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שלום לכם, תושבים 
יקרים. 

סוף סוף הגיע הגשם 
התקופה  ואתו 
נצבע  הקצרה שבה 
בגוונים  שלנו  הנגב 
של ירוק, האוויר צלול 
העונה  ופרחי  ונקי 
במלוא פריחתם. חודש "דרום אדום" יצא לדרך 
והשנה יש גם לנו חלק נכבד באירועים ובפעילות. 
תענוג לטייל בסופי השבוע, לראות את מוקדי העניין 
ביער להב, דבירה ומתחם צומת בית קמה ולפגוש 
את המוני המבקרים, הבאים ומתלהבים מהמקום 

שבשבילנו הוא בית.

בתחילת  פברואר התקיים במועצה "יום חילופי 
תלמידים  במועצה  מבקרים  זה  ביום  שלטון". 
תחומי  את  מכירים  שונים,  בתחומים  מובילים 

הפעילות ו"נצמדים" לבעלי התפקידים.

של  חשיפה  היא  הזה  היום  של  המטרות  אחת 
הילדים ובני הנוער למכלול השירותים הניתנים 
מנת  על  להיווצר,  היכולים  ולקשרים  במועצה 
לקדם יוזמות שלהם בתחומים שונים ולתת להם 
את חוויית קבלת ההחלטות ותחושת המנהיגות 

הציבורית. 

במליאת הפתיחה פגשתי את דור העתיד שלנו 
ממועצות  ונערים  ילדים   – תפארתו  במלוא 
הילדים".  ו"פרלמנט  התלמידים, תנועות הנוער 
שלוקחים  ופעילים,  מעורבים  אכפתיים,  חבר'ה 
אחריות על חייהם וסביבתם. בשיחה שאלתי את 
הילדים אלו נושאים חשוב להם לקדם ושמחתי 
לשמוע את תגובתם הרצינית והבוגרת: מודעות 
מיניות, פתיחה של מגמת  לנושא של הטרדות 
מוזיקה ב"מבואות הנגב", התייחסות למצוינות ועוד. 
ריגשה אותי במיוחד תשובתו של ילד מלהב שאמר 
שחשוב לו להכיר את הנערים הבדואים הלומדים 
בבית הספר "כוכבי המדבר" הצמוד ללהב ובאים 

לשחק כדורגל במגרש בקיבוץ.

בסיום היום, שמענו במליאת המועצה סקירה של 
עפרה, מנהלת תחום הנוער, על העשייה הענפה 
ושמחנו לראות שרוב הנערים  בחינוך החברתי 
והנערות במועצה שותפים למסגרת כזו או אחרת 

של עשייה חברתית. 

בכל פעם מחדש, אני נרגשת ומאושרת לפגוש את 
ילדינו וגאה במערכות החינוך שלנו. 

כל מי שמכיר אותי ואת המניע שלי לעשות מה שאני 
עושה, יודע כי אני מאמינה בכל לבי שהשותפות 
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SAVE 
the DATE

2.3.2017

בואו להיות שותפים לקביעת עתיד היישוב והאזור!

"כשאהיה גדול" - איך גדלים
ונשארים קהילה

המפגש השני יתקיים ביום חמישי, 2 במרץ 2017 
המפגש השלישי יתקיים ביום חמישי, 23 במרץ 2017 

בשעות 19:30-17:00 במבנה המועצה

ההצטרפות מותנית בהרשמה מראש אצל יפעת יצקן, לשכת המנכ"לית
ifaty@bns.org.il / 08-9915855

האזורית היא מקור כוחנו והדרך הנכונה והיעילה 
ביותר לבנות מקום שראוי לחיות בו, לנו ולילדינו, 
על ידי קידום ופיתוח של המרחב כולו, אך מעבר 
ערכית  מבחינה  שלנו  הקיום  זכות  היא  לכך 
ומוסרית. לכן שמחתי והתחברתי ליוזמה ולרעיון 

של האשכולות האזוריים.

בשנת 2011 החליט משרד הפנים, בתמיכת משרד 
אשכולות  להקמת  קורא  בקול  לצאת  האוצר, 

אזוריים.

ההתארגנות במסגרת של "אשכולות" באה לספק 
רשויות  של  המורכבים  לקשיים  ייחודי  מענה 
מקומיות  ולקדם תפישה אזורית ושיתוף פעולה 
לבין  המקומיות וביניהן  הרשויות  בין  אסטרטגי 

השלטון המרכזי. 

אשכול "הנגב המערבי" הוא אחד מבין חמישה 
תשע  בו  ושותפות  בפריפריה  שקמו  אשכולות 
רשויות – בני שמעון, אשכול, אופקים, מרחבים, 

נתיבות, רהט, שדות נגב, שדרות ושער הנגב. 

לרשויות  מאפשרת  האזורית  השותפות 
להביא לביטוי את יתרון הגודל ומסייעת להתייעלות 
כלכלית בביצוע פעולות משותפות, כגון טיפול 
בפסולת ושירותי וטרינריה. אך חשוב מכך )ומה 
שמעניין אותי בעיקר(, לאשכול יש תפקיד חשוב 
בקידום החיים המשותפים של כולנו במרחב שבו 
יוצר  הזדמנות להיכרות, מפגש  אנו חיים והוא 

ושבירת מחיצות.

האשכול עוסק בפיתוח שירותים ומענים בתחומים 
שונים: חינוך, שירותים חברתיים, איכות הסביבה, 
פיתוח כלכלי ופיתוח אזורי. לצורך כך, מתכנסים 
במסגרת האשכול צוותים מקצועיים רב רשותיים 
אזוריים בתחומים  ופרויקטים  יוזמות  ומקדמים 
אלה. בימים אלה מוביל האשכול תהליך אסטרטגי 
בהשתתפות בעלי תפקידים ברשויות השותפות. 
מטרת התהליך היא להגדיר מכנה משותף למנועי 
צמיחה מחוללי שינוי באזור, שכל הרשויות יכולות 
להתחבר אליו ולהביא למהלך את הערך המוסף 

שלהן. 

מבחינתי, ההצטרפות לאשכול משתלבת באופן 
ישיר עם ערכי המועצה  - כבוד לאחר, מעורבות, 
קהילתיות ומצוינות - ומאפשרת לנו להרחיב את 
מעגלי העשייה וההשפעה על חיינו וחיי שכנינו 

במרחב הנגב.

שלכם,

סיגל

מליאת המועצה – פברואר 2017

ישיבת מליאת המועצה לחודש פברואר 2017 
התקיימה ביום ראשון, 5.2 ונפתחה בסיכום של 
יום חילופי השלטון, שהתקיים באותו יום. במהלך 
היום התלוו בני נוער ממועצת התלמידים והנוער 
השונות  הנוער  תנועות  נציגי  שמעון,  בני  של 
הילדים  פרלמנט  ונציגי  במועצה  הפועלות 
החדש שהוקם השנה, שבו חברים נציגי מועצות 
התלמידים של שלושת בתי הספר היסודיים: 
"ניצני הנגב", "יובלי הנגב" ו"נווה במדבר", לבעלי 
התפקידים במועצה ולמדו על תפקידי המועצה. 
"בעיני היום הזה חשוב", אמרה סיגל מורן, ראשת 
המועצה. "יש לו שתי מטרות: לחשוף את בני 
הנוער והילדים לפעילותה של המועצה וליצור 
ערוץ תקשורת ישיר, כדי שידעו שיש מקום שבו 
הם יכולים להעלות רעיונות, הצעות וביקורת. 
הם זרמו והעלו דברים שמחלקם הופתעתי. כמו 
צורך במצוינות בבית הספר, יותר פעילות בנושא 
של הטרדות מיניות ופתיחה של מגמת מוזיקה 
בבית הספר. אחד הילדים אמר שהוא רוצה יותר 
קשר והיכרות בין ילדי להב לתלמידי בית הספר 

'כוכבי המדבר'."

זואי לוי מלהב, תלמידה בכיתה י"א ויו"ר מועצת 
התלמידים ויובל מגן מבית קמה, תלמידה בכיתה 
התלמידים,  מועצת  יו"ר  כסגנית  המכהנת  ט' 
ממקימות  יובל,  המליאה.  בישיבת  השתתפו 
"כנפיים של קרמבו", סיפרה על הקמת התנועה. 
"זו הפעם הראשונה שנוצר קשר אמיתי בינינו ובין 
שומריה", אמרה יובל. גם זואי ציינה את הצורך 

המועצה.  יישובי  מכל  הנוער  בני  של  בשילוב 
"גם את בני הנוער מחצרים ומנבטים אנחנו לא 
פוגשים בבית הספר או בפעילויות אחה"צ, למרות 

שאנחנו חיים באותה מועצה."

"דיברנו בעבר על יצירת מעגלים נוספים לשילוב 
של חצרים ונבטים. הקשר עם הילדים ובני הנוער 
משומריה זו סוגיה מורכבת יותר. בנוסף לכך שהם 
לומדים מחוץ למועצה, המפגש עם בני הנוער של 
יתר יישובי המועצה אינו פשוט מבחינת ההורים", 
אמרה סיגל והמשיכה בתיאור הפתיחה של סניף 
היה להעביר  "אי אפשר  "כנפיים של קרמבו". 
באמצעות התמונות את החשמל באוויר. זה פשוט 
דבר מדהים. יש היענות גדולה של חונכים ולכן 

פנינו למועצות השכנות שישלחו חניכים." 

עפרה שיר לביא, מנהלת המחלקה לחינוך חברתי 
והאתגרים  הפעילות  את  סקרה  שמעון,  בבני 
של החינוך החברתי. "תנועות הנוער הן אחד 
התחומים הבולטים בשנתיים האחרונות. קרוב 
ל-800 בני נוער חברים בתנועות הנוער הפועלות 
במועצה." "יצרנו שינוי תודעתי", הסבירה סיגל. 
"הבנו שהמרכז החברתי אינו מתאים לכל אחד. 
משאבים  והעברנו  בו  ההשקעה  את  צמצמנו 
השני  המעגל  במקום  אחרות.  לפלטפורמות 
בדגש  המועצה,  מטעם  פעילויות  יש  במרכז, 
על פעילויות שכבתיות. זו ההזדמנות של בני 
הנוער להיפגש גם עם בני גילם שאינם לומדים 
ב'מבואות הנגב', כאשר הבסיס הוא הפעילות 
היישובית. ככל שהפעילות היישובית חזקה יותר, 
קל יותר לחבר אותם לפעילות ברמת המועצה."

ושירות משמעותי  הכנה לקראת שנת שירות 
עומדים גם הם במרכז העשייה. "הצלחנו ליצור 
י"א הם  מסורת", סיפרה עפרה. "כבר בכיתה 
מתחילים לעסוק בנושא ואנחנו מלווים אותם 
לאורך הדרך. אין מספיק מקומות לכולם ואנחנו 
עושים הכל כדי לסייע להם להתקבל. השנה 
'פילת',  מכון  באמצעות  בהכשרה  התחלנו 

שמאפשרת להם לחוות מרכזי הערכה ומיון."

ביישובים  מניעה  צוותי  הקמת  של  הנושא 
נמצא עדיין בפיתוח. "צוותי מניעה קיימים ברוב 
היישובים, אבל לא בכולם", סיפרה טל שם טוב, 
רכזת הדרכה ומניעה במחלקת החינוך החברתי. 
" יש לנו סיטואציות 'אפורות' שאנחנו מתמודדים 
איתן וילדים ובני נוער עם צרכים אחרים. אנחנו 
שמוגדרים  הנוער  בני  עבור  מערכת  יוצרים 
לנו הזדמנות לפנות  יש  ועכשיו  כ'מיינסטרים' 
לאלה שעד היום עסקנו בהם פחות – מבעלי 
צרכים מיוחדים ועד נוער בסיכון - ולהתמודד 
עם ילדים ובני נוער שאינם מוגדרים כנורמטיביים 

ואינם משתלבים במסגרות הרגילות." 

בהמשך הישיבה אישרה המליאה את הרכב 
ועדת הביקורת של גבעות בר ואת תקציב הוועד 
של להב והתקבלה הודעתה של סיגל על העברה 
של אגרת הביוב האחידה לאישורה של רשות 
המים. נועה לוין ריצ'קר, גזברית המועצה, סקרה 
החדש  הקמפוס  בפרויקט  ההתקדמות  את 
ב"מבואות הנגב" וקיבלה את אישור המליאה 
להלוואה בסך 8 מיליון שקלים לצורך המשך 

העבודות בקמפוס. 
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חדשות / נועה זמסקי

אקטיביזם סביבתי בוועדה 
לאיכות הסביבה

ביום רביעי, 8.2, נפגשו חברי הועדה לאיכות 
הסביבה בפעם הראשונה לשנת 2017.

כדי להתחיל את הפעילות ברגל ימין עברו חברי 
הוועדה סדנת אקטיביזם סביבתי בהובלתו של 
בנושא  העוסק  יפה,  תומר  הסביבתי  היועץ 
ללמוד  כדי  חברתית",  סביבתית  "מעורבות 
ולענות על שאלות כמו: איך גורמים לאנשים 
לצאת מהבית למען פעילות סביבתית, מי הם 
השותפים שחשוב לרתום, מה הם השלבים 

החשובים בתכנון ועוד.

שולחנות עגולים
גדלים  איך   – גדול  "כשאהיה  תחת הכותרת 
 ,2.2 חמישי,  ביום  הגיעו  קהילה",  ונשארים 
כמאה בעלי תפקידים ופעילים מיישובי המועצה 
לביה"ס "מבואות הנגב", כדי להיות שותפים 
במפגש "השולחנות העגולים", כחלק מהתהליך 
שנה  כחצי  לפני  שהחל  החדש,  האסטרטגי 
במפגש הוועדים שהתקיים ביוני 2016. בפתח 
המפגש סקרה סיגל מורן, ראשת המועצה, את 
המועצה  שקיימה  האסטרטגיים  התהליכים 
בעבר, את מצבם של המועצה והיישובים והצפי 

לשנים הקרובות בתחומים שונים.

בסיום הסקירה של סיגל התחלקו המשתתפים 
בין ארבעת השולחנות העגולים. מטרת השולחן 
ולדימיר  "תכנון בונה קהילה", בראשותו של 
פיצ'קר, מהנדס המועצה, היא גיבוש עקרונות 
לתכנון המרחב הפיזי בתוך היישובים בראייה 
קהילתית והגעה להסכמה על הכללים לתכנון 
העיצוב העתידי. מטרת השולחן "מערך השירותים 
המוניציפליים בראייה סביבתית", בראשותה של 
הדרה גורפינקל, מנכ"לית המועצה, היא שיפור 
וייעול תפיסת העבודה של מערך השירותים 
המוניציפליים הניתנים על ידי המועצה והיישובים 
וגיבוש עקרונות לסביבה מקיימת בתחומים אלה. 
מטרת השולחן "קהילה של קהילות", בראשותה 
של עידית אטינגר, מנהלת האגף לשירותים 
חברתיים, היא לעסוק באפיון של הקהילתיות 
העתידית וגיבוש דרכים לחיזוקה, תוך קידום 
מודלים של שיתוף פעולה בין המועצה ליישובים 
ובין היישובים לבין עצמם. השולחן "פיתוח אזורי" 
התחלק ל-3 מעגלי משנה, שעסקו בתיירות, 

יזמות וחקלאות. 

המפגשים הבאים יתקיימו ב-2 וב-23 במרץ. 
מליאה מורחבת להצגת התוצרים והחלטה על 

המשך התהליך תתקיים ב-2 באפריל.

באנו לגשר!
בואו לגשר! קורס גישור ייחודי להנהגות יישובים 
נפתח ביום שישי, 27.1, בחדר הישיבות במועצה. 
בקורס משתתפים 18 פעילים בקהילה מיישובי 
ועד, הנהלה, מזכירי  וביניהם חברי  המועצה 
יישובים, פקחי מועצה ועוד. הקורס מתקיים 
ביוזמתם  של מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה 
ותחום הבינוי הקהילתי באגף לשירותים חברתיים 
במועצה, כחלק מחזון המועצה להטמעת שפה 

גישורית בקהילות.

המועצה האזורית בני שמעון שמה לעצמה כיעד 
לטפח ולחזק את בעלי התפקידים הנבחרים 

כלים  להם  ולהעניק  ביישובים  והמקצועיים 
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.

גישור  קורס  המועצה  עבור  נבנה  כך,  מתוך 
דגשים  בשילוב  לתעודה  המסמיך  ייחודי, 
במגזר  מובילים  תפקידים  לבעלי  והתאמות 
הכפרי. הקורס מועבר ע"י מנחה בכירה מקבוצת 
"גבים", מהמובילות בתחום הגישור בישראל 
ובחסות המכללה האקדמית "ספיר". בסיומו 
תוענק למשתתפים שיעמדו בדרישות הנוכחות 

בקורס תעודת מגשר.

