבות ,כרמלה מיכאלי  086775551
מיכל אטיאס ,תושבת המועצה ,ירדה בעזרת
הסדנא ומאמן אישי כ 27ק"ג בחצי שנה.

פעילויות סוכות בתחום המועצה
מוצאים את המטמון )ללא תשלום(
יום ה' ,4.10.12 ,י"ח בתשרי
משחק "מוצאים את המטמון" למשפחות,
חברים ,אוהבי אתגרים וחידות מכל הארץ.
התחרות תיערך באתרי התיירות של המועצה
האזורית חוף אשקלון .נסיעה ברכבים פרטיים
מנקודה לנקודה על פי כתב חידה מאתגר
וערכת מידע באמצעותה ניתן לנווט בין
האתרים ההיסטוריים והאטרקטיביים במרחבי
חוף אשקלון .קבלת ערכה בנקודת הזינוק 
בי"ס שדה "שקמים" בניצנים ,בין השעות 9:00
 .10:00בין הצוותים שיצליחו לענות נכונה על
כתב החידה יוגרלו פרסים יקרי ערך .המסלול
יסתיים באירוע חגיגי שיכלול הפעלות ,מוזיקה
ודוכנים ולנוח בסוכה מקושטת .לשמירה על
הכוחות ולהעלאת המורל  לא לשכוח להביא
צידה לדרך .יש להגיע לתחרות עם רכב )אין
צורך ברכב .(4X4

 אבי נבון "השיטהלהב"(
לקבלת פתרון החידה המקדימה:
matmonhof@gmail.com
גילאי המשתתפים :המשחק מתאים לגילאי 8
ומעלה ואינו כרוך בתשלום.
רישום :מומלץ להירשם מראש למשחק עד
יום ג' ,ה ,2.10.12ט"ז בתשרי ,בשעה 12:00
לפרטים והרשמה:
מוקד המועצה האזורית חוף אשקלון  *5106
באתר האינטרנטwww.hofashkelon.org.il :
ובעמוד הפייסבוק 'חוף אשקלון שלי'

www.facebook.com/hofashkelonsheli

נקודת הזינוק :בית הספר שקמים בניצנים בין
השעות .9:0010:00
אירוע סיום חגיגי יחל בשעה .16:00

פסיפס לשלום ,קטיף ירקות אורגניים
וטיפולי ספא בנתיב העשרה

תיאטרון רחוב ,יריד איכרים ,מתחם
חול ,סיורי שטח והקרנת סרטים
במרכז קטיף
ימים ג'ד' ,23.10.12 ,ט"זי"ז בתשרי
מרכז קטיף המועצה האזורית חוף אשקלון,
מזמין משפחות מכל הארץ להפנינג לכל
המשפחה הכולל תחנות הפעלה ויצירה,
תיאטרון רחוב ,הקרנת סרטים ,יריד איכרים,
דוכני מכירות ,מתחם חול ענק שייערך ביום
ד' ,ה ,3.10.12חוה"מ סוכות ,י"ז בתשרי ,בין
השעות  .10:0017:00ביום ג' ,ה 2.12.12ייערכו
טיולים מודרכים :בשעה   10:00יציאה לטיול
מניצן לחלוצה/לכיש ,בשעה   13:00יציאה
לטיול מניצן לניצנים  +ביקור במשק חקלאי.
לעלות ,לפרטים נוספים ולהרשמה:
באתר מרכז קטיףwww.mkatfi.org :
בטלפונים,0774320510 ,0545953953 :
0774324101

רגע לפני שיוצאים למסע  חידה מקדימה כדי יום ג' ,2.10.12 ,ט"ז בתשרי
יד מרדכי  דרום לבן בשדה החצבים
פרטיים
ברכבים
ייערכו
הסיורים המודרכים
והיכרות עם אושפיזין אמיתיים בסוכה
להיכנס לאווירה:
נתן  בתנועת המושבים ,בנימין הוא דתי
ושם בירושלים ,אליהו עוסק בספורט ,ושרה
בשיקום ,חנה בתנועה הקיבוצית וכמוה גם
מרדכי ,ורק הוא אצלנו .אצלנו הוא נחשב
לדרומי וותיק .ומי נחשב לצפוני וצעיר? מה
המשותף לשניהם? שימו לב לאות הפותחת
וסוגרת את שמם המלא ,בדומה למבקיעים
ולהודיה) .חיבור כתב החידה והפקת המשחק

ויצאו בכל שעה עגולה מהשער הראשי של
המושב בין השעות  .15:0011:00פרויקט "נתיב
לשלום" :במקום תתאפשר רכישה של ערכת
הדבקה הכוללת חלקי פסיפס ,דבק ומזכרת.
לעלויות ,פרטים ולהרשמה,0546700333 :
באימיילtayrutbnetiv@gmail.com :
באתר www.tayrutbnetiv.co.il
ובעמוד הפייסבוק 'נתיבהעשרה'

בכל ימי החג וחול המועד
בשדות קיבוץ יד מרדכי התייצבו עמודי פרחי
החצבים ,ארוכים ויפי תואר ,חגיגיים ולבנים,
מחכים לבואם של החגים .קיבוץ יד מרדכי
מזמין משפחות מרחבי ישראל לחגיגות האסיף
ברחבי הקיבוץ בהן יוכלו להצטרף לטיול רגלי
מודרך לשדה החצבים הפורחים .לאחר הטיול
יוזמנו המשפחות להתארח בסוכת הקיבוץ שם
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יכירו את האושפיזין האמיתיים אחד משבעת
האבות הנכבדים אברהם ,יצחק ,יעקב ,יוסף,
משה ,אהרון ,ודוד שהגיעו מהמדבר.
המשפחות ימשיכו בחוויה קיבוצית אמיתית
ועל גבי טרקטור ועגלה יסיירו בין אתרי הקיבוץ,
יבקרו את הפרות ברפת ,ילמדו כמה חלב
מפיקה הפרה בכל שנה ויצפו בחליבה .משם,
ימשיכו אל בית הדבש והדבורה שם ילמדו על
תהליך ההאבקה ,על יחסי הגומלין בין הפרח
לדבורה ,יצפו בעבודת הדבוראי וילמדו על אורח
חיי הדבורים ועל תרומת הדבש לגוף האדם.
הדבוראי יפתח לעיני הילדים כוורת דבורים
אמיתית והילדים יוכלו להציץ לתוכה ,לטעום
דבש ישירות מהחלה ולהכין נרות העשויים
מדונג אמיתי .בהמשך יבקרו בבית האוסף

"קיבוץ של פעם" המשחזר את אורח החיים
הייחודי בקיבוץ ולסיום ,באתר קרב תש''ח
הילדים יוכלו לשבת בתוך משוריין אמיתי,
לטפס על טנקים ולהתגנב בתעלות הלחימה.

ביקור והרשמה0523923104 | 086720559 :
www.ymtayarut.oc.il

"סוכות עם ציפורים" פסטיבל סוכות
לכל המשפחה במרכז הצפרות
הפעילות המוצעת מותאמת לילדים בכל בניצנים

הגילאים .משך הפעילות :כ 3שעות
עלויות" :דרום לבן"  טיול מודרך לשדה החצבים
  ₪25לאדם )מגיל " .(3חוויה מתוקה כדבש"
 ביקור בסוכה ,בית הדבש ,נסיעה בטרקטור,
רפת ,שחזור הקרב וקיבוץ של פעם  .₪38
כרטיס משולב  טיול מודרך לשדה החצבים
וכניסה לכל האתרים והפעילויות   ₪49לאדם
)מגיל  (3ציוד ליוצאים לטיול לחצבים :כובע,
מים לשתיה ,נעליים נוחות .לפרטים ,תיאום

יום ג' ,2.10.12 ,ט"ז בתשרי
בי"ס שדה שקמים של החברה להגנת הטבע
מזמין את אוהבי הטבע ליהנות ממגוון טיולים,
הפעלות ומפגשים עם הטבע ביום מלא חוויות.
בתכנית :טיבוע ציפורים ,הפעלות יצירה ,סרט
טבע ,סיורים מודרכים בחולות ניצנים ,בישולי
שדה ועוד .אסור לפספס!
עלות הפעילות :אורח ,₪45 :חבר , ₪30:לפרטים
והרשמה :בטלטבע  0572003030או 086388688

את
לקראת שבת המלכה

V

יוזמה משותפת חדשה של הספרייה האזורית ומחלקת התרבות

מפגשי עניין לנשים ,בנושאים שונים ,אשר יתקיימו אחת לחודש ,בימי שישי בבוקר.
המפגש הראשון בהשתתפות :אורלי וילנאי ,עיתונאית ,תחקירנית ומנחה ,יתקיים
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"לא מכרנו את
האמת שלנו"

כ

ידוע ,משרד ראש הממשלה הקים את
מנהלת תנופה לצורך טיפול במפוני
גוש קטיף .המפונים בהיותם תושבי
מועצת חוף אשקלון נעזרו במועצה האזורית
כדי להאיץ טיפול בנושאים בוערים וכדי לזרז
תחומים שיש בהם כדי להחזיר את החיים
למסלול רגיל .תוך זמן קצר ,מחלוקת עזה
ניטשה מתחת לפני השטח ולאחר מכן על
פני השטח ,בין פקידי מינהלת תנופה לבין
המועצה ואילנית וואהל בהיותה מתכללת
מפוני גוש קטיף.
אילנית ,הזרוע הביצועית של המועצה מול
מינהלת תנופה ,מצאה עצמה בודדה ,נחושה
בדעתה למנוע מהמינהלת "לקדם" אינטרסים
זרים תחת מעטה של מתן פתרון למצוקת
מגורשים .אינטרסים אלו כללו איום חסר
אחריות לאבדן נכסי הציבור של המועצה,
לניסיון להעביר קרקעות ציבור )עשרות

דונמים( לעמותות פרטיות וניסיון לפגיעה
אנושה בצביונה של ניצן והמועצה כולה.
אילנית סוף סוף מגיבה" :כאשר סירבתי להיות
חותמת גומי או כלי נוח במשחק האיום הזה
הפכתי למטרה בידי אנשים אשר ראו בפעילות
האינטנסיבית שלנו איום על חיוניותם .הותקפנו
בחוסר אחריות ובחוסר תום לב על ידי סגנית
ראש מינהלת תנופה דאז ,באמצעות מכתב,
שאין בינו לבין תום לב דבר ולא חצי דבר,
למיטב שפיטתי .המכתב שמסרה ומסתובב בין
מספר אנשים ,מוטה ,מכיל חצאי אמת ,מידע
שיקרי וכל עניינו הוא לבטא זעם על חשיפת
האמת ברבים" .
כיום ,בראש מינהלת תנופה עומד הרב אופיר
כהן מאשקלון אשר מקיים שיתוף פעולה
מקצועי וענייני עם המועצה ונושאים רבים
מטופלים על הצד הטוב ביותר .עם זאת ,טעם

חמצמץ נשאר בקרב העוסקים במלאכה.
האילנית וואהל ,בת  , 40אם ל 6ילדים ,מצאה
עצמה בלב עשייה ציבורית למען תושבי חוף
אשקלון ובמאבק מתמשך עבור מפוני גוש
קטיף .היא אומרת" :חלק מהעבודה הציבורית
זה לחטוף חצים מורעלים והשמצות חסרות
שחר .מה שחשוב זה יכולת הספיגה והאמונה
בצדקת הדרך .המשכתי לפעול בנחישות
ובהתמדה ואני מודה על ההון האנושי שהגיע
למועצה ,על אוכלוסייה שלמה שהביאה עימה
תרומה משמעותית ,ערכים ודרך ארץ".
איך את מתפקדת כאמא ל 6בתפקיד תובעני
כל כך?
"אני מאמינה שיש  2סוגים של עובדי ציבור.
כאלו שאוהבים את מה שהם עושים וכאלו
שהמציאות הביאה אותם למקום כלשהו והם
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עוזרת ראש המועצה ,בראיון אישי
לכבוד החג" :לא מכרנו את הדרך
ולא את האמת שלנו בפני פקידי
ממשלה ,בכירים ככל שיהיו .ההון
האנושי שהגיע למועצה אדיר"
פועלים מכוח האינרציה .אנשי הציבור מהסוג
השני בסוף יום חשים ממוטטים .כיוון שאני
אוהבת את מה שאני עושה ואני מוקירה תודה
לקדוש ברוך הוא שזימן אותי למקום הזה 
בסוף יום עבודה אני מתמלאת אנרגיות חדשות
ואיתם אני מגיעה הביתה לילדים .אני מבינה כי
יש בלב אנשים מבחוץ דיון נסתר בשאלה איזו
אמא נמצאת בשעות כאלו במועצה? ,אבל
הסירו דאגה ,כשאני בבית ,אני בבית  על כל
המשתמע מכך" .

