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המקווה שופץ וחודש בטוב טעם ודעת על
ידי המועצה ובתרומתה הנדיבה של משפחת
אוחיון מבאר שבע .בני משפחת אוחיון הקדישו
את המקווה לעילוי נשמתה של אחותם ירדנה
ז"ל ,שהיתה מדריכת כלות וענייני המקווה היו
חשובים מאוד בעיניה .כבר כעת יש עלייה במספר
הטובלות והתגובות מדהימות.
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חודש יוני התאפיין באירועי סיום ובמרכזו סיום
שנת הלימודים .בתי הספר סיימו עוד שנת
לימודים ,הילדים יצאו לחופשת הקיץ ומערכת
החינוך החברתי נכנסה לעונת אירועי הקיץ.
בכל בתי הספר התקיימו מסיבות בוגרים יפות,
מושקעות ומרגשות .עוד מחזור סיים את בית
הספר היסודי בדרכו לחטיבת הביניים ומחזור
נוסף סיים את לימודיו בבית הספר התיכון ויוצא
לשנת השירות ולצבא.
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והעיקר ,לכם ילדים וילדות ,אני רוצה לאחל המשך
חופש נעים .שתצליחו לשלב מנוחה עם עשייה,
משפחתיות עם עצמאות וחופש עם גבולות .לכו
בשלום ִוחזרו בשלום ,בכוחות מחודשים להמשך.

עורכת :נועה זמסקי noaz@bns.org.il
משתתפים :עופר רימון ,גל שמאי ,יפית סביר,
חדוה גבריאל ,חנה רוטבלט ,טלי לוין כהן,
עינת מדמון ,סיון שלחין אמויאל ,זיוה נבון,
עו"ד ענבר ברקוביץ אפרים ,ללי זינגר ,שירלי
רוט ,שניר פלג ,תמר אליהו ,כפיר לוי ,עו"ד
מיכאל בן ברוך ,יזהר בן נחום

מדי שנה ,בתקופה הזו ,אנו זוכים לחוות ולהתרגש
מתוצרי הפעילות הענפה לאורך כל השנה – ערב
ההוקרה להרכבים המוזיקליים ,ערב הסיום של
"מחול מדברי" בשילוב חוג הג'גלינג ,מופע הסיום
של האולפנה למחול ועוד רבים וטובים ,שגרמו לנו
גאווה והנאה גדולה מהמגוון ,הכישרון וההתלהבות.
אני מודה לאגף התרבות והספורט במועצה על
ניהול הפעילות ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

עריכה לשונית :יזהר בן נחום
מו”ל :מועצה אזורית “בני שמעון”
כתובת :צומת בית קמה ד.נ .נגב 85300
עיצוב ועריכה גרפית :סטודיו רווה-פלג
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אני רוצה להודות לצוותי החינוך במועצה  -למנהלים,
למורים ,לגננות ,לסייעות ,למטפלות ולמדריכים
החברתיים ,על שבחרתם לעבוד במערכת החינוך
שלנו ,על ההשקעה ,המסירות והמחויבות ,המהווים
דוגמה ומקור גאווה עבור כולנו .נִ שמו עמוק ִואספו
כוחות לקראת השנה הבאה.

מהמתנדבים הרבים ,המשקיעים מזמנם על מנת
שנהיה כולנו מוכנים לשעת חירום .השקעתכם
ומחויבותכם אינן מובנות מאליהן.
ועוד בסימן סיום :בשבוע שעבר סיכמנו את
התהליך האסטרטגי במועצה" ,איך גדלים
ונשארים קהילה" ,בהצגת התוצרים משולחנות
הדיון השונים .בכל אחד מהשולחנות הגיעו
לתוצרים ממשיים ,שיהוו בסיס לכתיבת תוכניות
העבודה לשנת  .2018אני רוצה להודות שוב לכל
מי שבחר לקחת חלק בתהליך .היכולת של כל
תושב להיות שותף בקבלת ההחלטות על חייו היא
מהותו האמיתית של המושג "קהילה של קהילות" .
אני מאחלת לכולכם קיץ נעים ובטוח.
שלכם ,סיגל

אני מבקשת גם להודות לכל ההורים ,על
שהפקדתם בידינו את היקר לכם מכל ,על
השותפות ,הפרגון והאמון ,שאנו עושים כמיטב
יכולתנו עבור ילדיכם – ילדינו.

אירוע משמעותי נוסף שהתקיים החודש הוא יום
ההכשרה וההוקרה השנתי לצוותי החירום של
המועצה והיישובים .התכנסנו במלון "לאונרדו"
באשקלון להכשרה מקצועית על פי המכלולים
השונים ולערב הוקרה לצוותי המתנדבים
היישוביים .אני מבקשת להודות לכל אחד ואחת

אני מבקשת לנצל את הזמן והמקום להיפרד
מרותי רובין ,שניהלה ביד רמה את בית הספר
"נווה במדבר" ב 14-השנים האחרונות .עבורי
ועבור רבים אחרים ,רותי היא המודל והדוגמה
למי ומה אמורה להיות מנהלת .בנועם הליכות,
במנהיגות אסרטיבית מחד גיסא והכלה אין
קץ מאידך גיסא ,במקצועיות חינוכית וניהולית,
יצרת בית ספר יחיד ומיוחד במינו ,שהילדים
אוהבים להיות בו ,המורים מרגישים שזהו ביתם
וההורים סמוכים ובטוחים שהם מפקידים
את ילדיהם בידיים הטובות ביותר שקיימות.
השארת חותם בכל אחד ואחת ממאות
התלמידים והבוגרים ,הפכת לדמות ומודל עבור
כל המורים והמורות שעבדו תחת ניהולך וגם
עבורנו במועצה הפכת לחלק מרכזי במנהיגות
החינוכית האזורית .תודה גדולה לך מכולנו.

מקוואות מועצת בני שמעון :פאר
והדר  /הרב גבי קדוש ,רב המועצה
האזורית בני שמעון
לפני פסח נפתח המקווה המפואר במושב ברוש,
בניהולה של הבלנית בת שבע ,שכבר משמש
את נשות המושב והסביבה .בימים האחרונים
נפתח לשירות נשות המועצה בכלל ונשות תדהר
בפרט מקווה מפואר במיוחד .כחלק מתפיסת
השירות לאזרח שבה דוגלת המועצה ,שמנו לנו
למטרה לשדרג ולהעלות גם את שירותי הדת
ובמיוחד את רמת המקוואות .סיגל מורן ,ראשת
המועצה ,סימנה כמטרה את שיפוץ המקוואות
במושבי יחדיו ,כך שיתנו שירות לכל החפץ בכך
מהמושבים ומקיבוצי הסביבה .כהגדרתה של
סיגל" :מקווה שיהיה כמו ספא"...

בפתיחה הודיתי לסיגל ולמשפחת אוחיון
והדגשתי את החשיבות שבחיבור בין מקווה
והנצחה .בטבילה במי מקווה יש משהו עמוק
וחוויה אישית-רוחנית שקשה לתאר במילים,
משהו שקשור לנצח .זהו כוחם של מי המקווה
המטהרים והמרוממים .המקווה מנוהל ע"י יעל
יפרח והרבנית רבקה זפרני ממושב ברוש.

יום מיוחד במחלקת הבטיחות
לא בכל יום עוברים יום עמוס בחוויות בעבודה
כפי שעבר מנהל מחלקת הבטיחות ,דוד פרייברג,
ביום שני .10.7 ,היום נפתח בהדרכה למפעילי

קלנועיות במשמר הנגב .מפעילי הקלנעיות
ומלוויהם שמעו הרצאת בטיחות ,צפו בסרטים,
השתתפו בחידון טריוויה בנושא נהיגה ,תירגלו
נהיגה נכונה ולסיום אף הפעילו סימולטור נהיגה.
בערב של אותו יום הפעילה מחלקת הבטיחות
דוכני הסברה לנהיגה מונעת במסגרת פסטיבל
המוזיקה המועצתי ,השמעונלה ,שהתקיים בחוות
שבדרון .ולקינוח ,בדיקת הבטיחות וצפייה בימי
העבודה האחרונים במעגל התנועה בצומת רהט-
שובל .בקיצור יום מיוחד.

עדכונים ממחלקת הבטיחות
רכב ותחבורה :במהלך חודש מאי התקיימו
שלושה מחזורים של רענון נהיגה למחזיקים
בכלי רכב במועצה .ההשתלמות כללה נושאים
כגון :גורמים להסחת הדעת מהנהיגה (גורם
תאונות מס  )1ומניעתם ,מערכות בטיחות
חדישות ברכב ("מובילאיי") בדרך לעידן הרכב
האוטונומי ,מניעת תאונות בצומת (ניתוח אירוע),
מלכודת בשולי הדרך ,עדכון תקנות חדשות
וקנסות חדשים בתעבורה.
בימים אלה מחליפה המועצה חלק מצי הרכב
שלה .הדגם שנבחר הוא "סקודה ראפיד" ,בעל
נפח מנוע של  1200סמ"ק והוא מחליף מכוניות
הנמצאות כבר  8-7שנים על הכביש .המכוניות
החדשות מתאפיינות בבטיחות גבוהה ובצריכת
דלק נמוכה.

מעוניין/ת לצבור ניסיון בתחום הטיפולי/חינוכי?
מחפש/ת עבודה מהנה ,משמעותית ,מאתגרת ומלמדת?
לתכנית מניעה וטיפול לילדים ,בני נוער בסיכון ומשפחותיהם
במ.א בני שמעון (ליד ב"ש)

דרושים/ות סטודנטים/יות לליווי
באוריינטציה לימודית וטיפולית
תנאים מצויינים למתאימים/ות! • המלצות יינתנו בסיום העבודה!
משרה חלקית ,בוקר/אחה"צ ,דרוש רכב צמוד
לפרטים נוספים ,michalb@bns.org.il :רק פניות מתאימות תיעננה
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חינוך
גם השנה ,בימים ראשון 25.6 ,ושלישי,27.6 ,
התארחו במועדון חמישה תלמידים מקסימים
ושני מדריכים בכל אחד מהימים .הם שיחקו
פטאנק ומשחקי שולחן עם הוותיקים וצבעו כדים
מקסימים .בשם הוותיקים וצוות הבית ,תודה
לתלמידי "עדנים" ולמדריכים.