ותיקים
פרויקט מפגשים בבית גיל-עד / 

ענת הורביץ
ביום חמישי, 26.1, התקיים מפגש הפתיחה של 
 20 פרויקט "מפגשים", שבמסגרתו נפגשים 
תלמידי כיתות ט' בבית הספר "מבואות הנגב" 
עם ותיקי בית "גיל-עד" במשמר הנגב. זו השנה 
ה-13 שבה מתקיים הפרויקט המקסים הזה, 
המאפשר מפגשים מרגשים ביותר והיכרות בין 

קהילת הוותיקים לקהילת התלמידים.

ט"ו בשבט קהילתי במושב 
נבטים/ רונה פויירינג וסיון שלחין 

ילדי גן "רימון" וגן "תמר" הגיעו לחממה הקהילתית 
ביום רביעי, 8.2 וביחד עם ותיקי היישוב  שתלו 
צמחים, הכינו שתילים, נטעו עץ שקד, קישטו 
אבני גינון, שרו שירים וחגגו יחדיו את חג האילנות. 
החממה הקהילתית בנבטים היא פרויקט משותף 
של תחום הבריאות באגף לשירותים חברתיים, 
המחלקה לשיפור פני היישוב והסביבה, העמותה 
למען הקשיש ומחלקת החינוך החברתי. במסגרת 
הפרויקט מקבלים ותיקי היישוב הכשרה, ליווי 
ואמצעים להקמה והפעלה של חממה קהילתית .
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עפים על זה
נועה זמסקי

תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" היא סיפור 
על הבלתי ייאמן והבלתי אפשרי. תנועת נוער 
שמשלבת בני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים, 
הפועלים יחדיו. סניף התנועה, שנפתח במועצה 
שלנו ב-1.2, הוא סיפור שמותח גם את הגבולות 
הללו. זהו סיפור שיסופר עוד שנים רבות. סיפור 
שיהפוך למיתוס כפול, הן בתנועת הנוער והן 
במועצה האזורית. זהו סיפורם של שלושה בני 
נוער משומריה: אביה מויאל, בן 18, אלחנן חוברה, 
אף הוא בן 18 והלל כלפה בן ה-17. אליהם חברו 
שלוש נערות מהמועצה: יובל מגן, בת 15, מבית 
קמה, מילי גרין, בת 16, מלהבים ובר יהב בת 
ה-17 מלהב, תלמידות "מבואות הנגב", שגברו 
על כל המכשולים והקימו סניף שמונה היום 11 

חניכים ו-46 חונכים.

סיגל מורן, ראשת המועצה, מלאת התלהבות 
מהם ומספרת את הסיפור על הקמת סניף תנועת 
הנוער בכל הזדמנות. אני רוצה לכתוב עליהם 
כתבה לקראת אירוע פתיחת הסניף ומשאירה 
לאביה הודעה. במשך יומיים הוא לא חוזר אלי, 
אבל במקרה אני פוגשת את החבר'ה במשרדי 
מחלקת החינוך החברתי במועצה, כשאני מגיעה 
לעשות שם כתבה על נושא אחר. הם בדרך 
לפגישה עם רב המועצה, הרב גבי קדוש. אם 
הבנתי נכון מה שהם אמרו לי, הם אמורים ללמוד 
ממנו כיצד הם אמורים, כנערים דתיים, לפעול 

שלושה בני נוער משומריה יזמו את הקמתו של סניף 
תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו" במועצה. לשלושת 
הנערים משומריה חברו שלוש בנות מיישובי המועצה 

וביחד הם הצליחו, בזמן שיא, לפתוח את סניף התנועה. 
סיפור על הבלתי ייאמן והבלתי אפשרי

במסגרת מעורבת של דתיים וחילונים, בנים 
ובנות. הם נענים בשמחה להתראיין לכתבה 
וכעת הם יושבים מולי, שלושה בני נוער תוססים, 

ומספרים בשמחה את הסיפור.

שאלות של גדולים
"הרעיון התחיל מכך שיש ביישוב שלנו ילד בן 
גילי עם תסמונת דאון", מספר אביה. "כשהייתי 
צעיר יותר, הייתי הולך אליו פעם בשבוע. היינו 
משחקים, מכינים שיעורי בית, הולכים ביחד 
לרפת. לא משהו מסודר. בכיתה ט' בני הנוער 
ביישוב,  והוא נשאר  יוצאים לפנימיות  אצלנו 
משועמם. חשבתי שצריך למצוא לו מסגרת 

חברתית. רצינו גם להכיר עוד בני נוער במועצה. 
הגענו לכאן לפני עשר שנים, אבל אנחנו לא 
מכירים אף אחד במועצה. ניסיונות להתחבר 
עם המועצה כשלו מסיבות שונות. רצינו שיהיה 

משהו שיש לו בסיס משותף שכולם מאמינים בו, 
לא תנועה כמו 'בני עקיבא' או 'השומר הצעיר', 
אלא משהו שכולם יוכלו להתחבר אליו ודרכו 
נוכל ליצור גיבוש עם בני הנוער במועצה." אביה 
נזכר באח של חבר, שהקים סניף של "כנפיים 
של קרמבו" בקריית שמונה. תנועה א-פוליטית, 
צרכים  בעלי  נוער  לבני  בסיוע  המתמקדת 
מיוחדים, נראתה לו כתשובה הנכונה. "התחלנו 
לשבת, לקרוא ולהתקשר לאנשים ב'כנפיים של 
קרמבו'. שאלנו אותם על תקציבים ועוד שאלות 
שילד לא אמור לשאול. בהתחלה הם היו קצת 

חסרי סבלנות ולא באמת האמינו שנצליח.".

הדמות הראשונה שאיתה יצרו הנערים קשר 
היתה עידית אטינגר, מנהלת האגף לשירותים 
חברתיים במועצה, כדי לדעת כמה ילדים בעלי 
יש במועצה. לאחר מכן הם  צרכים מיוחדים 
יצרו קשר עם המחלקה לחינוך חברתי ודרכה 
קשר עם מועצת הנוער והתלמידים. "כחברת 
מועצת התלמידים של 'מבואות הנגב', קיבלתי 
הודעה שמחפשים בני נוער לגיבוש צוות מוביל 
לתנועה ובר ואני החלטנו להצטרף", מספרת 
מילי. "זה נראה לי מגניב לנסות ולהיכנס למשהו 
כזה, לפתוח תנועת נוער חדשה ולהכיר אנשים 
חדשים." גם יובל קיבלה אותה הודעה. הפגישה 
הראשונה בין השלישייה משומריה לשלישיית 
הבנות ממועצת התלמידים התקיימה בתחילת 
הקיץ בבית הקפה "ארומה" בצומת בית קמה. 
"בהתחלה קצת חששתי. לא ידעתי על מה לדבר 
איתם. ב'מבואות הנגב' אין דתיים וגם לא במעגל 
החברתי שלי ולא ידעתי איך להתנהג איתם. לא 
ידעתי, למשל, שהם שומרי נגיעה וכמעט היתה 
תקרית לא נעימה. עם הזמן אני לומדת על מה 
אפשר לדבר והיום הם חברים שלי" מספרת מילי. 
"מההתחלה זו היתה שיחה חברית מאוד וזה היה 
ממש כיף", ממשיכה יובל. "מהר מאוד הגענו למה 
אנחנו רוצים ומה אנחנו מחפשים ומהר מאוד 
גילינו שהקרח נשבר. הלל אפילו זכר שבכתה 
ז', בביקור בשומריה, התארחנו אצלו בבית ואני 

הייתי הצמחונית ההיא שלא אכלה כלום."

ליפול על ראשת המועצה
צריכים  הם  מה  לעצמם  ביררו  הם  בפגישה 
הבנים  סיגל.  עם  נפגשים  שהם  לפני  להכין 
גילו גם שהסניף אינו כשר. "המטרה הראשונה 
שלנו היתה לשכנע את אנשי המועצה", מספר 
120 אלף שקל.  אלחנן. "זה תקציב רציני של 
עשינו שיעורי בית רציניים מאוד. למדנו מה הם 
הצרכים, מהו התקציב הנדרש ואיך הוא מתחלק 
ואז קבענו פגישה עם סיגל." לפני הפגישה עם 
סיגל, נסעו השישה לפגישה עם אנשי התנועה 
במשרדי התנועה בכפר סבא. "זו היתה נסיעה 
מגבשת מאוד", מספרת יובל. "בהתחלה הייתי  
פסימית מאוד. הם אמרו שגם אם זה יקרה, זה 
ייקח זמן. יצאנו מהפגישה ברצון להוכיח להם 

שזה אכן יקרה."

באמצע יולי, כשהם נרגשים וחוששים, הם נפגשו 
עם סיגל. "זה ליפול פתאום על ראשת המועצה 
עם חתיכת תקציב ואנחנו ילדים", מספר אלחנן. 
"עשינו חזרות מראש וקבענו מה כל אחד אומר 
ומה סיגל תגיד. אמרנו לה שאנחנו לא יוצאים 
מהחדר עם תשובה שלילית." הקליק המכריע 
לה  היו  מאתנו.  התלהבה  ממש  "סיגל  נוצר. 
שאלות, אבל ענינו לה. סגרנו הכל", מספר אביה 
ויובל מוסיפה: "היינו בטוחים שהיא לא תסכים. 
בשנייה שהגענו לתקציב היתה שתיקה כזו והיינו 
בטוחים שהיא תגיד לא, אבל היא ישר אמרה: כן. 

היינו באקסטזה מטורפת."
רבת  ישיבה  התקיימה  ספטמבר  בתחילת 
משתתפים בהשתתפותם של אנשי המועצה 
הקצוות  את  שסגרה  הנוער,  תנועת  ואנשי 
ואפשרה לסניף הצעיר לצאת לדרכו. "מנכ"לית 

אביה: יש ביישוב שלנו ילד בן גילי 
עם תסמונת דאון. כשהייתי צעיר 

יותר, הייתי הולך אליו פעם בשבוע. 
היינו משחקים, מכינים שיעורי בית, 

הולכים ביחד לרפת. בכתה ט' בני 
הנוער אצלנו יוצאים לפנימיות והוא 

נשאר ביישוב, משועמם

יובל: היינו בטוחים שהיא לא תסכים. 
בשנייה שהגענו לתקציב, היתה 

שתיקה כזו והיינו בטוחים שהיא 
תגיד לא, אבל היא ישר אמרה: כן. 

היינו באקסטזה מטורפת

יובל: "בפעולה הראשונה הייתי 
בהתקף חרדה. לא נשמתי מהלחץ 
ומהחשש. לא יכולתי להאמין שזה 

קורה. זה כל כך מרגש. ככל שזה 
גוזל ממני זמן בלילות ובהפסקות 

בבית הספר, החניכים ממלאים אותי 
באושר, שמחה ואנרגיה."

בהלם  היתה  בז'רנו,  הראל  טליה  קרמבו, 
מהנוכחות של כל אנשי המועצה. היו שם סיגל, 
יהודה נגר, המנהל הפורש של אגף החינוך ואמיר 
ברזילי, המנהל החדש, עפרה שיר לביא, מנהלת 
המחלקה לחינוך חברתי ואנחנו", הם מספרים 
בהתרגשות. "אז התחלנו להבין שזה אשכרה 

קורה", מוסיפה יובל. 

בעזרת האגף לשירותים חברתיים גויסו חניכים 
בעלי צרכים מיוחדים. בתנועה מצוותים לכל חניך 
שני חונכים צמודים. בשלב הזה התגייסו בני 
הנוער לגייס את החונכים. "התחלנו לגייס חונכים 
ב'מבואות הנגב' ובמועדוני הנוער ביישובים", 
מספר אביה. "למפגש הראשון הגיעו כ-40 בני 
נוער", מוסיפה יובל. "למרות שבמועצה פועלות 
מסגרות רבות, הצלחנו לגייס חונכים רבים כל כך 
לפתיחת הסניף. זה מדהים", מוסיפה גם איילת 
רוזנברג בת ה-27, הרכזת הבוגרת של הסניף.

הילדים סוחפים
איילת הצטרפה בתחילת דצמבר. היא "המבוגר 
האחראי" - האחראית על הצוות המוביל והגורם 
המקשר בין התנועה למועצה. "כשהגעתי לראיון 
ב'כנפיים של קרמבו', הסיפור כל כך שבה אותי 
שממש רציתי להתקבל. הסיפור של הילדים 
נשמע לי מדהים. הם באמת ילדים מדהימים. אני 
לומדת מהם המון. הם כל הזמן מפתיעים אותי. 
לדוגמה, רמת הבגרות של יובל והדרך שבה היא 
מדברת עם ההורים. אני יושבת בצד ושותקת 
ונותנת לה להוביל את הדברים. אביה מצליח בחן 
ובקסם לחבר את כל הדברים. הוא יושב עם סיגל 
ומדבר איתה כמו שהוא מדבר עם חברים וזה 
הכי מקסים שיש. הם כולם כך: כל הזמן סביב 
הדבר הזה, כל הזמן חושבים ומדברים עליו, 
כולל טלפונים ופגישות. אומנם אני כאן רק בחצי 
משרה, אבל זה סוחף אותי כל השבוע. כל הזמן 
אני אומרת להם שאני אמנם המבוגר האחראי, 
אבל אנחנו עובדים בצוות לכל דבר. כולם שם 

אחד בשביל השני. יש להם כוח רצון ומוטיבציה 
והם מתקתקים. אני עומדת מאחורי הקלעים, 
מוודאת שהדברים נעשים ועושה את העבודה 

שמאחורי הקלעים בין המועצה לתנועה." 

יובל מגן, הצעירה שבחבורה, משמשת כרכזת 
מלא  ענק  קלסר  לי  "יש  ומשפחות.  חניכים 
בטפסים. קלסר שליטה. אני אחראית לכך שכל 
המידע של החניכים יהיה אצלי. כל האישורים, 
הפרטים הבריאותיים והמוגבלויות", היא מספרת. 
"זה המון דברים לעשות: פגישות אצל החניכים 
וקשר עם ההורים. לפעמים אני לא ישנה בלילות. 
בפעולה הראשונה הייתי בהתקף חרדה. לא 
נשמתי מהלחץ ומהחשש. לא יכולתי להאמין 
שזה קורה. זה כל כך מרגש. ככל שזה גוזל ממני 
זמן בלילות ובהפסקות בבית הספר, החניכים 

ממלאים אותי באושר, שמחה ואנרגיה." 

עוסקים במה שחשוב
על החיבור שנוצר בצוות המוביל מספרת איילת: 
"השיח ביניהם מדהים. בסיום הגיוס הלל ויובל 
ישבו ביחד והתחילו לדבר על פוליטיקה. הם 
באים מקצוות שונים, אבל הדיון התנהל בפתיחות 
ובנעימות. התמוגגתי מהאופן שבו הם דיברו. הם 
הקשיבו ולא ישר סתרו ותקפו. המטרה של 'כנפיים 
של קרמבו' מאחדת אותם. יש עניין של שמירת 
נגיעה ואנחנו מקפידים מאוד לשמור על כך גם 
בפעולות. גם את שמירת השבת מכבדים. כשיובל 
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בקשה בווטסאפ לשמור שבת, זה ריגש מאוד את 
החבר'ה. כל אחד הביא אתו עולם ומלואו."

"יש הבנה גדולה בין כולם", אומר אלחנן. "יש 
אחדות מדהימה, למרות שבאנו מעולמות ממש 
שונים ויש הרבה על מה להתווכח, אנחנו בוחרים 
לעסוק במה שחשוב." "אנחנו מדברים בעיקר 
על הסניף", מוסיפה מילי. "יש דברים שאנחנו 
משתדלים שלא לדבר עליהם - בכל הקשור 
לדת ופוליטיקה. אנחנו באים מתפישות עולם 
שונות. לפעמים טוב לדבר על דברים כאלה, אבל 
אנחנו מעדיפים להימנע מכך, כדי לא להיכנס 
לוויכוחים. באחד הגיוסים דווקא דיברנו על כך 
וזה לא היה נורא כל כך. עכשיו אני הרבה פחות 
לחוצה ממה שהייתי לפני כן. אנחנו לוקחים את 

זה בקטע הטוב". 