המושבים שוחחתי עם איש חכם שאמר לי
"עבודה ציבורית לא מתאימה לכל אחד .מי
שלא יודע לקבל צעקות ,השמצות ורכילות,
שלא יתבכיין וילך הביתה" .המשפט הזה
שינה את תפיסת העולם שלי .הבנתי שחלק
מהעבודה זה לחטוף חצים והשמצות .בהתחלה
כל שקר ,עיוות וסילוף גרם לי לבכות ימים.
היום אני יודעת שהצד השני של העבודה זה
לקבל את הציבור כמו שהוא  בדרך ,העשייה
מפוגגת את כל השאר".

איך הילדים מגיבים לעיסוק הציבורי שלך?
אילנית מחייכת" :אני שמחה שהילדים
שלי גדלים בבית ציבורי ומעורבים בסוגיות
אקטואליות .מדליק אותי שהבן שלי מעורב
ומדבר איתי על דברים הנמצאים בכותרות
העיתונים .היה מקרה בו המטפלת הודיעה
ברגע האחרון שלא תוכל להגיע לשמור על
הילדה הקטנה .באותו היום התקיימה פגישה
חשובה עם שר הדתות .בלית ברירה ,ביקשתי
מבני בכורי לבוא איתי ולשמור על התינוקת
בזמן הפגישה .בסוף היום גילו לי שהוא העלה
לפייסבוק תמונות שלו עם אחותו ועם שר
הדתות תחת הכותרת 'יום עבודה עם אמא".

את יכולה לתת דוגמא?
"אחרי ועדת החקירה הממלכתית בנושא
הטיפול במפוני גוש קטיף ,הזדרזנו וטיפלנו ב2
סוגיות שהועדה כתבה במפורש בדוח כיצד יש
לנהוג :הסוגיה הראשונה ,החקלאים הממשיכים.
הסוגיה השנייה המשפחות המוחלשות .כלומר,
המשפחות שלא תוכלנה לעבור לבית הקבע.
הקמנו פורום עם החקלאים ופתחנו אותו גם
בפני חקלאים שהקרקעות שלהם בתחומי
המועצה והם בעצמם אינם מתגוררים בה.
הצמדנו לפורום ליווי כלכלי ומקצועי ,גייסנו
שעות רואה חשבון במטרה לסייע להם להכין
את התיקים הפרטניים לתביעות הפיצוי וקיימנו
אינספור פגישות עם שרים ,ח"כים ,פקידי
ממשלה ואפילו עם ראש הממשלה עצמו ,על
מנת לדאוג שקבוצה זו תקבל את המגיע לה,
או מה שיותר מדויק ,תקבל את מה שמגיע לה
בזמן .עבור מרבית החקלאים ,אם הכסף היה
מגיע באיחור ,הם היו מפסידים עונות שלמות או
אף משקים .אין ספק בלב איש כי המגורשים
חוו טראומה .רק מי שהיה שם יכול להבין זאת.
לצורך המחשה חקלאי מגורש שידע לעשות
אך ורק חקלאות ,עד גיל  50והקפיד לשלם מס
הכנסה ובדוגמה שלנו מס הכנסה הגבוה יותר
משיעור הפיצוי שקיבל עבור הגירוש ,בעבורו
זהו ללא ספק שבר כלכלי ונפשי.

ואיך הסביבה מקבלת אותך בתפקיד?
"אישה בתפקיד ציבורי מזמינה התנגדויות ,אך
אחרי שמתחילה העבודה המשותפת החששות
מתפוגגות מהר".
אילו נושאים חשוב לך לקדם בתחום המועצה?
"קודם כל  האווירה' .הגעתם למקום הנכון'.
ניסיתי להקפיד על שכל אחד יתקבל בחיוך.
לפעמים זה מתסכל כי אי אפשר לטפל בכולם
ובאותו זמן .נושאים רבים שמגיעים למועצה
אינם קשורים באופן מובהק לאחריות של
המועצה .יחד עם זאת ,סיפורי ההצלחה הכי
גדולים שהמועצה הובילה ,הגיעו דווקא מפניות
אישיות של תושבים .כך למשל ענייני החקלאים
המפונים והשגת פיצויים המגיעים להם על פי
דין .הנושא הגיע למועצה באקראי בזכות פנייה
של חקלאי לראש המועצה " תעזור לי עכשיו,
או שתעזור לי כשאגיע למחלקת הרווחה",
הוא אמר ,וראש המועצה נרתם לסייע בכל
הכלים .המאבק נמשך עד שבמהלך חופשת
הלידה שלי ,לפני כמה חודשים ,קיבלתי
 SMSשהחקלאי הראשון קיבל את הפיצויים
המגיעים לו".
תמונה אחת ורודה ,אך יש תסכולים ומשברים?
אני זוכרת סיטואציה בה הייתי חסרת אונים,
עייפה ורגישה נוכח מצב מסוים .באחד

אז מה המשבר פה?
"המשבר הוא ששילמנו מחיר אישי יקר על
המאבק הזה .מינהלת תנופה שהייתה אמורה
להוביל את מאבק זה ,ניסתה לפגוע בנו באופן
אישי .אחד הדברים שאני הכי גאה בהם ,היא
תעודת יושר שקיבלתי מסגנית מינהלת תנופה
הגב' ליאורה טושינסקי .מכתב בו מצאה לנכון
להודיע כי המועצה לא השכילה לטפל במפונים.
כשהגיע לידי המכתב העזתי והראתי אותו
לבעלי ,חברי .הוא אמר לי לאחר שעיין בו כי
המכתב זה יהפוך לתמונה ממוסגרת שכן היא
מעידה אלף פעמים שלא מכרתם את הציבור 
שלא הטתם ליבכם בפני בעלי השררה .אילנית
ממשיכה" :המשכנו בדרכינו גם כשידענו שזה

ירגיז מישהו בחלונות הגבוהים .פקידים בכירים
ירו בי באופן אישי .הרבה פעמים שאלתי את
עצמי "מה להם ולאחרונת הפקידות במועצה
האזורית חוף אשקלון?" ,אבל מאחר ולא
בניתי על התפקיד במינהל מקרקעי ישראל
או במשרד ממשלתי אחר ,יכולתי להמשיך
ולהיות הילדה עם האצבע נעוצה בתוך החומה
שחוסמת סכר'.
איפה את רואה את עצמך בעוד  5שנים?
"בעזרת השם ובחסדו ,אמא ל".7
את רצית למלא את תפקיד מתכללת מפוני
גוש קטיף במועצה?
"לא .לא רציתי .זה היה נראה לי גדול .פחדתי
לגעת בקודש הקודשים של הדיון הציבורי
הישראלי .אבל כשיאיר מתעקש ,יאיר
מתעקש .מצאתי את עצמי שוחה בתוך המים
כשמאחורי עדת שחיינים שאיבדה אמון בכל
הקשור לרשויות .בהתחלה ,הרבה מפונים
מתוך בלבול ,האשימו אותנו בגירוש מהבית .כך
זיהו את הממסד .גם לבנות את מערכת האמון
לקח זמן .בכל אופן ,העבודה נעשתה וכל עוד
יאיר יבקש ממני ,אמשיך בה .אני חושבת שמה
שמנצח בעבודה הזו אלו הקשרים הבינאישיים
וזה מה שנותן את הסיכוי להצליח .לא רק עם
הציבור הרחב ,אלא גם עם שרים וחברי כנסת.
כיום ,שיחת טלפון אחת של ראש המועצה
יכולה ליצור רדיוס תגובה רחב שנוגע בנושאים
רבים".
באילו נושאים רצית לעסוק מתוקף תפקידך?
"כבת נתיבות ,אני מבינה את המשמעות של
להיות דור שני למעברה .טבעי היה שאפעל
לטובת אוכלוסיות שצריכות קצת יותר תשומת
לב ,מה שקראתי לו ביני לבין עצמי 'אפלייה
מתקנת' .אם הצלחתי לעזור לנער מאחד
ממושבי הרווחה לסיים  4שנות לימוד עם
בגרות מלאה בכפר סילבר והיום הוא משרת
כחייל קרבי בשירות משמעותי .זה שווה לי
מהכל".
מתי הגעת למועצה?
"הגענו כמשפחה למועצה לפני  7שנים .באופן
סימבולי ,בדיוק ביום בו מפוני גוש קטיף הגיעו
לניצן .הגענו במטרה לגור שנה בשכירות
ביישוב הוותיק ניצן .מהר מאוד התאהבנו
במקום ,בעיקר באנשים .באופן קוסמי,
התקבצו אנשים מקצוות שונים ,מה שהפך את
היישוב למיוחד ומעניין .האווירה ביישוב מאוד
מזכירה לי את הילדות שלי בנתיבות .שם גדלנו
בערבוביה מופלאה עם ישראל על כל גווניו.
באווירה הזו בדיוק רציתי לגדל את ילדיי".
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מוציאים מהילדים
את המקסימום

השירות הפסיכולוגי החינוכי במועצה נותן מענה לילדים מתבגרים והוריהם
מגיל גן חובה ועד תיכון .מטרת השירות הינה לאפשר לילד ,בהיותו תלמיד גן או
תלמיד בי"ס ,להגיע למיטב הפוטנציאל שלו מבחינה לימודית אקדמית ,חברתית,
רגשית ,בינאישית וכישורי חיים.

ה

שירות הפסיכולוגי החינוכי במועצה קיים מזה  30שנה ,תחת ובאופן שוטף בתוך המסגרות החינוכיות .הפסיכולוג מגיע באופן קבוע
אגף שפ"י  שירות פסיכולוגי ייעוצי ארצי השייך למשרד לגן ולביה"ס ,מכיר את הצוות ועובד עמו בשיתוף פעולה הן בימי
הבריאות ומשרד החינוך .האחריות והסמכות המקצועית שגרה של תפקוד רגיל ותקין והן בתקופות חירום ומצוקה .במצבים
המפקחת היא של אגף הפסיכולוגיה במשרד החינוך.
מעין אלו העבודה הטיפולית עם התלמיד נעשית לרוב בתוך ביה"ס,
במסגרת חדר טיפולים ובמידת
השירות הפסיכולוגי החינוכי
הצורך עם הכיתה ,הצוות
הצלחה של טיפול תלויה בסוג הטיפול ,מי המטפל,
נותן מענה לסקלה רחבה
הטיפולי והמקצועי של ביה"ס,
הסיבה להפניה לטיפול ומידת ההתאמה בין המטופל
של התמודדויות ילדים  החל
כולל מנהל ביה"ס ,כמובן.
אנו
אולם
מטפל,
להחליף
אפשר
גם
תמיד
למטפל.
מילדים עם צרכים מיוחדים,
העבודה הפסיכולוגית הטיפולית
ילדים רגילים מבחינה תפקודית
תפקידנו.
וזה
מבוטלים
לא
הצלחה
בסיפורי
גאים
נעשית בביה"ס באופן משתף
בעלי צורך נקודתי במענה
ומחבר מערכתית עם הצוותים
פסיכולוגי )כגון גירושי הורים ,מעבר בי"ס( וגמור בילדים בעלי כישורי
שקשורים לילד ,בי"ס ,משפחתו ומכלול הגורמים המעורבים בחייו.
מצוינות .השירות הפסיכולוגי מאבחן ,מטפל ,מנחה ומכוון את
במידה ויש צורך בעבודה פרטנית וסודית עם התלמיד ,הרי שלרשות
הילדים בעזרת תהליך ייעוצי לחיזוק ההתמודדות וחזרה לתפקוד
המטפל חדר הטיפולים בבית הספר או המרכז הטיפולי של השירות
מיטבי במידת האפשר.
הפסיכולוגי במועצה .הטיפול נעשה על ידי שיח וכן באופן השלכתי
ייחודו של השירות הפסיכולוגי ,הינו הנוכחות הרציפה לאורך זמן באמצעות משחק ,שולחן חול ,בובות ,משחקי קופסא וכלים נוספים.

