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קובי אביבי, ראש המועצה

ראיון חג

קובי אביבי, ראש המועצה האזורית באר טוביה מתגורר במושב כפר אחים. 
ציינו את  ימים  ילדים ותשעה נכדים. לפני מספר   3 ולהם  הוא נשוי לצרויה 
מסמלת  חדשה  "שנה  לטובה.  עלינו  הבאה  תשפ"א,  החדשה  השנה  ראש 
עבורי תקווה, זה הדבר הכי חשוב ואני מקווה שנצליח למגר את נגיף הקורונה 
ושהשנה הזו תהיה טובה, עם אחווה ורעות בחברה הישראלית. סלע קיומנו 
הוא באחדותנו, בין אדם למקום, בין אדם לחברו וזה המסר הכי חשוב", אמר 

ראש המועצה.

המועצה מתמודדת עם אתגרים לא פשוטים בימי הקורונה. מהם שלושת 
הנושאים המורכבים ביותר בנושא זה בעיניך?

ריבוי ההנחיות ממשרדי הממשלה השונים.  הוא  "הנושא הבעייתי הראשון 
כאשר כל משרד נותן את ההנחיות, לפי ראות עיניו, בין אם זה משרד החינוך 
או בריאות וגם משרד הפנים, שנותן הנחיות משלו בנושא הפעלת כוח אדם 
מצומצם במועצה בעת הזו. הרשות המקומית מחליפה מצד אחד את משרדי 
הממשלה, אבל מצד שני הסמכויות נשארו בידי הממשלה וזה לא תקין. כעת 
מתקיימים דיונים בהעברת הסמכויות לרשויות, זה חיוני עבורנו כדי לסייע לנו 
להתמודד בצורה מיטבית. בינתיים, מי שמתמודד מול התושב בנושא הקורונה 

זו המועצה בלבד".

"הנושא השני הוא הפעלת הרשות המקומית בתקופות סגר וצמצום כוח אדם. 
הנושא מורכב ודורש לא מעט יצירתיות וגמישות".

"הנושא השלישי הוא להמשיך את מתן השירות המיטבי גם בימי קורונה ובעת 
הזו מדובר במשימה לא פשוטה: צמצום תקציב ממשלתי, צמצמום כוח אדם 
ודרישות קשות מהממשלה להתמודד עם המצב ולפרק זמן לא ידוע. למשל 
- הממשלה קיבלה מצד אחד החלטה על צמצום כוח אדם  למידה מרחוק 
ומנגד צריכים לגייס כוח אדם כדי שיפעיל או קפסולות. או במסגרת פעילות 
 3 אירוע,  לכל  מאבטחים   3 להביא  קפסולות  במסגרת  מחייב  זה  תרבות, 

סדרנים במקום אחד. אלה תוספות חשובות וצריכים לשפות את הרשויות".

גם אתה נכנסת לבידוד למספר ימים עם פתיחת שנת הלימודים.

"אכן, זה בידוד עצמי לאחר שהתברר כי נפגשנו, בפתיחת שנת הלימודים, 
עם חולה קורונה מאומת. בשל כך, נכנסתי לבידוד למספר ימים עד היוודע 
תוצאת הבדיקה, אך המשכתי כל העת לעבוד. בנוסף, הסגן שלי מוטי ארבל 
ודורון חנין מנהלת אגף החינוך, גם היו בבידוד ואני שמח שהתוצאות יצאו 
שליליות לקורונה וחזרנו במהרה לעבודה. אני תמיד דוגל במשפט: 'הישמרו 
לנפשותיכם'. אנו במועצה עושים הכל כדי לשמור על עצמנו. אנחנו במועצה 
עושים מה שיכולים לשמור על הילדים להגן עליהם בכל מה שקשור לנגיף 
הקורונה. תודה לצוותי ההוראה לעובדי המינהל מנהלי ביה"ס, ועד החינוך, 

חברי מליאת המועצה מסייעים בידינו לרמה הגבוהה שהגענו אליה".

שנת הלימודים תשפ"א נפתחה בצורה חלקה ללא בעיות מיוחדות.

"עברנו שנה מאתגרת במוסדות החינוך שלנו. עברנו אותה בהצלחה, כניסת 
ויצמן ברמה  לניהול ביה"ס התיכון עם מנהל אביגדור  נכנסה  רשת אמי"ת 
ובמהלך  נופים התפטרה המנהלת  ובתרועה רמה. בביה"ס  הגבוהה ביותר 
מהיר, בשיתוף משרד החינוך והמועצה, בחרנו בשגית איפרגן. אני מאחל להם 
הצלחה במילוי תפקידם. אני מברך את כל מי שעסק בפתיחת שנת הלימודים: 
ממחלקת החינוך והעומדת בראשה, מנהלי בתי הספר צוותי ההוראה, צוותי 
עובדי המינהל. ועדת החינוך מליאת המועצה. עשינו שהכל יהיה מוצלח ואכן 
היתה פתיחה מוצלחת. מתחילת השנה נחשפנו למקרי הידבקות בקורונה, 
שגורמים למורים ותלמידים רבים להיכנס לבידוד ואנו עושים כל שביכולתנו 
ולקיים לימודים בהתאם להנחיות. אולי הסגר שנכנס  כדי לעמוד בתנאים 

לתוקפו ישטח את העקומה".

ראש המועצה מונה מספר חידושים למשל פתיחת מגמות חדשות בשכבה 
לתלמידים  מופת  מגמת  היא  הכותרת  גולת  כאשר  אמי"ת  הספר  בבית  ז' 
מצטיינים. המטרה היא להרחיב עוד יותר את ההיצע שיש למערכת החינוכית 

בנושא המגמות בבאר טוביה.

בשנת תש"פ התמודדה המועצה האזורית באר טוביה עם אתגרי הקורונה, הועדה הגיאוגרפית, 
קידום נושא תכנית פל"ח והשקיעה מיליוני שקלים בישובים לקראת קליטתן של משפחות 
בהרחבות. בשנה הקרובה המועצה נערכת להרחבות בישובים, הקמת מועדונים קהילתיים, 
הקמת מרכז ספורט מועצתי ועוד. "תשפ"א תהיה לא פחות מאתגרת, אך אני אופטימי ונעשה 
הכל כדי להמשיך את הרצף התפקודי במועצה ולתת שירות יעיל, אמין וטוב לתושבים", אמר 

ראש המועצה, קובי אביבי
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כניסתה של רשת אמי"ת לוותה בהתנגדות מצד הורים שדרשו להחליף 
את המנהלת המיועדת.

זה ברצוני  כל הצדדים. בעניין  רצון  יושב לשביעות  "אכן, לשמחתי הנושא 
להדגיש כי כל מחלוקת, באשר היא, ניתן לפתור בהידברות ובלבד שנשמור 
על שיח נקי ומכבד. אחרי הכל, תרבות השיח מהווה דוגמא אישית גם עבור 

ילדינו בכל תחומי החיים".

שנת תש"פ היתה מורכבת ומאתגרת לא רק ברמה האישית עבור תושבי 
הבולטים  הנושאים  מהם  מקומית.  רשות  בניהול  גם  אלא  המדינה, 

שקידמת השנה בתחום התשתיות?

"השקענו מעל מיליון שקלים בהרחבת בתי הספר והוספת מבנים יבילים, על 
מנת להקל על מספר התלמידים בכיתות, כך שלא יעברו את 30 התלמידים 
בכיתה. אנו נערכים לעשות זאת בעוד בתי ספר במועצה. הקמנו גן ילדים אחד 
במחנה מרים, הקמנו שלוש כיתות בביה"ס שדות ועוד מבנה יביל נוסיף לתיכון 
באר עמ"י. בשנה החולפת ביצענו הסדרי תנועה כמו: צביעה וסימון כבישים 

במסופים של בתי הספר.

בנושא תשתיות חנכנו קו ביוב ממט"ש תימורים: משכנו קו ביוב ממט"ש קיבוץ 
25 מיליון שקלים. נכון להיום סיימנו  חצור עד למט"ש תימורים בעלות של 
את הבינוי ואנו ממתינים לחיבור שיאושר על ידי רשות המים והביוב. בנוסף, 
השקענו מאות אלפי שקלים בהיערכות לסיום שדרוג והחלפת מערכת המים 

בישוב עזר ואנו כעת בשלב הכנת המכרז".

מה מתוכנן לשנת תשפ"א?

"המועצה נערכת לבניית מועדונים בישובים בשני שלבים - ארבעה מועדונים 
ועוד ארבעה מועדונים בהמשך, כאשר תחילת הביצוע יהיה סוף שנת 2020. 
בשלב א' נכללים המועדונים בניר בנים, חצב, כפר ורבורג ושדה עוזיה. בשלב 
ב' ייבנו המועדונים בשתולים, נווה מבטח בית עזרא ועזריקם. אנו נמצאים 
בשלבי סיום הליך המכרז. סכומי ההשקעות לא כללו את ביצוע בדק הבית 
ובסיכום השנתי השקענו 12 מיליון שקל בישובים כאשר לאחר החגים נמשיך 
בבניית תכנית המשך להשקעות, לרבות סימוני כבישים בכל ישובי המועצה. 
יש לנו כוונה להקים מרפאה ציבורית בסמוך לבריכה במושב ערוגות. אנו גם 

בוחנים בקשות של הישובים לשדרוג מגרשי המשחקים".

"בשנה הקרובה אנו מתכוונים במועצה לקדם את הקמתו של מרכז הספורט 
מועצתי, לסיים את הליכי הקרקע לטובת הקמת שני בתי ספר יסודיים שייפתחו 
בשנה הבאה, תשפ"ב, נתחיל את הבניה בחטיבה העליונה בבית הספר התיכון, 
נשלים השקעות בבתי כנסת בישובים, נמשיך בבניית גן ילדים במושב גבעתי 

ונמצא פתרון להקמת בית כנסת במושב ניר בנים ובמושב גבעתי".

מה מתוכנן בתחום התיירות והעסקים? והיעד לשנה הקרובה?

"המועצה מעמיקה את הקשרים עם העסקים המקומיים ובאמצעות קשר עם 
עמותת התיירות יואב יהודה התנהלה תערוכה ביישובי המועצה ובה הוצגה 
מרכולתם של עסקים רבים. במהלך השנה החולפת אפשרנו לבעלי העסקים 
לפרסם את עצמם באמצעות דף הפייסבוק של המועצה וזה חשוב בעיקר בימי 
הקורונה. אנו מעודדים את העסקים הקטנים בישובים וקוראים לציבור לצרוך 
מהם, למשל יין בוטיק, שמן זית, דבש ותוצרת חקלאית. אני יכול בהחלט לומר 
בפרסום  העסק  באמצעות  אם  בין  מקריסה,  עסקים  להציל  שהצלחנו  כאן 

בפלטפורמה של התוצרת המקומית וגם בהכשרות מקצועיות". 

האם יש צפי לקליטת אוכלוסייה חדשה? פרויקטים למגורים? 

"בהחלט, אנו צופים קליטה של בין 200 ל-400 משפחות חדשות לבני המקום 
בקרוב בעקבות הקמת פרויקטים חדשים בארבעה בישובים: בבאר טוביה, 
הועדה  מול  באישורים  נמצאות  התכניות  ואביגדור.  בנים  ניר  ורבורג,  כפר 

המחוזית לתכנון ולבניה".

כראש מועצה החלטת לקדם את תכנית פל"ח לתושבים. נכון להיום, עד 
כמה הנושא קרוב ליישום?

ולאחרונה  המחוזית  בוועדה  לדיון  והועברה  אותה  אישרה  המשנה  "ועדת 
בנושא  בקרוב  שתתקיים  שניה  לישיבה  ממתינים  אנו  בנושא.  דיון  התקיים 
ומבחינתנו, עם אישור הועדה, ניישם את התכנית. תכנית פל"ח היא התב"ע 
המועצתית ופעילות לא חקלאית וכולל אישור להקמת מבנה לשימוש פל"ח, 
הקמת מגורון לעובדים זרים ובית שלישי ובנוסף תינתן אפשרות לבניית שני 
צימרים בתחום הצהוב המגורים. בזכות יישום התכנית, מאות תושבים ייהנו 

מכך ועתידם הכלכלי של תושבי המועצה יהיה וורוד יותר".

דנה  אשר  הגיאוגרפית,  הועדה  היא  המועצה  של  האתגרים  אחד 
בדרישתן של רשויות שכנות לנגוס בשטחי המועצה וליהנות מהכנסותיה 
מתי  נשמעה.  ועמדתה  בנושא  התנגדות  הגישה  המועצה  מתעשייה. 

תהיה החלטה?

"לפני מספר שבועות סיימנו את כל הדיונים וכיום אנחנו ממתינים להחלטת 
10 רשויות מקומיות לקבל חלק מהכנסות  הועדה הגיאוגרפית, על בקשת 
המועצה ולגזול חלק מהקרקעות שלנו. נשאר לנו עוד דיון עם רשות אחת, 
בסיום החודש. יחד עם הצוות המקצועי שלנו הכנו נוסח התנגדות ברור ואנו 
ממתינים להחלטת הוועדה. אני משתדל להיות אופטימי, אבל אם ההחלטה 
תגרום לנו נזק בלתי הפיך, לא נוותר ונגיש ערעור. לא נסכים להיות מובלים 
כצאן לטווח ולא נסכים לסייע לאותן רשויות במקום תפקיד הממשלה. חובתה 
של הממשלה לסייע לרשויות. מה גם שכבר נתנו קרקעות בעבר לרשויות. 
בנוסף, יש קרן בממשלה שלקחו לנו 10 מיליון שקל בשנה, כאשר מהקרן הזו 

בדיוק המדינה צריכה לממן גירעונות, ככל שישנן, לרשויות אחרות".

