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שלום לכם.
אוטוטו מסתיימת לה שנת  .2016תוכניות
העבודה שלנו והתקציב לשנת  2017כבר מוכנים
והחוברות כבר בדפוס .כדרכנו ,נקיים בסוף
דצמבר ישיבת מליאה ,נאשר בה את התוכנית
ואת התקציב ונתחיל בכוחות מחודשים את
השנה החדשה.

המצב להשתנות ולכן אנו ממשיכים לשפר
ולשדרג את רמת ההיערכות והמוכנות לשעת
חירום .במסגרת זו השתתפנו בתחילת החודש
בסדנה בת יומיים שארגנה הקואליציה הישראלית
לטראומה (ארגון גג המאגד גופים מקצועיים
העוסקים בהכשרה לשעת חירום) ,יחד עם
המועצות האזוריות יואב ומרחבים .במסגרת
הסדנה שמענו הרצאות מרתקות ,תרגלנו שיתוף
פעולה והעברת מידע ברחובות הקסומים של
יפו העתיקה וניצלנו את ההזדמנות גם ללמידת
עמיתים עם הקולגות שלנו מהמועצות האחרות.
בשבוע שלאחר מכן יצאנו ,כל צוות החירום של
המועצה בצירוף מספר נציגים מצוותי החירום
היישוביים ,לתרגול של מצב חירום בסימולטור
של פיקוד העורף .אחסוך מכם את התרחישים
שאיתם התבקשנו להתמודד ורק אומר שהיו
ביניהם תרחישים קשים מאלה שהתמודדנו איתם
עד היום .הפידבק שקבלנו מצוות המתרגלים של
פיקוד העורף בסוף היום היה מצוין וגם אנחנו
יצאנו בתחושה שהתרגולים האלה חשובים ורמת
התפקוד שלנו עולה מפעם לפעם ...וכמובן ,כל
זה בתקווה שלא נידרש לכך.

כפי שכולכם יודעים בוודאי ,גם המדינה נמצאת
בימים אלה בדיונים סוערים על התקציב הדו-
שנתי ובעיקר סביב חוק ההסדרים ,שהפך בשנים
האחרונות כמעט לעיקר .שלא כמנהגי ,ביקרתי
בשבועות האחרונים לא מעט בכנסת והשתתפתי
בדיונים בוועדות הכנסת בנושאים הקשורים בנו.
אם לומר את האמת ,יצאתי בתחושות קשות
לגבי הדרך שבה מתנהלים הדברים ומתקבלות
ההחלטות ,אבל בסופו של דבר הן מתקבלות,
טובות יותר וטובות פחות .חלק ניכר מהמאבקים
שהייתי שותפה להם היו על מצב החקלאות
והחקלאים .נכון שכיום מרבית תושבי המועצה
אינם עוסקים בחקלאות ,אבל מרבית היישובים
בהחלט כן .החקלאות איננה מקור פרנסה
בלבד .יש לה חשיבות לאומית בהיבטים של
עיבוד הקרקע ,ההתיישבות בפריפריה ,שמירה
על שטחים פתוחים וביטחון תזונתי .מדובר
באינטרס לאומי ואינטרס לאומי אמור להיות
בעדיפות גבוהה .אינטרס לאומי אינו נבחן דרך
"החור של הגרוש" .אם אנו רוצים שהחקלאים לא
ירימו ידיים ,החקלאות חייבת להיות מסובסדת.
למרבה הצער ,לא זה המצב ולא זו התחושה.
החלטות רבות שהתקבלו בשנים האחרונות
מכרסמות ביכולת הכלכלית להמשיך ולקיים את
החקלאות במדינת ישראל .על כל אלה יצאנו יחד
עם ארגוני החקלאים ,מרכז המועצות האזוריות
וכמובן החקלאים עצמם ,להפגין ,למחות ולזעוק
את זעקתנו .האם זה יעזור? – ימים יגידו!

ולסיום ,אני מבקשת להשתתף בצערה העמוק
של משפחת זמיר ממושב תאשור ושל חברתנו
לעבודה ,מיכל זמיר ,על לכתו בטרם עת של טל
זמיר ז"ל ,שנהרג בתאונת אופנוע .טל שרבים,
רבים הכירו אותו ,היה בחור מיוחד במינו .כל
מי שהכיר את טל זוכר את חיוכו המקסים ,עיניו
הטובות ונכונותו האינסופית לסייע לכל אדם בכל
מצב ,בגלוי ובסתר .טל היה גם חבר במליאת
המועצה שלנו בקדנציה הראשונה שלי ותרם
מיכולתו ותבונתו .זו אבדה קשה ונוראה לכולנו.
אנו מחבקים את מיכל ,את הבנות ,ההורים,
המשפחה הרחבה והחברים ומתפללים שלא
ידעו עוד צער.

למרות השקט היחסי (אולי המדומה?) בגבול
רצועת עזה ,איננו שוכחים שבכל רגע נתון יכול

שלכם
סיגל

מליאת המועצה שהתכנסה ביום ראשון ,4.12 ,עסקה
בהצגת תוכניות העבודה של אגפי המועצה לשנת
 2017בפני חברי המליאה .סיגל מורן ,ראשת המועצה,
פתחה בסקירה של מאפייני תוכנית העבודה" .השנה
הכנסנו לתוכנית העבודה מדדי ביצוע אמיתיים ובכך
ביצענו מהפכה" ,הסבירה סיגל" .בהמשך השנה
אערוך סבב בין כל האגפים כדי לבדוק האם הם
עומדים ביעדים שהוצגו .בנוסף לכך ,הוספנו טור
"שותפים" ,שבו נדרשו המנהלים לציין שותפים
ליעדים .באופן זה יצרנו משימות ויעדים החוצים
מחלקות ,כמו למשל ,הכנת תוכנית רב-שנתית
למבני הציבור והחינוך ביישובים למול התחזיות
של גידול האוכלוסייה".
בינואר הקרוב תתחיל העבודה על התהליך
האסטרטגי החדש" .אנחנו מצפים שמהתהליך
האסטרטגי יעלו גם חשיבה מחודשת ונושאים
חדשים" ,אמרה סיגל" .הדמוגרפיה של המועצה
מציבה אתגרים ויעדים .התקציב הפנוי של המועצה
לא גדל כבר כמה שנים .יש לחשוב מחוץ לקופסה
לגבי לא מעט דברים .נגמר העידן שבו יש משאבים
בלתי מוגבלים .על מנהלי האגפים ליצור הכנסות
או לגייס תקציבים".
בנוסף לתהליך האסטרטגי ,מתכננת המועצה לקיים
מפגשי תושבים בכל היישובים" .אנחנו בונים פורמט
חדש למפגשים האלה" ,אמרה סיגל" .בעבר נחלנו
אכזבות ממספר המשתתפים ,אבל החלטנו לקיים
את המפגשים עבור אותם תושבים שיגיעו ".נושאים
נוספים שיקודמו בשנת  2017הם קידום נושאים
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אזוריים עם היישובים באזור ,הסדרת מעמדם של
נכסי המועצה והקמת תחום צעירים במועצה" .בלי
לשלב ידיים עם מועצות אחרות אין לנו כוח בנושאים
רבים" ,אמרה סיגל.
לאחר הסקירה של סיגל הציגו מנהלי האגפים את
תוכניות העבודה שלהם לשנת  .2017בין הנושאים
שסקר אמיר ברזילי ,מנהל אגף החינוך ,נכללו הגדרת
חזון מחודש למערכת החינוך ,שילוב ילדים בעלי
צרכים מיוחדים ,חשיבה אסטרטגית על תפקידו
של החינוך החברתי ומלגות חינוך למסיימי השירות
הצבאי .עידית אטינגר ,מנהלת האגף לשירותים
חברתיים ,ציינה שני נושאים חדשים שבהם עוסק
האגף בשנה האחרונה :צרכים מיוחדים ושלום הזקן
"מדובר בשני נושאים שיש בהם גידול משמעותי",
אמרה עידית .בנוסף לשני נושאים אלה ,ציינה עידית
גם את טיפוח צוותי המניעה והרווחה הקהילתיים,
חיזוק מערך ההתנדבות במועצה והרחבת רצף
המענים היישובי ".יוסי טוביאנה ,מנהל אגף התרבות,
הספורט והחוגים ,סיפר כי תוכנית אב בתחום
הספורט במועצה עומדת לקראת סיום .כמו כן סקר
יוסי את רשימת האירועים השנתית שמפעיל האגף
וציין כי השנה משתתפים בחוגי המועצה כ3,000-
ילדים ,בני נוער ומבוגרים.
מנכ"לית המועצה ,הדרה גורפינקל ,סקרה את
הנושאים שבתחום אחריותה וביניהם ארגון מחדש
של סל השירותים המוניציפליים ,עדכון אמנת
השירות ומערכת יחסי הגומלין בין התושב ,היישוב
והמועצה האזורית ,תוך חלוקת אחריות נכונה בין
היישוב למועצה .תוכנית העבודה לשנת 2017
כוללת גם בחינה מעמיקה ושינוי במערך האיסוף
של הפסולת הביתית ,הגזם והפסולת הגושית" .אנחנו

במהלכים להכנסת פחים כתומים לאריזות ,במטרה
להקטין את נפח הפסולת המושלכת לפחי האשפה
הירוקים ומיועדת לפינוי והטמנה" ,הסבירה הדרה.
ולדימיר פיצ'קר ,מהנדס המועצה ,סקר את היעדים
של אגף ההנדסה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה
לשנת  :2017מציאת מנגנונים שיאפשרו להיעזר
בחברה הכלכלית של המועצה כגורם מתכנן ומבצע,
המשך תכנון ומו"מ באזורי התעשייה צומת שוקת
ואבשלו"ם ובפארק המוטורי בחצרים והמשך תכנון
של שיקום התשתיות ביישובים השונים" .השנה יהיו
היקפי הבנייה נמוכים יותר .אנחנו מחכים לשלב הבא
ברוב היישובים" ,הוסיף ולדימיר .יעדי הוועדה שנסקרו
היו עדכון אמנת השירות ,מיסוד נהלי העבודה בין אגף
ההנדסה ,הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,הגזברות
ולשכת המנכ"לית ,מיסוד נהלי עבודה לפיקוח,
צמצום משמעותי של בתי אב ללא אישור אכלוס
וקידום של תוכנית כוללנית למועצה ,שתאפשר את
קבלת ההסמכה הגבוהה ביותר.
דרור קרוואני ,מנכ"ל החברה הכלכלית ,ציין כי
החברה מכינה תוכנית חומש אסטרטגית ובמסגרתה
תיבחן העברת פרויקטים מהמועצה לחברה
הכלכלית ותימשך העבודה לפיתוח מקורות הכנסה
ומיזמים .בין יעדיה של החברה הכלכלית לשנת
 2017ניתן למנות הקמת חברה-בת משותפת עם
רהט לקידום תיירות וחקלאות באזור ,הפעלת מרכז
מידע לציבור והקמת מועדון יזמים ,בשיתוף פעולה
עם "מעברים" .נועה לוין ריצ'קר ,גזברית המועצה,
ציינה כי אגף הכספים יקדם השנה הסכמי מסגרת
בתחום הרכש ,במטרה להגדיל את כוח הקנייה של
מוסדות המועצה והוועדים המקומיים ויפעל לשכלול
של מערכות הבקרה הכספית.

"כשאהיה גדול"  -איך גדלים
ונשארים קהילה

בואו להיות שותפים לקביעת עתיד היישוב והאזור!
המפגש הראשון יתקיים ביום חמישי 2 ,בפברואר 2017
בשעה  16:30בביה"ס "מבואות הנגב" ,קיבוץ שובל
ההצטרפות מותנית בהרשמה מראש אצל יפעת יצקן ,לשכת המנכ"לית
ifaty@bns.org.il / 08-9915855
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חדשות

חדשות
לקבוצות עבודה :יצירת שיתופי פעולה בין מערכות
החינוך ושימוש מקסימלי במשאבים קיימים ,חינוך
באמצעות נתינה ומעורבות ,שיתופי פעולה בין
החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי והגדרת
ערכי הליבה של החינוך במועצה .ביום שלישי,
 ,6.12במפגש השני של שהתקיים הפעם במועדון
"ערבה" במושבי יחדיו ,הוקרנו סרטים שהוכנו על
ידי קבוצות העבודה .בסיום המפגש התבקשו
המשתתפים לבנות מפת למידה ,שתסייע להם
ללמוד לעומק את הנושא שבו הם עוסקים.

עופר רימון זכה באות מיוחד על
פרוייקט חיים
עופר רימון מחצרים זכה באות מיוחד על פרוייקט
חיים בתחום התרומה והמעורבות החברתית
מטעם איגוד התעשייה הקיבוצית .רימון ,בן
 ,60חבר קיבוץ חצרים ,הקים ומנהל את תחום
האחריות החברתית במפעל "נטפים" מזה
כעשרים שנה.
"שנים שאנחנו באיגוד נחשפים לפעילותך ולאופן
שבו אתה סוחף את 'נטפים' וסביבתה לפעילות
נרחבת בתחום .מעבודות גמר לתלמידי י"ב ועד
פעילות משפחתית בשבתות .מעיצוב מדיניות
חברתית לעניין האחריות החברתית ועד פיתוח
ערכות למידה לתלמידים צעירים .אנו משוכנעים
שאין אחריות חברתית משמעותית ללא מחויבות
אישית וללא האחד שיעמיס על כתפיו את גודל
המשימה באופן עקבי ולאורך זמן".
"יצרתי יש מיש" ,מספר עופר "בחצרים תמיד היה
דנ"א של נתינה .אנחנו עוסקים בדברים שיש להם
ערך מוסף .למשל ,לאחרונה יצאו  32משפחות
עובדים לחדש יער אלונים ליד חדרה .מרגש
לראות שגם המשפחות שותפות לעניין והדבר
מחלחל לדור הצעיר .בעוד  40שנה יהיה שם יער
אלונים צומח שאפשר יהיה ליהנות ממנו ".פרויקט
האחריות החברתית התחיל במפעל בחצרים,
אבל היום הוא מתקיים בכל מפעלי הקונצרן
בארץ ובחו"ל" .פיתחנו ערכה לקיימות שתורגמה
לשפות שונות וחברות הבת שלנו מעבירות אותה
בארצות שבהן הן פועלות" ,מספר עופר.

שני לנגר ומעיין אלבג זכו בפרסי
משרד החינוך
שני לנגר מגבעות בר ומעיין אלבג מבית קמה זכו
ביום שני ,12.12 ,בפרסי פעיל ויקיר נוער לשנת
תשע"ז מטעם מחוז הדרום במשרד החינוך.
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ח"כ חיים ילין מודה למרים
אלגברלי ,מנהלת ביה"ס
"יובלי הנגב"

שני ,ראש שבט הצופים בגבעות בר ,זכתה באות
יקיר הנוער על פועלה ותרומתה לבני הנוער
ומעורבותה בקהילה .מעיין מבית קמה זכתה
בפרס פעיל נוער מצטיין על פעילותה במרכז
החברתי בבית הספר "מבואות הנגב".
הפרסים ניתנו במעמד עמירה חיים ,מנהלת מחוז
הדרם במשרד החינוך ,דני רוזנר ,מנהל מינהל
חברה ונוער במשרד החינוך ואלי שטרית ,מנהל
מינהל חברה ונוער במחוז הדרום.

ערב הוקרה מרגש למתנדבי המועצה התקיים
ביום חמישי ,17.11 ,בקיבוץ להב .במועצה פועלים
כ 700-מתנדבים העוסקים בבניין הקהילות,
במצבי חירום ובעזרה לקשישים ולנזקקים .את
הערב חתמה להקת "בקצב השלווה" ,להקה של
ילדים בעלי צרכים מיוחדים שריגשה את הנוכחים.