∑±

צוות השירות הפסיכולוגי מורכב מ 7פסיכולוגים 4 ,פסיכולוגים
חיצוניים ומנהל .הפסיכולוגים מעניקים ייעוץ למערכות החינוך
המוכרות על ידי משרד החינוך; לצוות המורים ,לתלמידים  עבודה
טיפולית ואבחון יכולות וכישורים כגון כוחות וחולשות ,לקויות למידה,
מתן כלים לעבודה וכן השמות ושיבוץ ילדים במסגרות מתאימות הן
למצטיינים והן למתקשים .בנוסף ,השירות הפסיכולוגי אחראי על
 4פסיכולוגים נוספים המעניקים טיפול בתוך המסגרות החינוכיות.
השנה ניתן הטיפול לביה"ס היסודיים והתיכוניים  כפר סילבר,
שקמה ,מורשה וניצן .במזגרות אלו הפסיכולוגים מעניקים עבודה
טיפולית לילדים שנזקקים לטיפולים פסיכולוגיים במסגרת טיפול
פרטני ,קבוצתי ובשיתוף גורמים רלוונטיים בביה"ס .במסגרת זו ניתן
דגש לחרדות על רקע ביטחוני ולילדי המפונים.
בשירות הפסיכולוגי אפשרות לטיפולים ייחודיים נוספים כמתן מענה
לקשיים רגשיים  טיפול באמצעות הבעה ואומנות וטיפול באמצעות
בעלי חיים .טיפול בהבעה ואומנות שם דגש על עבודה בתחומים
של חיי הנפש והרגש באמצעות כלים מוסיקליים ,תנועה ומחול,
ציור ועבודה בצבע וחומרים פלסטיים מסוגים שונים .עיקר העבודה
והתקשורת הטיפולית נעשית באמצעות כלים אלו .טיפול בבעלי
חיים משמש כאמצעי טיפולי להקטנת חרדות ומתחים וכן לבניית
גבולות אצל הילד ,בניית יכולת לשליטה עצמית ,הפחתת דחפים
אגרסיביים ,הפחתת רגישות הקשורה לקושי בוויסות עצמו .הטיפול
נעשה בעזרת סוגים שונים של בעלי חיים  כלב רועים ,צב גדול,
נחשים ,חרקים ,חיות ליטוף למיניהם וגם חיות ייחודיות כמו סמור
ואפילו קיפודים .הטיפול מבוסס על המחשבה שבאמצעות החיה
נעשה תיווך בו הילד משליך את תסכוליו או כאביו לכיוון החיה או
לחליפין אם יש לו קושי בהתקשרות עם בני האדם ,החיה מאפשרת
לו להביע מילולית ורגשית את התקשורת שלו כלפי חוץ.

חדר לבן לתכלול רב חושי
בנוסף ,השירות הפסיכולוגי מציע חדר טיפולים מיוחד 'חדר לבן לתכלול
רב חושי' .מטרת החדר להקטין חרדות ,להרגיע ,להביא למצב של איזון
רגשי בעקבות אירועים טראומתיים או מתח וחרדה .כן כאשר מדובר
בילדים או מתבגרים אימפולסיביים עם קשיי קשב וריכוז ניכרים ,החדר
הלבן מערב מוסיקה ,צבע ,כלים מוסיקליים ,תחושתיים וויזואליים
ומהווה כלי לעיבוד ולשינוי המצב הנפשי וההסתגלותי ע"י הפסיכולוגים.
השירות הפסיכולוגי החינוכי עובד בשיתוף פעולה עם האגף לשירותים
חברתיים .מנהל השירות פסיכולוגי ,אלי דויטש ,הינו מומחה בכיר
בתחום של פסיכולוגיה חינוכית של ילדים ועובד בשירות מזה 27
שנים .מתוקף תפקידו אלי אחראי על הניהול השוטף ,ההדרכה ועל
שמירת המקצועיות והאתיקה של השירות" .הצלחה של טיפול תלויה
בסוג הטיפול ,מי המטפל ,הסיבה להפניה לטיפול ומידת ההתאמה
בין המטופל למטפל .תמיד גם אפשר להחליף מטפל ,אולם אנו גאים
בסיפורי הצלחה לא מבוטלים וזה תפקידנו".
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יזמות זה
העסק שלנו
ב

שנים האחרונות אנו עדים לפתיחתם של עשרות עסקים
קטנים ויזמויות ברחבי המועצה.
כל רעיון או תחביב יכול להתפתח לכדי עסק מניב
המבטא כשרון ,מוטיבציה והכנסה כלכלית.
בעמודים הבאים תוכלו להתרשם משפע העסקים הפועלים
ביישובנו ,כטעימה לעסקים רבים נוספים הפועלים בתחומי
עיסוק שונים.

עצמאי .כל נרשם השתתף ב  14מפגשים בנושאים שונים.
מרכז טיפוח עסקים )מט"י( קריית גת בראשות נעמי ראם
 עורכים פילוח של היזמות לראות היכן ובאיזה שלב נמצא
העסק? מי זקוק עדיין לליווי וייעוץ מקצועי? מי רוצה התערבות
וחיזוק בנושאים מסוימים ,כל הזמן בבקרה עם היד על הדופק.
פורום עסקים  נפגש אחת לחודש בסיום הקורס ,למשך
שמונה חודשים.

אנו במועצה מלווים ומשתדלים להעניק כלים ,ליווי ותמיכה
לבתי העסק.
בתחילת שנת  2011החלו קורסי היזמות באזור .מאז עברו את
הקורסים כ 100מתושבינו .לרשותכם:
"יוזמים עסק "  תכנית לפיתוח יזמות להקמה וניהול עסק

קורס מספר  4כבר בפגישה החמישית בהנחיית רחל אורבך
מקיבוץ זיקים ובקרוב ייפתח קורס נוסף בעוד כחודש.

למט"י
אחיות
" קורס יזמות נתן לי בעיטה לשמיים"

ה

ילה ויפעת ,עברו את קורס היזמות במועצה יחדיו" .מט"י
בא לי בזמן" ,מספרת הילה" .הקמתי את הקליניקה תוך
שנה מלידת הבת ,כפי שהבטחתי לעצמי .הגעתי לקורס
בוקר עם אחותי יפעת ,כאשר שתינו עם תינוקות על הידיים .הקורס
שם אותי בפוקוס .לקחתי על עצמי משימה כמו כתיבת חזון .ישבתי
במדיטציה ופתאום כל המידע זרם אליי .ידעתי איך העסק הולך
להיראות בעוד  5שנים וכך הוא פועל כיום .הקורס מאוד תרם לי
ובסיומו פתחתי את העסק" ,משתפת הילה.
גם יפעת מציינת את סיום הקורס כנקודת הפתיחה של המיזם שלה.
"שבוע לפני סיום הקורס פתחתי באופן רשמי את העסק .מלבד
זריקת עידוד לפתוח את העסק ,הקורס נתן לי בעיטה לשמיים .היה
לי פחד מול הרשויות השונות :מע"מ ,מס הכנסה ,ביטוח לאומי ועוד
ולמעשה הקורס הצליח להסיר את הפחדים ולהביא אותי למקום
הנכון של דיווחים מסודרים ובזמן.
שבוע לפני תום הקורס ,הילה ויפעת ניגשו יחדיו למע"מ ופתחו ,כל
אחת ,את העסק שלה " .הגענו לקורס באיחור וסיפרנו שהפעם יש
לנו סיבה טובה."...
"אם המועצה נותנת את האפשרות לעבור קורס כזה ומט"י
שותפים ,כל בעל עסק וכל מי שיש לו חלום להקים עסק ,חייב
לעבור את הקורס .זה מרים אותך למעלה ונותן אפשרות להסתכל
על הדברים בצורה נכונה .נותן את הביטחון והאמונה בעסק שללא
הקורס ,ספק אם היה יוצא לפועל" ,מסכמת יפעת.

מאחלת הצלחה לכל היזמים ובעלי העסקים!
כרמלה מיכאלי ,ממונה על קידום מעמד האישה

±π

ש

חברים ובני משפחה נהנים מהסחורה ששאול מחלק
בשפע" .הוא נוהג לעשר" ,מציין חברו שבישל זה עתה
דלעת מתובלת ופיקנטית" .אדם יכול לזרוע ,להשקות ,אבל
רק אלוהים מאפשר לצמח לצמוח .אנשים לא יודעים ,אבל
בדלעת הזו יש חיים .יש השקעה ,עמל וברכה".

"נולדתי לתוך החקלאות" ,מספר שאול ומרחיב" :עבדתי
עם אבא שלי ,עד שהלך לעולמו .מבין האחים שלי ,אני
היחיד שהמשיך לעסוק בחקלאות ובמקביל הייתי גם רכז
הביטחון דרך המשטרה .עסקתי גם באינסטלציה ובהפעלת
כלים חקלאיים .בעבר הייתה לנו פעילות חקלאית ענפה,
אולם מאז האינתיפאדה השנייה והמגבלות עימן נאלצנו
להתמודד ,היקף הפעילות ירד" ,הוא מסביר.
שאול מתפעל את המטעים במו ידיו .הוא מגיע למטע
ב 5:00בבוקר .זורע ,משקה ,מדשן ,מעשב ,קוטף ,מעמיס
סחורה ומשווק" .אין כיום היתרים לפועלים וכדי להגדיל

שאול מכלוף
0528893089
מטע אפרסמונים
וגידול דלעת

אול מכלוף ,בן  ,53נ ,3+יליד מושב בית שקמה,
עוסק בחקלאות מאז ומתמיד .כיום ,בעל  41דונם
מטע אפרסמונים ו 40דונם דלעת .בעבר עסק
במגוון גידולי ירקות כמו כרוב ,כרובית ,סלרי .כיום מתמקד
בגידולים רב שנתיים לאור המגבלות עימם מתמודדים כיום
החקלאים :עלויות מים גבוהות ,מחסור בעובדים זרים ועוד.
"הבחירה בגידולים אלו היא פועל יוצא של הנסיבות .ניתן
לגדל דלעת ואפרסמון גם עם מעט מאוד כח אדם .לא
מתקלקל ולא נרקב גם אם לא קוטפים באותו היום וכמות
המים הנדרשת קטנה יחסית" ,מסביר שאול.

את הרווחיות וכמות הייצור ,צריך עובדים .אי לכך יש
בי חשש להתפתח שמא יאזלו כוחותיי".עם זאת ,שאול
הצליח לגבש לקוחות קבועים המקבלים סחורה טרייה
הישר מהאדמה" .צריך להיות אמין ולספק סחורה ברמה
טובה" ,הוא מסביר.

בית
שקמה

"בדלעת הזו יש חיים.
יש השקעה ,עמל וברכה"
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"במקום שיש אחווה
ואחדות ,יש ברכה"
משפחת כהן ,שלושה אחים ובן דוד ,מנהלים את
העסק משפחתי ,גן האירועים 'גני הצבי' ,מזה  15שנה.
הרעיון לעסק עלה בשנת  ,'95במקרה ,כאשר זיהו
ואקום בענף גני האירועים באזור .במשך שנתיים טיפלו
בניירת ואישורים וב '97נפתח האולם.

"

"באזור שלנו לא היו קיימים גני אירועים כלל .אנחנו חשבנו
להפוך חממה חקלאית לאולם סגור ובהמשך לגן פתוח,
באמצע שטח מוקף פרדסים .זה היה טירוף .מי יגיע לפה?
חשבנו .היום כל גני האירועים הפכו להיות על פי מודל זה",
מסביר צביקה כהן.

ברכיה" .שיתוף הפעולה עם המושב תורם להצלחת
המקום וליחסי עבודה טובים".
בגן האירועים מגיעים מדי יום מאות אורחים .נערכים
במקום אירועים משפחתיים ,כנסים ,אירועי חברי גם בערב
וגם בצהרים" .בתחילה עבדנו  2018שעות ביממה" ,נזכר
צביקה" .חילקנו מדבקות ופליירים ,הרבה עבודה קשה.
כיום הקהל הנאמן חוזר .הפרסום העיקרי שלנו זו העבודה.
אנו יודעים לקרוא נכון את המפה ,עובדים בלארג'יות.
הקהל אוהב את זה ,מרוצה וחוזר .במקום שיש אחווה
ואחדות ,יש ברכה".

האולם התפתח באופן מדורג ,בשלבים .התחילו באירועי
חורף בתוך החממה ולאט לאט שיפצו את המתחם ובנו
גם גן פתוח" .אנחנו משתנים כל הזמן .משקיעים משאבים
כדי להתאים עצמנו ולהתחדש מבחינת עיצוב ,תפריט,
מתאימים את המקום על פי רוח התקופה .מי שלא
מתחדש ,אין לו זכות קיום" ,אומר צביקה ומגלה" :סוד
ההצלחה שלנו טמון בעובדה שאנו מגובשים .אנו מאמינים
אחד בשני ובקדוש ברוך הוא".
עוד מציין צביקה לטובה את יחסי הגומלין עם מושב
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כל התחיל מהברקה של מיה ,בגדים מעוצבים
לעורכי דין ובעלי עסקים .ולמה? מיה בעת לימודיה
למשפטים נחשפה ,לא אחת ,להופעתם הייצוגית
וקלטה את הצורך בביגוד ייחודי ומעוצב עבורם .לא מתוך
עמדת שיפוט ,אלא דווקא מתוך מקום של שיפור ושדרוג.

