
גיליון מס. 235 יוני 2016  | 1415 |  עיתון בני שמעון 

 נוער

הצגת פרוייקטים 
מדעיים במבואות הנגב

להצגת  תערוכה  התקיימה   ,5.6 ראשון,  ביום 
הפרוייקטים המדעיים של תלמידי בית הספר 
"מבואות הנגב" במסגרת תוכנית תעשידע עם 
חברת 'קמהדע'. רעיונות מעניינים ומגוונים לפתרון 
בעיות רפואיות שחלקן מטרידות את כולנו. יש 

עתיד !!!!!

ערב הוקרה לנוער 
מתנדב

18.5, ערכה המועצה ערב הוקרה  ביום רביעי, 
למתנדבי הנוער והמכינות הקדם צבאיות באולם 
המופעים בקיבוץ להב. במועצה האזורית שלנו 
יש כ-250 בני נוער המתנדבים במסגרות שונות: 
מועצת הנוער, המרכז החברתי, תנועות הנוער, 
"שותפות  וקבוצת המנהיגות של  סיירות  חוגי 
2000". בנוסף לכך פועלות ברחבי המועצה שתי 
מכינות קדם צבאיות, מכינת "נחשון" בקיבוץ שובל 

ומכינת "עמיחי" בקיבוץ כרמים.

הערב נפתח בסדרה של ברכות ודברי הוקרה 
אותן נשאו עפרה שיר לביא, מנהלת יחידת הנוער 
במועצה, גלית פיקמן, רכזת מנהיגות ומעורבות, 
שארגנה את ערב ההוקרה, וברית אופיר, רכזת 
סיפרה  ברית  ושירות משמעותי.  שנת שירות 
נוער  24 בני  יצאו לראשונה  בגאווה כי השנה 
לשנת שירות וכי בשנה הבאה תשיג המועצה 
שיא חדש: 47 בני נוער התקבלו לשנת שירות 

במסגרות שונות.

את הערב קינחו בני הנוער בסדנת אימפרוביזציה 
הומוריסטית עם קבוצת האלתור של אלעד כהן 

וחבריו.

כל הכבוד לנוער שלנו!

שפה משותפת
ביום ראשון, 22.5, ניתנה במשמר הנגב הרצאה 
בנושא "שפה משותפת" לעובדי הנוער במועצה 
-  מדריכים, עובדים סוציאליים ואחרים. ההרצאה 

ניתנה על ידי לילך עטיה, קצינת מניעה והסברה 
בנושא עבריינות נוער במחוז דרום של משטרת 
עבודת  של  החוקי  בהיבט  ועסקה  ישראל 
סמים,  מין,  בעבירות  קטינים,  עם  המשטרה 

אלכוהול ועוד.

מפקדת הנוער

במפגש ראשון של פרויקט מפקדת הנוער בבית 
הספר "מבואות הנגב", נפגשו 23 תלמידי כתה 
ט' שנבחרו לפרויקט עם פקד לילך עטיה,  קצינת 
מניעה והסברה בנושא עבריינות נוער במחוז דרום 
של משטרת ישראל ואבי אור-חן, מפקד מרכז 
השיטור הקהילתי בבני שמעון. חברי מפקדת 
הנוער יעברו קורס בן חמישה מפגשים בנושאים 
שונים הקשורים לחוק ומשטרה. בשנה הבאה, 
במסגרת פרויקט המעורבות החברתית, הם יעבירו 

סדנאות בנושאים אלו לתלמידי כיתות ט'.

לצמצם  היא  הנוער  מפקדת  של  מטרתה 
התנהגויות שליליות, ללמד את בני הנוער לאמץ 
דפוסי התנהגות נורמטיביים ולהשתלב בחברה 
בצורה הטובה ביותר, להקנות ערכים, אחריות 
חברתית והכרת יכולות המשטרה ופעילותה בדגש 
על בני נוער ולהעביר לנוער מידע נכון ורלוונטי 
בתחומים שונים, כמו אלימות, אלכוהול, בריונות 

ברשת, סמים ועוד.

מפקדת הנוער היא תכנית פיילוט, שתיבחן ותיבדק 
לאורך השנה במטרה להתאימה כמיטב האפשר 
לצרכיהם של בני הנוער, המשטרה והקהילה, תוך 

שותפות בין נציגי המשטרה ובית הספר. 

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

לרגל מסירת המפתח בפרויקט ההרחבה של 
קיבוץ שובל ולטובת כל מי שעומד להיכנס לבית 
חדש או משופץ, תמצאו בכתבה זו מידע חשוב 
על התהליך וטיפים חשובים שיעזרו לכם בכניסה 

לבית. ב"מקומפגש" הבא אתייחס לפן העיצובי.

איך לקבל מפתח לבית 
ולעבור את זה בשלום?

שלב קבלת המפתח הוא אחד השלבים המורכבים 
והמאתגרים בבניית הבית.

אתם נדרשים לבצע המון פעולות בזמן קצר וזאת 
בלי להכיר את התהליך, את לוחות הזמנים ואת 
כל העלויות. אתם מגיעים לשלב הזה נרגשים 
אך עייפים - אחרי בניה של בית, תהליך שנמשך 
בין שנה לשנתיים מרגע שחתמתם על ההסכם 

לרכישת המגרש. 