באמצע נובמבר החל במועצה האזורית בני שמעון
תהליך אסטרטגי שנועד לגבש מדיניות חדשה
ומעודכנת בתחום החינוך .המעבדה החינוכית,
בראשותו של יעקב הכט ,העומד בראש הארגון
"ערי חינוך" ,היא חלק מהתהליך האסטרטגי
הכללי שייפתח במועצה בינואר  .2017במעבדה
החינוכית משתתפים נציגי מחלקת החינוך ואגף
השירותים החברתיים במועצה ,מנהלי בתי הספר
של המועצה ואנשי חינוך וחזון מרחבי המועצה.
במפגש הראשון ,שהתקיים ב 15.11-ב"במה
לקהילה" בכרמים ,שמעו המשתתפים הרצאה
מפיו של הכט ונחלקו לקבוצות עבודה שהתבקשו
למפות כיווני התפתחות רצויים ובלתי רצויים
בחינוך .בסופו של המפגש נחלקו המשתתפים

מרים אלגרבלי ,מנהלת ביה"ס "יובלי הנגב",
הוזמנה על ידי ח"כ חיים ילין לכנסת ביום המורה
הבינלאומי ,שהתקיים ב ,13.12-לאות הערכה
על היותה מורה משפיעה ומשמעותית" .אומרים
שמורה טוב הוא מורה לחיים ועדי בני זכה .מרים ,דברי ההוקרה של ח"כ חיים ילין בכנסת:
תודה לך שידעת לתעל את הפרעת הקשב
והריכוז של בני ולשלב את הלימודים יחד עם
טיפוס על עצים ומשחקים בטבע .מה שההורים
לא הצליחו לעשות את הצלחת ,עשייתך ופועלך
שימשו אבן דרך בחייו של עדי ודרכו גם בחיינו
כהורים .כשמדברים על מורה לחיים ,מדברים
עלייך" .אמר ח"כ ילין "הייתה לי הזכות להיות
נציגה ממחוז דרום ומהמועצה ולייצג את ציבור
https://www.youtube.com/
התלמידים ואת המחנכים העושים עבודתם
watch?v=sHsp65GHd9I
נאמנה" אמרה מרים" .אני חשה חובה להודות

משטרה וקהילה
ערב הוקרה למתנדבים

מעבדת ערי חינוך

לעדי ,התלמיד שלי ,ולתלמידים שכמותו ,שהיו
עבורי "מורים לחיים" ולומר תודה לצוות החינוכי
של ב"יובלי הנגב" העושים רבות כדי שנהיה
ראויים להערכה".

ב 5.12-התקיים ערב הוקרה למתנדבי המתמיד.
במועצה פועלים כ 200-מתנדבים במסגרת
זו ,מהם  23גששים תושבי הערים הבדואיות.
יחידת המתמיד מסייעת לתחנות הזקוקות
לאיתור עבריינות בשטחים הפתוחים ,איתור
עבריינות וחשיפת עבריינים .יחידת המתמיד בני
שמעון זוכה להצלחות מבצעיות ונחשבת לאחת
היחידות האיכותיות ביותר.

מפקדת נוער ב"מבואות הנגב"

יום משטרה בפנימיית עדנים

יום משטרה לגנים בקיבוץ דביר

השבוע התקיים המפגש הראשון של
מפקדת הנוער בבית הספר "מבואות
הנגב" .מפקדת הנוער כוללת  20תלמידים
מכיתה ט' ובמסגרתה יקבלו בני הנוער,
ב 10-מפגשים ,מידע בנושא משטרה ,שיטור
וקהילה .בסיום סדרת המפגשים יהפכו חברי
מפקדת הנוער לשגרירי המשטרה בבית
הספר ויסייעו לשוטר הקהילתי ,אבי אור-
חן ,להעביר הרצאות בנושא לתלמידי בית
הספר.

ב 8-בדצמבר התקיים יום היכרות עם
המשטרה ועבודת השיטור בפנימיית
"עדנים" .כ 50-תלמידי הפנימייה זכרו
להדגמות של היחידות השונות הפועלות
במשטרה.

בחודש יולי התקיים יום משטרה בגני הילדים
בקיבוץ דביר .הילדים נפגשו עם אבי אור-חן,
השוטר הקהילתי של המועצה ,זכו לפגוש
כלבן משטרה ולראות את עבודתו וקינחו
בארטיקים טעימים.

על ההתנדבות במועצה האזורית בני שמעון:

https://www.youtube.com/
watch?v=f59BKTSzPZA&t=149s
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נשים פוגשות נשים
נועה זמסקי

עשר נשים משומריה וסנסנה ועשר נשים מלהב ודביר קיימו בקיץ סדרה של מפגשי היכרות שיזמה פנינה דובו מקיבוץ
להב ,רכזת “נשים עושות שלום” בדרום .הנשים למדו על המשותף ועל השונה“ .בחברה הישראלית היום אתה לא יכול
להשמיע את דעתך בפורומים שחושבים שונה ממך ואת זה חייבים לשנות .חייבים קודם ללמוד לדבר בינינו ועם שכנינו,
להיות מסוגלים לדבר עם בני אדם” ,אומרת פנינה .השלום מתחיל מבפנים.
התורה ,אבל כל כך דומים בחיבור לארץ ,בעבודה
התורנית ,בחקלאות ,במסירות ,בפשטות .משנה
לשנה גבר הרצון ליצור קשר וגם נוצרו קשרים
מסוימים .היו חברים שלימדו ילדים לבר מצווה
והיו מעגלי נשים ,אבל לא היה דיבור לעומק”.

לפנינה דובו מקיבוץ להב ולעידית דגורקר
משומריה אין הרבה במשותף .לפחות כך
זה נראה על פני השטח .פנינה ,בת  ,68היא
חברת קיבוץ להב ,עובדת סוציאלית בעברה
וכיום פעילה חברתית המרכזת את תנועת
“נשים עושות שלום” בדרום .פנינה היא אמא
ל 4-ילדים וסבתא לנכד אחד .עידית היא בת
 49ומתגוררת בשומריה .היא פעילה חברתית
ולומדת ייעוץ לגיל השלישי ואימון .יש לה  8ילדים
ו 3-נכדים .האחת קטנת גוף והשנייה גדולה.
האחת חילונית והשנייה דתייה .פנינה מגיעה
מעולם התוכן הקיבוצי-חילוני ועידית מעולם
התוכן המתנחלי-דתי .אחרי שמסיימים ספירת
מלאי של שונות ,מגלים ששתיהן חולקות רצון
לשיח ,לנסות ולחבר בין חלקיו השונים של העם.
“במסגרת הפעילות שלי ב’נשים עושות שלום’
עסקתי כל הזמן בחיפוש אחר אוכלוסיות מגוונות,
כי זה מה שהתנועה שלנו מחפשת  -להגיע
למגוונים שונים של אוכלוסיות ולא לצד כזה או
אחר” ,מספרת פנינה איך הכל התחיל“ .מצאתי
את עצמי נוסעת לבאר שבע ,חצרים ,ירוחם
ושדרות ,לקיבוצים ,למיתר ,להבים וליישובים
רבים באזור הדרום .יום אחד אמרתי לעצמי:
רגע ,פה ליד הבית יש שני יישובים  -סנסנה
ושומריה ובהם אוכלוסיות שאין בינינו ובינן ולא
כלום” .פנינה פנתה לאשה מסנסנה שהכירה
 | 6עיתון בני שמעון

במקרה“ ,התקשרתי אליה והצעתי לה שנבוא,
נשב ונדבר .זה לא עבד .הבנתי שאני צריכה
לחפש דרך אחרת  -להוריד את הכובע של ‘נשים
עושות שלום’ ולשים אותו בצד”.

עידית“ :אמרתי לעצמי :מה היא
הולכת להגיד לי עכשיו? אני לא
מחפשת להיפגש עם פלסטינאיות.
היא דיברה על אבו מאזן ואני לא
שם בכלל .אמרתי שצריך לעשות
קודם שלום בתוכנו”.
“הייתי בנסיעה כשקיבלתי טלפון מפנינה” ,נזכרת
עידית“ .היא הציגה את עצמה ,עדיין תחת הכובע
של ‘נשים עושות שלום’ .האמת? מיד נדרכתי.
אמרתי לעצמי :מה היא הולכת להגיד לי עכשיו?
זה לא מתאים לי ולא מתאים לנו .אני לא מחפשת
להיפגש עם פלסטינאיות .אני יודעת מה נכון לנו,
אבל השארתי ערוץ פתוח להקשבה .היא דיברה
על אבו מאזן ואני לא שם בכלל .אמרתי שצריך
לעשות קודם שלום בתוכנו .זה משהו שגם אנחנו
מחפשים .אנחנו כבר  11שנים בשומריה .הרב
שלנו אומר שלא סתם ריבונו של עולם שם אותנו
פה ,בין הקיבוצים שכל כך שונים מאתנו בדרך

בסופו של דבר חברה פנינה לאסנת לברן
מוועדת התרבות של סנסנה ולעידית משומריה.
“בהתחלה לא היה לי מושג איך נעשה את זה,
אבל די מהר הבנתי שהמפגשים צריכים להיות
מובנים .ב’נשים עושות שלום’ הפנו אותי לאריאלה
גניגר ,חילונית ,ששמחה מאד על הפנייה והציעה
לצרף את ברוריה נויברגר ,אשה דתייה מאופקים,
כדי שיהיו לנו מנחות משני המגזרים” ,מספרת
פנינה“ .ביחד בנינו קונספט 01 :נשים חילוניות
ו 01-נשים דתיות יקיימו  6מפגשים ,אחת לחודש.
כל אחת משלושתנו בחרה בנשים מהיישוב שלה
וכולנו נפגשנו בקיבוץ להב .המפגש הראשון
הוגדר כפיילוט ולאחריו הבנו שאנחנו רוצות
להמשיך במפגשים ופנינו למועצה האזורית
בבקשה לתמיכה תקציבית”.

המפגש הראשון הבנות אמרו שעדיין לא הגענו
לנושאים קשים ,כלומר נושאים במחלוקת ,אבל
חשבנו שצריך למצוא את החיבור המשותף לפני
שמדברים על המחלוקות בינינו .כדי להגיע לשלב
הבא ,יש לחזק את הבסיס”.
ההמשך היה מורכב יותר“ .באחד המפגשים
קיבלנו מסיכות לבנות ,ללא הבעה ,והתחלקנו
לזוגות  -חילונית ודתייה .אחת הבנות עוטה על
פניה את המסיכה ובת הזוג שלה אמורה להטיח
בפניה את כל הסטיגמות של מה שהיא והמגזר
שלה מייצגים ,כל מה שיש לה בבטן .בשלב הבא
מסירים את המסיכה ועונים לסטיגמות .זו היתה
פעילות חשובה ומשמעותית” ,מספרת צפי.

צפי פורת ,מנהלת המחלקה לתרבות יהודית
במועצה ,תושבת שומריה ,בת  04ואמא ל9-
ילדים ,נכנסה לעובי הקורה“ .אחרי המפגש
הראשון רצינו להמשיך .היו חיבורים טובים ורצון
להיכרות אמיתית וטובה” ,היא מספרת“ .להב
נתפס אצלנו כמעוז החילוניות ,הכי שמו”צניקי
שאפשר .ההזדמנות הזו שצצה פתאום לשיח
עמוק ,קשר אמיתי והיכרות ,דיברה אלינו .במגזר
שלנו היה ביקוש רב למפגשים האלה ,אבל
החלטנו לשמור על ההגבלה של  01משתתפות
מכל מגזר”.

צפי“ :אחרי המפגש הראשון הבנות
אמרו שעדיין לא הגענו לנושאים
‘קשים’ ,כלומר נושאים במחלוקת,
אבל חשבנו שצריך למצוא את
המשותף לפני שמדברים על
המחלוקות .כדי להגיע לשלב הבא,
יש לחזק את הבסיס”.

“כבר בפיילוט נוצרה כימיה טובה והרגשה
שהגענו למקום הנכון” ,מספרת פנינה“ .היו
אנרגיות טובות” ,מוסיפה עידית“ .בסבב הראשון
היו נשים מהקיבוצים שאמרו שהן באו מסקרנות,
אבל הן לא באמת מאמינות ביכולת להתחבר.
אולי עם סנסנה ,אבל עם שומריה אין סיכוי”,
אומרת צפי“ .המפגשים היו מובנים והתקדמו
לאט .המפגשים הראשונים היו ברובד בסיסי
של היכרות ,נשיות ודברים משותפים .אחרי

המפגש המשמעותי השני נקרא “אקווריום”.
במרכז המעגל ישבו בנות בעלות זהות משותפת,
שהתבקשו לדבר על מעגל הזהות שלהן .הבנות
האחרות ישבו מחוץ למעגל ,הקשיבו ושאלו
שאלות לגבי זהותן של הבנות היושבות במעגל,
מבלי לדבר איתן ישירות .הבנות במעגל הפנימי
הגיבו על אמירותיהן ושאלותיהן של הבנות במעגל
החיצוני ,כאשר גם הפעם לא היה קשר ישיר בין

המעגלים .במפגש הראשון ישבו הבנות הדתיות
בתוך המעגל והחילוניות מחוצה לו .במיפגש
הבא התחלפו הקבוצות כאשר הבנות החילוניות
יושבות בתוך המעגל והדתיות מחוצה לו“ .אלה
היו שני מפגשים טעונים” ,מספרת צפי“ .המפגש
שבו הבנות הדתיות ישבו בפנים והחילוניות בחוץ
היה טעון מאוד .במעגל הזהות של הבנות הדתיות
היה לכולן קו משותף ברור מאוד וחזק מאוד -
יהודייה-מאמינה-אמא .במעגל של החילוניות,
לעומת זאת ,הזהות היתה מגוונת .האחידות
של הבנות הדתיות עוררה תגובה חריפה בקרב
הקבוצה החילונית שישבה מחוץ למעגל”.
“’הן כולן חושבות אותו דבר’  ,אמרו הבנות
החילוניות .הדברים נאמרו בטון חריף וכשנפתח
המעגל ,הגיבו הבנות הדתיות בצורה קשה מאוד”,
מוסיפה פנינה“ .אילו היינו לבושות בגלביות,
הייתן מקבלות את זה’ ,טענו הבנות הדתיות”,
כך מספרת צפי“ .לדבריהן ,הבנות החילוניות
ננעלו מההתחלה ולא באמת הקשיבו .הן סגרו
את הבנות הדתיות בתוך בועה וזה כל מה שהן
בעיניהן .פתאום חזרו כולן לסטיגמות המקובלות.
כולן יצאו מהמפגש בסערה .אחרי שהוא הסתיים
אמרו המנחות ,כי בעקבות מה שקרה יש להכין
היטב את המפגש הבא”.
“במפגש הבא עלו לבמה חילונית ודתייה ולצד
כל אחת מהן עמדה המנחה מהמגזר שלה .הן
היו אמורות לדבר על מה שהן חוו במפגש ההוא,
תוך מענה לשאלות מכוונות של המנחות שלידן”,
מספרת פנינה“ .אני זוכרת שאלה של המנחה
הדתייה ,ששאלה את האשה שעמדה לידה מדוע
היא נפגעה כל כך כשאמרו לה שאין לה חשיבה

עצמאית .המנחות היו מצוינות .למרות שהמפגש
הקודם היה טעון מאוד ,הן הצליחו לשמור על
השיח .במינימום התערבות ולייצר את הדינמיקה
הנכונה”.