במשפטים ,והמעבר לענף הטקסטיל ,על כל מרכיביו ,דרש
מהם השקעה רבה .נסיעות לחו"ל ,תפירת סדרות של
בגדים ,מספר מצומצם מכל דגם ,הקפדה על האיכות,
עמידה בלוחות זמנים ובתקציב והרבה אמון בעצמם
ובהצלחת העסק.

גיל כיהן שנים רבות כמנהל אבטחה בקצ"א ומצא את
הרגע לעשות שינוי .הרעיון של מיה נראה לו הזוי בתחילה
"מה לי ולאופנה ולעיצוב?" ,אולם ההחלטה לעזוב את
המקום הבטוח בקצ"א ולפנות אל המיזם החדש ,היה מעין
צרוף מקרים של זמן ומקום וגיל החליט ללכת עליו.

במסגרת התערותם בעולם העסקים ,השתתפו השניים
בקורס של מט"י לעסקים קטנים ,ולמדו הרבה על רזי
המקצוע וסודות השיווק .המשפט "מקסימום זה יצליח",
מלווה אותם לכל אורך הדרך.

כדי להפוך חלום למציאות עבדו מיה וגיל ללא הפסקה.
פרסמו זימונים לראיונות למעצבים ,ראיינו במשך ימים
עשרות מעצבים והשביעו את כולם לשמור על סודיות.
לאחר ימים ארוכים נבחרו ארבעה מעצבים שהכינו מספר
רב של דגמים כל אחד ,החל בחולצות לגברים ונשים וכלה
במכנסים וחצאיות לנשים ומכנסי גברים .עשרות דגמים
וכולם  שחור לבן ,כיאה לאנשי עסקים.
ההתחלה לא הייתה פשוטה כלל ,מעבר לראיונות אין
סופיים וחיפוש מדוקדק אחר המעצבים המתאימים,
האמינים ושומרי הסוד ,יש ללמוד גם את רזי המקצוע.
הרי גיל בא מעולם האבטחה ומיה סטודנטית משקיענית

במשך שנה הם בנו הם את אבני הדרך למיזם ובמט"י נתנו
את האות "תפרצו קדימה! תתחילו לשווק את עצמכם
לפני שמישהו אחר יקדים אתכם" וכך היה ,גיל ומיה יצאו
לשטח עם דגמי הבגדים" .הפכתי למלביש עורכי דין",
מתלוצץ גיל" ואני נהנה מזה .אני יוצא בכיף למסע היומי,
פוגש אנשים ,מציע את הסחורה ,לעתים נענה בשלילה,
אך לרוב בחיוב והכי חשוב ,אני אדון לעצמי".

בת הדר

"מקסימום זה יצליח"
ה

דרך השיווק של מיה וגיל היא במפגש פנים אל פנים עם
הלקוח .הם מציגים את עצמם עם פלייר ייחודי בצורת
סימניה ,מביאים איתם את מגוון פרטי הלבוש עד פתח
המשרד ומציעים ,לראות ,למדוד ו ..לקנות.
וזה עובד.

 SUETMEעיצוב בגדים לאנשי עסקים

גיל ומיה גד 0542335150 / 0452335120

בני ועירית שעני
/ 0457701586
0547701443
פינת החי

גברעם
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"החלטנו שאנו הופכים
לעסק כלכלי"

ני ועירית שעני ,פנסיונרים מקיבוץ גברעם ,נשואים,
הורים ל 4ילדים ו 8נכדים שכולם גרים בקיבוץ,
מנהלים את פינת החי בקיבוץ קרוב ל 30שנה.

בשנות ה ,'80הייתה זו עירית בעלת החזון לשלב בעלי חיים
בפעילות חינוכית לילדים .שנים רבות עסקה בתחום החינוך
בקיבוץ ,הייתה רכזת תרבות ומאז ומעולם עסקה ביזמות.
בני הוא זה שהביא עמו את האהבה לבעלי החיים" .זה
עניין משפחתי" ,הוא מציין בחיוך .יחד שילבו כוחות והפכו
את מבנה הרפת הראשונה בגברעם לפינת חי עבור ילדי
הקיבוץ מתוך מטרה חינוכית גרידא.
"לפני כ 7שנים ראינו שקיבוצים רבים סוגרים את פינות החי
שלהם לאור תהליכי הפרטה שעברו על הקיבוצים .התחילו
לדבר על שינוי גם בגברעם ומה שלא היה רווחי ,היה ברור
שייסגר .החלטנו שאנו הופכים את פינת החי לעסק כלכלי",
הם מספרים ומפרטים" :הכנו שילוט באופן ידני ותלינו אותם
על כל עמודי החשמל מאשקלון ועד גברעם ,למדנו קצת
על פינות חי בקיבוצים אחרים והתפתחנו בהתאם .כשהגיעו
שלוש משפחות היינו מרוצים .היום ,עם שלוש משפחות
אנחנו סוגרים את העסק ,"...בני אומר בסיפוק.

באר שבע" .מספרים בני הזוג.
עירית עברה קורס יזמות מטעם המועצה לפני כשנתיים.
"בקורס העניקו לי בעיקר מרץ" ,היא מספרת" .אם היו
אומרים לי שאגע בחיות בשלב זה של חיי הייתי אומרת
שאנשים משוגעים .אבל כיום אני מחזיקה אפילו נחשים
וצפרדעים וגיליתי שאני אוהבת חיות".
בפינת החי בקיבוץ גברעם מגדלים בעלי חיים שאפשר
לגעת וללטף אותם בינהם :ארנבונים ,אלפקות ,עזים,
למורים ,סוריקטות ,חוטמנים ועוד .מעבר לבעלי החיים
במקום ישנן פינות יצירה ,אפשרות רכיבה על פוני ,אפיית
פיתות על טאבון וסיור ברפת" .בכוונתנו להמשיך ולטפח
את פינת החי ובכוונתנו ליצור מעטפת תיירותית במקום 
לבנות רחוב תיירות בכניסה לקיבוץ" ,מגלה לנו עירית .רעיון
שוודאי יתממש גם הוא עם קבלת היתר תכנוני".

"לקח לנו שנתיים  שלוש עד שהעסק התרומם .הוא לא
היה רווחי ולא כיסה את העבודה ,אבל חשבנו במונחים של
יעילות כלכלית .צמצמנו עלויות ולאט  לאט חבר הביא
חבר .קיבלנו מחמאות על מקום משפחתי ונעים לבלות בו.
כיום מגיעים אלינו מכל רחבי הארץ .מירושלים ,מודיעין,
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"אין דבר יותר אמיץ מאשר ללכת
אל הלא ידוע .צריך להתרסק
ולהתחיל לצמוח מחדש"

את ההחלטה להתמסר לאומנות היא קיבלה כבר לפני 10
שנים" .ידעתי שזה הכיוון שלי ולשם אני הולכת .הייתה לי
תחושה פנימית שזה המקום שמצמיח ונותן לי כוח להפוך
את זה לדבר האמיתי .הבנתי שזה שולי ,לחיות בפאזה
של 'פרווה' ,בלי אמירה אישית" .אושרה פרשה מלימודי
ההוראה ,ממסגרת קבועה ובטוחה" .אין דבר יותר אמיץ
מאשר ללכת אל הלא ידוע .צריך להתרסק ולהתחיל לצמוח
מחדש ".במשך מספר שנים אושרה עבדה בעבודות זמניות
במקביל לחיפוש האישי שלה אחר הצורה בה היא מעוניינת
לבטא את האמנות שלה" .הבנתי שאני רוצה להביא את
האמנות אליי ,שזה יצא מתוכי" ,היא מספרת" .הציור נמצא
בראש הפירמידה של החיים שלי .הציור הוא לא העניין,
הוא חלק מתהליך .הוא מתרחש הרבה לפני שאני מחזיקה

לפני שנה וחצי הצטרפה לקורס יזמות של מט"י מטעם
המועצה" .מט"י היו חלק מהתהליך שעברתי" ,היא מספרת.
"אני מודה למועצה שמצאה חשיבות לפתוח קורס כזה
שנתן הבנה בסיסית ופשוטה שכמוני יש עוד המון אנשים.
במיוחד בציור שלוקח למקומות של שונה ,ייחודי ומקורי ,יש
כוח בגילוי הזה שיש עוד כמוני".
בגלריה מתקיימים לימודי ציור ,רישום וטכניקות לכל
הגילאים וגם סדנאות בהקשרים ובנושאים ייחודיים כמו
סדנת משפחות לקראת פתיחת שנת הלימודים וסדנאות
בגוון אישי למתחילים ולבעלי ניסיון" .התפקיד שלי הוא
לאתר את הקו ,החותם האישי של האדם עוד לפני שהוא
עצמו יודע את זה .אני עוזרת לו לגבש את הקו הזה למשהו
ייחודי" ,אושרה מסבירה.

גיאה

א

ושרה קרמפף ,עבדה כמורה למדעים שנים רבות,
אולם מאז ומעולם עסקה בציור .היא למדה אומנות
פלסטית במוסדות שונים כגון :אוניברסיטת תל
אביב ,מכללת ספיר ,מכון אבני וסדנאות שונות ,אולם רק
לפני כ 4שנים פתחה את 'גלריית קמה' המציעה סדנאות,
חוגים וגלריית ציור לילדים ,נערים ומבוגרים ,מתוך אמונה
ש'ציור נותן כוחות'.

מכחול ביד .אין הפרדה בין החיים שלי לציור" .

אולם ,הגלריה של אושרה מציעה הרבה יותר מלימוד ציור.
דרך חיים ,חכמה ופילוסופיה נלווים ללימוד" .יש בציור משהו
מכשף ,יש בו קסם ואת זה אני רוצה להעביר לאנשים .הכל
קשור למאגר הכוחות שלך .אני מציעה דרך ,סוג של חוסן
וכוח שלימוד הציור מאפשר".

אושרה קרמפף 0526551679
גלריית קמה

שמחה 0522922672
הכל לילד ולגן
מושב הודיה משק 150

הודיה

≤¥

"החלטנו לעשות שינוי"
"

הכל לילד ולגן"  כשמה כן היא חנות שיש בה הכל
מכל וכל .ביקור בימים טרופים אלו בחנות המשפחתית
מוצא את בני המשפחה עובדים בקצב .ההורים ,זהבה
ומשה ,מעמיסים ציוד בניידת השרות ויוצאים לחלק סחורה,
הבנות ,שמחה ומורן ,מקלידות ,אורזות ,רושמות ,מתמחרות
כשברקע מסתובבות גננות עם רשימת ציוד ,והילדים
הפרטיים שלוקחים חלק פעיל בחגיגת המשחקים.
"החנות הזו היתה פעם חממה של ורדים" ,מספרת זהבה.
"מצב החקלאות היה קשה ובמיוחד ענף הפרחים והחלטנו
לעשות שינוי .קרוב משפחה שלנו הוא יצרן של משחקים
והוא הציע שננסה" .כך ,משנת  ,1986חממות הורדים הפכו
לחנות יפה ומטריפה "הכל לילד ולגן".
שמחה שהייתה אז בכתה י"ב ,התחילה לחלק פליירים
בכל האזור ,במוסדות ציבור ,בעיריות ,במועצות והתוצאה
לא אחרה לבוא .יותר ויותר גננות ומורות החלו להגיע
ולראות מקרוב את המקום שמציע תחת קורת גג אחת כל
מה שצריך לגן.

שראוי ובהתאם לתקציב הגן .לא מתפשרים על איכות
ירודה במחיר זול" ,היא מסבירה.

האווירה המשפחתית אותה מציינת שמחה ניכרת בכל.
ההורים ושלושה ילדים מחזיקים את העסק ,כל אחד
בתחומו .אבא משה יוצא עם ניידת סחורה לכיוון אחד ,אמא
זהבה יוצאת עם ניידת עמוסת סחורה לכיוון שני ,וכך כמו
שכתבו בפלייר" ,שרות עד בית הלקוח" ,הם מוכיחים זאת
הלכה למעשה .לקראת חגים מוסיפים לניידת ציוד המתאים
לחג המתקרב ועוברים מגן לגן ברחבי המועצה והאזור
לספק את הסחורה .שמחה היא הראש המינהלי כלכלי.
היא זו המזמינה סחורה ,ועומדת בקשר עם הספקים
ועם מוסדות החינוך .מורן ,האחות הצעירה ,מנהלת את
החשבונות .אך בסופו של דבר כולם עושים הכל.
שעות פתיחה :א'  ה'  ,17:0020:00 ,8:3013:00ימי שישי
בתאום מראש.