העלאת המודעות לסוגיות הקשורות
בהעברת נחלות ו"בן ממשיך"
במושבים
יותר מ 30-איש ,מוותיקי נבטים ,התכנסו ביום
רביעי ,14.6 ,במועדון "מופת" בנבטים ,כדי לשמוע
את הרצאתה של ציפי המרמן ,עו"ד ומגשרת,
שעסקה בסוגיות ייחודיות הקשורות בהעברת
נחלות והורשה במושבים .ההרצאה היא חלק
מפעילות המתקיימת במושבי המועצה ,במטרה
להעלות את המודעות ולהתמודד עם הנושא
המורכב הזה ,תוך שמירה על שלמות המשפחה,
שלומם של הוותיקים וחוסנה של הקהילה.
הפעילות מאורגנת על ידי היחידה לשלום הוותיק
ומרכז הגישור באגף לשירותים חברתיים.

במהלך המסיבה הופיעו חברי חוג התיאטרון
והמקהלה והוצגו החוגים החדשים לשנת הפעילות
הבאה :יוגה ,ריקודי עם ,ידיעת הארץ ,מחשבת
ישראל ,ביודנסה ,ציור אינטואיטיבי ,תיאטרון
והרצאות בנושא יחסי החברה והצבא בישראל.
מועדון "שביל הזהב" הוא מועדון חברתי לתושבי
המועצה בגילאי  .75-60בימים אלה נפתחת
ההרשמה לשנת תשע"ח .שנת הלימודים תחל
ב. 30.10.2017-המועדון יפעל אחת לשבוע ,בימי
שני ,בשעות  12:30-9:00במתחם החדש לגיל
השלישי בבית הספר "מבואות הנגב".
בקרוב יחולקו פליירים להרשמה לתאי הדואר
ביישובים.

מסיבת סיום השנה במועדון
שביל הזהב
ביום שלישי ,27.6 ,ציינו חברי מועדון "שביל הזהב"
 4.5שנות פעילות במסיבת סיום נפלאה במועדון
לחבר בחצרים.

נשמח לראותכם,
בתיה דרורי ,מנהלת מועדון "שביל הזהב"
מיכל דלומי -מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון

ביום חמישי ,15.6 ,התקיים המפגש השמיני
והמסכם של המעבדה החינוכית .המעבדה היא
חלק מהתהליך האסטרטגי שמקיימת המועצה
השנה ונועדה לסייע לאנשי החינוך לגבש חזון
חינוכי למועצה.

ותיקים

משהו טוב קורה בבני שמעון

עמותת ותיקי בני שמעון ובית גיל-עד בפרט
מאמינים במפגשים וקשר מתמיד עם קהילות
שונות ובכללם בני נוער .מזה שלוש שנים ,עם
תחילת החופש הגדול ,באים תלמידים מכפר
הנוער "עדנים" להתנדב בבית גיל-עד.
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שמחים לבשר על פתיחתו של מרכז
הצעירים של בני שמעון.
בינתיים המרכז אינו פיזי (אולי בהמשך)
אך הוא כאן בשביל ללוות אתכם בכל
שלב הנוגע לעתידכם מרגע הגיוס ועד
יומולדת . 40
אנחנו כאן בשבילכם כדי לסייע בכל תחום
שמעסיק ונוגע בחייכם כמו :זכויות חיילים
משוחררים ,מלגות ויעוץ לימודים ,כיווני

יום שיא לפרויקט "כולאננה "2017
במרכז ג'ו אלון
אני ,אתה ,אנחנו – מפגש הסיכום
של המעבדה החינוכית

ותיקים המעוניינים בכך יכולים לקבל ייעוץ פרטני
ובמקרה הצורך שירותי גישור או בניית הסכמות
במשפחה .השירות ניתן ללא עלות.

תלמידי "עדנים" מתנדבים בבית
גיל-עד

רכזת החוגים במועצה ,הציגה את התוכנית
"ספורט כדרך חיים בחינוך הפורמלי" .ענבל
זיידנברג ,מנהלת התחום הטיפולי ומיכל
אנגלרט ,מנהלת השירות הפסיכולוגי-חינוכי,
הציגו את "הגשר בין הגן לכתה א'" ועפרה
שיר לביא ,מנהלת החינוך החברתי ,הציגה את
"סיפתח – תוכנית אסטרטגית לתחום הנוער
היהודי והבדואי בנגב".

על היציאה מן החומות ובחנו את המטאפורה
הקשורה בביטוי זה .בהמשך שילבו בדרשה
שלהם אירוע או סיפור ,המייצגים את המטאפורה
של "היציאה מן החומות" ,כמו אימוץ ,סיכון ,יציאה
מהקופסה ,פעולה נגד הכלל ועוד.

תעסוקה ומתן כלים למציאת עבודה ,פיתוח
קריירה ,תרבות ופנאי צעירה ורלוונטית,
קליטה ,דיור ,מנהיגות צעירה ,מעורבות
חברתית ועוד
אנחנו מזמינים אתכם להוביל ליזום
ולחלום יחד כדי ליצור קהילה צעירה
מובילה כאן בנגב.
אז יאללה תעשו לייק ,לדף הפייסבוק שלנו:
מרכז צעירים בני שמעון

במפגש המסכם התבקשו משתתפי המעבדה,
נציגי מחלקת החינוך והאגף לשירותים חברתיים
במועצה ,מנהלי בתי הספר של המועצה,
אנשי חינוך וציבור מרחבי המועצה ,לציין את
הנקודה המשמעותית עבורם במסע שעברו.
חלק מהמשתתפים הביעו הסתייגויות מהמודל
החינוכי שהתגבש" :אני ,אתה ,אנחנו"" .להסתכל
על העולם מעיניו של האחר זו לדעתי משימה
חינוכית מדהימה ,שכמעט נעלמה בימינו" ,אמר
יעקב הכט ,העומד מאחורי הפרוייקט הארצי
של "ערי חינוך" שהמועצה שותפה לו" .מטיפוח
ה'אני' אני יכול לראות את ה'אחר' ומהחיבור הזה
צומח ה'אנחנו' .המודל מתחבר לערכי המועצה:
ה'אני' וה'אתה' מתחברים למצוינות ולכבוד לאחר
וה'אנחנו' למעורבות הקהילתית".
בהמשך המפגש הוצגו יוזמות חינוכיות .מרים
אלגרבלי ,מנהלת בית הספר "יובלי הנגב" ויעל
איפרגן ,מורה בבית הספר ,הציגו את פרויקט
"חממה מצמיחה" .אייל רוזנטל ,תושב גבעות בר,
הציג מיזם לשינוי שיטת הלמידה ,מור אפרים,

יום ירושלים ב"ניצני הנגב"
ביום שישי ,26.5 ,התכנסה קהילת "ניצני הנגב"
 ילדים ,הורים ומורים ,לציין את יום ירושלים וכלבית הספר לבש חג .היום נפתח בטקס מרהיב
בהובלתה של שכבה ה' ,שכלל שירים וריקודים
לירושלים וסיפר את סיפורה של העיר.
במהלך היום הוצגו תוצרי החקר של כיתות
בית הספר ,שעסקו בנושאים שונים הקשורים
בירושלים .שכבה א' חקרה את סמל האריה
והפיקה ספרונים קבוצתיים המספרים על
"האריה שבי" .שכבה ב' הפיקה מדריכי טיולים
משפחתיים בעקבות חקר אתרים בירושלים .ילדי
שכבה ג' נחשפו לשירי ירושלים האהובים על
משפחותיהם ,בחרו שיר וחקרו אותו בקבוצות.
שכבה ד' חקרה את שערי ירושלים והציעה
שערים חדשים המתאימים לירושלים של
היום .ילדי שכבה ה' בחנו את הקשר בין האדם
למקום ,בחרו "מקום בלב" בירושלים ,חקרו אותו
וכתבו כיצד הוא נוגע בהם .ילדי שכבה ו' למדו

מעל ל 600-ילדים ,מ 23-כיתות ג'-ה' מכל רחבי
הנגב ,יהודים ובדואים ,חגגו את יום השיא של
פרויקט "כולאננה" במוזיאון למורשת הבדואים
במרכז ג'ו אלון .הפרויקט ,המתקיים זו השנה
השלישית ,נועד לאפשר וליצור חיבור בין ילדים
משני המגזרים באמצעות אמנות .לאורך השנה
נפגשו צמדי כיתות ,כיתה מכל מגזר ,במוזיאון
ישראל בירושלים ולאחר מכן התארחו זו אצל
זו .ורדה הר-צבי ,מדריכה מחוזית לאמנות:
"הפרויקט יוצר מפגש של תלמידים ומורים בעלי
זהויות שונות ,המאפשר היכרות בין תרבויות
בדרך ליצירת חברה אזרחית אחת".
"תלמידים החליפו מספרי טלפון ,פתחו קבוצת
וואטסאפ והם מתכתבים ביניהם ללא קשר
לפרויקט" מספרת גאבן אישתייג ,מורה לאמנות
בבית הספר "אלנור" בשגב שלום .אירה ,מורה
לאמנות בבית הספר "אלומות" בבאר שבע:
"זה מעבר לצפוי ,קרה משהו אמיתי .ילדים לא
משקרים".

לצפייה בסרטון
המרגש
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חדשות /

נועה זמסקי

חינוך חברתי

המסע המופלא של "כנפיים של
קרמבו"
בימים חמישי-שישי ,8-9.6 ,יצאו חניכי סניף בני
שמעון של תנועת הנוער "כנפיים של קרמבו"
לטיול ג'יפים במכתש רמון .הטיול המיוחד
הזה התקיים לאחר שחניכי הסניף אספו כסף
בהפנינג שערכו בחופשת הפסח בבית הספר
"ניצני הנגב" ולאחר שמתנדבים ,בעלי רכבי שטח,
אנשי רפואה ואבטחה ,התנדבו להצטרף לטיול
ולהסיע את החניכים.
"היתה לנו הזכות להשתתף בחוויה המדהימה
בטיול עם ילדי 'כנפים של קרמבו' .זו היתה חוויה
מקסימה" ,סיכם אבי אור-חן ,השוטר הקהילתי.
"היה מרגש לראות את הנוער שחונך את הילדים
ודואג ומנהל כל פרט בטיול .זו גאווה גדולה שיש
לנו נוער מבורך כזה! לנו נותר לעמוד ולהצדיע.
זכות גדולה נפלה בחלקנו לתת שירות לקהילת
בני שמעון ולנוער שלה".