"הקשר עם החברה משומריה הרבה יותר טוב 
ממה שחשבתי שיהיה", אומרת יובל. "יש לי דעות 
שונות מאוד משלהם כמעט בכל נושא ולמרות 
זאת נוצר בינינו קשר חברי. אנחנו מדברים שעות 
בווטסאפ. אני מדברת איתם יותר מאשר עם 
החברות. יש לנו כבר בדיחות פנימיות. זו לא 
היתה הפעם הראשונה שבה אני פוגשת דתיים, 
כי יש דתיים במשפחה שלי ולכן. זה לא היה לי 
כל כך מוזר. אנחנו מנהלים לפעמים ויכוחים על 
פוליטיקה ונושאים אקטואליים, אבל זה לא נשמע 
כמו ריב. זה דבר שאני אוהבת מאוד בקבוצה 
הזו. אומנם לא לחצתי יד לבנים, אבל היום הם 

חברים שלי לכל דבר."

הסניף ה-55
"כנפיים של  בני שמעון של תנועת  סניף 
התנועה.  של  ה-55  הסניף  הוא  קרמבו" 
התנועה מחולקת ל-3 מחוזות. בראש כל 
מחוז עומד מנהל מחוז ולצדו רכזת הדרכה 
המקצוע  אנשי  מיוחדים,  צרכים  ורכזת 
שעובדים מול הסניפים. לכל סניף יש רכז 
בוגר ומרכז סניף. איילת רוזנברג היא הרכזת 
הבוגרת של סניף בני שמעון ואביה מויאל 
הוא מרכז הסניף. הצוות המוביל מורכב 
מרכזת הדרכה, עטרת כלפה, אחותו של 
הלל כלפה, רכזת חונכים, הדר מויאל, אחותו 
של אביה, רכזת חניכים ומשפחות, יובל מגן, 
רכזת קבוצת ח"צ )חונכים  צעירים(, מילי גרין 
ואלחנן חוברה בן ה-18 משומריה משמש 

כרכז תקשורת ומדריך חונכים.

בסניף בני שמעון, הפועל בבית הספר "ניצני 
הנגב" בבית קמה, שהוא מתחם נגיש, יש 
10 חניכים מבני שמעון  11 חניכים.  היום 
וחניך אחד שבא מחוץ למועצה. החניכים הם 
ילדים בעלי צרכים מיוחדים ומגבלות פיזיות 
וקוגניטיביות, כמו תסמונת דאון, אוטיזם, 
שיתוק מוחין ומוגבלויות שונות, בגילאי 7 עד 
21. לכל חניך מוצמדים שני חונכים, בני נוער 
ללא מוגבלויות. במהלך הפעילות מתווכים 
בפעולה.  המתרחש  את  לחניך  החונכים 
וגורמים  "החונכים נמצאים שם בשבילם 
להם להרגיש כמו שאר בני הנוער", מסבירה 
איילת. "הם עוזרים להם ליצור אינטראקציה 
חברתית, לעודד ולשמח. מהרגע שהחניכים 
מגיעים לסניף, הם צמודים אליהם כל הזמן. 
לכל קבוצה יש שני מדריכים וחונכים מסייעים 
שאינם צמודים לחניך מסוים. בנוסף לכך 
פועלת בסניף קבוצת ח"צ, חונכים צעירים, 
הכנה  שנת  שעוברים  ז',  שכבה  תלמידי 

לחונכות. לשכבת ח"צ מתלווה חניך מתפקד 
שאינו נזקק לחונך והקבוצה עוברת פעילויות 

המשקפות את ערכי התנועה.

של  דקות  בעשר  מתחילה  פעולה  כל 
"מוראלים", שירי פעולה היתוליים להגברת 
מורל הקבוצה ולאחר מכן "זמן קרמבו", זמן 
אישי של חונכים וחניכים. אחרי שעתיים 
החניכים עולים להסעות והחונכים נשארים 
לפעילות שלהם, שנמשכת כשעה. "זה גם 
סוג של פילטר ואוורור למה שהם חוו עם 
החניכים וגם זמן שמיועד לכיף משלהם", 

מסבירה איילת.

את  החונכים  ממלאים  הפעולה,  בסיום 
יומן המסע של החניכים. הם מתעדים את 
ההורים.  עם  לתקשורת  כדרך  הפעולה 
"המטרה היא שיהיה קשר צמוד בין ההורים 
לחונכים ולחניכים. אנחנו שמחים לרשום שם 
גם את הדברים הקטנים ביותר", מדגישה 
איילת. "אנחנו יודעים שקשה להורים לשחרר, 
במיוחד כשהילדים שלהם נמצאים בידיים של 
בני נוער והם תמיד יכולים לבוא לפעולות, 

בתיאום אתנו." 

איילת מלאת תשבחות לשיתוף הפעולה 
מטעם המועצה. "סיגל מדהימה. משתפת 
פעולה, מקדמת ודוחפת. אכפת לה מאוד. 
מכיוון שיש במועצה מספר מוגבל של ילדים 
בעלי צרכים מיוחדים ולא כולם עדיין סומכים 
עלינו, פנתה סיגל למועצות נוספות", מספרת 
איילת. "לתנועת נוער יש תמיד משמעות, 
אבל כאן יש ערך מוסף. החונכים נותנים 
המון, אבל גם יקבלו הרבה בחזרה וזה דבר 
שהם לא יקבלו לעולם בתנועת נוער אחרת." 

ביום חמישי, 2.2.2017, זכתה נבחרת הרובוטיקה 
של ביה"ס "ניצני הנגב" בבית קמה במקום השני 
בתחרות ארצית. בתחרות, שהנושא המרכזי שלה 
היה "בעלי חיים", השתתפו 48 בתי ספר יסודיים 
וחטיבות ביניים. במהלך התחרות נדרשו הילדים 
להתייחס לשלוש קטגוריות: פרויקט חקר העוסק 
באינטראקציה בין בעלי חיים לבני אדם, שיתוף 
פעולה ועבודת צוות, ערכים שבהם דוגל איגוד 
הרובוטיקה הבינלאומי ותכנות רובוט לביצוע 
משימות הקשורות לבעלי חיים. ילדי הנבחרת 
בנו רובוט המסוגל לבצע מספר משימות בעזרת 
זרוע אוניברסלית ומודולרית, המסוגלת לבצע 
מספר משימות בו בזמן. בזכות המודולאריות של 
הזרוע, ניתן היה לפרקה ולהרכיבה במהירות, על 
מנת לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו בתחרות. 
חשוב לציין כי כל 15 ילדי הנבחרת, ללא יוצא מן 

הכלל, לקחו חלק בתחרות.

עינב  למדעים,  המורה  מובילה  הנבחרת  את 
הלימי, "ההשתתפות בתחרות היא חוויה מעצימה, 
מלמדת ומעשירה", אומרת עינב. "אני נהנית מאוד 
לקחת חלק וללוות את הקבוצה. מגיע להם כל 

הכבוד על ההתמדה ועל ההישג המרשים".

שנה שנייה
נבחרת הרובוטיקה של "ניצני הנגב" פועלת זו 

תלמידי "ניצני הנגב" אלופים 
ברובוטיקה

זיוה נבון

בית הספר "ניצני הנגב" גאה להציג את נבחרת הרובוטיקה. חושבים, חוקרים ומתכנתים ואפילו מגיעים להישגים: מקום 
שני בתכנון מכני של רובוט.

השנה השנייה בבית הספר. הנבחרת מקנה 
לילדים ידע בתכנות ובפתרון בעיות באמצעות 
מערכת טכנולוגית מבוקרת מחשב. במהלך 
המפגשים נחשפים הילדים למגוון פעילויות 
המפתחות יכולת חשיבה מסדר גבוה ופיתוח 
מיומנויות בפתרון בעיות. אחדים מהורי הילדים 
מסייעים  בהתנדבות,  שישי  יום  מדי  מגיעים 
מלאים  שותפים  ומהווים  הפרויקט  בקידום 
להצלחת התוכנית. השנה ההורים המתנדבים 

הם אבי אלמעלם ומעוז מדמוני.

הרפת כיתרון יחסי
עמית בהריר, תלמיד כתה ה' וחבר בנבחרת 
הרובוטיקה מספר על תהליך החקר שעברו 
הילדים: "התבקשנו  להמציא מוצר שאמור 
לעזור לאינטראקציה בין בעלי חיים ובני אדם. 
כל חברי הקבוצה החליטו פה אחד כי מכיוון 
שיש בקיבוץ רפת, זה יהיה היתרון היחסי שלנו 
בתחרות ולכן כדאי להתמקד בה. בחרנו לעזור 
לרפתנים להתמודד עם בעיית הצואה של 
הפרות בזמן החליבה. חשבנו ששקית לאיסוף 
הצואה תהיה משמעותית מאוד ותיתן פתרון 
לבעיה." עמית שמח מאוד לקחת חלק בקבוצה 
ולהיות שותף לתהליכים וללמידה מסוג אחר. 
את התחרות הוא מתאר כחוויה יוצאת דופן, 
מהנה ומאתגרת. עיקר השמחה, בסופו של 

דבר, הוא הזכייה המרשימה  במקום השני, 
זכייה שהסבה לו אושר רב והיה בה תגמול 

על העבודה הקשה.

איגוד הרובוטיקה העולמי:
FIRST הוא ארגון בינלאומי ללא מטרות רווח 
שייעודו עידוד בני נוער לעסוק במדע וטכנולוגיה. 
הארגון הוקם לפני כ-20 שנה על ידי היזם דין 
קיימן. כ-400,000 תלמידים וכ-200,000 מורים, 
מדריכים ומתנדבים משתתפים בפעילויות 
האיגוד מדי שנה. הפעילות מגיעה לשיאה 
בתחרות רובוטיקה בינלאומית, שבה זוכות 
הקבוצות המשתתפות להערכה רבה, שיפור 
הביטחון העצמי, יצירת קשרים חדשים ולעיתים 

אף לגלות מסלול קריירה עתידי.

ומשלב   2005 FIRST Israel הוקם בשנת 
כ-10,000 ילדים ובני נוער מכל רחבי הארץ. 
הפרויקט מתקיים בסיועם של הורים, מורים, 
הציבורית,  מהקהילה  ומתנדבים  מדריכים 
האקדמית והעסקית. התמיכה הפיננסית של 
גופים וחברות בארץ ובארה"ב מבטיחה את 
המשך קיומה של פעילות חיונית זו לעתידה 

של מדינת ישראל.
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 נקודת שיוויון / עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

נשים משלנו

לעבוד רק עם נשים, כדי להימנע מתהיות 
ואי נעימויות. היו כאלה בתחילת הדרך וכדי 
‘אפורים’, העדפתי  שלא להיקלע למצבים 
לוותר על טיפול בלקוחות גברים. האתגרים 
הם לחלק את הזמן בצורה ברורה, לשמור 
תמיד על סופר מקצועיות, להיות מוכנה לכל 
שאלה, לפעול מתוך קבלה עצמית ולוותר 
על ביקורת עצמית ועל שיפוטיות. על אשה 
עצמאית להיות בתנועה מתמדת כדי לממש 
את עצמה, לעשות את מה שהיא אוהבת וגם 

להתפרנס מזה.”

להיות אשה שהיא אם חד-הורית:
 עינב גלזר, קבוץ דביר. תכשיטנית
)סטודיו “אדמה”( ואמא לתאומים.

להיות  זה  חד-הורית  אם  שהיא  אשה  “להיות 
ימים בשבוע. הזמן   7 24 שעות ביממה,  אמא 
שלי, הן הזמן הפנוי והן הזמן המקצועי, מוכתב 
כולו משיקולים הקשורים בילדים שלי. לא מדובר 
רק בהיבט הפיזי של הימצאות איתם כל הזמן, 
אלא גם בהיבט הנפשי, שכולל ראייה רחבה יותר, 
עתידית יותר ונשית יותר. בשבילי הילדים שלי הם 
עצם המהות הנשית שלי. הגוף הנשי שלי נתן לי 
מתנה וגם הגידול שלהם הוא הפעולה הנשית 
ביותר שניתן לעשות: ההנקה, הגידול, התמיכה. 

יום האשה החל החודש הוא יום של חגיגה 
על  הצבעה  הנשיים  ההישגים  ציון  נשית, 
היום  בנשים.  הקשורים  חברתיים  ליקויים 

להיות אשה עצמאית:
איילת רונה טל, מושב תאשור, מטפלת 

הוליסטית, מתקשרת והילרית, אמא ל-5.

בראש  זה  כעצמאית  העובדת  אשה  “להיות 
ברזל  למשמעת  מחויבת  להיות  ובראשונה 
עצמית. אחרת את ‘זולגת’ לענייני הבית והילדים. 
זה להיות מספיק אסרטיבית כדי למצוא את 
המקום המדויק שבו שיתייחסו אלייך ברצינות 
אבל לא תהווי איום. לחשוב פעמיים על לבוש 
ועל מה הוא עלול לשדר מעבר למקצועיות. 
בעבודה כמו שלי, שמחייבת מגע גופני, בחרתי 

נשים עצמאיות בישראל
 נשים עצמאיות בישראל משתכרות כ-30% פחות 
מגברים עצמאיים ובכך מציבה ישראל את עצמה 
במקום האחרון  במדינות האיחוד האירופי. גם 
כאשר נבחן את שיעורן של נשים עצמאיות מכלל 
המועסקים והמועסקות בחברה נקבל נתון דומה. 
בעוד בעולם המערבי אחת מכל 10 נשים עובדות 

מצוין בעולם בכל שנה ב-8.3 וגם אנחנו, 
כיום  חיקינו  אל  אותו  אימצנו  בישראל, 

של חגיגה נשית.

מהאוכלוסייה  כ-50%  מהוות  נשים 
היא  אלינו  ההתייחסות  ועדיין  בארץ 
הסיבה  ביותר.  הגדול  המיעוט  כאל 
בכל  מצויות  שאנחנו  בכך  נעוצה  לכך 
קבוצה באוכלוסייה: שכירות ועצמאיות, 
מנהלות, פועלות ומובטלות... אנחנו בכל 
מקום וגם חלק מכל קבוצה, בין אם היא 

קבוצה  כאשר  חלשה.  אם  ובין  חזקה 
המציאות,  מלמדת  כך  מאפליה,  סובלת 
כפולה,  מאפליה  סובלות  שבה  הנשים 
הן בשל שייכותן לקבוצה והן בשל היותן 

נשים.

להאיר  האשה,  יום  לכבוד  בחרתי,  לכן 
ולהכיר נשים תושבות המועצה האזורית 
איך  ולבדוק  משלנו”  “נשים  שמעון,  בני 
נשים  סיסמאות,  בלי  באמת,  אנחנו 

בישראל 2017. 

4% מכלל  היא עצמאית, במדינת ישראל רק 
המועסקות הן עצמאיות. חשוב לציין שהנתון 
משתנה ומספר הנשים העצמאיות עולה משנה 
לשנה, בעיקר בעקבות העלייה במספרן של 
נשים בעלות תארים אקדמיים מתקדמים שאינן 
מוצאות את מקומן כשכירות בעולם התעסוקה. 
על אף השינויים הרבים בעולם העבודה, מרבית 
הנשים העצמאיות, כ-70%, עוסקות במקצועות 

טיפול ובמתן שירותים. מקצועות כגון טיפול, 
קוסמטיקה וַסָּפרּות, הוראה וניקיון הם המקצועות 
הנפוצים ביותר בקרב נשים עצמאיות. נקודה 
ניתן למצוא בכך שנשים  מעניינת למחשבה 
רשומות רק על 10% מההמצאות והחידושים 
מועסקות  אמנם  נשים  בישראל.  הנרשמים 
הנשים  שיעור  אבל  הממציאות,  בחברות 

שמקימות חברות כאלה בעצמן נמוך ביותר.

שיעור הרופאות בישראל
שיעור הרופאות בקרב כלל הרופאים מתחת לגיל 
45  עומד על מעל 50%, כלומר, מספר הנשים 
שמסיימות לימודי רפואה בשנים האחרונות עלה 
זה מכבר על מספר הגברים. שיעור הרופאות 
בישראל עומד על 35% מכלל הרופאים ועדיין 

נשים רופאות משתכרות פחות ומקודמות פחות. 
מתוך 25 בתי חולים ציבוריים בישראל, רק שניים 
מנוהלים על-ידי נשים. ככל הנראה, הנתון הזה 
אינו עומד להשתנות באורח משמעותי, לפחות 
לא בשנים הקרובות, כיוון שרוב תפקידי הניהול 
הבכירים ודרגי הביניים בבתי החולים מאוישים גם 

הם ע”י רופאים גברים. נשים בוחרות התמחויות 

בתחומי הרפואה הפנימית, הילדים והמשפחה, 

המאופיינים במגע רב יותר עם מטופלים ואינם 

מחייבים שעות עבודה רבות, יחסית. לאחרונה 

ניכרת כניסה נשית גם במקצועות ה”כירורגיה  

הקטנה” - עיניים, אף אוזן גרון וגינקולוגיה. 