פנינה“ :המנחות היו מצוינות.
למרות שהמפגש הקודם היה
טעון מאוד ,הן הצליחו לשמור על
השיח .במינימום התערבות ולייצר
את הדינמיקה הנכונה”.
אני יושבת עם שלוש הנשים המרתקות האלו
בחדר ישיבות קטן ולא לגמרי מרוהט באגף
החינוך של המועצה ,באמצע יום עבודה .אני
מקשיבה לתיאורים שלהן ורואה את שפת הגוף
שלהן .יש להן תרבות דיבור כמעט מושלמת,
בוודאי בסטנדרטים המקובלים בישראל .יש בין
שלושתן כבוד הדדי וגאווה בסדרת המפגשים
שיצרו .דיבורן שוטף וקולח .אני ,הכתבת ,מתעדת
וכמעט שאיני צריכה לעודד את השיחה בשאלות
מצדי .לא תמיד קל לעקוב ולתעד בכתב שיחה
כזו .כשאני מגיעה הביתה וקוראת מה שכתבתי,
אני שמה לב למספר הרב של פעמים שבהן
תיארה פנינה ,החילונית שבחבורה ,את תגובותיהן
של הנשים הדתיות למפגשים .באותו אופן תיארו
שתי הנשים הדתיות ,עידית וצפי ,את תגובותיהן
של הנשים החילוניות.
מטבע הדברים ,חלחלה המציאות גם למפגשים.
“במפגש שהתקיים אחרי הפיגוע בעתניאל היתה
אחדות .פתאום לא ניכר הבדל בין שמאל לימין
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סדנאות שיפור זיכרון ופיתוח חשיבה מציעות למידה חווייתית
ויישומית לשיפור הקשב ,הריכוז והזיכרון ,פיתוח הסקרנות ,העשרה,
זרימה ועניין לימודי
הסדנאות מתמקדות בחשיפה ,הקניה ותרגול כלי חשיבה הקלים ליישום,
המסייעים בפתרון בעיות בהם נתקלים בחיי השגרה היומיומי ,תוך שילוב
של חידות מאתגרות ומשחקי חשיבה יצירתיים.

ובין מתנחל לקיבוצניק ,אלא הזדהות מלאה
ודמעות של כאב” ,מספרת צפי“ .במפגש שהיה
אחרי פסח ,יום השואה ויום העצמאות ,בלט הפער
בין שתי החילוניות שדיברו על ייאושן מהמדינה
והדתיות ,שאמרו שהן מברכות על הימים האלה
ועל כך שהגענו לגאולה” ,מספרת פנינה“ .אני
זוכרת שכעסתי מאוד כששמעתי שלא כולם
מניפים דגלים .מישהי אמרה שאני עוקדת את
הבן שלי .הלכתי עם זה הביתה וחשבתי לעצמי:
זה מה שהיא חושבת עלי? שאני שולחת את
הבן שלי למות?” ,אומרת עידית“ .זה היה מפגש
עוצמתי” ,מסכימה צפי.
המפגש האחרון התקיים בביתה של פנינה
בקיבוץ ,מסביב לשולחן ולאוכל ביתי“ .במפגש
הזה החזרתי את הכובע של ‘נשים עושות
שלום’” ,מספרת פנינה“ .השמעתי את השיר
‘תפילת האמהות’ ,שהתפרסם בימי הצעדה
שלנו וסיפרתי על הפעילות שלנו .מספר נשים
משומריה התעניינו .זו העבודה הקשה של
‘נשים עושות שלום’ ,לא מה שרואים בתקשורת.
אנחנו מכתתות רגליים לכל מקום כדי לחפש

איך בונים ויוצרים שותפות .החלוקה בין ימין
ושמאל אינה מקובלת עלי .אנחנו אומרות :די
למלחמות .בואו נשב ונדבר .אי אפשר להמשיך
לחיות על מלחמות ועל חרב .צריך לשבת ולדבר
עד שיצא עשן ,עד שיימצא פתרון“ ”.אבל ניסו
לדבר” ,מתקוממת עידית“ .כמה עוד את מוכנה
לוותר? בהסכם השלום עם מצרים ויתרנו על
כל חצי האי סיני”.
פתאום חושפת השיחה את אי ההסכמות

“אנחנו שסועים וקרועים בתוכנו
ואיננו יכולים להגיע להסכמות.
אנחנו על סף מלחמת אחים ואת
זה אנחנו רוצות למנוע”
והמחלוקות“ .אנחנו שסועים וקרועים בתוכנו
ואיננו יכולים להגיע להסכמות .אנחנו על סף
מלחמת אחים ואת זה אנחנו רוצות למנוע”,
אומרת פנינה“ .במפגשים למדתי על פנינה שהכל
אצלה נובע מהלב ומרצון אמיתי לעשות טוב

רוצה להגיע
ללקוחות
המקומיים?

“זה המסר של הקבוצה” ,מסכמת פנינה“ .רצון
להמשיך עם היוזמה הזו .לי אישית היה חשוב
מאוד שהחומה הזו ,הדלת הסגורה הזו ,תיפתח.
חילוקי הדעות קיימים ויהיו קיימים ,אבל זה לא
צריך למנוע מאתנו להמשיך להיפגש ולדבר.
בחברה הישראלית היום אתה לא יכול להשמיע
את דעתך בפורומים שחושבים שונה ממך ואת
זה חייבים לשנות .זה מה שהביא אותי ל’נשים
עושות שלום’ .חייבים קודם ללמוד לדבר בינינו
ועם שכנינו .להיות מסוגלים לדבר עם בני אדם”.
נשים המעוניינות להצטרף לקבוצות
שיח נוספות מוזמנות לפנות לצפי פורת,
מנהלת המחלקה לתרבות יהודית במועצה ,
במיילtsafi@bns.org.il :

מקומפגש מזמין אתכם לפרסם את העסק
שלכם בעיתון המועצה ולחשוף את העסק
שלכם לתושבי המועצה והאזור
בעלי עסקים ,תושבי המועצה והמפעילים עסקים בשטח
המועצה מהגליון הבא של "מקומפגש" ,עיתון המועצה
האזורית בני שמעון ניתן יהיה לפרסם מודעות בתשלום.
אתם מוזמנים לפנות לנועה זמסקי במייל:
noaz@bns.org.il
		
רבע עמוד
חצי עמוד
עמוד שלם
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לכולם” ,אומרת עידית“ .המפגשים לא מוצו וצריך
להמשיך אותם” ,מוסיפה צפי“ .התחלנו תהליך
שנקטע באיבו ואנחנו רוצות שהוא יימשך .נשים
שמעוניינות במפגשים כאלה מוזמנות לפנות
אליי במייל”.

מודעה מוכנה
 200שקלים
 300שקלים
 600שקלים

מודעה  +עיצוב
 400שקלים
 600שקלים
 1,050שקלים

שימור זיכרון ופיתוח חשיבה
מאפשרים הפעלה והעשרה של
הקישורים הקוגניטיביים במוח
האדם .אלה תורמים רבות
לשמירה על הבריאות ומניעת
הידרדרות הרמה הקוגניטיבית
בקרב אנשים בכל גיל.
בתיה דויטש M.A ,במדעי המדינה
ומנהל ציבורי (אוניברסיטת בר-
אילן) .מנחה קורסי שימור זיכרון
ופיתוח חשיבה בגיל השלישי
במוסדות שונים בארץ ,מובילה
תהליכי יצירתיות וחדשנות ומנחה
סדנאות בתחום .יועצת מעוף
ובעלת ניסיון רב בעולם התעשייתי
כמנהלת הדרכה ומנהלת מש"א.

•לימוד והבנת תהליכי וסוגי זכרון ,בשילוב חשיפה למחקרים עכשויים בנושא
•השפעת החושים על הזיכרון
•חטאי הזיכרון
•חשיפה ,הכרה ולימוד של שיטות שונות לשיפור מיומנויות הזיכרון
•הזכרון הנו עולם ומלואו .השפעת התזונה ,אורח חיים בריא ,מצב הרגשי ,פעילות
גופנית ועוד על הזיכרון
•זכרון ,שיכחה ומה שביניהם.
•הפעלה באמצעות חידודי מוח דרך פתרון חידות ,משחקי חשיבה .חשיפה בפני משחקי
חשיבה באינטרנט וחידושים מדעיים בתחום
•בניית תוכנית אישית של אימון קוגניטיבי ,המבוסס על הנושאים שנחשפו ונלמדו
במהלך הסדנה
המפגשים יתקיימו בחדר הישיבות של המועצה  ,בימי רביעי בין 19:00 – 17:30
עלות לכל המפגשים –  300ש״ח למשתתף .מועדי המפגשים/ 18.1.17 / 11.1.17 / 4.1.17 :
22.2.17 / 15.2.17 / 8.2.17 / 1.2.17 / 25.1.17
*במהלך הסדנה ,כל משתתף יקבל לוח-עד עם אמירות בנושא זיכרון.
פרטים והרשמה  :יסמין ולרו – מזכירת האגף לשירותים חברתיים:

yasmin@bns.org.il / 08-9911712

קורס גישור
ייחודי

לבעלי תפקידים בכירים
מיישובי המועצה
המועצה האזורית בני שמעון שמה
לעצמה כיעד לטפח ולחזק את בעלי
התפקידים הנבחרים והמקצועיים
בישובים ולהעניק כלים מתקדמים
שיסייעו להם בתפקודם השוטף,
הכרוך בהתמודדויות עם דילמות
וקונפליקטים רבים.

תחום הגישור מאגם בתוכו ידע וכלים יעילים
ונגישים להבנה וטיפול מיטבי בקונפליקטים תוך
שמירה על חוסן הקהילה ולכידותה לאורך זמן.
מתוך כך ,נבנה עבור המועצה קורס גישור ייחודי
המסמיך לתעודה בשילוב דגשים והתאמות לבעלי
תפקידים מובילים במגזר הכפרי.
הקורס מועבר ע"י מנחה בכירה מקבוצת גבים,
מהמובילות בתחום הגישור בישראל ובחסות
המכללה האקדמית ספיר ובסיומו יוענקו
למשתתפים שיעמדו בדרישות הנוכחות בקורס
תעודת מגשר.
בימים אלו נתחיל באיתור מועמדות ומועמדים
מתאימים .אנו מזמינים אתכם לקחת חלק
ומבקשים את עזרתכם בהמלצה על מועמדים/ות
מתאימים הנושאים בתפקיד כיום או מיועדים לכך
בעתיד.

מבנה הקורס:
הקורס צפוי להתחיל בפברואר  2017בתחום
המועצה .היקף הקורס  60ש"א שייפרסו על פני
 10מפגשים בימי שישי בבוקר ויומיים מרוכזים
מלאים בני  10ש"א כל אחד.
הקורס מסובסד ע"י המועצה ,השתתפות עצמית
בסה"כ של  ₪ 1,000למשתתף.

לפרטים נוספים ולהמלצה על מועמדים נא
לפנות ל :סמדר שריג  -מנהלת מרכז גישור
ודיאלוג בקהילה:
smadars@bns.org.il 050-7113133
אורית צ'רנוברודה  -מרכזת בינוי קהילתי:
Orit_c@bns.org.il 050-7350755

תנאי הקבלה:
 .1עמידה בראיון קבלה
 .2בעלי תפקידים בפועל או מיועדים למלא
תפקיד בטווח הקרוב.
 .3עדיפות לתושבי המועצה
 .4מחויבות להשתתפות מלאה ועמידה בדרישות
הקורס
 .5מחויבות למעורבות קהילתית בעתיד
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זורעים נתינה ב״מבואות הנגב״
יפית סביר ,מייסדת מיזם "זורעים נתינה"

פרס החינוך הוענק לבית הספר “מבואות הנגב” על מיזם “זורעים נתינה”.

אדמה ,מים ,גן ירק ,תוצרת חקלאית ,תרומה
לקהילה ,חינוך למעורבות חברתית ויוזמה ,היוו
בסיס לצמיחתו של פרויקט מיוחד במינו בשם
“זורעים נתינה” בביה”ס “מבואות הנגב” .בעידן
הטכנולוגי המתפתח ,שבו רבים מבני הנוער
מרותקים שעות רבות למסכים ,ניסינו ליצור
משמעות לעבודה חקלאית ,המאפיינת את האזור
הכפרי שבו נמצא בית הספר.
כרכזת חברתית בתחילת דרכי ,נחשפתי לגן
הירק בבית הספר וראיתי בו נכס גדול .בתחילת
פעילותו של גן הירק היה קשה מאוד להניע
תלמידים להפשיל שרוולים ,להתלכלך בבוץ

אני זוכרת שבנקודה זאת ,סמוך
לחופשת הפסח ,צצה במוחי
המחשבה שאפשר להפוך את גן
הירק לנכס לימודי ערכי עבור
התלמידים שלנו
ולגדל ירקות .למה לגדל ירקות ,כשאין בעיה
לקנות אותם בקלות בכלבו? בנוסף לכך ,לא
היתה מדיניות ברורה לגבי היבול :האם למכור,
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לתרום או שמא לחלק אותו בין התלמידים
העובדים בגינה? באותה שנה ,שנת  ,2009ארגנתי
יחד עם בן זוגי סלי מזון לנזקקים לקראת חג
הפסח וביקשתי מהאחראים על גן הירק לקחת
את הירקות שגידלו ולצרפם לסלי המזון .אני
זוכרת שבנקודה זאת ,סמוך לחופשת הפסח,
צצה במוחי המחשבה שאפשר להפוך את גן
הירק לנכס לימודי ערכי עבור התלמידים שלנו.
כתבתי את הרעיון ,חברתי למנהל החממה ,בועז
בר סיני ולמנהל חטיבת הביניים ,יודיק אביעד,
וחשבנו יחד כיצד ניתן ליצור בגן הירק פרויקט
משמעותי ,פרויקט שבמסגרתו יבואו התלמידים
לעבוד בגן הירק מתוך רצון ועם ניצוץ בעיניים.
שיתפנו את המחנכים ברעיון ויצאנו לדרך.
השלב הראשון היה חשיפת הפרויקט והסבר על
הרציונל .כשהצגתי את הפרויקט ,היו תלמידים
שהרימו גבה וחששו מעבודה בבוץ ,אך למרות
זאת ,משהו ברעיון קסם להם .התלמידים שבחרו
להשתתף בפרויקט כונסו להכנה משמעותית
לפני היציאה לשטח .ההכנה לוותה ע”י הרכזת
החברתית ,חייל שביצע את שירותו בבית הספר
ואנשי החווה החקלאית ובראשם בועז בר סיני.
כך נבנה הפרויקט שלב אחר שלב.