ספורט
מטרת היריד היתה להכין את הנערות והנערים
לתהליך הבחירה ההדדית בשנת השירות
(המועמדים בוחרים את המסגרת והמסגרת
בוחרת את המועמדים) ,להקנות ידע והכנה
לקראת תהליך המיונים וחשיפה להיצע
האפשרויות שהתנועה הקיבוצית מספקת לשנת
שירות ,לצד חשיפה של גורמים משלחים נוספים,
לרבות תנועות הנוער ,ארגוני הנוער והמכינות
הקדם-צבאיות.
זוהי השנה השלישית שבה מארגנים ירידי
שנת שירות לקראת סוף שנת הלימודים של
כיתות י"א ,על מנת שבעת פתיחת ההרשמה
בתחילת ספטמבר ,ידעו בני הנוער לקראת מה
הם הולכים .התגובות ,הן של הנערות והנערים
והן של מדריכות ומדריכי הנעורים ,החמיאו לצוות
המארגן מאגף החינוך והמשימות של התנועה
הקיבוצית.

נפרדנו מקבוצת "רגב" (שגבה י"ב) בערב מרגש
ומצחיק .בערב עצמו הועלו נערי ונערות הקבוצה
לבמה ,רואיינו ,קיבלו שי פרידה וראו סרטונים
ובהם תמונות מהעבר .למחרת היה הפנינג
מרשים וכייפי (וזו הזדמנות להגיד תודה לקיבוץ
דביר ,שהשאיל לנו מכלי "דולב" לרחצה ומכונות
אוכל שונות) .חברי קבוצת "אשל" ,בהובלתו של
המדריך גלעד חורין ,עבדו על הערב מעל חודש,
השקיעו את מירב המאמצים כדי שיהיה מהנה
ומכובד ובהחלט הצליחו בכך .הקרנבל ,שכלל
לינה ,עבר ללא אירועים חריגים ובני הנוער
התנהגו למופת!

תודה על האירוח לקיבוץ בית קמה ובמיוחד
לאסנת וארון ,מנהלת החינוך הבלתי-פורמלי
ותודה לראשת המועצה ,סיגל מורן ,שכיבדה
את הפעילות בנוכחותה.

הסתיים קורס למדריכים מובילים

התקיימה תחרות על ארבעה מכשירים ,ב3-
דרגות שונות.

יום היוגה הבינלאומי בבני שמעון
ביום רביעי ,21.6.17 ,חגגנו לראשונה בבני שמעון
את יום היוגה הבינלאומי .לאירוע ,שהתקיים
במשמר הנגב ,הגיעו יותר מ 150-מתרגלים מכל
הגילאים :תינוקות ,ילדים ומבוגרים .במהלך היום
התקיימו תרגולים בסגנונות שונים :אשטנגה,
ויניאסה ,ויג'ננה ,קונדליני ועוד.
"היתה אווירה טובה ואנרגיות מדהימות .תודה
לכל המתרגלים שהצטרפו ולקהילת היוגה
המקסימה של בני שמעון .תודה למורות
המדהימות שהגיעו והעבירו את הידע הרחב
שלהם בעולם היוגה" ,מסכמת עדי עזריה,
יוזמת האירוע " .בבני שמעון יש קהילת מתרגלי
יוגה שגדלה בכל שנה .יום היוגה הוא חגיגה
מצוינת לקהילה והזדמנות למתעניינים לטעום
ולהתחבר .תודה ענקית ליוסי טוביאנה ,מנהל
אגף התרבות והספורט ,שאפשר לנו להתחיל
במסורת הנפלאה הזו .חשוב לי לציין את הרצון
הטוב של המועצה לקדם אירועים כאלה .תודה
רבה ליניב ולצוות משמר הנגב ,על הנכונות לסייע
בכל דבר ועל הארגון המוקפד.

ביום שני ,19.6 ,הסתיים קורס למדריכים מובילים
בחינוך החברתי .הקורס ,שנמשך במפגשים דו-
שבועיים לאורך השנה כולה ,נועד לסייע למדריכי
החינוך החברתי להתמקצע ועסק במגוון של
סוגיות חינוכיות :התמודדות עם ילדים ,הורים
וקהילה ,עבודה עם ילדים מאתגרים ועוד.

יריד שנת שירות לשכבה י"א /
עופר רימון
קרנבל הגמל  /גל שמאי ,מנהלת
ביום שישי ,26.5 ,התקיים בבית קמה יריד המרכז החברתי ב"מבואות הנגב"

לחשיפת תהליך הבחירה ואפשרויות ההתנדבות
לשנת השירות לכ 300-בנות ובני שכבה י"א של
התנועה הקיבוצית והמועצות האזוריות.

 | 6עיתון בני שמעון

בסופ"ש  23-24.6ציינו את סיום שנת הפעילות
של המרכז החברתי בחגיגות "קרנבל הגמל".
את האירוע ארגנה קבוצת "אשל" (שכבה י') ובו

משתתפי הקורס הגישו עבודות גמר וקיבלו
תעודת סיום .בהמשך יקבלו המשתתפים ממשרד
החינוך תעודה שתאפשר להם להיות מנהלי
קייטנות" .זה היה תהליך מרגש ,מדהים וקבוצה
מדהימה שהתגבשה" אומרת טל שם טוב ,רכזת
הדרכה ומציל"ה" .התהליך היה משמעותי מאוד.
המדריכות נפתחו ,העזו ולמדו".

אליפות המועצה בהתעמלות
מכשירים
מספר שיא של  108מתעמלים ומתעמלות,
מכיתות א' עד ט' ,השתתפו באליפות בני שמעון
בהתעמלות מכשירים ,שהתקיימה ביום ראשון,
 ,11.6באולם הספורט בגבעות בר .לראשונה

לתחרות קדמה עבודת הכנה ,שכללה תוכנית
מקצועית מתאימה שיושמה בקבוצות השונות
במסגרת חוגי המועצה בבית קמה וגבעות בר.
המתעמלים והמתעמלות שלנו ,במיוחד הוותיקים
שבהם ,הציגו תרגילי אקרובטיקה ברמה מרשימה
מאוד ,כל זאת תחת ניצוחה של מיכל קשנסקי,
מאמנת ההתעמלות הראשית והמאמנות נטע
שקד ושני נאווי.
"אני גאה על כך ש 108-מתעמלים ,רובם נערות
וילדות ,לקחו חלק בתחרות כזו מול קהל גדול.
התכוננו ,התאמנו ,התרגשו ,נלחצו ועמדו מול
שופטים בתנאי תחרות .על ההישג הזה גאוותי",
אמרה מיכל.
צילום :אסף שמואלוביץ

בנות בתנועה
נירית סימון ,מורה לחינוך גופני" ,נווה במדבר",
חצרים
בסימן "בנות בתנועה" ,חגיגה ספורטיבית ויום
מלא חוויות ואנרגיות חיוביות ,נפגשו ביום שני,
 ,12.6.2017בבית הספר "ניצני הנגב" ,כ 60-בנות
מכיתות ד'-ה' משלושת בתי הספר היסודיים
במועצה" :ניצני הנגב"" ,יובלי הנגב" ו"נווה
במדבר" ,בניצוחם של מורי החינוך הגופני.
היוזמה נולדה בעקבות רצונם של המורים לחינוך
גופני בשלושת בתי הספר לקיים יום של מפגש
ספורטיבי ובריאותי ,אך לא תחרותי .הבוקר
נפתח באימון זומבה ולאחריו אימון ומשחק
כדורגל .לאחר הפסקה ,במהלכה זכו הבנות
לארוחת צהריים עשירה ,מגוונת ובריאה ,התקיים
אימון ומשחק כדורסל בין הבנות .היום הסתיים
במשחקי כדורשת.

בסוף היום אמרו הבנות שהן מקוות להמשיך
במסורת של מפגש בין בתי ספר ,שאיפשר
להן להכיר בנות מבתי ספר אחרים ולהתנסות
בפעילות ספורטיבית ללא הבנים.
לסיכום ,תודה למחלקת הספורט על ההתגייסות
לעזרה ,לאוסי מוריץ ,מנהלת "ניצני הנגב" ,ומורי
החינוך הגופני ,שאפשרו את קיום המפגש בבית
הספר ואירחו אותנו באווירה טובה ,ספורטיבית
ומהנה .תודה לפביאן יריחימוביץ ,שהגיע לעזור
בשיפוט במשחקי הכדורסל .תודה לתלמידות,
שהיו פעילות והפגינו רמה משחק גבוהה
ואחרונים חביבים ,לצוות החינוך הגופני במועצה,
שהיה שותף ועזר להצלחת היום.
נשמח להיפגש גם בשנה הבאה ב"בנות בתנועה".

מקום ראשון ושלישי בבדמינטון
מקום ראשון ומקום שלישי לתלמידי "מבואות
הנגב" באליפות ישראל בבדמינטון ,שהתקיימה
ביום ראשון ,4,6 ,בחטיבת הביניים "בן גוריון"
בהרצליה.
ליאל בן אריה זכה במקום הראשון ויואב עמית
זכה במקום השלישי בתחרות ,שבה השתתפו
כ 90-שחקנים מבתי ספר ברחבי הארץ .ליאל
ועמית הם תלמידי שכבה ז' ב"מבואות הנגב".
המשלחת של "מבואות הנגב" כללה  22תלמידים
ותלמידות משכבות ז'-ח' ,שהפגינו נחישות רבה
וספורטיביות למופת" .בזכות קורסי הבחירה יש
באפשרותי לאתר תלמידים רציניים ,מתמידים
ובעלי יכולת טובה" ,אומר גלעד סילבסטר ,מאמן
הנבחרת" .הפעם הצלחנו לשלוח גם מספר רב
של בנות ואני בטוח שבאליפויות הבאות נראה
גם אותן בין הזוכות".
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חגיגות סיום שנת הלימודים תשע"ז
מבואות הנגב :זה לא נגמר… זה לא הסוף…

ניצני הנגב :להגשים חלומות

בערב חגיגי במיוחד ,שהתקיים ביום חמישי ,8.6 ,באמפיתיאטרון החדש
בבית הספר "מבואות הנגב" בקיבוץ שובל ,סיים מחזור נ"ב של בית הספר
את לימודיו .סיגל מורן ,ראשת המועצה ,אלי פרץ ,מנהל בית הספר ,נציגי
ההורים והמורים בירכו את בוגרי שכבת י"ב לרגל סיום הלימודים ואיחלו
להם הצלחה בהמשך דרכם.

בערב חגיגי במיוחד ,שהתקיים ביום חמישי ,8.6 ,באמפיתיאטרון החדש
בבית הספר "מבואות הנגב" בקיבוץ שובל ,סיים מחזור נ"ב של בית הספר
את לימודיו .סיגל מורן ,ראשת המועצה ,אלי פרץ ,מנהל בית הספר ,נציגי
ההורים והמורים בירכו את בוגרי שכבת י"ב לרגל סיום הלימודים ואיחלו
להם הצלחה בהמשך דרכם.