להיות אשה שהיא רופאה:
נועה שני שרם, גבעות בר. רופאה 

אונקולוגית, אמא ל-4.

בבית  אותי  “הרופאות הבכירות שחינכו 
יצרו את  16 שנים,  הספר לרפואה לפני 
‘אשה’  המילה  את  לשכוח  שיש  הרושם 
במקצוע, כדי להתנהל טוב יותר בעולם 
של גברים. אני )ויש עוד כמותי( בחרתי לא 

לותר על המילה ‘אשה’, לנסות להתנהל איתה 
בעולם הזה ולמצוא את ההתאמה והגמישות 
הנדרשות. יותר מכך, בחרתי לנסות ללמד 
את המערכת שאפשר להיות גם אשה וגם 
רופאה והתוצאה אינה פחות טובה. הדרך לאזן 
את שתי המילים הללו ולהפוך את השילוב 
לאפשרי עודה ארוכה ומורכבת מצעדים קטנים 

ומבחירות קטנות, הנעשות בזו אחר זו.” 

אמהות לילדים עם צרכים מיוחדים
מיוחדים מתמודדים  לילדים  או  לילדות  הורים 
רגשית, חברתית  מיוחדים מבחינה  עם קשיים 
וכלכלית. הטיפול בילדה או בילד המיוחד מחייב 
פעמים רבות היערכות משפחתית מיוחדת גם 
בתחום התעסוקתי. מחקרים מראים כי במדינת 

ישראל מצבן של אמהות לילדות ולילדים מיוחדים 
קשה יותר ממצבם של אבות, בעיקר מכיוון ששוק 
העבודה בנוי כך שהנשים הן אלה המשלמות את 
מחיר מחויבותן לשוק העבודה. נשים שהן אמהות 
לילדות ולילדים מיוחדים נוטות לצמצם את היקף 
עבודתן ולוותר על קידום, על שעות נוספות, על 

עיסוקים התואמים את השכלתן ולעיתים אף על 
יציאה לעבודה כדי לטפל בילדה או בילד המיוחד. 
מרבית האבות נוהגים בדרך הפוכה. הם מקטינים 
את מעורבותם בחיי המשפחה ומשקיעים יותר זמן 
בעבודה. כתוצאה מכך, הנטל על האמהות גדל וכך 

גם מצוקתן הרגשית.

להיות אשה שהיא אמא לילד מיוחד:
אורלי בראד, גבעות בר., שכירה ואמא ל-3. 

“להיות אשה ואמא לילד מיוחד, יחד עם ילדים 
נוספים בבית, זה אומר שאת אמא שדואגת תמיד 
לאחד מהילדים קצת יותר. בעיקר, יש תמיד 
נוכחות של דאגה עתידית למה שיהיה כשאני כבר 
לא אהיה כאן והוא יצטרך להתמודד בעצמו עם 
החיים ומי יהיו הדמויות שיסייעו לו לתפקד בחיי 
היום יום. מרוץ החיים הוא אינטנסיבי יותר. יש 

יותר מטלות ויותר אתגרים. למרות שהאחריות 
ההורית היא אחריות משותפת, האשה היא זו 
שמובילה את הקשר עם הילדים, נותנת את 
ה”טאץ האחרון” ומתחברת לרגשותיו של הילד. 
כדי להבין ילד מיוחד יש לדובב אותו ואשה, 
בעיני, יכולה לעשות את זה טוב יותר. זה טבעי 
לה יותר. אצלי, להיות אשה זה להיות אמא. יש 
לי פחות זמן להיות אשה בפני עצמה, פחות 
זמן לעצמי ופחות זמן לחשוב על דברים שאולי 

הייתי רוצה לעצמי, כאשה.”

נשים חד-הוריות
בראש כ-90% מהמשפחות החד-הוריות בישראל 
עומדת אשה. הסיבות לכך הן רבות - חברתיות, 
כלכליות ודתיות. באופן כללי ניתן לציין, כי אחוז 
המשפחות החד-הוריות בישראל גדל בקצב מהיר 

כתוצאה מהיחלשות הסטיגמות החברתיות, 
העלייה באחוז הגירושין, העלייה במספר הרווקים 
והרווקות הבוחרים לוותר על זוגיות ולגדל ילדה 
או ילד לבד ועוד סיבות מסיבות שונות. להביא ילד 
לעולם לבד זה כבר אינו טאבו. ככל שגדל אחוז 
המשפחות החד-הוריות, כך גם מתרבים החוקים 

המגנים על המשפחות הללו ומעניקים לעומדת 
או לעומד בראשן זכויות, שרובן עדיין מצוי בתחום 
הזכויות הכלכליות. זכויות אלה הן חשובות, מכיוון 
שפרנסתן של המשפחות החד-הוריות מתבססת 
על מפרנסת או מפרנס יחיד, הנושאים לבדם הן 

בגידול הילדים והן בנטל משק הבית.

אני חושבת שאשה זקוקה לחברה יותר מגבר. 
אנחנו מילוליות יותר, מדברות על מה שקורה 
לנו. חד-הוריּות, גם אם את, כמוני, בקשר טוב 
עם הגרוש  שלך)אם יש לך(, זו עדיין מציאות 
בודדת. עלייך  ללמוד לנשום לבד, להרגיע את 
עצמך ואת הילדים לבד, להחליט לבד. גם בעסק 
שלי אני לא יכולה להביא את עצמי לידי ביטוי 
מקסימלי, כי קשה לי להתמקד בעצמי. אני 
צריכה להיות שם בשבילם, אני רוצה להיות שם 
בשבילם. לכן חזרתי לקיבוץ. חזרתי הביתה גם 
כדי לגדל את הילדים שלי במקום ביתי יותר וגם 
כדי להיות חלק מקהילה, להפחית את הלבד 

שבחד-הוריות ולהגיע למקום של צמיחה.
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וחצי,  שבע  בת  מדביר,  פרנקל  אביגיל 
"יובלי הנגב",  ב' בבית הספר  תלמידת כתה 
קרקע  התעמלות  לחוג  ללכת  מאד  אוהבת 
גם  היא  ורביעי.  שני  בימי  בשבוע,  פעמיים 
רופאה  להיות  ורוצה  בטושים  לצייר  אוהבת 
להיות  גם  רוצה  אביגיל  גדולה.  כשתהיה 
השלישית  בפעם  בשחמט  ישראל  אלופת 
ברציפות, אחרי שבשנתיים האחרונות זכתה 
לילדים  ישראל  באליפות  ברציפות  פעמיים 
את  אביגיל  תייצג  הזכייה,  בעקבות  בגילה. 
ישראל באליפות אירופה, שתתקיים בתחילת 
ספטמבר ברומניה. "זה כיף להיות בתחרות 
ואז אני במקום  כי לפעמים אני מנצחת  כזו, 

הראשון", היא מספרת.

חמוד",  וזה  מאוד  זה  את  אוהבת  "אביגיל 
לה  "יש  אביגיל.  של  אמא  טל,  מספרת 
ולנצח. אחרי משחק בחוג  מוטיבציה לשחק 
שלה  אבא  עם  ולשבת  לבוא  אוהבת  היא 
חיה  ממש  היא  במשחק.  היה  מה  לו  ולספר 
אותה,  להכריח  צריכים  לא  אנחנו  זה.  את 
אני  לה.  להציק  או  הראש  על  לה  לשבת 
חושבת שמכיוון שהיא כל כך אוהבת שחמט, 

היא גם טובה בזה". 

שלוש  לפני  שחמט  לשחק  התחילה  אביגיל 

אחותה  בעקבות  ארבע,  בגיל  וחצי,  שנים 
הגדולה איה, היום בת אחת עשרה, תלמידת 
כיתה ו' ב"יובלי הנגב". כשצבי פרנקל, אביהן 
של הבנות ומדריך שחמט בעברו, שיחק עם 
ומגלה  אליהם  מצטרפת  אביגיל  היתה  איה, 
"איה התחילה עם השחמט",  עניין במשחק. 
מספרת האם טל, "אבל אצלה זה קרה בגיל 
בין  וחצי,  שמונה  בת  כשהיתה  יותר,  מאוחר 
כיתה ב' ו-ג'. לפני כן זה לא עניין אותה. איה 
שיחקה שחמט והיתה שחקנית טובה מאוד, 
אבל היום היא מעדיפה חידות שחמט על פני 

המשחק עצמו." 

אני  וגם  שיחקו  ואחותי  שלי  "אבא 
ומעניין.  כיף  לי  נראה  זה  רציתי. 
לא  כי  קשה,  קצת  היה  זה  בהתחלה 
ידעתי דברים, אבל היה לי קל ללמוד 
מספרת  הכלים",  של  השמות  את 

אביגיל.

הקטנה,  האחות  אביגיל,  החלה  מאוד  מהר 
על  נדלקה  "אביגיל  במשחק.  עניין  לגלות 
העניין כשהיא ראתה את צביקה משחק עם 
"אבא  מוסיפה:  ואביגיל  טל.  מספרת  איה", 
שלי ואחותי שיחקו וגם אני רציתי. זה נראה 

לי כיף ומעניין. בהתחלה זה היה קצת קשה, 
כי לא ידעתי דברים, אבל היה לי קל ללמוד 

את השמות של הכלים." 

אביגיל  החלה  חובה,  טרום  לגן  כשהגיעה 
הכי  אז  היתה  "היא  מסודר.  במועדון  לשחק 
משחקת  אביגיל  היום  טל.  נזכרת  קטנה" 
השחמט  במועדון  וחמישי  ראשון  בימים 
בבאר שבע ובימי שישי בקיבוץ להב. "המקום 
המרכזי הוא המועדון בבאר שבע" ,מסבירה 
טל. "יש שם מנהלת מעולה בשם אילנה דוד. 
יש  במועדון אפשר לפגוש את כל הגילאים. 
דינמיקה חביבה כזו. בשעות שבהן מתקיים 
משחק חופשי ולא בקבוצות הגילאים, אביגיל 
המורה   .90 בן  שחקן  עם  גם  לשחק  יכולה 
שלה הוא מיכאל קליינבורג ולאחרונה הוא גם 
מגיע אלינו פעם בשבוע. הוא ואביגיל יושבים 
בסלון זה מול זו ומשחקים. אביגיל לומדת גם 
שהוא  קרסיק,  יבגני  כמו  אחרים,  מורים  עם 

המורה בלהב וגם אילנה מלמדת לפעמים."

היא  ספורטיבית.  רוח  יש  "לאביגיל 
שמחה מאד כשהיא מנצחת, אבל גם 
יודעת לקבל הפסדים ברוח טובה מבלי 
שזה יגרום לה ליפול, מה שגורם לנו 

תחושה שזה נכון וטוב."

"בדרך כלל לא ממליצים לקחת ילדים לחוג 
לשחק  החלה  אביגיל  א'.  כתה  לפני  שחמט 
מאוד  מוקדם  כגיל   שנחשב  ארבע,  בגיל 
טל.  מספרת  ואחותה",  אביה  בזכות  וזאת 
"אילו המשחק לא היה כבר קיים במשפחה 
ולא היינו רואים את הכישרון שלה וכמה היא 
אוהבת ומבינה את המשחק, לא היינו לוקחים 
השחמט  כזה.  בגיל  שחמט  לחוג  אותה 
זה  שמפסיד.  מי  יש  שתמיד  כך  על  מבוסס 
לרצות  ולא  להתאכזב  לילדים  לגרום  עלול 
כשרונות.  מפספסים  כך  לשחק.  להמשיך 
שמחה  היא  ספורטיבית.  רוח  יש  לאביגיל 
לקבל  יודעת  גם  אבל  מנצחת,  כשהיא  מאד 
לה  יגרום  שזה  מבלי  טובה  ברוח  הפסדים 
ליפול, מה שגורם לנו תחושה שזה נכון וטוב. 
הפסדים  לקבל  מתקשה  היתה  היא  אילו 
והיינו רואים שהפסד מטלטל אותה, היא לא 
שהיא  רואים  אבל  לשחק,  ממשיכה  היתה 
אותם  לוקחת  הפסדים,  עם  יפה  מתמודדת 
במהלך  לחימה  רוח  ומפגינה  בקלילות 

המשחקים."  

אביגיל: "אני הכי אוהבת לנצח", היא 
אומרת לי בקול שקט. "אני גם אוהבת 
למשל  בשחמט,  תרגילים  לעשות 

להרוויח מלכה או לעשות מזלג."

קצת  וללמוד  אביגיל  עם  לדבר  מנסה  אני 
למשחק  אהבתה  על  ממנה  לשמוע  עליה. 
היא  ואיך  כשניצחה  הרגישה  איך  השחמט, 
משחקת  כשאינה  זמנה  את  לבלות  אוהבת 
ומדברת  מחייכת  מולי,  יושבת  היא  שחמט. 
בקול שקט כל כך שמאלץ אותי לבקש ממנה 
לחזור על המשפטים הקצרים שהיא אומרת. 
"היא בדרך כלל ילדה קופצנית ומלאה שמחת 
מתרגשת  כנראה  "היא  טל.  אומרת  חיים", 
נרגשת.  שאביגיל  רואים  ספק  ללא  מאוד." 
להמשיך  אפשרות  שאין  מבינה  שאני  לפני 
בעבודות  להמשיך  לדרכה,  אותה  ושולחת 
היא  שהגעתי,  לפני  בהן  שעסקה  ההדבקה 
בכל זאת מספיקה לספר לי קצת. "אני הכי 
שקט.  בקול  אומרת  היא  לנצח",  אוהבת 
בשחמט,  תרגילים  לעשות  אוהבת  גם  "אני 
מזלג."  לעשות  או  מלכה  להרוויח  למשל 
מאיימים  שבה  פעולה  זו  מסתבר,  כך  מזלג, 
על שני כלים בעת ובעונה אחת "היריב חייב 
ואז אוכלים את השני",  לברוח עם כלי אחד 
בגביע  לזכות  כיף  "היה  אביגיל.  לי  מסבירה 

אבל  שאנצח,  חשבתי  לא  כי  שלי,  הראשון 
שמחתי יותר באליפות השנייה, כי השתתפו 
היתה  האליפות  יותר.  טובים  שחקנים  בה 
בראשון לציון והיו כמה גילאים. בגיל שלי היו 
שני  ימים,  כמה  נמשכה  האליפות  ילדים.   8

משחקים בכל יום." 

האליפות השנייה שבה זכתה אביגיל נערכה 
לאורך  ונמשכה  לציון  בראשון  החנוכה  בחג 
רוב ימי החג. "בגיל כזה מדובר בהתמסרות 
ומחויבות רבה", מספרים ההורים. "התחרויות 
אשדוד,  אחר:  במקום  פעם  בכל  מתקיימות 
ימי  כל  במשך  לציון.  ראשון  או  ירושלים, 
בוקר  בכל  במקום  להתייצב  יש  התחרות 
והתחרות נמשכת עד שעות אחר הצהריים. 
למעט היום הראשון של חופשת החנוכה, כל 
ואביגיל  האליפות  במשחקי  הושקעו  הימים 
נסעה מדי יום ובילתה שם ימים שלמים. יש 
משחק  כל  של  בסיומו  בשחמט.  נכון  חינוך 

אלופה!
אביגיל פרנקל מדביר אוהבת לצייר בטושים וללכת לחוגים בהתעמלות 

קרקע ובשחמט. היא בת שבע וחצי, תלמידת כתה ב' ב"יובלי הנגב", 
ילדה קופצנית ומלאה שמחת חיים. היא גם פעמיים ברציפות אלופת 

ישראל בשחמט | נועה זמסקי

נדרש  שחקן  וכל  ידיים  המתחרים  לוחצים 
צורך  יש  במקומם.  שלו  הכלים  את  לסדר 
נמשך  לעיתים  רבה.  עצמית  במשמעת 
משחקים  גם  יש  אבל  דקות,  עשר  המשחק 
המשחק  במהלך  משעה.  יותר  שנמשכים 
ולחשוב  וערנות  ריכוז  על  לשמור  יש  כולו 
הוא  שלי  "התפקיד  קדימה."  מהלכים  כמה 
וחטיפים  סנדוויצ'ים  והכנת  הסעות  בעיקר 

בימי התחרויות."