מאז ,נבחרים כל שנה כ 20-תלמידים משכבה
ח’ .התלמידים מגיעים לגן הירק לאחר מפגשי
הכנה ,לומדים על זריעה ושתילה ויוצאים לעבוד
בשטח .במהלך המפגשים עובדים התלמידים את
האדמה ,מעשבים ומגדלים ירקות :חסה מסוגים
שונים ,שומר ,סלרי ,בצל ,כרוב ותבלינים נוספים.
כשהירקות צומחים ,קוטפים אותם ,מנקים
ואורזים בצורה מכובדת .מדי שבוע בעונת הקטיף
ממלאים כ 10-ארגזים .את התוצרת הארוזה
מעבירים לעמותת “באר שובע” או לכפר הנוער
“העוגן הקהילתי” ,לפי בחירה .התלמידים יוצאים
מהבועה ורואים בגובה העיניים את הנזקקים.
עידית גבע רן ,הרכזת החברתית של חטיבת
הביניים ב”מבואות הנגב” ,מספרת“ :היציאה
לעמותה היא יום שיא ,שבו התלמידים יוצאים
למסעדת “באר שובע” כדי לסייע בהכנת האוכל
ובהגשתו לנזקקים .יום זה מאפשר התנסות
חווייתית משמעותית ולמידה חברתית סביב
נושא העוני והנתינה .התלמידים פוגשים את
הנזקקים בגובה העיניים ולומדים שלעוני אין
גוף או צורה .לעיתים אדם שנמצא לידך זקוק
לסיוע ויתכן שהארוחה שקיבל ב”באר שובע” היא
הארוחה היחידה שלו באותו יום .אחת התלמידות
סיפרה לי שלמדה להודות ולהכיר תודה על מה
שיש וכי אין זה מובן מאליו שהמקרר בביתה
מלא בכל טוב .בנקודה זאת מתעצמות הבנתם
של התלמידים ומשמעות העשייה שלהם .ביום
הזה התלמידים מתרגשים מאוד ,משקיעים ואני
רואה את התלמידים במיטבם .בשנים האחרונות
מצטרפים יותר ויותר תלמידים לפרויקט ובכל
שנה הוא מקבל צורה ונופך שונים ,בהתאם

להרכב הקבוצה ולממשקים חדשים שמתכתבים
עם הפרויקט .בשנה שעברה יצרנו קשר עם
בית ספר יהודי במונטריאול במסגרת “גשר חי”
של הסוכנות היהודית .התלמידים למדו תכנים
העוסקים באיכות הסביבה ואקולוגיה ובהקשרם
למסורת היהודית .התקיימו מספר מפגשים
וירטואליים ,שבהם שיתפו תלמידים מבית הספר
תלמידים ממונטריאול בחוויות וסיפורים מעניינים.
גם תלמידים ממונטריאול חלקו ,שיתפו ולימדו
את תלמידינו מהתנסותם בתפוצות”.
מיכל בונפלד ,תלמידה בפרויקט ,מתארת את
הביקור בבאר שובע“ :הגענו לבאר שבע בבוקר
ונחלקנו לשתי קבוצות .קבוצה אחת התנדבה
במסעדת “באר שובע” והשנייה יצאה לעבוד בגן
הירק שליד משרדי העמותה .במהלך הביקור
סייענו בהכנת האוכל ,הגשנו את האוכל לנזקקים
וניקינו את המקום .כל סועד משלם שלושה
שקלים עבור הארוחה ,כדי שירגיש נוח לסעוד
בתשלום .מי שאין באפשרותו לשלם שלושה
שקלים אינו משלם .ידעתי שהם אכלו ויאכלו
גם מהירקות שהבאנו ועובדה זאת ריגשה אותי
מאוד .בשעות שהיינו במסעדה ראינו כ40-
סועדים שהגיעו לאכול .ההרגשה שיש מקום
מכובד כזה שמסייע לנזקקים ואנחנו תורמים
למענם ,חיממה לנו את הלב.
אור לפז ,ממשתתפי הפרויקט ,מתאר את
היציאה לעבודה בשטח בהתרגשות רבה:
“הגענו לגינה קהילתית בבאר שבע ,הנמצאת
בקרבת בית הספר וליד משרדי העמותה .ניכשנו
עשבים ,שתלנו ירקות ,גזמנו צמחים שטיפסו
על הגדרות ,ניקינו את השבילים וחשנו גאווה
עצומה .אנשים במקום סיפרו לנו על גן הירק
הזה ,שתלמידים מבתי ספר רבים מגיעים לעבוד
בו  -תלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,תלמידים

במסגרת מעורבות קהילתית ועוד .התלמידים
עובדים בגן הירק ומטפלים בו עד שהירקות
גדלים ונקטפים עבור המסעדה .שמחנו לראות
שיש לעמותה גן ירק מטופח מעבר לתרומות
שלנו .כשעבדנו בפרויקט בבית הספר והכנו את
הקרטונים עבור “באר שובע” ,ידענו שהירקות
שגידלנו נתרמים למען נזקקים ,אך כשראינו
בשטח את הנזקקים ,הרגשנו שעזרנו לאנשים
ועשינו דבר משמעותי .האווירה הכללית ביום
זה במיוחד היתה מרגשת מאוד .הרגשתי
שהפרויקט במהלך השנה לא היה לשווא ,כי
ראינו את העזרה שלנו מקרוב”.
תהליך חינוכי שמצמיח ילד חייב לכלול בתוכו
ערכים של נתינה והתנדבות ,כך מאמין אלי פרץ,
מנהל בית הספר“ .אני מברך על הפרויקטים
שקיימים בבית הספר במסגרת תוכנית
המעורבות החברתית ,ביניהם בית גילעד ,הכולל
פעילות של נוער עם קשישים ,תיאטרון עדות
(פעילות משותפת של נוער עם ניצולי שואה),
מפקדת הנוער‘ ,זורעים נתינה’ ,הדרכה בתנועות
נוער ועוד התנדבויות רבות אחרות .העובדה
שהתלמידים שלנו כוללים במסלול התפתחותם
שנת שירות והשתלבות במכינות קדם-צבאיות,
מעידה על תהליך חינוכי מהבית ומבית הספר.
הצוות החינוכי ב’מבואות הנגב’ הגדיר בין ערכי
הליבה כיעד מרכזי את המעורבות החברתית,
הרגישות לזולת והנתינה ,זאת לצד הלמידה
הפורמלית .בפעילויות חברתיות אנו נוגעים
בהתפתחות הרגשית ,המנטלית והחברתית של
התלמידים .אחד הערכים החשובים שהמסורת
היהודית העניקה לעולם כולו הוא תיקון עולם.
בכוונתנו לשלב בפרויקטים המעשיים של נתינה
והתנדבות גם למידה של המקורות העוסקים
בתיקון עולם .בקרוב אנו מתחילים בהכנתה

של יחידה ראשונה בנושא לתלמידי שכבה י’,
במסגרת תוכנית למעורבות חברתית”.
פרס החינוך של ארגון המורים על שם אחמד
טהא אגבריה ז”ל הוענק לבית הספר על המיזם
“זורעים נתינה” במקום השני בקטגוריה של
יוזמות חינוכיות כתרומה לקהילה והתנדבות
בקהילה .הפרס ניתן על ייחודיותו של הפרויקט
בשילוב ערכים של עזרה ונתינה לזולת ,תרומה
לקהילה ,חינוך סביבתי ,חקלאות וקיימות ועל
התפתחותו של המיזם משנה לשנה.
הפרסים הוענקו בטקס שהתקיים ב -27.11
ובמסגרתו הוקרנו סרטונים מרגשים שצולמו
בבתי הספר הזוכים ונציגי בתי הספר הזוכים
קיבלו תעודה ,גביע ומענק כספי .סיימנו את
האירוע נרגשים מאוד מ האירוע ומלאי גאווה
על הזכייה“ .אנו מברכים על ההכרה בפרויקט
כראוי לפרס החינוך” ,מסכם אלי פרץ“ .הכרה
זו חשובה עבור התלמידים הפעילים ועבור בית
הספר כולו”.
מי ייתן ונזכה להצמיח ולחנך דורות רבים של
בוגרים אקטיביסטים ,מעורבים ,רגישים לזולת
ותורמים ,מתוך הבנה עמוקה והכרה באחר ומתוך
היכולות העצומות הגלומות בכל אחת ואחד.
סרטון על פרוייקט ״זורעים נתינה״:

https://www.youtube.com/
watch?v=UTWJLYjUhA8
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הגיל הרך /

חנה רוטבלט ,מנהלת המחלקה לגיל הרך

מה נעשה במחלקת הגיל הרך?
נועה זמסקי
הגיל הרך ,על מתכונת קצת אחרת :הצוות יקבל
מקבץ של השתלמויות בתוך היישוב .לכן נפגשו
צוותי הגיל הרך לסדנה בנושא היערכות לחירום
דווקא בזמן שגרה ,כדי ללמוד על דפוסי התנהגות
בזמני לחץ ,על הכוחות העומדים לרשותם בשעות
משבר ועל שלבי חירום בציר הזמן .בסדנה ראינו
נוכחות של רוב הצוות והשתתפות פעילה.

מנהלת חדשה למחלקת הגיל הרך
עבדתי כיועצת חינוכית בבתי ספר בבאר
שבע .במקביל לכך עבדתי כגננת משלימה
בגני הילדים ,מתוך רצון לשמור על קשר עם
המערכת .הזדמן לי לעבוד ברבים מהגנים
בסביבה וכך רכשתי היכרות טובה עם
המערכת ועם רבים מהיישובים".

ניתן לראות את העשייה הרבה שמתקיימת בגנים
ואת המערך ,התמיכה ,ההדרכה והטיפול ,הן עבור
הילדים והן עבור הצוותים החינוכיים וזוהי רק
תחילת הדרך.

מחודש ספטמבר התחלתי לנהל את מחלקת
הגיל הרך .החלפתי בתפקיד זה את אמיר ברזילי,
שקיבל את תפקיד מנהל אגף החינוך .התפקיד
מעניין ומאתגר ויש בו אחריות רבה ,מכיוון שהוא
כולל מגוון רחב של תחומים לטיפול ,ליווי צמוד
ורציף ומתן מענים לכלל יישובי המועצה בתחום
הגיל הרך .הרשימה הארוכה של תפקידים
כוללת ניהול וקיום פורום של מנהלות הגיל הרך
במועצה ,יצירת קשרים לבניית שיתוף פעולה

וחלוקת תפקידים עם משרד החינוך ומשרד
הכלכלה ,בניית ממשקים עם השירות הפסיכולוגי
ותוכנית "מעגן" ,שנותנים הדרכה וטיפולים בתוך
גני הילדים ,בחירה וקיום פעילויות של סל תרבות
וחוגי העשרה של קרן קרב ,דאגה להתמקצעות
של הצוותים ועוד.
אז מה נעשה בשלושת החודשים הללו?
פורום המנהלות ,שמתקיים פעם בחודש (ולפעמים
יותר) הוא מפגש עמיתים ,שבו מעלות המנהלות
סוגיות שונות וחושבות ביחד על דרכי התמודדות
המתאימות לכל יישוב ,מה צריך לשמר ומה ניתן
 | 12עיתון בני שמעון

לשנות לאור הצמיחה הדמוגרפית שיש ברוב
היישובים .אני רואה בפורום הזה את עמוד השדרה
ולב לבה של מחלקת הגיל הרך .בנוסף למפגשים
של הגיל הרך ,מתקיימים מפגשים משותפים עם
החינוך החברתי.
מנהלת הגיל הרך ,מנהלת השירות הפסיכולוגי
והמפקחת של משרד החינוך עובדות בשיתוף
פעולה .אנחנו נפגשות באופן סדיר ובונות תוכנית
עבודה וחלוקת תפקידים בהתאם לצרכים שעולים
מהשטח .צריך להבין שיש הרבה מערכות
תמיכה לצוותי החינוך :מנהלת הישוב ,מדריכות
התפתחותיות של צוות "מעגן" ,פסיכולוגים של
השירות הפסיכולוגי ,מדריכה פדגוגית ומפקחת
הגנים .תפקידנו הוא לחשוב בראיה משותפת מה
נכון ומהו המענה המיטבי לכל אחד מהאתגרים
והשאלות שהגננות מתמודדות עימם ביום יום.
קרן קרב וסל התרבות לגנים של משרד החינוך
כוללים הצגות ,קונצרטים וחוגי העשרה .בחודש
נובמבר צפו הילדים בקונצרט ובמופע אופרה.
משני המופעים קיבלנו פידבקים שהם היו
מוצלחים ומותאמים לילדים.
השנה לקחתי על עצמי לנהל ולארגן מפגשים
עם הסייעות במושבי יחדיו .המטרה היא למידה
משותפת של נושאים פדגוגיים ,כגון :הגשת
חומרים ,מהותן של תיבות המשחק ותיבת
הגרוטאות ,סיפורים וספרים לגיל הרך ועוד.
התחלנו בקבלת חג סוכות ובתחילת דצמבר
ניפגש שוב.
תחום משמעותי מאוד ,שהמועצה מקדישה לו
משאבים רבים לאורך השנים ,הוא התמקצעות

הצוותים החינוכיים .השנה מקבלות הגננות של
משרד החינוך השתלמות בנושא "קיימות" ,השמה
דגש על ערכים של טיפוח ויחס חיובי לסביבה.
לאחר ההשתלמות הזאת ,תוכל גננת שאין לה
הסמכה לגן ירוק לפנות לקבלת הכרה כגן ירוק.
כמו כן ,לפני שנה נערכה השתלמות בתוכנית
"חוסן" ,המקנה לילדים כלי התמודדות במשברים
הקשורים למצבי חירום ומצבי לחץ בשגרה.
באמצעות התוכנית לומדים הילדים למנף את
מצבי המשבר לגדילה וצמיחה .לאור חשיבותו
של הנושא יתקיימו מפגשים נוספים השנה ,כדי
שהתכנים יוטמעו בעשייה החינוכית היומיומית.
(המפגש הראשון בנושא תוכנית "חוסן :התקיים
בסוף נובמבר).
הגננות של היחידות הצעירות ,מובילות וסייעות,
מקבלות השתלמות בנושא גישור ממרכז הגישור
במועצה .עד כה התקיימו שלושה מפגשים
מתוך חמישה .הצוות מקבל כלים להבנת מקור
הסכסוכים ולומד לפתח הקשבה יעילה כדי
להתמודד בצורה מיטבית במצבי קונפליקט עם
הילדים ,הצוות או עם הורים.
בהמשך השנה מתוכננת גם השתלמות המשך של
התוכנית "התקשרות" .התוכנית התחילה במועצה
לפני שנתיים עם הגננות של משרד החינוך ולפני
שנה השתלבו בה הגננות של היחידות הצעירות,
מובילות וסייעות .לאור שביעות הרצון החלטנו,
יחד עם השירות הפסיכולוגי לקיים שתי קבוצות:
קבוצה אחת שממשיכה להעמיק בתוכנית וקבוצה
שנייה שמשתלבת בתוכנית לראשונה.
בגבעות בר החלטנו השנה יחד עם פרידה ,מנהלת

בשבוע הראשון של ספטמבר נכנסה חנה
רוטבלט לתפקידה כמנהלת מחלקת הגיל
הרך באגף החינוך במועצה ,במקומו של אמיר
ברזילי ,שהתמנה לתפקיד מנהל אגף החינוך.
"רמת החינוך בגיל הרך בבני שמעון גבוהה
מאוד" ,אומרת חנה על המערכת שקיבלה
לידיה" .החל מהמבנים וגודלם ,המשך
בהצטיידות (משחקים ,רהיטים וחומרי יצירה)
וכלה ברמת ההשתלמויות שמקבלות הגננות.
יש בגני המועצה איכות שחייבים לשמר .יש לי
הרבה נחת כשאני מבקרת ביישובים ורואה
אנשי חינוך העושים את עבודתם נאמנה,
באכפתיות רבה ,חום ואהבה .לאנשי החינוך
יש גם מערכת תמיכה גדולה :ליוו של צוות
'מעגן' דרך המדריכות ההתפתחותיות,
קלינאי תקשורת ,מדריכה פדגוגית והשירות
הפסיכולוגי .חשוב למועצה להביא אנשי
חינוך להתמקצעות ולתת להם את המעטפת
המיטבית למען חינוך ערכי ולכן היא מספקת
תמיכה רחבה.
חנה רוטבלט ,המתגוררת בשנים האחרונות
בלהבים ,היתה בעבר חברת קיבוץ חצרים.
בשנתיים האחרונות לחברותה בקיבוץ
חצרים היא ניהלה את מערכת הגיל הרך
בקיבוץ .לאחר מכן ניהלה במשך  6שנים
את מערכת הגיל הרך בבית קמה" .הגעתי
לארץ מארגנטינה בתחילת שנות ה20-
לחיי כגננת" ,מספרת חנה" .נכנסתי לעבוד
בבתי ילדים בקיבוץ חצרים ועבדתי כמעט
בכל הגילאים  -מהפעוטונים ועד הגן הבוגר.
למדתי ייעוץ חינוכי ובשנה האחרונה ללימודי