נווה במדבר :נפרדים מרותי

יובלי הנגב :שכבה ו' שווה זהב

בגרון חנוק נפרדה רותי רובין ,מנהלת בית הספר ב 14-השנים האחרונות,
מתלמידי השכבה הבוגרת ,מחזור נ"ב ומבית הספר .סיגל מורן ,ראשת
המועצה ונציגי ההורים והילדים נפרדו גם הם מהמנהלת האהובה ,הפו־
רשת לגמלאות .המופע החגיגי עמד השנה בסימן "ספר הג'ונגל" ובמהלכו
סייעו החיות השונות למוגלי ,הילד החדש בבית הספר ,למצוא את דרכו
ב"ג'ונגל" נווה במדבר.

משימה בלתי אפשרית :לאחר שהתברר שמחנכות השכבה נחטפו ,דרשו
החוטפים כופר מקורי במיוחד :ילדי שכבה ו' יתכננו ויכינו בעצמם את
מסיבת הסיום .מחזור ג' של בית הספר ,המחזור הראשון שסיים  6שנות
לימודים מלאות ב"יובלי הנגב" ,עמד במשימה והצליח להציג מופע סיום
מלא הומור ,צבע וצבעים.
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אותם ימים ,ימי הלהקות הצבאיות .מוזיקת רוק
נחשבה כאנטי ממסדית ונוגנה 'במחתרת' .לראות
היום את הדור הצעיר מקבל מוזיקה כזו באופן
טבעי ובתמיכת הממסד ,זה מרגש".

"מרתק ומרגש לראות צעירים
שרים שירים שהוצאתי לפני
 30שנה ולשמוע את הפירוש
והמשמעות שהם נותנים להם",
אומר בנאי" .אני מרגיש את
האנרגיה וההתלהבות שלהם.
מרתק לראות ,לדוגמה ,את השיר
'בלוז כנעני' ,שהנערים הוסיפו לו
ממד אפל וכואב .השיר קיבל חיים
חדשים וזה נשמע טוב".

הכוכבים של
מחוז בני שמעון

יפית סביר | צילום :עמרי קרן לפידות

חודשים של חזרות הגיעו לשיאם בערב ההצדעה השנתי של ההרכבים המוזיקליים של נוער בני שמעון .השנה אירחו
ההרכבים את אהוד בנאי בערב מוזיקלי משובח ,מקסים ומרגש .יפית סביר היתה שם לתעד.
"בשנת  2004ביקשו לראיין אותי לרגל יציאת
אלבומי החדש 'ענה לי' .פנו אלי מ'ידיעות אחרונות',
מ'מעריב' ומ'על הדבשת' .והחלטתי לתת ראיון
בלעדי ל'על הדבשת'" .כך סיפר לי האמן והיוצר
אהוד בנאי ,בפתח הראיון שערכתי אתו ,בעודו
יושב בצניעות בפינת האירוח שהוכנה לכבודו.
אהוד הגיע לערב הצדעה מיוחד ,שהופק כולו על
ידי ההרכבים המוזיקליים של בני שמעון .כמיטב
המסורת בוחרים חברי ההרכבים באמן ,לומדים
את שיריו ויוצרים להם עיבודים מעניינים .השנה
ביקשו הנערים להיפגש עם אהוד בנאי.

המוזיקה .אני מרגיש שהתפתחתי בהיבט מקצועי
ובהיבט של לקיחת אחריות ומשמעת .כשהגעתי
לכיתה י' ואחר כך לכיתה י"א ,התחלתי לקחת
חלק גדול יותר בהרכבים ,הייתי חלק מהצוות
המוביל והופעתי גם עם להקות אחרות במידת
הצורך .זה דרש ממני יותר משמעת מבחינת
התמדה והגעה לחזרות וכן עמידה בזמנים .יש
נערים שמצליחים פחות להתחבר ללימודים
עיוניים ובמסגרת ההרכבים הם מוצאים מקום
לבטא את כישוריהם ולהגשים את חלומם .זה
מה שקרה לי".

אתו זה כבוד גדול עבורי .כל ילד שמתחיל לנגן
בגיטרה חולם להופיע עם אמנים גדולים .במהלך
השנים התמקצעתי מאוד והתחלתי ללמד שיעורי
גיטרה בבית קמה .אני אוהב מאוד מוזיקה ושואף
ללמוד בבית הספר 'רימון' לאחר שירותי הצבאי
ולהיות יוצר ומוזיקאי .בשנים האחרונות חברתי
לירדן שדה ,בוגרת 'מבואות הנגב' ,שצמחה
בתחום המוזיקה וכיום לומדת ב'רימון' ,להופעות
משותפות בבית קמה ..בימים אלה אני מסיים
את כיתה י"ב ומקווה לחזור כבוגר ולקחת חלק
בהצמחת ההרכבים בעתיד".

מקווה לחזור כבוגר

"אני משקיע שעות רבות בהרכבים ומרגיש
שהתפתחתי .בשנים האחרונות ,שבהן אנחנו
עובדים עם אילן שכטמן ועמוס שטראוס כמפיקים
המוזיקליים של ההרכבים ועם רועי מילגיר כמנהל
ההרכבים ,צעדנו צעד גדול קדימה .אם בתחילת
הדרך הצדענו לאמן רק באמצעות ביצוע של
שיריו ,בשנים האחרונות אנו נפגשים עם האמן
ומופיעים אתו .המפגש עם האמן מלמד אותנו
על תהליך העבודה של אמן מקצועי .ריגש אותי
לפגוש את אהוד בנאי ,אמן מהשורה הראשונה
בארץ .אני מכיר את שיריו מגיל צעיר ולהופיע

השירים מקבלים חיים חדשים

ערן פורת ,תלמיד בכיתה י"ב ,נגן גיטרה וקלידים
וחבר בצוות המוביל של ההרכבים" :נדב ,אחי
הגדול ,ניגן בגיטרה לפני שנים ,בתחילת הדרך של
ההרכבים המוזיקליים .כנער בכיתה ז' ,ראיתי אותו
מופיע ונהנה ורציתי להיות חלק מהעניין .בכיתה
ח' הצטרפתי להרכב ' '371ונפגשנו פעם בשבוע
לחזרה של שעה וחצי .עבורי זה היה זמן של נחת
משבוע עמוס של לימודים ופעילויות .החזרה עם
החברים נתנה לי מקום ליצור ולהתפתח בתחום
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"מרתק ומרגש לראות צעירים בני  17-16שרים
שירים שהוצאתי לפני  30שנה ולשמוע את הפירוש
והמשמעות שהם נותנים להם" ,אומר בנאי.
"אני מרגיש את האנרגיה וההתלהבות שלהם.
מרתק לראות ,לדוגמה ,את השיר 'בלוז כנעני',
שהנערים הוסיפו לו ממד אפל וכואב .השיר קיבל
חיים חדשים וזה נשמע טוב .הם דור חדש .כשאני
הייתי בבית ספר תיכון ,בסוף שנות ה ,60-ניגנתי
רוק וזה היה מתריס ונחשב כמרד .באווירה של

עומר גיא ,תלמיד בכיתה י"ב ,זמר מוביל ונגן גיטרה
בס בהרכבים" :הגעתי ל'מבואות הנגב' בכיתה ז'.
עברנו ממיתר לבית קמה ולא מצאתי את מקומי.
תהליך ההשתלבות החברתית היה לי קשה ואז
עלה הרעיון שאצטרף להרכב 'הכינה נחמה' .נכנסתי
להרכבים והשתלבתי בלהקה .ההרכבים סייעו לי
להבין את מקומי .הכירו אותי ,רכשתי ביטחון להופיע
ועם הזמן פיתחתי את הסגנון שלי .ההרכבים נתנו
לי מקום להביע את עצמי בדרך שלי וכך מצאתי את
סגנון הנגינה שלי .מוזיקה היא לא דבר שצריך לשמוע
כטרנד ,אלא לחקור ,לגלות וליצור בעצמך .בעבודה
על ערב ההצדעה ,עבדנו בתחילה על הבסיס של
השירים ועם הנגינה התחלנו להכניס משמעות
נוספת לשיר .השיר 'עבודה שחורה' הוא שיר עצוב
מאוד ,שמדבר על מצבם של העולים מאתיופיה.
בהתחלה ניגנו אותו ורק בשלב מתקדם שיניתי את
השירה והכנסתי משמעות לנגינה .אהוד בנאי זרם
אתנו .למרות ששינינו לו את השירים ,הוא עבד אתנו
בשיתוף פעולה וזה היה כיף .אני אוהב מאוד את חדר
החזרות של ההרכבים .זה מקום קסום ,שעברתי בו
הרבה חוויות משמעותיות .מסגרת ההרכבים היא
מסגרת חברתית ומצמיחה .רכשתי כלים חברתיים
וכישורים שילוו אותי לאורך כל החיים".

באלאנסים זורמים
השעה  ,18:00יום ראשון .11.6 ,חברי ההרכבים על
במה גדולה תחת שמשיות .הם בחזרות משעות
הבוקר החמות .בעודם מנגנים ומכוונים את
הכלים ,עולה לבמה אדם צנוע ,לוחץ את ידיהם,
ניגש במקצועיות לגיטרה ומקבל תדרוך מאילן
שכטמן ,המנהל המוזיקאלי של ההרכבים .תוך
דקות ספורות הוא מבין את הרעיון והתכנים
ולאחר כמה רגעים פוצח עם הלהקה במילים
"ברחוב קטן במחוז גוש דן" ,בליווי של דרור גומל
על תוף דג'מבה .כשעומר גיא מצטרף לשירתו
של אהוד בביטחון מלא ,נראה כאילו הם ניגנו
את השיר יחד כבר כמה ימים והרי זה עתה
נפגשו בפעם הראשונה .תום טרמצ'י מצטרף
עם הסקסופון ונוצרת הרמוניה מוזיקלית שרק
אנשים מוכשרים באמת יכולים להפיק .במהלך
החזרה מתאם רועי מילגיר ,המנהל והמפיק של
ההרכבים ,בעמדת הקונטרול סגירות אחרונות
עם המפיקה והמנהלת של אהוד .עכשיו עוברים
לשיר "בלוז כנעני" ,בביצועה של להקת "הכיתה
הטיפולית" .השיר נפתח בקולו של ינאי זמירי:
"מאז שעזבת "...ואהוד מצטרף" :זה סיבוב הופעות

דרור גומל" :העבודה בהרכבים
מפתחת הקשבה ,שיתוף פעולה
ושליטה עצמית .היא מעלה את
הביטחון ואת תחושת המסוגלות
ולבסוף ,לדעתי ,התוצאה חשובה
פחות .חשוב שהנערים עולים ללא
פחד ועוברים דרך ותהליך".