בימים אלה, אמר ראש המועצה, מתקיימים דיונים בהובלתו של סגן ראש 
שיוקם  רואה  מוקד  של  להקמתו  היתכנות  בדבר  דניאלי,  אודי  המועצה, 
בשלבים במועצה, כאשר הישובים יהיו מחוברים. "בדרך זו ניתן יהיה לשמור 
על הנכסים ועל ביטחון המשפחות. נכון להיום, אני ועובדי מועצה מסיירים 
במוקדים דומים ולומדים את המערך הביטחוני המורכב. המוקד נועד לחבר 
גם את יחידות הפיקוח של המועצה, כל שיידעו בזמן אמת על כל אירוע, מעבר 
לנושא הביטחון, כאשר יהיו כוחות נוספים של פקחים בשטח ויבצעו אכיפה 
למען איכות חיי התושב בנושא ביטחון, תברואה, בעלי חיים מוסדות ציבור 
ועוד. נגביר את מערך הניידות ונגייס סיירים ככל שיידרש. נכון להיום, אני שבע 

רצון מהירידה בפשיעה במרחב הכפרי שלנו".

לאחרונה פורסם דוח ביקורת קשה של מבקר המועצה. לאיזה שנים הוא 
מתייחס ועד כמה הנושא מטופל?

"אכן, מבקרת המועצה הכינה דוח ביקורת על התנהלות הוועדה המקומית 
לתכנון ולבניה ודוחות נוספים. הדוחות הללו אושרו בוועדת הביקורת ובקרוב 
ייערך עליהם דיון במליאת המועצה ועל כן לא אתייחס בטרם יקבל את אישור 
המליאה המתוכננת להתקיים בחודש אוקטובר. צריך להבין כי דו"ח הביקורת 
מתייחס לשנים 2016-2018, כלומר טרם כניסתי לתפקיד ראש המועצה, עם 
התייחסות לחלק משנת 2019. ככל שיידרש, נפיק לקחים לאחר הדיון במליאת 

המועצה והליקויים יתוקנו, ככל וישנן".
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מטבע הדברים, כראש מועצה מופנים אליך לא מעט חיצי ביקורת. כיצד 
אתה מתייחס לכך?

"אני מתייחס לביקורת בצורה פשוטה ונכונה: ראשית אני לא מתייחס, שנית 
היא מורכבת מגורמים אישיים אינטרסנטים המונעים משיקולים זרים לכאורה. 
היד קלה על המקלדת במקומון המסוים ואני מטפל בנושא בדרכים משפטיות".

מה אתה מאחל לתושבים לקראת השנה החדשה?

"אני מאחל קודם כל לתושבי המועצה בריאות, אושר ופרנסה טובה ושתהיה 
להם ולנו אחווה שלום ורעות ושנה מתוקה ובעיקר שנה קהילתית. שנת תשפ"א 
תהיה לא פחות מאתגרת, אך אני אופטימי ונעשה הכל כדי להמשיך את הרצף 

התפקודי במועצה ולתת שירות יעיל, אמין וטוב לתושבים ".

מה תאחל לעצמך?

"אני מאחל לעצמי בריאות ושאגשים את כל היעדים שהצבתי לעצמי לפני 
בחירתי לראש המועצה. בכוונתי לייעל את השירות לתושב ובכוונתי להטביע 

חותם ולשנות את הדרוש. אני כאן כדי להישאר".

בשנה הקרובה אנו מתכוונים 
לקדם את הקמתו של מרכז 

הספורט, לסיים את הליכי 
הקרקע לטובת הקמת שני 
בתי ספר יסודיים שייפתחו 

בשנה הבאה, נתחיל את 
הבניה בבית הספר התיכון, 

נשלים השקעות בבתי כנסת 
בישובים, נמשיך בבניית גן 

ילדים במושב גבעתי ונמצא 
פתרון להקמת בית כנסת 
במושב ניר בנים ובמושב 

גבעתי

בי
בי

 א
ות

רע
ם: 

לו
צי
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מנהלת מחלקת החינוך: 
"כל תלמיד ותלמידה בבאר טוביה ימצו 

את הפוטנציאל שלהם"

מאתגרת  היתה  תש"פ  הלימודים  שנת 
עבורנו במועצה האזורית באר טוביה, בעיקר 
בהתמודדות עם אילוצי נגיף הקורונה למעבר 
מנהלת  עם  חגיגי  בראיון  מרחוק.  ללמידה 
חנין,  דורון  גב'  במועצה,  החינוך  מחלקת 
היא מספרת על ההישגים החינוכיים בשנה 
החולפת, על הרחבת המעגל המקצועי לטובת 
הקרובה,  בשנה  היעדים  ועל  התלמידים 
אחווה,  מכללת  עם  פעולה  שיתוף  ביניהם 

בניית תכנית חומש ובנית תכנית מעברים.

מהו החזון החינוכי שלך? 

"כחלק מחזוני החינוכי אני שואפת לדאוג למענה חינוכי מתאים למרבית ילדי 
מיוחד  חינוך  מסגרות  שיותר  כמה  ולפתוח  המועצה  מרחב  בתוך  המועצה 
ומסלולים למצטיינים במועצה בכדי שכל ילד ימצה את הפוטנציאל הטמון בו 

והקהילה כולה תתברך בו".

בעלי  של  החינוכי  המקצועי  המעגל  את  הרחבת  האחרונים  בחודשים 
התפקידים במועצה על מנת ליעל את איכות ההוראה לתלמיד. ספרי לנו 

על כך.

"כמנהלת מחלקת החינוך אני רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה בין מחלקות 
מההערכות  כחלק  לכן  וההורים.  במועצה  החינוך  וגורמי  השונות  המועצה 
עבודה  תכנית  לכתיבת  בזום  עגולים'  'שולחנות  הקמתי  תשפ"א  לשנה"ל 
רשותית בעידן הקורונה. התכנית נבנתה בשיתוף מחלקות המועצה השונות, 
צוותי בתי הספר, ההורים ופיקוח משרד החינוך. התכנית מתייחסת למספר 
תחומים: פדגוגיה והישגים, ניהול תשתיות, ניהול הון אנושי, מענה רגשי-חברתי 
ומהם  וניהול מערכתי. בכל תחום נבחנו האתגרים העומדים בפנינו השנה 

המענים והפעולות הנדרשים כדי להשיג הצלחה בכל תחום".

עד כמה מורכב הניהול של אגף החינוך בעידן הקורונה?

נגזרת של אתגרי הקורונה. אנו נדרשים חדשות  "הפעולות שלנו השנה הן 
לבקרים להתמודד עם חשיפה לחולים מאומתים: תלמידים, צוותי חינוך, נהגי 
הסעות. בכל יום או לילה מתגלים חולים חדשים ואנו נדרשים לסגור כתות, 

גנים, בתי ספר ולשלוח לבידוד מספר הולך ועולה של תלמידים וצוותי חינוך".

בשנת הלימודים תשפ"א ילמדו במועצה האזורית באר טוביה 5,846 תלמידים 
ב-53 גני ילדים, בחמישה בתי ספר יסודיים ובשני בתי ספר תיכונים. בבסיס 
חצור נפתח גן ילדים חדש. על הילדים, איכות ההוראה והצוותים החינוכיים 

אחראית גב' דורון חנין, מנהלת מחלקת החינוך.

"גדלתי  המושב.  למקימי  שלישי  דור  טוביה,  באר  במושב  מתגוררת  דורון 
ועבדתי במשק החקלאי של הורי עד נישואי לבן המושב, אף הוא דור שלישי 
למקימי המושב", סיפרה השבוע בראיון חג. "גם האמהות של שנינו לימדו 
במערכת החינוך של המועצה. בעלי, אני וארבעת ילדינו למדנו בבית ספר 

מבואות ובתיכון באר טוביה".

 36 דורון מכירה את מערכת החינוך בבאר טוביה היטב. היא צברה עד כה 
במערכת  היו  המקצועיות  שנותיה  רוב  כאשר  החינוך,  במערכת  ותק  שנות 
החינוך של המועצה. היא החלה את דרכה במערכת החינוך כגננת בגן חינוך 
מיוחד, הייתה מורה בכתות א'-ב' בבתי הספר של המועצה, רכזת שכבה, 
סגנית מנהלת ומנהלת בית ספר. באחד בספטמבר השנה החלה את שנתה 
השישית במחלקת החינוך במועצה האזורית באר טוביה. במשך ארבע וחצי 
שנים כיהנה סגנית מנהלת המחלקה, עם פרישת רות קרטר לגמלאות, מילאה 
את מקומה כממלאת מקום מנהלת המחלקה ובחודש יוני האחרון התקבלה 

רשמית לתפקיד מנהלת המחלקה.
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הצמיחה החינוכית 
של תלמידי 
באר טוביה

המועצה  של  התיכוניים  הספר  בתי  מתלמידי   81.9%
נתוני  לפי  בגרות  לתעודת  זכאים  טוביה  באר  האזורית 
משרד החינוך. הנתונים לזכאות, כולל החינוך המיוחד, 
80.1%, הרבה מעל הממוצע הארצי שעומד  עומד על 
על 69.7%. בנוסף, 48.9% זכאים לתעודת בגרות עם 5 
יחידות אנגלית ו-68% שניגשו לבחינות זכאים להסכמה 
טכנולוגית. כך עולה מנתוני משרד החינוך לשנת תשע"ט.

תעודת בגרות מצטיינת הוענקה ל-13.2% מהתלמידים בעוד הממוצע הארצי 
עומד על פחות מ-9%. כך עולה מנתוני משרד החינוך לשנת תשע"ט.

מהנתונים עולה עוד כי בשנת תשע"ט 48.9% היו זכאים לתעודת בגרות עם 5 
יחידות אנגלית לעומת הממוצע הארצי שעומד על 39.1%.

עוד עולה מהנתונים כי 68.7% זכאים להסמכה טכנולוגית (הממוצע הארצי 
59%), אחוז הזכאים להסמכה טכנולוגית מצטיינת עם 5 יחידות מתמטיקה 
עומד על 16.3% לעומת הממוצע הארצי שעומד על 9.3%. מהנתונים עולה 
עוד כי הזכאות להסמכה טכנולוגית שמאפשרת לתלמידים להתקבל ללימודי 

טכנאים והנדסאים עומד על כ-55%, בעוד הממוצע הארתי הוא 43% בלבד.

הגיוס לצבא עומד על 97.2% מהבנים ו-95.5% מהבנות.

12 אלף ₪. 20 אלף ₪ ולתלמיד ביסודי  ההשקעה הממוצעת לתלמיד היא 

בבאר טוביה האקלים החינוכי מצביע על מעורבות מצד ההורים ושביעות רצון 
מצד התלמידים: לפי הנתונים, התחושה הכללית חיובית כלפי ביה"ס ועומדת 
על קרוב ל-70%. שותפות ההורים עומד על כמעט 79% ונושא קידום סובלנות 

כלפי האחר והשונה 71%. 

ראש המועצה קובי אביבי: "המועצה משקיעה משאבים בעתידם של ילדינו 
ולא מתפשרת על אף תלמיד או תלמידה. לראיה, אחוז הנושרים הוא פחות 
מאחוז. הנתונים המרשימים הם רק ההתחלה. היעד שלנו הוא להעלות את 
אחוזי הזכאות לבגרות כבר בשנים הקרובות וחלק מכך היא ההחלטה להכניס 
את רשת אמי"ת לניהול התיכון שלנו. התכניות החינוכיות המגונות בבתי הספר 
שלנו וגם בתיכונים שואפות למקסם את יכולותיהם של תלמידינו ועל כך אני 
גדולה לשותפים לדרך: לעובדי המועצה, לעובדי מנהל  לומר תודה  רוצה 
החינוך, למורים ולהורים וכמובן לתלמידים. אני מאחל לתלמידים היקרים שנת 

לימודים מוצלחת".

וכיצד זה מתבטא בשטח? 

"בתי הספר נדרשים להתאים את הלמידה למצבים המשתנים וליצור דרכי 
החינוך  לצוותי  דואגים  אנו  כך  לצורך  ויצירתיות.  חדשות  הוראה-למידה 
להדרכות והשתלמויות על מנת להעשיר ולגוון את אפשרויות ההוראה-למידה 
העומדות לרשותם. למשל הלמידה מרחוק, אשר הינה חלק מדרכי ההוראה 
בבתי  מחשבים  המצאות  מחייבת  בחיינו,  הקורונה  מנוכחות  מתחייבות 
התלמידים וכן מחשבים למורים. לצורך כך אנו נערכים להשאלת מחשבים 

לתלמידים ומורים אשר אין לכם מחשב בבית". 

המעבר בין מסגרת הגן לבית הספר הוא אתגר לא פשוט לילדים וגם 
להורים. עד כמה התכנית מעברים מקלה על התלמידים בעניין זה?

"תכנית המעברים מהגן לבית הספר הינה תכנית חשובה מאוד המאפשרת 
לתלמידים מעבר מרוכך מהגן לבית הספר. עד כה כל צוותי בית ספר וגננות 
הגנים המזינים את בית הספר בנו תכנית משותפת ולא נבנתה תכנית אחודה 
לכל מוסדות החינוך. ילדי הגנים הגיעו למספר ביקורים בבית הספר להכרות 
חווייתיות  ופעילות  א'  בכתה  הלמידה  עם  הכרות  הספר,  בית  מרחבי  עם 
משותפות לילדי הגנים ותלמידי בית הספר. בבתי הספר נבנו פינות לילדים 
כחלק מהמעבר המרוכך מהגן לכתה א' ו-ב'. עקב הנחיות התו הסגול בעידן 
הקורונה, אנו נערכים לבניית תכנית מעברים רשותית למעבר מהגן לכתה א'".

מהם הישגי אגף החינוך בשנה החולפת תש"פ?

הרצף  על  לתלמידים  תקשורת  כיתת  נופים  ספר  בבית  נפתחה  "בתש"פ 
האוטיסטי במטרה לתת מענה חינוכי לילדי המועצה במסגרת מערכת החינוך 
של המועצה. תיכון באר טוביה עבר לניהול רשת אמי"ת, רשת איכותית הנותנת 
תמיכה רחבה לבית הספר בתחום הפדגוגי, ניהולי ומנהלי. עם מעבר תיכון באר 
טוביה לניהול רשת אמי"ת נפתחו השנה כתות ייחודיות ותחומי העשרה לכתות 
ז': כתת מופת, כתת מנהיגות, כתת מוסיקה, כיתת אומנות וכתת ספורט. 
תלמידי שאר הכתות זוכים במגוון שיעורי העשרה. שנת הלימודים תש"פ היתה 
בהחלט שנה מיוחדת ומעניינת, רצופת שינויים ואתגרים, שחייבו את מערכת 
החינוך בכלל ומחלקת החינוך בפרט לגמישות והתאמות למציאות המשתנה 

בקצב שלא היה מוכר לנו עד כה עקב נגיף הקורונה שהגיע למחוזותינו".