יש  אחרים,  רבים  במשחקים  כמו  בשחמט, 
גם  המעיד  משלו,  משחק  סגנון  שחקן  לכל 
התקפי  יותר  סגנון  יש  "לאביגיל  אופיו.  על 
עוד  "זה  ההורים.  מסבירים  הגנתי",  ופחות 
נכון  מעמידה  היא  בעתיד.  להשתנות  יכול 
ילדים שמשחקים  ורצה קדימה.  את הכלים 
להיות  ולומדים  סבלנות  מפתחים  שחמט 
הלוח  על  יש  לפעמים  להילחץ.  ולא  רגועים 
שלהם  השחקנים  על  שמאיימים  מהלכים 
המאפיין  להילחץ.  לא  ללמוד  צריכים  והם 
לחשוב  היכולת  הוא  אביגיל  של  הבולט 
ולתכנן. רואים את זה גם בהתעמלות קרקע. 
עבודה  משמעת,  דורשות  הפעילויות  שתי 
כדי  בשלות  נדרשת  שדרה.  ועמוד  עצמית 
עימם.  ולהתמודד  מצבים  לקבל  לדעת 

השחמט מפתח דמיון, ריכוז ומחשבה." 

הילדים  שבה  כזו,  שבתקופה  שמחה  "אני 
השחמט  מסכים,  מול  בעיקר  משחקים 
הולכת  והיא  אביגיל  של  מחייה  חלק  מהווה 
 ,90 ועד   6 מגיל  שחקנים  ופוגשת  למועדון 
אבל חשוב לי שהשחמט לא יבוא על חשבון 
חברים,  כמו  נוספים,  ודברים  חיים  שמחת 
בחיים  שבוע.  וסופי  טיולים  נוספים,  חוגים 
אביגיל  "עבור  טל.  אומרת  איזון",  נדרש 
לא  הוא  אבל  רציני,  תחביב  הוא  השחמט 
עיקר חייה. פעמיים בשבוע היא לא מוותרת 
על התעמלות הקרקע והיא גם אוהבת מאד 

לצייר ולפתור חידות מתמטיות."

שאמשיך  חושבת  "אני  אביגיל?  אומרת  ומה 
לשחק שחמט גם כשאהיה גדולה. אני רוצה 
לא  "אנחנו  הארץ".  אלופת  פעם  עוד  להיות 
מחנכים את אביגיל למשמעת ספרטנית ולא 
הופכים את השחמט לחובה", אומרת טל. "זו 
יפה  נראה  בשחמט  שלה  שהעיסוק  הסיבה 
כל כך, כי זה באמת בא מתוכה. כל עוד זה 
יבוא בטוב, כל עוד היא תאהב את זה ותלך 
למועדון ולתחרויות עם ברק בעיניים, נמשיך 
להסיע אותה לחוגים, לתחרויות ולאליפויות". 

טל: "העיסוק של אביגיל בשחמט נראה 
יפה כל כך כי זה באמת בא מתוכה. כל 
עוד היא תאהב את זה ותלך למועדון 
ולתחרויות עם ברק בעיניים, נמשיך 
לתחרויות  לחוגים,  אותה  להסיע 

ולאליפויות." 
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בנים  ל-4  אמא  נשואה,  אני  סמדר.  שמי 
נבטים  במושב  גרה  אני  נכדים.  ל-2  וסבתא 
מיוחד  בחינוך  תואר  בעלת  שנים,   24 מזה 
עבדתי  הרך.  לגיל  בכירה  מוסמכת  ומורה 
שהגיע  והחלטתי  שנים   18 במשך  כמורה 
ממשרד  פרישתי  לאחר  לשינוי.  הזמן 
קורס  כרכזת  שנים  ארבע  עבדתי  החינוך, 
והרווחה,  העבודה  משרד  מטעם   מטפלות 
נוספת  משרה  חיפשתי  נסגר.  שהקורס  עד 
לפני  נבחרתי  ולשמחתי  החינוך  בתחום 
כשבע שנים לתפקיד רכזת החינוך במושב. 
משרה,  בחצי  עבדתי  הראשונות  בשנים 
החינוך  ואת  הרך  הגיל  תחום  את  שכללה  
הבלתי פורמאלי מכיתה א' ועד י"ב. במהלך 
שייתן  מערך  בנבטים  לבנות  ניסינו  השנים 
מבית  חזרתם  משעת  החל  לילדים  מענה 
במושב  פעלה  הראשונות  בשנים  הספר. 
מועדונית-צהרון. מזה כשנתיים וחצי פועלת 
במושב מועדונית פר"ח, הנקראת "שיזולה". 
אוספים  הספר,  מבית  מגיעים  כשהילדים  
אותם הסטודנטים המפעילים את "שיזולה" 
ומלווים אותם מתחנת האוטובוס למועדונית. 
של  בסיועם  בית  שיעורי  מכינים  הם  שם 
פעילויות  להם  יש  מכן  ולאחר  הסטודנטים 
פי  על  פעילויות  יצירה,  שונות:  חברתיות 
נושאים מזדמנים כמו חגים או עונות השנה 

ועוד. 

ילדים   18 במעון  היו  לתפקיד,  כשנכנסתי 
ומספר הילדים בגנים היה קטן: 16 ילדים בגן 
הצעיר ו-14  בגן הבוגר. שנה אחר כך איחדנו 
את הגנים לגן אחד, רב-גילי. במערכת הגיל 
הרך כולה היו כ-50  ילדים. גם מספר הילדים 
בגיל בית הספר היה קטן. עם הצטרפותם של 
לשמחתנו,  גדלה,  לנבטים  ההרחבה  תושבי 
 27 "גפן"  במעון   יש  כיום  החינוך.  מערכת 
ילדים, בגן "רימון" 28 ילדים ובגן "תמר"  25 
מורכבת,  בנבטים  החינוך  מערכת  ילדים. 
בתי  למספר  מפוצלים  שהתלמידים  מכיוון 

ספר. בכיתות א'-ו' יש לנו 78 תלמידים בבית 
 3 חצרים,  בקיבוץ  במדבר"  "נווה  הספר 
תלמידים בבית הספר "עומרים" בעומר ו-11 
תלמידים בבתי ספר דתיים. בגיל בית הספר 
התיכון תיכון יש לנו 38 תלמידים ב"מבואות 
התיכון  הספר  בבית  תלמידים   37 הנגב", 
ונערות שלומדים  נערים  ו-12  עומר"  "מקיף 

בישיבות ואולפנות.

איך מתנהל יום העבודה שלך? 

בעיקר  היא  העבודה  הבוקר  בשעות 
הצוותים,  ניהול  הגנים,  ריכוז  הרך:  בגיל 
לוגיסטיקה,  בניית תוכניות, הזמנות, שיחות 

ובגנים,  במעון  בוקר  מדי  ביקורים  צוות, 
בדיקה שהכל בסדר, מתן פתרונות לבעיות 
השתלמויות,  הצורך,  במידת  אדם  כוח 
וכו׳׳...  הורים   מקצוע,  אנשי  עם  פגישות 
המדריכים  עם  ישיבות  מתקיימות  בערבים 

וועד המושב, שתומך בפעילות החינוך. 

מול  בעיקר  עובדת  אני  הצהריים  במהלך 
המחשב, עונה לאימיילים ומכתבים וממלאת 
טפסים. בשעה 16:00 אני מגיעה למועדונית 
פר"ח ובודקת שהסטודנטים ערוכים לקבלת 
השבוע  כל  פועל  הנוער  מועדון   הילדים. 
ובחופשים גם בבקרים. הנוער בנבטים פעיל, 
תורם ומשמעותי. יש לנו נוער נפלא, שמצליח 
חברתית  לפעילות  הלימודים  בין  לשלב 
ופעילות בתנועת "בני המושבים". בימי רביעי 
לכך  ובמקביל  הנוער  בתנועת  פעולה  יש  

גם פעילות במסגרת "עולם המדענים"  של 
עמותת "אופנים". 

מה קורה במעונות?

מניהול  המועצה  יצאה  לתפקיד,  כשנכנסתי 
המעון בנבטים. חיפשנו גורם חיצוני שיפעיל 
"בית  עמותת  עם  קשר   ונוצר  המעון  את 
והצהרונים  המעון   את  שהפעילה  מוריה", 
במשך 4 שנים. בסוף השנה שעברה החליטה 
הפעלת  את  לסיים  מוריה"  "בית  עמותת 
המעון והצהרונים במושב, משם שהדבר לא 
השתלם לה בחינת כמות הילדים. המועצה 
יצאה למכרז, שבו זכתה רשת מעונות היום 
"אמילי". מנהלת המעון שעבדה מטעם "בית 
מוריה" נענתה לבקשתי וממשיכה לנהל את 
בשיתוף  עובדים  אנחנו  והצהרונים.  המעון 

פעולה מלא. 

ואני,  הגנים  צוות  החלטנו,  שעברה  בשנה 
לנו  שיש  הגדולה  לחצר  שימוש  למצוא 
בגינה  אותה  ולהעשיר  הגנים  במתחם 

השנה  גם  נמשך  הפרויקט  מוזיקאלית. 
איריס  הפדגוגית  המדריכה  של  בעזרתה 
במתקני  תועשר  החצר  קמה.  מבית  נאור 
גרוטאות.  וחצר  ומוזיקליים  מוטוריים  חצר 
ירוק"  "גן  של  לנושא  תמיד  דואגים  אנחנו 
בפרויקט  המשלימה  הגננת  עוסקת  והשנה 
של הקמת גן ירק. לכל ילד יש ערוגה משלו 
בשיתוף  נעשה  כשהכל  בה,  מטפל  והוא 

פעולה עם הגננות וההורים. 

בנבטים  שהחינוך  היא  שלי  המטרה 
לכלל  ואיכותי  מיטבי  קהילתי  מענה  ייתן 
לכך  העיקריות  הסיבות  אחת  התושבים. 
היא  בנבטים  להתגורר  עוברים  שאנשים 
מעורבותם  במושב.  הטובה  החינוך  מערכת 
וזו  למערכת  ותורמת  חשובה  ההורים  של 

אחת ממטרותינו השנה. 
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מיוחד  לחינוך  ספר  בית  הקמתו  לקראת 
בקמפוס "מבואות הנגב", יצאו נציגים מכפר 
לסיור  הנגב"  ומ"מבואות  "עדנים"  הנוער 
לימודי בבתי הספר "גלעד", בית ספר לחינוך 
בקיבוץ  הירדן"  ו"גאון  חמדיה  בקיבוץ  מיוחד 
נווה איתן, בית ספר ירוק המשלב מתחם של 
תלמידים אוטיסטים בבית ספר רגיל.  הסיור, 
שנערך ביום רביעי, 25.1, הוא חלק מעבודת 
בחודשים  עוסקים  שבה  והלימוד  ההכנה 
האחרונים אנשי החינוך בבתי הספר "מבואות 
הנגב" ו"עדנים". הצוות החינוכי המשולב של 
מאופן  התרשם  ו"עדנים"  הנגב"  "מבואות 
המיוחד  החינוך  תלמידי  של  השתלבותם 
ומהמענה הייחודי שכל תלמיד מקבל לצרכיו. 
הביקור היה משמעותי מבחינת פיתוח וקידום 
מיוחד  לחינוך  הספר  בית  בתכנון  רעיונות 

העתיד להיבנות ב"מבואות הנגב".

נציגי "מבואות הנגב" ו"עדנים" מבקרים בבתי ספר מיוחדיםמבואות הנגב   |

תעודת  קיבל  הנגב  ממשמר  "רימון"  גן 
המחוזי  ההסמכה  בטקס  ירוק  כגן  הסמכה 
בבאר  שהתקיים  תשע"ו,  לשנת  ירוק"  ל"גן 
הצטרף  "רימון"  גן    .29.1 ראשון,  ביום  שבע 
השנה ל-10 גנים נוספים במועצה, שהוסמכו 
בשנים קודמות כגנים ירוקים. השנה עוברות 
לקיימות,  השתלמות  המועצה  הגננות  כל 
את  להגיש  הגנים  כל  יוכלו  שבסיומה 

הגיל הרך   | גן "רימון" במשמר הנגב הפך ירוק!
מצפה  "אני  ירוק.  כגן  להסמכה  מועמדותם 
הגנים  כל  יהיו  תשע"ח  הלימודים  שבשנת 
ירוק.  כגן  הסמכה  בעלי  שמעון  בני  במועצת 
גנים שלא הוסמכו עדיין, יגישו מועמדות ל'גן 
יגישו  הסמכה  בעלי תעודת  הגנים  וכל  ירוק' 
חנה  אומרת  מתמיד"",  ירוק  ל'גן  מועמדות 

רוטבלט, מנהלת מחלקת הגיל הרך. 

ערב הוקרה לעובדי החינוך במועצה
ביום  הגיעו  במועצה  החינוך  מעובדי  כ-250 
באולם  שהתקיים  הוקרה  לערב   ,30.1 שני, 
פרידה  כלל  הערב  דורות.  בקיבוץ  המופעים 
שפרשו  ותיקים  עובדים  מארבעה  מרגשת 
לגמלאות: יהודה נגר, שפרש לגמלאות לאחר 
החינוך,  אגף  את  שנים   8.5 במשך  שניהל 
 25 אחרי  לגמלאות  שפרשה  פרצוב,  אביבה 
חינוכית,  שנות עבודה במועצה כפסיכולוגית 
מנהלת  תפקיד  את  שמילאה  קורן,  בילי 
ופרשה  החינוך  באגף  הטיפולי  התחום 

במועצה  עבודה  שנות   19 אחרי  לגמלאות 
סדיר  ביקור  כקצינת  שעבדה  שניצר,  ודיתה 
 17 לאחר  לגמלאות  ופרשה  החינוך  באגף 

שנות עבודה. 

מרתקת  הרצאה  לשמוע  זכו  החינוך  עובדי 
של  המקצועי  המנהל  חמיאל,  דני  ד"ר  מפי 
חוסן  שבין  הקשר  על  חינוך",  "חוסן  תוכנית 
מוזיקלי  במופע  וקינחו  להרגיש  הפחד  ובין 
מהנה - "בשביל ישראל", בביצוע להקת "זקני 

הכפר".
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ציינו  יהודה  בן  אליעזר  של  הולדתו  יום  את 
בבית הספר "יובלי הנגב" ביום חמישי, 19.1, 
שונות  בפעילויות  צוין  האירוע  בטבת.  כ"א 
של  חשיבותה  הדגשת  שמטרתן  בכיתות, 

השפה העברית והשימוש היומיומי בה.

ביום שישי, 20.1, נערך בביה"ס חידון "שניצל 
הכינו  החידון  את  א'-ד'.  לכיתות  בורשט" 
ו' בהנחייתו של אלון  והפעילו תלמידי כיתות 
דגני. התלמידים הכינו לוחות שונים לכיתות 
א'-ב' ולכיתות ג'-ד', שכללו משימה כיתתית 

הספר  בבית  התקיים   ,13.1 שישי,  ביום 
הפך  שכבר  מורה",  הורה  "יום  הנגב"  "יובלי 
למסורת בבית הספר. ביום זה ארגנה שכבה 
יום  השכבה,  הורי  עם  פעולה  בשיתוף  ה', 
הוקרה לצוות המורים בבית הספר. במהלך 
פי  על  בכיתות  פעילות  התקיימה   היום 
בנושאים  ההורים  של  ההתמחות  תחומי 
רבים ומגוונים, כמו זכויות בני נוער, טיסנות, 

יובלי הנגב

האורתופדיה  משמעות  מוסיקלית,  פעילות 
בחיינו, יצירה בעקבות ספר, פירות הדר ועוד.

צוות המורים זכה להרצאה מעניינת במיוחד 
עם  שרקח  טורבוביץ',  זיו  מהנטורופת 
כיבדו  וההורים  הילדים  הזנה.  קרם  המורות 
במיוחד  מפנקת  בוקר  בארוחת  הצוות  את 
שלל  עם  פעילה  בהפסקה  סיימנו  ולקינוח 

הפתעות לילדים. 

יום הורה-מורה ב"יובלי הנגב"

זוכרים את אליעזר בן יהודה

דקות   10 בכל  דקות.   10 בתוך  לבצע  שיש 
כללו  הלוחות  חדש.  לוח  הכיתה  קיבלה 
השפה  בחשיבות  שעסקו  שונים  חידונים 
על  וחודשו  שהומצאו  מילים  כמו  העברית, 
יהודה, הרכבת המספר הרב  בן  ידי אליעזר 
ביותר של מילים ממספר מוגבל של אותיות, 
וגם  הביצוע  ועוד.  מבולבלות  מילים  סידור 
מצוינים.  היו  ו'  כיתות  תלמידי  של  ההנחיה 
ונהנו  פעולה  שיתפו  המתחרות  הכיתות 

מאוד. 