מקומי אתה יודע .אותו שיר כאב הולך וחוזר"...
בסיום השיר מחייך אהוד לינאי ומסמן שהוא מרוצה
מהביצוע .החזרות בעיצומן ואיילת בלבן עולה
עם להקת " "371לביצוע השיר "מהרי נא" .אהוד
מתחיל בשירה" "הילד בן  "…30איילת מצטרפת
ובהמשך גם עומר גיא .אהוד מנסה להבין את
הביצוע החדש ומיד משתלב וזורם.

זאת קבוצה חברתית .בימי רביעי ,בחזרות ,מנגנים,
עושים שטויות ,מתבדחים ונהנים .רק מי שבפנים,
יכול להבין את השפה וההומור" ,מספרת איילת
בלבן ,תלמידת כיתה ט' ,קלידנית וזמרת" .אהוד

בנאי הוא אמן גדול ובשבילי זה כבוד ענק בשבילי
להופיע אתו .אני מתרגשת מערב ההצדעה,
שעבדנו קשה בשבילו ,ומלחיץ אותי יותר להופיע
מול בני הנוער ,שהם חברים שלי .מאז שהייתי
קטנה הופעתי על במות בקיבוצים ובבית הספר
היסודי ,אבל זה שונה לעלות כהרכב עם החברים
שלך .תמיד מקבלים אותך בכל מצב רוח ותמיד
עוזרים לך .החברים הבוגרים תמיד כאן בשבילי וזה
מחזק .השנה נפתח האירוע לכל תושבי המועצה
וזה מחייב עבודה רצינית ומקצועית יותר .אני
מאמינה שנמשיך לעבוד כך גם בשנה הבאה".

המוזיקה ככלי חינוכי
דרור גומל ,איש קצב וחינוך" :לפני כשנתיים
נוצר קשר ביני ובין ההרכבים ביוזמתו של רועי
מילגיר .דרך הפרויקט אני רואה את הכוח של
המוזיקה ככלי חינוכי .זה מתחיל בכך שאתה
מחכה לחזרה ומגיע מוכן לאחר שהתאמנת בבית.
העבודה במסגרת ההרכבים מפתחת הקשבה,
שיתוף פעולה ושליטה עצמית .היא מעלה את
הביטחון ואת תחושת המסוגלות ולבסוף ,לדעתי,
התוצאה חשובה פחות .חשוב שהנערים עולים
ללא פחד ועוברים דרך ותהליך .בשבילי ,לבוא
ולנגן עם הנוער זה הדבר הטהור ביותר שקיים.
אני בא בהתנדבות ומתמלא מן הנתינה .מגיל צעיר
אני שומע את אהוד בנאי ומעריץ אותו .יום לפני
ההופעה הכנתי את הנערים למפגש עם אהוד
והסברתי להם על מורשתו .מסגרת ההרכבים
היא מענה מצוין לראות נוער פעיל ,אפילו בשבת,
במקום לשוטט ללא מעש".
הערב יורד .השעה  20:30הגיעה .חברי ההרכבים
מתכנסים יחד עם בנאי בחדר החזרות לשיחת
מופע ולתדרוך אחרון רגע לפני העלייה לבמה .הגר
דייגי ,זמרת מכיתה ז' ,מתרגשת לקראת המופע

"זאת השנה השנייה שלי בהרכבים ,ובשבילי זה
מקום מפלט של סוף השבוע .ההרכבים בשבילי
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ומספרת שכבר בבית הספר היסודי
שמעה על ההרכבים והחליטה
שהיא רוצה להיות חלק מהמפעל המיוחד הזה:
"הצטרפתי ללהקת ' 7בום' ,אנחנו הרכב גדול
וכיף לנו לעבוד יחד ".רועי מילגיר מפרגן להרכבים
ומביע בפניהם את גאוותו על ההשקעה הגדולה.
אילן שכטמן מחזק ומסביר כי ההתנסות בעלייה
לבמה היא חלק מהתפתחותו של כל מוזיקאי .הוא
מצביע על הנערים הבוגרים ,העולים בביטחון רב
עקב ההתנסות .אילן" :תלמידי י"ב ,עשיתם דרך
משמעותית בהרכבים ואתם מציבים רף גבוה
לצעירים .גם אם יהיו תקלות במהלך המופע,
תמשיכו ,תחייכו ותזרמו ,את רוב הפאשלות לא
יראו ולא ישמעו .חשוב שתיקחו אחריות ,לא לשכוח
את הכלים ולכוון אותם .היעזרו זה בזה ותדאגו
להיות מוכנים לפני שאתם עולים".

מחווה סמלית
בנאי מצטרף לדברים" :אם אני עושה פאשלות,
אל תתבאסו עליי .אני מרגיש את האנרגיות שלכם

הפרחים
להרכבים
אילן שכטמן" :בעבודה שלנו בהרכבי הנוער
אנחנו לומדים לנגן יחד .זה שונה מהותית
מאימוני הנגינה הפרטניים לבד ,בבית או עם
המורה הפרטי .בחזרות לומדים להקשיב זה
לזה ,לתת מקום לאחר וגם לדעת לקחת את
המקום הראוי לכל אחת ואחד .יש נערים
ביישנים ,שחוששים להשמיע את קולם
ולעומתם יש כאלה שצריכים ללמוד לחלוק
את הבמה עם אחרים .מרגש לראות את הדרך
וההתקדמות של כל נערה ונער בקצב ובזמן
שלהם ולחזות בהבשלתם ובהתבגרותם
לאורך החודשים והשנים .ערב השיא ,שבו
אנחנו פוגשים אמן ידוע ,הוא קצה הקרחון של
העבודה שלנו .אני שמח על ההזדמנות שניתנה
לכולנו להיפגש פנים אל פנים עם אהוד בנאי
ועוד יותר להרכבים הבוגרים ,שזכו להופיע אתו
על הבמה .כל ההרכבים הוכיחו בגרות ,אחריות
ומקצועיות רבה לאורך ההכנות לערב ההצדעה
וכמובן  -נתנו הופעה מרשימה ביותר!"
רועי מילגיר" :המופע עבר בהצלחה רבה .הגיע
קהל גדול מאד מכל רחבי המועצה .המוזיקאים
הצעירים והמוכשרים שלנו הופיעו בביטחון
מלא ,הזיזו והקפיצו את הקהל לצלילי השירים
הקסומים של אהוד בנאי .המפגש עם אהוד
 | 12עיתון בני שמעון

ומתרגש לראות ביצועים שקיבלו מטען חדש
לשירים שיצאו לפני  30שנה .בכל מה ששמעתי
בחזרות יש משהו שהוא מאוד שלכם .יצקתם
תוכן ורגש שלכם .לכל אמן ויוצר זה מרגש לראות
איך השירים שלו עברו לדור החדש בקפיצה של
 30שנה קדימה .אני מאחל לכם כיף על הבמה
ושנהנה יחד ".רגע לפני היציאה לבמה ולפני
התמונה הקבוצתית והרמת המורל ,מספר

ריגש את כולנו .זאת זכות ענקית להפגיש בני
נוער עם אגדת מוזיקה ,אמן ,זמר ,מוזיקאי ויוצר
כמו אהוד בנאי .הרגשנו שהמפגש היה טבעי
לחלוטין .הנערים נגשו לאהוד ושוחחו אתו
רבות לאורך כל החזרות והמופע .בשבילנו
גולת הכותרת באירוע היא האינטראקציה עם
האמן ממקור ראשון.
אנחנו גאים ברמה המקצועית והחברית הגבוהה
שאליה הגיעו כל המשתתפים בהרכבים וכמובן,
מאחלים הצלחה ענקית למסיימי י"ב ,שעוזבים
לשנות השירות ולצבא  -נתגעגע אליהם מאוד!
השנה עוזבת קבוצה חזקה במיוחד ,שהשפיעה
רבות על ההתקדמות המקצועית והחברתית
של המסגרת .ותמיד אנו מבקשים מכל מסיימי
י"ב  -אל תפסיקו לנגן וליצור מוזיקה במשך
כל חייכם.
אני רוצה להודות מקרב לב לכל מי שעזר ,תרם
מזמנו ונכח למען הצלחת האירוע והמופע.
למפיקי העל המוזיקליים שלנו ,אילן שכטמן
ועמוס שטראוס ,על עבודה חינוכית ,ערכית,
מקצועית ,חברתית ומעצימה .תודה על כך
שאתם נותנים את לבכם ללא פשרות לאורך
כל השנה ובייחוד במופע ההצדעה המרכזי.
למנהל אגף התרבות והספורט במועצה ,יוסי
טוביאנה .יוסי תומך בפרויקט ומאמץ אותו
כבר למעלה מ 8-שנים .הוא מאמין בפרויקט,
בנערים ובמוזיקה שכולנו יוצרים .תודה על

אהוד לנערים על הראיון שנתן ל"על הדבשת"
אז ,ב .2004-אלון קרבר ,מתופף בשכבה י"ב וכתב
ב"על הדבשת" ,מעניק לאהוד את הגיליון האחרון
של העלון  -רגע מרגש וסמלי ,המחבר את העבר
להווה ,מקום למקום וותיקים לצעירים" .אני מאחל
לנערים שימשיכו ליצור מוזיקה ולאהוב אותה
וימשיכו בתשוקה הגדולה למוזיקה ,כפי שיש להם
עכשיו" ,מסכם אהוד.

הרוח הגבית לאורך כל השנה ובייחוד במופע
המרכזי .תודה על כך שאפשרת תנאים
מקסימליים לעבודה השוטפת בחדר החזרות
ועל האמונה הגדולה לאורך כל הדרך.
לקרן סביון ,מנהלת התרבות במועצה,
שנמצאת שם תמיד בשבילנו ועוזרת למנף
את הפרויקט ולהגיע לשיאים חדשים בכל פעם.
למור אפריים ,רכזת החוגים ,על הגיבוי המלא
לאורך כל הדרך ולכל הצוות המסור של אגף
התרבות והספורט במועצה ,שעוטף אותנו
תמיד באמונה גדולה ועזר רבות להצלחת
האירוע והמופע.
תודה לבית הספר 'מבואות הנגב' על התמיכה,
לאלי פרץ ,מנהל בית הספר וליפית סביר,
הרכזת החברתית ,שידעו לאורך כל השנים
לתת הכרה משמעותית ומתמדת להרכבים
המוזיקליים ,בטקסי בית הספר ובבמות
השונות.
תודה להוריהם של חברי ההרכבים על התמיכה
הגדולה בנערים לאורך כל השנה ,על ההסעות
הרבות ועל נוכחותם בכל ההופעות.
תודה לאהוד בנאי היקר ,על שהסכמת לבוא
ולהופיע עם הנערים .היתה לנו הזכות לארח
אותך ולהצדיע לאמנות שלך.
ותודה אחרונה לקהל הגדול ,שהגיע למופע
המיוחד ונתן תחושה קוסמית ,אנרגטית
ומחשמלת!"
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הטבות והנחות קבועות במגוון עסקים מקומיים
ולחסוך לא מעט כסף.

