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המועצה האזורית באר טוביה הפכה בחמש השנים 
כלכלית  יציבות  בעלות  המועצות  לאחת  האחרונות 
איתנה ותושביה נהנים מאיכות חיים גבוהה. התחושה 
הזו, אותה מכיר כל תושב במועצה, מגובה כעת גם 

במספרים וגם בנתוני מחקר שונים. 
המ הרשויות  בדירוג  כי  המועצה  התבשרה  ־במקביל 

קומיות של D&B לשנת 2013, המנתח ביצועי רשויות 
מקומיות, דורגה המועצה בין חמש המועצות המובילות. 

־הדירוג מבוסס על חמישה פרמטרים המעידים על החו
סן הפיננסי והעסקי של הרשות. הפרמטרים הם: שיעור 
עודף / גרעון בתקציב הרגיל, שיעור גביית ארנונה, דירוג 
סוציו־אקונומי, יחס תושבים לעסקים ויחס מענקים לסך 
 20,000 )מעל  האזורית  המועצות  בצמרת  רגיל.  תקציב 
חוף  טוביה,  באר  האזוריות  המועצות  נמצאות  תושבים( 

הכרמל, דרום השרון, חבל מודיעין וגזר.
משנת 2004 גדלו הכנסות המועצה בסכום כולל של 

־כמיליארד ש"ח. ההכנסות נובעות מתהליכי ייעול קפד
־ניים וניהול מקצועי ואישי שהביא לאזורי התעשייה והמ

סחר עשרות אנשי מסחר ותעשייה חדשים. את הכסף הרב 
משקיעה המועצה במוסדות החינוך ביישובים ובתושבים.

זוכה  להם  הרבים  בהישגים  ניכרים  ההשקעה  פירות 
המועצה בכול תחומי החיים: 

־בתחום החינוך, המשמעות היא ששעות ההוראה שה
מועצה מממנת לתיכון בלבד גדלו ל־900 שעות בשנה. 
מדובר ביותר מהכפלת שעות ההוראה הממומנות על ידי 
המועצה. השקעה זו כבר הוכיחה את עצמה, עם זכייתו 
של תיכון באר טוביה בתואר "בית ספר מצליח", במסגרת 
מחקר אקדמי של מחלקת החינוך באוניברסיטת בן גוריון. 

ניכרת  בחינוך  ההשקעה  הייסודיים  הספר  בבתי  גם 
ובאה לידי ביטוי בשורה של הישגים:

בית ספר רגבים הוכר כבית ספר העומד בסטנדרטים 
גבוהים של "בית ספר ירוק" ואילו בית ספר נופים זכה 
בית ספר  חינוך ארצי בתחום הבטיחות בהסעות.  בפרס 
הארצי  קק"ל  בחידון  השני  במקום  השנה  זכה  מבואות 
לאחר שזכה שנתיים ברציפות במקום הראשון ובכך יצר 
תקדים ארצי. התיכון זכה בפרס חינוך ארצי בחינוך גופני.
־מעבר להישגים בספורט ובחינוך, זכתה המועצה האזו

רית באר טוביה בפרס "ניהול כספי תקין" של משרד הפנים 
ובפרס היוקרתי של "כוכב זהב", "דגל היופי" ו"מצטיין 
המועצות האזוריות", בתחרויות "קריה יפה בישראל יפה".
־במסגרת התכנית לקידום איכות החיים, ביצעה המוע

צה מהלכים שמטרתם לשפר את נראות היישובים וחווית 

ממשיכים 
לשבור שיאים
ניהול מקצועי, יעיל ובלתי מתפשר במועצה האזורית באר טוביה הוביל לתקציב שנתי רגיל 
ופיתוח, העומד על למעלה מ־300 מיליון ש"ח  המועצה מדורגת בין המועצות הראשונות 

בארץ בניהול מקצועי ובמקום הראשון בהשקעה כספית פר תושב

הבור הפך לבאר
ראיון עם סגן ראש המועצה ויו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שלמה שמאי

10 שנים לתחילת הכהונה של הנהה השאלה: חלפו כ
המועצה  את  קיבלתם  כיצד  הנוכחית,  המועצה  גת 

בשנת 2004?
מצבה הכספי הגרוע של המועצה היה ידוע לנו, אך 
בדיקת עומק של הנתונים הצליחה להפתיע גם אותי, 
היקף החובות וההתחייבויות של המועצה הרקיע שחקים 
240 מיליון ש"ח. הגרעון הת־ ־והגיע לסכום דמיוני של כ
קציבי עמד על 18 מיליון ש"ח, חובות כספיים בהיקף של 
184 מיליון ש"ח והתחייבויות בגין פיתוח ששולם ולא 

בוצע  בסך של כ־38 מיליון ש"ח.
אז כיצד יוצאים מבור והופכים לבאר שופעת?

ונחוש הביא לחיסכון  ניהול מקצועי, שקוף  תשובה: 
10,000,000 ש"ח במשכורות כתוצאה מפיטורי מנה־  של
לים ועובדים שהתקבלו ללא מכרז וללא נחיצות משרה.

להכנסות  ש"ח  כ־50,000,000  של  שנתית  תוספת 
מארנונה מאזורי תעשייה, פועל יוצא של שיווק שטחי 
תעשייה קיימים ושכנוע של בעלי עסקים מהמובילים 

־במשק, להקים כאן את עסקיהם, כמו תנובה, הריבוע הכ
חול, מעדני הטלה, ביג ואחרים.

בוצעו  שלא  בתחומים  למכרזים  מיד  יצאנו  בנוסף, 
בעבר וחסכנו כך 4,000,000 ש"ח נוספים שנתיים.

בכל שנה ושנה ניתן לראות מגמה של קיצוץ בהוצאות 
שכר מסה"כ התקציב והגדלת סעיף הפעולות.

בפעולות  בתשתיות,  מאסיביות  השקעות  התוצאה 
ביישובים ובמוסדות החינוך לרווחת התושבים.

משתמשים  כצד  שופעת,  לבאר  הפך  אכן  הבור 
בשפע הזה?

תשובה: המועצה פועלת על בסיס תקציבים שנתיים 
מאושרים ותכנית חומש.

לשמחתי, שתי תכניות החומש שתוכננו מומשו ואנו 
בתחילתה של תכנית חומש שלישית חדשה.

יישובי המועצה את ההש בכל  ולראות  לחוש  ־ניתן 
התרבות,  בתחומי  הענפה  הפעילות  ואת  הרבות  קעות 

הנוער, הספורט והקהילה. 

ניבנו ושופצו מועדוני נוער וקהילה, נסללו כבישים, 
מגרשי ספורט, מתקני ספורט ומשחקים וטיפוח נופי.

־כמו כן במוסדות החינוך הושקעו מיליוני ש"ח במר
חבים מוגנים, מתקני משחקים, שיפוץ והקמת כיתות.

יישובי  שודרגו  האחרונות  השנים  שב־10  ספק  אין 
מהתחומים  אחד  בכל  שלה  החינוך  ומוסדות  המועצה 

שבאחריות המועצה, והיד עוד נטויה.
המ כנדרש,  שלטים,  הוצבו  האחרונים  הבחודשים 

צביעים על כוונה לביצוע פרויקטים רבים ובהיקפים 
גדולים מאוד, מה מתוכנן ומתי יבוצע?

הקוד לתשובתי  היטב  המתחברת  מצוינת  ־שאלה 
מת, כל הפרויקטים היישוביים והבין יישוביים אושרו 
במועצה, שוריין תקציב לכל אחד מהם וכל אחד מהם 
את  אציין  ביצוע,  או  תכנון  בהליך מתקדם של  נמצא 

הפרויקטים הגדולים:
הקמת מתחם שכבתי חדש לחטיבת הביניים בתיכון 

- בביצוע.

חדשות
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האחרונות  בשנים  משקיעה  המועצה  לתושב.  המגורים 
־מאות מיליוני ש"ח בפיתוח יישוביה. בכל יישוב ניתן לה

בחין בתנופת העשייה המותאמת לצורכי התושבים, החל 
משיפוץ תשתיות היישוב, דרך שדרוג מבנים ציבוריים 

ועד לבניית בתי נוער.
פרויקטים  ולבצע  בכוונת המועצה להמשיך להשקיע 

־רבים ביישובים ובמוסדות החינוך, במטרה לשמור ולה
עצים את איכות החיים בה. אחת ממשימות המועצה היא 

להביא אנשי עסקים ותעשיינים להקים את בתי העסק 
המועצה  נחלה  כה  עד  שלה.  התעשייה  באזורי  שלהם 
הצלחה רבה בתחום. תנובה, קואופ וכפר השעשועים הן 
דוגמאות שממחישות את הנהירה של המפעלים לשטחי 
המועצה. פועל יוצא של הצלחה זו הוא הגדלת ההכנסות 
של המועצה מארנונה של התעשייה בעשרות מיליוני ש"ח 

־בכל שנה. סכומים אלה מושקעים בכל שנה בתושבי המו
עצה וכך תמשיך גם בעתיד.

חזקים 
בטכנולוגיה 

 המועצה האזורית באר טוביה 
משיקה אפליקציה חדשנית ואתר 

אינטרנט מעודכן
חשי רואה  טוביה  באר  האזורית  ההמועצה 

בות עליונה בקשר הישיר עם תושביה, התורם 
ומחלקות המו כל מערכות  יעיל של  הלשירות 

עצה. לאור זאת, משיקה המועצה בימים אלה 
את אפליקצית "העיר שלי", במסגרתה יוכל כל 
תושב לקבל למכשיר החכם שברשותו עדכונים 
בזמן אמת על כל נושא שיבחר. האפליקציה אף 
משמשת כאמצעי נוח ופשוט להפעלה ליצירת 

הקשר עם מחלקות המועצה והכל בלחיצת כפ
תור. המועצה האזורית באר טוביה גאה להיות 
המועצה הראשונה בארץ המפעילה שירות זה 
לתושב, המצטרף לשורה ארוכה של שירותים 

איכותיים שמעניקה המועצה לתושביה. 
־לרשות התושבים יעמדו עדכונים במגוון תחו

מים, בהם חינוך, תרבות, איכות סביבה, מתנדבים 
ועוד.  ספריה  חברתיים,  שרותים  נוער,  וקהילה, 
בעיתות חירום, תספק האפליקציה הודעות בזמן 
פילוח  לפי  במועצה  ונפילות  אזעקות  על  אמת 

יישובי. 
אתר  הוא  בו  מתגאה  שהמועצה  נוסף  שיפור 

־אינטרנט מעודכן וחדיש. ממשק האתר נוח למש
־תמש ומכיל שרותים מגוונים וביניהם מידע לתו

שב, רישום למוסדות החינוך, טפסים, תשלומים, 
גלריית תמונות וכן קישור קל ונוח לכל מחלקות 

המועצה וליישוביה. 
במועצה מסבירים כי הטכנולוגיה של המאה 
21 לא מפסיקה להביא עימה חידושים שמ־ ־ה

קלים על אופן העברת וזרימת המידע. מעטות 
־הרשויות שמעניקות שרות חשוב מעין זה לתו
־שב. האפליקציה בשילוב האתר המחודש יהפ

וזמינה  כו את התקשורת עם התושבים לקלה 
הרבה יותר.

האנו מזמינים אתכם, תושבי המועצה, להתח
בר אלינו ולהתעדכן בזמן אמת בכל מה שקורה 

במועצה.
אז איך מורידים את האפליקציה?

לפניכם שתי אפשרויות להורדת האפליקציה:
 :YCode אפליקציית  וברשותכם  במידה   .1

סרקו את הקוד והורידו את האפליקציה.
 :YCode 2. במידה ואין ברשותכם אפליקצית

 ,App Store ל  היכנסו   -  iPhone משתמשי 
במנוע החיפוש רשמו "באר טוביה" והורידו את 

האפליקציה.
 Google Play היכנסו ל - Android משתמשי
טוביה"  "באר  רשמו  החיפוש  במנוע   ,Market

והורידו את האפליקציה.
את  לבחור  הוא  לעשות  שעליכם  כל  עכשיו 
תחומי העניין בהם תרצו לקבל מידע מהמועצה.

־בניית מרחבים ככיתות ממוגנות בבתי הספר רג
בים ומבואות - הסתיים.

כביש עזריקם - שתולים יבוצע בחודש יולי.
כביש עוקף בצרון ייצא למכרז במהלך החודשיים 

הקרובים.
הק בחודשיים  למכרז  ייצא  עזריקם  עוקף  ־כביש 

רובים. תחילת העבודה מותנית בהסכמת המחזיקים 
בחלק מהתוואי, לפנות אותו כנדרש.

אשר  תכניות  הוכנו  מערבי,  וספורט  פנאי  מרכז 
הוגשו לוועדות הארציות ואושרו, בשלבים מתקדמים 

של קבלת אישור מהוועדה המחוזית ויציאה למכרז.
־בבית הספר "נופים", במהלך החופש הגדול יחל בי

צוע של מגרש ספורט מקורה וכן, בניית אולם ספורט. 
ומבוצעים  בוצעו  המועצה  מיישובי  יישוב  בכל 
פרויקטים שונים, שידווח על כל אחד מהם במסגרת 

היישובית.
כמו כן לתכניות הספורט המועצתית, טיפוח פני 

־המועצה, פעילות קהילתית ביישובים, מוסדות החי
־נוך, תרבות, ביטחון, שירותים חברתיים, איכות הס

ביבה ומיתוג, הוקצו עשרות מיליוני ש"ח שיאפשרו 
למועצה להמשיך להוביל גם בשנים הבאות.

חברי  ולכל  היישובים  לנציגי  להודות  רוצה  אני 
המאפשר  פעולה  שיתוף  על  ביישובים  הוועדים 

להוציא את התכניות כולן מהכוח אל הפועל.

הודעה
כביש עזריקם - 

שתולים ייסגר לתנועה 
החל מה־1.7.13 

למספר שבועות עקב 
סלילת הכביש במימון 
המועצה. מתנצלים על 

אי הנוחות הזמנית
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תכנית מעברים מסייעת לתלמידים להסתגל: המועצה 
האזורית 

מוכנה לכל 
תרחיש

המועצה האזורית באר טוביה, לא 
נחה על זרי הדפנה ודווקא בימים 
רגועים אלו מתרגלת ומתכוננת 
לכל תרחיש ביטחוני ומשקיעה 
בהחדרת מערכת שליטה ובקרה 

חדשנית ובבניית מרחבים מוגנים 
בגנים ובמוסדות החינוך במועצה 

להבטחת ביטחונם של תושביה
במסגרת תרגיל העורף הלאומי, 'נקודת 
7', שנערך בחודש מאי 2013, תרה  מפנה
גלה המועצה האזורית באר טוביה, שלל 

התרחישי לחימה אפשריים בגבולות המו
עצה, מתוך מטרה להעניק לתושביה את 
המענה הטוב והמהיר ביותר בזמן אמת. 

של  המכלולים  ראשי  נפגשו  בתרגיל 
המועצה, למדו על מערכת שליטה ובקרה 
חדשה שנכנסת בימים אלה לתוך מערכות 

־המחשוב של חמ"ל המועצה, תרגלו והצי
גו את פעולות הביצוע והמענה שיעניקו 
בזמן אמת בתחומי: מידע לציבור, חינוך, 
שירותים חברתיים, איכות הסביבה ועוד. 

רבה  חשיבות  רואה  האזורית  המועצה 
מנת  על  הכל  ומשקיעה  הביטחון  בנושא 
המועצה  בנושא.  מוכנותה  את  להבטיח 

־היא הראשונה מבין כלל המועצות האזו
ריות שמכניסה בימים אלה לחמ"ל מערכת 
שליטה ובקרה חדשנית שמטרתה להעניק 
והמדויק  העדכני  המידע  את  לאחראיים 
מאפשרת  המערכת  אמת.  בזמן  ביותר 
איסוף  מרמת  אירועים,  של  כולל  ניהול 
המידע בשטח, דרך עיבוד המידע והעברת 

־הנתונים, ועד למתן תגובה ונקיטת פעו
לות בשטח. המערכת מספקת מענה כולל 

לשגרה ולחירום. 
במקביל המועצה נמצאת בעיצומו של 
שיפוץ רחב היקף בחמ"ל שיהפוך למוקד 
אלקטרוני ממוחשב, כל ראש מכלול יוכל 
לראות ברגע אמת את המתרחש בגבולות 
המועצה. המועצה לא המתינה שהמדינה 
ועשתה  מוגנים  מרחבים  בניית  תתקצב 
זאת מתקציבה במוסדות החינוך בתחומה. 
האזורית  המועצה  העבר,  ניסיון  מתוך 
כל  שהוא.  תרחיש  לכל  ומוכנה  ערוכה 
תרגיל נוסף הינו מבורך והכרחי כדי לחזק 

־את ההיערכות לטובת הכלל. שיתוף הפ
לחימה  בעת  השונים  הגורמים  בין  עולה 
פועל מצויין כפי שבא לידי ביטוי במבצע 
מאורגנת  כשהמועצה  ספק  ללא  האחרון. 
ומתארגנת נכון, האירועים נמצאים תחת 

שליטה והתושבים חשים זאת.
אפליקציה  בפיתוח  השקיעה  המועצה 
טוביה,  באר  האזורית  המועצה  לתושבי 
ביטחון:  בנושאי  להתעדכן  המאפשרת 
אמת.  בזמן  והודעות  אזעקות  תרגילים, 

מע האפליקציה  ביטחון,  לנושאי  ־מעבר 
דכנת גם בנושאי: חינוך, תרבות, איכות 

סביבה ועוד.

מתוך מאות תלמידים מרחבי הארץ שהשתתפו באירוע 
הבתחנת הכוח 'רדינג' בת"א, לציון סיום שנת הפעילות בפ

רויקט "מנהיגות טכנולוגית למען הקהילה - הבית החכם", 
הזכתה במקום הראשון הנבחרת של תיכון באר טוביה שהצי

גה פרויקט של "חממה חכמה". 
של  מיסודה  "תעשיידע",  עמותת  בשיתוף  החשמל  חברת 
זו השנה החמישית ברציפות  התאחדות התעשיינים, מקיימת 
תכנית לימודים "מנהיגות טכנולוגית - הבית החכם", בכ־60 

־בתי ספר מחטיבות ביניים ברחבי הארץ, בדגש על יישובי פרי
פריה, כחלק ממדיניות ממשלת ישראל וחברת החשמל. 

קשרי  רגולציה,  חטיבת  מובילה  אותה  זו,  ייחודית  תכנית 
הממשל והתקשורת בחברת החשמל, מתקיימת במסגרת של 15 

מפגשים ומשלבת טכניקות הוראה מגוונות אשר בסופם מוצגים 
בתערוכה מסכמת תוצרי התלמידים: דגם של מוסד קהילתי, 
אותו אימצו במסגרת התכנית ומציעים לו התייעלות אנרגטית.
באירוע סיום הפרויקט הציגו 30 קבוצות תלמידים מרחבי 
הארץ את הצעותיהם להתייעלות אנרגטית בקרב המוסד או 

הארגון בקהילה אותו בחרו לאמץ.
במקום  זכו  טוביה  באר  מתיכון  תעשיידע  מגמת  תלמידי 
הראשון בפרויקט שהציגו בתערוכה - "חממה חכמה". החממה 
החכמה כללה בתוכה חיישנים לוויסות החום, אמצעים לייצור 

פו בתאים  שימוש  החממה,  גג  על  שנאספים  ממים  ־חשמל 
טואלקטריים לייצור חשמל, שימוש בתעלות ייחודיות לאיסוף 

חוזר של מים, שימוש בקומפוסטר ועוד.

מקום

 תלמידי מגמת "תעשיידע" של תיכון באר טוביה זכו במקום הראשון 
מבין 30 בתי ספר ברחבי הארץ, עם פרויקט הגמר שהכינו במסגרת אירוע 

סיום של פרויקט "מנהיגות טכנולוגית למען הקהילה - הבית החכם"

גם במנהיגות 
טכנולוגית

חדשות
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כל התחלה חדשה מרגשת אך במקביל 
היכולה להיות מאוד מלחיצה. כולנו זוכ

רים את היום הראשון בכיתה א' או את 
היום הראשון בחטיבת הביניים. מורים 
חדשים, חברים חדשים, מקצועות לימוד 
חדשים ולא פחות קשה ציפיות החברה 

להישגיות והצלחה. 
־ילדי הגנים העולים לכיתה א' וכן תל

מידי כיתות ו' העוברים ללמוד בכיתות ז' 
מגיעים עם חששות, חרדות והתלבטויות 
ואת  אותם  מלווים  אלה  רגשות  רבות. 