במערכת הגיל הרך במועצה פועלים כיום
מעל ל 50-בתי ילדים .אחד מהם ,במשמר
הנגב ,הוא גן לחינוך מיוחד 1,191 .ילדים ,מגיל
 3חודשים ועד גיל  ,6פוקדים את הגנים מדי
יום ומטופלים על ידי  260אנשי חינוך.
הצמיחה הדמוגראפית במועצה תרמה
רבות לשגשוגה של המערכת ,אבל מציבה
גם אתגרים חדשים בפניה" .אנשים מגיעים
ליישובי המועצה בזכות החינוך ואז מנסים
לשנות אותו" ,אומרת חנה" .יש במערכת דברים
טובים רבים .מה שנדרש ממני הוא ללמוד אותה
ולשמר את הדברים הטובים שבה ומצד שני
להתחבר לשינויים .זה האתגר שלי  -לשמר את
ערכי החינוך הקיבוצי ולהתמודד עם האתגרים
שמציבים לנו החיים המודרניים ,כמו ,למשל
שעות העבודה הרבות של ההורים ודרישות
חדשות שנכנסות למערכת שוב ושוב .עלינו
לראות איפה מתגמשים ונותנים מענה מבלי
לפגוע בעמוד השדרה של החינוך במערכת".
לא רק הצמיחה הדמוגראפית מהווה אתגר.
"יש אנשי צוות שלא באו מהחינוך הקיבוצי
ולוקח זמן להתחבר למערך החינוך בכל
יישוב" ,אומרת חנה" :צריך לדעת שלכל יישוב
יש ערכים תרבותיים ונורמות רבת שנים משלו
והמשימה היא לדעת איך להתחבר אליהם .יש
להיות עם היד על הדופק כל הזמן .מבחינתי,
יש למנהלות החינוך בכל יישוב ויישוב מקום
משמעותי .תפקידן הוא לקדם את מערכת
הגיל הרך למקום ערכי ואיכותי ,המותאם
לערכיו של היישוב .הן אלה שבשטח .והן אלה
שמתמודדות עם האתגרים .תפקידי ללוות,
לתמוך ולתת כלים שיוכלו להתמודד עם
המשימה של ניהול מערכת בתוך קהילה".
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חדוה יוזמת יזמות
נועה זמסקי

לחדוה גבריאל ,מנהלת תחום ליווי עסקים קטנים ויזמויות במועצה האזורית בני שמעון ,יש תמיד פרח בשיער ,ברק
בעיניים והמון התלהבות וחדווה ממה שהיא עושה ,בדיוק הדברים הנדרשים מיזם .נו ,טוב ,אולי הפרח הוא לא באמת
חובה ,אבל ברק בעיניים והתלהבות הם המרכיבים המרכזיים בכל תבשיל שרוקחים יזמים .וחדוה? לחדוה יש נשמה של
יזמית ,פרח בשיער וגם חדווה.
מסבירה" .היזם ממציא לעצמו את התעסוקה
של עצמו .מדובר באנשים שקמים בבוקר ועליהם
לנהל את העסק שלהם ,למכור מוצרים ,לשווק,
לנהל את הכספים ולהבין בהנהלת חשבונות .חיי
היזם שלהם קשים מאוד .הם מתחילים מחלום
ואני מקבלת הזדמנות נפלאה ללוות אותם ולעזור
להם בדרך להגשמת החלומות .בעיני אין דבר
יותר מופלא מזה .התאהבתי בעשייה הזו".
חדוה בת  ,35נשואה לגיא ,מוסיקאי ומדריך
חדוה נכנסה לתפקידה כמנהלת תחום ליווי
עסקים קטנים ויזמויות במרץ האחרון ,לפני
כ 10-חודשים" .הייתי יד ימינה של סלעית
ברדה ,מנהלת 'מעברים נגב צפוני' ,במשך חמש
שנים" היא מספרת" .עסקתי באדמיניסטרציה
של המשרד והייתי הכתובת למחפשי העבודה,
האדם הראשון שמדברים אתו ב'מעברים' ,צינור
המידע והגורם המפנה לגורמים המתאימים
ולכלים של 'מעברים' ,כמו ליווי אישי בתהליך
מציאת העבודה או לוח המשרות באתר שלנו".
במקביל לכך למדה שיווק ובניית אתרים" .היו
לי כלים שקשורים לשיווק והחלטתי שאני יכולה
ללמד אחרים איך למצוא את הלקוחות .יצרתי
לעצמי תפקיד חדש ".חדוה החלה להעביר
הדרכות פייסבוק לבעלי עסקים ולימדה אותם
כיצד לפתוח דף עסקי ,איך לפרסם ואיך למצוא
לקוחות" .נחשפתי לקשיים של בעלי העסקים
הקטנים" ,היא מספרת" .עסק קטן הוא בדרך כלל
אדם אחד שצריך לשווק את עצמו ,את יכולותיו
ואת כישוריו וזה לא פשוט ,כי קשה לאנשים
לדחוף את עצמם ולהגיד שהם טובים .לימדתי
אותם להרגיש נוח עם השיווק והשפה השיווקית".
נשמה יזמית כבר אמרנו?
כשסיון בלנק ,קודמתה בתפקיד ,החליטה שלא
לחזור מחופשת לידה ,תפסה חדוה את מקומה.
"נוצרה הזדמנות להיכנס לתפקיד ועשיתי זאת,
אבל לא ידעתי שאני אוהב את זה כל כך .זה נתן
לי משמעות אחרת לחיים ,לעשייה שלי" ,היא
מספרת בהתלהבות.
אבל מה שנמצא בנשמתה של חדוה הוא תחום
היזמות" .יזמות היא תעסוקה ליזמים" ,היא
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"אני מקבלת הזדמנות נפלאה
ללוות אותם ולעזור להם בדרך
להגשמת החלומות .בעיני אין
דבר יותר מופלא מזה .התאהבתי
בעשייה הזו"
למחשבים ואמא לשתי בנות קטנות .היא בת
נחל עוז ובשנים האחרונות מתגוררת בקיבוץ
אור הנר ,המשתייך למועצה האזורית שער הנגב.
"מגיל צעיר הייתי ילדה סקרנית והרפתקנית,
שחייבת לנסות דברים שלא ניסו אף פעם .אף
פעם לא הלכתי בדרך הסלולה ,זו שכולם מצפים
שנלך בה .יחד עם זאת ,עברתי את המסלול
הקיבוצי השורשי .הייתי לוחמת קרבית ב"קרקל",
על גבול מצרים ואפילו עשיתי עבודה מועדפת
ברפת ,אבל בגיל  22עזבתי את הקיבוץ לעיר
הגדולה תל אביב .הפקתי אירועים וימי גיבוש,
חייתי חיים תל אביביים מאוד ואהבתי אותם.
כשנכנסתי להריון בפעם הראשונה חזרנו לקיבוץ.
לא חשבתי שאתאהב מחדש בקיבוץ ,אבל זה
קרה .התאהבתי באפשרות לגדל ילדים בקיבוץ,
לקום בבוקר ולראות דשא מול העיניים".
רק לפני פחות משנה נכנסה חדוה לתפקידה
כמנהלת תחום ליווי עסקים קטנים ויזמויות בבני
שמעון ,אבל רבים מהיזמים במועצה כבר הספיקו
להכיר אותה" .כשהגעתי לכאן לא הכרתי את
בני שמעון בכלל" ,היא נזכרת" .התחלתי לקבוע
פגישות עם בעלי עסקים מהיישובים .בשלושת
החודשים הראשונים בתפקיד נסעתי אלפי
קילומטרים .היה לי חשוב להכיר את האזור ואת
המרחקים בין היישובים .גיליתי שאין פה תרבות

של צריכה מקומית וגם בעלי העסקים בוחרים לא
להסתייע איש ברעהו .כשתושב זקוק לדבר מה
 קניות ,מתנות לחגים ,או אפילו פדיקוריסטית,הוא נוסע לעיר הקרובה אליו ,אם זו באר שבע,
אופקים ,עומר ,מיתר וכדומה .התושבים אינם
משתמשים בדברים שנמצאים במועצה .זה
הדבר הראשון שהרגשתי שיש לשנות  -ליידע
את התושבים מה יש להם בתחומי המועצה .לכן
התחלתי בסדרה של כתבות חודשיות בעיתון על
היזמים השונים הפועלים בתחומי המועצה .חשוב
לי גם לייצר שיתוף פעולה בין בעלי העסקים .אם
מישהו זקוק לצלם ,יועץ עסקי ,או כל דבר שהוא
עבור העסק שלו ,תפקידי הוא לחבר בין האנשים".
"כלכלה מקומית מקיימת" הן שלוש מילים
שמלהיבות את חדוה יותר מכל וגורמות לה לדבר
מהר ,בלהט ובשכנוע עצמי עמוק" .יש לי חזון –
לקדם את הכלכלה המקומית המקיימת .זו תפיסה
שעיקרה שמירת הכסף אצלנו ,ביישוב שלנו,
בקהילה שלנו ,במועצה שלנו" ,היא מתלהבת.
"באמצעות התהליך הזה גיליתי דברים גם על
עצמי ועל התוצאות המדהימות שמניב שיתוף
פעולה בכל תחום בחיינו .התחלתי ליצור מסגרות
של שיתוף פעולה גם בחיי האישיים ,כמו ארגון
של מסיבת יום הולדת לבתי עם עזרה מהחברות,
כאשר כל אחת נתנה ותרמה מהיכולות ומהכישרון
שלה .התוצאה היתה מדהימה.
לאור התפיסה הזו נפתח לאחרונה ,בכנס גדול
שנערך באחד העסקים המקומיים בגבעות בר,
מועדון העסקים של בני שמעון" .קראתי למועדון
הזה  .BZBהשם מתבסס על הקיצור הידוע
 ,BTB – business to businessכלומר "עסק
לעסק" .בשינוי קטן נוצר השם  ,BZBשנשמע כמו
 ,Busy Beeכלומר – "דבורה עסוקה" .הדבורה
היא יצור חברתי ,המשתף פעולה במבנה חברתי

בניית אסטרטגיה שיווקית ושימוש בכלי שיווק
טכנולוגיים" ,מספרת חדוה" .הקבוצה תבנה
מסלולים תיירותיים משולבים לקהל הרחב
ולקבוצות .בנוסף לכך ,בימים אלה נמצאת בשלבי
הפקה מתקדמים גם חוברת אמנים ,המאגדת את
כל האמנים הפועלים בתחומי המועצה נוכל להפיץ
אותה בקרב המבקרים בפסטיבל דרום אדום",
היא מסבירה" .פרויקט נוסף שאנחנו רוצים לקדם
השנה ,הוא אתר לעסקי המועצה ,שכל בעל עסק
יוכל לפתוח בו דף .האתר ישמש כפלטפורמה
שיווקית ,הן משותפת והן לכל עסק בנפרד".

שבו יש לכל אחד תפקיד משלו בהכנת המוצר
השלם" ,היא מסבירה" .הקמת המועדון היא
חלק ממצע הבחירות של סיגל מורן ,ראשת
המועצה ,שכלל התחייבות לקיים כלכלה
מקומית מקיימת .בקרוב ננפיק כרטיס מועדון,
שבאמצעותו יזוהו חבריו .נקים מועדון הטבות,
כדי שהלקוחות המקומיים ירצו להגיע אלינו .יש
לי שותפות נהדרת עם סניף "מעוף" בבאר שבע,
מבית הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד
הכלכלה והתעשייה .מנהל הסניף הוא לביא קייט,
בן קיבוץ בית קמה .ביחד איתם נביא לאורך השנה
הרצאות והכשרות מקצועיות וחבילת מסובסדת עוד פרויקט שמתוכנן לשנה הקרובה הוא מיסוד
של יועצים מקצועיים לעסקים קטנים".

בקרוב עומדים להבשיל פרויקטים נוספים
ליזמים ועסקים קטנים במועצה .אחד מהם הוא
" ,"ZOOMתוכנית שיווקית לעסקים ,שפותחה
על ידי חדוה ועברה שלב של פיילוט במועצה
האזורית שער הנגב .עכשיו ,בשיתוף עם "מעוף"
והמשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,היא
מפתחת תוכנית  ZOOMהממוקדת לעסקים
בתחומי התיירות בבני שמעון וברהט" .זה פרויקט
מדהים .בעלי העסקים יקבלו כלים לניהול העסק,

מעברים נגב צפוני:

חדוה מוסיפה ומדגישה" :אני כאן בשבילכם,
בשביל כל בעל עסק ויזם בנשמתו .תרגישו
חופשיים לקבוע אתי פגישה ,כדי שנוכל לחשוב
ביחד איך מקדמים את העסק של כל אחד מכם.
נזהה יחד מהי הייחודיות של העסק ,איך מזהים
את הבידול שלו מעסקים אחרים ואיך משווקים
אותו ללקוחות הפוטנציאליים".

אקדח שמוזכר במערכה הראשונה תמיד יופיע
בהמשך .לפרח שמוזכר בפסקה הראשונה מגיע
לקבל הסבר בסוף הכתבה" .לפני שנתיים ,אחרי
מבצע "צוק איתן" ,לכבוד יום הולדתי ה,33-
החלטתי לעשות שינוי ותרמתי את השיער שלי
עבור פאות לחולות סרטן" ,היא מספרת" .פתאום
נשארתי בשיער קצר שלא הסתדר לי עם כלום.
"אני כאן בשבילכם ,בשביל כל
יום אחד החלטתי לשים בשיער את הפרח של
בעל עסק ויזם בנשמתו .תרגישו
הילדה שלי ולא הפסקתי לקבל חיוכים ומחמאות
חופשיים לקבוע אתי פגישה ,כדי
עליו .שמתי לב שהפרח משמח אנשים כמו שהוא
שנוכל לחשוב ביחד איך מקדמים
משמח אותי .היום יש לי  70פרחים .אני מזמינה
את העסק של כל אחד מכם".
פרחים מכל העולם ומבקשת פרח מכל אחד
תחום היזמות באחד מיישובי המועצה" .ליזמים שנוסע לחו"ל .זה מגיע ממקום שמשמח אותי
בקיבוצים יש קשיים ייחודיים" ,מסבירה חדוה .ומשמח אנשים והפך להיות סמל".
"זה מתחיל מממציאת מקום מתאים ביישוב כתבה על כנס היזמים בגבעות בר:
ונמשך בפחי אשפה ,חנייה ללקוחות ,שילוט
והנהלת חשבונות .אפילו השער הסגור מרבית
שעות היום בכניסה ליישוב יכול להוות בעיה עבור
לקוחות ,המתקשים להגיע לעסק .נצטרך לגייס
את הנהלת היישוב ,להסביר את חשיבותם של
העסקים המקומיים ולרתום את חברי ההנהלה
לעניין .זה נוגע בדיוק בצורך בכלכלה מקומית
הוא
מקיימת .שגשוגם של העסקים המקומיים
https://www.youtube.com/
watch?v=oa5Ph7pMt1Q
חלק חשוב מחוסנה של הקהילה".

ליווי העסקים הקטנים והיזמויות במועצה הוא
אחד השירותים הניתנים על ידי "מעברים נגב
צפוני" ,ארגון משותף לשלוש מועצות אזוריות:
בני שמעון ,שער הנגב ויואב ,העוסק בתעסוקה,
יזמות וקהילה .מרכז 'מעברים' הוקם בשנת
 ,1999הראשון מבין רשת של  5מרכזים
שונים הקיימים היום ,מתוך רצון לתת מענה
לחברי קיבוצים בעקבות תהליכי ההפרטה.
"התושבים נאלצו לקחת אחריות על התעסוקה
של עצמם" ,מסבירה חדוה" .כדי לחפש עבודה
מחוץ לקיבוץ הם היו צריכים ללמוד איך לחפש
עבודה ,איך לכתוב קורות חיים וכיצד מתכוננים
לראיונות עבודה".

יודעים לעשות את הדברים האלה ויש להם
צרכים אחרים" ,מסבירה חדוה" .אנחנו עדיין
מלווים את התושבים בנושא התעסוקה עבור
אלה שמחפשים עבודה .אבל הדור משתנה.
אנחנו דור שמשנה קריירה בכל כמה שנים
ולכן מדברים לא רק על תעסוקה ,אלא על
פיתוח קריירה ,מדרגות בקריירה ,על שלבים
בחיים ואיך מתכוננים לכך בעזרת סדנאות
וקורסים שונים ".ל"מעברים" יש לוח משרות
שמתעדכן מדי יום וכולל עשרות משרות מכל
אזור הדרום והמרכז במגוון רחב של תחומים,
כמו חינוך ,הייטק ,הנדסה ועוד" .יש לנו מגוון
רחב של כלים שניתנים בחינם או מסובסדים
על ידי המועצות" ,מתארת חדוה את תחום
הפרט ב"מעברים".