מועדון העסקים BZB

חברות במועדון כרוכה בתשלום דמי חבר בסך
 ₪ 500כולל מע”מ ,שישמשו עבור פעילותו של
המועדון ומינוף העסקים הנכללים בו.

הפתיחה הגדולה

מה הן החובות המוטלות על חברי
המועדון?
אז מה בעצם אומר המועדון?

חדוה גבריאל ,מנהלת תחום היזמות במועצה מטעם “מעברים” נגב צפוני ,מביאה לכם יזמות מקומית
 13נשים בעלות עסקים ,שכולן גרות ביישובי
המועצה ,תרמו ותורמות מזמנן ושותפות מדהימות
לתהליך ההקמה.
כחלק מבניית המטרות ,החלטנו לנסות ולבדוק
את השאלה הגדולה :האם באמת אפשר לעשות
יותר יחד?

ביום שלישי ,13.6.17 ,פתחו המועצה האזורית
בני שמעון“ ,מעברים” נגב צפוני ו”מעוף לעסקים”
באירוע חגיגי את מועדון העסקים של בני שמעון,
או בשמו – .BZB

וסיבות טובות לעצור את המכונית בשטח המועצה
ולרכוש מוצרים ושירותים מכם .מדובר באותו
צורך  -להכרה ,תמיכה ,ליווי ,אפשרויות חשיפה
ושיתוף פעולה עסקי.

לאירוע הגיעו מעל ל 80-בעלי עסקים מקומיים,
שבאו לשמוע על הדבר הגדול שעומד לקרות
במועצה שלנו.

כולנו יודעים שבעלי העסקים יודעים לייצר את
המוצר ,או לתת את השירות הטוב ביותר,

סיגל מורן ,ראש המועצה ,פתחה את האירוע
בברכת הדרך והכרזת כוונות של המועצה עם
פתיחת המועדון.
חדוה גבריאל ,מנהלת תחום היזמות במועצה
מטעם “מעברים” נגב צפוני ,הציגה את שירותי
המועדון ,שירותים שכל בעל עסק שיבחר
להצטרף למועדון יוכל ליהנות מהם .חדוה הזמינה
את כל בעלי העסקים שנכחו במקום להצטרף
למועדון .לאחר מכן נהנו כל המשתתפים מפעילות
נטוורקינג ,שמטרתה היכרות והצגה עצמית.
באירוע עצמו נרשמו למועדון מעל ל 40-בעלי
עסקים קטנים ,אבל כאלה שחושבים בגדול
ומבינים שיחד אפשר לעשות יותר.

למה בכלל צריך מועדון כזה?
מועדון העסקים  BZBנולד מצורך ,צורך שנשמע
כל יום מבעלי העסקים המקומיים ,שעובדים קשה
לא רק כדי לפרנס את משפחתם ,אלא גם כדי
לתת למועצה שלנו הרבה אופי ,יופי ,מגוון צבעים
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אבל יש גם לא מעט אתגרים שהם חלק מהקמה
וניהול של עסק  -ניהול עסק ,שמירה על רמת
האיכות של המוצר ,שיווק ללקוחות והקושי לנהל
הכל ,בדרך כלל לבד.
מדובר באותם אתגרים שאם בעלי העסקים ידעו
להתמודד איתם ,הם אלה שיעשו את ההבדל בין
עסק קטן ששורד עם הראש מעל המים לבין עסק
חזק ,שיפעל טוב לאורך זמן.

מה עברנו בדרך
בנובמבר  2016התכנסנו לראשונה לאירוע
של בעלי עסקים מקומיים ,כדי לדבר על יזמות
מקומית .לאירוע הגיעו  70בעלי עסקים והבנו
שיש עם מה לעבוד כאן.
באותו אירוע הכרזנו שברצוננו להקים מועדון
עסקים מקומי ,שיאגד בתוכו את כל בעלי העסקים
שמתגוררים במועצה ,או שעסק בבעלותם נמצא
במרחב המועצה .יצאנו לדרך עם חזון ,חלום
ואמונה שזה אפשרי .במהלך החודשים הבאים
גייסנו את הצוות המוביל של המועדון ואיתו בנינו
את התשתית של המועדון .הצוות המוביל מונה

לקראת פסטיבל “דרום אדום” ,הציעה המועצה
האזורית בני שמעון ובראשה סיגל מורן להקים יחד
עם בעלי העסקים חנות שכולה מוצרים מקומיים.
 14נשים ובחור אחד החליטו לשלב כוחות וכישרון
ויחד הקמנו את חנות היזמות המקומית בצומת
בית קמה .במהלך הפסטיבל הפעלנו יחד חנות
מתנות וסדנאות לאלפי המבקרים בפסטיבל
שפקדו את מרחב המועצה.
החוויה היתה בהחלט מעצימה עבור כל
המשתתפים ויחד הבנו ששיתוף פעולה ועבודת
צוות יכולים ליצור לכולם אפשרות גדולה יותר
לחשיפה ,אפשרויות רבות יותר למפגש איכותי
עם לקוחות חדשים ובסופו של דבר  -גם מכירות
גדולות יותר.

למה קראנו למועדון ?BZB
 BZBהיא בעצם דבורה עסוקה (נשמע כמו
.)busy bee
דבורה אחת יכולה לייצר דבש בכמות קטנה
יחסית ,אך כשהיא עובדת בעבודת צוות עם כוורת
שלמה של דבורים ,היא יכולה להשיג יותר.
זו גם האמונה שלנו  -שאותה “כוורת” ,או בשפתנו
מועדון ,יוכל ליצור עבור בעלי העסקים יותר
הזדמנויות ,יותר שיתוף פעולה וכוח שיווקי גדול
יותר ולהשיג יותר  -יחד.
איננו מדברים רק על סל שירותים נרחב ,אלא על
מועדון שייתן לכל אחד מחברי הקהילה מקום
לרעיונות ויוזמות חדשות ויחד נוכל לפעול כדי
לממש ולהגשים אותם.

חזון המועדון כפי שנקבע ע”י הצוות המוביל :יצירה
של קהילת יזמים ועסקים חזקה ,משמעותית
ויציבה ,הפועלת בתפיסה של כלכלה מקומית
מקיימת ובשיתוף פעולה בין בעלי העסקים,
המועצה ,הקהילות והאזור.

המטרות העיקריות
• יצירת סביבה מעודדת יזמות ובניית תרבות
והנגשה לצריכה ורכש מקומי.
• יצירת רישות בין בעלי עסקים לצרכים שונים,
כמו שיתוף פעולה ,מנגנון למידה משותף,
פלטפורמת שיווק משותפת ,מועדון לקוחות
משותף ,מעגלי כוח ומתן שירותים משותפים.
• גיוס של הנהלות היישובים לגישה חיובית כלפי
בעלי עסקים קטנים ותמיכה אפקטיבית בהם.
•  - One stop shopהקמת מערך של המועצה,
המאגד נתונים על כלל העסקים והיזמים
במועצה ונותן מענה לבעלי עסקים במקום אחד.

סל השירותים של המועדון
עד סוף דצמבר  :2017כחלק מסל השירותים
של המועדון ,נקיים הרצאות וקורסים מקצועיים
בשיתוף עם "מעוף לעסקים" ,כדי להנגיש לבעלי
העסקים כלים פרקטיים שיעזרו להם בתחום של
ניהול העסק וכלי השיווק וזאת במטרה להשיג
תוצאות טובות יותר ,לחזק את הקשר עם הלקוחות
ולשמר אותם לאורך זמן ,ללמוד לעצב ולייצר
פרסום איכותי ובעיקר לחשוב מחוץ לקופסה.
בנוסף על כך ,ילוו מבחר היועצים המקומיים של
"מעוף לעסקים" את המצטרפים למועדון בשתי
פגישות ממוקדות ,שמטרתן בדיקת צרכים ,מיפוי
אפשרויות וחשיבה משותפת ,כדי לעזור להם
לקדם עסקיהם.
על מנת להרחיב את הקשרים העסקיים של בעלי
העסקים ,נפתח את המועדון שלנו פעם בחודש
למפגש משותף של כל החברים בקהילה ,במטרה
להכיר את הקשר ולחזקו ,לאגד כוחות וניסיון,
ללמוד איש מרעהו ולעבוד יחד.

במקביל לכך ,ניצור קבוצות עמיתים קטנות
וממוקדות ,כדי לאפשר לכל אחד מקום לשאול,
לשתף ,לבחון יחד את הסוגיות המקצועיות
שמעסיקות כל אחד כבעל עסק ,לחשוב על
פתרונות להתמודדות מתוך הניסיון הפרקטי
שיש לכל אחד ולפתח קשרים עסקיים וחברתיים.
כדי שנוכל ליצור הזדמנויות לחשיפה גדולה יותר,
אנו רוצים להקים אתר מכירות הכולל את כל
עסקי המועדון ,כדי לשווק כל אחד ,אבל ביחד.
באתר תהיה לכל אחד במה לצורך קידום העסק
והזמנת מוצרים ושירותים אונליין.
בנוסף לכל אלה ,תנפיק המועצה לקראת החגים
שוברי מתנה לעובדיה .את השוברים ניתן יהיה
לממש אצל כל אחד מחברי המועדון וכך נחזק
את הכלכלה המקומית ואת הרכש המקומי של
כולנו .כחלק מהעשייה של המועדון ,נשלב כוחות
ונגבש רעיון לשילוב העסקים היצרניים בהפנינג
השנתי בחג הסוכות .להפנינג מגיעים כל תושבי
המועצה ויש בו דוכני מכירה ,סדנאות ופעילויות
לכל המשפחה .שילוב של העסקים המקומיים
בהפנינג יתרום לעידוד של תרבות קנייה מקומית
והיכרות עם בעלי העסקים.