הוריהם בתהליך המעבר.
הכנה מוקדמת בתיאום ובשיתוף פעולה 
מלא עם בתי־הספר היסודיים או חטיבות 
המעבר,  ובשלב  המעבר  טרום  הביניים, 
טובה  הסתגלות  לתלמידים  מאפשרת 

־יותר. בדיוק לשם כך נוסדה תכנית מע
ברים על ידי מחלקת החינוך של המועצה 

האזורית באר טוביה.
־תכנית מעברים הינה תכנית אורך במ

החינוך  מחלקת  שיזמה  הליבה,  קצועות 
־במועצה לפני חמש שנים, במסגרתה נפ

גשים מנהלי התחומים של כל בתי הספר 
והמעברים  הלימודים  תכניות  לתיאום 
הגן  ילדי  במקביל,  הלימוד.  דרגות  בין 
ו'  וילדי  א'  בכיתות  מתארחים  והוריהם 
והוריהם מתארחים בחטיבת הביניים. זאת 
על מנת לקרב בין המסגרות החינוכיות, 

להפחית חרדות ולהקל על המעבר.
שרהל'ה שגיב, מנהלת בית ספר נופים 
נועדה  "התכנית  התכנית  על  מסבירה 

הנד ויכולות  כישורים  בתלמיד  ־לפתח 
רשים על מנת לאפשר לו לחוות בצורה 
ולאתר את היכולות  חיובית את השינוי, 
בצורה  ולתפקד  להסתגל  בו,  הטמונות 

־טובה ויעילה יותר במהלך השינוי ולאח
ריו. התכנית מספקת לתלמידים, בגילאי 

רל וכישורים  כלים  השונים,  ־המעברים 
ומפת חרדות  מפחיתה  למעבר,  ־וונטיים 

חת בהם תחושות מסוגלות להתמודד עם 
־השינוי ונקודת ראות חיובית לקראת הע

תיד. במקביל התכנית עוזרת גם להורים 
־להתמודד עם המעבר של ילדיהם ומעני
־קה להם תמיכה ובכך יוצרת "רשת תמי

כה" אצל התלמיד."
נערכות  התכנית  של  הראשון  בשלב 
פגישות בין הנהלת הגן והנהלת בית הספר 
היסודי, בין הנהלת החטיבה לבין מנהלי 

היסודיים. במפגשים אלו עו ־בתי הספר 
־רכים תיאום ציפיות, דנים בתכנית, במ
טרות ובשלבים השונים ליישום התכנית.
־בשלב השני, מארחים התלמידים הבו

גרים את התלמידים הצעירים ומשתפים 
אותם בחוויותיהם במהלך השנה. 

"כל סוף הוא 
 התחלה של 
משהו אחר"

המועצה האזורית באר טוביה, 
מקדמת בברכה את תלמידי 

כיתות א' ואת תלמידי כיתות ז' 
החדשים ועוזרת להם להשתלב 

במסגרת החינוכית החדשה

תלמידי מגמת "תעשיידע" של תיכון באר טוביה עם תעודות ההוקרה וגביע הזכייה

תלמידי מגמת "תעשיידע" של תיכון באר טוביה עם אריאלה ברוך, רכזת מסלול מצטיינים והדגם "חממה חכמה"

התלמידים שלקחו חלק בפרויקט זה הם: עומר כהן, נדב צרפתי, בן 
ימין סילבן, תום עמית, לידר יפת, סופיה שנירמן ועומר פריבס, כולם 
תלמידי שכבת ח' ורובם גם חברים "בוועדה הירוקה" הבית ספרית. 

אריאלה ברוך, רכזת מסלול מצטיינים בתיכון באר טוביה 
מציינת כי "תלמידי התיכון במגמת "תעשיידע" למדו לאורך 
השנה על אמצעים לייצור חשמל ועל דרכים חדשניות לחיסכון 
בחשמל. פרויקט הגמר בתכנית היה לשפר מבנה ציבורי באופן 

שיאפשר ניצול מקורות אנרגיה טבעיים ובכך יחסך השימוש 
המוגבר בחשמל. 

התלמידים תכננו את המבנה לאורך מספר שבועות ובנו דגם 
־ברמה גבוהה מאוד. בנוסף לכך בתחרות עצמה התלמידים הפ

ומידע מדעי  גינו למול השופטים בקיאות רבה, שפה רהוטה 
־רלוונטי. ההדים על התצוגה היו מחמיאים מאוד וזיכו את הק

בוצה במקום הראשון.
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החי שר  פירון,  שי  ששלח  הבאיגרת 
נוך למנהלי החינוך כתב "אנו מוצאים 
את עצמנו נאבקים על מקומנו ב"ליגה" 

החי מוסדות  את  המדרגת  הדמיונית 
נוך על פי ההישגים בבחינות הבגרות. 
הייתכן?! ומה עם מניעת נשירה, שילוב 
תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, פעילות 
"סרגל  לבנות  עלינו  מקיפה?  חברתית 
הערכה מתכלל" שיציג את המשמעות 
העמוקה והטהורה של החינוך בישראל."
ברנע,  בהובלת  טוביה,  באר  תיכון 
הספר  בית  למעשה.  הלכה  זאת  מיישם 
הינו מקום שמכיל את כולם, תוך שילוב 

־השאיפה למצוינות, מיצוי כישרונות ול
משמעות  הקשבה,  עם  משמעותית  מידה 

־והבנה מעמיקה של צרכי התלמיד. המו
עצה רואה חשיבות רבה בחינוך תלמידיה 

־ומשקיעה את מיטב כספה במוסדות החי
נוך בכדי להשיג מטרות אלו. 

תכנית "בגרות ועתיד" הינה יוזמה של 
באר  תיכון  בין  פעולה  לשיתוף  המועצה 
טוביה למכללה האקדמית אחוה, במטרה 
שלא  חשש  שקיים  לתלמידים,  לאפשר 
יעברו בחינה אחת או שתיים ובכך תמנע 

־מהם הזכאות לבגרות, לקבל חיזוק אינטנ
־סיבי בקבוצה קטנה וברמה אקדמית במכ

ללת אחוה, באותם נושאים, ולאפשר להם 
לסיים עם תעודת בגרות. 

תיכון  האזורית,  המועצה  של  השילוב 
־באר טוביה ומכללת אחוה הוא סוד ההצ

לחה של תכנית "בגרות ועתיד". התיכון 
המכללה  פוטנציאלים,  תלמידים  מאתר 

מספקת את המרצים והמועצה מממנת את 
ראשון  פעולה  בשיתוף  מדובר  התכנית. 
מסוגו עם מכללת אחוה שעיקרו, הענקת 
תנ"ך,  לשון,  במקצועות  תגבור  שיעורי 
כותלי  בין  ומתמטיקה,  ספרות  אזרחות, 

המכללה וע"י מרצי המכללה. 
־התלמידים מגיעים, בהסעות של המו

עצה, למכללה האקדמית אחוה ומקבלים 
הקדם  במכינה  ייעודים  תגבור  שיעורי 
מקבלים  לימודיהם  במסגרת  אקדמית. 
אותם  התלמידים כרטיס סטודנט המזכה 
בהטבות שונות ומזהה אותם כסטודנטים 

לכל דבר ועניין.
17, ממושב אורות, שהש־  אביב ממו, בן
־תתף בתכנית "בגרות ועתיד", למד לק

ראת בגרות החורף בלשון ועבר בהצלחה, 
־מספר על התכנית: "בזכות התכנית הצ

לחתי לעבור בהצלחה את אחת הבגרויות 
הקשות שיש. 

סובלנית  ממש  הייתה  שלומית  המורה 
הנו כל  על  איתנו  עברה  היא  ־ונחמדה, 
בנו והתמקדה  מהתחלה  לבגרות  ־שאים 
־שאים המורכבים, ענתה על השאלות הר

בות שלנו ולא המשיכה עד שכולם הבינו. 
קיבלנו הרגשה שכל אחד נמצא בשיעור 
פרטי ושבאמת אכפת לה שנצליח. בנוסף, 
גם אילנה אוחיון ועדנה, שמרו איתנו על 
קשר והתעניינו איך הולך לנו בלימודים 
והאם אנחנו מרוצים. אני ממש  במכללה 
זה  בתכנית.  להשתתף  שנבחרתי  שמח 

הציל אותי!"
־ענת ממו, אמו של אביב מוסיפה "התי

פוטנציאל  עם  תלמידים  לזהות  ידע  כון 
ללא  ספציפיים.  במקצועות  שמתקשים 

־ספק, התכנית היא צעד מאוד מוצלח וב
השנה  גם  אביב ממשיך  ההצלחה  עקבות 

־לתגבר את המקצועות בהם הוא חלש. הת
חושה שאני מקבלת מהתכנית היא שהילד 

־שלי מקבל שיעורים פרטיים והסעות למ
כללה בחינם. אני מודה למועצה ולתיכון 
לחינוך  האכפתיות  ועל  ההזדמנות  על 

התלמידים".
גבעתי,  17, ממושב  שרית בלילה, בת 
למדה לבגרות בהיסטוריה במכללת אחוה 
ועברה בהצלחה "פעמיים נכשלתי בבגרות 
בהיסטוריה ורק בזכות המורה של המכללה 

־הבנתי את החומר הנלמד, נהנתי מהלימו
דים ועברתי בהצלחה את הבגרות. המורה 
בנו רבות, סיכם לנו את החומר,  השקיע 

תירגל איתנו והסביר בצורה מעניינת".
סימה בלילה, אמה של שרית מציינת 
זה  "אשרי המועצה על הרעיון המבורך. 
לא מובן מאליו, שנותנים הזדמנות שנייה 
ולבית  למועצה  כח  יישר  לתלמידים. 
לתלמידים  שנותן  הפרויקט  על  הספר 

לחוות הצלחות והישגים."
רון אידו, בת 18, ממושב ינון לומדת 

־לבגרות באזרחות ומספרת "זה לא הקו
רס הראשון שאני עושה במכללה. בזכות 
הבגרות  את  לעבור  הצלחתי  התכנית 
אחת  שפעם  אחרי  ובספרות  בהיסטוריה 
כבר נכשלתי. אני בטוחה שבלי המורים 

־של המכללה, המימון של המועצה והד
מגיעה  הייתי  לא  הספר  בית  של  חיפה 

לבגרות מלאה".
עוזיהו  שדה  ממושב   18 בן  תייר,  בר 
וציין  הוסיף  רון אזרחות  יחד עם  שלומד 
כי "זכינו במתנה הכי טובה שאפשר לקבל 

־- השכלה ורכישת מקצוע. יישר כח למוע
צה ולבית הספר שמשקיעים בנו כאזרחים 
לעתיד, המועצה מממנת לנו את לימודי 
הזדמנות  לנו  נותן  הספר  ובית  התגבור 
ציוני  את  לשפר  כדי  למתכונות  שניה 

המגן שלנו". 
־אריה ברנע, מנהל תיכון אזורי באר טו
־ביה מציין כי "תיכון באר טוביה גאה לב

נות את חברת העתיד של הקהילה כחברה 
־שוויונית, מלוכדת וערכית. כחלק מתפי
־שתנו אנו מעניקים לכל תלמיד ותלמי

דה את האפשרות לזכות בתעודת בגרות 
מלאה. בתפישה זו אנו פועלים רבות על 
לזכות  י"ב  לרבים מתלמידי  לסייע  מנת 
זו. ביוזמה ובמימון מלא  בתעודה חשובה 
של המועצה ובשיתוף פעולה עם מכללת 
אחוה בראשות פרופ' עליאן אל־קרינאווי, 
קיימנו השנה תכנית לתלמידים נבחרים 

הנקראת "בגרות ועתיד".
־המשתתפים בה מקבלים תיגבור לימו

די מיוחד ממורי המכללה האקדמית אחוה 
־שיאפשר להם, לעמוד בהצלחה בכל בחי

נות הבגרות."
אילנה אוחיון, סגנית מנהל בית הספר 
"החיבור  כי  מציינת  הפדגוגית  והמרכזת 
עם מכללת אחוה נוצר באופן טבעי מאוד. 

נוס בפרויקטים  פעולה  משתפים  ־אנחנו 
פים, כגון: עבודה מעשית של סטודנטים 

המועצה האזורית ותיכון באר טוביה גאים להציג:

הצלחה 
 בתכנית 

"בגרות ועתיד" 

100%
 מימין לשמאל: 

בר תייר, רון אידו, 
 צחי נעים 

ועמי אלכסנדר

המועצה האזורית באר טוביה משקיעה מיליוני ש"ח בשנה בתחום החינוך 
והתוצאות נראות בשטח: 100% הצלחה בתכנית "בגרות ועתיד" 

חינוך
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להוראה בתיכון ומקבלים לעבודה מורים 
שסיימו ללמוד במכללה. חשבנו שניצור 

־מוטיבציה אצל התלמידים שלנו אם ילמ
דו בקמפוס אקדמי וכך תעלה המוטיבציה 

ללימודים."
במחזור הראשון של התכנית השתתפו 
65 תלמידי כיתות י"ב ו־20 תלמידי כי־

והתוצאות מדברות בעד עצמן.  י"א  תות 
במועד  הבגרות  בבחינות  הצלחה   100%

קט לכיתות  מחולקים  התלמידים  ־חורף. 
קבוצות,   4 נפתחו  שבמתמטיקה  כך  נות 
באזרחות 5 קבוצות, בתנ"ך ובספרות שתי 

קבוצות.
לשבוע  אחת  מתקיימים  הלימודים 
אחה"צ, בין השעות 17:00-20:30 וכוללים 

־הסעה מאורגנת הלוך וחזור מביה"ס. הק
ריטריונים לקבלה הם: תלמידים שחסרה 
או שתיים לכל  להם בחינת בגרות אחת 
היותר ותלמידים שהצוות הפדגוגי בתיכון 
חושש שעלולים להכשל בבחינה הקרובה 

או שיעברו בציון מאוד נמוך. 
משמעותית  בלמידה  דוגלת  המועצה 
המגבירה  כזו  אחרת,  לתרבות  המובילה 

־את האמון ומייצרת משמעויות ועומק חד
שים. מתוך הבנה זו נולדה תכנית "בגרות 
דופן  יוצאת  הזדמנות  המעניקה  ועתיד" 
הבגרות  בלימודי  שמתקשים  לתלמידים 
ועוזרת להם כל הדרך עד לקבלת זכאות 

לבגרות. 
הפרויקט  מובילת  גרובגלד  אתי  ד"ר 
מציינת  אחוה  מטעם המכללה האקדמית 
המועצה  שיזמה  המבורך  "הפרויקט  כי 

משתלב בחזון המכללה המורכב משלושה 
ובת במחקר  בהוראה,  מצוינות  ־ערכים: 
האקד המכללה  הסובבת.  לקהילה  ־רומה 

מית אחוה רואה בפרויקט שליחות חשובה 
בגרות  תעודת  לקבל  לתלמידים  לסייע 

־מלאה ובכך לפתוח בפניהם אפיקים לה
משך לימודים על תיכוניים על פי תחומי 

התעניינותם".
החינוך  מחלקת  מנהלת  קרטר,  רות 
מציינת "גישתו של שר החינוך שי פירון 

־מרעננת ועולה בקנה אחד עם גישת מער
כת החינוך של המועצה הרואה את החינוך, 
הערכים, ההכלה והרווחה הרגשית בראש 

סדר העדיפויות. 
־אחוז הנשירה מתיכון באר טוביה מת

קופת כהונתו של ברנע כמנהל בית הספר 
ועד היום הוא אפסי. אנו לא מוותרים על 
אף ילד. וכך כל תלמיד שעולה לכיתה ז' 

בתמי וצוותו  ברנע  י"ב.  בכיתה  ־מסיים 
מבו לא  כספית  ובהשקעה  המועצה  ־כת 

טלת, מצליחים לתפור "חליפה" ייחודית 
־לכל ילד ולתת לו מענה מתאים ליכול

תיו וכישוריו, כך שיצליח ללמוד ולסיים 
תעודת  השגת  תוך  אצלנו  לימודיו  את 
סיום משמעותית, טכנולוגית או עיונית. 
בחמש השנים האחרונות, פתחנו כל שנה 
צרכים  עם  לילדים  קטנות,  כיתות  שתי 
ללמוד  אלה  ילדים  שלחנו  ולא  מיוחדים 
מחוץ למועצה. לילדים אחרים נתנו שעות 
סיוע אישי על מנת לשלבם בכיתות - זו 
ההכלה שמדבר עליה השר פירון ואני גאה 

שאצלנו היא לחם חוקינו".

המועדון הטייסת הינו פרויקט יוק
רתי של קרן רמון על שם אילן ואסף 
ליצור  נועדה  זו  תכנית  ז"ל.  רמון 
בני  עבור  ומעצים  מטפח  מרחב 
ולטפח  לפתח  שיכול  מרחב  נוער. 
מנהיגות אישית ומנהיגות חברתית 

הערכית חיובית. התכנית מהווה בז
הכות בוגריה, השפעה חיובית ומע

צימה גם על הקהילה הסובבת. 
מועדון הטייסת הינו פרויקט אחד 

־מיני רבים שהוכנסו לבתי הספר ומ
קבלים עדיפות עליונה מתוך תפיסה 

־כי הילדים שלנו הם המנהיגים העתי
־דיים והם שימשיכו את פיתוח המוע

צה עבור הדורות הבאים.
התכנית  של  המרגש  הסיום  טקס 

בהר התעופה  שדה  במנחת  ־נערך 
התלמידים  קיבלו  ובמהלכו  צליה 

בפ על השתתפותם  הוקרה  ־תעודות 
רויקט ואף זכו לטיסה 
בשמי הארץ עם טייסי 

טייסת 10. 
שנכחה  רמון  רונה 
סיפרה  הסיום  בטקס 
שהקימה את קרן רמון 
הטייסת  מועדון  ואת 
רבים  שילדים  כדי 
גם  יסחפו  הניתן  ככל 
הם ברוח שהניעה את 

שה דרכו,  ואת  ־אילן 
אסף,  בנה  גם  משיך 
לתלמידים  איחלה 
הצלחה בהמשך הדרך 

־והודתה להם על שבח
רו להשתתף בתכנית.

אמה  גלם,  רחל 
אמרה  בפרויקט  שהשתתפה  גיה  של 

־"תודה למועצה האזורית על שהכני
לתכ הזה  הייחודי  הפרויקט  את  ־סה 

נית החינוך של בית הספר. זו הייתה 
הבת  עבור  ומעצימה  מדהימה  חוויה 

־שלי. בתכנית נמצאים ילדים מוכש
רים ביותר שמקבלים העצמה ומכלול 
ראיתי  כאמא  מנהיגים.  להיות  כלים 
בוגרת  להיות  הופכת  שלי  הבת  את 

־יותר ומלאה בערכים של שאיפה למ
צוינות, איכותיות והשגיות שהנחילו 
לה. ללא ספק השינוי ניכר בכל פעם 

שהיא חזרה הביתה מהמפגשים". 
 20 מאותרים  הפרויקט  במסגרת 

כי בעלי  ו'   - ה'  מכיתות  ־תלמידים 
את  בקרבם  ומפתחים  מנהיגות  שורי 
הפוטנציאל ואת הכישורים הקיימים. 

העו את  לזהות  לומדים  ־התלמידים 
צמות והחוזקות שלהם, כיצד לעבוד 
בקבוצה ולשתף פעולה ואיך להשפיע 

על סביבתם ולהפוך למנהיגים בבית 
ספרם. 

הפרויקט מעניק לתלמידים מסגרת 
־חברתית, חלופית, חווייתית, בונה ומ

טפחת ופועלת במטרה להקים גרעין 
הפ ביה"ס.  בתוך  חברתי  ־מנהיגותי 

רויקט שואף להעניק לתלמידים כלים 
של פיתוח אחריות, מנהיגות אישית 

־וחברתית חיובית, מיגור ביטויי אלי
מות בבית הספר, העצמה אישית של 

־התלמידים, עיצוב תדמית "בוגר מש
הע הדימוי  שיפור  משפיע",  ־מעותי 

צמי, פיתוח מסוגלות אישית, הגברת 
־המוטיבציה, שיפור ההישגים הלימו

דיים, לימוד והטמעת דפוסי התנהגות 
־של "קבלה ונתינה" כערך והבנת מש

מעות "הבחירה" וסדרי עדיפויות בחיי 
היומיום.

טייסת  בשיתוף  פועל  הפרויקט 

10 האז־  קרב של חיל האוויר, וטייסת
מפגשים   12 כללה  התכנית  רחית. 