"מאד חשוב לנו היחס האישי" ,מדגישה שמחה" .אנחנו
לא עוד חנות של ציוד ומשחקים ,אנחנו כמו משפחה.
אני מכירה אישית כל גננת ,אני יודעת לייעץ ולהציע מה
טוב ומה כדאי .אנחנו מקפידים להחזיק בחנות מוצרים
חינוכיים ,ערכיים ואיכותיים .הניסיון הרב שלנו והקשר
האישי עם הגננות מאפשר לנו להציע את הטוב ביותר
עבור כל גן .אנחנו לא 'דוחפים' סחורה ,אלא מציעים מה
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054-7701443 / 054-7701586
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"המצב הביטחוני עורר
התעניינות בקיבוץ .התאמנו
עצמנו לרצון הקבוצות"

ד

גי חבויניק ,בעל עבר חברתי  כלכלי עשיר בתנועה
הקיבוצית ובקיבוץ זיקים ,מרכז מזה חמש שנים את
נושא היזמות בקיבוצו .דגי בוחן היתכנות כלכלית של
כל עסק ,מציע רעיונות ,מלווה עסקים ולעיתים אף נאלץ
לסגור יזמות עקב הפסד כלכלי.

הקסאמים .המצב הביטחוני עורר התעניינות בקיבוץ
ובחיי הקהילה בקרב אזרחי ישראל ומחוצה לה .לאור
ההתעניינות הגוברת ,קבלנו החלטה לקיים סיורים בקיבוץ
בצורה מאורגנת .בתחילה יצרנו קשר עם פרויקט 'תגלית'
והגיעו אלינו קבוצות רבות של בני נוער .הכשרנו את חדר
האוכל שלנו כך שיקבל את הקבוצות לארוחת צהריים
וגם המועדון לחבר הפך להיות מקום מפגש בו נערכת
שיחה עם חברי קיבוץ ,חלקם דוברי שפות זרות .התאמנו
עצמנו לרצון הקבוצות ובתקופת השיא קבלנו בין  40ל50
קבוצות בשנה" ,מסביר דגי" .בשנים האחרונות ,מאז מבצע
'עופרת יצוקה' ,נוצר חשש בקרב הקבוצות מחו"ל שנמנעו
להגיע לאזור אך לאחרונה חודשה הפעילות ואנו נערכים
לקבל את האורחים .למרות המצב הביטחוני אנחנו חיים
פה ,מגדלים ילדים ועוברים תקופות לא קלות בצורה יפה.
כל מי שמוכן להרגיש זאת ,אנו מוכנים לפתוח בפניו את
בתינו בצורה מלאה".

דגי השתתף בקורס יזמות של מט"י )מרכז טיפוח יזמות(
מטעם המועצה ברוטציה עם מעיין דרורי ,חבר זיקים ורפרנט
תיירות" .אין ספק שקבלנו כלים בקורס ואנו ממליצים
ליזמים שלנו לעשות שימוש יעיל בקורס" ,הוא מציין.

סיורים +ארוחה +מפגש במועדון
ימי עיון.
משק ילדים.
חדר האוכל.
טיפולים קוסמטיים )פדיקור ,מניקור(.
קינסיולוגיה איתור חסימות לימודיות ושיפורן באמצעות
תנועה ,רייקי ,שיאצו ,דיקור סיני.

בקיבוץ זיקים פועלות מספר יזמויות של חברי קיבוץ
כגון סיורי קבוצות בקיבוץ ,טיפולי קוסמטיקה )פדיקור
ומניקור( ,טיפולים הוליסטיים ,טיפול בקינסיולוגיה המעניק
כלים למיקוד ושחרור חסימות לימודיות ,פעילות במשק
ילדים ,עריכת ימי עיון לוועדי עובדים ועוד .הפעילות של דגי
מאפשרת 'גג' ניהולי ,ארגוני ,כלכלי ושיווקי לכל אלו יחד
ולכל אחד לחוד .במקביל לפעילות השוטפת של העסקים
בקיבוץ ,ישנן תכניות נוספות בקנה כגון פיתוח רחב היקף
של תחום התיירות בקיבוץ ,סיורים ברפת ,חידוש פעילות
הפאב המקומי 'מיוזיק' ועוד.

דגי חבויניק 0525699987
יזמות בקיבוץ שיתופי

מרכיב מרכזי בפעילותו של דגי הינה ארגון וליווי סיורי
קבוצות בקיבוץ" .שנים רבות אנו חיים תחת איום
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שנה טובה ומבורכת
שנה פוריה
שנה שייתגשמו כל משאלות הלב
שנת נסיעה בטוחה
ליאיר פרג‘ון ראש המועצה
לכל צוות עובדי המועצה
לכל תושבי המועצה
ולכל בית ישראל

לפרטים∫

∞∏≠∂∑¥¥¥¥¥

∏≤≠∞≥≠∞≥≠∞∞∏≠±

בהנהלת∫
אברהם גואטה ויורם עמירה
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בור נטלי כהן ממושב חלץ ,צעצועים זה סיפור.
סיפור של הצלחה .אהבה גדולה שהפכה לעסק.
נטלי ילידת מושב חלץ ,גדלה במושב ,שיחקה עם
ילדי הגן בצעצועים של אז ,שיחקה בצעצועים גם כאשר
גדלה והם המשיכו ללוות אותה לכל אורך הדרך .לאחר
שחרורה מצה"ל עבדה שבע שנים בחנות צעצועים גדולה
במתחם הקוסמוס ,עד שאמרה לעצמה "אפתח עסק
עצמאי ואהיה אדון לעצמי" .אמרה ,חשבה ,התלבטה עם
בעלה והחליטה.

לפני כארבע שנים נטלי הפכה לזכיינית של רשת "מאמא
יוקרו" ובעלת חנות משחקים בקניון גירון באשקלון.
"לשמחתי החנות ממוקמת במקום מרכזי כך שישנה
תנועת קונים" ,היא מסבירה .לאחר כשנתיים פתחה שלוחה

גם בעיר שדרות .בחנויות אותן היא מנהלת קיים מגוון גדול
של צעצועים ומשחקים לתינוקות ,פעוטות ,ילדים ונוער .כל
גיל והמשחקים שלו .משחקים ברמה איכותית וגבוהה ,עם
דגש על בטיחות ובמחירים נוחים.

לצד העבודה האינסופית בחנות ,נטלי יודעת לשים "סטופ",
לעצור את יום העבודה ולהתפנות לטפל בשני ילדיה בני
חמש ושש" .העבודה לעולם לא נגמרת והילדים אינם
חלק מחנות הצעצועים ,הם הדבר האמיתי ועבורם אני
עוזבת את העבודה בשלוש ,וממשיכה לנהל את העניינים
בשלט רחוק".

חלץ

"אפתח עסק עצמאי
ואהיה אדון לעצמי"
ע

"לא פשוט להיות בעלת עסק" ,היא מודה " ,זה אתגר גדול,
השקעה מרובה וסיפוק רב".

חנות הצעצועים 'מאמא יוקרו' ,קניון גירון

נטלי כהן 086843934

אשרת קלרמן 0523923162
אושרת נקודת אור :חדר המלח

יד מרדכי
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"שילוב שנותן מענה
להרבה דברים"
א

ושרת קלרמן למדה  4שנים רפואה סינית במכללת
רידמן והתמחתה שנתיים נוספת ברפואה יפנית.
"הרפואה הסינית והיפנית הן שילוב של ידע מערבי
עם טכניקות עתיקות" ,היא מסבירה .עם סיום ההתמחות
עבדה בקופת חולים מכבי ובמקביל פתחה קליניקה
ראשונה במקום מגוריה דאז ,היישוב ניסנית .לפני  4שנים,
עם המעבר ליד מרדכי פתחה קליניקה במקום.
"לפני  6שנים ילדתי את בתי שנשארה בבטן עד שבוע
 .43הילדה יצאה מבית החולים חולה ומנוזלת ,הצלחנו
להרדים אותה רק בזווית של  45מעלות ולא הבנו מה
הבעיה .חברה המליצה על טיפול בחדר מלח .ניסיתי .הגענו
לשעה אחת בתוך החדר ולאחריה הילדה הצליחה לישון 5
שעות ברציפות! היא התחילה להשתעל ולנקות את דרכי
הנשימה שלה רק מעצם השהייה בחלל הסגור .בדיעבד
הסתבר לנו שהיא שאפה מים קולוניאליים בהיותה ברחם
וזו הייתה הסיבה לכל .התאהבתי בשיטה הזו" ,מספרת
אושרת.
אושרת החליטה ללמוד לעומק את הנושא ומאחר ואין
הכשרה בארץ למטפלים בחדר מלח ,במשך שנה ליוותה
את המייבא של השיטה לארץ עד שלמדה את כל רזי
המקצוע" .החלטתי לשלב את הידע שיש לי מהרפואה
הסינית והיפנית עם חדר המלח .זהו שילוב מנצח שנותן

מענה לכל כך הרבה דברים .קשה להאמין כמה מהר
הטיפול הזה עובד".
המלח מסייע במתן פתרונות לבעיות בכל מערכת
הנשימה ,אף ,אוזן ,גרון ,ריאות ,פוליפים ,שקדים מוגדלים,
סינוזיטיס ,ברונכיט ועוד ,אך לא רק .ההתמחות של אושרת
בדרכי נשימה וגניקולוגיה ,אך מטופלים רבים מגיעים עם
בעיות אורטופדיות עור ,התאמת תזונה ,סכרת ,לחץ
דם ועוד .אושרת מספרת על אישה שהגיעה אליה עם
רצון להיכנס להריון 5 .שנים ללא הצלחה עד שהגיעה
לקליניקה ביד מרדכי .שם ,הסבירה לה אושרת ,כי היא
הולכת על נעלי עקב שיוצרים חוסר איזון במערכת הפריון.
מיד ניתנה למטופלת תכנית עבודה וטיפולים מתאימים
ולאחר חודשיים בישרה המטופלת שנכנסה להריון .לכל
מטופל ניתנים  6טיפולים ,במשך שעה כל אחד .לאחר
מכן מסדרים את המשך הטיפולים והתדירות בהתאם
לסוג הבעיה.

חדר המלח בנוי כולו מבלוקים של מלח ,סה"כ כ15
טון מלח שמייבאים ממכרות תת קרקעיות מאוקראינה.
"ההחלטה להקים חדר כזה דרשה השקעה אדירה ,אך
האמנו בשיטה וביכולת לרפא .לראות מטופלים עם הקלה
ושיפור משמעותי באיכות החיים שלהם ,זה שווה את הכל".
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נקודת ציון :מרכז לרכיבת אופניים

כוכב מיכאל

≤≥

"הפכנו תחביב
משותף לעסק"

ת

ום לרמן ויואב רמתי ,חברים ,אנשי שטח וחובבי
רכיבת שטח ,הפכו את התחביב המשותף לעסק.
'נקודת ציון' הינה מרכז לרכיבת אופניים ובה חנות
אופניים ,סדנת תיקונים וציוד נלווה .המרכז מציע גם חוגי
רכיבה ,קבוצות רכיבה ,הדרכות וטיולי רכיבה .העסק קיים
כארבעה חודשים ונרקם מתוך חברות ואהבה לרכיבת
שטח.

"המרכז שלנו מאפשר מכירת אופניים של חברות מובילות
בתחום וציוד נלווה ,אך גם שירות תיקונים מקצועי
באווירה המאפשרת התנסות רכיבה באזור .הלקוחות
יכולים להשתמש בידע שלנו והמלצה על מסלולים באזור.
האפשרות לבחון את האופניים בשטח בר אליו הרוכב
מתכוון להגיע ,ולא באזור אורבני ,מדרכה מרוצפת ,כמו
בעיר ,זו הייחודיות שלנו" ,מציין תום.

הרעיון של הקמת עסק במושב היה קיים זמן רב .יואב,
חובב אופניים ,חבר לתום ,שהגיע מתחום אופנועי השטח.
עם זיהוי פוטנציאל עסקי במבנה הממוקם במרכז המושב,
עלה הרעיון למרכז מוטורי" .ראינו באזור שלנו יתרונות
טופוגרפיים ,ארכיאולוגים ונופיים לרכיבת אופניים ,לאור
הכרת השטח והאזור" ,מספר תום ומרחיב" :הרעיון ליצור
בית מקצועי ואמין שנותן מענה לאופני ילדים ,מבוגרים
ועד בניית אופני בוטיק ,שניתן לבחור עבורם את הרכיבים
והשלדה על פי שיגעונותיהם וצרכיהם של הלקוחות".