זה נראה בערך כך: מיזוג, שיש, נגרות, ארונות 
אמבט, כיורים, תאורה, מקלחונים, מוצרי חשמל 
למטבח, נציג של טלוויזיה בכבלים, איש רשת, 
התקנת פרקט, התקנת מטבח, תכניות גבס, חיפוי 
למטבח, וילונות, התקנת מוצרי החשמל, מדיה, 
הזמנת הריהוט... והכל בסדר מסוים, בלוח זמנים 

מסוים וכמובן – תחת פיקוח תקציבי. 

אז בואו נעשה ביחד סדר בכל המידע הזה.

מיזוג, גבס והנמכות
 אם יש לכם מזגן מרכזי, נדרש תכנון מקצועי 
להנמכות גבס, הנדרשות להסתרת תעלות המיזוג 
המחברות בין המזגן לתריס הוצאת האוויר. ביצוע 
הגבס הוא הזדמנות נהדרת לשינויים קלים אך 
להוציא  שניתן  מכיוון  בתאורה,  משמעותיים 
מההנמכה נקודות תאורה היכן שרוצים וכמה 

שרוצים. אפשר, לדוגמה, לתכנן נקודת תאורה 
בדיוק מעל האי במטבח, אם לא תוכננה כזו מראש. 
בתוכנית הגבס כדאי להתייחס גם לכך. עשיתם 
שינויים בתאורה? השתדלו לקחת קבלן המבצע 
הן עבודות גבס והן עבודות חשמל, דבר שיקל 
עליכם מאד בהתנהלות ויחסוך לכם זמן. עכשיו זה 
הזמן לבחור גופי תאורה לבית, אם לא את כולם, 
לפחות את שקועי הגבס, ולתת אותם לקבלן, על 
מנת להבטיח ביצוע נכון של תכנון הגבס והתאורה.

מטבח
המטבח שהזמנתם כבר מותקן, או שעכשיו ניתן 
לתאם את ההתקנה. אם עדיין לא בחרתם, בחרו 
את גוון השיש, מכיוון שהשלב הבא יהיה להזמין 
את איש השיש, שימדוד לפני הייצור וישאל אתכם 
איזה גוון שיש אתם רוצים. חבל להתעכב על 
בחירת הגוון בשלב שבו שכבר אפשר להתחיל 

לייצר את השיש.

אני ממליצה לעלות עם השיש על הקיר לגובה 10-8 
ס"מ לפחות, כדי לייצר חיבור נכון באטימות גבוהה, 
שיהיה עמיד לזמן ארוך. דבק שיש עמיד בהרבה 
מחיבור אריחים לשיש ברובה, אז אם אריחים, רק 

מעל השיש. אפשר גם לצבוע למראה נקי.

פרקט, נגרות ומה שביניהם
 4-3 כדאי לעשות את תכנון הנגרות לפחות 
חודשים לפני הכניסה לבית. הייצור עצמו עשוי 
לקבל  לתכנן,  יש  כן  ולפני  כחודשיים  לקחת 
החלטות ולמצוא נגר שמתאים לכם מבחינת 

המקצועיות, השירות והמחיר.

אם מתוכנן פרקט בחלק מאזורי הבית, מובן שיש 
לקחת זאת בחשבון בתכנון הגובה של ארונות 

המיועדים להגיע עד התקרה.  

את הפרקט יש להתקין בשלבים האחרונים, ממש 
לפני הכניסה לבית, אך לפני התקנת הארונות 

באותם אזורים.

כל הנאמר לעיל הוא בסיס מצוין של ידע על מנת 
להיכנס לשלב האחרון של הבניה ברגל ימין. אתם 
מוזמנים בשמחה להעיר ולהאיר לכתובת המייל 

הרשומה מטה. 

קחו נשימה עמוקה וצאו לדרך. אתם אוטוטו שם!

שלכם,. שירלי רוט
052-8105513

Shin.roth@gmail.com
פייסבוק – שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

קודם כל, קצת בנימה אישית. למי שלא מכיר, נעים מאד - אני שירלי 
רוט, אני תושבת דביר מזה כחמש שנים, לאחר מעבר משפחתי קליל 
וכייפי מאזור כפר סבא, העמוס בבטון ובמכוניות, למרחבי הקיבוץ. כמי 
שנשואה לבן קיבוץ, ידעתי לאן אני מגיעה. לשמחתי, גיליתי שזה עוד 

יותר טוב משציפיתי. 

כל מה שאכתוב לכם - כל הטיפים, הידע והיופי שבעיצוב שאעביר לכם, 
מבוסס על נסיוני בתחום התכנון, העיצוב וליווי בתים בבניה, לרבות ביתי 

בהרחבה, אבל לא פחות חשוב – על נסיוני בחיים בקהילה שלנו.

אם יש נושאים שמעניינים אתכם במיוחד ותרצו שאכתוב עליהם – מניהול 
פרויקט הבניה ותקציבו, דרך טיפים לתכנון בית ועד איזה שטיח לבחור 
לסלון – אתם מוזמנים בשמחה ליצור אתי קשר – בטלפון או במייל, ולבקש. 

אני מבטיחה להתייחס לכל בקשה. 