במ אחד.  מעשי  ומפגש  ־תיאורטיים 
פגשים התיאורטיים למדו התלמידים 
היסטוריה של התעופה, מכאניקה של 
קשר  מטאורולוגיה,  ניווט,  הטיסה, 

המ ועוד.  טייס  חוקי  ברשת,  ־ודיבור 
פגש המעשי התקיים בסיום הפרויקט 

וכלל טיסה בשמי הארץ.
־דניאל גיבטובסקי, מדריך התלמי
"היל מציין  הטייסת,  במועדון  ־דים 
ומ משמעותי  תהליך  עוברים  ־דים 

עמיק להחדרת ערכים של מנהיגות 
צעירה על בסיס המיתוס של טייסים. 
להשלמת החוויה הכוללת לקחנו את 

־התלמידים להשתתף בטקס סיום וח
שיפת דרגות של קורס טייס בבסיס 

־חצרים של חיל האוויר, במטרה שי
רגישו את העוצמה והחשיבות הרבה 

במנהיגות".

הטובים לטיס
 פרויקט "מועדון הטייסת" חתם שנה ראשונה 

של פעילות עם ילדי בתי הספר "רגבים" ו"נופים" 
ביום טיסות חגיגי במנחת בהרצליה בהשתתפות רונה 
רמון  התלמידים השתתפו גם בטקס הסיום וחשיפת 

הדרגות של קורס טייס בחיל האוויר  היה מרגש

משה ברודו, מנהל בית ספר "רגבים" ודניאל 
גיבטובסקי, מדריך התלמידים ב"מועדון הטייסת"
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כשנה  לכולנו  תיזכר  תשע"ג  שנת 
הרווית הישגים בתחום הספורט. המוע

צה האזורית באר טוביה משקיעה מאות 
האלפי ש"ח, מידי שנה, בקידום ענפי הס
הפורט השונים במועצה ובפעילות ספור

טיבית עניפה ברמה הגבוהה ביותר. 
־עשרות נבחרות בתחומים וגילאים שו
־נים מייצגות את המועצה בכבוד רב ומ

האזו בליגה  מדהימים  להישגים  ־גיעות 
נבחרות  בין  בעולם.  ואף  הארצית  רית, 
כדורסל,  במועצה:  המובילות  הספורט 
כדור־יד  שולחן,  טניס  קט־רגל,  קט־סל, 

ובדמינטון. 
־נבחרת הבדמינטון של קיבוץ חצור קו

צרת הצלחות בארץ והשתתפה באליפות 
חודש  בסוף  בצרפת  שהתקיימה  אירופה 

מאי והגיעה לשלבים האחרונים בתחרות, 
בא זכה  המועצה  של  האופניים  ־מועדון 

פריבס  יואב  ספר,  לבתי  הארצית  ליפות 
בן ה־11 ממושב אורות, המשחק במועדון 
הטניס של המועצה, הוכתר השנה לאלוף 
הארץ בטניס שולחן לגילו, עומר אלמוג בן 
ה־17 הוכתר כאלוף הארץ, זו שנה שנייה 
ברציפות, בריצות שדה, קבוצות הכדורסל 

של המועצה קצרו הצלחות רבות: כיתה ט' 
יא'  וכיתות  הדרום  מחוז  באליפות  זכתה 

ויב' אף הגיעו לגמר הארצי. 
טקס סיום עונת הספורט נפתח במופע 
מרהיב של ריקוד ושירה של "צעירי באר 
במיוחד  שהכינו  במופע  המשיך  טוביה", 

־עבור הטקס ענפי הספורט השונים במוע
צה ומיד לאחריו חולקו גביעים ומדליות. 

 מאות הורים וילדים מהמועצה האזורית באר טוביה הגיעו לטקס סיום עונת הספורט 
שחותם שנה של פעילות רבת הישגים מרשימים

טקס סיום 
עונת הספורט

מועדון 
 
כדורסל
 
ילדים

נערותכדורסל מועדון 

מועדון 
 
קארטה
 
ילדים

ילדיםכדורגל מועדון 
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טוביה  באר  האזורית  המועצה 
של  ובעזרתו  הספורט  את  מקדמת 
דר' שוקי דקל מפעילה תכנית רחבת 
המועצה  תשתתף  במסגרתה  היקף, 

הבהוצאות החוגים לילדים ולנוער בא
אותם,  תרחיב  מועצתיים,  שכולות 
תפעל להוספת מתקני ספורט וחידוש 
מתקנים קיימים. התכנית כוללת בין 
מרכז  הקמת  בריכות,  קירוי  היתר: 
ספורט ונופש, סלילת מסלולי אופניים 

הוריצה, הקמת מגרשי ספורט משול
בים, אולמות ספורט ועוד.

טוביה  באר  האזורית  המועצה 
מקיימת חוגי ספורט לאורך כל השנה 
הספורט  במסגרת  המועצה.  ביישובי 

תח קבוצות  ארבע  ישנן  ־התחרותי 
הספורט:  איגוד  של  בליגות  רותיות 
הכדורסל,  בענף  הבדמינטון,  בענף 
במסגרת  יד.  ובכדור  שולחן  בטניס 

־אירועי ספורט עממיים גדולים הנער
כים כל שנה: מרוץ חנוכה, יום ספורט 
באתלטיקה, יום ספורט במשחקי כדור 
בבתי הספר היסודיים, אליפות שחייה 
אירוע   - החולות"  "צעדת  וכמובן 
חשוב המשלב ספורט, תרבות וקהילה. 
חשיבות  רואה  האזורית  המועצה 
בקרב  הספורט  ולקידום  לחיזוק  רבה 
בריא.  חיים  אורח  למען  התושבים 
שוקי  לדר'  המועצה  פנתה  כך  לשם 
ייעודית  ספורט  תכנית  שיבנה  דקל 

למטרה זו. 
־תכנית האב לספורט ולתרבות הפ

עם  טווח  ארוכת  חשיבה  מציעה  נאי 
חזון ואופק עתידי. התכנית מבוססת 
לשנים  התושבים  צרכי  של  צפי  על 
2013 - 2023, משמע, פעמיים "תכ־

נית חומש". חזון התכנית הוא להוביל 
טוביה,  באר  האזורית  המועצה  את 
העממי  בספורט  יישוביה,  כל  על 

התחרותי־היש בספורט  ־והקהילתי, 
איכות  ושיפור  הבריאות  בקידום  גי, 

החיים בסביבה ירוקה. 
הספו לתכנית  נוספות  ־מטרות 
למובי המועצה  את  להפוך  הן:  ־רט 

העממיים  הספורט  מענפי  באחד  לה 
התחרותיים,  הספורט  מענפי  ובאחד 

־מיצוב יישובי המועצה כקהילה פעי
לה וספורטיבית עם מותג של איכות 
חיים ואיכות סביבה, להנהיג פרויקט 
את  להגדיל  בריא",  חיים  "אורח  של 
שיעור העוסקים בספורט ובפעילויות 

־גופניות, להטמיע את המודעות לפ
עילות גופנית, החל מהגיל הרך ועד 

־לגיל השלישי. לשם כך פועלת המו
עצה לפיתוח שבילי הליכה, מסלולי 
בתוך  אופניים  ושבילי  בשדות  ריצה 

ובין היישובים.

של בשלושה  תפעל  האב  ־תכנית 
יצמח  הראשון,  השלב  עיקריים:  בים 
מלא  פעולה  שיתוף  תוך  מהיישובים 
עם התושבים וכולל: הפעלת והרחבת 
הפעלת  התושבים,  צרכי  לפי  החוגים 

־תחרויות לילדים ולנוער, הנהגת טור
נירים בתוך היישובים וביניהם, בניית 
מתקני ספורט, חידוש מתקנים קיימים 

ושמירה על תחזוקת מתקני הספורט. 
בחלק השני, פועלת התכנית בתוך 

־"אשכולות" המועצה, במסגרתה יופ
־עלו חוגים ופעילויות ספורט במתק

ני הספורט במוסדות החינוך, החוגים 
הלי ליום  בהמשך  יתקיימו  ־לילדים 

מודים, משעות אחה"צ. בשעות הערב 
להורים  ופעילויות  חוגים  יתקיימו 
ולמבוגרים. המועצה תשתתף במימון 
החוגים שיוכרו ויפוקחו על ידה, עד 

30% מעלות החוג. 
הוא  התכנית  של  האחרון  השלב 
המרכזית,  הפעילות  האזורי.  השלב 
האזורית והארצית. במסגרת התכנית, 
גדולים  אירועים  יופעלו  זה,  בשלב 

־לכל תושבי המועצה והיישובים הש
כנים ביניהם: צעדת באר טוביה, מרוץ 

פס הילדים,  טריאתלון  טוביה,  ־באר 
טיבל אופניים, פסטיבל בריאות ועוד.

אב  תכנית  שהכין  דקל,  שוקי  דר' 
־לקידום הספורט במועצה מציין "תכ

נית האב היא חשיבה עתידית עם חזון, 
־מטרות ויעדים לקידום ולטיפוח תר

בות הספורט בקרב התושבים. התכנית 
־מהווה כלי למקבלי ההחלטות במוע

בריא  חיים  ואורח  ספורט  לטפח  צה 
לזכו ויעיל.  מתוכנן  מושכל,  ־באופן 

תה של המועצה האזורית באר טוביה, 
להוציא  לומר שהיא החלה  יכול  אני 
לפועל חלק מההמלצות כבר מהשנה, 

המוע תנועה.  כדי  תוך  שנקרא  ־מה 
צה שזיהתה את הספורט כחלק מסל 

־השירותים שיש להעמיד לטובת התו
הדרך  בראשית  כבר  החליטה  שבים, 

־למקד את הפעילות לכל תושבי המו
עצה. ואף הכפילה את תקציב הספורט 
החל משנת 2013, במטרה לתגבר את 

־הספורט העממי והקהילתי, מבלי לג
רוע מתקציב הספורט התחרותי."

־אורי צבעוני, מנהל מחלקת הספו
־רט במועצה, מציין "בימים אלו הגש
הנגזרת מת ־תי את תכנית העבודה 

ואירועי  פעילות  וכוללת  האב  כנית 
ספורט רבים בכל ענפי הספורט. חלק 

והתכ לפעול  החלו  כבר  ־מהתכניות 
נית כולה תיושם על פי לוחות הזמנים 
קפיצת  שנראה  מאמין  אני  שנקבעו. 
הספורט  בתחום  משמעותית  מדרגה 

במועצה."

מועצה 
בתנועה

־הטקס נחתם במופע התעמלות ואקרובטי
קה צבעוני ומרשים. 

המוע מציעה  הצהריים  אחר  ־בשעות 
צה מגוון עשיר של עשרות חוגים שונים 
לכלל תושבי המועצה: כדורסל, קט־רגל, 

־התעמלות נשים, אופניים, טניס, אקרוב
־טיקה, כושר קרבי, הוקי גלגיליות, בדמי

נטון, טניס שולחן, קארטה ועוד.
־בברכתו, בתחילת הטקס, ציין אורי צב

עוני, מנהל מחלקת הספורט במועצה כי 
בשנה  ש"ח  מיליוני  משקיעה  "המועצה 
לשמור  במטרה  הספורט  ופיתוח  בקידום 
על מועצה בתנועה. תיכון באר־טוביה זכה 
גופני,  בחינוך  ארצי  חינוך  בפרס  השנה 

־והדבר מעיד על המקום המרכזי של הס
פורט בחיי הקהילה שלנו". 

בימים אלה עמלה המועצה על תכנית 
ספורט שנתית, שהוזמנה על ידי המועצה 
ידי דר' שוקי דקל, בשיתוף  ונכתבה על 
הציבור,  ובשיתוף  ספורט  ומאמני  מורי 

הרא מרכזיות:  נקודות  בשתי  ־ועוסקת 
במימון  ותשתתף  תרחיב  המועצה  שונה, 
לרווחת  מועצתיים  באשכולות  חוגים 

תשתיות  הקמת  השניה,  המועצה.  ילדי 
מר אלה  בימים  כבר  ספורט.  ־לפעילות 

גישים התושבים את השינוי. בבתי הספר 
וביישובים נבנים מגרשי ספורט משולבים 
גם  משופצים,  קיימים  מגרשים  חדשים, 

הבריכה בערוגות
־תשופץ ותקורה ויוקם מרכז ספורט ופ

נאי בסביבת היישובים המערביים.
המרכז עתיד לשמש את תושבי המועצה 
ובנוסף גם את מוסדות החינוך בפעילויות 
אופניים  שבילי  הוכשרו  שלהם.  הספורט 
והליכה, לצידי הנחלים במועצה, שרבים 
כבר נהנים מהם, במטרה לשמור על גוף 

בריא ונפש בריאה.
דר' שוקי דקל מציין כי "המועצה רואה 
בקידום הספורט חשיבות רבה ולכן עושה 
רבות על מנת לתקצב את ענפי הספורט 

־השונים ולעודד פעילות ספורטיבית מג
וונת. אנשי הספורט של המועצה עמלים 

רבות על מנת לזהות כישרונות צעירים
הכלים  כל  את  להם  ולהעניק  בספורט 

הפוטנ את  להגשים  מנת  על  ־הדרושים 
ציאל הגלום בהם."

מועדון 
 
 טניס

שולחן

אופניים חוג 
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שומרים על 
הסביבה

שבוע כדור הארץ במועצה האזורית באר טוביה:

במסגרת ציון יום כדור הארץ הארצי 
ההחליטו מחלקות החינוך ואיכות הסבי
הבה במועצה לערוך שבוע הסברה בנו

קיימות  והטמעת  הסביבה  איכות  שא 
ומיחזור לתלמידי המועצה.

־בכל בתי הספר היסודיים קיבלו התל
־מידים הרצאה מקיפה שכללה מצגת בנו

שא איכות הסביבה וחסכון באנרגיה, צפו 
הש ואף  מהצגות  נהנו  בנושא,  ־בסרטים 

תתפו בסדנאות מיחזור שונות.
הוקרן  "נופים"  היסודי  הספר  בבית 

 E  - וול  האנימציה  סרט  א'־ג'  לכיתות 
שעוסק בין היתר בתרבות צריכה ובזיהום 

־אוויר. תלמידי שכבה ד' הכינו תיבות קי
נון מקרטונים של חלב ותלמידי שכבה ו' 
בנו יחד עם הוריהם כורסאות מבקבוקים 

ממוחזרים.
הוקרן  "מבואות"  היסודי  הספר  בבית 
א',  לכיתות  הקיסרים",  "משפחת  הסרט 
העוקב אחרי עדר פינגווינים במשך שנה 

אנטא לאורך  בנדידתם  ומתרכז  ־שלמה 
מרגשות  טבע  תופעות  הכוללת  רטיקה 

ושונות של לידה, מוות, חיזור, הזדווגות, 
הישרדות ועוד. בנוסף נהנו תלמידי בית 
וששון  "שמחה  סביבתית  מהצגה  הספר 
ההצגה  הירוק,  הדוב  מבית  בזבל"  חיים 
מעבירה את המסר החשוב שהפסולת שלנו 
ומלמדת  למשאב  ממטרד  להפוך  יכולה 

מושגי סביבה בסיסיים.
הקימו  חזון"  "יד  היסודי  הספר  בבית 
התלמידים שוק אביב של משחקי יד שניה 
והכינו תיקים ממוחזרים מחולצות ישנות. 
קיימו  "רגבים"  היסודי  הספר  בבית 

"שעת כדור הארץ" בכיתות שכללה כיבוי 
־אורות וחלוקת סטיקרים להעלאת המוד

עות בנושא צמצום צריכה.
לה והסברה  חינוך  תכנית  ־במסגרת 

נגה  הפסולת,  והפחתת  הקיימות  טמעת 
שמיר, רכזת תחום מדעים של בית ספר 

בגי כיף  יום  טוביה, ארגנה  ־תיכון באר 
מהגי סלט  הכנת  שכלל  הלימודית  ־נה 

נה האקולוגית, פיתות בטאבון ופעילות 
יצירתית עם בקבוקי פלסטיק ולשוניות 

של פחיות.

במסגרת חזונה של המועצה האזורית באר טוביה כמועצה ירוקה הדואגת להנחיל את ערכי איכות הסביבה 
במוסדות החינוך, הפעילה המועצה בחודש האחרון פעילויות חווייתיות שונות במטרה לעביר את מסר המיחזור

הפנינג ספורטיבי נודד
במסגרת תכנית "קיץ חם במועצה האזורית באר טוביה", המועצה האזורית גאה להביא לכל יישובי 

המועצה הפנינג ספורטיבי נודד הכולל שש תחנות ספורט לכל המשפחה
המועצה האזורית באר טוביה מקדמת פעילויות 
להעלאת  רבות  ופועלת  ומגוונות  שונות  ספורט 

המודעות בנושא אורח חיים בריא. 
־בקיץ הזה, במסגרת תכנית "קיץ חם במועצה האזו

רית באר טוביה" יוזמת המועצה הפנינג ספורטיבי נודד. 
־ההפנינג שכולל בתוכו שש תחנות ספורט לכל המש

פחה, ינדוד מיישוב ליישוב ויזמין את תושבי היישוב 
והיישובים הסמוכים להצטרף לחגיגת הספורט. מועד 

פעילות הספורט מתואמת מראש עם נציגי היישוב.
25 שקי אג־  במתחם יוצבו תחנת קיקבוקס המכילה
רוף עומדים, תחנת טרמפולינות וכדורים הכוללת 20 
טרמפולינות ו־20 כדורים, מסלול מכשולים "קרבי" 
הכולל 16 צמיגים, 8 קורות שיווי משקל ו 2 מנהרות 
זחילה, תחנת תיפוף הכוללת 50 עמדות תיפוף, תחנת 

פלונטר ואימון במתקני היישוב על ידי מדריך.
ובאח ־הפעלת המתחם במימון מלא של המועצה 

ריות היישוב ומחלקת הספורט.
במועצה:  הספורט  מחלקת  מנהל  צבעוני,  אורי 

־"המועצה מודעת לצמא הרב של ילדי המועצה לפעי
לויות חברה, ספורט ותרבות בעיקר בתקופת החופש 
הגדול. אנו רואים אחריות וחשיבות גבוהה ביצירת 
מגוון פעילויות לשעות הפנאי של הנוער והמבוגרים, 

בעיקר בחודשי הקיץ, לכן הקמנו את תכנית הפנינג 
ספורטיבי נודד. 

בין היתר, תכנית "קיץ חם" שיזמה מחלקת החינוך 
כוללת  טוביה  באר  האזורית  המועצה  של  והספורט 
בתוכה ימי כיף מועצתיים בבריכת "שפיים" ו"ימית 
כדור־רשת  קט־רגל,  ליגת  כדורסל,  מחנה   ,"2000
פתוחים  ספורט  אולמות  התעמלות,  אימוני  נשים, 

־לרווחת התושבים, מופעי מחול, הצגות לילדים ומ
בוגרים ועוד.

הפנינג ספורטיבי נודד במושב אביגדור
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לרגל יום ירושלים אירח בית הספר היסודי "רגבים" 
כיתות קאמריות, מבתי ספר יסודיים שונים, המנגנות 

הבכלי הקשה, פריטה ונשיפה לקונצרט "נפגשים ומנג
נים מוזיקה". האירוע התקיים בשיתוף תכנית "קרב" 
המובילה את תחום הנגינה במוסדות החינוך. החגיגה 

הש סבב  כשבכול  סבבים,  בשני  נערכה  ההמוזיקלית 
תתפו בתי ספר אחרים. 

מוזיקליים משכבות  הרכבים  בסבב הראשון השתתפו 
ו' של בתי הספר "רגבים" ו"נופים" מהמועצה האזורית 
באר טוביה ובית הספר "מורשה" מהמועצה האזורית חוף 

־אשקלון. בית הספר "רגבים" הציג בקונצרט שלושה הרכ
בים מוזיקליים: מקהלת בית הספר בניצוחה של פאולינה 
ששרה מחרוזת שירי ירושלים, כיתת מנדולינות וחליליות 
בניצוחן של הלנה כהן ואלאונורה גולובב וכיתת דרבוקות 
בניצוחו של צביקה דרכמן. בית הספר "נופים" הציג כיתת 

־מנדולינות, חליליות ויוקללה בניצוחם של סילביה קוש
ניר, גיתית חיון ונמרוד קריספיל והרכב דרבוקות בניצוחו 

של מישל אדמון. בית הספר "מורשה" הביא לקונצרט את 
המשלחת הצעירה ביותר הכוללת תלמידי כיתות ג'־ד' 
שהציגו הרכב מנדולינות וחליליות בניצוחן של תקווה 
על  )תיפוף  סינקופה  והרכב  אברהם  ורחל  אביב  ענבל 

דליים( בניצוחה של אסתר פרקין.
־בסבב השני השתתפו כיתות הרכבים מוזיקליים מש

כבות ו' של בתי הספר "רגבים" מהמועצה האזורית באר 
טוביה, "שדות יואב" מהמועצה האזורית יואב, "חופים" 
מקיבוץ יד מרדכי ו"עציון" מקריית מלאכי. בית הספר 

וחליליות במחרו יואב" הציג הרכב מנדולינות  ־"שדות 
זת שירי חיים חפר בניצוחן של ברוריה כהן ואלאונורה 
גולובב והרכב סינקופה )תיפוף על דליים( בסגנון סמבה 
בניצוחה של אסתר פרסקי. בית הספר "חופים" הציג גם 
הוא הרכב סינקופה בסגנון קליפסו, בניצוחה של אסתר 
מנדולינות,  על  ניגנו  "עציון"  המדרשה  בנות  פרסקי. 
גיטרות וחליליות, מחרוזת שירי ירושלים, בניצוחה של 

תקווה ענבל אביב.