בנוסף ,לאחרונה הקימו קבוצת רכיבת אופניים הנפגשת
מדי שבוע לטיולי יום או לילה .ישנה היענות גדולה וכעת
בכוונתם לפלח את המשתתפים לקבוצות רכיבה על פי
אורך מסלול.

תום ויואב למדו את הנושא לעומק .לשניהם רקע טכני
עשיר ובנוסף השתלמו בקורס מכונאות אופניים והסמכה
לטיפולים במתלים מסוג פוקס .הם יזמו שיתוף פעולה עם
יבואני האופניים הגדולים בארץ 'מצמן את מירוץ' שזיהתה
במיקום הייחודי פוטנציאל שיווקי ואפשרו לחברים להיות
סוכנים שלהם.

רעיון ייחודי נוסף של 'נקודת ציון' רוקם עור וגידים בימים
אלה :איסוף אופניים מקולקלים מהאזור והשמשתם
לרכיבה על ידי תיקון וטיפול מקצועי .השלב הבא הינו
חלוקת האופניים למשפחות חסרות אמצעים .הרצון
והיכולת קיימת ,כעת מנסים לגייס מימון לטובת הפרויקט.
בכוכב מיכאל קיימים עשרות יזמויות ובתי עסק בתחומי
התיירות ,הסעדה ,אירוח ,יצירה ועוד ,הפועלים בשיתוף
פעולה פורה והדדי .מרכז 'נקודת ציון' כבר חובר לכל אלו
על מנת לאפשר חוויה מלאה למבקר במקום.
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מרכז סגולות 0775014230

מרכז לטיפול בכאב כרוני בשיטת השילוב

כרמיה
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"ידענו מה אנחנו
רוצות ,רק לא ידענו
איך זה יראה"
ח

ן נוה ,מכרמיה מטפלת ברפואה סינית מזה 10
שנים בקליניקה פרטית בקיבוצה .לפני כשנה
חברה ל 2שותפותיה מנתיב העשרה ,טיני
מייסברגר ,מטפלת באיזון שלד ושריר ועינת רוזנבאום,
מטפלת בשיאצו .יחד הקימו לפני כארבעה חודשים את
'מרכז סגולות' באשקלון' .סגולות' הינו מרכז רב תחומי
המתמחה בטיפול בכאבים כרוניים ואקוטיים בשיטה
המשולבת  דיקור סיני ,איזון שלד שריר ,שיאצו ,רפואה
מערבית ,ייעוץ תזונתי ופסיכותרפיה.
כאב כרוני מוגדר כאשר הוא נמשך כחצי שנה ,ברציפות
או ככאב חוזר הנגרם ממגוון מצבים .כדי להשיג הקלה
משמעותית ו/או ריפוי מלא של הבעיה יש צורך בשיטה
המשלבת שיטות המטפלות באספקטים פיסיים ורגשיים
כאחד" .רק מודל טיפול מורכב יכול להביא לשינוי של
קבע בחייהם של אנשים עם כאב כרוני ,כאב שלמעשה
גוזל את חייהם מאחר ו'גונב' אנרגיה מהגוף והנפש",
מציינת חן.
הרעיון להקמת המרכז עלה כצורך של שלוש המטפלות.
לאחר שכל אחת מהן עבדה כמטפלת בשיטה שלה ,ראתה
שאצל מטופלים מסוימים )ובעיקר הסובלים מכאבים
כרוניים במשך שנים רבות( ההצלחה בהקלה ובריפוי ,היו
מוגבלים .הן הבינו שבמקרים כאלו ,בהם הבעיה מורכבת

יותר )פיסית ,רגשית ,מערכתית( ,יש צורך בשילוב של מס'
שיטות ריפוי שונות על  מנת להגיע לכל מכלול הבעיות
שצצות עקב הכאב ,וכדי לתת מענה שלם לבעיה" .ידענו
מה אנחנו רוצות ,רק לא ידענו איך זה יראה".
לפני כשנה השתתפו טיני ועינת בקורס יזמות של מט"י
מטעם המועצה" .הקורס נתן לי דחיפה קדימה ,כלים
ברורים שסייעו ,כמו צורת התנהלות כלכלית ,כתיבת חזון,
תחושה שאני לא לבד .זה מה שנתן לי את המוטיבציה
לפתוח את העסק באופן רשמי" ,מציינת עינת " .כל בוגר
קורס יזמות זכאי לשעות ליווי ע"י מנחים ממט"י .אנו קיבלנו
סיוע בפן השיווקי ,הכלכלי והמיתוגי".
"כל מטופל שמגיע אלינו נבדק על ידי רופא משפחה ועובר
תשאול על ידי אחת מהמטפלות ,שהיא גם אשת הקשר
והמלווה לאורך כל הטיפולים .מסלולי הטיפול נבנים
בהתאמה אישית כדי לתת את המענה הטיפולי המתאים
ביותר עבור המטופל ואם יש צורך גם מעניקים לסביבתו
כלים להתמודדות .פעמים רבות קורה שהקרובים לחולה
אינם מבינים את הסבל שלו ויש צורך לתת להם כלים
להתמודד ולתמוך בסובל" ,הן מספרות .מטרת המרכז
 ליצור כרוניקה של ריפוי :לעזור למטופל להקטין את
רמת הכאב והסבל בדרך לריפוי ,ולהחזיר לאדם את רמת
התפקוד והעצמאות ואת איכות החיים שהייתה לו קודם.
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שולה ראובן 0547775449
צורפות ועיצוב תכשיטים

מבקיעים
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"אין חוקים .אני
מעצבת על פי
בקשות הלקוחות"
ש

ולה ראובן ומשפחתה הגיעו למבקיעים ממושב
מורג בגוש קטיף .המשפחה הגיעה הישר למושב
ותוך שנתיים בנתה את בית הקבע במקום.
בעברה היתה שולה מזכירה במורג ולאחר המעבר
למבקיעים חיפשה לעצמה תעסוקה .מתוך אהבה
ישנה לתכשיטים החלה ללמוד צורפות בתל אביב .מאז
ועד עתה היא לומדת קורסים חדשים המפתחים את
כישוריה ומעשירים את סגנונות העיצוב שלה.
את התכשיטים מעצבת שולה בביתה .בקומה העליונה
פתחה מעין "מפעלון" קטן לעיצוב וייצור .על השולחן,
פלטות קטנות של כסף וזהב ,מכשירים לעיבוד ועיצוב,
תבניות ,כלים ועוד ,כיאה למעצבת .העבודה מתנהלת
בעיקר בשעות הבוקר ולפי "המוזה" השורה עליה" .אין
חוקים" ,היא אומרת" ,אני בבית ומעצבת על פי בקשות

של הלקוחות שלי ,אני נעזרת בחוברות הדרכה ,מרעיונות
שנותנות לי חברותיי ובהמצאות שלי" .מכל המכלול הזה
יוצאות תחת ידיה טבעות ייחודיות ,שרשראות ועגילים.
שולה משבצת גם אבני חן על פי בקשת הלקוחה
ופתוחה בפני כל הצעה ,גם ה'משוגעת' ביותר .הרי
בעיצוב תכשיטים השמיים הם הגבול )...והתקציב(.
שולה השתתפה בתערוכה ברעננה במסגרת לימודיה בה
הציגה חלק מעבודותיה ,תערוכה זו היוותה עבורה את
פריצת הדרך הראשונה .מאז ,השיווק נעשה בעיקר מפה
לאוזן ,או באירועים בהם בנותיה עונדות את התכשיטים
ומשמשות כ'תערוכה ניידת'.
"אני לא חולמת על משהו גדול  לא מפעל ,אלא תעשיה
ביתית ,בקצב שלי ובהתאם להזמנות"
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ילה היא עירונית במקור ,מאז שהתרחבה המשפחה
חלמו היא ובעלה על מקום כפרי ,איכותי לגדל בו
את הילדים באווירה של טבע וחופש .בדרך מקרה
שמעה על ההרחבה במשען ,התקשרה ונקשרה.

"תמיד אהבתי לאפות" ,מספרת הילה" ,אבל עבדתי כמנהלת
חשבונות ,ודי מהר הבנתי שזה לא המקצוע הנכון עבורי,
האפייה תמיד קרצה לי יותר" .בכל מסיבות הגן ובית הספר
מבקשים מהילה לאפות עוגה .כבר ידוע שהעוגות של הילה
הן גם יפות וגם טעימות ובכל פעם היו שואלים אותה" :למה
את לא עושה עם זה משהו??" והילה החליטה שהיא עושה
ועושה טוב.
בתחילה אפתה עוגות מקושטות לימי הולדת בגן לילדיה
ולילדי חברותיה ,בהמשך עוגות לשבת לחברות שרצו
משהו מיוחד וגם עוגות לאירועים .להילה יש מבחר גדול של
עוגות ,בחושות ,פאי פירות ,עוגות גבינה ועוגות קרם .העוגות
עשויות מחומרים איכותיים בלבד ומשווקות עד בית הלקוח.
כשנפתח קורס מט"י במועצה ,ראתה בזה הילה סימן

המתווה לה את הדרך .היא עזבה את עבודתה כמנהלת
חשבונות ,נרשמה לקורס והתחילה ברצינות את העסק
הביתי של אפית העוגות "שוקולק" .יש שבועות שהזמנות
זורמות וכל הבית כמרקחה; בלילות שוקולד ,בצקים ,מאפה
שמרים וריחות ניחוח בכל השכונה .ויש תקופה שלא .אך
רוחה של הילה לא נופלת ,והיא מאמינה באיכות מוצריה.
עם כוס קפה ועוגת ריבת חלב ,מחמיא לוטן לאמו" :איזה
עוגה קטלנית!" בנה השני סיים את העוגה בשלושה ביסים..
"הוא העוזר הראשי שלי" ,אומרת הילה" .בשוק האיכרים של
המועצה הוא היה איתי ,הוא זה שמחלק את הפליירים ,והוא
זה שמחלק ציונים על העוגות".

משען

"למה את לא עושה
עם זה משהו??"
ה

"החלום שלי לפתוח בית קפה .רק עוגות וקפה .מקום שיהיה
מיוחד ,באווירה כפרית ,ביתית ,מפנקת .מקום חם עם עץ
טבעי .מקום שמרגיש כמו בית .בבית הקפה הזה יהיה
מקום גם לחברות שלי "חמש היוצרות"  זו עם הריבות
וזו עם התכשיטים ,לצד זו עם כלי הקרמיקה ,וכל אחת
מאיתנו תמצא את מקומה במכלול הזה של עסק קטן ,ביתי
ואיכותי".

הילה 0524544045
שוקולק ,העוגות של הילה

שומר

“
הדברה ואספקה בע“מ

“

 ניקוי וצילום מערכות מים וביוב,חיטיו
ביוב
הדרך המקצועית לטיפול וניתור
 ביוב וחשמל,מערכות מים
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ĐĢĞđ ę ĕ č ĥ đ Ě Đ ĕčĥ
ęĕĢđčĕģĘđČĤĥĕ ęĞ ĘėĘđ
7894  אשקלון מיקוד,4 רח‘ צה“ל
086759195
08 6759195 :טלפקס
טלפקס
0502114808 : עומרי,0505200008 :יוסי
shomerltd@gmail.com, www.shomerbaam.co.il

< ניקוי וחיטוי מיכלי מים וצנרת
(< ניקוי מערכות שפכים )ביוב
< בדיקת מזחים
< מכירת חומרי ניקוי והדברה
< מכונות ניקוי ושואבי אבק
< מכרית ציוד גינון והשקיה
< שירות מוסמך להדברה
< הדברת מזיקים ומכרסמים
< ניקוי וחיטוי מיכלי מים וצנרת ביוב
< צילום צנרת מים ביוב
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טיולי שער הנגב
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"היום אני רבקה אחרת"
עם המעבר לניצן ,החליטה רבקה לעשות משהו עם
עצמה .די לה לשבת בבית ,לנקות ,לסדר ,לאפות לבשל,
היא חיפשה משהו אחר .וזה בא! המשהו הזה היה חבוי
בה ופתאום פרץ  הכוח לרפא" .הפרנסה בידי שמים"
היא אומרת" ,אם עושים הכל באמונה  מצליחים ,אם
'מתנדנדים' גם הקב"ה 'מתנדנד' ולא הולך חלק .זה
שיעור שלמדתי מהרב אברג'יל וזו תורת חיים בשבילי"
היא מספרת.

רבקה השתתפה בקורס של יזמות שנערך במועצה על
ידי מט"י ולמדה להאמין בכוחות שלה ,לבנות לעצמה את
ה'אני מאמין' שלה .בקורס ניתנו רעיונות שונים לשיווק
והרחבת מעגל הלקוחות.