מהם היעדים של מחלקת החינוך לשנת תשפ"א?

יש לנו מספר יעדים לשנת הלימודים תשפ"א: ריענון החזון החינוכי של המועצה 
בשיתוף צוותי החינוך, תלמידים, הורים, חברי קהילה ונציגי מחלקות המועצה, 
בניית תכנית מעברים מהגן לכתה א', מהיסודי לחט"ב, בצל הקורונה, בניית 
מערך שיתופי פעולה עם מכללת אחווה, הרחבת שיתופי הפעולה בין מחלקת 
החינוך לכלל מחלקות המועצה לשם מתן מענה רחב לקהילת המועצה ומיפוי 

דמוגרפי של המועצה במטרה לבנות תכנית חומש למועצה".

לסיום, מילה על התלמידים שלנו?

"תלמידי המועצה האזורית באר טוביה מהווים גאווה גדולה עבורנו, בהישגיהם 
הלימודיים, בערכיהם, ברוח ההתנדבות למען הקהילה. התברכנו במנהלי 
בתי ספר, מנהלות גנים, מורים, סייעות ועובדי מנהלה מהשורה הראשונה, 
ערכיים, יצירתיים, פדגוגיים, אשר מובילים את מערכת החינוך שלנו למצוינות 
וההורים שנה  והגנים  והצטיינות. אני מאחלת לתלמידים, צוותי בתי הספר 

טובה, שנת הגשמה עצמית, שנת צמיחה ושנת בריאות טובה".
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בשולחן  הנוכח  החג,  מסימני  אחד  הרימון, 
בערב ראש השנה בכל בית בישראל, הכתים 
גם השנה מפות לבנות רבות, אבל הנוכחות 
החגיגית שלו שווה זאת. לרימון מגוון סגולות 
 – בריאותיות שהוא נקשר עמן בעת צריכתו
ויטמין  חמצון,  נוגדי  של  רבה  כמות  מכיל 
חקלאים  בזכות  גדל  הרימון  אך  וברזל.   C
שנלחמים ומתמודדים עם לא מעט אתגרים. 
מועצת  תושבי  הרימונים  מגדלי  את  פגשנו 
באר טוביה לשיחה קצרה על מנת שתכירו את 

שכניכם שדאגו לנו לרימונים בשולחן החג. 

ראש המועצה קובי אביבי: "המועצה דואגת לבעלי 
בתחומה  הפרטיים  וליזמים  לחקלאים  העסקים, 
לאורך כל השנה. בתקופה האחרונה, בשל משבר 
הקורונה, נרתמה המעצה לסייע לחקלאים למכור 
את התוצרת המקומית באמצעות קריאה לתושבים 
באר  של  היבול  לבן.  כחול  מקומית  תוצרת  לצרוך 
טוביה הוא טרי ואיכותי ויש לנו בהחלט במה להתגאות. 

נמשיך לעודד את החקלאות על גווניה גם בשנה החדשה תשפ"א".

הרימונים של באר טוביה, על המפה! 

גם על שולחן החג...

גיא טל ממושב ביצרון
בן 51, מגדל רימונים משנת 1995 במשק מ.י טל. נשוי לשירלי ואב ל-4 ילדים.

כיצד הגעת לעסוק בחקלאות? 

"תמיד אהבתי את האדמה ואת החקלאות. חקלאות זה סוג של אומנות. אתה 
שותל מגדל ויוצר פרי או ירק. זה נותן הרבה סיפוק וכמובן האתגרים שבדרך 

ככה שכל יום לא דומה לאתמול. יש אקשן". 

מדוע התמקדת דווקא ברימונים? 

"התמקדתי ברימונים מפני שהיו שנים שכל מה שגדל על העץ הלך במחיר 
של  גם  לגידול  הגעתי  ומשם  הייצוא.  נפתח  ואז  גדול  היה  הביקוש  מטורף 

הרימונים".

כיצד אתה הכי אוהב לאכול את הרימון?

"הכי אוהב לפתוח בשטח עם השיניים ואז לאכול כמו חיה".

מהם הקשיים העיקריים בגידול רימון? 

עם  להתמודד  בעיקר  זה  ברימון  הפירות.  של  ענף  בכל  כמו  הם  "הקשיים 
מזיקים וכל כמה שנים מגיע סוג חדש של מזיק".

עובדות על רימונים שהציבור אינו מכיר? 

"אומרים שברימון יש 613 גרגירים תרי"ג. כמספר המצוות אבל אני מניח שאת 
ידוע שרימון הוא לא עץ הוא שיח. בשפה  זה כולם מכירים אך מה שפחות 
(המגדלים אונסים אותו להיות עץ). אם תשימו לב,  המקצועית עץ מאונס 

הרימון תמיד מוציא סורים חדשים כי הוא בעצם שיח".

מה אתה מאחל לנו לקראת השנה החדשה? 

"אני מאחל לכולם שנה טובה, שהקורונה לא תעצור אותנו ושנהנה מבריאות 
איתנה, פרנסה טובה ושלום עולמי".
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שמעון כורם ממושב ערוגות
בן 65 נשוי למיכל, אב לשישה ילדים, וסבא לתשעה נכדים ועוד אחת בדרך. 

שם המשפחה עוּברת מהשם וינברגר (הר יין), דור שלישי במושב ערוגות 
למשפחה שברובה נספתה בשואה.

"המשק שלי בנוי ממגוון פירות, ענבי מאכל מכמה זנים, שסק, אפרסמון, רימון 
מזן וונדרפול. את הרימון אני מגדל כ-15 שנה" מספר כורם.

מהם הקשיים העיקריים בגידול רימון? 

"את רוב הרימון אני מייצא לרשתות באירופה מה שדורש לעמוד בתור תקן 
איכות אירופי הנקרא גלובלגאפ. בכל שנה מערימים עלינו קשיים בכל הנוגע 
לפני  לייצוא.  האריזה  ודרישות  הריסוס  בחומרי  שינוי  אם  ברימון,  בטיפול 
לגלובלגאפ  במסגרת  נדרשים  אנחנו  הרימון  קטיף  את  מתחילים  שאנחנו 
לשלוח דוגמה של פרי לבדיקת מעבדה על מנת לשלול שאריות חומרי ריסוס".

עובדות על רימונים שהציבור אינו מכיר? 

"מניח שמכירים אך חשוב לזכור, סגולותיו של הרימון הן הנוגדים החימצון שלו. 
עדיף לשתות את המיץ של הרימון, לסחוט אותו קרוב לאזור הקליפה משום 

שבקליפה יש הרבה יתרונות בריאותיים".

כיצד אתה הכי אוהב לאכול את הרימון? 

"אני אוהב לאכול אותו עם הגרעינים מעורב עם פומלה או בתוך סלט פירות".

מה מאחל לשנה החדשה? 

"מאחל שנה טובה ופורייה לכולם והמון בריאות, מי יודע אולי הרימון יביא את 
הישועה לקורונה".

בן כהן ממושב אביגדור 
כהן בן 35, נשוי פלוס 3 ילדים (2 בנות, ובן). משמש כיו"ר האגודה החקלאית 
של המושב. מגדל רימונים מגיל 17 במשקי הכהנים במושבים אביגדור ותלמי 

יחיאל. 

כיצד הגעת לעסוק בחקלאות? 

"עבדתי לפני הגיוס במשק קליין במושב שפיר. לפני גיוסי לצה"ל נטענו כמה 
עשרות דונמים וכשהשתחררתי התחלתי להתפרנס מהעניין כעצמאי, במקביל 

ללימודי כלכלה ומנהל עסקים במכללת ספיר". 

מדוע התמקדת דווקא בגידול רימונים? 

"התאהבתי ברימונים בתקופת הלימודים. בשנת 2010 עם סיום לימודיי הגשתי 
עבודת גמר, בשיתוף עם היחידה לחקר שווקים במשרד החקלאות שעסקה 
זו זכתה בפרס הצטיינות  ובמועד האופטימאלי לשיווקם. עבודה  ברימונים 
נגיד בנק ישראל דאז, הפרופ' סטנלי פישר. לאחר סיום התואר פתחנו במשק 
הוריי באביגדור בית אריזה שנתן גם שירותי אריזה ושיווק למשקים מהסביבה 
הייצוא אגרקסקו, התחלתי  2011 לאחר קריסת חברת  ומהמועצה. בשנת 
לייצא לחו"ל באופן עצמאי, תחת המותג שלי. בשנת 2013 נבחרתי לתפקיד 
יו"ר הענף בישראל, תפקיד בו כיהנתי עד סגירת השולחן במועצת הצמחים 
רימונים  לייצא  ניתן  2018. בשנים אלו הורחב מעגל המדינות אליהן  בסוף 
מישראל כשהתווספו מדינות חשובות כמו ארצות הברית ותאילנד. במהלך 
השנים השתתפתי בפרויקטים רבים בחו"ל שעסקו בגידול רימונים, חלקם 

במעורבות של מדינת ישראל וחלקם באופן פרטי. 

כיצד אתה הכי אוהב לאכול את הרימון? 

"הכי אני אוהב את הרימון שלי סחוט למיץ, שמהווה בסיס נפלא לקוקטייל עם 
וודקה בערב לפני השינה או בצורת רכז רימונים (המוכר מהמטבח הפרסי, 
הבוכרי, והגיאורגי) שיכול להווה תוספת נהדרת לכוס תה, ומשדרג מנות רבות 
במטבח המשובח של אשתי (כתוספת לרוטב של פסטה, כתוספת למרק של 

הקובה ועוד ועוד)".

עובדות על רימונים שהציבור אינו מכיר? 

"הרימון הוא גידול חקלאי קשה, והזן הקשה במיוחד לגידול הינו זן הוונדרפול. 
על אף המראה הקשוח והקשיח של הפרי, הוא פרי רגיש ועדין מאד וכך גם 
הטיפול בו, דורש הרבה מאמץ, דיוק, ועבודת ידיים כדי להגיע לתוצאות טובות. 
כמו כן, מדינת המוצא של הרימון היא איראן, והמדינה בה מגדלים הכי הרבה 
רימונים בעולם היא הודו, בעולם ידועים למעלה מ-200 זני רימונים שונים. 
לגבי הקורונה, הרימון עשיר בנוגדי חימצון ובויטמין סי וככזה הוא מחזק מאד 
את מערכת החיסון, הוא עשיר בברזל ועושה ניסים ונפלאות לכלי הדם ובכך 
יכול לשפר את הסטורציה (רמת החמצן בדם) שנפגעת אצל חולי קורונה. 

מומלץ מאד בריאותית, ובטח בימי קורונה".

מה אתה מאחל לקראת השנה החדשה? 

"שתהיה שנה טובה ומתוקה" 
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"מתוק לו, מתוק"
תכירו את כפיר כהן, המורה מתיכון באר טוביה שמטפח תחביב מתוק במיוחד - גידול דבורים. 
גם  והוא  יחיאל  כפיר מחזיק ברישיון מטעם מועצת הדבש, מחזיק במכוורת במושב תלמי 
חבר בעמותה להצלת דבורים. המשימה שלו לשנת הלימודים הקרובה היא להכניס את תחום 

הדבורים לתכנית הלימודים

מה הרעיון בקיומה של כוורת בבית הספר?

"הרעיון הוא לקדם את נושא חשיבות ושימור הדבורים בעולם. לדבורים תפקיד 
מרכזי בקיומן של המערכות האקולוגיות על פני האדמה ובחקלאות: הדבורים 
מבצעות 75% מההאבקה בטבע ובחקלאות. הן אחראיות או משפיעות באופן 
ישיר על כ-40% מהמזון שאנו אוכלים. כל סביבה שיהיו בה דבורים תהיה שונה 

מזו שאין בה דבורים".

כיצד אתה מתכוון להכניס את הנושא לתחום החינוך?

"את הרעיון הצענו למנהלת חט"ע דנית לינצ'בסקי שתמכה ברעיון ואף אישרה 
וציוד מתאים לכוורות ועל כך  לנו תקציב לרכישת ביגוד מגן, מכונת רדייה 
אנחנו מודים ומוקירים. לאחרונה שוחחתי בקצרה עם מנהל ביה"ס אביגדור 
ויצמן על הכנסת הנושא לתוכנית לימודים ז'-ט' תוכנית לימודים שנתית בנושא 
דבורים, דבוראות, סביבה וקהילה. המנהל בהחלט היה קשוב והביע עניין וכולי 

תקווה שנקדם את הנושא לאחר החגים".

איזו פעילות אתה מציע בנושא הדבורה והדבש בביה"ס?

"ניתן להתאים את הפעילות הלימודית בהתאם לצרכי בית הספר: הקמת גינת 
מאביקים שתשמש לצפייה בדבורים ועריכת מחקרים. שתילת צמחים צופנים 
לדבורים כדבוראי רשום במועצת הדבש רשאי להזמין שתילים רבים בחינם 
מקק"ל צמחים כגון: שיזף, שקד מצוי, איקליפטוסים, חרובים, רוזמרין, מרווה 
ועוד. תכנית תאפשר לתלמידים להתקרב לדבורים באופן ישיר ואינטימי, לקבל 
ולהפיק מהדבורים ערכים חברתיים, לימודים ורגשיים. התכנית נועדה להעניק 
לתלמידים לחוות את המימד הסוציאל-חברתי של הדבורים ובדרך זו לפתח 

את המימד החברתי בכיתה".

יחזק גם את  לדברי כפיר, שילוב התכנית של הדבוראות במערכת החינוך 
הקשר בין הקהילה לביה"ס על ידי רדיית הדבש בסוף האביב וחלוקת צנצנות 
הדבש תוצרת תיכון באר טוביה לבתי אבות וגני ילדים במועצה. התלמידים 
גם יכינו מצגות והרצאות בנושא עולמם המופלא של הדבורים לבתי הספר 

היסודיים.