 נפגשים
ומנגנים מוזיקה 

 חגיגה מוזיקלית בבית הספר היסודי "רגבים"
סחפה את התלמידים ואת צוות ההוראה  היה שמח!

התלמידים בחרו בין עבודה עם בקבוקי 
מח או  קופה  והכנת  משומשים  ־פלסטיק 

זיק עפרונות לבין עבודה עם לשוניות של 
בנוסף  ועשיית צמיד או שרשרת.  פחיות 

מגזינים  למחזר  כיצד  התלמידים  למדו 
והכינו מהם אהילים. 

פעילות חוויתית נוספת שארגנה, נגה 
לתלמידי  ספורט  יום  אירוע  היא  שמיר, 

־התיכון שכלל שמונה תחנות שונות שכו
־לן הוכנו מחומרים ממוחזרים. את הפעי

לות הכינו והעבירו נציגי הוועדה הירוקה 
לתלמידי קבוצת תעשיידע משכבת ז' וכן 

ח'.  משכבת  המדעית  העתודה  תלמידי 
־במסגרת הפעילות חולקו התלמידים לק

בוצות וביצעו משימות תחרותיות שונות. 
כל הציוד ביום פעילות זה היה מחומרים 
הספורטיביות:  התחנות  בין  ממוחזרים. 

־בייסבול, גולף, באולינג, בול פגיעה, כדו
־רגל, שדה מוקשים ומשימות שיתוף פעו

לה ומחשבה שיתופית. 
הסביבה  איכות  על  לשמירה  המסר  את 
אותו  ובהמשך  הלאה  התלמידים  מעבירים 
תעשיידע  קבוצת  תלמידי  הגיעו  שבוע, 
משכבת ז' לבית הספר "יד חזון" ופגשו את 

־תלמידי כיתה ד', שם הציגו בפניהם את הק
מפיין הפירסומי שהעלה אותם לגמר הארצי. 
לאחר מכן, יצאו לסיור בגינה של "יד חזון". 
בהמשך היום תלמידי בית הספר "יד חזון" 
הגיעו לגינה הלימודית שבתיכון והשתתפו 

ביום הספורט מחומרים ממוחזרים. 
לאיכות  המחלקה  מנהלת  נוה,  עדנה 
טוביה  באר  האזורית  "המועצה  הסביבה: 
של  קודים  להטמעת  רבה  חשיבות  רואה 
התנהגות מקיימת וטיפוח הסביבה בקרב 

תושביה. 
על  הושקעו  ש"ח  מיליון  כחמישה 
מיחזור  מרכזי  בהקמת  המועצה  ידי 

־ומפג"שים ביישובים וכתוצאה מכך התו
שבים ממחזרים כמויות אדירות בהשוואה 

המו בארץ.  והמועצות  היישובים  ־לשאר 
עצה האזורית באר טוביה מחזיקה בתואר 
המועצה הירוקה ביותר בארץ מזה מספר 
ענפה  סביבתית  לפעילות  הודות  שנים, 

וחינוך לסביבה ירוקה."

נציגי הוועדה הירוקה של תיכון באר טוביה עם המורה נגה שמיר

אירוע "נפגשים ומנגנים מוזיקה" 
בבית ספר "רגבים"
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שירותים  מספקת  טוביה  באר  האזורית  המועצה 
לתושביה בתחומי החינוך, התשתיות הביטחון ועוד. 
הפרט,  ברמת  מכך חשובים השירותים  פחות  לא  אך 
והליווי  הייעוץ  שמעניקה המועצה, בתחום התמיכה, 

האישי בכל תחומי החיים. 
במסגרת הפרויקטים הרבים הנמצאים תחת המטרייה 
למצוא  ניתן  חברתיים  לשירותים  המחלקה  של  הרחבה 
הביניים,  לחטיבת  הכנה  הורים,  הדרכת  בנושא  תכניות 
סדנאות בישול, גרפיטי, צילום, מוזיקה, רכיבה טיפולית 

ועוד. 
אורלי אהרון, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 
מציינת כי "העבודה הסוציאלית מושתתת על חוקים 

־כגון: חוק הנוער, חוק הסיעוד וחוק חסרי הישע ומעני
קה מענה לכל בעיה ברמת הפרט והמשפחה ביישובים. 
האוכלוסייה  של  והעצמה  לחיזוק  פועלת  המחלקה 

־על ידי מתן כלים לתפקוד נורמטיבי, בגישה מערכ
תית בהסתכלות על בעיות הפרט, המשפחה, הקבוצה 

והקהילה".

הגיל הרך

במסגרת הגיל הרך פועלת תכנית "ראשית" המיועדת 
למשפחות עם ילדים בגיל הרך שמטרתה חיזוק ההורות 

־ושכלול הכישורים ההוריים, המושתתים על תמיכה רג
־שית ואחריות חינוכית. במסגרת התכנית, נפגשת העוב

דת הסוציאלית עם ההורים בבית המשפחה אחת לשבוע, 
במקביל,  ותמיכה.  הכוונה  ייעוץ,  הדרכה,  להם  מעניקה 
פעילויות  ומבצעת  "שחקית"  המשפחה  לבית  מגיעה 
המשותף  המשחק  דרך  והילדים.  ההורים  עם  חוויתיות 
לומדים ההורים והילדים ערכים כמו סבלנות, אחראיות, 

חלוקת תפקידים, שיתוף פעולה ועוד.

בתי ספר יסודיים
למחל בצמוד  עובדת  חברתיים  לשירותים  ־המחלקה 

קת החינוך במועצה ולמוסדות החינוך. במושב בית עזרא 
־קיימת מועדונית המעניקה מענה לצרכים רגשיים ולימו

דיים לכ־15 תלמידים מהאזור, המופנים על ידי בתי הספר 

השונים ומחלקת החינוך במועצה. הילדים מקבלים סיוע 
בהכנת שיעורי בית, חוגים וגם ארוחת צהריים.

בני נוער
־המחלקה עובדת בשיתוף פעולה עם התיכון האזורי באר טו

ביה והצוות החינוכי במסגרת הטיפול בבני הנוער הן במישור 
הפרטני והן בהפעלת תכניות קבוצתיות כגון: רכיבה טיפולית 

ו"מעגל בנים" להעצמה רגשית, חברתית ולימודית לנערים.
במסגרת העבודה הקהילתית עם בני הנוער ביישובים 

־מזהים העובדים הסוציאליים במחלקה את המצבים והת
־חומים שכדאי לחזקם אצל בני הנוער, ופועלים באמצ

נערכת  במקביל,  ופרטנית.  קבוצתית  התערבות  עות 
עבודת מניעה והסברה בנושא שימוש בחומרים מסוכנים 

ביישובים ובתיכון האזורי. 
־המחלקה מספקת סדנאות שונות ליישובי המועצה שמ

טרתן, העשרת תרבות הפנאי לבני הנוער והרחבת תחומי 
העניין והעיסוק שלהם. בין הסדנאות ניתן למצוא: סדנת 

־בישול, סדנת גרפיטי, סדנת צילום, סדנת מוזיקה, סד

המחלקה לשירותים   חברתיים למענכם
 אנשי המחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית באר טוביה 

מעניקים לתושבי המועצה מגוון רחב של שירותים ברמת הפרט, הדרכות הורים, 
סדנאות לנוער, סדנאות לגיל השלישי ומסגרות לגיל הרך
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המחלקה לשירותים   חברתיים למענכם
נאות כישורי חיים לבני נוער בכלים של דרמה, טיפול 

באומנויות, פעילות חוץ ושיחות קבוצתיות.
בתחום האכיפה פועלת סיירת "הורים ערים" המורכבת 
מקבוצה של הורים מתנדבים אשר עברו הכשרה ויוצאים 
בני  של  הבילוי  במוקדי  בוגרת  נוכחות  ולהפגין  לסייר 

־הנוער. הקבוצה פתוחה למצטרפים חדשים. במקביל, רו
שתו מוסדות החינוך במועצה במצלמות אבטחה.

־בנוסף, מעניקה התכנית חלופות בריאות ומהנות לש
עות הפנאי בכל יישובי המועצה. 

הורים
במסגרת התמיכה הרחבה שמעניקה המועצה לתושביה 
ניתן למצוא תכניות מגוונות שתומכות בהורים לאורך 
שלבי ההתבגרות של ילדיהם, החל מהגיל הרך־ סדנאות 

־להורים בגנים, דרך הכנת ההורים והילדים לחטיבת הבי
ניים, ועד התמודדות עם אתגרי גיל ההתבגרות באמצעות 
סדנאות והרצאות ביישובים. המחלקה רואה חשיבות רבה 

־בתפיסה מערכתית, בה משולבים גורמי הקהילה, המשפ
חה והפרט, לכן מרבית הסדנאות ביישובים ובבתי הספר 

מתקיימות בשיתוף ההורים והילדים. 
־"מועדון הורים" הינה תכנית משותפת למחלקה לשירו

תים חברתיים, מחלקת החינוך במועצה והרשות הלאומית 
למלחמה בסמים ואלכוהול, ומעניקה סדרה של הרצאות 
ה"נודדות" בין היישובים. בין נושאי ההרצאות: מאפייני 

־גיל ההתבגרות והתפקיד ההורי, סיכונים ושימוש בחומ
־רים בגיל ההתבגרות, הורות לילדים עם לקות קשב ורי

כוז, השימוש ברשתות החברתיות בגיל ההתבגרות ועוד.

משפחה וזוגיות
המחלקה מנהלת תחנה לטיפול משפחתי וזוגי שנותן 

אור לכך.  הזקוקים  וזוגות  למשפחות  וייעוץ  ־מענה 
היועצות  את  ומדריכה  התחנה  את  מנהלת  אהרון,  לי 
השירות  למשפחות.  השירות  את  שמעניקות  הזוגיות 
ניתן לתושב במחיר סמלי הואיל והמועצה משתתפת 
למועצה  ייחודי  בשירות  מדובר  השוטפות.  בהוצאות 

האזורית באר טוביה.

אוכלוסיית הגיל השלישי
מת במועצה  השלישי  הגיל  באוכלוסיית  ־הטיפול 

הקשיש  בבית  סיוע  הפרט,  ברמת  תחומים:  לשני  חלק 
במס לקשיש.  ותרבות  פנאי  פעילויות  הכלל,  ־וברמת 

גרת הסיוע בבית הקשיש מגישה העובדת הסוציאלית 
את הבקשה ל"חוק סיעוד" ומנהלת עבורו את כל נושא 
לקבלת  עד  הלאומי  הביטוח  מול  והאישורים  הבקשות 

־הסיוע. במסגרת פעילויות פנאי ותרבות לקשיש העו
בדת הסוציאלית פועלת מול מרכז היום האזורי לקשיש 
ה"מייסדים" ובמקביל מפעילה בכל יישוב, אחת לשבוע, 
פעילות בוקר במועדון היישובי, הקשישים נהנים מחוג 

־מלאכת יד, התעמלות, שירה במקהלה ופעילויות הע
שרה נוספות. 

־תחום נוסף הוא תמיכה ופעילות ייחודית לקבוצת ני

צולי השואה במועצה. במושב באר טוביה מתכנס אחת 
ובהנחיית  המועצה  של  השואה  ניצולי  מועדון  לשבוע 
מנהלת עמותת "עמך" מקבלים הניצולים חוג התעמלות 

המשלב בין הגוף לנפש. 

מתנדבים
מחלקת המתנדבים של המועצה האזורית באר טוביה 
מתנדבים  לגייס  דואגת  המחלקה  לשנה.  משנה  גדלה 
חדשים ולנתב אותם לפעילויות התנדבותיות במסגרות 

־המועצה השונות, לפי יכולתם ובהתאם לצורך. המתנד
־בים נהנים גם מסיפוק אישי ומהכרה על פעילותם. המח

לקה דואגת לערוך להם השתלמויות בעת הצורך . 

מועדון קהילתי
המועדון הקהילתי מציע לתושבי המועצה קורסים של 
יזמות עסקית, בשיתוף פעולה עם מט"י קריית גת )מרכז 
טיפוח עסקים(, כלים לבידול ושיווק העסק העצמאי ועוד.

מועדון הוותיקים במועצה:
הגיל  לאוכלוסיית  מעניק  במועצה  הוותיקים  מועדון 
השלישי פעילויות פנאי והעשרה כגון: הרצאות, חוגים, 
טיולים וימי כיף. התושבים הוותיקים נהנים גם מאירועי 
"בוקר של כיף" של מחלקת התרבות של המועצה בהנחה 

משמעותית ומופעים חווייתיים בנושאים שונים ועוד.

שירותים 

חברתיים
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הרבים מבני הנוער מבינים את ההזד
המנות שטומן בחובו החופש הגדול לע

זמנית. עבודה  גם אם  כלכלית,  צמאות 
הבחופש הגדול אמנם גוזלת זמן, אך מס
פקת מאוד ומותירה גם פנאי לבילויים.

בני נוער העובדים בחופש מרוויחים לא 
רק כסף, אלא גם שיעורים חשובים לחיים 
על אחריות אישית ועצמאות. מעבר לזה, 
הנוער  לבני  נותנת  שהעבודה  המסגרת 

שע מהם  מונעת  הגדול  החופש  ־במהלך 
ולהעריך  ליהנות  להם  מאפשרת  מום, 
עד  וכן למצות  הפנאי,  כראוי את שעות 

־תום את הפעילויות המהנות ואת המפג
שים עם החברים.

המועצה  של  הנוער  בני  עם  שוחחנו 
־האזורית באר טוביה, שבחרו לעבוד בחו

פש הגדול ושמענו מהם על הסיבות לכך, 
במה הם עובדים וכיצד הם מתכננים לשלב 

בין עבודה לבילויים.
ממושב  וחצי   17 בת  ברששת,  עמית 
שתולים, עובדת כמעט שנה בלונה פארק 
תל אביב. במסגרת עבודתה, אחראית על 
מוכרת  האוכל,  שבמתחם  העובדים  צוות 
בחרה  למה  כשנשאלה  בקופות.  ועובדת 

רא "דבר  ענתה  החופש  בתקופת  ־לעבוד 
שון, אני מכירה אנשים מדהימים במסגרת 
העבודה וזה ממש כיף. דבר שני, אני רוצה 
יחד עם המשלחת של  לטוס בשנה הבאה 
כספי  בסכום  מדובר  לפולין.  הספר  בית 
ההורים  על  להקל  רוצה  ואני  גבוה  מאוד 

שלי ולהיות שותפה לנטל הכספי. בנוסף 
יש לי הוצאות נוספות של בילויים וקניות 
ואני רוצה להרגיש חופשית לעשות הכל". 
עצמה  להעסיק  דואגת  שעמית  מסתבר 

סיפ פארק,  בלונה  העבודה  מלבד  ־היטב. 
רה לנו עמית שהיא רוצה להתחיל בעבודה 
נוספת באולם אירועים באשדוד. "אני לא 
רק עובדת. אני משחקת בנבחרת כדורסל, 
בתנועה  ומדריכה  קרבי  בכושר  מתאמנת 
במושב בצרון. אפשר לשלב הכל עם תכנון 
נכון של הזמן ושל משמרות העבודה". איזה 
טיפ את יכולה לתת לעובד החדש? "ברמה 
האישית, הדבר שהכי מניע אותי בעבודה זו 
המוטיבציה והרצון להצליח. לכן, ממליצה 
שאם כבר בחרתם לעבוד בחופש אז כדאי 
שתעשו זאת מתוך מקום של רצון אמיתי 

וכך תיהנו הרבה יותר מהעבודה".

עוזיהו  18 ממושב שדה  בן  פדלון  דור 
באר  בתיכון  שיער  עיצוב  במגמת  לומד 
טוביה ובזמנו הפנוי עובד בעיצוב שיער. 

־"מבחינתי לעצב שיער זו לא ממש עבו
דה אלא תחביב שאני מקבל ממנו תמורה 
צובר  וכך  הנאה  וגם  כספית  גם  כפולה: 
לעתיד  מאוד  לי  שחשובים  וידע  ניסיון 
המקצועי שלי". דור עובד בעיצוב שיער 
מזה שנתיים ואף זכה במקומות הראשונים 

שנע בינלאומית  שיער  עיצוב  ־בתחרות 
העולמי.   omc ארגון  בחסות  בארץ  רכה 
"אני איש של עבודה, לכן, בחופש הגדול 
נוספת כי אני  אני רוצה לעבוד בעבודה 
רוצה לממן לעצמי טיסה לפולין ולהוציא 
רישיון ואני לא אוהב להיות תלוי בהורים 
שלי. יש לי אחים קטנים ואני מספיק גדול 

כדי לממן את הוצאותי בעצמי". 
מתן אחרק, בן 18 ממושב ערוגות, עובד 
מזה 3 שנים בחברת "כיף לכל" בהפקות 
עבודתו  במסגרת  הולדת.  וימי  אירועים 
האינטראקציה  תחנות  את  מתן  מפעיל 

־באירועים השונים. "אני אוהב את העבו
דה שלי כי יוצא לי להסתובב בכל הארץ 
ולהכיר אנשים מדהימים. אני נהנה בעיקר 
והילדים."  האנשים  עם  מהאינטראקציה 
בחופש הגדול אתה לא מעדיף להיות עם 
אני  תמיד.  "לא  בבריכה?  או  בים  חברים 
את  להרוויח  לי  חשוב  כי  לעבוד  מעדיף 
הכסף שלי בעצמי. יש לי שאיפות שאני 
רוצה להגשים אותן לבד. כמו לטוס לחו"ל 

לפני הצבא או להוציא רשיון." איך אתה 
מצליח לשלב בין עבודה ללימודים? "זאת 
לא בעיה כי רוב האירועים הם בערב אחרי 

שעות הלימודים". 
תרה ליכטנר, בת 18 ממושב ניר בנים, 
להיותה  במקביל  עבודות  בשתי  עובדת 
תרה  עובדת  שבוע  בסופי  י"ב.  תלמידת 
הבוטיק  בקונדיטורית  משמרת  כאחראית 
של אייל מיכאלי במושב ניר בנים ובמהלך 

־השבוע כמלצרית בקפה ג'ו. "תמיד עבד
תי בשתי עבודות. אני מצליחה לשלב בין 
רוצה  ואני  ולחברים  ללימודים  העבודות 
להרוויח את הכסף שלי בעצמי. חשוב לי 
לעזור להורים ולממן לעצמי את הדלק, את 
הבילויים ואת הטיסה לפולין". אז איך את 
מצליחה לשלב בין שתי עבודות ללימודים? 

־"אני קובעת לעצמי משמרות בהתאם לבג
רויות שיש לי ומתכננת לי מראש את הלו"ז 
להצליח  גדולה  מאוד  אחריות  זאת  שלי. 
לשלב בין שתי עבודות בלי לפגוע בציוני 
הבגרויות אבל נראה שעד עכשיו אני עושה 
זאת היטב". ומה התכניות לחופש הגדול? 
"ללא ספק בחופש אני רוצה לעבוד הרבה 

־יותר. השאיפה שלי היא לעבוד כל יום ול
שלב את זה עם חברים בערב".

לעבוד  החלטה  לפני שתקבלו  רגע  אז 
בחופשה, הכנו במיוחד עבורכם את עשרת 
עבודה  שמחפשים  הנוער  לבני  הדיברות 

־וכל מה שחשוב לדעת על זכויותיכם כנו
ער עובד. שיהיה לכם בהצלחה.

לרגל פתיחת חופשת הקיץ, קול טוביה גאה להציג:

שלוש 
ארבע, 

ולעבודה
החופש הגדול מספק לבני הנוער הזדמנות לצאת ולהצטרף למעגל 

העבודה, בדרכם לעצמאות כלכלית  קול טוביה מציג: המלצות, הצעות, 
כללים, וחוקים שכדאי לדעת בדרך לעבודת הקיץ  פרויקט מיוחד

מתן אחרק בן 18 ממושב ערוגות

דור פדלון בן 18 ממושב שדה עוזיהו

נוער



17קול טוביהיולי 2013 | תמוז תשע"ג

 עשרת הדיברות
למחפשי העבודה:

1  דרך מעולה למצוא עבודה 
היא דרך מכרים, חברים ובני 

משפחה. אולי במקומות 
העבודה שלהם ישנה עבודה 
מתאימה לתקופת החופשה, 

אולי יהיו להם רעיונות על 
מקומות עבודה בהם עבדו או 

עובדים.
2  הפגינו נכונות והתלהבות - גלו 

נכונות וזמינות להגיע לראיון 
העבודה ולהתחיל בעבודה 

במועד שיקבעו לכם. 
3  אל תהיו בררנים מדי לגבי 

העבודות המוצעות לכם, אבל 
דעו להתאים את העבודה 

ליכולות שלכם. עבודות רבות 
המוצעות לבני נוער דורשות 

יכולת פיזית ברמה כזו או 
אחרת, עמידה ממושכת, 

הרמת ארגזים ועוד. 
4  הגיעו בזמן לראיון העבודה. 