מתוך הכוח הזה והאמונה בבורא עולם ,רבקה מתחילה
לפרוץ החוצה .יוצאת ללמוד רפואה הוליסטית ,הילינג
ואבני קריסטל .מחדדת את היכולות שלה 'לקרוא' אנשים
ולעזור להם בפתרון בעיות רפואיות בדרך אותה היא
לומדת .בימים אלו היא מסיימת לימודי רפלקסולוגיה
בכירה המקנים לה את הזכות לעבוד כמטפלת רפואית
הוליסטית בקופת חולים.

רבקה הקימה קליניקה בחצר ביתה הזמני באתר
הקרווילות בניצן ,ובע"ה במעבר לבית הקבע ,תוקם
קליניקה מרווחת ונעימה לקהל לקוחותיה.
ציבור הנשים המגיע לטיפולים הוא בעיקר מבחוץ .חברה
ששומעת מחברה ששומעת מחברה .הטיפולים מורכבים
מסדרה של מפגשים ,כדי לבנות אמון וליצור תהליך של
ריפוי והצלחה.

ניצן

ר

בקה טרבלסי הייתה עקרת בית בגוש קטיף
וגידלה באהבה את ילדיה .בעלה ,נחום ,עסק
בחקלאות ואילו היא הייתה בקשר עם מעגל
החברות הקרוב וזהו.

רבקה ,שבעבר לא למדה ,גילתה את העולם המופלא.
"זה משהו פנימי" היא משתפת" ,שבא מסבתא שלי .ריפוי
נשים ,עיסויים ,טיפול באבני קריסטל והלב שלי אומר לי
להמשיך ,להתקדם".

"היום אני רבקה אחרת" ,היא אומרת בגאווה .שונה
מזו שהכירו חבריה בגוש קטיף .רבקה שיוצאת מהבית,
לומדת ,לוקחת אחריות על חייה ופרנסתה ועושה זאת
עם המון אהבה ואמונה.

רבקה טרבלסי 0547775289
טיפולי רפלקסולוגיה והילינג

ĐčđĔ ĐĜĥ
ĐģđĦĚđ
ĘČĤĥĕ Ħĕč ĘėĘ
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שושי פאל  / 0523938486רונית סולטן 0547917642

אלגריה :לחגוג כמו שרק נשים יודעות

ניצנים

"חיפשתי דרך לצאת מהאבל
למשהו שמח ומשמח"
הכל התחיל מזה שרציתי לעשות שינוי .שינוי שמח.
ואלגריה זה התרגום של הרצון שלי לשינוי" ,מספרת
שושי פאל.

"

נושא שנקבע מראש והופכות את רגע פתיחת המתנות
והברכות לטקס מרגש ומצחיק עד דמעות.
"אנחנו עושות הכל  מהכנת הפונץ' בכניסה לאירוע ועד
עיצוב השולחן ,הכנת התפריט ,תוכנית הערב וגם עד
שאחרונת האורחות עוזבת עם חיוך על הפנים" ,מסבירה
שוש.

שושי ,מתפקדת כאשת חינוך כבר שלושה עשורים
ויותר בקיבוץ ניצנים ,מרגישה שהבשיל הזמן לעשות
את השינוי" .עברתי תקופה ארוכה של אבל .איבדתי
חברה ואחות ,נשים שהיו משמעותיות בחיי ,וחיפשתי
דרך לצאת מהאבל למשהו שמח ומשמח .כך נולדה
אלגריה" .כחובבת אירועים חברתיים ומסיבות ,חשבה
שושי לעשות משהו בכיוון ובהתייעצות עם חברה ,רונית
סולטן ,שהפכה גם לשותפה ,נולד הרעיון של מסיבת
 Shower Partyלכבוד אם הכלה ו/או החתן ,רגע לפני
החתונה.

כדי לבנות מסיבה מוצלחת ,מתאמות שושי ורונית פגישה
עם מזמינת האירוע ,כדי להתאימו אישית לכלת השמחה.
ניתן לשלב במסיבה סדנאות בישול ,טיפוח היופי ,משחקי
חברה ,מסיבת ריקודים ,כל מה שנראה מתאים ,הולם
ומאפיין .האירוע יכול להתקיים בבית הלקוחה ,בבית
קפה ,בקיבוץ ניצנים או בכל מקום אחר שייבחר.

הרעיון הוא לערוך ערב מיוחד ,טקסי ומרגש בו הופכת
אם הכלה או החתן לחמות או חותנת .ערב בו מרכז
תשומת הלב הוא באם והקהל הסובב אותה הן חברותיה
הטובות ,אחיות ושכנות .מעגל של חברות קרובות.
בערב שכזה ,מביאות החברות מתנות ייחודיות סביב

העסק פועל כבר שנה והשותפות ערכו כבר כמה מסיבות
כלה ,בכמה מקומות ובכמה סגנונות שונים" .אנחנו מאד
נהנות מהעשייה" ,הן מספרות בסיפוק" .אפילו שעוד לא
ממש מרוויחים מזה כלכלית ,ההנאה של הנשים ,האווירה
הנעימה והשמחה הן גם סוג של רווח"...

ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ,ěđ‘ĎĤĠ ĤĕČĕĘ
ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ěĎĝ ,ěđĕĢĘ
,ęĕďčđĞĐ ĦđđĢĐ ĘėĘ
ĐĢĞđĚĐ ĕčĥđĦĘ
ĘČĤĥĕ Ħĕč ĘėĘđ

ĦđėĤč
ĐģđĦĚđ ĐčđĔ ĐĜĥ
ēđĦĕĠđ ĐĘėĘė ĦĜĥ
ĐđēČđ Ĕģĥ ,ęđĘĥ ĦĜĥ

ęĕĘēČĚ
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עמוס וחווה 0523247430
הבוסתן של חווה

ניר ישראל

∂¥

"חוויה קסומה של טבע"

ה

בוסתן של חווה הוא פינת חמד נדירה במושב
ניר ישראל.
בני הזוג ,עמוס וחווה הגיעו למושב בשנות ה
 80להגשים חלום שהחל בעת שהותם בשוויץ  לטעת
יער קסום של עצי פאולינה לצד בוסתן של עצי פרי
וערוגות תבלינים .בבוסתן מגדלת חווה עצי פרי שונים
ומשונים ,אחד מכל סוג .עצי רימון לצד פיג'ויה ,שיחי פטל
שחור לצד תפוז סיני ,וערוגות תבלינים בטעמים וריחות
משכרים.
מדי בוקר חווה משכימה ויוצאת לצעידה ביער הפאולינה,
מלטפת בדרכה את עצי הפרי ,עוקרת עשבים שוטים,
תולשת ענפים יבשים ,וקוטפת פרי שהבשיל .מהפירות
היא רוקחת מבחר ריבות ,שיכר פירות ומגוון של ליקר
פירות .כל המוצרים הם פרי הבוסתן ,הגדלים ומטופלים
בעבודת כפיים ,בידיה המסורות והאוהבות.
עמוס ,עירוני עם נשמה של מושבניק ,חוטב את גזעי
עץ הפאולינה ומייצר מהם אביזרי חן ,סלסלות ,שלטים
וכדומה תחת המותג "עץ קל".

כדי להפוך חלום למציאות צריך גם קצת עזרה .חווה
הצטרפה לקורס מט"י לעסקים קטנים מטעם המועצה
וקיבלה טיפים ורעיונות איך לבסס ולקדם את העסק
הביתי" .השיווק הוא החלק הקשה" ,אומרת חווה" .אני
עושה כל מאמץ להציג את עצמי ,השתתפתי בירידים,
בשוק האיכרים של המועצה ,יש לי פייסבוק של העסק
ואני מציעה סיורים לקבוצות ,ביקור בבוסתן ,סדנת יצירה
עם עצי הפאולינה וטעימות ממגוון הריבות והליקרים
שאני מייצרת .אורחים מתרשמים מהגן הקסום שנטענו
פה ,חווים קטיף עצמי של פירות מיוחדים ,טועמים
מהריבות ויכולים לקנות את המוצרים .הפריחה כאן
מרהיבה והריחותמשכרים .זו חוויה קסומה של טבע".
חווה מוסיפה בגאווה שבתוכנית ארץ נהדרת הזכירו
את המוצר שלהם 'עץ קל' .ב"הישרדות" הייתה משימה
לסחוב גזע עץ מנקודה לנקודה ,וכידוע לגזע עץ יש משקל
לא קל .מפיקי התוכנית שמעו על עצי הפאולינה ועל "עץ
 קל" של המשפחה ורכשו מאיתנו גזע עץ ש..רק נראה
כבד ,אבל בעצם יש לו משקל קל ,וכך ה"שורד" סחב
והזיע ,אך לא היה לו ממש כבד.

ď“ĝč

בס“ד

ליאיר פרג'ון ראש המועצה
לכל תושבי המועצה
ולכל בית ישראל
שנה טובה ומבורכת
שנת צמיחה שלום ובריאות
שנת נסיעה בטוחה

מאחלים

יואב הסעות בע“מ
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"המעבר משכיר לעצמאי מעורר
המון פחדים וחששות ,אך החשש
הגדול יותר היה להישאר באותו
מקום עד הפנסיה"

י

פעת בן שושן מנתיב העשרה עבדה  14שנים ברשות
השנייה לטלוויזיה ולרדיו .בתחילה כמנהלת הלשכה
של ראש הרשות דאז ,נחמן שי ,שקידם וטיפח אותה עד
לתפקיד מנהלת מחלקת הפקות וקרנות ברשות השנייה.
כשהוצע לה לנהל את פורום היוצרים הדוקומנטריים,
היה זה מבחינתה "לעזוב בית" .המעבר מהרשות השנייה
לניהול פורום היוצרים לא היה קל ,אך בתפקיד זה הרגישה
שהיא ירדה אל השטח" .הבנתי מהיכן מגיעים תקציבים
ובעיקר מהן הסוגיות הבוערות איתן מתמודדת תעשיית
הקולנוע בישראל ".
מאחר ויפעת עבדה הן עם יוצרי הסרטים והן עם גורמים
שביקשו הקרנות של סרטים ,היא הגיעה למסקנה שחסר
גורם מתאם בין הצדדים" .יותר ויותר מצאתי עצמי מייעצת
ליוצרים כיצד לשווק את הסרט שלהם ולעיתים יצרתי את
החיבור עם הגורם המבקש ,עד שהבנתי שאולי כדאי לי
לעשות מזה עסק" היא מספרת ומשתפת בתחושותיה:
"המעבר משכיר לעצמאי מעורר המון פחדים וחששות ,אך
החשש הגדול יותר היה להישאר באותו מקום עד הפנסיה
ובעצם לוותר על חוויות בתור עצמאית" כך ,מצאה עצמה
בגיל  40מתחילה בקריירה חדשה כעצמאית.

במשך שנה יפעת גיששה ולמדה את התחום" .בחנתי את
הביקוש לעומת ההיצע וגיליתי עולם ומלואו ושהשמיים הם
הגבול .עוד הבנתי שהסיכוי שיוצרי הסרטים יממשו את כל
הפוטנציאל הזה לבדם – קלוש .אני באה ממקום בו אני
מאמינה בסרט ומשווקת אותו עבור היוצר .מתוקף הניסיון
שלי ,אני מכירה  80%מהסרטים שנעשו כאן .למעשה,
מדובר פה במיזם ,ופחות בעסק ,מאחר ויש פה כמה
יוזמות ייחודיות שאף אחד מלבדי לא עוסק בהן היום".
כיום יפעת מפיקה מפגשים שיש בהם סרט ושיחה עם
היוצר ולעיתים מצטרף גיבור הסרט .עד היום הפיקה מעל
 300מפגשים לגורמים ומוסדות כגון ועדי עובדים ,קיבוצים,
בתי ספר ,צה"ל ,בתי דיור מוגן ועוד" .אני משווקת תוכן
שמעורר סוגיות משמעותיות מעבר לחוויית הצפייה וזה
חלק מהחזון שלי ,להציף את מדינת ישראל בסרטים
דוקומנטריים על ידי הנגשה פיזית וכלכלית".
יפעת מסכמת" :את התודה האמיתית אני חייבת להוריי
שמסתבר שההשקעה שלהם הביאה אותי להעיז לשלב
בין  4תחומים ,ליהנות מכל אחד וגם להצליח להרוויח בלי
לנסוע בפקקים ולשבת במשרד כל יום".
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"מישהו צריך לנקות
את האנושות!"