השינויים הדמוגרפיים שעברו המועצות
מאז  1999יצרו ב"מעברים" את הצורך
להשתנות" .הגיעו תושבים חדשים ,שכבר

תחום נוסף שבו עוסקים במעברים הוא תחום
הקהילה" .אנחנו מזהים צרכים קהילתיים ונותנים
להם מענה .גילינו ,למשל ,שאחד הצרכים

החשובים בקהילות הוא תעסוקה של בני נוער
במהלך חופשת הקיץ ולכן הפעלנו בקיץ האחרון
את פרויקט ענ"ק ,תעסוקת בני נוער בקיץ .רצינו
שהם יחפשו עבודה במועצה ולא בחוץ .זו כלכלה
מקומית מקיימת ".חקלאות והייטק הם תחומים
קהילתיים נוספים שבהם עוסקים ב"מעברים".
"יש צורך בדור המשך שיישב על הטרקטור וינהל
את ענפי החקלאות ואנחנו מנסים לרתום את
הצעירים לפתח קריירה בתחום הזה ".ב"מעברים"
יצרו פורום חקלאים צעירים ופיתחו ,ביחד עם
מכללת ספיר ,לימודים לתואר בניהול חקלאות.
לפני מספר שבועות נפתחה גם קהילת הייטק
בשם  ,TechNegevשנועדה להנגיש משרות
באזור ולספק מידע על כל ההזדמנויות העסקיות
שקיימות באזורנו עבור עובדי הייטק שגרים באזור
ונוסעים בכל יום למרכז" .יש לנו קשר עם הרבה
מעסיקים שנמצאים באזור הדרום ואנו דואגים
לפתח קשרים חדשים" ,מוסיפה חדוה.
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עינת מדמון ומורן חג׳בי

נועה זמסקי

סדנת משתחררים בחצרים
עינת מדמון  -מנהלת תחום פרט ומורן חג'בי  -רכזת השתלבות בתעסוקה ב"מעברים נגב צפוני"

כנפיים של קרמבו
ביום רביעי ,23.11 ,הגיעו כעשרים בני נוער
לאירוע חשיפה לפעילות תנועת הנוער "כנפיים
של קרמבו" .התנועה משלבת ילדים בעלי צרכים
מיוחדים לצד בני נוער ללא צרכים מיוחדים.
בינואר הקרוב עתיד להיפתח סניף בני שמעון
של התנועה ,שפעילותו תתקיים בבית הספר
"ניצני הנגב".
בני הנוער שהגיעו לאירוע התמודדו על תפקידים
מובילים בסניף ,הכוללים קשר עם משפחות,
חניכים ,חונכים והדרכה.
ביום ראשון ,13.11.16 ,צוין במרכז החברתי
אנחנו מזמינים נערות ונערים מרחבי המועצה בשובל רצח רבין בפעילות קבוצתית וכללית.
להצטרף למשפחת "כנפיים של קרמבו" כצוות בתחילת הערב עברה כל שכבה פעילות הקשורה
לרצח רבין בהנחיית מדריך השכבה ולאחר מכן
מוביל ,מדריכים וחונכים.
העבירה שכבה י"ב ,קבוצת "רגב" ,מעגלי שיח
פרטים נוספים אצל מדריכי היישובים
בנושאים שונים וביניהם :האם למדנו מהרצח?
הרלוונטיות של עצרת רבין ויום הזיכרון ,מדוע
ברוב בתי הספר אין טקס כללי לבית הספר כולו,
עונש מוות והזדמנות שנייה ועוד .המעגלים היו
מעניינים ומלמדים והדיון היה מרתק ובוגר.

לזכר רבין

אחת התחנות הראשונות והמשמעותיות בעולם
המבוגרים נמצאת ביום שלאחר השחרור
מהשירות הצבאי .אם עד עכשיו היתה מסגרת
ברורה (גם אם לא תמיד נוחה ,)...פתאום מגיע
הרגע שבו צריך לקבל החלטות ולעשות בחירות
שנראות הרות גורל ,כשאין נוסחאות והנחיות
ברורות לשאלה :מה נכון ביותר עבורי?

אז מה היה לנו שם?
זכויות החייל/ת המשוחרר/ת – מידע כולל
ומפורט והדרכים להגיע אליו ,לגבי שלל
הזכויות ,ההטבות והאפשרויות העומדות בפני
החיילים המשוחררים :מענקי שחרור ,פיקדון
אישי ,השכלה ,קורסים מקצועיים ,ייעוץ והכוונה
והזדמנויות וזכויות נוספות.

בקיבוץ חצרים הוחלט לקיים כנס משתחררים
במסגרת של יום מפנק ,שבו יינתנו הדרכה מקיפה
ומידע עדכני לגבי ההיבטים השונים העומדים
מול בני הקיבוץ בנקודת הזמן שלאחר השחרור.

לימודים ,תעסוקה ומה שבדרך – הצגנו ונגענו
בקצרה בנושאים שאמנם עדיין אינם על הפרק
לגבי רוב המשתתפים ,אך יהיו משמעותיים ביותר
בהמשך הדרך:

מעבר למידע הפנים-קיבוצי ,נדרשה חשיפה
לכל מה שקשור לעולם החיצון :זכויות חיילים
משוחררים ,לימודים ,תעסוקה ועוד – וכאן
נכנסנו לתמונה ,כאנשי תחום הפרט ב"מעברים
נגב צפוני".

מה חשוב לי במקצוע שאבחר? הקשר בין
לימודים לעולם התעסוקה ,מי ואיך יעזרו לי
בדרך (מעברים ,כמובן !) ,איך לחפש עבודה?
כתיבת קורות חיים אפקטיביות ,שימוש ברשתות
 networkingועוד.

ביחד עם הצוות היוזם והמארגן בחצרים בנינו
סדנה המותאמת לצרכים ולדרישות ,הפצנו אותה
גם לשאר צעירי המועצה וביום חמישי,17.11.2016 ,
נפגשנו במועדון המפנק בקיבוץ חצרים.

זה היה מפגש דינמי עם קהל פעיל ומשתתף,
נשאלו שאלות רבות וניתנו תשובות ,הן לכלל
המשתתפים והן באופן אישי .זכינו לעבוד עם
צעירים אנרגטיים ,חושבים ,מתעניינים ואיכותיים
וצוות מארגן אכפתי ,משקיע ויצירתי ועל כך
תודה .נתראה בסבב הבא!

לסדנה הגיעו  14צעירים מחצרים ואחד מדביר .כל
אחד מהמשתפים קיבל תיקיה מרשימה ,מסודרת
ומלאה במידע ,עוגות ושאר כיבודים – כולל משחק
קלפים עם תמונות ,אתרים ואירועים בקיבוץ.
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בימים אלה מארגן מרכז הצעירים במועצה
האזורית שער הנגב כנס של יומיים למשתחררים

וגם אנחנו נהיה שם להעביר את התכנים
הקשורים לתעסוקה  -עבודה מועדפת ,כתיבת
קורות חיים ,networking ,השכלה ,הכוון וייעוץ
ועוד .הכנס יתקיים בתאריכים  19-20.1במרכז
הצעירים בשער הנגב .מוזמנים גם צעירי
המועצות האזוריות יואב ובני שמעון .ההשתתפות
מותנית בהרשמה מוקדמת .פרטים בהמשך.

פרס החינוך
פרויקט "זורעים נתינה" ,הפועל מזה מספר שנים
בבית הספר "מבואות הנגב" זכה אתמול במקום
השני במסגרת פרס החינוך העל-יסודי על שם
אחמד טהא אגבריה מטעם ארגון המורים לשנת
הלימודים תשע"ו .בפרויקט ,פרי יוזמתה של
רכזת החינוך החברתי ,יפית סביר ,מטפחים
תלמידי חטיבת הביניים גינת ירק שתוצריה
נתרמים לנזקקים .כל הכבוד ל"מבואות הנגב"
על הזכייה!

כנס י"א
נערות ונערי שכבה י"א מהמועצה יצאו לכנס י"א
של התנועה הקיבוצית ,שהתקיים בחאן השיירות
ליד שדה בוקר בתאריכים .17-19.11

נשמח לראותכם ולסייע
צוות "מעברים נגב צפוני"
077-980227
m.misrad@sng.org.il | www.mnz.org.il

הכנס עסק במעורבות ומנהיגות .הוא החל ביום
היכרות עם הפריפריה בעיר דימונה ,המשיך
בפעילויות ( ODT-outdoor trainingבתרגום
מילולי :אימון מחוץ לבית) בחאן השיירות ובפאנלים
ומעגלי שיח על מעורבות בחברה הישראלית,
יציאה לשנת שירות ושירות משמעותי בצבא.
במהלך טורניר כדורעף שנערך בכנס זכתה קבוצת
בני שמעון במקום הראשון .כולנו גאים בכם!
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ועדת איכות סביבה  -מועצה אזורית בני שמעון 2016

עמדה --שימוש בתנורי עץ ביתיים (קמין)
נייר עמדה
נייר

על אנשים עם מוגבלויות

לפני שאתם מתקינים תנור עצים (קמין) בבית ,חשוב לנו שתדעו:

בשנים האחרונות עולה השימוש בתנורים
המוזנים בעץ (קמינים) ,במקום באמצעי חימום
אחרים ,בעיקר בישובים כפריים .כל חורף,
מקבל המשרד להגנת הסביבה תלונות רבות
על מטרדים הנגרמים מהפעלת תנורי הסקה
דירתיים ,בעיקר מהפעלת תנורי הסקה בעץ .על פי
מדיניות המשרד להגנת הסביבה -עשן משריפת
עץ מכיל חלקיקים נשימים ועלול לפגוע בבריאותו
של מי שחשוף לו באופן קבוע.
מחקרים שונים שנעשו בארץ ובעולם מצאו
שהחלקיקים הקטנים שנפלטים יכולים לגרום
לגירוי קנה הנשימה ,לדלקות בקנה הנשימה
ולהחמרת מצבם של חולי אסתמה וברונכיט,
בעיקר בקרב ילדים ,הרגישים יותר להשפעות
מזהמים על מערכת הנשימה.
עמדת וועדת איכות הסביבה היא כי יש להעדיף
אמצעי חימום חלופיים :מזגן (בעל יעילות אנרגטית
גבוהה) הוא הידידותי ביותר לסביבה ,מאחר
והשימוש בו מונע פליטת מזהמים מקומית בישוב,
ואילו זיהום האוויר הנוצר מייצור החשמל מטופל
במקורו בתחנת הכוח .במידה ובכל זאת תרצו
תנור הסקה אנו מפצירים בכם להעדיף קמין
המופעל באמצעות גז שעדיף מבחינה סביבתית
על פני מקורות אנרגטיים אחרים כגון עץ או סולר.
במידה ואתם בכל זאת רוצים להתקין תנור
עץ (קמין) להלן מספר הנחיות:
• היתר בניה :התקנת מתקן הסקה דורשת היתר
בניה מהוועדה המקומית לתכנון הבנייה בני
שמעון ,כפי שנקבע בחוק התכנון והבנייה.
• תקינה :מתקן ההסקה מחויב לעמוד בתקנים
הישראלים הרלוונטיים לפי מכון התקנים (מפורט
בנוהל הגשת בקשה להיתר לתנור הסקה ביתי)
• עמידה בחוקים ותקנות :חוק העזר של מ.א.
בני שמעון שמירה על איכות הסביבה 2010 -
ההנחיות בחוק העזר מורות כי לא יגרום אדם
או בעל נכס למפגע סביבתי כגון ריח או זיהום
אוויר בלתי סביר.
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• שימוש בתנור תקני בלבד :רוב תנורי יציקת
המתכת תוצרת חוץ הם בעלי תו תקן .הסבת
קמין להסקה בעץ תבוצע ע"י בעל מקצוע
מוסמך ותקבל תו תקן רשמי.
• מיקום התנור והארובה :בכדי למנוע מפגעי
עשן וריח לשכנים ,יש למקם את התנור כך
שהארובה תהיה מרוחקת ככל האפשר מבתים
סמוכים .על פי התקן הישראלי :
 .1תנור המוסק בדלק מוצק (עץ ,פחם וכו')
לפי ת"י  1368חלק :2
גובה הארובה :גובהה יהיה גבוה ב  1מ' לפחות
מגובה מבנים סמוכים הנמצאים ברדיוס של
 10מ' .לפי סעיף  :3.1.3אם נמצאים מבנים
סמוכים ברדיוס של  10מ' ממוצא הארובה
(טווח ההשפעה ):גובה נקודת הפליטה יהיה
גדול ב 1 -מ' לפחות מהקצה העליון של
חלונות החדרים העליונים המיועדים לשהייה
קבועה של בני אדם בטווח ההשפעה שלעיל"
 .2תנור המוסק בדלק נוזלי – לפי ת"י 838
		 חלק :3
גובה הארובה :הארובה תבלוט בגג שטוח
פחות  2מ' מעל הגג ובגג משופע הארובה
תבלוט לפחות  0.5מ' מעל לרכס הגג.
לפי סעיף  :7.1.1ארובה המותקנת בבניין
נמוך מהבניינים האחרים שבסביבה תבלוט
ב2 -מ' לפחות מעל לנקודת המפגש בין ציר
הארובה לבין הקווים הדמיוניים הנטויים
בזווית של  30מעלות כלפי האופק והיוצאים
מהקצה העליון של כל בניין שבאותו נכס ,או
בנכסים שכנים ברדיוס של  15מ' מהארובה.
• יש להשתמש בעץ יבש בלבד :עצים רטובים
ועצים המכילים שרף גורמים לעשן רב
ולמפגע ריח בסביבות הבית .בנוסף ,יעילותם
האנרגטית של עצים רטובים פחותה.
• שרפו עץ טבעי בלבד :אין לשרוף עצים צבועים
ומוצרי עץ מעובדים כגון  ,MDFסיבית ,עצים
מטופלים נגד חרקים וכדומה .מוצרים אלה
מכילים דבקים ,צבעים ותוספים ששרפתם

נקודת שיוויון /

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

עלולה לפלוט לאוויר מזהמים מזיקים מאוד
(חלקם מסרטנים) .מסיבה זו מומלץ לא לשרוף
ניירות מודפסים וכמובן שאין לשרוף מוצרי
פלסטיק וחומרים אחרים.
• מקור העץ :העלייה בשימוש בעץ להסקה
גורמת בצידה לעלייה בכריתה בלתי חוקית
ובפגיעה חמורה ביערות ובשמורות הטבע.
חשוב לדעת כי הובלת עץ מחויבת ברישיון
מקק"ל .מומלץ לדרוש מספק העץ להציג
בפניכם את רישיון ההובלה שלו ,ולא להתפתות
לעסקות זולות ממקור בלתי אמין.
• בטיחות :תנורי עץ מגיעים לטמפרטורות
גבוהות במיוחד ,ולכן יש להקפיד על בטיחות
השימוש בהם .קנייה של תנור בעל תו תקן
והתקנתו ע"י בעל מקצוע מיומן ,והרחקת
חפצים דליקים מהתנור והארובה .בבתים בהם
יש ילדים מומלץ להתקין מחסום בטיחותי
שימנע התקרבותם לתנור .כמו כן מומלץ ,בכל
בית ,להחזיק באמצעי כיבוי אש כגון מטף.
• התחשבות בשכנים :גם אם העשן והריח לא
מפריעים לכם,במקרים רבים הם מהווים
מטרד לשכנים הקרובים .מומלץ לברר מידי
פעם עם השכנים האם העשן אינו מפריע להם
ובמידת הצורך לבחון את הדרכים להפחתת
המפגע ,לדוגמא הבנה הדדית בנוגע לזמני
השימוש בקמין ,איכות העץ המוסק וכו’.
לשאלות נוספות ניתן לפנות ולהתייעץ עם
צוות הועדה המקומית לתכנון הבנייה בני
שמעון  -בטלפון08-6257920 :
למידע נוסף ניתן לקרוא את מסמך המדיניות
המפורט של המשרד להגנת הסביבה המסביר
את התקנות המחייבות מבחינת הסקה ביתית
בכלל והסקה באמצעות קמין עץ בפרט המצוי
באתר האינטרנט של המועצה (תחת וועדת
איכות הסביבה) ,לעיונכם.
ביחד נשמור על הבריאות ,איכות החיים והסביבה