בררו מראש את הכתובת 
המדויקת ואיך כדאי להגיע. 

5  הקשיבו בתשומת לב לשאלות 
המראיינים וענו בקצרה 

ובענייניות. 
6  הכינו שאלות אותן חשוב 
לכם לשאול בעת הראיון: 

מה עליכם לעשות במסגרת 
התפקיד? מהן שעות 

העבודה? מהו השכר לשעה 
או השכר החודשי? אם מדובר 

על עבודה במשמרות? האם 
יש הסעות? כיצד מחולקות 

המשמרות ועוד. 
7  אל תחתמו על חוזה עבודה 

אלא לאחר שתראו אותו 
להורים או למבוגר אחר 

שאתם סומכים עליו. בקשו 
לקבל לידיכם עותק מכל 

מסמך עליו תתבקשו לחתום 
ושמרו עליו. 

8  אל תתייחסו לעבודה כמשהו 
קצר טווח. יכול להיות 

שמעבודת הקיץ יתפתחו 
יחסי עבודה, לאורך זמן. 

9  בראיון עבודה ישאלו לגבי 
ניסיון. זה בסדר אם אין 

לכם, בדרך כלל בני נוער הם 
חסרי ניסיון בעבודה. יחד עם 

זאת, אם יש לכם כישורים 
מיוחדים בעקבות תחביבים 
או התעניינות אישית, כאלה 
שיכולים לעזור בעבודה, זה 

המקום לציין אותם. מעסיקים 
מחפשים חבר'ה רציניים, 

אחראיים, שאפשר לסמוך 
עליהם. חשוב שתראו ככאלה 

ובעיקר שתהיו כאלה. 
10  התקבלתם לעבודה? 

בהצלחה! עכשיו הכי חשוב 
הוא לדעת ליהנות ממנה 

ולהפיק את המיטב. זיכרו ־ 
זו לא חייבת להיות עבודה 

זמנית. לכן השקיעו בעבודה, 
תיהנו ממנה והכי חשוב 

השתדלו לשלב אותה יחד עם 
פעילויות חברתיות ובילויים, 

כי בחופש הגדול צריך גם 
לבלות.

דעו את 
זכויותיכם

במ ואכיפה,  הסדרה  מינהל  ־בסיוע 
הז את  עבורכם  ריכזנו  החינוך,  ־שרד 

כויות המגיעות לצעירים ואת הנדרש 
ממעסיקים בהעסקת בני נוער: 

שכר מינימום - כדאי שתדעו ששכר 
גיל,  פי  על  מסווג  בישראל  המינימום 
ומתחלק כך: בני נוער עד גיל 16 יקבלו 
לפחות 16.59 ש"ח  לשעת עבודה, בני 
נוער בגילאי 16 עד 17 יקבלו לא פחות 
מ־ 17.77 ש"ח לשעת עבודה, בני נוער 
בגילאי 17 עד 18 יקבלו שכר בסך 19.67 
ש"ח לכל שעת עבודה, ובני נוער מעל 
בישראל,  גיל 18, כמו כל מבוגר אחר 
חייבים לקבל לפחות 22.04 ש"ח לכל 

שעת עבודה.
גיל העסקה - במהלך חופשת הקיץ 
14 ומע־  מותר להעסיק בני נוער מגיל
לה, אולם רק בעבודות קלות שאין בהן 

כדי להזיק לבריאותם והתפתחותם. 
יפנקס עבודה ואישור רפוא - מע־

חייב  נוער  בני  להעסיק  המבקש  סיק 
לוודא כי ברשותם פנקס עבודה שהוצא 
רפואי  ואישור  התעסוקה  בלשכות 

־שניתן על ידי רופא המצביע על כשי
רותם לעבודה.

שעות עבודה - בני נוער מגיל 14 
שעות   8 עד  להעסיק  מותר  ומעלה 
ביום ועד 40 שעות בשבוע, לא יאוחר 
מהשעה 20:00. בני 16 ומעלה מותר 
 40 עד  ביום,  שעות   9 עד  להעסיק 
מהשעה  יאוחר  ולא  שבועיות  שעות 
22:00. בזמן הלימודים - מותר להע־
סיק רק לאחר שעות הלימודים. ניתן 
לבקש היתר העסקה עד השעה 23:00, 
אפשר   - מהלימודים  חופשות  בזמן 
 - בתנאי   24:00 השעה  עד  להעסיק 
שהמעסיק מספק הסעה לעובד לביתו 

על חשבונו. 
עבודה  שעות   6 לאחר   - הפסקות 
45 דקות למנו־  חובה לתת הפסקה של

חה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה 
על  כלל  בדרך  היא  ההפסקה  רצופה. 

חשבון בני הנוער. 
החוק   - נוספות  שעות  על  איסור 
אוסר לחלוטין על העסקת בני נוער עד 
18 בשעות נוספות וכן ביום המנו־  גיל

חה השבועי. איסור זה הוא מוחלט ואין 
ביום  להעסקה  היתר  לקבל  אפשרות 

המנוחה.
המ־ על   - העבודה  רישום שעות   
שעות  של  מדויק  רישום  לערוך  עביד 
העבודה של בני הנוער. מומלץ לעודד 
את בני הנוער לערוך אצלם רישום של 
הימים והשעות בהם הם עובדים בנפרד. 
נסיעות לעבודה - יש להחזיר לבני 
ממקום  הנסיעה  הוצאות  את  הנוער 

מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה. 
אין דבר כזה "תקופת התלמדות" - 
כל תקופת העסקת בני הנוער, מחייבת 

־תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקו
פת "התלמדות" או תקופת "ניסיון". 

על  להטיל  אין   - ועונשים  קנסות 
בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, 
כלומר אסור לנכות מהשכר "קנסות" 

"נזקים" ועוד.

תרה ליכטנר, בת 18 ממושב ניר בנים מתן אחרק בן 18 ממושב ערוגות
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את  בפניכם  הצגנו  הקודם  בעיתון 
הרכזי הנוער והקהילה היישוביים, בג
זה בחרנו להציג את חברי המ הליון 

ליאה המייצגים את היישוב במועצה. 

אביגדור

שם: אורית שיף

בחרתי לייצג את היישוב במליאה מתוך 
אני  והתנדבותית.  קהילתית  אורינטציה 

־אוהבת את המושב ואני גאה בו. ברצף הת
־פקידים בהם כיהנתי כפעילה בוועדת תר

בות ובוועד המושב. השלב הבא היה להיות 
נציגת היישוב במליאה.

אני עושה ככל יכולתי לטובת המועצה 
ולבק לצרכים  נאמנותי  לצד  ־בכללותה 

שות של חברי מושב אביגדור, אני שליחת 
הציבור שלהם. 

שאושרו  המשמעותיות  ההשקעות  מהן 
במועצה וישפיעו על היישוב?

־במושב אביגדור הולכת להתחולל מה
עיקריים:  פרויקטים  שלושה  בזכות  פכה 
ורבורג,  בכפר  ילדים  גן  בניית  הראשון, 

אבי ילדי  לכל  לראשונה  המאפשר  ־דבר 
גדור להיות יחד בגנים ולא מפוצלים בין 
היישובים. השני, שיפוץ יסודי בבית העם 
בהשקעה של מאות אלפי ש"ח והשלישי 
כביש המחבר בין ההרחבות למרכז המושב. 
חזות  הללו,  הפרויקטים  לשלושת  מעבר 
בזכות  ואיכותית  מושקעת  שלנו  המושב 
מדרכות  בתשתיות,  המועצה  השקעת 

ותאורה.

אורות

שם: אהרון אדרת

במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 
כיו"ר  שנה  שנה  כ־20  שכיהנתי  לאחר 
בחלק מהשנים  ביישוב,  האגודה  הנהלת 
היה המושב בפשיטת רגל ויחד עם חברי 
לוועד השקענו עבודה נמרצת כדי להגיע 
ההמשך  וחייבים.  נושים  עם  להסדרים 
הטבעי לפעילות שהשקעתי במושב היה 
לייצג את היישוב במליאה מתוך כוונה 

לקדם את ענייני המושב במועצה.
שהתחוללה  המהפכה  על  דעתך  מה 

להש הודות  ביישוב  האחרונות  ־בשנים 
המו כנציג  מכהן  אני  המועצה?  ־קעות 

לזכותו  ויאמר  שנה  כ־15  במליאה  שב 
וגישה  מעמיקה  תבונה  שעם  דרור,  של 
המועצה  את  הוציא  דרור  ראציונאלית, 
הצליח  לה,  ענק שהיו  מחובות  האזורית 

־לייצר כסף ואף השאיר עודף כדי להש
קיע ביישובים. מגיע לו את כל הקבלות  
בתחומים  משקיעה  שהמועצה  כך  על 
והשקעות  החינוך  בתחום  ובעיקר  רבים 
ביישובים. דרור קשוב לפניות התושבים 
ויודע לתקצב ולחלק את תקציב המועצה 

־בתבונה בין אין סוף הבקשות של כל נצי
גי היישובים.

 כנציג המושב חשוב לי לעשות הכל 
־על מנת להתברג בין כל הבקשות השו
־נות. בימים אלה משקיעה המועצה במו

שני  בשיפוץ  בנוער,  בעיקר  אורות  שב 
מועדוני נוער, עוד בתכנית, שיפוץ בית 

העם ושדרוג מגרש הספורט.

אמונים

שם: שלמה שמאי

תפקידי הן כחבר מליאה והן כסגן ומ"מ 
־ראש המועצה הנו לשרת ולעזור לכל תו
ולקבל הח נתון  ־שבי המועצה בכל רגע 

חברי  כל  עם  יחד  ונבונות  נכונות  לטות 
המליאה במליאת המועצה.

במהלך 10 השנים האחרונות בראשות 
המכהנים,  המליאה  וחברי  המועצה  ראש 

־שינתה המועצה את פניה ללא היכר במ
צבה הכספי וכתוצאה מכך בהשקעות של 

־מאות מיליוני ש"ח במוסדות החינוך, בר
ווחה, באיכות הסביבה, בבינוי וביישובים 
ועוד היד נטויה לתכניות עתידיות רבות 

היקף.

באר טוביה

שם: תומר זולר

כי  במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 
רציתי לשנות, להכניס אווירת התחדשות 

ושינוי למושב. הנציג שהיה לפני, ישראל 
שמואלי, עשה עבודה נהדרת ואחרי שנים 
של עשייה ותרומה למושב היה חשוב לי 
ולקבל ממנו את אישורו  להתייעץ איתו 

להחליף אותו בתפקיד. 
באר טוביה הנו היישוב הוותיק ביותר 

במועצה, כיצד מקדמים שינויים ביישוב?
־יחד עם המועצה האזורית הצלחנו לש

התושב  רווחת  את  היישוב,  פני  את  נות 
ואת האווירה הכללית ביישוב. בחגיגות ה־ 
80 ליישוב השקענו בתשתיות, במדשאות, 
בנינו גני שעשועים, הרחבנו ושיפצנו את 
מועדון הנוער. השינוי עורר פעילות רבה 
במושב, התושבים יצאו מהאדישות והחלו 

־להשתתף בפעילויות המושב וליזום פעי
לויות. 

בית עזרא

שם: מאיר שלום
במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 
בכדי לשפר את איכות החיים של היישוב 
והקהילה ובהסתמך על ניסיוני כחבר ועד 
במושב, הגעתי להחלטה ששיפור איכות 

הש באמצעות  תתאפשר  ביישוב  ־החיים 
תתפותי במועצה.

־במסגרת התפקיד חשוב לי לדאוג לקי
דום היישוב והקהילה.

־מה דעתך על המהפכה שהתחוללה בש
נים האחרונות במועצה?

־השינוי הגדול שנעשה ביישובים התא
ועבודה  פעולה  שיתוף  באמצעות  פשר 
בסינרגיה בין הוועדים, המועצה והנציגים 

־שתרמו לשיפור היעילות הכלכלית והשי
פור החברתי.

שיפור האקלים החברתי ניכר בעבודה 
לר ביישוב  הגורמים  כל  של  ־משותפת 

בות הוועד המקומי, וועד האגודה, רשות 
־המים, ועדת פרויקטים, תרבות ודת, שת

רמו לשיפור חזות היישוב בנושאים שונים 
כדוגמת: פיתוח הכניסות ליישוב )נטיעת 

־עצים וצמחים, מדשאות, לוח מודעות, רי
בוד כבישים, תאורה ועוד(.

־שיפור המצב הכלכלי ניכר בוועד המקו
מי ובוועד האגודה, שיפור המימון שביטויו 

חברי המליאה - 
הנציגים שלכם

חברי המליאה מתכנסים אחת לחודש בחדר הישיבות שבמועצה, שותפים 
לדיונים ולהחלטות, לקידום המועצה, רווחתה ויעול השירות לתושביה

גאים להציג



19קול טוביהיולי 2013 | תמוז תשע"ג

באמצעות  הכספיים שהתאפשרו  בדו"חות 
התייעלות והגדלת ההכנסות, לצד הגדלת 
המשאבים שהוקצו ליישוב על ידי המועצה.
בימים אלה שוקדת המועצה על פיתוח 
מרכז היישוב וההרחבה וכן בבניית מגרש 
משולב, מדרכה שתחבר את היישובים בית 
עזרא ועזר למרכז הספורט שיוקם בין שני 

היישובים וישמש את הקהילה. 

בצרון

שם: יזהר בר־נס

כי  במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 
שנים  בבצרון  ציבור  בענייני  עוסק  אני 

־רבות. תמיד עניין אותי להשפיע על הת
נהלות המועצה וחשוב לי לייצג את בצרון 
במועצה האזורית ולהיות שליח של תושבי 

המושב בייצוג ענייניהם. 
־מה דעתך על המהפכה שהתחוללה בש

להשקעות  הודות  ביישוב  האחרונות  נים 
המועצה?

עזרה  המועצה  האחרונות  בשנים 
ליישובים בתחומים רבים ובעיקר בהשקעה 
בתשתיות וכמובן, שאני מברך על פעילות 
לתמוך  תמשיך  שהמועצה  מקווה  אני  זו. 
והפעלת  ציבור  מבני  אחזקת  בתשתיות, 

הפ מכל  חלק  להיות  גאה  אני  ־הקהילה. 
הרבים שנעשים בשיתוף פעולה  רויקטים 
במושב  והמועצה.  היישוב  ועד  עם  פורה 
פרויקטים  שני  הפרק  על  נמצאים  בצרון 
עיקריים: הראשון, שיפוץ ושיקום מועדון 
הנוער והשני, הקמה של כביש עוקף בצרון. 
נושא הקמת הכביש נמצא בתהליך תכנון 
ואישור כמעט 10 שנים ואני מברך את ראש 
המועצה על ההחלטה לתקצב את סלילת 
2013. הקמת הכביש תע־  הכביש בתקציב

ניק רווחה לתושבים ולילדי המושב.

גבעתי

שם: יצחק סלוקי

הנהלת  לוועד  חבריי  עם  ביחד  פעלתי 
שהיה  גבעתי  מושב  את  לשקם  המושב 
ייצגתי  במקביל  כבדים,  בחובות  שקוע 

ואני מייצג את היישוב במועצה.
השקיעה  היישוב,  עם  בתאום  המועצה, 

ומ גינון  בכבישים,  היישוב  פני  ־בשיפור 
דרכות, משקיעה בפעילות תרבות, נוער 

וספורט.
־בשלב זה אנו בעיצומו של בניית מוע
־דון חדש ובתכנון מתקדם להקמת גן צי

בורי על־ידי המועצה.

חצב

שם: אפרים ברנס

בחרתי לייצג את היישוב במליאה כדי 
להיות שותף לעשיה הענקית של המועצה. 
תפקיד זה עבורי הוא אתגר עצום בעיקר 
בתחום החינוך, הנוער, החקלאות וקידום 
פרויקטים. שיתוף הפעולה שלי עם עובדי 
המועצה, מנהלי המחלקות, ראש המועצה 
וסגנו הם מצויינים. יש לי אמון רב בכולם 

ואני גאה להיות שותף לדרך.
המועצה,  בהתנהלות  היטב  שבקי  כמי 
בשנים  המועצה  השקעות  משפיעות  כיצד 
האחרונות והתכניות העתידיות על היישוב?
בימים אלה מושב חצב נמצא בעיצומם 
של שלושה פרויקטים עיקריים שכל אחד 

־בפני עצמו תורם לתושבי המושב ולתחו
שת העשייה במושב. אנו נמצאים בשלבים 
הראשונים של שיפוץ בבית העם, בניית גן 
ילדים חדש בזיקה דתית ולא פחות חשוב, 

־השקעה כספית רבה על ידי המועצה, במה
פכת איכות הסביבה בתחום המיחזור על ידי 

־הקמה של מרכז מיחזור ואיסוף פסולת. הת
חושה הכללית היא שראש המועצה נענה 
לבקשותינו בחום ויחד אנו מצליחים לענות 

על דרישות הוועד להשקעות במושב. 

קיבוץ חצור

שם: אליסיה ליסובייה

־בחרתי לייצג את היישוב במליאה מתו
קף תפקידי כמנהלת קהילה בחצור במשך 
15 שנה ומתוך נכונות לייצג את הקיבוץ 

ואת צרכי התושבים.
פועל  כיצד  במועצה,  יחיד  כקיבוץ 

הקשר מול המועצה?
־הקשר בין הנהלת הקיבוץ לנציגי המו

עצה השתפר ללא היכר בשנים האחרונות, 
־בהבנת הצרכים של התושבים והרצון לע

זור ולשתף פעולה. הצלחת הקשר מתבטאת 
כגון:  בקהילה,  שנעשו  רבים  בפרויקטים 
בניית ממ"דים בגני הילדים, סלילת כביש 

כניסה לקיבוץ והצבת תאורה, הקמת מרכז 
־מיחזור ומפג"שים והחלפת משאבה במער

כת הביוב של הקיבוץ. כל אלה מוכיחים את 
ההשקעה הרבה של המועצה בקיבוץ. בנוסף 

־אנו זוכים לשיתוף פעולה מלא בין מער
כת החינוך שלנו ומחלקת החינוך במועצה, 

־יש למי לפנות, יש השקעה כספית ובחי
נוך הבלתי פורמלי יש כניסת יועצים של 
המועצה שמלווים בני נוער והורים בבעיות 
בוועדת  כממונה  לסיום,  ההתבגרות.  גיל 
הביקורת חשוב לי לציין לשבח את ניהול 
המועצה בהתאם לכללים של מנהל תקין. 
פנים  מבקרת  נכנסה  האחרונות  בשנים 

־למועצה, דבר המעיד על מדיניות של בי
קורת עצמית בין כותלי המועצה.

כפר אחים

שם: בנצי ימר

כי  במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 
שימשתי  מהצבא  שהשתחררתי  מהרגע 
כחבר ועד ובהמשך נבחרתי לתפקיד יו"ר 
גם  זה  בתפקיד  והמשכתי  במושב  הוועד 
כשנבחרתי לתפקיד חבר המליאה. הגעתי 
למליאה כדי שתהיה לי האפשרות לשמש 

־כנציג התושבים ולפעול ביתר שאת לטו
בת הפרט והכלל, לדאוג לרווחת התושבים 

־ולשפר את איכות וכמות השירותים שה
תושבים מקבלים.

־כיצד הדבר בא לידי ביטוי בשנים האח
רונות?

את  ושיפרנו  השקענו  המועצה  בעזרת 
ביישוב  הסביבתי  והפיתוח  החזותי  הצד 
ושיפצנו את מבני הציבור, המספקים את 

־צרכיהם של כל שכבות הגיל, והכל במט
־רה לשפר את איכות החיים לרווחת התו

שבים ביישוב. 