 140 שמפעילה  אדום  דבורים  מגן  בעמותת  רכזים   20 על  גם  נמנה  כפיר 
הארץ.  רחבי  בכל  בהתנדבות  דבורים  מציל  הוא  זו  במסגרת  מתנדבים. 
"התושבים צריכים לדעת שבמועצה יש את הטלפון שלי ואני או חבריי, במקרה 
של התנחלות דבורים בבית או בגינה, נגיע כדי לפנות את הדבורים בהתנדבות, 
רק אל תדבירו אותן! כבר פינינו עשרות התנחלויות בשטחי המועצה ובבתי 

התושבים".

נכון להיום, אמר כפיר, יש את התשתית המתאימה לתכנית החינוכית.

"יש כוורות, יש ציוד, יש רעיון התחלנו שנה שעברה בכיתות החינוך המיוחד. 
לדעתי זה ייחודי מאוד שבית הספר מאפשר גידול דבורים וחשיפת התלמידים 
לשמירת  חינוכית  ראייה  מתוך  הדבש  דבורת  שנקרא  הזה  המדהים  לחרק 
הסביבה והחקלאות והמזון שאנחנו אוכלים. כולי תקווה עכשיו שרשת אמי"ת 
וגם  והורים  תישאר שנים רבות זה טוב ליציבות המערכת מורים ותלמידים 

ליוזמות מופרות כמו הדבורים".

דבש הוא המאכל המזוהה ביותר עם ראשיתה של השנה החדשה. האם 
ידעתם שלצורך הפקת ק"ג אחד של דבש נדרשות לא פחות מ-1500 

דבורים? כל דבורה מספקת במהלך כל חייה בין חצי כפית לכפית דבש. 

תחום הדבורים והדבש הוא עולם מרתק בעולם החקלאי והמורה כפיר כהן 
בהחלט התחבר אליו בשנים האחרונות ובכוונתו להנחיל את הנושא בתכנית 

לימודית סדורה בבאר טוביה.

כפיר (45) מתגורר במושב תלמי יחיאל, בצעירותו התחנך בביה"ס "מבואות" 
ביישובי  כדורסל  כמאמן  עסק  שנים  במשך  טוביה.  באר  בתיכון  כך  ואחר 

המועצה.

"הוא נשוי ליעלי והוא אב "לארבעה בנים מתוקים כדבש", אמר בחיוך. מזה 
17 שנים הוא עובד כמורה בתיכון באר טוביה ובהשכלתו הוא מורה בעל תואר 

ראשון ושני בחינוך גופני.

כיצד נחשפת לעולם הדבורים?

"לתחום הדבורים הגעתי בזכות חברי למקצוע ההוראה, מורה לחינוך סביבתי, 
אבי עמיר. שנינו מורים אוהבי טבע ועסקנו בביה"ס במיזמי טבע שונים כגון 
הדברה ביולוגית באמצעות תנשמות ועוד. כשחברי אבי עמיר אמר לי: 'כפיר מה 
אתה אומר אולי נביא כוורת דבורים לביה"ס', הרמתי גבה, כי מה לי ולדבורים? 
וברגע שפתחתי את הכוורת הוקסמתי,  הן עוקצות. אבל זרמתי עם הרעיון 
התרגשתי והתאהבתי 'בנסיכות' והפכתי למעריץ נלהב, למרות שמידי פעם 
הן עוקצות. לקחתי על עצמי את העיסוק בתחום ברצינות השתתפתי בקורס 

דבוראות אצל דר' עזריה לופו ועדיין אני כל הזמן לומד ולומד".

ברשותו של כפיר כהן מכוורת במושב תלמי יחיאל והוא מחזיק ברישיון ממועצת 
כוורות, באישור משרד החינוך, תוך  לנו  יש  "גם בתיכון באר טוביה  הדבש. 

הקפדה על בטיחות וריחוק מהכיתות".

רה
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החוסן הקהילתי מתחיל בעידוד העסקים
המועצה האזורית באר טוביה מקיימת בימים אלה מספר פעולות לעידוד 
הצריכה בבתי עסק מקומיים, מקיימת עבורם הדרכות מקצועיות וייעוץ 
אישי וגם ממליצה על שני בתי עסק נבחרים בשבוע. המועצה גם מתווכת 
בין דורשי עבודה לבין עסקים המחפשים עובדים. "חוסן קהילתי מתחיל 

בעידוד העסקים המקומיים", אמר ראש המועצה, קובי אביבי.

תקופת הקורונה היא מאתגרת, לא פשוטה ודורשת חשיבה מחדש, הן במרחב 
האישי, הן במרחב הציבורי ובעיקר כבעלי עסקים עצמאיים. במועצה האזורית 
באר טוביה החליטו לקחת את הנושא צעד אחד קדימה ולנקוט בתוכנית רחבה 
לעידוד הצריכה המקומית ואף סיוע בהכשרה מקצועית של בעלי העסקים. 
"חוסנה של קהילת באר טוביה מתחיל בעידוד בעלי העסקים המקומיים", אמר 
ראש המועצה האזורית באר טוביה, קובי אביבי. "כולם מכירים את התוצרת 
המקומית, הטריה והייחודית של תושבי המועצה שלנו. זה הזמן לגלות ערבות 

הדדית וקהילתית ולצרוך מבתי העסק המקומיים".

המהלך הראשון שבו נקטה המועצה הוא הקמת פלטפורמה דיגיטלית בשם 
"הקניון הווירטואלי" של באר טוביה, שמציג, בקלות רבה, את מפת העסקים 
של המועצה ובאמצעותה ניתן לבצע קניות ומשלוחים. "בדרך זו, של צריכת 
מוצרים כחול לבן בכלל ומתוצרת מקומית בפרט, אנו מעודדים את הכלכלה 
ומגבירים את הערבות ההדדית המאפיינת את המרחב הכפרי שלנו", הסביר 
ראש המועצה. עשרות העסקים הם במגוון תחומים: מסעדות, קונדיטוריה 
ובתי קפה, תוצרת חקלאית, מדיה ודפוס, הלבשה והנעלה, משתלות פרחים 
ועציצים, תרבות הפנאי וגם נותני שירות, מתנות לסוף שנה. יש גם עסקים 
קורסים  וטיפוח,  קוסמטיקה  משלימה,  רפואה  ילדים,  חיים,  בעלי  בתחום 

וסדנאות, אומנות ויצירה ועוד.

מעבר לכך, דאגה המועצה לייעוץ והכוונה עסקית עבור בעלי העסקים ללא 
עלות. לכן, אם אתם בעלי או בעלות עסקים עצמאיים, שמתגוררים בשטחה 
מדובר  להטבה.  זכאים  אתם  טוביה,  באר  האזורית  המועצה  של  השיפוטי 
יינתן  הייעוץ  בפעילות שהמועצה מקדמת בשיתוף קהילת העסקים, כאשר 
הינו  הייעוץ   .9:30-14:00 השעות  בין  עסק,  לכל  אחת  ייעוץ  שעת  שני,  בימי 
החברתיות,  הרשתות  עם  היכרות  שיווקי,  ייעוץ  אישית,  הכוונה  באמצעות 
אסטרטגיה שיווקית ועסקית ועוד. מעוניינים לתאם פגישה? ניתן לפנות לקרן:

ראש   .HAMATEOR@gmail.com הדוא"ל:  באמצעות  או   052-4760460
המועצה, קובי אביבי אמר כי: "הנגשת מידע עסקי כשירות לקהילת העסקים 
מוכיח שיש לעצמאיים במועצה שלנו כתובת ואוזן קשבת. אנו לצדכם ומכאן אני 
קורא לכם לנצל את ההזדמנות להכשרה מקצועית, שתניב לכם פירות בהמשך".

זו שמובילה את  יועצת מטעם מעו"ף של משרד הכלכלה, היא  זליגר,  קרן 
קהילת העסקים המקומית המתגבשת בבאר טוביה. לדבריה, עידוד קהילת 
העסקים הקטנים היא חיונית מאוד, בעיקר כעת, על מנת לתת להם כלים 
ולהפוך את המצב הנוכחי להזדמנות לצמיחה. "קהילה חזקה בנויה מעסקים 
יום שני  חזקים ועסקים חזקים בנויים מקהילה חזקה", אמרה השבוע. מדי 
והכוונה למי שדורש. הפעילות להקמת  ייעוץ  ונותנת  היא נמצאת במועצה 
ומפגשים  נטוורקינג  וואטסאפ פעילה,  הקהילה העסקית מתבטא בקבוצת 
בזום, סדנאות וקורסים במחיר מסובסד וייעוץ. בנוסף, יש שיתוף פעולה מלא 
עם מחלקת רישוי עסקים, על מנת להקל לעסקים בימים אלה. מעבר לכך, 
מדי שבוע ממליצה המועצה על שני בתי עסק בדף הפייסבוק כחלק מעידוד 

הצריכה המקומית.

בנוסף לכך, המועצה מתווכת בין דורשי עבודה לבין עסקים המעניינים להעסיק 
עובדים, בעיקר בעת הזו.
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חנן חסיד, ראש המועצה המיתולוגי 
של המועצה האזורית באר טוביה, 

חגג לאחרונה 90 שנה. 
כיום, הוא מטפח גינת ירק עם 

בנותיו וחתניו, גאה בנכדים, נפגש 
עם חברים במועדון, מביט בערגה 

על המועצה שניהל ובעיקר גאה 
בפירות ההצלחה. 

"באר טוביה היום היא מועצה בין 
המכובדות בארץ ונותנת לתושבים 

את מיטב השירותים בחינוך 
ובתרבות ואני גאה לגור בה. אני 

מאחל לראש המועצה קובי אביבי 
שימשיך לפתח את המועצה ואני 

מאמין בו".

"אני מאמין בראש המועצה 
שימשיך לפתח ולקדם אותה"
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התושבים  לעשרת  במיוחד  חגיגי  טקס  התקיים   2020 אוגוסט  בחודש 
יוחנן  אדינגר,  מרדכי  הם:  והמכובדות  המכובדים   .90 לגיל  שהגיעו 
מיינרט, אביבה קיידן, זאב וינקלר, נוח ברסקי, אילנה דונר, משה מטלון, 
יעל ברסקי, צבי מרגלית וחנן חסיד. "מלבד ציון האירוע במועדון ותיקי 
ניר בנים, רצינו לקיים מסיבה מכובדת, אך הקורונה נדחפה לנו באמצע 
ונשארנו רק עם תמונת כל העשירייה", אמר אחד מחתני האירוע, חנן 
"האופטימיסטים  טוביה.  באר  של  המיתולוגי  המועצה  ראש  חסיד, 
אומרים שאת המסיבה נקיים בהגיע כל החבורה בבריאות טובה לגיל 
אחד  ולכל  לעשירייה  וטובים  ארוכים  וחיים  בריאות  מאחל  אני  מאה. 

מוותיקי ניר בנים 'הצעירים'".

לרגל עיתון ראש השנה, בחרנו לשוחח עם אחד הסמלים של באר טוביה. לחנן 
חמישה ילדים, תשעה נכדים (לפני כחמש שנים התאלמן). הקורונה טרפדה 

לא רק את המסיבה הגדולה לבני ה-90, אלא גם מאלצת אותו ואת 
חבריו להישמע להנחיות משרד הבריאות.

"אני משתדל לצאת כמה שפחות ורק אם צריך", אמר 
חסיד, "אני יוצא למסיבות או חגיגות של המועצה. בחוג 

במועדון בניר בנים יש פעילויות וסרט כל שבוע, זה 
חלק מהבילוי. אני מטפח גינת ירק, בעיקר עם בנותיי 

והחתנים ומרבה לקרוא עיתונים".

כאשר תושבי המועצה פוגשים אותו, מקדמים אותו 
בברכה ואומרים "ראש המועצה המיתולוגי של באר 

טוביה". את התואר הזה הוא הרוויח בזכות.

אתה עוד מעורב בנעשה במועצה?

"לא, אני פחות מעורב וגם לא מייעץ על בסיס קבוע, אבל 
מעת לעיתים פונים אליי ושואלים שאלות".

חנן שירת בפלמ"ח, התמקצע בקורס חבלה ובגדוד החמישי והיה חבלן. "היינו 
ממקשים אזורים שלמים ומפרקים. זה עיצב אותי במלחמה והשתתפתי לפחות 
בשלוש מלחמות גדולות-מלחמת השחרור, סיני ומלחמת ששת הימים לצד 

אריק שרון".

תחנות רבות בהיסטוריה של האזור נקשרו בשמו. חסיד נמנה על מייסדי צור 
מרום, מושב שהוקם עבור בני מושבים שביקשו להקים ישוב חדש, שם שימש 
גם כמדריך. בהמשך חסיד שימש כמדריך חקלאי במושב מבטחים, כאשר עוד 
היתה מעברה ונדמה כי לא הוא בחר את העשייה הציבורית, אלא היא בחרה בו. 
"הייתי מזכיר וגזבר ונוכחתי בצמתים החשובים של מושב ניר בנים ובכך היינו 
מהמייסדים של הישוב האחרון שקם באזור", סיפר השבוע. לפני שנים הוא גם 
כתב ספר מרתק על המושב. אמנם חנן חסיד, שכיהן 28 שנים כראש מועצה 
15 שנה, אבל בזכותו התפתחה המועצה, בעיקר  אינו מכהן בתפקיד כבר 

באזורי תעשיה וההכנסות עצמיות וגם בנושא פיתוח ההרחבות הישובים.

מהם ההישגים הגדולים שלך כראש מועצה מיתולוגי?

"ראשית, יש סיפור שראש עיריית תל אביב בשעתו, שלמה להט, בא לעזוב 
'נכון,  את העיר, אמרו לו: 'אתה משאיר חוב של מיליארד שקל'. הוא אמר: 
ואני מצטער שלא השארתי חוב של 2 מיליארד כדי שיהיה עוד מה לפתח'. וזו 
הסיסמה שליוותה אותי תמיד: להשקיע כמה שיותר במועצה ובישובים. בזמנו 
היינו 54 מועצות אזוריות ובאר טוביה היתה המועצה הראשונה שעשתה גם 

תכנון, גם ביצוע בנושא ההרחבות. השקענו בכך יותר ממיליארד שקל".