בחודש דצמבר מציינים בעולם שני ימים :ב3-
בחודש את היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם
מוגבלויות וב 10-בחודש את היום הבינלאומי
לזכויות האדם .ואצלנו? אצלנו סערה הכנסת
החודש כאשר הצעת החוק של חבר הכנסת אילן
גילאון להשוואת קצבת הנכות לשכר המינימום
עברה בקריאה טרומית (דיון מוקדם בהצעת
חוק פרטית).
מדינת ישראל חתומה על אמנות בינלאומיות
שלפיהן היא מחויבת לפעול על מנת לאפשר
לציבור הנכים והנכות ובעלי המוגבלויות לחיות
חיים מלאים .החוק הישראלי לשוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות הוא מהמתקדמים בעולם
ובכל זאת ,אנשים החיים עם מוגבלות ונזקקים
לקצבת נכות על מנת להתקיים ,משתכרים רק
מחצית משכר המינימום ,המגדיר ,לכאורה ,את
רף ההכנסה שלה נצרך אדם לצורך קיום של
אותם חיים מלאים.
על פי המודל החברתי של המוגבלות ,מוגבלות
אינה טבועה באדם ,אלא נוצרת בשל פער בין
מאפייניו של האדם ומאפייני הסביבה שבה הוא
חי .הגיוני שאדם החי בסביבה המתוכננת על
פי “האדם הממוצע” והוא עצמו אינו תואם את
מאפייניו של “האדם הממוצע” ,יתקשה לתפקד
בה באופן מלא.
כאשר מדובר במוגבלות ,ההתייחסות היא לרוב
לשונות תפקודית במישורים הפיסיים ,החושיים,
הנפשיים ,העצביים או הקוגניטיביים .חשוב
מאוד לציין :לא כל מוגבלות נראית לעין ,אך
היא עלולה להיות שם ,נוכחת מאוד בחייו של
הנושא אותה.
ננסה להבין את העניין באמצעות דוגמה :אם
זכית שלא להיות אדם עם מוגבלות בישראל,
ייתכן שבמדינה אחרת ,שבה “האדם הממוצע”
הוא גבוה במיוחד ,למשל ,תפקודך עלול להיפגע
באופן משמעותי :המפסקים ימוקמו גבוה יותר,
המדרגות יהיו גבוהות יותר וייתכן שללא סיוע,
הפער בין מאפייניך כאדם לבין מאפייני הסביבה
יהפוך אותך ל”אדם עם מוגבלות” ,בעוד במקום
אחר ,כאמור ,המצב שונה.
התפיסה הזאת מציבה אתגר בפנינו כחברה -

ליצור סביבה פיזית ואנושית המותאמת לבני אדם
בעלי מגוון של שונויות .סביבה נגישה מאפשרת
לאדם עם מוגבלות לתפקד ביעילות וגם אם
אינה מבטלת את המוגבלות ,היא מקטינה את
השפעותיה באופן ניכר.

כדאי לדעת:
בישראל חיים כ 1.5-מיליון אנשים
עם מוגבלות ,כמחציתם בגיל
העבודה.
 98%מאותם אנשים לא נולדו עם
מוגבלותם ,אלא קיבלו אותה עקב
פציעה ,מחלה או זקנה.
בשנת ( 2020בעוד כשלוש שנים
בלבד) יהיו למעלה ממיליון איש
במדינת ישראל בני למעלה מ,65-
כאשר לפי הנתונים ,כ 70%-מהם
יהיו בעלי מוגבלות כלשהי.
אנשים עם מוגבלות צורכים
שירותי תרבות ,השכלה ,תקשורת
ועוד ככל אדם.

ומהו הפער
עליו אנחנו מדברים?

מוגבלויות שמיעה :כ 750,000-איש ואשה
בישראל הם כבדי שמיעה ,המתקשים בעיקר
בסביבה רועשת.

מוגבלות ראיה :בישראל כ 125,000-בני אדם
בעלי מוגבלות ראיה חמורה ,מתוכם כ24,000-
עיוורים.

מוגבלות בהתניידות :כ 500,000-בני אדם
בישראל יתקשו ללכת ללא סיוע של אדם או
אביזר.

אדם עם מוגבלות הוא קודם כל אדם שווה ערך מוגבלויות קוגניטיביות ושכליות :בקשת רחבה
מעצם היותו אדם והחברה הישראלית מחויבת שיש לה השפעה על התפקוד ,אך רק חלקה
להבטיח עבורו ועבורה שוויון וכבוד .כן ,יש לזה נראה לעין.
מחיר כלכלי בטווח המיידי ,אך בראייה ארוכת
טווח ,מתן זכויות שוות לכל אדם לפי צרכיו ולא
לפי “האדם הממוצע” ,ימצה את מיטב הפוטנציאל
של כל אדם וייטיב עמנו כחברה ,הן ערכית והן
מוגבלויות נפשיות :גם כאן הקשת רחבה
כלכלית.
ומרביתה סמויה מן העין.
התחייבנו כמדינה להגן על כבודם ועל חירותם של
אנשים עם מוגבלויות .עלינו לאפשר השתתפות
שוויונית ופעילה של אנשים עם מוגבלויות בכל
תחומי החיים באופן מלא ולהעניק להם יחס שווה
ושירות שווה ,למרות השונות שאיתה הם מגיעים.
כחברה ,מוטלת עלינו החובה לתת לאנשים עם
מוגבלות מענה הולם לצרכיהם המיוחדים באופן
שישמור על פרטיותם ,בעצמאות מרבית ובכבוד.

ענבר ברקוביץ אפרים ,עורכת דין ומרצה,
בעלת “נקודת שוויון”  -בית לכל מה ששווה ,הבית
לקידום שפה שוויונית בעסקים ,בחינוךובחברה.
טלפון | 054-6366969 :פייסבוק :נקודת שוויון -
בית לכל מה ששווה.
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מקומפגש לבריאות /

מקומפגש לעיצוב /

זיו טורבוביץ

בחן את עצמך – האם אתה זקוק למעצבת פנים?

נטורופתיה :לגדל ארון תרופות בגינה
החורף מביא אתו שלל מחלות אופייניות כמו
שפעת ,דלקות גרון ואוזניים ,סינוסיטיס ,שיעול,
עודף ליחה ועוד .הרפואה הטבעית מתייחסת
לאדם כמארח והיכולת שלו להימנע ממחלות
שונות קשורה לתפקודן של מערכת החיסון
ומערכות אחרות .כל עוד המארח נמצא במצב
תחזוקה לקוי  -אי הקפדה על תזונה ,אורח חיים
רווי במתחים ,מחסור בשינה ופעילות גופנית,
תתרחש ירידה תפקודית כללית ,שאחד מסימניה
הוא הידבקות במחלות חורף .אנו רואים משפחות
שבהן רק חלק מבני המשפחה חולים ואחרים
בריאים .דבר זה מעיד על תפקוד טוב או פחות
טוב של מערכת החיסון.
הקפדה על תזונה מותאמת לעונת החורף ,כמו
הימנעות ממוצרי חלב ,הפחתה בצריכת ירקות
חיים ומעבר לתזונה מבושלת ומתובלת ,הכוללת
תבלינים מחממים ובעלי השפעה מיטיבה על
מערכת החיסון ,כמו ג’ינג’ר ,כורכום ,הל ,שום,
קינמון ,מוסקט ,זרעי כוסברה ,עלי דפנה ועוד,
תורמת למניעה וחיזוק של המערכת ,כמו גם
שיפור בזרימת הדם ההיקפית ,שהוא חשוב
בעיקר לסובלים מקור.
לשמירה על תפקוד נאות של מערכת החיסון
מומלץ לצרוך מזונות או תוסף של ויטמין  Cואבץ.
לסובלים מאנמיה מומלץ לוודא שרמות הברזל
בדם תקינות.
הגינה שלנו יכולה לשמש כארון תרופות ביתי
ושימוש בצמחי מרפא יכול להיות יעיל ומקל,
הן במניעה והן בהקלת תסמינים של מחלות
חורף שונות.
מרווה  -לטיפול בחולשה חיסונית ,חום גבוה,
דלקות עיניים ,נזלות ,דלקות גרון ,שיעול ,קשיי
עיכול עם גזים ,עייפות וחולשה כללית .את
המרווה מוסיפים לתערובת תה .במצבים של
כאבי גרון ניתן להכין תה עם מלח ,לגרגר ולירוק.
עלי זית  -מצמחי ארץ ישראל הוותיקים
והחשובים ,בעל פעילות מרגיעה ומאזנת ,מצוין
לחיזוק חיסוני וטיפול בחיידקים ווירוסים שונים.
ניתן להוסיף לתערובת התה ,או לגרגר בשילוב
עם מרווה ,אורגנו ורוזמרין .נחקר כיעיל לטיפול
ברמות שומנים גבוהות ,יתר לחץ דם וסכרת.
זעתר  -צמח מקומי הנמצא בשימוש מזה דורות
רבים ברפואה המקומית .יעיל לטיפול בתולעים,
שיפור ספיגה במערכת העיכול ,הפחתת גזים
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ונפיחות בטנית וכן לשיפור זרימת הדם .מחטא
כנגד מזהמים שונים ,שיעול ,קוצר נשימה ועודף
ליחה במערכת הנשימה התחתונה.
אורגנו – מיוונית“ :שמחת ההר” .היפוקרטס
הזכיר אותו כיעיל למצבי שיעול ועיכול .מעבר
להיותו תבלין נפוץ ,הוא בעל תכונות רפואיות
חשובות שאף נחקרו .למערכת הנשימה  -בעיות
שיעול ,ברונכיטיס ,גודש ונזלת .למערכת העיכול
 טיפול נגד מגוון של מזהמים וטפילים ,קשייעיכול ,חוסר תאבון ופטריות במערכת הרבייה.
ניתן להשתמש בעלים לחליטה ,או לצרוך את
השמן בצורתו המרוכזת.
רוזמרין  -צמח תבלין מקובל שעלה לארץ
ישראל .משפר את זרימת הדם ההיקפית ,מתאים
לסובלים מקור ,בעיות ריכוז ,עייפות וחולשה.
מחטא כנגד מזהמים חיידקיים ,פטרייתיים
וויראליים ,מחזק את מערכת העיכול והנשימה,
מקל על בעיות של שיעול ועודף ליחה ומשפר
את מצב הרוח .ניתן להשתמש כחליטה בשילוב
עם צמחים נוספים וכן לגרגור.
צמחי מרפא נוספים שמומלץ שיהיו בארון
התרופות הביתי וניתן להשתמש בהם כתוספת
לתערובת תה:
סמבוק שחור  -שימוש בפרחים ופירות .מגיע
מהרפואה האירופית ,נחקר בארץ ונמצא יעיל
בטיפול במחלות ויראליות ,שפעת ,נזלת ושיעול.

שירלי רוט

רכשתם מגרש או בית? רוצים לשפץ? מתלבטים אם לקחת או לא לקחת מעצבת פנים?
טיליה  -שימוש בעלים ופרחים .עץ אירופי,
מומלץ לשימוש לאורך זמן .יעיל בהקלה על
מצבי חום גבוה ,משרה שקט ומשפר את איכות
השינה .מצוין לנוטים לסבול מיתר לחץ דם כתה
תומך בטיפול.
שוש קרח  -שימוש בשורש .אחד הצמחים
החשובים בכל המסורות ובעל שימושים רבים.
מצמח זה מכינים את ממתק הליקריץ .בעל
טעם מתקתק ,מחזק את מערכת החיסון,
נוגד שיעול ומקל על שיעול יבש ונבחני ומצבי
חולשה ותשישות .אינו מומלץ לשימוש לאורך
זמן לסובלים מיתר לחץ דם.
במצבים של נטייה למחלות חוזרות וחולשה
חיסונית ,מומלץ לפנות לאיש מקצוע שיתאים
טיפול תזונתי ובניית פורמולה מותאמת אישית
מצמחי מרפא .הטיפול עדין ובטוח ומתאים הן
לילדים והן למבוגרים.

זיו טורבוביץ‘  -נטורופת  .N.Dוהרבליסט,
מומחה ברפואת צמחים .מטפל בעומר ,כרמים
ותל אביב ,מרצה במכללת רידמן ומעביר סדנאות
במגוון תחומים הקשורים לבריאות ,אורח חיים
וקוסמטיקה טבעית.
zivtur@gmail.com | 050-2366669

שירלי רוט
052-8105513

Shin.roth@gmail.com
ShirleyDesign.co.il

פייסבוק – שירלי רוט תכנון
ועיצוב פנים

מניסיוני כמעצבת ,התשובה לא תמיד
פשוטה .משפחות רבות מתלבטות בשאלה זו.
הכנתי עבורכם שאלון* ,שיעזור לכם לקבל
החלטה  -האם הערך המוסף של מעצבת פנים
עבורכם ,אכן שווה את העלות שתשקיעו בה ?
אתם גרים באותו בית כבר שנים רבות ,וביצעתם
מספר שיפוצים .אתם שוקלים שיפוץ נוסף .מה
הרגשתכם לגביו?
 .1אתם מרוצים מהבית ,אוהבים אותו ומרגישים
שהשיפוצים עברו בקלות ,היו מוצלחים וכך גם
יהיה בפעם הבאה.
 .2אתם סה”כ אוהבים את הבית ,אבל משהו
מרגיש לכם לא שלם עד הסוף .אתם חוששים
שתשקיעו אבל לא תרגישו שלמים עם
התוצאה.
 .3אתם מרגישים שנעשו לא מעט טעויות תכנון
ועיצוב בעבר ואתם לא רוצים לחזור עליהן
שוב.
רכשתם בית מקבלן ,אחד ממספר דגמים
אופציונאליים .אתם
 .1אוהבים מאד את התכנון הקיים ,את חדר
הרחצה ,את תכנון המטבח ,את גודל החדרים.
הבית הזה פשוט מושלם עבורכם.
 .2די התחברתם לתכנון של הבית ,אולי רק הייתם
רוצים לשנות את תכנון המטבח
 .3הייתם רוצים לשנות את התכנון  ,כדי להתאימו
אישית לצרכיכם במינימום עלויות
זכיתם במגרש ואתם מאושרים .יחד עם זאת,
חששות מתגנבים ללבכם .האם נצליח לעמוד
בתקציב? האם נקבל את הבית שחלמנו?
עד כמה החששות הללו מדירים שינה מעיניכם?
 .1בכלל לא .אנחנו ישנים מצוין בלילה.
 .2אנחנו די חוששים .שמענו מלא מעט חברים
שסיימו את הבניה עם חריגה גדולה וגם נאלצו
להתפשר על הרבה חלומות שהיו להם.
 .3חוששים מאד .פוחדים שיהיה לנו קשה לשלוט
בתקציב ופוחדים שזה לא יצא כמו שאנו
חולמים .התקציב שלנו מוגבל ואנחנו חייבים
למקסם אותו
להיכנס לתהליך של בניה או שיפוץ דורש זמן רב
והרבה אנרגיות .עד כמה אתם פנויים לזה?
 .1יש לנו סבלנות והמון זמן פנוי
 .2אנחנו עמוסים אבל לוקחים בחשבון שזה
כנראה ייקח יותר זמן ממה שהיינו רוצים ונעשה

 .2אני אנסה להכין עצמי לפגישה ולהבין את
תכנית ,החשמל ,התאורה ונקודות המים כדי
לבדוק שהקבלן עובד לפי התכניות
 .3אני חייב/ת להביא איתי מישהו אובייקטיבי,
שייצג את האינטרסים שלי מול הקבלן.
תהליך בניה של בית מהווה אתגר לא קטן לזוגיות.
עם יד על הלב ,כמה אתם חוששים שזה יקרה
גם לכם?
 .1יהיה בסדר
 .2חוששים ,מקווים שיהיה בסדר
 .3חוששים מאד שלחץ זמנים ,ויכוחים על כסף
והחלטות רבות שנצטרך לקבל יערערו אותנו.
תשובות (סכם את הנקודות)
10-14נקודות
עיצוב הבית לא ממש מעניין אתכם ,את/ה טיפוסי
שמסתדר/ת עם מה שיש ,והפרטים פחות חשובים
לך .אפשרות אחרת היא ,שעיצוב כן קרוב לליבך,
אולם את/ה מאמין/ה שתוכל/י להסתדר לבד.
נראה שאינך זקוק/ה למעצבת פנים ,בהצלחה!
 15-27נקודות
הנוחות והנראות של הבית חשובים לך ,אם כי
זה לא הדבר המרכזי בעינייך .את/ה משקיע/ה
מזמנך וממרצך כדי להכין עצמך לבניה .כדאי לך
לשכור שירותיה של מעצבת פנים ,כדי להמשיך
להיות מעורב ,אך גם מיוצג בפני כל בעלי המקצוע
ע”י מישהי שתשמור על האינטרסים שלך ותעזור
לך לבצע בחירות נכונות.
 28נקודות ומעלה
תכנון ועיצוב חשובים לכם מאד .אתם חוששים
לקחת החלטות עיצוביות לא נכונות .אך לא פחות
מכך ,חשוב לכם שתהיה לכם חוויה טובה מתהליך
הבניה ,שתרגישו שיש מי שדואג לשמור אתכם
במסגרת תקציבית נכונה וישמור על האינטרסים
שלכם מול כל בעלי המקצוע והספקים .אתם
זקוקים למעצבת טובה ומנוסה שתוביל אותך
בדרך הנכונה אל בית החלומות.
אשמח לקבל תגובות על השאלון ,ולדעת האם
עזר לכם לקראת הבניה.