כפר ורבורג

שם: יצחק צור

בחרתי לייצג את היישוב במליאה כיון 
ביישוב  בעשיה  רבות  מעורב  שהייתי 
שימשתי  המוניציפאלי.  מהוועד  כחלק 
כיו"ר הוועד כ־ 3 שנים ולפני כחמש שנים 

המ נציג  לתפקיד  להתמודד  לי  ־הציעו 
ליאה, הסכמתי, נבחרתי על ידי התושבים 
ומאז אני עושה ככל יכולתי כדי למלא את 

תפקידי במסירות.
־מה דעתך על המהפכה שהתחוללה בש

להשקעות  הודות  ביישוב  האחרונות  נים 
המועצה?

וטובה,  ראויה  בהחלט  היא  המהפכה 
רואים שיפור רב מהקדנציות הקודמות גם 

־מבחינת היחסים בין הנציג והוועד המקו
יכולת  המועצה,  של  הפיננסי  החוסן  מי. 
ההקשבה וההכלה של ראש המועצה וסגנו 
עזרו לנו לקדם דברים רבים במושב: בניית 
גן ילדים, מגרש ספורט, שיפור תשתיות, 
גינון, נוי, שיפור מקלטים ושיפוץ הכניסה 
למושב. לאורך כל הדרך אנו זוכים לאוזן 
ולרוב  השונים  המועצה  מנציגי  קשבת 

היענות וטיפול מהיר ויעיל.

 נווה מבטח

שם: צפי מלר

במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 
כי לאחר שנים רבות כיו"ר ועד המושב, 
עם  הקשר  את  ולחזק  להמשיך  החלטתי 
המועצה כנציג המושב במטרה לקדם את 

ולמו לתושבים  המשותפים  ־האינטרסים 
עצה, לרווחת התושבים בתחומי החינוך, 

הקהילה, התרבות והספורט.
־מה דעתך על המהפכה שהתחוללה בש

להשקעות  הודות  ביישוב  האחרונות  נים 
המועצה?

המו לנו  העניקה  הנוכחית  ־בקדנציה 
הצבת  התשתיות:  בתחום  תקציבים  עצה 
כבישים,  וריבוד  מדרכות  בניית  שערים, 
קהילה  בית  הקמת  הציבור:  מבני  בתחום 
וציודו, הקמת גן שעשועים והקמת שני גני 
ילדים ובתחום איכות הסביבה הציבה לנו 
המועצה מרכז מיחזור והקימה מפג"שים. 

־זאת ועוד, בקרוב יורחב וישופץ בית הנו
ער ויוכפל מגרש הכדורסל במושב. כל זה 
קורה הודות לאוזן קשבת מראש המועצה 
וסגנו לצרכים השוטפים של המושב בכל 

תחומי החיים. 

ניר בנים

שם: עדי נאמן

כי  במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 
ניר  תושבת  הורה,  בתור  חובה  רואה  אני 

־בנים, תושבת המועצה האזורית באר טו
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ביה ואזרחית מדינת ישראל לעשות ככל 
־יכולתי על מנת לשפר את חיינו וזה המ
־ניע שמוביל אותי לעשייה קהילתית וצי

בתחום  פעילה  שאני  לכך  מעבר  בורית. 
המוניציפאלי מעל עשור בניר בנים.

־כיצד באות לידי ביטוי השקעות המו
עצה ביישוב?

בתור חברת מועצה ושותפה מלאה אני 
גם  העשייה  תחומי  בכל  התפתחות  רואה 

־ברמה המושבית וגם ברמה המועצתית. אנ
חנו מועצה מובילה ויש לי את העונג להיות 
חלק ממנה ולקחת חלק בעשייה המרובה. 
מושב ניר בנים קיבל עזרה גדולה מהמועצה 
בשיפוץ בריכת השחיה ובשיקום תשתיות 

־וכבישי המושב, בנוסף, בזכות תמיכת המו
איכות  בתחום  מוביל  למושב  הפכנו  עצה 
הסביבה ואנו נרתמים לכל פילוט שמוצע 

־בנושא. למושב קהילה מובילה בתרבות וע
־שירה בתרבות הפנאי ולהכל שותפה המוע

צה בתקציבים ותמיכה ואני שמחה על חלקי 
בעשייה ועל תפקידי להיות הגשר המחבר 

בין המועצה למושב.

ערוגות

שם: מרדכי פיינברג

כי  במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 
מעל 25 שנה כהנתי כיו"ר הנהלת מושב 
ערוגות ומצאתי לנכון לטפל במושב דרך 

המועצה.
מה מידת שביעות הרצון שלך מהקשר 

וההשקעות של המועצה ביישוב?
המועצה  מהשקעות  מאוד  מרוצה  אני 
ביישובים. תפקיד המועצה הוא לנצל את 
אותם  ולהשקיע  מייצרת  שהיא  הכספים 

־ביישובים. במושב ערוגות משקיעה המו
אותו  וארכיון  חבר  מועדון  בבניית  עצה 
אני מנהל באופן אישי. פרויקט חשוב נוסף 
הוא  נכבד  חלק  לי  היה  שבו  הפרק  שעל 
קירוי הבריכה בתקצוב מלא של המועצה. 
לסיום, אני יודע שהמועצה מתנהלת על 
פי מנהל תקין וזה גורם לי נחת להיות חלק 

ממועצה כזו.

שדה עוזיהו

שם: מוטי ארבל

כי  במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 

הנהלה  בתפקידי  מכהן  אני   1979 משנת 
בכירים ובחמש חברות שונות בהתנדבות, 
 2004 בשנת  התרחש  לכך  ישיר  המשך 
כשנבחרתי לייצג את מושב שדה עוזיהו 

במליאת המועצה האזורית באר טוביה.
ספר לנו על הקשר בין המועצה למושב

הייתה  לא  הדרך  הראשונות  בשנים 
סלולה והכול נעשה בקושי רב אם נעשה 
בכלל, עד להגעתו של דרור שור כראש 
פיה.  על  הקערה  את  הפך  אשר  מועצה 
התושבים  דרישות  לכל  עונים  במועצה 
התושבים  אצל  רצון  לשביעות  וגורמים 
בין  או הבדל  והיחס ללא שוני  מהטיפול 
עם  יחד  במועצה,  המועצה.  אוכלוסיית 
המושב  את  להביא  הצלחנו  המושב  ועדי 
לרמות שלא ידענו בעבר, הצלחנו לשפר 
כהוכחה  התדמית,  את  משמעותי  באופן 
לכך, מי שמתחבר אלינו לא עוזב אותנו. 
כיום אנו נהנים מהשינוי והפריחה במושב 

־בסיוע גדול מאוד של המועצה. ראש המו
היישובים,  בין  מוחלט  לשוויון  גרם  עצה 
מבחינת ההשקעות בתשתיות ובהשקעות 
מערכת  יצר  בנוסף,  התושבים.  לרווחת 

־חינוך הנותנת מענה לכל גיל ולכל הר
שמח  אני  התלמידים.  בין  השונות  מות 
להיות חלק מהמועצה הזו וגם להיות חלק 
ממקבלי ההחלטות במערכת המובילה את 
המועצה קדימה. אני נהנה להגיע למועצה, 
לפגוש כל עובד ולשוחח עם ראש המועצה 
אשר נותן את כל כולו למועצה שלנו. אני 
תמשיך  שהעשייה  ובניהול  בדרך  מאמין 

והיחס לא ישתנה.

שתולים

שם: מני מעודי

כי  במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 
־אני יודע שיש לי את כל הכישורים והק

דרגות  כמה  המושב  את  להעלות  שרים 
התו כל  בין  אינטגרציה  ליצור  ־למעלה. 

שבים, לפתח את המושב מבחינת תרבות 
ומבחינת חזות ונראות המושב. משנת 95 
אני מכהן בוועד האגודה ומאז אני פועל 
במושב בשיתוף פעולה מלא עם המועצה 
במטרה לקדם את צרכי המושב והתושבים.
־מה דעתך על המהפכה שהתחוללה בש

להשקעות  הודות  ביישוב  האחרונות  נים 
המועצה?

־מושב שתולים הינו הגדול ביותר במ
על  מברך  אני  עובדים.  כמושב  דינה 
חלוקה צודקת והוגנת של התקציב ביחס 
לגודל המושב. אנו צועדים לקראת עידן 
חדש בשתולים. יחד עם המועצה נשקיע 

ובחינוך הבלתי פורמ ־משאבים בתרבות 
־לי. המועצה בנתה לתושבי המושב שלו

שה מבני חוגים ששם מרוכזת כל פעילות 
המתנ"ס  את  הרחבנו  ובמקביל  החוגים 
לפעילות קהילתית ענפה יותר. אנו נציע 
לתושבים מגוון רחב של חוגים כך שיוכלו 

ליהנות מחוגים איכותיים ומסובסדים על 
ידי המועצה בתחום המושב. שני פרויקטים 

־חשובים נוספים שזכינו להם הודות לשי
תוף פעולה פורה עם המועצה הם: הקמת 
כביש  וסלילת  לפעוטות  ג'ימבורי  מבנה 

מחבר שתולים - עזריקם. 

תימורים

שם: גדי שלו

כי  במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 
ביישוב בתפקי ־עשרות שנים אני פעיל 

דים ציבוריים.
הפעילות  בין  משלב  אני  לאחרונה 
החקלאית  לפעילות  קהילתית  הציבורית 

ביישוב.
המועצה עמדה בכל ההתחייבויות שלה 

־ליישוב ומעבר לכך, נסללו כבישים, שו
פצו מבני ציבור, ישנה פעילות ענפה של 

־תרבות, נוער וספורט, שופצה בריכת הש
חייה והיד עוד נטויה.

תלמי יחיאל

שם: מיכאל לוי

־בחרתי לייצג את היישוב במליאה כי במ
סגרת הפעילות לטובת הקהילה, הייתי יו"ר 
ממני  ביקשו  קבלה.  בוועדת  וחבר  אגודה 

לייצג את היישוב ואני עושה זאת בשמחה.
רואה בשני  אני  את פעילותי במועצה 
בהן  המליאה  בישיבות  הראשון,  היבטים: 

מאשרים את פעולות המועצה והשני,  
וצריך  המושב  במסגרת  בעיה  יש  כאשר 

לפתור מול המועצה.

אחוה

שם: יוסי ברוך

במליאה  היישוב  את  לייצג  בחרתי 
בכל  היישוב  את  ולקדם  לשפר  במטרה 

ייצג בעברי,  יום.  היום  בחיי  ־ההיבטים 
תי את היישוב בוועד גם כחבר ועד וגם 
כיו"ר הוועד והחלטתי להמשיך ולייצג את 

־היישוב במליאה, מתוך אמונה שדרך המ
ליאה אני יכול לשנות ולקדם דברים יותר 

משמעותיים ויותר מהר.
פרט מנקודת מבטך את הקשר מועצה 

- יישוב.
בשנים האחרונות אני רואה מהפך של 
המועצה  של  בהתייחסות  מעלות   180
ליישובים. הגישה שונה לחלוטין, יש יותר 
בתחומי  הבקשות  כל  בתושבים,  תמיכה 
הפיתוח והחברה מתקבלות ונענות בחיוב. 
ברמת היישוב שלי חל מהפך בנושא פיתוח 
היישוב החל מהחלפת מערכת מים, הצבת 
תאורת רחוב חדשה, ריבוד כבישים מסביב 
ליישוב, סגירת היישוב עם שערים, דבר 
המקנה תחושת ביטחון ושלווה לתושבים, 
נטויה.  עוד  והיד  כנסת  בית  הקמת  ועד 
יתרמו  שוודאי  נוספים  פרויקטים  לי  יש 
לרווחת התושבים וכולי תקווה שבמאמץ 
משותף עם ראש המועצה אצליח ליישמם 

בקדנציה הבאה והאחרונה שלי.

עזר

שם: איתמר יעקבי

בחרתי לייצג את היישוב במליאה היות 
ואני פעיל כנציג ציבור כ־24 שנים, מהן 
14 שנה כיהנתי כיו"ר הוועד המקומי וכ־ 
10 שנים כנציג היישוב במליאת המוע־

צה. אני רואה בתפקידי אתגר ושליחות 
ציבורית. לטעמי, חבר מועצה הינו חלק 
הוא  המקומית,  הרשות  של  נבחר  מגוף 
מייצג את האינטרסים של התושבים מול 
וגופים ציבוריים. בעבודת חבר  מוסדות 
אישורי  עיקריות:  מטלות  מספר  מליאה 
אחראי  ובקרה  ניהול  עזר,  חוקי  חקיקת 
יזום  הרשות,  של  הכספים  ענייני  של 
שקיפות  המועצה,  החלטות  על  ופיקוח 
במועצה  שונות  בוועדות  חברות  מלאה, 

־כגון: חינוך, מכרזים, איכות הסביבה, בי
טחון ועוד. 

כנציג מרכז כפרי, ספר לנו על מערכת 
היחסים עם המועצה

לי להדגיש את שיתוף הפעולה  חשוב 
המוע לראש  היישוב  נציגות  בין  ־הקיים 

צה וסגנו, מה שמתבטא בהשקעות נבונות, 
־חיוניות ומוצלחות לשיפור רווחת התוש
־בים. ההשקעות לאחרונה ביישוב הן: רי

בוד כבישים, הצללת גן שעשועים, מדרכה 
כבי הפיכת  המערבית,  בכניסה  ־ותאורה 

וגינון  שים ביישוב לחד סיטריים, ריבוד 
יבש, נטיעת עצים, שיפור ושיקום מרכז 
מסחרי והוספת מתקני משחקים. כעת יש 

־כוונה להקים מגרש החלקות בפארק המ
רכזי ביישוב. 
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כמענה  העשייה  בתנופת  להבחין  ניתן  יישוב  בכל 
הולם לצורכי התושבים, החל משיפוץ תשתיות היישוב, 
דרך שדרוג מבנים ציבוריים ועד בניית מוסדות חינוך. 
תנופת העשייה והבנייה ברחבי המועצה האזורית באר 

הטוביה לא פוסחת על מוסדות החינוך. בתיכון באר טו
ביה שוקדים על פרויקט הרחבת מבני חטיבות הביניים, 
מגרשי ספורט משולבים מוקמים בבתי הספר "נופים" 
ו"יד חזון", מרחבים מוגנים מוסדיים נבנים בבית הספר 
בחצב  נבנים  חדשים  ילדים  וגני  ו"רגבים"  "מבואות" 

ובכפר ורבורג.
בימים אלה יצאו תלמידי המועצה לחופשת הקיץ וזוהי 
ללא ספק הזדמנות מצויינת להיערך לקראת שנת הלימודים 
הבאה. המועצה האזורית מקדמת במקביל מספר פרויקטים 

חשובים לרווחתם וביטחונם של תלמידי המועצה. 
במסגרת הקמת מבנה כיתות חדש בחטיבות הביניים 
במספר,  שלישי  נוסף,  בנין  יתווסף  טוביה  באר  בתיכון 

המתוכ המבנה  גודל  הקיימים.  החטיבות  מבני  ־לשני 
3 ממ"מים, 11 כיתות לימוד  כ־1,400 מ"ר, שיכלול  נן 
מאובזרות המתאימות לעידן החדש בחינוך. סה"כ עלות 
השקעת המועצה במבנה כ־8 מיליון ש"ח. בזכות המבנה 
החדש, לכל שכבה בחטיבה יהיה מבנה ייעודי. תלמידי 
יזכו למתחם משלהם שיאפשר  ט'   - ז'  הביניים  חטיבת 

גישה אישית לכל תלמיד ותלמידה.
ההשקעה בתשתיות החינוך מקבלת ביטוי גם בבתי הספר 

־היסודיים במועצה. כבכל שנה, תבצע המועצה, במהלך חופ
שת הקיץ, עבודות בדק בית בבתי הספר וגני הילדים.

בבית ספר "נופים" ייבנה מגרש ספורט מקורה ובנוסף 
מקדמת המועצה תכנית להקמת אולם ספורט המכיל יציע 
ובו 250 מקומות ישיבה, לרווחתם והנאתם של התלמידים 

והמורים, בעלות כוללת של למעלה ממיליון ש"ח.
־בבית ספר "יד חזון", חנכה המועצה, מגרש ספורט משו

לב ומתקדם. בחצר בית הספר מבצעת המועצה עבודות 

פיתוח ותשתיות לניקוז, כחלק מתכנית המועצה לשידרוג 
בית הספר. כמו כן תבצע המועצה בחופשת הקיץ בדק בית 
בכל הכיתות, מבני בית הספר והחצרות, בעלות כוללת 

־של כמיליון ש"ח. במקביל אושרה בימים אלה, באופן תק
דימי, תכנית לחיבור בית הספר היסודי יחד עם חטיבות 

הביניים והמשך הלימודים ב"יד חזון" עד כיתה ט'.
בבית ספר "מבואות", יערכו עבודות שיפוץ יסודיות 
מוסדי(  מוגן  )מרחב  לממ"מ  בנוסף  המבנים  במרבית 

שהוקם בשטח בית הספר. 
ויוכשר כמ ־מבנה הזית ישופץ מהמסד ועד לטפחות 

בנה כיתות, הכיתות יאובזרו בציוד מולטימדיה מתקדם 
האחרות שצויידו במכשירי  הכיתות  לכל  בכך  ויצטרפו 

־מולטימדיה מתקדמים בשנה האחרונה. בבניין רימון ישו
פצו חדרי השירותים וכן יבוצעו עבודות תשתית ומדרכות 

־חדשות. זאת בנוסף להשלמת פרויקט הרחבת המיגון לר
ווחתם וביטחונם של התלמידים.

כחלק מתהליך מיגון מוסדות החינוך במועצה מסתיימת 
בימים אלה בנייתם של שני מרחבים מוגנים גדולים בבתי 
הספר "מבואות" ו"רגבים" בעלות כוללת של יותר ממיליון 

־ש"ח וכן בשני גני ילדים בקיבוץ חצור. בכך תושלם תכ
נית המיגון בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים.

־בהזדמנות זו חשוב לציין כי, נושא מיגון מוסדות החי
נוך הינו מתפקידה ואחראיותה של המדינה ואינו אמור 

־להיות ממומן על ידי המועצה. במועצה הוחלט שלא לה
מתין עד שהמדינה תבנה מיגון והחליט לממן מתקציב 
המועצה ממ"מים )מרחב מוגן מוסדי( במוסדות החינוך על 

מנת להבטיח את ביטחונם של התלמידים.
־אולם, השקעת המועצה בחינוך אינה מסתכמת רק בת

ותומכת במוסדות  קופת החופש הגדול. המועצה מלווה 
החינוך בכל התחומים לאורך כל השנה. ההשקעה בשנים 
האחרונות נאמדת במאות מיליוני ש"ח במגוון תחומים: 
מועצה,  ומורות  בסייעות  תגבור  נוספות,  הוראה  שעות 

 תכנית טיפוח 
 וגינון המתחמים 

הבין־יישוביים 
במועצה האזורית 

באר טוביה
כתבה שנייה בסדרה

בעיתון האחרון הצגנו כתבה בנושא "גאוות 
יחידה במועצה האזורית באר טוביה" ובה דווח 
ולבצע  להשקיע  להמשיך,  המועצה  כוונת  על 
החינוך  ובמוסדות  ביישוביה  רבים  פרויקטים 
שלה, במטרה לשמור ולהעצים את איכות החיים 
בה. בהמשך ישיר לכך, המועצה האזורית באר 
היקף  רחבת  תכנית  על  להודיע  שמחה  טוביה 
שעיקרה טיפוח וגינון המתחמים הבין יישוביים.
־אדריכלית הנוף, מירית סלוצקי, תושבת המו

עצה, נבחרה לבנות תכנית אב למועצה שכוללת 
יישוביים,  הבין  וגינון המתחמים  תכנון לטיפוח 

לצידי הכבישים בתחום שיפוט המועצה.
"כשמאחורי 20 שנה של ניסיון בתחום הגינון 
החלטתי שהגיע  בכלל,  הנוף  ואדרכילות  בפרט 
הזמן ליישם את הידע והניסיון שצברתי בבית בו 

־גדלתי, במוסדות החינוך בהם למדתי ובהם לומ
דים כיום ילדיי." מציינת מירית סלוצקי "בראייה 
המערכתית שלי לתכנית חשוב מאוד לשמור על 
קו עיצובי מאוד מדוייק ולחזק את המיתוג הקיים 

־למועצה שכולל את סמלי המועצה: כיכרות, בא
רות ופסלי בעלי חיים." 

מטרת התכנית היא להעלות את נושא הגינון 
ואיכות הסביבה לראש סדר העדיפויות ולהראות 
תוצאות בשטח. ההשקעה הכספית הרבה שנאמדת 
במאות אלפי ש"ח הינה השקעה שבטווח הארוך 

מחזירה עצמה לטובת התושבים והמועצה. 
מעבר לטיפוח וגינון, כוללת התכנית שדרוג 

־מערכות השקיה ובקרה במטרה לחסוך במים וב
חירה מושכלת בצמחייה חסכנית במים.