ה

ילה עוגןמירקם ,מתגוררת במושב תלמי יפה מזה
 4שנים ,במקור בת המושב נתיב העשרה .הילה,
בוגרת לימודי רפואה סינית ,עוסקת ב 5השנים
האחרונות בניקוי רעלים בשיטת קולון הידרותרפיה,
שטיפת המעי הגס.
"העולם שלנו מלא ברעלים .בכל נשימה שאנו לוקחים,
בכל לעיסה ולגימה שלנו ,נכנסים רעלים לגוף .רעלים אלו
בשיתוף עם המתח היומיומי ,גורמים לבעיות בריאותיות
רבות :בעיות עיכול )עצירות ,שלשולים וגזים(,עייפות
ומחסור באנרגיה ,נפיחות וכבדות ,לחץ דם ,מיגרנות,
קנדידה ,אלרגיות ועוד .כאשר המעי גדוש בפסולת ,הרעלים
מתפזרים ומזהמים את כל מערכות הגוף .המעי הגס
אחראי לרוב המחלות הקריטיות" ,מגלה הילה ומרחיבה:
"תזונה בלתי מתאימה ,תרופות ,חוסר פעילות גופנית
ומתח עלולים לגרום להצטברות פסולת ורעלים במעי.
אדם יכול לשאת משקל של  106ק"ג פסולת בתוך הגוף
מבלי להיות מודע לכך .מישהו צריך לנקות את האנושות
ושטיפת המעי הגס הינה טיפול יעיל לכל אלו".

הילה עוגןמירקם 0548100078

"טיפה סגולה" מרכז לניקוי הגוף מרעלים

ההתמחות של הילה בשיטת הקולון הידרותרפיה ,הגיעה
מהפן האישי" .טיפלתי בדיקור ,קריסטלים ,קערות טיבטיות
ודמיון מודרך .המיקוד בתחום הרעלים היה ב ,2005כאשר
אבא שלי חלה בסרטן המעי הגס .אחרי שעבר ניתוח

ושיקום קונבנציונאלי ,המשיך לסבול מבעיות במערכת
העיכול ברמה יומיומית .הפניתי אותו לטיפול בקולון
הידרותרפיה ולאחר טיפול אחד הוא אמר לי שאני חייבת
ללמוד את התחום הזה".
בקולון הידרותרפיה שמזכיר את החוקן ,שוטפים את המעי
הגס לכל אורכו בעזרת מים מטוהרים ,במטרה לתרום
להרגשה טובה יותר ,למנוע מחלות ואף לסייע בריפוי
של מחלות קיימות .הטיפול נעשה בשכיבה ,ללא ריח
ובהרגשה של נינוחות .אורך הטיפול כ 45דקות ובמהלכו
מקבל המטופל עיסוי בבטן וברגליים" .בתום הטיפול אני
מציידת את המטופל עם הוראות לגבי שתייה ותזונה נכונה
כדי לתחזק את המערכת הגופנית בצורה טובה .אם אבא
שלי יכול לבוא לטיפול ,כל אחד יכול לבוא לטיפול" ,הילה
מחייכת.
"העיסוק שלי כיום הוא הגשמת חלום" ,מספרת הילה
ומסבירה" :הבנתי שאני רוצה להגשים אותו פה ,בדרום,
האזור בו אנו גרים הוא מלא במתח מבחינה ביטחונית.
בנוסף לאורח החיים האינטנסיבי שאנשים חיים בו ,מתח
רב מצטבר בגוף וגורם למערכות להיסגר ולא לעבוד
בהרמוניה .בהסלמה האחרונה הגיעו אליי מספר מטופלים
עם מערכת עיכול חסומה .כשאנשים בלחץ הגוף אוגר את
הרעלים .אני מרגישה את המצב הנפשי באופן מידי".

- ěđĘģĥČ ğđē ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤĘ

ěđ'ĎĤĠ ĤĕČĕ ĤĚ

,ĐĚĘĥ ĐČđĠĤ ĖĘ ęĕĘēČĚ
.ĐČĘĚ ĦđĘĕĞĠĘ ĐĤĒēđ ĐĤĕĐĚ ĦđĥĥđČĦĐ
ĦėĤđčĚđ ĐčđĔ ĐĜĥ ĦėĤččđ ĐēĘĢĐđ ĐėĤč
ĐĢĞđĚĐ ĕčĥđĦ ĘėĘ
ĘČĤĥĕ ęĞ ĘėĘđ

ęĕĜĎ ĤČč ĕčĥđĦ

«§£ ®¯ ¡ ¡
«§£ ® ¤'© ¡
¡® ¢§ ¡ ¡ ¢§ ¯« ¡ ¡

 ¥® ¯ 
¢¡® ¡® ,¬® ¯¥®
 « ¯¥®

MPL חברת

אל מערכות לניהול ואיחזור מסמכים בע"מ.פי.אמ
49250  קרית מטלון פ"ת7427  ת"ד20 המגשימים
035358999 :טלפון
www.mplway.com :אתר

≤μ

שעת רצון ניצחון הרוח
ש
שי רון מקיבוץ גברעם הוא דוגמא לכך .הפעם משלנו.

י רון ,בן  28מקיבוץ גברעם ,נפצע
לפני כשבע שנים בעת ששרת כחייל
קרבי וחובש ביחידת 'אגוז' .רכב
הספארי בו נסע עם  12אנשי הצוות התהפך
ושי נפגע פציעה רב מערכתית .הפציעה הייתה
אנושה אך חייו ניצלו .בתום  30שעות ללא
הכרה ,הוא יצא מכלל סכנה לאחר שאיבד
את כושר רגליו עם שיתוק בפלג הגוף התחתון.
חצי שנה היה בהליך שיקום בבית החולים תל
השומר.
שבועיים לפני הפציעה שי קיבל אות 'חייל
מצטיין' של חטיבת גולני ופיקוד הצפון .הוא
הוכרז כאלוף המארבים ,בתפקיד לוחם וחובש.
"לאחר הפציעה גילינו שי שלא הכרנו קודם",
מספרת אמו נורית" .זה לא הילד שהיה לי
קודם .הוא הפך חופשי ,סבלני יותר ,לא מפחד
מאתגרים ,הכל קטן עליו ,הוא הפך להיות אדם
מתמודד ואין בו כעס .גם אנו במשפחה חושבים
שזה גורל .בהתחלה כעסתי על הצבא מאחר
והסתבר שהרכב היה לא תקין וידעו את זה,

אבל אנו משפחה פטריוטית ואין מה לעשות.
זה המצב וכל שנותר הוא ללכת קדימה".

שי ,חובב ספורט מושבע בגובה  1.92מ' ,התעודד
מההצעה של מנהל מחלקת השיקום לשחק
כדורסל כדרך טיפול .בהמשך הצטרף לאימוני
כדורסל בבית הלוחם בת"א ופגש נכים נוספים
שהכדורסל הפך עבורם דרך חיים .בבית
הלוחם ת"א הפך לשחקן מן המניין בנבחרת.
במסגרת זו יצא לטורנירים .באחד הטורנירים
בארה"ב ראה אותו מאמן נבחרת כדורסל
בכיסאות גלגלים ,שמאמן גם באוניברסיטת

וויסקונסין וזה שכנע אותו לבוא ולשחק בליגה
 NWNBAליגת ארה"ב של כסאות גלגלים )36
קבוצות(.

כיום שי לומד ראיית חשבון באוניברסיטת
וויסקונסין במקביל למשחקי הליגה .לאחרונה
אף זכה כתלמיד הזר עם ההישגים הלימודיים
הטובים ביותר במדינת וויסקונסין ויחד עם
חבריו לקבוצה ,זכו השנה באליפות מכללות
 NBAשל כסאות הגלגלים .גם בארץ הוא חלק
מנבחרת ישראל בכיסאות גלגלים .הנבחרת
הייתה קרובה להתחרות באולימפיאדת הנכים
בלונדון ,אולם הגיעו למקום ה ,7מקום אחד
בלבד מזה המבטיח השתתפות באולימפיאדה.
לפני מספר שנים שי נישא לבחירת לבו ,נטע,
מקיבוץ אורהנר ,חברתו מכיתה יו"ד .נטע חיה
עמו בארה"ב ולומדת אומנות באוניברסיטת
וויסקונסין" .שי ונטע רואים עצמם בארץ עם
סיום הלימודים .בינתיים אנו מעודדים וגאים
בהישגים ובתהליך שעברו" ,מסכמת נורית.
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עדכוני ספורט יוליספטמבר 2012
מאת :איציק צבי ,מנהל מחלקת הספורט
קט רגל חופים
זו השנה הראשונה שקבוצה ייצוגית מחוף קורס מצילים בשיתוף המחלקה שחמט
אליפות חוף אשקלון בשחמט תיערך ביום
אשקלון משתתפת בתחרות קט רגל חופים לנער ונערה
בעיר אשקלון .הקבוצה עלתה לחצי הגמר
לאחר שניצחה את כל המשחקים המוקדמים
ונחשבת להפתעת הטורניר! תושבי אשקלון
הופתעו מרמת המשחק של הקבוצה מחוף
אשקלון הזוכה לשבחים רבים הן מבחינת
הרמה המקצועית הגבוהה והן מבחינת
ההתנהגות מופתית של  5השחקנים בהדרכת
מעיין בטיטו ,תושב ניצן ,ובניהולו.

שנה שנייה ברציפות לקיומו של קורס מצילים
המשותף למחלקת הספורט עם המחלקה
לנער ונערה ,בראשות קרן בן צבי מטעם האגף
לשירותים חברתיים.

השנה סיימו  13חניכים את הקורס במימון
מלא .הקורס העניק למשתתפים תעודת
הכשרה והעסקה כמצילים .חלקם כבר מצאו
עבודה בימי הקיץ החמים.

ליגת קטרגל בוגרים
זו השנה העשירית שמתקיימת בקיבוץ זיקים
ליגת קט רגל לבני  18ומעלה .הליגה נערכת
בהשתתפות  8מיישובי המועצה :ברכיה ,ניצנים,
ניצן ,מבקיעים ,זיקים ,ניר ישראל ,משען ובודדים
מיישובים שונים .הליגה מתנהלת ברמה גבוהה
מאוד ,נוצרים מפגשים חברתיים וחברויות
בין התושבים .מחלקת הספורט אחראית על
השיפוט ומרכזת את המשחקים .במשחק גמר
מרהיב שנערך לפני כשבוע האלופה מקיבוץ
ניצנים ניצחה את הקבוצה האורחת מקיבוץ
ארז .במקום השלישי זכה מושב ברכיה .ברכות
לזוכים!

ĞµĬĜ

ו' ,14/9/12 ,בבית העם מושב ניר ישראל5 .
סיבובים בשיטה שוויצרית  לכל שחקן 20
דקות ו 5שניות למסע בסיבוב.
פרסים :תעודה לכל משתתף ₪300 ,למקום
הראשון ₪200 ,למקום השני ₪100 ,למקום
השלישי.

מירוץ ע"ש אור שחר
כמדי שנה ,המועצה חברה לקיבוץ יד מרדכי
לארגון לוגיסטי של המרוץ ע"ש אור שחר,
בן קיבוץ יד מרדכי שנהרג בפעילות מבצעית
לפני  6שנים .חברים ,יוצאי יחידות קרביות ,בני
משפחה ותושבים השתתפו במרוץ המסורתי.

פתיחת חוגי ספורט לכל הגילאים
כל חוגי הספורט :כדורגל ,כדורסל ,אומנויות
לחימה ,התעמלות אומנותית ועוד .פרטים
והרשמה אצל אתי כהן ,מרכז קהילתי 
.086775551

לחתני פרס החינוך תושבי חוף אשקלון,
ברכות על הזכייה בפרס חינוך בקטגוריה בתי ספר מצטיינים.
תודה להנהלה וצוות בי"ס שקמה
ת

בס“ד

יאיר פרג'ון ,ראש המועצה וכל חברי מליאת המועצה.

“ęĕĠĘē ĤđČ” ĦēĠĥĚ
đĜĕĦđēđģĘĘ ĘēČĘ ĦĥģčĚ
ĘČĤĥĕ Ħĕč ĘėĘđ
ĦėĤđčĚđ ĐčđĔ ĐĜĥ
ĤčĢĚ
ĤĠĚČ 55

ĘĒđĜ
ĤđĔČĕďĤ

ęĕĠĘēĐ ĦđĜē
ĐĘđĒ ĕėĐ
ĤĕĞč

ēĕĤ ĦĕēĠ
ĐĕĜđĠđĘģ

čėĤĐ ĕĎđĝ ĘėĘ ğđĘĕē ĕģĘē
Ĭ 999
Ĭ 999
Ĭ 349
08-672-55-11 :‘ĘĔ | ěđĘģĥČ (ĘďĎĚ) 1228/8 ĒĚĤ ‘ēĤ

ĐčđĔ ĐĜĥ
ĦėĤđčĚđ