מי רשאי להצטרף למועדון?
למועדון העסקים  BZBיכולים להצטרף בעלי
עסקים המתגוררים ביישובי המועצה ,או בעלי
עסקים שהעסק בבעלותם נמצא במרחב המועצה
והם עובדים בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
סל השירותים הוא שלל אפשרויות ,שמהן יבחר כל
אחד במה לקחת חלק ולהשתמש כדי למנף את
עסקו ,אך את המפגש החודשי של המועדון אנו
רואים כעוגן מרכזי .לכן אנו מצפים לראות את כל
חברי המועדון באים למפגשים החודשיים ,לוקחים
בהם חלק ומחזקים את העשייה המשותפת.
סיבה מרכזית נוספת להקמת המועדון היא לעודד
שיתוף פעולה בין בעלי העסקים .לכן על כל בעל
עסק שיבחר להצטרף למועדון להתחייב לתת
הטבה מיוחדת לשאר חברי המועדון .התחייבות זו
תהיה בתוקף עד סוף שנת החברות ולכן יקבלו כל
חברי המועדון כרטיס מועדון ,שיאפשר להם לקבל

אנו מצפים מחברי המועדון לנוכחות במרבית
במפגשי הנטוורקינג (אחת לחודש) והשתתפות על
פי צורך בפעילויות העשרה מקצועיות של המועדון.
בנוסף לכך ,אנו שואפים לכך שהמועדון יהיה
ממותג כקהילה של עסקים איכותיים ,ברמה גבוהה
של שירות ומקצוענות .לכן אנו דורשים מכל חבר
במועדון להיות מודע לכך שהוא מייצג לא רק את
עצמו ,אלא גם את כלל הקהילה ולכן עליו להתחייב
לשמור על רמת שירות ,מקצוענות ואסתטיקה
גבוהה בעסקו ולהיות במגמת שיפור תמידית.
כדי לעודד את ההיכרות ושיתוף הפעולה בין
בעלי העסקים ,אנו מצפים מחברי המועדון לתת
עדיפות לרכישת שירותים ומוצרים איש מרעהו
ולתת משוב לאחר ההתקשרות לצוות המוביל
של המועדון ,לצורך למידה מה יש לשמר ומה
יש לשפר .אנו רואים בכל אחד מהחברים שותף
לדרך ולעשייה ולכן ,כחלק מהתחייבותו של חבר
המועדון ,עליו לתרום מזמנו לפעילות או שירות
במסגרת המועדון .חלק מהחברים כבר עשו
ועושים זאת.

מה עכשיו?
אנחנו באנו עם חזון ואמונה אמיתית ,שמה שאנחנו
יכולים לעשות כאן יחד עבור כלל העסקים
הקטנים ,הוא טוב ויכול לתת לכל אחד דחיפה
אמיתית ומעגל תמיכה מופלא ,כדי ליצור קשרים
ושותפויות עסקיות ,להיעזר ,לפרגן ולקדם יחד את
עצמכם ,את העסק שבבעלותכם ואת הכלכלה
המקומית של כולנו.
עכשיו זה הזמן להצטרף ,להירתם ,להשתמש
בסל השירותים שבנינו עבורכם ולהקים את הלב
של מועדון העסקים הזה  -האנשים.
מי שרואה את עצמו כבעל או בעלת עסק קטן,
אבל חושב בגדול  -מוזמן להצטרף!
אנחנו כאן ,כי אנחנו מאמינים בכם ורוצים שחוץ
מפרחים ,גם העסקים יפרחו פה.
מעוניינים להצטרף למועדון העסקים
של בני שמעון?
אתם מוזמנים לפנות לחדוה גבריאל
m.biz@sng.org.il | 054-7917356
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לומדים הורות -
אקדמיה להורים בחצרים

נועה זמסקי

ההורים על ההרצאה לאורך כל הריצה .זו היתה
הרצאה מצוינת ,שאתה יוצא ממנה כשאתה מבין
בדיוק על מה דובר ומצויד בכלים מעשיים שניתן
ליישמם בכל בית ”.מאיה“ :ההורים אמרו שהוא
דיבר לכל אחד ואחד בגובה העיניים ולא במילים
גרנדיוזיות”.

לא החמיצו אף הרצאה
הוזמנו גם הוריהם של הילדים הנוספים שלומדים
אצלנו ,כמו ילדי נבטים ובסיס חצרים” ,מוסיפה
מאיה“ .הזמנו את כל ההורים ,מגילאי אפס ועד
י”ב וגם את הסבים והסבתות”.

דואגים אפילו לבייביסיטר
כדי לעזור להורים לילדים צעירים ולאפשר גם
להם להשתתף בהרצאות ,באקדמיית ההורים
הראשונה בחצרים דאגו אפילו לבייביסיטר“ .היה
חשוב ששני בני הזוג יוכלו לבוא ולשמוע את
ההרצאות” ,מסבירה מאיה“ .השנה לא דאגנו
לבייביסטר בגלל חוסר תקציב וזה היה בעוכריה
של האקדמיה .ייתכן שבשנה הקרובה נחזור
למתכונת הזו”.

אומרים שיש צורך בכפר שלם כדי לגדל ילד
אחד .בעידן המודרני ,שבו פינו הכפרים הקטנים
והמשפחתיים של העבר את מקומם לקהילות
גדולות ,שחלקן מנוכרות וכשקצב השינויים
הפך למהיר כל כך ,ההורות היא בדרך כלל עניין
מורכב .ההורים ,בדרך כלל מומחים בתחומי
עיסוקיהם ,מגלים פעמים רבות שדווקא בנושא
החשוב והמורכב ביותר בחייהם  -ילדיהם ,אין
להם ידע והכשרה הדרושים כדי למלא את
תפקיד חייהם על הצד הטוב ביותר.
את הרצון והצורך לידע בתחום זה ,ממלאים
בשנים האחרונות בתי ספר להורים ,שנפתחו
באזורים רבים בארץ .גם בחצרים החליטו אנשי
החינוך להרים את הכפפה ולפתוח אקדמיה
להורים .צילה בר-מאיר ,מנהלת אשכול החינוך
בחצרים ומאיה ממן ,האחראית על החינוך
הבלתי-פורמלי של ילדי בית הספר היסודי
ופרויקטורית של פרויקטים חינוכיים ,פתחו לפני
שלוש שנים את אקדמיית ההורים של קיבוץ
חצרים.

האקדמיה נפתחת
“פתחנו את האקדמיה ב ,2015-בעקבות רעיון
של צילה לקיים סדנה כלשהי להורים” ,מספרת
 | 16עיתון בני שמעון

מאיה“ .לפני שפתחנו את האקדמיה עשינו עבודה
מקדימה .הלכנו לשמוע ולראות איך זה פועל
במקומות אחרים ,ביררנו מול ההורים מה הם
הצרכים שלהם ,התייעצנו עם חברי אשכול
החינוך בקיבוץ והוספנו גם אותם דברים שאנחנו,
כאנשי מקצוע ,רואים כחשובים .בנוסף לכך,
ביקשנו המלצות מאנשי מקצוע בקיבוץ ומחוצה
לו ,מאנשי החינוך במועצה ,מאגף “מצילה”
במשרד לביטחון פנים ,מפסיכולוגים וכדומה”.
“בכל קיבוץ מזמינים מדי פעם הרצאת בנושאי
חינוך ,אבל כאן בנינו אקדמיה להורים” ,מסבירה
צילה“ .צריך לתת להורים כלים וידע .מדובר
בהעצמה של הורים וזה אחד הדברים שאנחנו
מאמינים בהם .יש אקדמיה להורים בבאר שבע,
אבל לא רבים נוסעים לשם .כל הרצאה שהבאנו
לכאן ,מישהו מאתנו שמע אותה לפני כן .כל
ההרצאות עוברות ביקורת“ ”.יש הרצאות שנסענו
עד תל אביב כדי לשמוע אותן ולהחליט אם להביא
אותן לכאן” ,מוסיפה מאיה.
בינואר  2015נפתח הסבב הראשון של האקדמיה.
במהלך חודש מרוכז אחד זכו ההורים בחצרים
לשמוע סדרת הרצאות בנושאים מגוונים.
“ההרצאות היו מכוונות להורים ,אבל היו פתוחות
לכלל חברי הקיבוץ” ,מספרת צילה“ .כמו כן,

את סדרת ההרצאות פתח האנתרופולוג תמיר
ליאון בהרצאה על דור המסכים .ההרצאות
האחרות עסקו בנושאים :אוכל ,האכלה ומה
שביניהם ,חינוך לבריאות ,עימותים עם ילדים,
הפרעות קשב וריכוז ,התפתחות מינית מוקדמת
ומפגשי הורים בהנחיית אביגיל אוקנין-חביב,
בוגרת מכון אדלר .את ההרצאות חתם פרופ’
עמוס רולידר בהרצאה על הורות ללא רגשי אשם.

״למחרת אנשים דיברו על
ההרצאה .בקבוצת רצים סיפר
אחד ההורים על ההרצאה לאורך
כל הריצה .זו היתה הרצאה
מצוינת ,שאתה יוצא ממנה
כשאתה מבין בדיוק על מה דובר
ומצויד בכלים מעשיים שניתן
ליישמם בכל בית”.
“ההרצאה שפתחה את האקדמיה וההרצאה
האחרונה היו הרצאות חזקות שהשאירו חותם”,
מספרת צילה“ .אריק טייב ,לדוגמה ,נגע בכולם
ודיבר בגובה העיניים על דחיית סיפוקים ,הקניית
הרגלים טובים בעזרת חיזוקים חיוביים ,על
הקשבה לילדים ,איך צריך להקשיב ועד כמה
התגובה שלנו חשובה ומשפיעה .למחרת אנשים
דיברו על ההרצאה .בקבוצת רצים סיפר אחד

“קשה מאד להוציא אנשים מהבית ,למרות
שהנושא חשוב ובוער לכולנו” אומרת מאיה.
צילה“ :להרצאות של חברי הקיבוץ הגיעו פחות
אנשים ולהרצאות של מרצים מבחוץ הגיע קהל
גדול יותר .היו הורים שבאו לכל ההרצאות ולא
החמיצו אף הרצאה .היה להם חשוב להגיע
ולשאול שאלות .הורים שאלו שאלות והיו מעורבים
מאד .מי שבא יצא נשכר .כאמא ,אני מצטערת
שכאשר הילדים שלי היו קטנים לא היתה אקדמיה
כזו” ,אומרת צילה“ .יכולתי להעשיר את עצמי
וללמוד איך לעשות דברים נכון יותר .להרצאות
הגיעו הורים לילד ראשון ,הורים לתינוקות ואפילו
אבא לעתיד שעובד כמחנך ,כי היה לו חשוב
לשמוע את הדברים .השכר שלנו הוא ההורים
שאמרו שהיה להם מעניין .מהדברים שעניינו
פחות אנחנו לומדים לקח לעתיד .זה הכוח של
קהילה שמרימה פרויקט כזה”.