בשלב הראשוני בתכנית יערך מיפוי והגדרת 
תכ תבנה  השני  בשלב  במועצה.  הגינון  ־שטחי 
המו בנפרד,  טיפוח  שטח  לכל  נוף  עיצוב  ־נית 

שלשמו  הפונקציונאלי  למענה  ישירות  תאמת 
נועד השטח, תוך התחשבות בנושא חיסכון במים. 

שצור "מדשאות  סלוצקי  מסבירה  למשל"  ־"כך 
כות מים רבים נבחר לשים במוסדות חינוך בהם 
יהיה שימוש ולא בכיכרות מחוץ ליישובים. בתוך 

־היישובים נמליץ לטעת עצי צל התורמים אקולו
גית להורדת הטמפרטורה, יצירת מיקרו־אקלים 
ושמירה על איכות הסביבה. בכניסות ליישובים 

נשתול ערוגות פרחים שיאירו את הכניסות." 
־תכנית האב לטיפוח וגינון המרחבים הבין יישו

ביים מהווה צעד נוסף בתכנית הכוללת לשיפור 
־נראות היישובים וחווית המגורים לתושב. המוע

צה עושה רבות על מנת לאחד ולייחד את יישובי 
־המועצה ולהעצים את תחושת השייכות של תו

שביה. בתהליך בניית התכנית מנחים אותנו שני 
קווים עיקריים והם: שמירה על איכות הסביבה 
והתאמה  במים  חיסכון  על  חשיבה מתמדת  תוך 
פונקציונאלית של הצמחייה לאזורי הטיפוח תוך 

חיזוק החוויה לתושב.

בונים את
החינוך

שנת הלימודים תשע"ג נחתמה והמועצה האזורית 
באר טוביה עם הפנים קדימה  פרויקטים שונים 

של פיתוח, טיפוח ובנייה במוסדות החינוך 
 והתאמתם לסביבת לימודים מהנה ונעימה 

הם רק חלק ממה שמחכה לתלמידים בשנה הבאה

השלב הבא:
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 קול קורא להשתתפות בתחרות
'קריה יפה ומקיימת בישראל יפה'

 בתחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה" לשנת 2012 
זכתה המועצה האזורית במגן "כוכב הזהב" ומרבית יישוביה זכו בחמישה 

כוכבי יופי  במועצה משחזרים את ההצלחה
התחרות "קריה יפה ומקיימת בישראל יפה", נע

רכת מדי שנה החל משנת 1993, בחסות משרד 
ומרכז  מקומי  לשלטון  המרכז  ובשיתוף  הפנים 
ארצית  כלל  הינה  התחרות  האזוריות.  המועצות 
ומקיפה ערים, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות 

ויישובים. 
האזורית  המועצה  זכתה  האחרונות  השנים  בשש 

־בניקוד המקסימלי בפרס "חמשת כוכבי היופי" ובע
קבות זאת עלתה לשלב הבא, במסגרתו התחרתה מול 
מאות רשויות מקומיות, מושבים וקיבוצים. המועצה 
האזורית באר טוביה גברה על כל המתמודדים מולה 
וקטפה את הפרס, הנחשב ליוקרתי ביותר מבין שישה 

־סוגי אותות ופרסים שמחלקת מדי שנה המועצה לי
שראל יפה. בנוסף, אוחזת המועצה בתואר "מצטיין 

מועצות אזוריות" ו"דגל היופי".
־בשנה שעברה, הוחלט במועצה לעודד את היישו

בים ולפתח "גאוות יחידה" מקומית וגאווה אזורית 
־תוך כדי הטמעת קודים של התנהגות מקיימת וטי
למש וגינון  טיפוח  מימון  באמצעות  הסביבה,  ־פוח 

קריה  לתחרות  הצטרפו  כך,  עקב  בתחרות.  תתפים 
יפה 14 יישובים מהמועצה האזורית באר טוביה.

המימון מותנה בביצוע עבודות טיפוח בחזות פני 
היישוב )גינון, פינוי גזם, פינוי אשפה(. 

לתושבי  תעניק  בתחרות  היישוב  השתתפות 
היישוב המשתתף: גאוות יחידה, חוויה מגבשת של 

־פעילות לטובת טיפוח פני היישוב והטמעת התנה
גות מקיימת וטיפוח הסביבה למען איכות החיים של 

התושבים.

המאפשרת הקטנת מספר התלמידים בכיתות ויחס אישי 
־יותר לכל תלמיד. קידום פרויקטים ותכניות לימוד חד

שות, הכנסת ציוד טכנולוגי חדש ומתקדם לגנים ולכיתות 

והכל על מנת  ובמזגנים  בריהוט  בתי הספר, הצטיידות 
לסייע לגננות, למורים ולתלמידים, להתאים את הלמידה 

לעידן המתוקשב ולהתרכז בחינוך ערכי ומקצועי.

פורום חקלאים 
צעירים: 

 חקלאות - 
הדור הבא!

המועצה האזורית באר טוביה 
מקדמת בברכה את פורום דור 
ההמשך בחקלאות של תנועת 

המושבים הכולל חקלאים צעירים, 
בני מושבים, השואפים לעסוק 

בחקלאות מתקדמת
פורום חקלאים צעירים הינו מייזם חדש של תנועת 
עתודה  ביצירת  הצורך  על  לענות  המושבים שנועד 
ניהולית בקרב החקלאים הצעירים. במועצה האזורית 
בין  לערוך מפגש  נענו לבקשת הפורום  באר טוביה 

כתלי המועצה. 
מאיר צור, מזכ״ל תנו־  המפגש נערך בהשתתפות
דוד עברי, יו״ר התאחדות חקלאי יש־  עת המושבים,

ראל וחקלאים צעירים מרחבי הארץ.
נפתח בהצגת פעילות המועצה בתחום   המפגש 

־החקלאות, איכות הסביבה ובכלל. מחובתם של נצי
גי המועצה להסביר את ערך המוסף של ההתיישבות 

־ההחקלאית לכלל הציבור ולתמוך בדור ההמשך שי
וב ־משיכו את הבשורה. החקלאות בישראל בכלל 

מועצה בפרט מהמתקדמות בעולם. המועצה נותנת 
פתרון למי קולחין, מהפרש מייצרים חשמל במפעל 

שבתחומה והתוצרת באיכות הגבוהה ביותר.
, מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאח־ רמאיר צו

דות חקלאי ישראל שנכח במפגש הודה לדרור שור 
־על האירוח החם וציין את התרשמותו מהחקלאות הע

ניפה במועצה.
״כחקלאי מעין יהב, אני נרגש וגאה לראות חבר׳ה 
צעירים, שעל אף הקשיים, בוחרים בעקשנות לחזור 
ולקיים חקלאות במשק המשפחתי. זוהי עדות לחינוך 

ולערכים שילדינו סופגים מבית״.
דודו עברי, מנהל "ענבי טלי" ממושב לכיש סיפר על 
המותג שברשותו ועל הפעילות המאורגנת שמקיימים 

בלכיש. 
אצל  בסיור  הצעירים  החקלאים  חתמו  היום  את 
בית  את  המפעיל  אחים  כפר  ממושב  שטיין  שלמה 

ורי אפרסקים  נקטרינות,  ומגדל  "פריטל"  ־האריזה 
ובבית האריזה  מונים. שלמה ערך להם סיור במטע 
החקלאי  המשק  עתיד  על  בשיחה  קינחו  והחקלאים 

משפחתי בעידן הנוכחי. 
הפגישה הראשונה של הפורום נערכה בחודש מרץ 
בו התאגדו חקלאים צעירים, בני מושבים, השואפים 

משפחו את  שתפרנס  מתקדמת,  בחקלאות  ־לעסוק 
חברי  עם  יחד  שהוגדרו  המטרות  בין  בכבוד.  תיהם 
שתא־  )networking קשרים  רשת  יצירת  )הפורום: 
ויצירת שיתופי פעולה  פשר העברת מידע מקצועי 
בהשתתפות  מפגשים  קיום  החברים,  בין  מקצועיים 
גורמי ממשל וממסד שונים שיגיעו להיפגש עם נציגי 
הפורום ולשמוע על הצרכים והבעיות, לפעול ככח 
מאוחד לקידום נושאים משותפים, לשלב את נציגי 

הדור הצעיר בארגונים ובמועצות השונות.

פיתוח
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על אוטונומיה 
ורגישות בגיל 

ההתבגרות 
אילת שחר־דייטש 

" חמודה! אנחנו נוסעים...בואי"
"לא רוצה. אני נפגשת עם חברות היום"
"מה זאת אומרת נפגשת עם חברות??"

בית  לה  יש  סתיו.  אצל  נפגשות  אנחנו   "
ריק.."

"את באה אתנו!"
"לא!"

טריקת דלת

הסצנה הזו מסתיימת בדרך כלל במבט אבוד 
ועגום בין שני ההורים, כאשר כל אחד מהם חושב 
לעצמו, מאיפה הגנים האלה הגיעו־ מהחמות או 

מהחותנת? איפה "טעינו"?
אחת המשימות המרכזיות של המתבגרים היא 
לפתח זהות עצמית, עצמאות ונפרדות מההורים 

־"הזקנים", שלא מבינים, וקירבה לחברים־ "קבו
צת השווים". 

הדרך? להתעמת, להתווכח, להתעקש לבחור, 
לבדוק מחדש את הכללים במשפחה שהיו ברורים 

עד כה, ופחות לשתף אותנו כמבוגרים. 
ההתבגרות  שלב  של  הזה  האימונים"  "שדה 
מתרחש בעיקר מולנו כהורים, ובמשפחה גם מול 

האחים.
זהו תהליך שכהורים עלינו לעודד, עם גבולות, 
כללים מתגמשים, רגישות רבה וגמישות לצרכי 

־העצמאות והנפרדות של המתבגר, יחד עם נוכ
חות משמעותית שלנו כהורים בחיים שלו.

לעתים קשה לנו כהורים לאפשר לילד שלנו 
־להתרחק, פיסית )ה"דלת הסגורה"( ורגשית מא

תנו, ובקלות יכולים ליפול למלכודת ההעלבות 
מחד, או העימות מאידך.

אז מה חשוב?
הילד לנפרדות  להבין את הצורך הרגשי של 
בהתאם  והקרבה  המרחק  את  ולאפשר  מההורה 

לצורך שלו.
פחות להיעלב. זה לא נגדנו, זה בעדם!

למתבגר  לאפשר  הקטנים  האחים  מול  בבית, 
את הפרטיות שזקוק לה.

לא לוותר על הקשר ועל דברים שחשובים לנו 
כהורים. בהקשר לדוגמא שבפתיחה, אפשר לומר 

משפט כמו: "מאוד חשוב לנו שתבואי אתנו.."
לשמור על ערוצי תקשורת פתוחים כל הזמן: 

־כשמסיעים, מבשלים יחד, או סתם עושים פעי
לות כיף.

להתעניין, לשאול, להכיר את העולם הפנימי 
של הילד. 

כהורים:  אצלנו  "הגמישות"  שריר  את  לפתח 
ולהת להתווכח  לעתים  זקוק  ־להבין שהמתבגר 

עקש, כי זה מגדיר אותו: את דעותיו, עמדותיו 
ואישיותו כאדם מתפתח.

והרבה  דיאלוג  שיחה,  תוך  הסכמים  לקבוע 
הרבה הקשבה.

 הכותבת היא עו"ס, 
מרכזת תחום הורות

הש: אנו מכירים אותך כמנהלת מחלקת החינוך והתר
הבות של המועצה, כיצד תפקיד זה של יועצת ראש המו

עצה לנושא מעמד האישה וממונה על מניעת הטרדות 
מיניות בעבודה, משתלב בעבודתך?

ת: מדובר בתפקידים שונים אך יש בהחלט קשר ביניהם, 
־מרבית עובדי החינוך הן עובדות, מורות, סייעות, מזכי
־רות ולכן אני שמחה על ההזדמנות לדאוג לשיוויון מגד

רי ולהגן על זכויותיהן של נשים. כיועצת ראש המועצה 
למעמד האישה אני משתתפת בישיבות מליאת המועצה, 
בדיונים אלה אני שומרת על זכויות הנשים בכלל ועל 
זכויותיהן של נשים עובדות מועצה בפרט, לשמחתי ישנה 
הלשון  במליאה,  ושיוויונית  מכבדת  אירגונית  תרבות 

נקייה מאמירות מגדריות ולכן עבודתי בתחום זה קלה.
כממונה על מניעת הטרדות מיניות אני מחויבת לפעול 
להכרת החוק על ידי כלל העובדים במועצה, באמצעות 
הדרכות, הסברה ופרסום החוק בכל מוסדות המועצה כולל 

מוסדות החינוך, גם שם יש להקפיד על סביבה מוגנת.
רומנטית/ יחסים  מערכת  לנהל  למנהל  מותר  האם 

אינטימית עם עובדת הכפופה לו?
החוק למניעת הטרדה מינית נחקק בשנת 1998. החוק 
הקשר  בכל  המינית  ההטרדה  את  ולהוקיע  למנוע  נועד 
שהוא ולגבי כל אדם, פסק דין שניתן בבית הדין הארצי 
2006 קבע חד משמעית שאין מקום לפ־  לעבודה בשנת

לירטים, סטוצים או רומנים בין מעסיק לעובדת במקום 

הטרדות 
מיניות: 

לא בבית 
ספרנו

ראיון עם רות קרטר, יועצת ראש המועצה לנושא מעמד 
האישה והממונה על מניעת הטרדות מיניות בעבודה
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בחודש יוני 2013 יצא לדרך פרויקט "קפה אירופה" 
הבמרכז היום של עמותת המייסדים. הפרויקט, בשי
התוף המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה האזו
הרית באר טוביה ואש"ל )אגודה לתכנון ולפיתוח שי

רותים למען הזקן בישראל(, יפעל במטרה לתת מענה 
לצרכים חברתיים ותרבותיים לכלל וותיקי המועצה 

ולהעניק תמיכה אישית לניצולי השואה.
במסגרת הפרויקט יפעל בית קפה בימים שני ורביעי 
בין השעות 16:30-18:45 ויוגש כיבוד קל. בבית הקפה 
במשחקי  ולשחק  לשוחח  בחברותא,  לשבת  יהיה  ניתן 

שולחן שונים. 
־המעוניינים בפעילות נוספת יוכלו לבחור מתוך מג

וון רחב של חוגים שנערכים באותם הימים. בימי שני: 
ניתוח  רביעי:  בימי  בציבור.  ושירה  תנ"ך  התעמלות, 

־שירה, הרצאת אורח והקרנת סרט )אחת לחודש(. לני
צולי השואה נערך חוג טיפולי - פרטי וייחודי הנקרא 

'יוצרים סיפור'. הפרויקט כולל הסעות הלוך וחזור.
אורלי אהרון, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים 
המייסדים,  עמותת  שקמה  הראשון  "מהיום  במועצה: 
במימונה של המועצה, אנו שומרים על קשר אדוק עם 
נציגי העמותה ומקפידים ליצור שיתופי פעולה לעיתים 
קרובות לרווחת מייסדי וותיקי המועצה. כך אנו עורכים 
מידי שנה את הבזאר הכפרי של העמותה, עורכים להם 

טיולים, ימי כיף ועוד".

קפה אירופה
המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה האזורית באר טוביה בשיתוף 

מרכז היום של עמותת המייסדים ואש"ל מזמינים אתכם, בני הגיל 
השלישי, להשתתף בפרויקט "קפה אירופה" הפועל במטרה להעניק 

מענה לצרכים חברתיים ותרבותיים ותמיכה אישית
העבודה. בכך סתם בית הדין את הגולל על השאלה מה 
מותר ומה אסור ביחסים שבין המנהל לכפופה לו והיכן 
בעצם עובר הגבול בין ליטוף אבהי להטרדה מינית. וזה 

־עוד לפני השאלה המוסרית והדוגמא האישית שאנו מצ
פים ממנהל/ת. פסק הדין עורר הדים רבים, ויש אף שראו 
בו חדירה לתחום הפרט, העובדה שכפופה )וזה יכול להיות 
גם עובדת בכירה ועובד כפוף לה( לא מביעה התנגדות, 
אין בה כדי לסייע להגנתו של הנאשם, באם תוגש תלונה 

־על הטרדה מינית נגדו שכן קיימת הנחה, "חזקה משפ
טית", שקיום קשר אינטימי בין ממונה ישיר או עקיף לבין 

־כפיפה הסרה למרותו, נעשה תוך ניצול יחסי מרות כמ
שמעותם בחוק למניעת הטרדה מינית." בכך ביקש בית 

הדין להטיל חובת זהירות מוגברת על המנהל. 
אי  של  כללית  לתחושה  גורם  העבודה  במקום  רומן 
נוחות בקרב עובדי הארגון, שמנחשים את סוד הקשר. 

הנ להעדפת  לעיתים  גורמים  בארגון  רומנים  ־בנוסף, 
שים המעורבות בהן על פני נשים אחרות באותו ארגון. 
כך למשל נשים שקיימו מגעים אינטימיים עם הממונים 

־עליהן עשויות לזכות לקידום או להטבות שונות שאח
רות לא זוכות להן. 

סיטואציה כזו עלולה לפגוע במעמד ובהערכה שלהן 
־זוכות נשים אחרות בארגון שזכו לקידום הודות לכישו

גורם  נשואים  אנשים  בין  רומן  המקצועיים. ניהול  ריהן 
מכללי  מתעלמים  שהם  בכך  רבה,  נוחות  אי  לסביבתם 
למביכה,  הופכת  העבודה  סביבת  בכך  והחוק.  האתיקה 

מאיימת ובלתי אפשרית בעיקר לנשים אבל גם לגברים.
מה את עושה במסגרת תפקידך זה, על מנת לייצר 

מקום עבודה מוגן ו"נקי" מהטרדות מיניות?
תפקידי להביא לידיעת העובדים, כולם, את חוק מניעת 
בבניין המועצה  קומה  והוא תלוי בכל  מיניות,  הטרדות 
ובכל בית ספר, כל עובד חדש שנקלט במערכת, לפני 

־שהוא חותם על הסכם עבודה, מקבל את נוסח החוק לי
דיו, כמו כן אני מקיימת הדרכה לכלל העובדים. במועצה 
מקפידים מאד בעניין זה ומחייבים את העובדים להשתתף 
בהדרכות. במקרה שמוגשת תלונה, ישנו הליך שבו על 

־הממונה לערוך בירור של האירוע עם כל המעורבים ולה
עביר את המלצותיה לראש הרשות.

הכמנהלת החינוך במועצה, האם את שבעת רצון מס
הביבות העבודה בהקשר זה של סביבה מוגנת גם במו

סדות החינוך? 
־במוסדות החינוך שלנו עוסקים בנושאים ערכיים ומו

סריים של שמירה על כבוד האדם, שוויון זכויות ומגדר, 
אני סבורה שכל מורה הוא קודם כל איש חינוך ואחר כך 
מורה המלמד ידע ומיומנויות למידה, ככזה מצופה מאנשי 
החינוך שלנו להוות דוגמא להתנהגות מוסרית גם בתחום 
זה, עיני התלמידים נשואות אליהם, לכן כל מסר של עובד 
חינוך, גלוי או סמוי, הוא מסר בעל משמעות והשפעה על 

־התלמידים. המנהלים במוסדות החינוך מקפידים שהמו
רים יהוו דוגמא אישית, החל מאופן הלבוש, השפה, וכלה 

־במערכת, הערכים של המורה כפי שבאה לידי ביטוי בהת
נהגותו. בחמש השנים האחרונות, בהן אני ממלאה תפקיד 
זה לא נדרשתי לטפל בנושאים של הטרדות מיניות וזה 
אומר שבמועצה שלנו ישנה כיום מודעות רבה לנושא וכל 
אמצעי הזהירות הננקטים ליצירת סביבה מוגנת נושאים 

פירות. 
3.7, העובדים צפו בהצ־ ־ההדרכה האחרונה התקיימה ב
גה "גבול" שאחריה התקיים דיון עם עו"ד מומחה בתחום.

עמותת המייסדים

32 שנים עבדתי כגננת בגני ילדים שוה  "במשך
נים, ביניהם: עזריקם, אביגדור וכפר ורבורג. בגיל 
52 בחרתי לצאת לפנסיה מוקדמת ומאז אני משה

תדלת ליהנות מכל רגע ובעיקר לתרום כמה שרק 
אפשר.