חסיד ממשיך ומתאר את נקודות הציון שעיצבו וגיבשו את המועצה: "בשעתו 
עשיתי ריכוז של הדברים שנעשו, ביניהם הרחבת מכללת אחווה, הקמת מרכז 
ספורט ומבני ציבור, מועדוני נוער ומגרשי משחקים בישובים. נכון, כאשר עזבתי 
 200 נשארו חובות, אבל יחד איתן נתתי רשימה לראש המועצה הקודם של 
מיליון עתידיים, שייכנסו משיווק מגרשים לאזורי התעשייה. יש לנו 
יחסית יש לנו 3000 דונם מאזורי תעשיה והכנסות, כך שהפכו 

את המועצה לרשות חזקה".

חסיד לא שוכח לציין את שותפיו לדרך, עובדי המועצה 
והסגן. "הפכנו למועצה שרק באים ללמוד ממנה כיצד 
ניתן להגדיל את ההכנסות. בשעתו היתה שריפה 
בבית חרושת יצהר בתל אביב ועזרתי להם לקבל 
שטח להקמת מפעל חדש אצלנו, באזור התעשייה 
באר טוביה. משכתי מפעלי תעשייה נוספים לאזורי 
רוצה  כשהייתי  וראם.  הלום  עד  כנות,  התעשייה 
להביא אורחים למועצה, היינו עולים על מגדל בריכת 
אלפי  את  להם  ומראה  ראם  תעשיה  באזור  מקורות 
המכוניות במגרש האחסנה שהגיעו מייבוא. בעזרת יוחאי 
בן נון יור איגוד יבואני הרכב סיכמו שמטפחים ומביאים יבואנים 

לשמור על הרכבים".

מה אתה חושב על המועצה בימינו?

"באר טוביה היום היא מועצה בין המכובדות בארץ ונותנת לתושבים את מיטב 
השירותים בחינוך, בתרבות ובהכל ואני גאה לגור בה. נולדתי במועצה אחרת 
בלב השרון. אני מאחל לראש המועצה קובי אביבי שימשיך לפתח את המועצה 

ואני מאמין בו. אחרי הכל, המלצתי עליו ולדעתי הוא עושה כמיטב יכולתו".

במה אתה היית משקיע במועצה בשנה הקרובה?

תלוי  וזה  ישובים  בחמישה  מועדונים  כמה  להקים  מנסה  שקובי  יודע  "אני 
בממשלה, או הקמת בית כנסת בניר בנים. אני לא מייעץ לו, אבל אני יודע שיש 
לו הרבה מלחמות, כולם רוצים שטחים מבאר טוביה. ואני אומר: לא צריך לתת! 
קבעו בעבר מהם השטחים והגבולות וזה היה הגיוני. זה לא צודק שייקחו מבאר 
טוביה. יש לחצים כל הזמן, בוועדת גבולות ומנסים לנגוס בכל המועצות בארץ. 
בעבר היה מספיק שטח אבל עכשיו מסתכלים על כל מטר אדמה והמועצות 

צריכות להתגונן ואני בהחלט מחזק את ידי ראש המועצה בנושא הגבולות".

מה אתה מאחל למועצה?

וייצאו לפועל.  "מאחל שכל התכניות של המועצה והעומד בראשה יתגשמו 
למשל, באזור המערבי של המועצה התחילו להכין מרכז קאנטרי והוא נעצר. 
אני מאחל גם שבתי הספר ימשיכו להיות מוצלחים. אני מאחל הצלחה לראש 
תמשיך  שהמועצה  ומאחל  ומשתדל  מסור  מאוד  שהוא  יודע  ואני  המועצה 

להיות על המפה בהנהגתו".
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מהי כמות האשפה הצפויה 
להיאסף בחגי תשרי?

במועצה  תשרי  חגי  במהלך  להיאסף  צפויים  אשפה  טון  אלף  מעל 
האזורית באר טוביה. מחלקת איכות הסביבה נערכת לקראת המשימה 
ולקראת השנה החדשה אף עומדת לפני חתימה על הסכם לפינוי פסולת 
אלקטרונית מבתי התושבים. ראש המועצה האזורית באר טוביה קובי 
אביבי: "איכות החיים במרחב הכפרי של המועצה מתחיל במערך מסודר 
של פינויה אשפה לרווחתם של התושבים. אני מאחל לכולנו שנה טובה, 

בריאה וירוקה"

המועצה האזורית באר טוביה, שמה לה למטרה לדאוג לאיכות החיים של תושביה 
ולסביבת מגורים נקייה. כדי להשיג את מטרותיה נוקטת המועצה במגוון פעולות 
באמצעות מחלקת איכות הסביבה: העלאת המודעות למחזור ומתן שירותי פינוי 
של הפסולת למחזור, ניקוי הרחובות (טיאוט ביישובים), הנחיות למניעת תחלואה 
של התושבים מהתפתחות של יתושים, הדברת מכרסמים ומקקים בשוחות הביוב 

ביישובי המועצה ועוד.

מחלקת איכות הסביבה של המועצה נערכה לקראת חגי תשרי. כמות פסולת 
האשפה הביתית המפונה מהמועצה בחודש ממוצע הוא כ-1000 טון. עם זאת 
ובעקבות הקורונה ושהותם של רבים מהתושבים בבית, צופים במועצה לאסוף 

למעלה מאלף טון אשפה שיצטברו במהלך חגי תשרי.

עובדי המחלקה נערכים בישובים ועוסקים במרץ לפינוי סוגי הפסולת כמו בכל 
ימות השנה:

קרטון, זכוכית, טקסטיל, נייר עיתון, בקבוקי פלסטיק, מתכות שימורים וסוללות.

ברחבת המועצה קיימת מכולה לאיסוף פסולת אלקטרונית ונכון להיום המעצה 
עומדת לקראת חתימה על הסכם לפינוי פסולת אלקטרונית מבתי התושבים. 

המועצה מפנה גזם ופסולת גושית במושבים.

מוסדות  הישובים,  בכל  בשבוע  פעם  טאוט  מבצעת  הסביבה  איכות  מחלקת 
החינוך ובאזורי התעשייה. בנוסף למשאית הטאוט, עובדים משימתיים מנקים 
מפרצי חניות ורחובות הולנדיים בהרחבות המושבים (היכן שהמשאית אינה יכולה 
להיכנס). מחלקת איכות הסביבה מבצעת הדברה נגד יתושים ועשבייה לאורך כל 
השנה, בנוסף אוספת פגרי כלבים וחתולים משטח המועצה לפי דיווחים למוקד 

המועצה.

ראש המועצה האזורית באר טוביה קובי אביבי: "איכות החיים במרחב הכפרי של 
המועצה מתחיל במערך מסודר של פינויה אשפה לרווחתם של התושבים. אני 

מאחל לכולנו שנה טובה, בריאה וירוקה".

תכנית יתד לצעירים בבאר טוביה ממשיכה 
להתרחב ומציעה לצעירים החווים משברים, 
להתגבר עליהם באמצעות מפגשים ולצאת 
שפועלים  המעגלים  "אחד  מחוזקים. 
בימים אלה הוא מעגל צעירות שמעוניינות 
לחזק את הדימוי העצמי שלהן ואת כישורי 
התקשורת שלהן עם הסביבה וכל זאת בתוך 
ומעצימה", סיפרה עו"ס  חווייתית  מסגרת 
בסיכון  צעירים  עם  העובדת  נריה,  תאיר 

מטעם מועצת באר טוביה
רבים שדורשים מהם התמודדות עם  שינויים  חווים   26 עד   18 בני  צעירים 
נושאים מורכבים. הצעירים יוצא מהמעטפת המוכרת של בית הספר ואחריות 
ההורים וצריך כבר לבחור כיוון לחיים: להתגייס לצבא ולהיות חלק ממשהו 
גדול יותר, צריך לבחור מקצוע ובזמן הזה גם לפרנס את עצמך. להיות צעיר 
מלווה בהרבה חופש ועצמאות, אבל גם מלווה בבלבול ולפעמים גם חוסר 
אונים, במיוחד כשלא מכירים את כל הזכויות וגם את מה שנדרש ממך כבוגר. 
תכנית "יתד" היא תכנית שמיועדת לצעירים בגילאי 18-26 שצריכים עזרה 
והכוונה בתקופה זו של חייהם, צעירים שחסרים משאבים ואפיונים אישיותיים 

או משפחה תומכת.

ההגדרה של צעירים בסיכון היא רחבה מאוד ולא רק מאפיינת מצבי קיצון, 
לא כל צעיר בסיכון מוכר על ידי שירותי הרווחה, לעתים יש מקרים נקודתיים 
ייחודיות, כמו מעגלי צעירים  וזמניים שהצעירים זקוקים לעזרה ובמסגרות 

הפועלים במועצה, הם יכולים לקבל את המענה לו הם זקוקים.

טוביה  באר  מועצת  מטעם  בסיכון  צעירים  עם  עובדת  עו"ס,  נריה,  תאיר 
ובמסגרת עבודתה נפגשת עם צעירים שונים מידי שבוע ומשוחחת איתם על 
הקשיים שלהם שבאים לידי ביטוי בדרכים שונות, החל מהקושי מול ההורים, 
התמודדות עם מצב כלכלי מורכב או קשרים חברתיים בעייתיים ועוד. לדבריה, 
העבודה הפרטנית עם הצעירים כוללת טיפול, שיחות ייעוץ והכוונה, ייצוג מול 
ביטוח לאומי ועוד, מיצוי זכויות, הכוונה למלגות ועוד. אך לצד פעילות פרטנית, 

חשובה לא פחות גם התמיכה הקבוצתית.

אחד הפרויקטים החשובים שמסייעים לצעירים הנמצאים במצוקה כלשהי, 
קושי  החווים  בגילאים  לצעירות  המיועד  צעירות,  צעירים  מעגל  קיום  הוא 
תוכנית  "יתד"  מתוכנית  חלק  הם  הללו  המעגלים  אחרים.  עם  בתקשורת 
לאומית המתקיימת כבר שלוש שנים במועצה ומיועדת עבור צעירים בגילאי 
18-25. תוכנית יתד נועדה לסייע לקידום הצעירים תושבי המועצה בתחומים 
שונים. במסגרת המעגלים, מקיימת תאיר מפגשים שבועיים המבוססים על 

ייעוץ וחוויה.

מעגלים 
מעגלים
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"אחד המעגלים שפועלים בימים אלה הוא מעגל צעירות. מעגלי הצעירות 
כישורי  ואת  מיועדים לצעירות שמעוניינות לחזק את הדימוי העצמי שלהן 
התקשורת שלהן עם הסביבה וכל זאת בתוך מסגרת חווייתית ומעצימה. מעגל 
הצעירות שהתקיים בשנה שעברה עסק בצילום. הצעירות רכשו את המיומנות 
של הצילום (במצלמות ולא בפלאפונים) וצילמו את הסביבה שלהן וגם את 
עצמן. קיימנו ימי צילומי חוץ בחוף הים, ביער ובשוק הפשפשים ביפו. הצעירות 
יצרו סיפור של עצמן ושל החוויה שלהן ואותה הצגנו בתערוכה מרגשת מול בני 
המשפחה שלהן ולעובדי המועצה. כשותפה לתהליך עם הבנות, ראיתי את 
ההתפתחות האישית של כל אחת וזאת תחושת סיפוק שקשה לתאר. העבודה 

הפרטנית מקבלת תוקף וחיזוק בתוך הקבוצה" מספר תאיר.

במקביל למעגל הצעירות, מתקיים מעגל צעירים שמלבד הנדבך של השיח 
והייעוץ, דואגים לייצר להם חוויות אשר במסגרתן יצטרכו להתמודד עם הקשיים 
פעילות  הכוללת  אתגרית  בפעילות  משתתפים  הנערים  לדוגמה,  שלהם. 
בשטח, טיפוס וחבלים בגובה. לדברי תאיר: "צריך להבין שלמשתתפי המעגל, 
יש קשיי תקשורת מאובחנים או כאלה שנמנעים מאינטרקציה חברתית. לכן, 
המפגשים הללו מאלצים אותם לעבוד יחד עבודת צוות ואנו נחשפים לרגעים 
מאוד מרגשים ומעצימים. דמיינו בחור צעיר ששנים לא דיבר בחברת אנשים, 
פתאום זה שנותן את ההוראות ומסביר איך ומה צריך לעשות באתגר כזה או 

אחר בשטח, זו התקדמות כל כך משמעותית".

מהי התדירות של המפגשים?

"כקבוצה, נפגשים מידי שבוע גם כאשר סדרת המפגשים החווייתית מסתיימת, 
ישנה התאמה בהתאם לצורכי הקבוצה באשר למשך המפגשים לאורך זמן. 
הצעירים מקבלים מהקבוצות הללו בדיוק מה שהם צריכים, כל אחד בהתאם 
למה שהוא זקוק, דחיפה חברתית, תמריץ לביטחון עצמי, סיוע כלכלי של 

מלגה כזו או אחרת, והם יכולים לצמוח ולהתקדם בעצמם".

מ', אחת המשתתפות במעגל הצעירות סיפרה השבוע: "ההשתתפות במעגלי 
הצעירות, חיזק אותי ברמה החברתית, עזר לי להכיר חברות חדשות, נתן לי 
ביטחון, היה לי לאן להגיע באמצע שבוע לפגוש את כל הבנות בקבוצה לדבר 
איתן להתעדכן איך עבר להן השבוע וגם ללמוד משהו מקצועי כמו צילום ועוד".

יתד  "תכנית  חברתיים:  לשירותים  המחלקה  מנהלת  אהרון,  אורלי  לדברי 
ופרויקט מעגלים שמהווה חלק ממנה, נועדו לתת מענה ל-2,300 הצעירים 
בטווח גילאי 18-25 החיים במועצה. במטרה לאפשר להן ולהם להשתלב בחיים 
הבוגרים באופן מיטבי ובעתיד למנוע את נזקקותם לשירותי הרווחה. חשוב לי 
שבעתיד לא נפגוש דור שני ושלישי למצוקות של תעסוקה, חינוך, הכנסה וכו'".