ביום ראשון, 22.2, הגיע מנהל המינהל לחינוך 
בבכירים  מלווה  פישר,  בני  ד"ר  התיישבותי, 
"מבואות  בביה"ס  לביקור  החינוך,  ממשרד 
של  כללית  בסקירה  נפתח  הביקור  הנגב". 
המועצה,  על  המועצה,  ראשת  מורן,  סיגל 
אותה:  המרכיבות  הקהילות  בין  השונות  על 
ועל  ומושבים  קיבוצים  חילוניים,  דתיים, 
סיגל  בדואיים.  ליישובים  המועצה  קירבת 

בהתאם לחוק חינוך חובה יחל הרישום לגני הילדים ולכיתות 
א' ביום ראשון 29.1.17  ויסתיים ביום שישי 3.3.17.

הרישום יתבצע באמצעות האינטרנט.
 www.bns.org.il כתובת אתר הרישום

הרישום לגני ילדים:
 כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים:

1.1.2012 – 31.12.2014,  חייבים לרשום את ילדיהם לגני 
הילדים בישוב.

הרישום לבתי–הספר: 
כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים: 1.1.2011–31.12.2011 

חייבים לרשום את ילדיהם לבית –הספר

תושבים זמניים או תושבים שכתובתם לא עודכנה במרשם 
התושבים ירשמו באופן ידני, לגני הילדים ולכיתות א' אצל 

רכזת החינוך בישוב.

בכל שאלה או פניה בנושא הרישום ניתן לפנות לעליזה – 
.08-9911707

רישום לגני ילדים ולבתי הספר 

לקראת שנת הלימודים תשע"ח

בהצלחה ושנת לימודים פוריה,
אמיר ברזילי, מנהל  אגף החינוך.

מבואות הנגב  | ביקור מטה החינוך ההתיישבותי בביה"ס "מבואות הנגב"

ציינה, כי המועצה מנסה לתת מענה למגוון 
האוכלוסיות, החל  משיתוף הפעולה בהקמת 
ביה"ס "כוכבי המדבר", בית ספר למנהיגות 
לנערות  כפר  להקמת  ועד  הבדואי  במגזר 
"מבואות  ביה"ס  מנהל  פרץ,  אלי  חרדיות. 
הנגב", דיבר על האתגרים הניצבים בפני בית 
הספר לאור הגידול באוכלוסייה ובשונות בין 
שיתוף  על  דיון  התקיים  מכן  לאחר  חלקיה. 
הפעולה בין שני בתי הספר העתידים לחלוק 

מיוחד  בית הספר לחינוך   – קמפוס משותף 
סיכם  פישר  ד"ר  הנגב".  ו"מבואות  "עדנים" 
מודל  הוא  הנגב"  "מבואות  ביה"ס  כי  ואמר 
את  והדגיש  בפרט  ובדרום  בארץ  לחיקוי 
החשיבות בהעמקה והידוק של הקשרים עם 
תפיסה  מתוך   התיישבותי,  לחינוך  המנהל 
הוליסטית  ראייה  על  המתבססת  חינוכית 

וראיית האחר.
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מעברים בשטח / מורן חג'בי - רכזת השתלבות בתעסוקה, מעברים נגב צפוני

מציאת עבודה היא עבודה בעצמה!
חיפוש עבודה הוא עבודה בפני עצמה והוא דורש 
מאתנו לגייס את המשאבים הטמונים בנו ולעשות 

זאת בעזרת סדר, ארגון, השקעת זמן ומאמץ.

שעל  משימה  היא  מתאימה  עבודה  מציאת 
מנת לעמוד בה לשביעות רצונו של כל מועמד 
באופן אישי, יש להתכונן כיאות לביצועה. מדובר 
במשימה הדורשת לקיחת אחריות, מוטיבציה, 
מיומנויות בינאישיות, קשרים חברתיים וכמובן, 

כישורים מקצועיים.

ומובנים  איתם  מגיעים  שאנו  אלמנטים  יש 
באישיות ובניסיון שרכשנו ויש כאלה שעלינו 

ללמוד, להצמיח ולפתח.

זכרו שלוש מילים מרכזיות לכל אורך התהליך 
- יוזמה, נחישות ואופטימיות.

איך להתחיל?
הגדירו מטרות ויעדים אישיים - הכינו תוכנית 
מאורגנת לחיפוש עבודה תוך קביעת מטרות, לוח 

זמנים ומעקב אחר התקדמות התהליך, שניתן 
לחלק לחמישה חלקים מרכזיים:

הכנת קורות חיים אפקטיביות
את  להגדיל  )וגם  מועמדות  להגיש  מנת  על 
יש  איכותיות,  למשרות  להתקבל(  הסיכויים 
להכין קורות חיים שיציגו את מירב הכישורים 
והמיומנויות שלכם והן מתאימות לתפקיד המוצע. 

קצר ולעניין 
קורות החיים שלכם ייקראו יחד עם קורות חיים 
של עוד כמה עשרות או מאות מועמדים אחרים. 
אם תאריכו יותר מדי, זה לא ירשים איש, אלא 
רק יקשה על המעסיק הפוטנציאלי לזהות את 

הכישורים שלכם. 

אין צורך לכתוב סיפור על כל תפקיד שביצעתם, 
אלא רק את תקופת הזמן שבה מילאתם את 

התפקיד, מקום   

העבודה, שם התפקיד ופירוט קצר וממוקד של 
תוכן התפקיד.

רק מה שבאמת חשוב
בדרך כלל למעסיק לא אכפת איפה למדתם 
ומה  ילדיכם  בבית הספר היסודי, מה שמות 
הם התחביבים שלכם. עקרונית, מה שחשוב 
הוא הניסיון התעסוקתי, ההשכלה המקצועית 
הרלוונטית והכלים שבהם אתם שולטים )מחשב, 
שפות, רישיון נהיגה וכו'( ויכולים לסייע בכניסה 

מהירה לעבודה בפועל. 

מההווה לעבר
למרות שאין חוקי ברזל לגבי דרך הכתיבה של 	 

קורות החיים, רצוי לכתוב אותן מההווה לעבר. 
יש לציין את השנים שבהן עסקתם בתפקיד, 	 

שם העסק, הגדרת התפקיד ותחומי האחריות 
והעיסוק שלכם בקצרה.  

ההיגיון אומר שמן הסתם, התפקידים  האחרונים 	 
שביצעתם חשובים יותר ורלוונטיים יותר לכם 

ואף למעסיק 
הפוטנציאלי מתפקידים שמילאתם בעבר 	 

הרחוק.

סדר וניקיון
מכיוון שקורות החיים נקראות יחד עם אלה של 
עשרות ולעיתים אף מאות אנשים נוספים, לא 
כדאי לבלבל ולהעמיס על עיניו של האדם שיקרא 
אותן. כתבו בצורה מסודרת וברורה, אל תשתמשו 

ביותר מסוג אות אחד או שניים, 
הדגישו את הכותרות וראשי הפרקים, שמרו על 

רווח בין הפסקאות ועל רווח משולי הדף. 
בראש הדף הקפידו לרשום את כל הפרטים 
ליצור  ואת כל הדרכים האפשריות  האישיים 

אתכם קשר. 
עשו כמיטב יכולתכם לשמור על מסגרת של 

דף אחד בלבד.

ועוד כמה טיפים
אל תשתמשו בפעלים סבילים אלא בפעילים 	 

את  להקים  עלי   "הוטל  לכתוב:  במקום   -
המחלקה", כתבו "הקמתי  מחלקה".  

לא מומלץ לקשט את קורות החיים בגרפיקה, 	 
הדגשות טקסט מרובות  ועיטורים. 

השתדלו להימנע מנקיטת עמדה בנושאים 	 
פוליטיים, העדפות מיניות וכו'. 

רצוי שיהיו בידיכם שמות של שני ממליצים  	 
שיוכלו להעיד על מקצועיותכם, כישוריכם  

ואישיותכם. 
בסוף קורות החיים יש לציין "שמות ממליצים 	 

יימסרו ע"פ דרישה".
יום לאחר שליחתן של קורות החיים,  מומלץ 	 

להתקשר )אם יש מספר טלפון( ולברר אם 
אכן הגיעו ליעדן.      

אם אתם שולחים את קורות החיים  באמצעות 	 
הדואר האלקטרוני, אל תקראו לקובץ "קורות 
חיים" או ״Resume” אלא השתמשו בשמכם 
כשם הקובץ, כדי למנוע סיכון שהקובץ יימחק 

בגלל קבצים שמועמדים אחרים שלחו תחת 
אותו שם. 

המטרה העיקרית של קורות החיים היא לשווק 	 
המעסיק  של  לצרכיו  כמענה  עצמכם  את 
הפוטנציאלי. לפיכך יש לערוך אותן באופן 
שיבהיר למעסיק הפוטנציאלי כי כישוריכם 

וניסיונכם יכולים לתרום לו. 

למי ואיך?
פנייה ישירה לחברים ולרשת מכרים רחבה 	 

ככל האפשר.
פנייה יזומה - פילוח ופנייה ישירה אל מעסיקים 	 

פוטנציאלים ורלוונטיים לתחומי העיסוק שלכם.
אתרי משרות באינטרנט – לוחות דרושים,  אתרי 	 

חברות כוח אדם והשמה, אתרי  ארגונים.
 	.Facebook-ו  LinkedIn רשתות כגון
- מדורי דרושים 	  וארצית  עיתונות מקומית 

)חיפוש ופרסום מודעות(.
חברות כוח אדם והשמה המתמחות בפלח 	 

שוק העבודה המתאים לכם.
לשכת התעסוקה.	 

חשוב להגיע לאדם הנכון במקום הנכון ובזמן 
הנכון להפצת הידיעה שאתם מחפשים עבודה 
ואיזו עבודה אתם מחפשים. בישראל, בהנחת 

"העובדה" שכולם מכירים את כולם - הרי שחלק 
או  שייכים  הפוטנציאליים  מהמעסיקים  גדול 
קשורים לאותם מעגלים חברתיים ולכן חיוני ביותר 
לטוות את רשת הקשרים שלכם עם עובדים 
ומעסיקים. רובנו יודעים כי חיפוש עבודה יכול 
להמשך מספר חדשים, המאופיינים בעליות 
החיפוש  כאשר  התהליך.  כל  לאורך  וירידות 
הימנעו  מידיים,  פירות  מניב  ואינו  ממושך 
מהאשמה והלקאה עצמית וחפשו אסטרטגיה 

אחרת לקידום ענייניכם. 

מומלץ לשלב בתקופת חיפוש העבודה פעילויות 
שיוסיפו לבנים נוספות לתשתית הקיימת, כמו 
בכנסים  או  מקצועיים  בקורסים  השתתפות 

לפיתוח  רלוונטיות  מקצועיות  והשתלמויות 
הקריירה.

תכנון  של תקופת חיפוש העבודה בכלל ויצירת 
סדר יום יכולים לסייע באופן משמעותי להצלחת 

התהליך.

כדאי לא להתפשר לפני הזמן כאקט של פתרון 
מיידי ומרגיע, זאת כאשר אתם יכולים להרשות 

זאת לעצמכם מבחינה כלכלית. 

כאשר המצב אינו כזה, היו כנים עם עצמכם באשר 
למחירה של כל החלטה שתקבלו - לטווח הקצר 
ולטווח הארוך. ככל שאורך הנשימה גדול יותר, 
כן גדל הסיכוי שלא להיקלע או לבחור בתפקיד 
שאינו הולם את הציפיות ולא תחזיקו בו מעמד 
לאורך זמן. מצד שני, יש זמן רב יותר לבחון ולברור 

הצעות אלטרנטיביות בצורה יסודית.

בכל שאלה, תהייה והתלבטות לגבי כתיבה ושיפוץ 
של קורות החיים והכוון תעסוקתי, אתם יותר 

ממוזמנים לפנות אלינו. אנחנו כאן עבורכם.

 איך
 למצוא
עבודה

 ?

מומלץ לשלב בתקופת חיפוש העבודה 
נוספות  לבנים  שיוסיפו  פעילויות 
השתתפות  כמו  הקיימת,  לתשתית 
בכנסים  או  מקצועיים  בקורסים 
רלוונטיות  מקצועיות  והשתלמויות 

מנהלת תחום פרט - עינת מדמוןלפיתוח הקריירה.
077-9802273
054-6755307

einat@sng.org,il
 

מורן   - בתעסוקה  השתלבות  רכזת 
חג'בי

077-9802272
m.misrot@sng.org.il

 
לקביעת פגישה אישית - 

מירי מרדכייב - מנהלנית "מעברים"
077-9802271

m.misrad@sng.org.il

תכנון  של תקופת חיפוש העבודה בכלל 
ויצירת סדר יום יכולים לסייע באופן 

משמעותי להצלחת התהליך.
 כדאי לא להתפשר לפני הזמן כאקט 
של פתרון מיידי ומרגיע, זאת כאשר 
אתם יכולים להרשות זאת לעצמכם 

מבחינה כלכלית. 

חשוב להגיע לאדם הנכון במקום הנכון 
ובזמן הנכון להפצת הידיעה שאתם 
ואיזו עבודה אתם  מחפשים עבודה 

מחפשים. 
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ערב הורים 
ב-9.1 התקיים במרכז החברתי ערב הורים. 
הנוער  בני  של  בהובלתם  המושקע,  בערב 
בני  סיפרו  )י"א(,  "דקל"  קבוצת  ובראשם 
הנוער על פעילויות היומיום במרכז החברתי. 
פעילויותיהן  את  הציגו  השונות  הוועדות 
בהכנת  ההורים  את  הפעילו  אף  מהן  וחלק 
ואפילו  החברתי  המרכז  על  טריוויה  חלות, 
בוצעו  האמנותי  בחלק  קצר.  בינגו  במשחק 
הראשון  במקומות  שזכו  הריקודים  שני 
לפני  שהתקיים  לרקוד",  "נולד  בערב  והשני 
כחודשיים. לאחר מכן חזו הנוכחים בהופעה 
יכלו  ההורים  תרבות.  ועדת  של  קצרה 
מסיבת  של  היפה  מהתפאורה  להתרשם 
הסילבסטר שהכינה קבוצת "אשל" ולטעום 

מרק טעים שהכינה ועדת מרק. 

ערב קזינו אימה
ביום שישי, 13.1, התקיים בחדר האוכל של 
קיבוץ להב "ערב קזינו אימה", שארגנו ועדת 
וועדת תרבות בשיתוף עם קיבוץ להב.  חוץ 
של  מיעדיו  אחד  את  לממש  נועד  הערב 
פעולה  שיתוף   - זו  לשנה  החברתי  המרכז 
עם קהילות במועצה. לאחר הופעה של ועדת 
תרבות התקיים ערב קזינו מלא במשחקים. 

נוער / נועה זמסקי

יום חילופי שלטון

לא  אני  אפשרי.  זה  למציאות  רעיון  "להפוך 
אבל  יתקבל,  שתעלו  רעיון  שכל  מבטיחה 
אתם  ההתייחסות.  מלוא  את  יקבל  רעיון  כל 
כדי  לעשות  מוכנים  אתם  מה  לנו  תאמרו 
ישים,  הרעיון  ואם  שלכם  הרעיון  את  לקדם 
הוא יקרה", אמרה סיגל מורן, ראשת המועצה, 
המסורתי,  השלטון  חילופי  יום  בפתח 

שהתקיים ביום ראשון, 5.2. 

ותנועות  הספר  בתי  את  המייצגים  נוער  בני 
חדר  את  יום  באותו  מילאו  במועצה  הנוער 
בהצגת  שניפתח  המועצה  של  הישיבות 
והמחלקות  האגפים  ומנהלי  התלמידים 
של  תפקידיה  על  סיגל  של  מפיה  ובהרצאה 
היא  היום  של  "מטרתו  האזורית.  המועצה 
לאפשר לכם להכיר אותנו ולנו להכיר אתכם 

ולפתוח ערוצי תקשורת" היא הוסיפה.

נושאים  להעלות  הנוער  מבני  ביקשה  סיגל 
בין  לקדם.  מבקשים  שהם  לליבם  הקרובים 
נחל  ניקיון  היו  הנוער  בני  שהעלו  הנושאים 
בקרב  המודעות  הגברת  לרהט,  בסמוך  גרר 
בני הנוער לסוגיות של הטרדה מינית, הקמת 
ופתיחה  הנוער  לתנועות  נוספים  מבנים 
המותאמים  ומסלולים  מוזיקה  מגמת  של 

למצטיינים בביה"ס "מבואות הנגב". 

נוער בית קמה ניפגש עם ניצול 
שואה

 ,14/2 שלישי,  ביום  ניפגש  קמה  בית  נוער 
השואה  את  חווה  אשר  קומלוש,  טומי  עם 
בן  12 בבודפשט שבהונגריה. טומי  בן  כנער 
85 מלא חיות וקסם סיפר לנוער את סיפור 

ילדותו אותו שזר בחלקי מידע מההיסטוריה. 
המיפגש היה מרתק ובני הנוער זכו למפגש 
והמיפגש  בבית קמה  גר  טומי  בנו של  נדיר. 
 - אורח"  "אומן  פעילות  במסגרת  התקיים 

מפגשים והרצאות בנושאים שונים.