־לפני שמונה שנים, חברה שלי סיפרה על התנד
־בותה בעמותת "אוזן קשבת" והחלטתי שגם אני יכו

לה, צריכה ורוצה להתנדב. במסגרת ההתנדבות אני 
יוצרת קשר אחת לשבוע עם 12 קשישים, שבמהלך 

־היום נמצאים לבדם בבית ואין להם עם מי לדבר. המ
טרה העיקרית שלי בשיחות הללו היא להעניק להם 
את התחושה שהם לא לבד, שיש להם חברה שאכפת 

־לה ושאיתה הם יכולים לדבר ולשתף כל דבר שקו
רה להם, החל מהתחושות הכי אישיות ועד לבעיות 

רפואיות ובירוקרטיות. 
בזכות העבר שלי כאשת חינוך אני מצליחה לומר 

־להם את המילה הטובה ולתת להם את העצה הנכו
נה לה הם זקוקים. בכל הקשור להליכים בירוקרטים 
אני מסתייעת בממונה עלי ויחד אנו עושות את מירב 

מהע מדהים  סיפוק  מקבלת  אני  לסייע.  ־המאמצים 
נשכרת  יוצאת  אני  שגם  מרגישה  אני  שלי.  שייה 
מההתנדבות שלי ולא רק הם", אומרת הדסה קרבלוב.
־הדסה קרבלוב, ממושב באר טוביה, נשואה לעמי

צור קרבלוב מזה יותר מחמישים שנה, לזוג שלושה 
ילדים ושמונה נכדים. שניהם פנסיונרים ומשתדלים 
להיות פעילים כל הזמן. "במסגרת הסתדרות המורים 
מוצעות לי עשרות פעילויות שונות ואני משתדלת 
למצות את כולן עד תום: חוג התעמלות ויוגה, חוג 
אנגלית, חוג קולנוע, סיורים מודרכים בערים שונות 
ועוד. בנוסף אני נוכחת במרבית מההרצאות שהמושב 
או המועצה יוזמים ובין לבין, בזמני הפנוי אני אוהבת 

לשבת עם חברות בבתי קפה".

מתנדבת החודש /  הדסה קרבלוב
הדסה קרבלוב, בת מושב באר טוביה, אשת חינוך ותיקה במועצה ומתנדבת 

מזה 8 שנים בעמותת "אוזן קשבת"  במסגרת התנדבותה משמשת הדסה אוזן 
קשבת לעשרות קשישים ששמחים על ההזדמנות לשתף ולשוחח

שירותים 

חברתיים
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זו  פותחת  האזורית  במועצה  התרבות  מחלקת 
של  המנויים  עונת  את  ברציפות  השישית  השנה 
המועצה  תושבי  טוביה.  באר  האזורית  המועצה 
וילדיהם יכולים ליהנות ממגוון רחב של הצגות לכל 
הגילאים. ההצגות נבחרות בקפידה יתרה ומובאות 
תיאטרון  בארץ:  המובילים  מהתיאטראות  הישר 
רבים  ועוד  לסין  בית  הבימה,  תיאטרון  הקאמרי, 

וטובים.
"אנו  מוסיפה:  במועצה  התרבות  רכזת  טהר,  חן 
גאים בתכניות המנויים העשירות שלנו. הצלחנו 
לייצר מהפכה בתחום צריכת התרבות בקרב תושבי 
המועצה. ישנה נהירה של תושבים לרכוש תכנית 
מנויים ובעקבות כך, מזה שנתיים, שאנו מקיימים 
מקיימים  אנו  בנוסף,  מנויים.  של  סדרות  שתי 
מענה  לתת  מנת  על  הרחב  לקהל  כפולים  ערבים 
לביקוש הרב. לא בכדי, רשויות רבות פונות אלינו 

־כדי ללמוד ממודל ההצלחה שלנו. תושבי המוע
צה האזורית באר טוביה הצביעו ברגליים ובוחרים 
לפתח  לפעול,  נמשיך  אנו  במועצה.  מנוי  לרכוש 

ולהעשיר את תכניות התרבות של המועצה".
מנוי הצגות למבוגרים כולל שש הצגות ועוד אחת 
לבחירה. הצגות החובה הן: "קיזוז" ו"שגעון האופרה" 
של תיאטרון הקאמרי, "אם הבית" ו"החולה ההודי" של 
על  ו"סוסים  ימינה"  אחת  "משאלה  הבימה,  תיאטרון 
כביש גהה" של תיאטרון בית לסין. ההצגות לבחירה הן: 
"נורה" ו"טירונות בלוז" של תיאטרון באר שבע ומוטי 

גלעדי ואסנת שיר וישינסקי – במופע שירה בציבור.
מנוי ההצגות לילדים נחלקים לקטנטנים, גילאי גן 

־חובה – כיתה ב', ולבוגרים, כיתות ג' – ו'. מנוי הקט
נטנים כולל חמש הצגות ושתיים לבחירה. בין הצגות 
החובה ניתן למצוא את: "אלאדין", "פינוקיו", "יותם 
ויעלי", "כספיון" ו"האריה שאהב תות". מנוי הבוגרים 
כולל שלוש הצגות חובה ושתיים לבחירה. בין הצגות 
ו"ירושלים  "האסופית"  המעופפת",  "הכיתה  החובה: 
שלי". ההצגות לבחירה לשני סוגי המנוים הן: "צלילי 
הקסם" עם ניצה שאול, "המלך סיאם", "בת המלך", 

"חנהל'ה ושמלת השבת" ו"סבא טוביה".
כל המופעים מסובסדים על ידי המועצה האזורית 

באר טוביה ומיועדים לתושביה.
לטלי,  לפנות  ניתן  נוספים  ופרטים  להרשמה 
לחן  או  8601374־08  החינוך:  קרית   אודיטוריום 

2331026־052.

ההרשמה 
לתכנית מנויי 

התרבות 
2013־2014 

בעיצומה
כמיטב המסורת במועצה האזורית 
באר טוביה התקיים אירוע תרבות 
חגיגי לציון יום האישה הבינלאומי
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 אירועי 
 תרבוטוביה 

קרובים
בוקר של כיף

 אתי אנקרי בהופעה 
מריה"ל ועד בכלל

ביום רביעי 17.7.13 בשעה 10:00 
באודיטוריום המועצה.

אתי אנקרי בהרכב של שני נגנים, 
מטפסת להיכלות השירה של רבי 

יהודה הלוי בלחניה המהלכים קסם 
באזני רבים, שיריה עוסקים ברוח, 

בנשמה, קודש וחול.

ערב הצדעה לחיילי המועצה 
רועי לוי מארח את עופר שכטר 

מוצ"ש 10.8.13 בשעה 21:00, 
 באודיטוריום המועצה.

המועצה האזורית באר טוביה מברכת 
את המתגייסים החדשים והחיילים 

ומארגנת להם ערב הצדעה עם כיבוד 
קל והופעת סטנדאפ רועי לוי מארח 

את עופר שכטר. 

ערב "נשים נשים"
רותם אבוהב במופע סטנד־אפ

ביום רביעי, 28.8.13 בשעה 18:30 
באודיטוריום המועצה.

רותם אבוהב במופע סטנד־אפ שלא 
תרצו להחמיץ - אישי, נשי, חושפני 

ומצחיק. השחקנית והקומיקאית 
רותם אבוהב תכניס אתכם לחיים 
שלה בדרכה האמיתית, המרגשת 

והמצחיקה עד דמעות. בואו לזהות את 
עצמכם בסיטואציות מעולם הזוגיות, 

המשפחה, ההורות והחיים בכלל, והכל 
דרך נקודת המבט המיוחדת של רותם.

אירועי הספר במועצה האזורית באר טוביה
עשרות הורים וילדים פקדו את אירועי הספר שארגנה מחלקת החינוך והתרבות 
במועצה האזורית באר טוביה. במשך יומיים נהנו ילדי המועצה ממופע דרדסים, 

מתחם קומיקס לילדים בנושא גיבורי העל, שעת סיפור־תיאטרון "אוצר השירים", 
מופע מוזיקאלי על הצגות ושירי ילדים מיצירותיהם של ביאליק, אלתרמן, לוין 

קיפניס ואחרים, דוכני מכירת ספרים, דוכני יצירה והפעלה ודוכני מזון. המבוגרים 
נהנו מערב מספרי סיפורים עם יוסי אלפי, דן בניה־סרי ויהורם טהרלב. הכניסה 

למתחם אירועי הספר היתה תמורת 2 ספרים משומשים שנתרמו לאגודות שונות 
ולנזקקים.

תרבוטוביה לכל
במסגרת תכנית 

התרבוטוביה של המועצה 
הוצגו באודיטוריום 

המועצה )בקרית החינוך( 
הצגות ילדים ומבוגרים 

שונות "היפהפיה 
הנרדמת", "קוויאר 

ועדשים" מבית הבימה 
ו"רומן משפחתי" מבית 

הקאמרי.

במסגרת "בוקר של כיף" 
נהנו התושבים ממופע 

סטנד־אפ של טוביה צפיר 
וממופע שירה מרגש של 
השחקן גיא זוארץ ששר 

לאדינו ופיוטים מבית 
אביו.
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כיתוב

במושב נווה מבטח ואולי במועצה 
אדם  אין  כולה,  טוביה  באר  האזורית 
דמות  רובין.  ישראל  את  מכיר  שלא 

הצבעונית, קאובוי מאובזר בכובע בו
עור.  ומגפי  מכופתרת  חולצה  קרים, 
מאחורי הדמות עומד איש מרתק עם 

היסטוריה עשירה, רווית סיפורים.
ואיש  כחקלאי  עצמו  המגדיר  רובין, 

־כפיים בכל רמ"ח אבריו, קנה את טר
ממיטב  שלו  הראשון  הפרגסון  קטור 
כספו, שהרוויח מתיקון מכונות חליבה 
ניידות לשכניו, עוד כשהיה ילד צעיר. 
והפרגסון  בנהר  רבים  מים  עברו  מאז 

האחד צמח לצי גדול של טרקטורים, 50 במספר. עוד 
־בבעלותו אין־ספור כלים חקלאיים והוא עוסק בעיבו

דים חקלאיים בכל רחבי הארץ, אבל תחום התמחותו 
העיקרי הוא אבטיחים.

נזקק  הוא  שנים,  לפני  באבטיחים,  לעבוד  כשהחל 
לצוות אדיר של 300 פועלים, שתפקידם היה ללכת 
לצידי הטרקטור, לאסוף את האבטיחים ולהשליך אותם 

־לתוך הקומביין, שהפריד בין הגרעינים לפסולת. העו
־בדה שהוא נזקק לכמות כל כך גדולה של פועלים הט

רידה אותו. "כל יום הייתי צפוי להפתעה חדשה. פעם 
סוגרים את הגבול לעזה, פעם פותחים והיכולת שלי 
לבצע את העבודה היתה תלויה במצב הבטחוני. מכאן 

־באה ההחלטה שאני מוכרח לבנות מכונה שתהווה תח
ליף ל־300 הפועלים שלי", מספר רובין.

־בלי לדעת שרטוט אבל עם תכנית בנויה היטב ברא

שו, עבר רובין בין אנשי מקצוע שונים במטרה שיעזרו 
לו להפוך את החלום למציאות. למרבה הצער, במקום 
לעזור אמרו לו אנשי המקצוע כי הוא חולם והדבר בלתי 
אפשרי. למרות הכל, רובין לא אמר נואש ובמשך שלוש 
שאפשר  לנקודה  שהגיע  עד  המכונה  על  עבד  שנים 
להעלות אותה על השטח. המכונה תפקדה כמו מגוב, 

־אספה את האבטיחים לטור אחד, מסוע העלה את האב
טיחים למכונה, שהפרידה בין הגרעינים לפסולת וכך 

הוא חסך לעצמו את הצורך בהעסקת מאות עובדים. 
"כשהפטנט שלי היה מוכן והחל לעבוד, פתאום החלו 
שבניתי  המכונה  על  ששמעו  אנשים  לשטח  להגיע 
ובחנו אותה מכל הזויות. בקרב מי שבאו לראות את 

־התוצאות היו גם מי שאמרו שפשוט אין אפשרות לב
נות מגוב כזה, לפחות לא בדרך שאני הצעתי. אבל עם 
הצלחה אין מה להתווכח", אומר רובין. כיום הוא אוסף 

ומפריד גרעיני אבטיח מ־25 אלף דונם 
ברחבי הארץ. 

בן  כשהיה  ארצה  הגיע  רובין  ישראל 
חצי שנה. הוריו ניצולי שואה שכל ימיהם 
נותרו זרים להוויה המקומית. רובין סיים 
את בית הספר העממי בעור שיניו, למד 
מכונאות בבית ספר "עמל" וכשחזר מבית 
הספר לא הלך לשחק כמו שאר הילדים 
היום בהשלמת  בגילו, אלא המשיך את 

מטלות המשק המשפחתי.
סי הוא  רובין  של  הסיפור  ־כיום 

פור הצלחה. באזור התעשייה כנות יש 
מגדל  הוא  שקדים,  לקילוף  מפעל  לו 
כ־ 2,000 דונם שקדים בשותפות עם קיבוצים בצפון. 

בוט לקילוף  מכונה  גם  יש  שברשותו  "ניר"  ־לחברת 
נים. הם מגדלים כ־2,000 דונם בוטנים ביחד עם קיבוץ 
גונן בעמק החולה ועוד כ־700 דונם עם קיבוצים בנגב. 

בכפר הנגיד הקימו מכון למיון גרעיני חיטה.
"חברים שואלים אותי למה אני לא רושם פטנטים 
על הרעיונות שהגיתי וביצעתי ואני משיב שפשוט אין 
לי זמן לזה. אני עסוק מאוד ומזל שאני נהנה מכל רגע 
ומהעשייה שלי. אני מוצא עצמי לא אחת הולך מאחורי 
מגוב האבטיחים שפיתחתי, וחושב לעצמי איך הצלחתי 
להגיע לפיתוח כלי כל כך משוכלל. לפעמים אני לא 
מאמין שאני ייצרתי אותו במו ידיי. הרעיונות הטכניים 
הללו מתגלגלים לי בראש בלילות. אני חולם אותם 
ובבוקר אני קם והולך למסגרייה לייישם אותם", מסכם 

רובין.

מפצח האבטיחים
השדה  עבודות  מקבלני  לאחד  נחשב  הוא 
ילדים  לחמישה  אב  נשוי,  בארץ,  הגדולים 
בחצר  מחזיק  נכדים  לשבעה  וסב  נהדרים 
האחורית בביתו שבמושב נווה מבטח עשרות 
וכחמישים  ידיו  במו  שבנה  חקלאיים  כלים 

טרקטורי ג'ון דיר תכירו את ישראל רובין

 ישראל רובין 
ממושב נווה מבטח
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 תפזורת בנושא 
החופשה

בתפזורת שלפניכם מסתתרים 12 
מושגים הקשורים בחופשת הקיץ.
המילים רשומות במאוזן, במאונך 
ובאלכסון וגם בכיוונים ההפוכים.

מצאו את המושגים והקיפו אותם.

המושגים הם:

מחנה קיץ, 
אבטיח, 

יולי, 
אילת, 

חופשה, 
בריכה, 

מטקות, 
פגרה, 

אוגוסט, 
גלידה, 

קייטנה, 
נופש,

עיתון יומי   .1 
שמחה, נחת רוח  .2 

מותר לו  .3 
זקוק  .4

1234
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3

4

תשבץ קסם 15
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אצלנו בבית
כפר אחים 

מושב כפר אחים העלה לאוויר אתר אינטרנט חדש ובו 
אפשר ללמוד על תולדות המושב, להתעדכן בנעשה 
ועוד. באתר תמונות מכל  נוער, תרבות  בו, פעילויות 
www.Kfar-ahim.co.il אירועי המושב.  

ערוגות - אחוה 

כולו  העשוי  מדהים  ספסל  הכין  אחוה,   - ערוגות  קן 
המצווה.  בני  פרויקט  במסגרת  ממוחזרים  מחומרים 
החל  פעילויות  ממגוון  המצווה  בני  נהנו  בפרויקט 
מסיור סליחות בירושלים, ביקור ב"דיאלוג בחשיכה", 
מצדה.  באתר  מודרך  וסיור  לוחמים  בעקבות  מסע 
במפגשים לקחו חלק הורי בני המצווה כחלק מתפיסה 
שותפים  להיות  ההורים  על  במסגרתה  מערכתית 

מלאים בתהליך ההתבגרות של ילדיהם. 

עזריקם 

קבוצת הנוער של מושב עזריקם זכתה במקום הראשון 
בתחרות הפייסבוק "באר טוביה המועצה שלי". מבין 
כל היישובים שהעלו תמונות לפייסבוק, זכה הסרטון 
של מושב עזריקם. הזכייה הקנתה למושב ציוד נוסף 

למועדון הנוער במימון המועצה.

ינון 

נוער ינון סגר שנה רווית פעילויות בטקס סיום מרגש 
חוג  ילדי  למוסיקה.  והחוג  לבישול  החוג  את  שאיחד 
הבישול הציגו חמש תחנות לטעימות מעשה ידיהם: 
בסלסה,  בקר  קציצות  של  תחנה  מקסיקנית,  תחנה 
ותחנת  מאפייה  תחנת  צ'יפס",  אנד  "פיש  של  תחנה 
קינוח. לאחר הטעימות נאמרו ברכות וחולקו תעודות 
המוסיקה  פרויקט  ילדי  הופיעו  בטקס  למשתתפים. 

במופע מוסיקלי של להיטים מכל הזמנים. 

בצרון 

כמו כל שנה חגג קן בצרון את סוף השנה בפסטיבל 
הנוער  בני  עמלו  שלמים  חודשיים  במהלך  ענק. 
בניית  שירים,  כתיבת  על  המדריכים  עם  יחד  בבצרון 
לאולפן  נסעו  ואף  תלבושות  חזרות,  כוריאוגרפיה, 
הפסטיבל.לנוער  שיר  את  והקליטו  מקצועי  הקלטות 
זו הייתה חוויה מדהימה וחינוכית ועבור הצופים היה 

זה מופע מרגש ומרשים.

כפר ורבורג
 

תוצרת  בסימן  השבועות  חג  את  חגגו  ורבורג  בכפר 
ידי  על  שקושטו  עגלות  תהלוכת  שכלל:  מקומית 
על  ומופע  המושב,  חברי  מתוצרת  כיבוד  הילדים, 
לבמה  הועלו  שנה  כמדי  הכפר,  "שחקני"  טהרת 
תינוקות שנולדו בשנה האחרונה, חיילים שזוהי להם 
השנה.  שייתגיסו  י"ב  ובוגרי  בצה"ל  הראשונה  שנתם 
ילדי  של  מופעים  כלל  הערב  של  האמנותי  החלק 
ותיקי  מקהלת  המצווה,  בר  שכבת  ד',   - א'  כיתות 
הכפר, נשות הכפר והפתעת הערב הופעת בכורה של 
להקה מקומית חדשה. חברי הכפר הצעירים שיחזרו 
פוזרו  המסורת,  כמיטב  ולסיום  חקלאים  משחקים 

מעגלות הטרקטורים סוכריות על ידי שכבת ח'.

תלמי יחיאל

עם  יחד  חג השבועות  חגג את  יחיאל  מושב תלמי   
מיוחד  שיר  שהכינה  היימן,  סי  והזמרת  היוצרת 
ליישוב באווירת החג וסחפה את התושבים במעגלי 
הורה. בטקס החגיגי הופיעו משפחות בנות שלושה 
וארבעה דורות במושב, ששרו את השיר יחד עם סי 
מתהלוכת  התושבים  נהנו  עוד  והתושבים.  היימן 
שירי  המושב,  ילדי  של  ריקודים  מסורתית,  עגלות 
שבועות, תוצרת חקלאית ומגוון מאפים תוצרת בית.

אביגדור 

באר  האזורית  במועצה  חם  "קיץ  תכנית  במסגרת 
בין  נודד  ספורטיבי  הפנינג  המועצה  יוזמת  טוביה" 
היישובים. הראשונים ליהנות מהיוזמה המבורכת הם 
חוויות.  אביגדור שנהנו מאחר הצהריים מלא  תושבי 
ההפנינג כלל שש תחנות ספורט לכל המשפחה, תחנת 
מכשולים  מסלול  טרמפולינות,  תחנת  קיקבוקס, 
ואימון במתקני  "קרבי", תחנת תיפוף תחנת פלונטר 
היישוב על ידי מדריך. הפעלת המתחם במימון מלא 

של המועצה ובאחריות מחלקת הספורט.

אמונים
 

במרכז  בלבן.  השבועות  חג  את  חגגו  אמונים  במושב 
מחצלות,  ובו  ענק  לבן  אוהל  הוצב  הדשא  רחבת 
מזרונים ושולחנות קטנים. הילדים נהנו מפינת יצירה 
זר  קיבל  אורח  כל  ובכניסה  לבנים  עפיפונים  של 
ניצחו האחים צנחני  פרחים לבן. על החלק האמנותי 
בוגרי כוכב נולד ששרו במסגרת המופע המרכזי. היה 

מקסים ולבן.
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