ראש המועצה קובי אביבי: "כראש מועצה אני רואה 
חשיבות רבה בקידומם של הצעירים שלנו. מתן מענה 
וסיוע בתחילת דרכם העצמאית, החל מהגיוס לצבא 
והצעדים הראשונים באזרחות, מסייעת במידה רבה 
בבחירת מסלול נכון בחיים. בעזרת ההכוונה והייעוץ 
של אנשי המקצוע במועצה, אנו מאפשרים לצעירים 
ירצו  בו  העיסוק  תחום  מה  עבורם,  טוב  מה  להבין 
לעבוד, מה מסלול הלימודים הגבוהים שיבחרו וגם 
מקבלים סיוע בכישורי חיים, תוך העצמה אישית ורגשית במגוון דרכים. עד כה 

השתתפו בתכנית אלפי צעירים ובכוונתי להעמיק את המודעות לשירות זה".
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הורים 
גרסה 2.0

בהובלת  טוביה,  באר  האזורית  המועצה 
המחלקה לשירותים חברתיים ובניהולה של 
אורלי אהרון, שמה דגש על פעילות נרחבת 
ומגוונת להורים לילדים בגיל הרך ועד בגרות: 
קיום סדנאות והנחיית הורים ופעילות העשרה 
במסגרת "מועדון הורים" המשותף למחלקה 
לשירותים חברתיים ולמחלקת החינוך. "יש 
לנו תקציבים ואנו מקבלים את מלוא הגיבוי 
ונמשיך  המועצה  מצד  לפעילויות  והרצון 
לפתח את המענה לתושבים", אמרה אילת 
הורות  תחום  מנהלת  עו"ס,  דייטש,  שחר- 

ומשפחה ותחנה לטיפול משפחתי.
המציאות בתחילתו של העשור השני במאה ה-21 מזמנת לא מעט אתגרים 
להורים ולילדים בעקבות השינויים הטכנולוגיים, החברתיים וכמובן נוכחותו 
של נגיף הקורונה, שמכתיב לא מעט משברים אישיים ומשפחתיים."לאחרונה 
בנושא  להורים  סדנה  לקיים  שביקש  במועצה  ספר  מבית  פניה  קיבלנו 
ההתמודדות עם הילדים בזמן הקורונה. זו אחת מהדוגמאות שעולות מהשטח 
ואנו כאן כדי לתת מענה", אמרה אילת שחר דייטש, עובדת סוציאלית, מנהלת 
לשירותים  במחלקה  ומשפחתי  זוגי  לטיפול  ותחנה  ומשפחה  הורות  תחום 
חברתיים במועצה האזורית באר טוביה. את התחנה לטיפול משפחתי הקימה 

וניהלה עד לאחרונה מנהלת המחלקה אורלי אהרון.

מרכז  מציע  ומשפחה  הורות  תחום  במסגרת 
מועדון  הוא  הראשון  אפיקים.  מספר  ההורים 
עד  השנה.  לאורך  פעילות  שמקיים  הורים, 
כה ההרצאות התקיימו בבית רטנר שבבית 
המצב,  בשל  לאחרונה  אך  מבואות,  ספר 
וזה מה  זום  מתקיימות סדנאות באמצעות 
שיאפיין את המפגשים הללו במהלך התקופה 
יופיעו  "ההרצאות  אילת.  אמרה  הקרובה, 
בפרסומי המועצה וניתן יהיה להתחבר לזום וליהנות 
מהרצאות מעשירות החל מנושא הגיל הרך ועד לגיל ההתבגרות ועוד. לנושא 
שותפות מחלקות החינוך והשירותים החברתיים, עד היום מאות הורים נהנו 
מהרצאות מגוונות והתגובות בהחלט חיוביות. בעקבות זאת אנו מרחיבים את 

הפעילות".

מה צפוי השנה בהרצאות?

"בעקרון צפויות לנו שבע הרצאות, אחת לחודש וחצי, כאשר לוח ההרצאות 
כבר מוכן והן תתקיימנה בימי שלישי בשעה 20:30 לפי התאריכים שיפורסמו 
הראשונה  ההרצאה  הישובים.  ובמזכירויות  המועצה  בטלגרם  בפייסבוק, 
תתקיים בתאריך 20.10.20 ואותה תעביר שירי בכר, מנחת הורים. הנושא יהיה 
'תקשורת אפקטיבית בתוך המשפחה', כלומר איך לדבר עם הילדים וכיצד 
ליצור שיתופי פעולה מצידם. נעשית עבודה חשובה וטובה עם ההורים ואני 

שמחה על המשוב החיובי שאנו מקבלים".

פעילות ביישובים ובבתי הספר

ובישובים,  הספר  בבתי  גם  מתקיימת  אילת,  ממשיכה  להורים,  הפעילות 
כשמתעורר צורך מצד הנהגת הישוב, וביוזמת המחלקה. "אנחנו מקיימים 
נציגי  שותפים  בו  נוער,  פורום  במסגרת  בקהילה  פעילויות  ותכנון  חשיבה 
החינוך, מחלקת הנוער, הרווחה, תוכנית 360 והמשרד לחיזוק וקידום קהילתי", 
המשיכה איילת. הפורום נפגש באופן קבוע במהלך השנה ויחד עם רכזי נוער 
ונציגויות הישובים נבנות תכניות מותאמות לנוער ולהורים. "אם מתעורר צורך 
באחד הישובים בנושא מסוים, למשל עבודה מול מתבגרים, אז בונים תכנית 
מותאמת, כולל סדנה לנוער, כישורי חיים, או באמצעות משחק ודרמה, כך 
שהמסר יעבור באופן חוויתי. לכל פעילות יישובית כזו אנחנו משתדלים לצרף 
גם הורים מתוך תפיסה מערכתית". בנוסף נבנות במסגרת זו תכניות ייחודיות 
לנוער לתקופת הקיץ הכוללות סדנאות מגוונות וחווייתיות. כמובן שבתקופה זו 

קיימות מגבלות הפעלה בשל הקורונה, וההיערכות היא בהתאם. 

תחום ההורים מתבטא גם בשיתוף עם בתי ספר היסודיים והתיכון. "כל שנה 
אנו מעבירים תוכנית "מעברים", תכנים וסדנה המיועדת להורים לתלמידים 
בשכבה ז' ובמקביל עובדים בכיתות עם הילדים בנושאי מניעת התנהגויות 

בסיכון בגיל ההתבגרות", סיפרה איילת. 
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אולם הספורט 

ישודרג!
תני דוגמא לסדנה שעלתה כצורך מהשטח?

שתי  קיימנו  במלון,  צעירה  נאנסה  בו  באילת,  המזעזע  המקרה  "בעקבות 
הרצאות להורים בזום בחודש האחרון. את השיח הובילו אנשי מקצוע שדיברו 
על מיניות וגיל ההתבגרות וכל מה שקשור לסיכונים בגיל זה. חשוב לציין שכל 
תחום ההורים הוא במימון המועצה ובשותפויות ואיגום משאבים מגופים שונים 

גם במועצה: חינוך גנים ועוד משרד לביטחון פנים ומשרד הרווחה".

לדבריה, בחלק מבתי ספר יסודיים מקיימות סדנאות לכלל ההורים - מכיתה 
א' עד ו' כאשר עיקר הנושאים מתייחסים להורות, משפחה, תקשורת, סמכות 
מרכז  הספר.  בתי  עם  מלא  פעולה  ובשיתוף  ועוד  ילד  הורה  קשר  וגבולות, 

ההורים מעורה גם בהבניית תכניות מניעה שנתיות.

הסדנאות עבור ההורים מגיעות עד לגני הילדים ומסגרות הגיל הרך, בהתאם 
לצרכים שעולים מהם ומקיימים סדנה של מספר מפגשים לפי הצורך. תוכנית 
360, כוללת  נוספת שהמחלקה פועלת לקדם בשיתוף התוכנית הלאומית 
סדנאות העשרה למשפחות בהם ילדים מלידה ועד גיל שש. זו תוכנית שתופעל 

בשיתוף עם וועדי הישובים ברחבי המועצה.

התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי

המחלקה לשירותים חברתיים נותנת מענה גם בכל מה שקשור לטיפול זוגי 
משברים  ובהורות,  בזוגיות  ואתגרים  מורכבים  מצבים  בעקבות  ומשפחתי, 
ייעוץ,  ועוד. לדברי אילת, התחנה מציעה  בעקבות מעברים במעגל החיים 
טיפול משפחתי והדרכת הורים במחיר מסובסד. "מי שנמצא בתחנה הן עו"ס 
מטפלות משפחתיות מוסמכות או בתהליכי הסמכה. ניתן לפנות למחלקה 

לשירותים חברתיים" .

שירות נוסף הוא "תכנית לב", שנועדה לטיפול בבני משפחה מטפלים עיקריים, 
המטפלים בבני משפחה שחלו בדמנציה. התכנית מתקיימת במסגרת מדור 
וותיקים במחלקה לשירותים חברתיים של המועצה. כל התכניות שצוינו כאן 

מתנהלות בהובלת המחלקה לשירותים חברתיים.

עד כמה המועצה דואגת לקדם את תחום ההורים והתחנה לטיפול זוגי 
ומשפחתי?

"המועצה מאוד מאמינה בעבודה עם הורים, אנו עושים זאת שנים בתחום 
שמחים  אנחנו  ובהחלט  לליבנו  קרוב  ההורות  תחום  במחלקה.  הקהילתי 
שמשקיעים בו. יש תקציבים ואת מלוא הגיבוי מהמועצה ורצון לקיים פעילויות 

וזה תחום שרק הולך ומתפתח".

לסיום, מה יאפיין את שנת הפעילות תשפ"א?

"שנת תשפ"א להמשיך להגיע להורים למרות מגבלות נסיבות החיים, ונשמח 
שייעזרו בתוכניות המוצעות. אנו משקיעים מחשבה רבה ומקצועיות בבניית 
התוכניות להורים ולמשפחות, וזו הזדמנות לקרוא לכם, הורים יקרים, לפנות 
אלינו דרך היישובים, בתי הספר והגנים. בעבר למשל הקמנו קבוצות להורים 
של ילדים עם צרכים מיוחדים או עם בעיות קשב וריכוז. נשמח לקשר ולהעלאת 

רעיונות נוספים לפעילות בהמשך.

"להיות הורה זה מקצוע  ראש המועצה קובי אביבי: 
להעמיד  שביכולתנו  מועצה  כראש  גאה  אני  לחיים. 
כלים מקצועיים נהדרים להכוונת ההורים, שמסייעים 
ועד  ילדות  מגיל  החל  ילדיהם,  מול  להתנהלותם 
גדול  חלק  לתקצב  דאגתי  כך,  לשם  הבגרות.  גיל 
וזו  שלנו  הישובים  בכלל  שמתקיימות  מהפעילויות 
בשירות  להשתמש  יקרים,  הורים  שלכם,  ההזדמנות 
שהמועצה מעמידה לרשותכם ולהשתמש בו על מנת לשדרג את יכולותיכם 

כהורים בעידן מאתגר זה. תודה לעוסקים במלאכה וישר כוח".

פנים  מתיחת  לעבור  עומד  במועצה  הוותיק  הספורט  אולם 
משמעותית. "שדרוג האולם יתרום לחוויית הצפייה ולמשתמשים 

בו", אמר ראש המועצה קובי אביבי.

אולם הספורט בתיכון האזורי באר טוביה הוא אחד מארבעת אולמות 
הגדול  הוא  כאשר  השנים,  במהלך  המועצה  ידי  על  שנבנו  הספורט 
והוותיק ביניהם. מעל ארבעה עשורים שימש האולם כמקום לפעילות 
ספורטיבית עבור ילדי המועצה. כמו יתר אולמות הספורט במועצה, גם 
אולם זה מנוהל על ידי מחלקת הספורט של המועצה והיא אחראית על 

אחזקתו השוטפת.

באולם הספורט, מעבר לשימוש ולייעודו - קיום משחקי כדורסל, קט סל, 
קט רגל, כדורעף ועוד פעילויות ספורטיביות, קיים גם חדר כושר ואולם 

התעמלות.

באולם הספורט מתאמנים בשעות היום בעיקר תלמידי שני בתי הספר 
התיכון של המועצה, כאשר בהתאם לצורך האולם עומד גם לרשותם של 

תלמידי בתי הספר הנוספים של המועצה.

אולם הספורט משמש בשעות אחר הצהריים את ילדי החוגים, הנבחרות 
של  משחקים  או  רשמיים  משחקים  גם  לעת  מעת  ומארח  המקומיות 
המועצה. ראש המועצה קובי אביבי אמר השבוע כי דרוש שינוי נוסף באולם 
ויפה שעה אחת קודם. "לצערי אולם הספורט הגדול לא זכה לתחזוקה 
ברמה הנדרשת. כשנבחרתי לתפקיד ראש המועצה, אחת מהמשימות 
שלי היו לשדרג את האולם ולהפוך אותו למתקן שיהיה נעים לשהות בו, הן 

למתאמנים ולמתעמלים והן לצופים ולמבקרים וכך נעשה".

איזה שינוי נעשה באולם הספורט עד כה?

"בשנה האחרונה טיפלנו בכל מפגעי הבטיחות כפי שקיבלו ביטוי בדו"ח 
בטיחות שהזמנו. צבענו את האולם, טיפלנו בנזילות והכי חשוב - התקנו 
גדולים במיוחד לטובת המשתמשים באולם. המשוב  מאווררי תקרה 

שאנו מקבלים מהמשתמשים באולם הוא טוב, אך אינו מספיק".

כלומר צפויה עוד 'מתיחת פנים' לאולם הספורט ?