המרכז החברתי / גל שמאי
סמינר "אכפת לי"

חזרנו  ינואר  של  האחרון  השבוע  בסוף 
מסמינר "אכפת לי" בנושא מגדר שהתקיים 
בהצגה  צפינו  הנגב".  "שער  הספר  בבית 
בנסיכות  ועסקנו  השאר"  וכל  "מגדר  בשם 
לסטראוטיפים  כדוגמה  דיסני  בסרטי 
ובחיינו  במדינה  בהומופוביה  מגדריים, 
ובמגדר במוזיקה הישראלית. התנהלו דיונים 
עוסק  הנוער  את  לשמוע  ונהנינו  מרשימים 
הפעילות.  שעות  לאחר  גם  אלה  בנושאים 
חברתי,  לחץ  גוף,  בדימוי  עסקנו  בשבת 
סטראוטיפים מגדריים, מגדר במדיה, השונה 
רבות  נקודות  העלו  אלה  פעילויות  גם  ועוד. 
הסמינר  ומעניין.  בוגר  שיח  ונוצר  למחשבה 
בני הנוער התנהגו  עבר בצורה טובה ביותר. 
להגיע  מסוגלים  שהם  לכולנו  והראו  למופת 
על  ולשמור  ליהנות  גבוהה,  ברמה  לדיונים 

הכללים. 
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בשנת 2003 הוגדר קידום בריאות כ"שילוב של 
פעולות חינוכיות, ארגוניות, כלכליות ופוליטיות 
המתוכננות יחד עם הלקוחות על מנת לאפשר 
ליחידים, קבוצות וקהילות להגביר את השליטה 
על בריאותם ולשפרה תוך שינוי עמדות, שינוי 
התנהגות, שינויים חברתיים ושינויים סביבתיים" 

)הוואט ועמיתים(. 

התפתחה  בריאות"  "קידום  המכונה  הגישה 
כתוצאה משינוי בדפוסי התחלואה והתמותה 
בעולם, שגרם להעברת המיקוד מטיפול קליני 
בבתי חולים למאמצים למניעת מחלות טרם 
התפיסה  השתנתה  לכך,  במקביל  הופעתן. 
שראתה בבריאות "היעדר מחלות", לתפיסה 
הרואה בבריאות מיצוי של הפוטנציאל הגופני, 

הנפשי וההתפתחותי של האדם. 

נמצא, כי כדי להשיג השפעה משמעותית על 
מצב הבריאות באוכלוסייה יש הכרח בשיתוף 
פעולה רב-סקטוריאלי ובשימוש במגוון רחב 

של שיטות וגישות המשלימות זו את זו, וזאת 
לצורך קיום סביבה שבה הבחירה הבריאותית 

היא הבחירה הקלה ביותר.

הצהרת אוטווה )1986( מהווה עד היום נקודת 
מפנה משמעותית בחשיבה ובהתייחסות לתחום 
הבריאות. היא התוותה את העקרונות המנחים 
לפעילויות בנושא קידום הבריאות ברחבי העולם. 
האמנה קוראת לשילוב של חמש אסטרטגיות 

פעולה:
1. בניית מדיניות ציבורית בריאה. 

2. יצירת סביבות תומכות.
3. חיזוק הפעילות הקהילתית.

4. חיזוק מיומנויות הפרט.
5. ארגון מחדש של שירותי הבריאות. 

העולמי  הבריאות  ארגון  קיבל   1998 בשנת 
החלטה הקובעת שלשילוב חמש האסטרטגיות 
הנזכרות יש השפעה מרבית על מצב בריאותה 
של האוכלוסייה וקרא למדינות החברות בו, ביניהן 
ישראל, להציב את קידום הבריאות בראש סדר 

העדיפויות. 

העיסוק בקידום בריאות מתבסס על שלוש גישות 
מרכזיות, המגדירות את המונח בדרכים שונות 

ולעתים אף מנוגדות:

הגישה הביו-רפואית 
מקדמת את הבריאות על ידי מניעת מחלות )מתן 
חיסונים, בדיקות תקופתיות וכד'(, נקיטת צעדים 
למניעת התפתחותה של המחלה )כמו בדיקות 
של רמת הכולסטרול( והפחתת הנזק או הנכות 
של מחלה קיימת )התאמת תזונה לחולי סוכרת 

וללוקים במחלת לב וכד'(.

הגישה ההתנהגותית / גישת סגנון החיים
מתבססת על הגברת הידע, העלאת המודעות 
של הפרט ולימוד מיומנויות, במטרה לגרום שינוי 

בהתנהגות ואימוץ של סגנון חיים בריא.

 הגישה החברתית - סביבתית )הגישה הסוציו -
אקולוגית( 

מתמקדת בשיפור התחומים המשפיעים על 

הבריאות )שלום, מקלט, השכלה, מזון, הכנסה, 
סביבה יציבה, משאבים, צדק חברתי ושוויון(, 
תוך עידוד ליצירת סביבה בטוחה וצדק חברתי.

המועצה האזורית בני שמעון חברה ב"רשת 
ערים בריאות בישראל", ארגון ארצי לקידום 
הבריאות והסביבה במסגרות העירוניות, העובד 
על פי עקרונות "בריאות לכל". רשת הערים 
הבריאות בישראל מאגדת רשויות מקומיות, 
משרדי ממשלה, ארגונים ופרטים, הפועלים 
במישור  והקיימות  הבריאות  לפיתוח  יחד 
המקומי. הרשת מספקת במה לשיתוף במידע 
והתנסות ומאפשרת התמקצעות, למידת עמיתים 
ושותפויות רחבות. הרשת חברה מן המניין ברשת 
האירופית של רשתות לאומיות בהנהגת ארגון 

הבריאות העולמי.

תוכניות קידום בריאות המופעלות במועצה 
בשנת 2017:

תזונה נבונה לילדי הגנים.	 
נאמני בריאות – כל אחד יכול – בתי הספר 	 

היסודיים.
ערכים בספורט – מגמת הספורט כהכשרה 	 

של מנהיגי קידום בריאות – "מבואות הנגב".
גורמי 	  בין  סדרת הרצאות בשיתוף פעולה 

הבריאות, איכות סביבה והתרבות.
פורום רווחה ובריאות. 	 
סדנה לשיפור הזיכרון.	 
פעילות גופנית – שיפור איכות חיים – העמותה 	 

למען הקשיש.
נוער פעיל ובריא – הרצאות בשיתוף עם אגף 	 

התרבות, הספורט והחוגים.
העשרה בנושא תזונה למטפלות בגיל  הרך.	 
ליווי מערכות חינוך ביישובים בהטמעת  תזונה 	 

נבונה.
קורסים בעזרה ראשונה והחייאה.	 

ועוד...
משוב לפעילות, רעיונות והצעות יתקבלו בברכה.

רונה פויירינג
רכזת הבריאות  במועצה

rona@bns.org.il

מקומפגש לבריאות / רונה פויירינג, רכזת הבריאות במועצה

קידום בריאות – מהו ?

תושבי בני שמעון,
אנחנו כבר יודעים שספורט טוב לכם, אבל 
יש אנשים שיודעים שספורט יכול להיות טוב 

גם לאחרים.

מירוץ עדנים ה-5 הינו מסורת שהפנימייה 
התחילה לפני 4 שנים כחלק מקידום תחום 
הבריאות והספורט בכפר. עמותת עדנים שמה 
לה למטרה לקדם את תחום הספורט בפנימייה 

בכלל ועם כל נער לפי יכולותיו בפרט.

בעקבות אירועי המירוץ החלו לפעול  בפנימייה 
קבוצת ריצה, קבוצת כושר, קבוצת שומרי 
משקל והשיח בנושא ספורט ובריאות עולה 
משנה לשנה. כמו כן, הפעילויות המיוחדות 
בן שבוע  הן שליחת חניכים לקורס צלילה 
תזונה  חוגי ספורט חדשים תכנית  באילת, 
ובריאות וכמובן ציוד ספורט חדש פעילויות 
אלו מאפשרות קידום אישי והתעסקות באורח 

חיים בריא.

ובשיתוף  הפנימייה  באזור  יתקיים  המירוץ 
מועצת בני שמעון וחברת 4Sport  המתמחה 
בארגון מרוצים מסוג זה. כמו כן, שיתוף הפעולה 
הפורה עם גופים ציבוריים ופרטיים במרחב 
המשותף מוכיח את עצמו בכל שנה מחדש. 
החל ממפעלים וארגונים עסקיים בסביבתנו 
אשר תורמים משאבים ומעודדים את עובדיהם 
לקחת חלק פעיל במירוץ ועד למועצה האזורית 
אשר נהפכה לחלק בלתי נפרד מהמירוץ, 

ושותפה אמיתית לדרך ולמטרה.

אם ראשת המועצה מצליחה למצוא זמן לרכב 
במקצה האופניים, אנחנו בטוחים שגם אתם 

J תצליחו

תיעשה פנייה לרצים מכל הארץ, כאשר הסכום 
שיאסף מרישומם למירוץ יהווה תרומה לתחום 
ייחודית  ספורט  ופעילותת  ככלל  הבריאות 

בפנימייה בפרט .

החניכים  השתתפות  בין  משלב  המירוץ 
במירוץ עצמו כרצים לבין השתתפות כחברים 

משמעותיים בצוות המארגן והמוציא לפועל 
של המירוץ.

תחרותיים  ריצה  מקצי  יתקיימו  במירוץ 
למרחקים של 5 ק"מ, 10 ק"מ, 21.1 ק"מ, ומירוץ 
עממי למשפחות באורך 2.3 ק"מ. בנוסף יהיו 
שני מקצי אופניים, האחד תחרותי למרחק 25 

ק"מ והשני עממי למרחק של 10 ק"מ.

מירוץ זה כבר הפך למסורת וכך ימשיך. אנו 
עושים מאמצים שגם בין מירוץ למירוץ תלך 
ותגדל פעילות הספורט בפנימייה והילדים 
ייקחו חלק ביותר ויותר פעילויות. זאת הזדמנות 
להזמין את כולם לקחת חלק ולהיות שותפים 

לחוויה המדהימה הזאת.

תושבים יקרים, זה הזמן לאסוף את נעלי הריצה 
שלכם ולצאת למסע שמשלב נתינה,הנאה, 

חוויה לכל המשפחה וכמובן מטרה טובה.

נתראה בקרוב,
משפחת עדנים 

ההרשמה החלה!

 יום שישי  

לרוץ למען מטרה טובה

  מירוץ 
  עדנים 

  ה-5
24.3.17 

קידום בריאות הוא תהליך המאפשר לאנשים להגביר את השליטה על בריאותם ולשפרה. קידום הבריאות 
מייצג אסטרטגיה מקשרת בין האנשים לסביבה שבה הם חיים, תוך יצירת סינתזה בין בחירה אישית ואחריות 

חברתית לבריאות.

להרשמה ופרטים נוספים:

www.adanimrun.co.il    
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בפעילותו של המוסד החינוכי שבו לומד ילדם 
המבוטח. למשל פגיעת הורים במהלך טיול שבו 

הם משמשים כמלווים.

התיישנות - תקופת ההתיישנות בביטוח זה היא 
שלוש שנים מיום התאונה, או שלוש שנים מגיל 18 
לפי המאוחר, כך שלמעשה, ניתן להגיש תביעה 

עד שהילד מגיע לגיל 21. 

סייגים - הפוליסה מחריגה מספר מקרים שבגינם 
לא יינתן פיצוי, למשל במקרה של נכות אסתטית, 
כמו צלקות )למעט במקרים שבהם ועדת חריגים 
לצלקת  כשיש  כלל,  בדרך   - אחרת  תחליט 
משמעות תפקודית(, תאונות דרכים, פעולות 
איבה, תאונות עבודה, רשלנות רפואית ומחלה 

שאינה נובעת מתאונה.

כפל פיצוי - תביעה במסגרת פוליסת "תאונות 
אישיות תלמידים" אינה שוללת תביעה נזיקית 
כנגד הגורם שהיה אחראי לנזק שנגרם לילד 
עקב  החינוכי  המוסד  כנגד  תביעה  )למשל 

התרשלות מצדו(.

חוות  או  משפטי  ייעוץ  להוות  כדי  לעיל  באמור  אין 
דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד, האמור לעיל 
ובלתי מחייב של הנושא. אינו אלא תיאור כללי בלבד 

הכותב הוא עו"ד במשרד עורכי הדין "צילי עמיר", 
העוסק בדיני ביטוח, נזקי גוף ורשלנות רפואית. 

טל' ליצירת קשר - 08-9949000.

 מקומפגש חוקי / מיכאל בן ברוך, עו”ד

לאחרונה הוגשה לבית המשפט המחוזי תביעה 
ייצוגית, העוסקת בפיצוי שהיו זכאים לו מבוטחים 
מכוח פוליסת "תאונות אישיות תלמידים", אך בשל 
העובדה שההורים לא היו מודעים לכך שילדיהם 
מבוטחים, הם לא פוצו. מכתב התביעה עלה נתון 
מעניין ומטריד כאחד: דו"ח שהוגש בשנת 2007 
ע"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת, מגלה כי 
84% מההורים לא ידעו ולא קיבלו כל מידע על 
הפוליסה לביטוח תאונות אישיות ועל הזכויות 
המוקנות להם במסגרתה. אינני יודע מה המצב 
הנוכחי, אבל אפשר להניח בזהירות שגם היום 
הורים רבים אינם מודעים לזכויות אלה ועל כן 

ראיתי לנכון לכתוב על נושא זה.

מהי פוליסת "תאונות אישיות תלמידים"? כל מי 
שזכאי לחינוך חינם לפי חוק לימוד חובה )החל 
מגיל 3 ועד גיל 18(, מבוטח בביטוח תאונות אישיות, 
באמצעות רשות החינוך המקומית. הביטוח מכסה 
נזק גופני שנגרם לילד בכל זמן בשנה, בכל שעות 
היממה, במדינת ישראל ובכל מקום אחר בעולם, 
בין אם יש לנזק קשר לפעילותו של המוסד החינוכי 
ובין אם לאו. כך למשל, גם פגיעה שנגרמה לילד 
במהלך חופשה בבית מלון, במהלך החופש הגדול, 

תכוסה על ידי הביטוח. 

לפוליסה מספר סעיפים עיקריים, המקנים פיצוי 
לפי שיעור הקבוע בה.

• במקרה של מוות - סכום השווה ל-141,000 ₪.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים
• במקרה של נכות מלאה וקבועה - סכום בסיס 
השווה ל-376,000 ₪, בתוספת "מענק חומרה" 
בסך של 50% ובסה"כ סכום השווה ל-564,000 ₪.

במקרה של נכות חלקית וקבועה - סכום המחושב 
בהתאם לאחוזי הנכות שייקבעו, כנגזרת מסכום 
הבסיס. כך למשל, נכות קבועה בשיעור של 10%, 

תזכה ב-37,600 ₪. 

במקרה של נכות זמנית - סכום השווה ל-94 
מהמוסד  נעדר  הילד  שבו  יום  כל  עבור   ₪
החינוכי )באישור רופא מומחה בתחום הפגיעה 
הרלוונטי(, החל מהיום ה-6 להיעדרותו ובמידה 
ונעדר מהמוסד החינוכי למשך 21 ימים )לפחות( 
בבית  מאושפז  שהתלמיד  במקרה  ברציפות. 
חולים, הוא יהיה זכאי לתוספת של 50% מהסכום 
היומי לכל יום אשפוז. כלומר: עבור הימים שהילד 
היה מאושפז מעבר ליום ה-5, הוא יקבל סך של 

141 ₪ בעבור כל יום אשפוז.

החזר הוצאות רפואיות - הוצאות השכרה, שאילה 
והוצאות  רפואיים  עזר  רכישה של אמצעי  או 
ידי חוק הבריאות  רפואיות שאינן מכוסות על 
הממלכתי )למעט מספר סייגים הכוללים טיפולי 

שיניים(.

בנוגע  לציון  הראויות  נוספות  נקודות  מספר 
לפוליסה הזו:

פיצוי להורים - הפוליסה מפצה במקרה זכאות גם 
הורים, אם הם עצמם נפגעו במהלך השתתפות 

שימו

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

הנעשה  על  לכם  סיפרתי  האחרונה  בכתבתי 
מאחורי הקלעים של עולם עיצוב הפנים – דרך 
עיני כמעצבת. הפעם רציתי לתת משמעות נוספת 
לעבודת העיצוב. ביקשתי מכמה מלקוחותי לענות 
שעברו  התהליך  את  המשקפות  שאלות  על  
להתחיל  שעומד  למי  טיפים  שיתנו  וביקשתי 
בשיפוץ או בנייה. דרך עיניהם, כך אני מקווה, יואר 
פן נוסף של המורכבות והחשיבות שיש לעיצוב 

פנים בתהליך הבנייה.