את זה בקצב שלנו.
 .3אנחנו חייבים לתקתק את הבניה .אין לנו לא
זמן ולא כסף למשוך את זה.
נרשמתם לפרויקט בניה מרוכזת .בפגישה,
קיבלתם מספר דגמים לבחור מהם.
 .1יודעים מיד איזה דגם מתאים לכם ,בוחרים
ושלמים עם ההחלטה
 .2קשה לכם להבין את התכנון ואיזה דגם הוא
המתאים לכם ביותר.
 .3אתם מתחברים יותר לאחד או שני דגמים ,אבל
מנסים להבין איזה מהם יהיה ניתן להתאים
אליכם אישית עם מינימום שינויים ועלויות.
נכנסתם לחנות קרמיקה .אתם
 .1יודעים ישר מה הכיוון ,בוחרים וסוגרים במקום
 .2יש כיוון ,אבל יש כל כך הרבה אפשרויות
ואתם לא בטוחים מה לבחור כדי לקבל את
מה שאתם אוהבים
 .3מאיפה מתחילים?!?!
תהליך הבניה מורכב מבחינת ניהול לוחות זמנים,
תכנון ומעקב תקציבי ,יכולת לנהל אנשים ולקבל
החלטות נכונות בלחץ זמן .מעבר לתכנון ולעיצוב,
למעצבת פנים גם תפקיד מרכזי מאד בכל אלו.
איך זה מרגיש לכם לעשות זאת לבד?
 .1אוכלים את זה בלי מלח
 .2נלמד ,נשקיע בזה זמן ואנחנו מאמינים שיהיה
בסדר
 .3זה נראה לנו מורכב מאד למי שאינו מתמחה
בזה ושיהיה קשה לעשות זאת לבד בנוסף
לשגרת היום יום העמוסה.
כשיבקש ממני הקבלן לבחור גוון לצביעת הבית אני
 .1אגיד לו שיבחר מה שנראה לו
 .2אלך לבתים של חברים לראות אילו גוונים
יפים יש
 .3אתייעץ עם מעצבת פנים כדי שתתאים לי את
הגוון לריצוף ולאלומיניום.
כשהקבלן יקרא לך להגיע לבית ולסמן מיקום
נקודות חשמל ,תאורה ואינסטלציה על הקירות
לפני טיח
 .1אני אסמוך עליו שיעשה מה שנראה לו .יש לו
שלכם ,שירלי
הרי הרבה יותר ניסיון ממני.
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מבט נשי /

האם נתקלתם בקונפליקט במשפחה? במקום העבודה? בקהילה? בין שכנים?

קונפליקטים הם חלק מחיינו,
אנו יכולים לבחור כיצד להתמודד איתם.
גישור קהילתי :סכסוכי שכנים ,יחסי עבודה ,בין פרט למוסדות הקהילה ועוד | גישור לגירושין :הגעה
להסכמות בנושאים הנובעים מפירוק התא המשפחתי | גישור בזקנה :צרכים בריאותיים ,הורשה,
אפוטרופסות | גישור לבעלי נכות /מוגבלות | גישור בסוגיית בן ממשיך

אנחנו מזמינים אתכם להיעזר בשירותנו ,בייעוץ ,חשיבה וסיוע בפתרון קונפליקטים.
שימוש בגישור וביישוב סכסוכים בהסכמה ,תורם לקידום ערכי סובלנות ,פתיחות
וכבוד הדדי בקהילה .השירות ניתן במחיר מיוחד לתושבי המועצה.
לפרטים נוספים :סמדר שריג ,מנהלת מרכז גישור ודיאלוג
בקהילה באגף לשירותים חברתיים
נייד | 050-7113133 :טלפון08-9911712 :
פקס | 08-9915891 :מיילsmadars@bns.org.il :

חוגים
נהלי
פרישה
והחזרים

• חוגים שיבוטלו השנה בשל מזג האוויר (מעל שני מפגשים) יוחזרו באימונים או בזיכוי שישמר
לשנת החוגים הבאה.
• הודעה על פרישה מחוג היא באחריותם הבלעדית של החניכים או של ההורים ולא של המאמן/המדריך.
מועד הודעת הפרישה הוא התאריך הקובע ולא תאריך ההשתתפות האחרון!
תשלומים יוחזרו מיום הודעת פרישה ע"פ נוהל החזרים
הודעת פרישה תישלח לדוא"ל  hugim@bns.org.ilאו לפקס 08-9915837
•
•
•
•
•
•

 | 22עיתון בני שמעון

משתתף הפורש לאחר שני שיעורי ניסיון (והודיע בזמן) לא יחויב כלל.
על שיעורי מוזיקה יחויב המשתתף החל מהשיעור הראשון (גם אם פרש לאחריו).
החזר בשיעור  100%מהיתרה למוסרים הודעת פרישה עד .31.12.2016
החזר בשיעור  50%מהיתרה למוסרים הודעת פרישה עד ( 31.3.2017או זיכוי בסך  100%לשימוש
בפעילות פנאי בקרן בני שמעון למשך השנה הנוכחית וזו שאחריה).
אין החזרים למוסרים הודעת פרישה לאחר .31.3.2017
לפורשים מטעמי מחלה ,פציעה וכדומה אחרי  31.3.2017לא יינתן החזר כספי ,אלא זיכוי
להשתתפות בפעולות אגף הקהילה למשך השנה הנוכחית וזו שאחריה.

תמר אליהו

היה רגע כזה בימים
האחרונים ,שכבר לא
יכולתי לשאת פרסום
נוסף .שמחתי על העומס
שבשגרה ,המונע ממני
לשמוע על עוד פרשייה.
בוכריס ,חג’בי ,ראש עיריית
אור יהודה ,ח”כ מהבית היהודי ,אלון קסטיאל
ויסלחו לי אלה ששכחתי.
תחושת מחנק בגרון ,מבוכה ,נשימה נעתקת,
פחד משתק ,אלם ...אלה המילים המתארות את
התחושה הפיזית שחשתי ביום שבו פרשייה כזו
של תוקף וקורבן קיבלו שם ופנים .חוסר אונים
משווע ,כשכל מה שעד אז הצטייר עבורי כקו
אדום ,הופך להיות אפור.
חצי שנה כמעט לקח לה עד שהחליטה לשתף
אותי ולבקש את עזרתי .חצי שנה שבמהלכה
נאלצה לפגוש בו שוב ושוב ,עד שכבר לא יכלה
לשתוק עוד.
“את יכולה להאשים אותו שהעז לגעת לי בחזה?
הרי אפילו אמא אומרת שאני מסתובבת עם
הגופיות האלו שמזמינות“ ,”...הוא מבוגר וסבא
לנכדים .אם אתלונן ,אהרוס לו את החיים ...הוא
הרי לא התכוון .ברוך השם שלא קרה יותר מכך”...
ושום מילה על עצמה .על מה שעובר עליה ,על
תחושת הגועל ,הכעס והעלבון ,הבושה שמכלה
אותה מבפנים .לא אוסיף ואומר ,מפאת כבודה

מבט גברי /

ופרטיותה .שנים חלפו מאז ,דרך ארוכה .זו היתה
הפגישה הראשונה שלי עם האפור ...הצבע הנורא
הזה ,שמטשטש קווים ברורים של מותר ואסור.
שנים התכחשתי לאפור הזה .אני ,שגדלתי בבית
עם שלושה אחים בוגרים ממני ,עם אמא שאסרה
עליהם להסתובב בבית בתחתוני “בוקסר” ,זו
שתמיד הזכירה לי להיות ברורה מאוד במשחקים
שבינו לבינה .ידעתי לקרוא סיטואציות ולהתרחק
מהן כמו מאש.
וכמה אש יש שם בחוץ ...וכמה אפור סביבנו -
מפגש פנים אל פנים ומבט אל עומק המחשוף (גם
כשהמחשוף לא עמוק מספיק ,המבט יעשה את
העבודה יופי ,)...מעלית עמוסה והתחככות בלתי
מוסברת בישבן ,משפט שמתחיל כמו מחמאה
ומסתיים במבוכה ,הערות בלתי פוסקות על
איך שאת נראית ,כמה מחמיאים לך המכנסיים
ולעיתים אף פירוט מקיף על מה שיכול היה לקרות
אילו לא היה איש בחדר .חדירה בלתי פוסקת
למרחב הפרטי שלך.
אבל יש קול אחד ברור שאני זוכרת היטב .כשאמא
שלי הקפידה ללמד אותי להתרחק מהאש ,היא
התעקשה ללמד את האחים שלי לא ליצור אותה.
כשדיברה אתי על שמירה על גופי וכבודי ,היא
דיברה איתם על כוחה של מילה ועל כבודה
של אשה .היא לא דיברה במונחים של שוויון או
פמיניזם ,אלא רק על ערך האדם.
מבלי שהתכוונה לכך ,היא עזרה לי לשמור על

הקול הפנימי שלי ,זה שיודע להסביר היום מדוע
נשים בוחרות שלא להתלונן ולהימנע מהחוויה
המשפילה שבחשיפה .הקול הפנימי שלי ,המנחה
אותי בשיח עם בנותי ,זה שמבשר לי שלצערי,
עוד דרך ארוכה לפנינו.
אז מה יכול ,אולי ,להביא לשינוי? אני בעד החוויה
עצמה  -התחפש לאישה ,לבש שמלה וצא על
עקבים למסע בן יום :חלוף על פני חבורת
צעירים והנח למילים הגסות להינעץ בך (כוסית,
שאפה ,הייתי עושה לה טובה ,)...היכנס לבית
קפה שיושבים בו רק גברים ונסה להירגע לנוכח
המבטים וההערות המיניות .תוכל להביט גם בהם,
בגברים ששומרים על שתיקה .הם לא מטרידים
חלילה ,אבל גם לא יעשו דבר על מנת לעצור את
החגיגה .לך לחוף הים בבגד-ים צנוע וגלה שלא
רק נשים בחוטיני מוטרדות ,צעד לבדך בסמטה
חשוכה והנח לאימה לחדור אליך בהישמע צעדי
גבר מאחוריך ,לך להתלונן במשטרה על הטרדה
ונסה למנוע מהשוטר לחטט בעברך המיני ולהטיף
לך שבעצם הזמנת את ההטרדה כי לא נזהרת
מספיק .לבסוף תגלה למחרת שתלונתך הודלפה
לעיתונות ופרטי הפרטים על קשריך המיניים
בעבר מרוחים בעיתון ובאינטרנט .החלף מילה
עם זוגתך ותאמר לה" :נו ,באמת ...הרסתן את
כל הטעם שבחיזור "...ורק אז עצור לשנייה ודמיין
את אמא שלך ,אחותך או בתך .זה יעשה לך קצת
סדר במילים.

כפיר לוי

הטרדה מינית .כאבא
לילדה ,כאזרח פשוט מן
השורה שצורך אקטואליה
דרך  YNETבזמן השימוש
בנוחיות וכגבר נורמטיבי ,אני
מודה שקשה לי עם הנושא
הזה ,קשה ברמה כזאת
שאפילו כוסית ערק לא מצליחה לסדר לי את
המחשבות .לכן החלטתי ,בהחלטה אסטרטגית,
פשוט להתחיל מהסוף:
כגבר נורמטיבי  -זה לא מקובל ,לא מובן וכל
הלאווים שרק אפשר לחשוב עליהם נכנסים
לתוך הקטגוריה הנ”ל .זה מצד אחד .מצד שני ,אני
תוהה האם זה רק אני שמכניס את הידיים עמוק
לכיסים כשאני מדבר עם המזכירה של המנכ”ל
בטלפון ,או לחילופין אומר “בוקר טוב” לכל אשה,
בכל מקום ,ממרחק ביטחון של שני קילומטרים
לפחות ,כשאני מוודא בצעקות שהיא אכן שמעה
שכל מה שאמרתי הוא “בוקר טוב” ולא ,חלילה,

הבינה משהו אחר .האמת היא שהמושג “הטרדה
מינית” הוא רחב כל כך ,שקשה באמת לדעת
איפה עובר הגבול .גבר הוא חיה פשוטה .הוא
מכיר שחור ולבן .את “חמישים גוונים של אפור”
רובנו לא קרא ובכלל -התנהלות גברית בתחום
אפור משולה להתנהגות של חיה במלכודת ,או
במילה אחת -פאניקה.
כצרכן אקטואליה מהנוחיות  -אני מתעכב חצי
דקה על הכותרת ,מצקצק בלשוני ומודיע לחשוד/
נאשם שנבלה גדולה ממנו עוד לא נראתה עלי
אדמות או עד הכותרת הבאה שעוסקת בעניין
דומה .רק הפעם זו נבלה אחרת ...משם אני עובר
ישירות למדורי הספורט ,כי תכלס ,במצב של
היום זה הכי מעניין שיש.
כאבא לילדה  -בכל פעם שמתפרסם מקרה כזה
של הטרדה מינית ,אני מתכווץ רק מהמחשבה
על אותו אב שבתו היא הקורבן .המחשבה על כך
שאותו אב מגלה פתאום שהבת שלו היא א’ או

מ’ ,או כל אות אחרת שמאחוריה מסתתרת אשה,
בחורה או נערה צעירה ,אותה אות שמאחוריה
מסתתרת טראומה לכל החיים ,אותה אות שהיא
הבת הפרטית שלו ,שהוא לא הצליח להגן עליה
למרות שהבטיח אלף פעם ומישהו ברגע אחד פגע
בה ,בציפור נפשו ,בילדה הקטנה שלו .אני חושב
על בתי ,שישנה עכשיו מוגנת בחדרה .הלב שלי
קופא והדם מפסיק לזרום .הגוף נעשה משותק,
ההגיון נגמר ורגש חייתי של נקמה מפעפע ואתו
הדמעות .האב יודע שאין הרבה שהוא יכול או
יוכל לעשות  -רק לתמוך ,לחבק ולבקש סליחה.
האות הפרטית שלו ,הילדה שלו ,היא עכשיו של
כולם .המשטרה ורשויות החוק הן אלה שיטפלו
ובית המשפט הוא זה שיחרוץ דין .עד המקרה
הבא כולם יתעסקו באות הפרטית שלו ,היקרה
לו כל כך ואז ,כשהכל ייגמר ,הוא יישאר לאסוף
את השברים.
כפיר
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