"בהחלט. בשנה הקרובה, על אף העלות הכספית הגבוהה, המועצה 
גם בחזית  ותשקיע  וביתר החדרים  תתקין מזגן מרכזי באולם הגדול 
האולם וגם בפיתוח הסביבתי. אני מאמין ששדרוג האולם הוא צורך חיוני 

למשתמשים ולצופים ואין לי ספק שהפעילות באולם רק תגבר".
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התוכנית שנותנת סיכוי 
לילדים ונוער 360

360 אשר  במועצה האזורית באר טוביה מתקיימת תכנית מקיפה בשם 
תכניות  מ-7  פחות  לא  סיכון.  במצבי  וילדים  נוער  לבני  מענה  נותנת 
מפעילה המועצה ונותנת מענה לילדים החל מהגיל הרך, דרך בני העשרה 
ועד ההורים. אורלי אהרון, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים והממונה 
היישובית על התוכנית: "שליש מהתקציב לתוכנית מופנה למימוש תכניות 

לגיל הרך"

360° היא תוכנית לאומית לילדים ולנוער בסיכון המסייעת באופן משמעותי 
ובני  ונוער בסיכון  להתמודדות אפקטיבית של החברה הישראלית עם ילדים 
ובני הנוער החיים  משפחותיהם. מטרת התוכנית לצמצם את היקף הילדים 
במצבים המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם. כתוצאה ממצבים אלו נפגעת 
יכולתם לממש את זכויותיהם על פי האמנה הבין לאומית לזכויות הילד בשבעה 
תחומי חיים: קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת 

מיומנויות, רווחה ובריאות נפשית, השתייכות והשתתפות חברתית.

התוכנית כוללת תתי תכניות ומציעה מנגנון עבודה המייעל את העבודה מול 
ילדים ונוער בסיכון תוך אפשרות לבצע מעקב אחר הנעשה ובכך למדוד את 

התוכניות השונות. 

כל רשות בוחרת את מספר תתי התוכניות אותן רוצה להפעיל בהתאם למיפוי 
הצרכים האזורי. המועצה האזורית באר טוביה מפעילה 7 תכניות הנותנות 
מענה מהגיל הרך, דרך בני העשרה ועד ההורים. את ניהול התוכניות השונות 
מנהלים בשיתוף פעולה מחלקת הרווחה ומחלקת החינוך של המועצה, בשל 

החשיבות להתייחס באופן הוליסטי לילדים ונוער בסיכון.

לדברי אורלי אהרון, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים והממונה היישובית 
על התוכנית: "התוכנית הלאומית מדגישה את הצורך לטיפול מוקדם כמה 
שניתן קרי, בגיל הרך וזאת בשל ההנחה כי ככל שמקדימים את הטיפול בבעיות 
שצצות כך קל יותר לפתור אותן. לכן, שליש מהתקציב לתוכנית מופנה למימוש 

תכניות לגיל הרך". 

לדברי אורלי, שבע התוכניות הפועלות בשנת 2020 במועצה הן אלה:

תכנית 1: מחלקת הרווחה, משפחות עם ילדים בגיל הרך, מתחילה לפעול 
השנה 

"במודל חדש - בחודש אוקטובר תצא לדרך וכוללת סדנה ליווי התפתחותי 
למשפחות לאחר לידה, סדנאות לילדים בגילאי 4-6 לחיזוק הקשר בין הילדים 

להורים. התוכנית פתוחה לכולם אך מספר מקומות מוגבל".

וטיפוח  הדרכה   – פעוטות)  בטיפוח  (הדרכה  הט"ף  תכנית   :2 תכנית   
תינוקות

"מדובר בתכנית לטיפוח ולחיזוק הקשר הורה-פעוט כבסיס להתפתחות רגשית 
וקוגניטיבית לילדים בגיל שנה עד שלוש. התכנית מיועדת למשפחות הזקוקות 
להדרכה בתחום הטיפול והטיפוח של ילדיהם, בדגש על התחום החברתי/רגשי 
וההתפתחותי/לימודי. התכנית מופעלת במסגרת ביתית וקבוצתית ומתמקדת 
בהתפתחות הרגשית והקוגניטיבית של הילד תוך כדי התאמתה לכל משפחה 
מכל מוצא, רמת השכלה ומצב סוציו-אקונומי. במידת הצורך, בתוכנית מפגש 

קבוצתי, הדרכה הורית. התוכנית פועלת תחת השירות הפסיכולוגי".

תכנית 3: מעגן

"התכנית מאתרת עיכוב ההתפתחותי או קשיים רגשיים. במסגרת זו מבצעות 
תצפיות על ילדי הגנים, מאתרות את הילדים שצריך לתת להם חוות דעת 
שירות.  לקבל  אותם  ומפנים  ההורים  עם  נפגשים   - בחיזוק  ולסייע  נוספת 
התוכנית מאתרת בשיתוף הגננות ילדים עם עיכובים התפתחותיים, צרכים 
רגשיים-חברתיים וצרכים לימודיים ובשיח משותף עם הורי הילד מפנים אותו 

לטיפול בקהילה".

תכנית 4: חדרים חמים - תוכנית דגל הפועלת בבתי הספר במועצה

"במסגרת זו מיושמת התכנית בחמישה בתי ספר יסודיים ובתיכון אחד. מדובר 
בחדר טיפולים מאובזר בפריטי אמנות ומשחקים הממוקם בתוך שטח בית 
ספר. במסגרת חדר זה, מתקיימים טיפולים פסיכולוגיים, טיפולים באמצעות 
משחק ואומנות. הילדים לא מרגישים שהם הולכים לטיפול פסיכולוגי אלא 

לחוויה מעשירה ומעצימה, כמובן מסבירים להם את מטרת המפגש".

תכנית 5: תכנית רכיבה טיפולית, מתקיימת בבית ספר באר טוביה 

"זוהי תכנית אטרקטיבית במיוחד הנותנת הזמנות מידי שנה רק ל-30 תלמידים 
בלבד ופועלת מטעם מחלקת הרווחה. יועצות בי"ס בוחרות את התלמידים 
לתוכנית הזו לפי מיפוי צרכים של תלמידי בי"ס. למשל בחוות אמיר מתקיימים 
שיעורי רכיבה טיפולית במסגרת שעות בית הספר. מדובר בשיתוף פעולה בין 

חינוך לרווחה והתגובות מבני הנוער בהחלט נפלאים".

תכנית 6: נתיבים להורות

"זוהי תכנית הפועלת תחת מחלקת הרווחה. מדובר בטיפול אינטנסיבי המחולק 
לכמה יחידות טיפול. יחידת טיפול אחת מול הנער/ה, יחידת טיפול שנייה מול 
ההורים ויחידה נוספת, שלישית, של ההורה והילד יחדיו. פעם בשבוע לפחות 
למשך שנה, אם יש משפחות שזקוקות ליותר, מאריכים להן במידת הצורך. 
אנשי המקצוע המובילים את התוכנית הם עובדים סוציאליים ומטפלת ייחודית 

המטפלת באמצעות בעלי חיים". 

תכנית 7: "יישוג בקהילה" – צפויה להתחיל לפעול בינואר.

"על מנת למגר את התופעה של שוטטות בני נוער ברחוב ללא מעש, אשר 
מוביל לפעילות לא בטוחה, התמכרויות שונות וצריכת אלכוהול, המדריכים 
נוער  בני  ומאתרים  הלילה  בשעות  השונים  לישובים  מגיעים  המוסמכים 
משוטטים, שיושבים בחוץ ללא מעש ועובדים מולם על יצירת קשר ומנסים 
לסייע. התכנית מיועדת לבני נוער בנשירה, בקצה רצף הסיכון, שקשה לנו 
לאתר אותם במסגרות השונות. המטרה של המדריכים לייצר קשר מבוסס על 
אמון על מנת שיוכלו לסייע להם ולנתב אותם למסגרות לימודיות, שיכולות 

להתאים להם או לספק להם מענה חברתי, רגשי או אחר".

ראש המועצה קובי אביבי: "תכנית 360 היא תכנית מקיפה ומקצועית 
פשוטים.  לא  במצבים  שנמצאים  ולנוער  לילדים  סיכוי  שנותנת 
המועצה נותנת מענה מגיל הגן, דרך בתי הספר היסודיים ועד 
לתיכון, חלקם בשיתוף ההורים, על מנת לבנות את הביטחון 
וההעצמה של הילדים, לבנות זהות קהילתית ולאתר ילדים 
להמשיך  מתחייב  מועצה  כראש  אני  שלנו.  לסיוע  שזקוקים 
והיסודי שלנו  ולקדם את התכנית באמצעות הצוות המסור 
במועצה שנכון לטפל בכל אתגר. אנו לא מוותרים על אף אחד 
ולא מוותרים לאף אחד, גם לא למי שבסכנת נשירה מבית הספר 

ורק כך נוכל להעצים את הקהילה שלנו".
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פיקוח כלבבי
המחלקה הווטרינרית בבאר טוביה עובדת סביב 
השעון על מנת לשמור על בריאות הציבור. אחת 
הפעילויות של המחלקה היא איסופם של כלבים 
בית  משוטטים או פצועים אל הכלבייה ואיתור 
חדש עבורם. בשל הקורונה חלה עלייה במספר 
בנוגע  המתקבלות  ובפניות  הנטושים  הכלבים 

לשוטטות ונטישת בעלי חיים.

לדברי ואדים איסקוביץ, מנהל מחלקת וטרינרית 
באר טוביה: "מתחילת 2020 אומצו או הועברו 
טופלו  ובכלבייה  כלבים  כ-77  לעמותות 

כ-456 בעלי חיים"

(כולל  טוביה  בבאר  הווטרינרית  המחלקה 
הכלבייה) מאחדת פיקוח ושירות לשש רשויות 
אזוריות: שער הנגב, לכיש, חוף אשקלון, שפיר, 
ומגן  הווטרינרי שומר  טוביה. השירות  ובאר  יואב 
על בריאות הציבור מפני סכנות ונזקים אשר מקורם 

בבעלי חיים או במזון ובמוצרי מזון אשר מקורם מן החי. 

השירות  החי-  מן  מזון  מישורים:  במספר  פועלת  הווטרינרי  השירות  עבודת 
הווטרינרי מפקח על מוצרים מן החי המשווקים בתחומי המועצה, הן בבדיקת 
בחנויות  הסחורה  בבדיקת  והן  הסחורה  את  ומפיצות  המובילות  המשאיות 
ובשווקים. פן נוסף של העבודה כולל טיפול בבעלי חיים בתחומי הרשות, במתן 
חיסוני כלבת והנפקת רישיונות להחזקת כלב וטיפול בבעלי חיים נטושים או 
פצועים הנמצאים בשטחי הרשות, איסופם אל הכלבייה והחזרתם לבעליהם 
או מסירתם לאימוץ, במידה ולא מאתרים את הבעלים. חתולי רחוב וחיות בר 
פצועות מובאות לקבלת טיפול רפואי במרפאת השירות הווטרינרי ולאחר מכן 
וסירוסים של  מוחזרות למקום מציאתן. מעת לעת מתקיים מבצע עיקורים 

חתולי רחוב על מנת לשמור על אוכלוסיית חתולים יציבה ובריאה.

המחלקה עובדת בקשר הדוק עם עמותות "תנו לחיות לחיות" ו"צער בעלי 
החיים" בעזרתן, כלבים מהכלבייה מוצאים בתים חדשים וגם באופן ישיר מול 
תושבים מכל רחבי הארץ. לדברי ואדים איסקוביץ, מנהל מחלקת וטרינרית 
באר טוביה: "מתחילת השנה אומצו או הועברו לעמותות כ- 77 כלבים, בכלבייה 
טופלו כ-456 בעלי חיים מתחילת השנה, כלבים וחתולים, כ-4,051 כלבים חוסנו 

בשנה החולפת כנגד מחלת הכלבת". 

לצד איסקוביץ, במחלקה עובדים גם המפקחים קובי כהן (33) ודרור אבוקסיס 
(39), שלדבריהם, כל בוקר הוא ראשיתו של יום חדש ומעניין. "העבודה מאוד 
דינמית ומושפעת מן השטח. אם אנו מקבלים תלונות על כלבים משוטטים, אז 
כמובן שמנתבים את עבודתנו בהתאם או אם מקבלים עדכון על חיה פצועה, 
אנו דואגים לפנות אותה אלינו למרפאה. במידה ומדובר בחיות בר, אנו עובדים 

עם רשות הטבע והגנים" מספר קובי.

איך הגעתם לעסוק בתחום?

ממשפחה  באתי  חיות.  גידלתי  קטן  כילד  עצמי  את  זוכר  שאני  "מאז  דרור: 
שאוהבת חיות ומכבדת אותן. היו לי כלבים, חתולים, חמורים ובנוסף לתחום 

עיסוקי כיום כמפקח ווטרינרי, אני גם מאלף כלבים מוסמך. יש בתפקיד שלנו 
סיפוק, כשאני מציל כלב נטוש או פצוע, זה עושה הרגשה טובה. לצערי אנחנו 

נתקלים בהמון הזנחות של חיות וזה עצוב מאוד לראות".

גם את קובי הקיפו חיות כבר מגיל קטן: "כילד גדלתי בסביבה תמידית עם בעלי 
חיים במושב וטיפלתי בחיות פצועות. אני חבר בארגוני הצלת בעלי חיים ולכן 
התפקיד שלי כפקח וטרינרי הוא משהו טבעי עבורי. אני מקבל סיפוק מהצלת 
בעלי חיים, ממתן מענה מקצועי לתושבים בכל הנוגע לאחזקת בעלי חיים 

ושמירה עליהם".

השניים סיפרו כי האתגר הגדול ביותר במקצוע הוא חילוץ והצלה של בעלי 
חיים פצועים תוך שיתוף פעולה עם מגוון בעלי תפקידים ממשלתיים. בתקופת 
הקורונה הם מדווחים על גידול במספר הפניות המתקבלות בנוגע לשוטטות 
הבדידות  את  להפיג  צורך  חש  הציבור  לדבריהם,  ונטישתם.  חיים  בעלי 
באמצעות אימוץ כלב, אך לאחר שהם מבינים שזאת אחריות, הם נוטשים 
אותם. מקרים עצובים אף יותר הם של אנשים שגידלו כלבים עוד לפני הקורונה 
וכעת, בגלל המצב, האחריות וההוצאות הכרוכות בכך הפכו לכבדות והם נטשו 

את חית המחמד שלהם.

האם יש דרך למנוע נטישת בעלי חיים?

"צריך לדעת שכלב זו לא בובה שקונים בחנות, אין החזרים, כלב זה לא בשביל 
ויש לקחת בחשבון את כל הנלווה לאימוץ, כלומר:  להעביר את הזמן לילד 
טיפול מלא לכל צרכיו. ילד לא יכול להיות אחראי על כך, אלא רק מבוגר. רוב 
הנטישות מתקיימות במצבים כאלה, לכן שימו לב שרק אחרי שאתם מבינים 

את האחריות הכרוכה בהכנסת כלב למשפחה - אתם יכולים ללכת על זה".