פנים,  מעצבת  שלקחנו  בקיבוץ  “כששמעו 
התגובות מהסביבה היו צוננות עד מגחכות. נכון, 

אנחנו קיבוצניקים, אבל רצינו נגיעה אישית.”

מי ומה בונים? טלי ואריה ולדברג מקיבוץ חצרים. 
טלי ואריה פנו אלי בבקשה לתכנן  עבורם הרחבה 

ושיפוץ מהיסוד של ביתם בקיבוץ.

מדוע החלטתם לקחת מעצבת פנים? הרגשנו 
צורך להגדיל את המרחב הפנימי של הבית. 
מאד  מהר  הגענו  רעיונות,  והעלינו  כשישבנו 
למסקנה שאנחנו מתבלבלים ומאבדים כיוון. 
זה היה הרגע שבו אמרנו לעצמנו שכאן המקום 
להכניס לתמונה אדם מקצועי, שמבין ובעיצוב 
בתכנון ובעיצוב ויידע לקחת את הרצונות והצרכים 
שלנו וליצור תוכנית שיפוץ לבית. הגענו לשירלי 

ומכאן החל הרומן הארוך.

מהי משמעות הליווי של מעצבת פנים עבורכם? 
התהליך שלנו היה ארוך במיוחד ושירלי ליוותה 
אותנו בכל המהמורות שבדרך, בלבטים ובקשיים.

התרומה שלה חסכה לנו הרבה זמן ומשאבים. 
כיוון ההתקדמות של הפרויקט היה ברור, הקצב 
וסדר העבודה אורגנו ותואמו עם הקבלן וקיבלנו 
התקציביות  ובהחלטות  בבחירות  צמוד  ליווי 

המורכבות שהיה עלינו לקבל.

המיזוג בין השקט הנפשי שזכינו לו ובין הבית 
את  אצלנו  מחדד  שקיבלנו,  והפרקטי  היפה 
ההבנה שההחלטה לקחת אשת מקצוע הייתה 

משמעותית, נכונה ומשתלמת.

האם תוכלו לתת טיפ למי שנכנס לתהליך של 
בנייה?

“סוף מעשה במחשבה תחילה”.

הווה אומר, חשיבה ותכנון טובים בתחילת הדרך 
יביאו לתוצאות הטובות והרצויות ביותר בסופה. 

“אנחנו חלק מפרויקט קבלני והתכנון האדריכלי 
הוכתב לנו מראש.”

מי ומה בונים? מיכל וירון עלימה, קיבוץ דביר. 
ירון ומיכל פנו אלי בבקשה לתכנן ולעצב עבורם 
את הבית שרכשו בשלב ג’ של ההרחבה בקיבוץ.

למה החלטתם לקחת מעצבת? האמת היא שלא 
תכננו. חשבנו שזו הוצאה שניתן לחסוך ושנוכל 
לעשות זאת בעצמנו, כי אנחנו אוהבים אדריכלות 
ועיצוב ו”כמה מסובך זה כבר צריך להיות”? אך 
בשעתיים שהקציבו לנו לפגישה עם האדריכלית 
של הפרויקט, נשאלנו שאלות שלא ידענו להשיב 

עליהן ומהר מאוד הבנו עד כמה אנחנו טועים.

מהי משמעות הליווי של מעצבת פנים עבורכם? זה 
אומר שיש לך גב, שותף ששם לב לפרטים שאתה 
אפילו לא ידעת שיש לשים אליהם לב, מעביר 
אותם לאנשי המקצוע הרבים בפרויקט ובדרך זו 
חוסך לך טעויות, זמן והרבה כסף. קיבלנו משירלי 
רעיונות חדשים שלא חשבנו עליהם ופתרונות 

שלא ידענו שקיימים.

האם תוכלו לתת טיפ למי שנכנס לתהליך של 
בנייה?

זה עולה יותר ממה שאתם חושבים. בנו מראש 
תקציב ריאלי, אבל בתוכו תנו לעצמכם להתפרע 
לכם  שחשובים  תחומים  או  פריטים  במספר 

ועושים לכם טוב על הלב וקצצו בשאר. 

“זו אמנות לקחת דגם מוכן ולשנות אותו כך 
שיתאים לנו.”

מי ומה בונים? חנן ושלומית לבבי, קיבוץ דביר. 
בונים בהרחבה של הקיבוץ.

מדוע החלטתם לקחת מעצבת פנים, כשלמעשה 
יש לכם תכנון אדריכלי מוכן?

תכנון אדריכלי מוכן הוא בדרך כלל גנרי ואינו 
בהכרח מתאים באופן מושלם לכל משפחה על 
צרכיה השונים זו אמנות לקחת דגם מוכן ולשנות 
אותו כך שיתאים לנו, תוך שמירה על תקציב. 
בנוסף לכך, יש המון פרטים שצריך לראות ולשים 
אליהם לב ברמה הפרקטית. יש לדעת לעשות 
אינטגרציה מהרמה של מיקום שקע ועד לקבלת 
הבית כמכלול שלם ולהתאים את תכנון הבית 
לצרכים  המשתנים של המשפחה בטווח הרחוק.

מהי משמעות הליווי של מעצבת פנים עבורכם?
בעיקר שקט נפשי. יש לנו מתכננת מקצועית, 
שגם אחראית על הבקרה בשטח ולא פחות חשוב, 
יוצרת תקשורת נעימה מול הקבלנים. היא עוזרת 
לחשוב מראש, להביא לידי ביצוע וגם לשמור 
על מסגרת תקציב, כך שהבית יהיה בדיוק מה 

שאנחנו צריכים. 

האם תוכלו לתת טיפ למי שנכנס לתהליך של 
בנייה?

אין קיצורי דרך. חשוב להשקיע רבות בתהליך 
התכנון. זה יחסוך אחר כך הרבה זמן, משאבים 
וחוסר שביעות רצון מהבית. אנחנו מאמינים שליווי 
של מעצבת פנים מקצועית הוא בין החשובות, אם 
לא החשובה ביותר, בבחירות שעשינו בתהליך 

בניית הבית.

שלכם, 
שירלי

שירלי רוט
052-8105513

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

  שירלי רוט תכנון ועיצוב 
פנים

"מאחורי הקלעים" של עיצוב פנים – דרך עיני הלקוח
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מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / תמר אליהו

יום האשה
הבינלאומי  האשה  יום 
מדליק אצלי מיליון נורות 
בראש. לא דעות והרצאות 
פמיניסטיות מתישות. לא 
דיבורים מייגעים והטפות 
לגברים, אבל יש לי מסר שדווקא ביום הזה חשוב 

לי להשמיע. 

אפתח בסיפור:  

מגיל צעיר היה לי ברור שאני לא "ילדה רגילה". בת 
יחידה אחרי שלושה בנים שעסקו בהיאבקות ואני 
הייתי אובייקט להרמת משקולות. גיליתי עניין גדול 
בספורט מכל סוג - משחקי מכבי ת"א בכדורסל 
כיכבו על המרקע לפני כל טלנובלה או הסרט 
בערבית. רוב חבריי היו בנים ואני השתוללתי 
בעיקר במגרשי הכדורגל והכדורסל. הייתי סוג 

של "טום בוי" ועדיין הנסיכה של אבא. 

לפנימיית  אותי  להעביר  להורי  כשהמליצו 
"שטיינברג" בכפר סבא, של האגודה לקידום 
החינוך, היה לי ברור שאין סיכוי. אמרתי למחנכת 
שלי שחבל על הזמן שלה כי "אצלנו זה לא נהוג". 
לשמחתי, היא לא התייאשה וזימנה את הורי 
לשיחה. אבא שלי יצא מהפגישה בפנים חתומות 
ובלי הכנה מוקדמת פנה אלי: "זה מה שאת 

רוצה? את מאמינה שתוכלי להצליח?" המומה 
מהשאלה, הצלחתי רק להנהן בהסכמה. תוך 

חודשים ספורים התחלתי ללמוד בפנימייה. 

בחופשות, לקראת לימודי הנהיגה, היה אבא לוקח 
אותי למגרש חנייה מרוחק, יוצא מהמכונית, נותן 
לי את המפתחות ואומר לי "סעי. תתניעי, אני 
אתך". הוא לא הכביר מילים. במבט אחד הבנתי 
עולם ומלואו: "תמרי, את הבת שלי ואני בוטח 
בך. שם, רחוק מאיתנו בפנימייה, מאחורי ההגה, 
בכל מקום שאליו תגיעי. אני יודע מה גידלתי, אלו 

ערכים נתתי ואני שקט ובטוח." 

כך זה נמשך עד הרגע האחרון בחייו של אבא. 
זה היה המסר שהועבר מההורים אלינו ומהאחים 
שלי אלי. ושלא תטעו - שולחן השבת רעש מאין 
ספור ויכוחים בענייני פוליטיקה ומגדר, בדיחות 
שוביניסטיות ו..."כנסי, כנסי למטבח..." אותי, זה 
הצחיק מאד, כי הם היו שם הרבה לפני - בשפשוף 
הכיריים והתנור, בהקצפת הביצים לעוגה, בגיהוץ 
המצעים ובכל משימה שאמא הטילה עליהם טרם 

צאתה לעבודה. 

בשנת 2000 הגיעה העת למכונית הראשונה שלי. 
אבי נפטר חודשים ספורים קודם ואני, ילדה בת 
18, מבוהלת פתאום מהצל של עצמי, עוצרת 
לרגע, נושמת עמוק, דופקת חיוך מלא ביטחון 
ויוצאת עם המלווה שלי לנסיעה ראשונה בירידות 

של ירושלים )אחרי ששרד את הנסיעה, מה הפלא 
שהמשכנו לזוגיות מופלאה?(. גם הוא, כמו אבא 
שלי, חייך, צחק והסתלבט על כל בלימה מיותרת, 
אבל הישרה תחושה שאין דבר שאינני יכולה לו. 
על הכביש ובהמשך, גם בחיים בכלל. מאז היו 
מעידות וטעויות, אך כולן נפלו על בסיס איתן 
של אמונה ביכולת להרים את הראש, להתמודד, 

לקחת סיכונים ולהגדיל את הסיכוי להצליח. 

אז לאן אני חותרת, למי אני פונה? לכולם – לבנות, 
לאבות, לצעירים, לנשים, לאמהות – לכל אחד 
ואחת מכם שמחזיקים בכוח ובפוטנציאל לשינוי 
ועיצוב זהותו של הדור הבא. תחשבו לרגע על 
השיח בבית, על משמעותה של דוגמא אישית. 
התנהגו כלפי הנשים שסביבכם כפי שהייתם 
רוצים שינהגו כלפי אמכם או בתכם. אל תשאפו 
לשוויון מגדרי. תפעלו לשם כך וקודם כל בבית, 

הרבה לפני המפגש בתקרות הזכוכית. 

אני חוגגת את יום האשה בכל יום בשנה, במבט 
אחד לילדי - עולם ומלואו. אתם, הילדים שלי, 
יכולים לחלום בענק ולהגשים בגדול, להאמין 
שעל עקבים או בנעלי ספורט, אצלנו, מי שבוחר 

בכך, רץ רחוק. 

יום האשה
הנ”ל  שהיום  לי  כשנודע 
הפך  הוא  בפברואר,  חל 
מבחינתי ליום הגבר הלחוץ. 

למה לחוץ? אז ככה...

בעודי יושב יום אחד במשרד ועובר על מיילים 
שגרתיים, צצה לה פתאום מודעת פרסומת 
שכותרתה: “חשבת מה תקנה לה ליום האשה?” 
ובכותרת משנה: “המועד מתקרב. 26.2 כבר כאן!” 
מיותר לציין שרצתי מהר ללוח השנה לבדוק את 
התאריך, נשמתי לרווחה כשגיליתי שאני עדיין 
בינואר וכמעט התעלפתי כשגיליתי שאני בסוף 
ינואר. רצתי חזרה למשרד אחוז אמוק והתחלתי 
למלמל למחשב: “לא...לא חשבתי “. אל דאגה, 
מודעת הפרסומת הכילה בתוכה לחצן מצוקה 
בדמות כפתור לבחירת המתנה המושלמת. 
נשמתי עמוק ולחצתי. אחרי חמש דקות ושבע 
מאות סוגי בשמים, ארבעת אלפים סגנונות של 
זרי פרחים, מיליון סלסלות איפור, קופונים לספא 
מפנק וארוחות בוקר, התחלתי לחוש רפיון וחוסר 

אונים. אם אחזור עם פרחים הביתה, אשאר 
בחוץ. זוגתי לא בעניין של זרים. באיפור אין לי 
שמץ מושג וכנ”ל לא בבשמים. ארוחות הבוקר 
היו במחיר של צימר לסופ”ש והספא המפנק 
היה בערך באזור ביירות... התקשרתי לחבר 
ושאלתי מה הוא מתכנן עבור זוגתו ליום האשה. 
התשובה היתה שתיקה רועמת ובום גדול של גוף 
שנופל בבת אחת לקרקע. “הלו, הלו!” צעקתי  
לתוך הטלפון הנייד. נדמה לי שברקע שמעתי 
מישהי צועקת שצריך להזמין אמבולנס ואולי 
גם רעש של סירנות, לא בטוח. בכל מקרה הוא 

לא ענה לי מאז...

בדרך הביתה התחלתי לחוש תחושת מרמור. 
יום האשה? למה רק לנשים מגיע יום מיוחד? מה 
אתנו? לנו לא מגיע איזה יום אחד כזה, שייקרא, 

נניח, בשם המקורי “יום הגבררר”?

שלא תבינו אותי לא נכון, נשים יקרות. אני דווקא 
מפרגן לכן ובצדק. אתן עובדות קשה, מתחזקות 
קריירות, משפחה, בית ובעל, שברוב המקרים, 
לפי השמועות ומהדלפות משיחות סגורות, אתן 

חושבות שהוא עוד אחד מהילדים שלכן ולולא 
אתן הוא היה עדיין יושב באיזה בר חשוך ובוכה 
על מר גורלו. אז יש לי חדשות בשבילכן: אתן 
צודקות, אבל זה עדיין לא אומר שלנו, הגברים, 
לא מגיע יום כזה. הרי בימינו הגבר עובד וגם 
נמצא בבית עם הילדים. הוא קם בלילה לזאטוט 
התורן שהתעורר, מחליף חיתולים, מתקין מדפים, 
עושה כביסה וכולי וכולי... אז למה שלא יהיה יום 
כזה, שבו אפתח באקראי מודעה שתוכנה יהיה: 
“חשבת מה תקני לו ליום הגבררר?” וכותרת 
משנה תכריז: “יום הגבררר כבר כאן! ב-1.4 זה 
קורה.” דמיינתי את לחצן המצוקה שמאחוריו 
מסתתרות מתנות בדמות מארזי בירות מסוגים 
שונים, אופנועי שטח, אופני הרים, ערבי שתייה 
חופשית ו... ככה נכנסתי  הביתה, למציאות של 
החלפת חיתול לינוקא, בדיקת יצירת האמנות 
האחרונה של סלבדורה דה-לוי, שהסתכמה 
בשלושה קוים בצבעים שונים ועיגול, ארוחת ערב, 
מקלחות וסיפור. לפני השינה שאלתי באומץ: 
“יקירתי, מה תרצי ליום האשה?” זוגתי הביטה בי 

בעיניים טובות, חייכה ואמרה לי....לישון.

מאוזן:
פיסל את הפסל בצומת בית קמה.  .1

5. תכנן את אנדרטת חטיבת יפתח )ש"מ(..
6. ראש המועצה השני.

7. תושב המועצה, כיהן כשר בממשלה )ש"מ(.
8. תושב המועצה בעבר, מחבר המחזה "הדיבוק מנווה שאנן" )ש"מ(.

תשבץ מקומי / יזהר בן נחום

מאונך:
תושבת המועצה, קרובת משפחה של רחל המשוררת )ש"מ(.  .1

ניבא על מושבי יחדיו.  .2
שמו הקודם של אחד מיישובי המועצה על-שם שיר של רחל.  .3

המנהלת הראשונה של "ניצני הנגב" )ש"מ(.  .4
מפקד מבצע 11 הנקודות )ש"מ(.  .6

9. נפטר במהלך ביקור בנבטים )ש"מ(.

פתרון התשבץ
 

בגיליון הבא
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