ראש המועצה קובי אביבי: "איכות חיים מתחילה בשמירה 
על הבריאות. אנו במועצה מטפלים באמצעות מחלקת 
הווטרינריה במגוון נושאים שעלולים לגרום לתחלואה 
מקולקל,  בבשר  וטיפול  מאיתור  החל  ומפגעים, 
כלבים  ולכידת  כלבת  התפרצות  למניעת  חיסונים 
משוטטים שעשויים להוות מטרד. צוות המחלקה עושה 
רק  לא  ודואגים  ופניה  קריאה  לכל  זמין  כלילות,  ימים 
לאיכות חיינו, אלא גם לחייהם של בעלי המחמד במועצה 
במרחב הכפרי שלנו. היעד שלי בשנה החדשה הוא להעמיק את הפיקוח במגוון 

נושאים לרווחת תושבי המועצה".
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עברו להם ימי ראש השנה ויום הכיפורים יצאה 
לחמך  בשמחה  אכול  "לך  ואמרה:  קול  בת 
יינך כי כבר רצה הא-לוהים  ושתה בלב טוב 
את מעשיך" קהלת פרק ט', ז'. ועכשיו באים 

להם ימי השמחה
סוכות הינו החג היחיד בתורה, שמקבל ציווי 3 פעמים להיות שמחים בו. כפי 
ם ִלְפֵני  ַמְחּתֶ ֵמַח:", וכן כתוב: "וּׂשְ ךָ...", "ְוָהִייָת ַאְך ׂשָ ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ שכתוב: "ְוׂשָ

ְבַעת ָיִמים:". ה' ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ

בטעם שמחה זו כתוב במדרש: "אבל בחג (סוכות) לפי שנטלו הנפשות דימוס 
ופירות האילן  ועוד שהתבואה  (אישור חנינת חיים) שלהם ביום הכיפורים... 
בפנים, לפיכך כתיב שם שלש שמחות... א"כ הסיבה לשמחה בחג הסוכות, 
היא מפני שיצאנו זכאים בדין של יו"כ, וכן מפני שזה תקופה של עושר כלכלי, 
שאדם אוסף את כל התבואה והפירות, ורואה את כל עושרו, וכפי שנקרא חג 
יָך  ָך ֶאת ַמֲעׂשֶ ָאְסּפְ ָנה ּבְ ָ ֵצאת ַהּשׁ הסוכות בתורה "חג האסיף". "ְוַחג ָהָאִסף ּבְ

ֶדה". ִמן ַהּשָׂ

ישנו חשש כשאדם מגיע לשפע רב, כשהוא סופר את נכסיו ושמח בהם, ישנה 
תחושה של גאווה, שיחשוב האדם שמכוחו מגיע לו כל העושר הרב, והתורה 
ִמְצֹוָתיו  מֹר  ׁשְ י  ְלִבְלּתִ ח ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך  ּכַ ׁשְ ּתִ ן  ּפֶ ְלָך  ֶמר  ָ הזהירה אותנו:"הּשׁ
ים ֹטִבים  וָּבּתִ ָבְעּתָ  ְוׂשָ ן ּתֹאַכל  ּפֶ ָך ַהיֹּום:  ְּ ר ָאנִֹכי ְמַצו ְוֻחּקָֹתיו ֲאׁשֶ ָטיו  ּפָ וִּמׁשְ
ה:  ר ְלָך ִיְרּבֶ ְך ְוכֹל ֲאׁשֶ ה ּלָ ֻין ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרּבֶ : וְּבָקְרָך ְוצֹאְנָך ִיְרּבְ ְבּתָ ְבֶנה ְוָיׁשָ ּתִ
ית ֲעָבִדים:...  ַכְחּתָ ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ ְוָרם ְלָבֶבָך ְוׁשָ

ה:"  ה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהזֶּ ְלָבֶבָך ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעׂשָ ְוָאַמְרּתָ ּבִ

בזמן שיש לאדם את כל השפע של כל השנה, האדם מצווה "צא מדירת קבע 
ולגור במשך שבוע במשהו פשוט שאין בו  לדירת עראי לצאת מבית הפאר, 
כל בטחון לכאורה, שברירית העשויה מנסרים עם דפנות ארעיות וסכך על 
גביהם. המטרה היא לנטוש את הדירה הקבועה על כל הרהיטים היפים והכלים 
המפוארים, לראות את הסכך של הסוכה, שעשוי מחומר טבעי, כפי שכתוב 
במשנה: "כל דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ מסככין בו", ולהיזכר 
במי שברא את העולם, ונתן לו את כל השפע הזה בעולם הזה. האדם נזכר 
בעראיות, בבורא עולם, ומתוך כך מכוון את כל השמחה שלו אל הנצח, אל 

הקב"ה, שהעניק לו את כל השפע הזה.

בס"ד

מבאר טוב-י'ה לחג סוכות
 הרב אביאל עמר

מי  האמונה,  צל  דמהמנותא"  "צילא  הקדוש  הזוהר  פי  על  נקראת  הסוכה 
שיושב שם חוסה בצל האמונה, בצל השגחת הבורא אשר חופף עלינו ושכינתו 
שורה בה, אותה סוכה שברירית מגינה עלינו יותר מבטון של ממ"ד. כשאדם 
מבין שהכל מאתו יתברך גם הביטחון הכלכלי וגם החיים והביטחון והשמירה 
האישית, כמו שנאמר בתהילים "אם ה' לא ישמור עיר, שוא שקד שומר" הוא 
האדם  את  מביא  זה  לכולם,  וברכה  טובה  המשפיע  הוא  המגן  הוא  השומר 
לשמחה אמתית ואמונה ומתוכה הוא מבין , שצריך לשמח גם עניים ונזקקים 
הסובבים אותו, להראות שהשמחה הזאת היא לא רק שלו, אלא של ה', כפי 
ִוי  ְוַהּלֵ ַוֲאָמֶתָך  ָך  ְוַעְבּדְ ָך  וִּבּתֶ וִּבְנָך  ה  ַאּתָ ָך  ַחּגֶ ּבְ ַמְחּתָ  "ְוׂשָ בתורה:  שכתוב 
ָעֶריָך:". ומתוך שאדם מכוון את השמחה  ׁשְ ר ּבִ ָּתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ ר ְוַהי ְוַהּגֵ

לקדושה, השמחה תהא שלמה.
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סוכות בראייה 
נטורופתית

מאת: קרן כחלון שדות-N.D, נטורופתית והרבליסטית קלינית

חג הסוכות שנקרא גם חג האסיף מגיע, ואיתו 
אוסף וחובק יחד את ארבעת המינים: אתרוג, 
וערבה. סוכות הוא החג היחידי  לולב, הדס 
ביהדות שאין לו מאפייני אוכל משלו, אם כי 
מקובל להרבות באכילת פירות שהשתבחה 
בהן הארץ "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה 
ורימון, ארץ זית שמן ודבש" (דברים ח', ז'-ח'). 
אחד המנהגים המקובלים בחג הסוכות הוא 
תליית שבעת המינים בסוכה. חוץ מחשיבותם 
עשירים  המינים  שבעת  היהודית,  למסורת 
במינרלים חשובים כדוגמת האשלגן, ברזל, 
סידן, מגנזיום ועוד, וכן עשירים הם בוויטמינים 
כמו ויטמין C וויטמיני B ,E ,K וחומצות שומן 
כגון אומגה 3 ו-9 אותם כדאי להכיר ולשלבם 

בתפריט היומיומי.

כמה עובדות מעניינות על שבעת המופלאים:

(גריסי פנינה) מסייעת בהפחתת רמות הכולסטרול, מעולה . 1  – שעורה 
בסילוק רעלים שהצטברו בגוף.

חיטה – חיטה מלאה עשירה בסיבים תזונתיים, ויטמינים ומינרלים לעומת . 2
החיטה המעובדת שברובה מכילה רק את הפחמימות ולכן דווקא מסייעת 
בירידה במשקל. כמו כן מיץ עשב חיטה נחשב כבעל סגולות רבות לניקוי 
הגוף מרעלים ומגורמים מסרטנים, הפחתת לחץ דם וטיפול במחלות עור. 

ענבים – בעיקר האדומים הם בעלי יכולת להפחית את הסיכון למחלות . 3
לכליות  לכבד,  מועילים  דם,  לניקוי  סגולות  בעלי  לאנמיה,  טובים  לב, 

ומחזקים גידים ועצמות.

לזירוז . 4 ומסייעת  – תאנה בשלה טובה להאצת מערכת העיכול  תאנה 
יציאות ותאנה טרייה מגבירה את כוח הגברא וההתעוררות המינית.

רימון – הרימונים מכילים נוגדי חמצון וטאנינים ( הכוונה לצבע האדום . 5
העז שלהם) הנותנים להם את הפעילות המכווצת החזקה כל כך ולכן הם 
טובים לשלשולים, טחורים, פצעים וכוויות. כמו כן הרימון תורם בהפחתת 
יכול להחליף,  רימונים  ובמניעת טרשת עורקים. מיץ  הכולסטרול הרע 

שטיפת הפה במי פה כמניעת פלאק, דלקות חניכיים ועששת בשיניים.

זית – שמן זית מנקה ומחדש כלי דם בגוף ובכך מונע התקפי לב ושבץ. . 6
שמן הזית מסייע בהפחתת חומציות הקיבה מגן עליה מפני כיבי קיבה 
ותורם לפעילות תקינה של המעיים. לנשים הרות ומניקות מומלץ לצרוך 
שמן זית מכיוון שבשמן כמות ניכרת של ויטמין E וחומצה אולאית המצויים 

גם בחלב אם ומסייעים בבניית העצמות והשלד.

התמר – עשיר באבץ התורם לעור בריא, עשיר באשלגן התורם לאיזון . 7
לחץ הדם ומספק אנרגיה זמינה בגלל כמות הסוכרים שבו ומכיל אחוזים 
העיכול  מערכת  לפעילות  מסייעים  אשר  תזונתיים  סיבים  של  גבוהים 

וליציאות רכות וקלות.

לפניכם מתכוני בריאות שתוכלו לעשות בהם שימוש לכל ימי החג, לחיי היום 
יום ולשיפור מצב בריאותכם בכלל ובימי הקורונה בפרט.

באהבה, קרן כחלון שדות 

נטורופתית והרבליסטית קלינית, מאבחנת בגלגל העין (אירידיולוגיה) מטפלת 
במגוון של בעיות באמצעות תזונה וצמחי מרפא, מומחית בהפרעות שינה  

kerensadot@gmail.com | 054-7916302
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שייק 
שבעת המינים 

סלט 
שבעת המינים 

השייק מכיל ירקות ופירות. השייק טעים להפליא ואפשר להחליף 
את הפירות והירקות שבו אך חשוב לשמור על היחסים בין הירקות 
לפירות. הימצאותם של הירקות בשייק חיוניים מאוד ומאפשרים 
ובכך לשמור על  לסוכר הפירות להיספג באיטיות לתוך התאים 
תחושת שובע ארוכה ולקליטה טובה של כל הוויטמינים והמינרלים 

שיש לפירות וירקות להציע.

מצרכים:

 2 חופנים של עלי חסה/ עלי בייבי תרד• 

1 מקל סלרי• 

1 מלפפון חתוך גס• 

כף שיבולת שועל ( קוואקר)• 

כפית שמן זית• 

כוס מים• 

יש לערבב טחינה ראשונה את כל המרכיבים

לאחר מכן יש להוסיף פנימה

1 כוס ענבים אדומים• 

1 כוס רימונים • 

1 תאנה חתוכה גס• 

1 תמר חתוך• 

לערבב פעם שניה את כל המרכיבים יחד ולרוויה!

מצרכים: 

1 כוס קוסקוס מלא• 

חצי כוס גריסי פנינה• 

1 כוס ענבים אדומים שלמים או חצויים• 

6 תאנים טריות פרוסות גס• 

נענע) •  כוסברה,  (פטרוזיליה,  תיבול  עשבי  תערובת  כוסות   2
קצוצים גס

לרוטב – בצנצנת זכוכית:

4 כפות שמן זית• 

1 כף רכז רימונים• 

1 כף מיץ לימון סחוט טרי• 

2 כפות סילאן• 

לקישוט• 

גרגירי רימון מקולפים• 

אופן ההכנה:

יוצקים מים רותחים על הקוסקוס, מכסים וממתינים שיספוג את . 1
הנוזלים ויתרכך, מצננים

מבשלים את גריסי הפנינה בסיר עם מים 20-25 דקות עד לריכוך, . 2
מסננים, מצננים.

מערבבים את הקוסקוס עם גריסי הפנינה ויתר החומרים בקערה . 3
רחבה

מערבבים את החומרים לרוטב בנפרד בצנצנת זכוכית. 4

יוצקים את הרוטב על הסלט ומערבבים. 5

מפזרים מעט גרגירי רימון לקישוט. 6

בתאבון!
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רולדת 
תמרים 
ואגוזים 

מצרכים: 

200 גרם תמרים• 

100 גרם אגוזים• 

כפית קינמון טחון• 

¼ כוס שיבולת שועל ( קוואקר)• 

אפשרויות לציפוי שומשום או שבבי קוקוס.• 

אופן ההכנה

מגלענים את התמרים ומניחים בקערה• 

קוצצים את האגוזים ומוסיפים לקערה• 

יוצרים נקניקים• 

מגלגלים את הנקניק בנייר אפייה• 

עוטפים כל נקניק בנייר אפייה• 

מניחים במקרר למספר שעות• 

מוציאים מן המקרר מורידים את הנייר האפייה ופורסים• 



חדשות
באר טוביה 

יש לנו מלגה בשבילכם!!! 
מלגת לימודים לשנת הלימודים תשפ“א 

מטעם מועצה אזורית באר טוביה 

סטודנטים? 

להרשמה ופרטים נוספים באתר המועצה : 

https://bit.ly/3kBoBca
או בטלפון 08-8509793 מירי נעים 

טל“ח 