״כאמא ,אני מצטערת שכאשר
הילדים שלי היו קטנים לא היתה
אקדמיה כזו” ,אומרת צילה.
“יכולתי להעשיר את עצמי וללמוד
איך לעשות דברים נכון יותר”.
בשנה השנייה לקיומה של האקדמיה חגגו
בחצרים  70שנה לעלייה על הקרקע“ .פתחנו
את האקדמיה במתכונת אחרת ,כדי לא להתחרות
בעשייה התרבותית סביב אירועי שנת ה 70-ולכן
קיימנו רק הרצאה אחת ,של רן גבריאלי ,על
ניהול מגדרי והשפעת הפורנוגרפיה על התרבות
והחברה שלנו כאן ועכשיו” ,מספרת צילה.
השנה חזרה האקדמיה למתכונתה הראשונית,
חודש של הרצאות וסדנאות בנושאים שונים ,מגיל
אפס ועד סוף גיל ההתבגרות .חן מילר ,אשת חינוך
ומרצה ,הגיעה לחצרים עם הרצאתה “במעמד
חריג” ,הרצאה מעוררת השראה על האתגרים
שניצבו בפניה כבעלת לקויות למידה והפרעות
קשב וריכוז .טלי ולדברג ,מנחת הורים מוסמכת
מטעם השירות הפסיכולוגי החינוכי ,העבירה
סדנאות להורי הגיל הרך ובית הספר היסודי ,אדיר
מלמד ,מנהל תוכניות פסיכו-חינוכיות במרכז
“חוסן” ,נתן להורים כלים להתמודדות עם מצבי

לחץ יומיומיים ,ליאון קרמפץ’ הרצה על עזרה
ראשונה ואייל קריסטל הרצה בנושא רפואת
ילדים .אורית יוספי ,המתמחה בתרפיה בעזרת
משחקים ,הרצתה על זמן משחק עם ילדים ,מעיין
עוזי ,מנחת מסל”ן (מרכז סיוע לנפגעי ונפגעות
תקיפה מינית בנגב) הרצתה על מיתוסים ותפיסות
חברתיות נפוצות אל מול המציאות ,גרסיאלה כהן,
רכזת ועובדת סוציאלית במועדון מתבגרים ב”עוגן
הקהילתי” בבאר שבע הרצתה על תקשורת בין
הורים למתבגרים וליאת ורד-חן מארגון “בטרם”
הרצתה על בטיחות וילדים.

קשובים לצרכים מהשטח
“סיימנו את האקדמיה עם ד”ר אריק טייב ,שבכל
פעם מצליח להקסים אותנו” ,מספרת צילה.
“ההרצאה שלו עסקה בהורות ומשפחה .כולנו
רוצים שהילדים שלנו יהיו מאושרים ,אבל אריק
הסביר שאושר הוא מושג חמקמק ובעצם דיבר
על הכלים שיכולים לאפשר לילדים להגשים את
עצמם ולהיות מאושרים .למשל ,דחיית סיפוקים.
לילדים שנולדים עם כישורים ויכולות יוצאים מן
הכלל ,אבל ללא היכולת לדחות סיפוקים ,קשה
יותר לממש את היכולות שלהם .הוא נתן כלים
שיעזרו להורים לתת לילדים לגדול בצורה טובה
ולהגשים את עצמם”.

ייתכן שבשנים הבאות נרווח את האקדמיה .אולי
נביא הרצאה פעם בחודש ,או נקיים שתי הרצאות
גדולות וביניהן סדנאות ,שיכללו מספר מפגשים.
כל הזמן אנחנו שואלים את עצמנו מה לעשות טוב
יותר ,אלו תכנים להביא ומה יעניין את ההורים
ויביא אנשים להרצאה”.
טל שם טוב ,רכזת הדרכה ומצילה במועצה:
“האקדמיה צמחה מהעבודה שאנחנו עושים עם
צוותי המניעה .הרעיון הוא לתת זרקור על נושאים
בחינוך ולתת כלים להורים .האקדמיה מחזקת
גם את הקהילה ,מכיוון שהיא משתמשת בידע
ובכלים של אנשים בתוך הקהילה ומחברת את
הקהילה בתוך עצמה .השנה פעלה אקדמיה כזו
במשמר הנגב ,היה גם משהו קטן בבית קמה
ולפני שנתיים היתה אקדמיה בלהב ,הכל על פי
הצרכים העולים מהשטח .בחצרים ממשיכים
באקדמיה כבר שלוש שנים ברציפות ,מכיוון
שהיו לה פידבקים טובים .נעשתה שם עבודה
יפה ומושקעת והפעילויות היו פתוחות לכולם.
מאיה וצילה עושות עבודה מעולה .אנחנו רוצים
שתהיה אקדמיה כזו בכל היישובים ,אבל מכיוון
שהיישובים הקטנים אינם מצליחים להרים
פעילות כזו ,חשבנו לפתוח אקדמיה של המועצה
שתעבור מיישוב ליישוב”.

״אנחנו רוצים שתהיה אקדמיה
כזו בכל היישובים ,אבל מכיוון
שהיישובים הקטנים אינם
מצליחים להרים פעילות כזו,
חשבנו לפתוח אקדמיה של
המועצה שתעבור מיישוב ליישוב”.
אחרי האקדמיה הראשונה ההורים ביקשו להפוך
את הסדנה של אביגיל לסדנה מתמשכת .גם
את ההרצאה של אריק ביקשו להפוך לסדנה.
מאיה“ :היו אנשים שאמרו שזה יוצא עמוס מדי,
שזה נושא חשוב מכדי לצמצם אותו לחודש אחד.
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בואו נכיר  -מדברים בשפת האמנות
בניצני הנגב

מקומפגש סביבתי /

סיון שלחין אמויאל  -רכזת איכות הסביבה

זיוה נבון

תכנית יצירתית להיכרות בין תרבותית בשילוב אמנות בהובלת עמותת “מתווה” – המרכז לפיתוח ושילוב האמנויות בחינוך
התוכנית "בואו נכיר" יוצרת גשר בין-תרבותי
ומקדמת יחסי סובלנות במציאות הישראלית
ובפרט בין שתי קהילות  -רהט ובני שמעון -החיות
בסמיכות זו לזו ,על כל המורכבויות הכרוכות בכך.

שיעור מאלף

"בואו נכיר" פועלת זו השנה השביעית .זו תוכנית
שנתית שבמסגרתה לומדים ילדים בכיתות
ה' ,מבית הספר "ניצני הנגב" ובתי הספר "אל
הודא" ו"אלסלאם" מרהט ,להכיר זה את זה
במפגשי יצירה משותפים בתחום האמנות.
חלק מהמפגשים מתקיימים במוזיאון לתרבות
הבדואים במרכז ג'ו אלון ובמוזיאון ת"א לאמנות.
התוכנית מועברת על ידי מדריכים מ"ניצני הנגב":
הילה פז ,מירב רובינשטיין ומריאנה קריץ-לוי
ומדריכים מבתי הספר ברהט :מוחמד אלקרנאוי
ומנאר .המפגשים עוסקים בנושאים המחברים בין
שתי המסורות וכוללים סדנאות במגוון טכניקות
באמנות ,כגון פיסול ,ציור ,הדפס ועוד.
התוכנית מזמנת למשתתפיה שיתוף בתהליכי
היצירה והתבוננות באמנות .התלמידים נהנים
מחדוות היצירה המשותפת ומהביטוי האישי,
כאשר שפת האמנות מגשרת על פערים של
שפה מדוברת .המפגשים מתקיימים במרחבים
הקהילתיים ,בבתי הספר ,בנוף הנגב ובמוזיאונים
המייצגים את שתי התרבויות.
תערוכה ססגונית ותוצרים יפיפיים בשילוב אירוע
מרגש מסיימים את שנת הפעילות ,בהשתתפותם
של הילדים ,המחנכים ,מובילי הקהילות ,ההורים
והמשפחות .האירוע מהווה מפגש חברתי ייחודי
ומקרב בין הקהילות.
תערוכת הסיום מתקיימת במתנ"ס רהט והיא
מוצגת במהלך כל חודש יוני .אתם מוזמנים לבוא
ולהתרשם.
דברים שנכתבו ע"י ההורים בעקבות מפגש
הסיום:
"תודה ענקית על פרויקט נהדר .בתנו רכשה
חברים חדשים ,הכירה שפה ותרבות שונה
ונהנתה מכל רגע של יצירה .הלוואי שתהיה
אפשרות להמשיך בתוכנית".
"אנחנו מצטרפים לברכות החמות .זו הפעם
השנייה שאנחנו לוקחים חלק בפרויקט המהמם
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הזה .גם בני הבכור לקח בו חלק והתרומה שלו
לילדים לא תסולא בפז".
רות בר-יוסף ,תלמידת כיתה ה' המשתתפת
בתוכנית "בואו נכיר" ,מספרת" :היה לי מאוד
מעניין וכייף בתוכנית  -להכיר את הצד השני,
את הילדים הבדואים ולהיחשף לדברים שלא
הכרתי .למדתי לדבר מעט בערבית ולמדתי גם
שחוץ מהשפה והמגורים הם בדיוק כמונו ויש לנו
הרבה מן המשותף".
אלון רוסו ,תלמיד נוסף שהשתתף בתוכנית,
מספר" :היה לי כייף לקחת חלק בתוכנית.
המפגשים עם הילדים דרך האמנות היו ממש
מוצלחים .היצירה המשותפת אפשרה לנו היכרות
אחרת והעמיקה את הקשרים .הצטרפתי אחרי
שהתוכנית התחילה ובהתחלה הילדים הבדואים
נבהלו ,התרחקו ממני קצת ולא ממש נתנו לי
הרגשה של קבלה ,אך מיד לאחר מפגש אחד
הרגשתי חיבור והקשר הלך והתחזק .אני ממליץ
על המשך התוכנית גם בעתיד .היא חשובה
להיכרות של שני הצדדים ותורמת מאוד".

הילה ,מורה לאמנות ,מחלוצות התוכנית ומי
שמלווה אותה החל מהשנה הראשונה ,מספרת:
"אני באמת מאמינה שאנחנו יוצרים הזדמנות
חד-פעמית למפגש בין ילדים בני אותו הגיל
מתרבויות שונות ,שלא היה מתרחש בהזדמנות
אחרת .הילדים מוצאים את נקודות הדמיון ביניהם
ומצליחים לגשר על השפה והקשיים האחרים.
הם הוכחה לכך שתקשורת היא לא רק במילים.
חלק מהילדים יצרו חברויות ,ביקשו בכל פעם
מחדש לעבוד וליצור עם אותו בן זוג ואפילו
החליפו ביניהם מספרי טלפון.
במהלך התוכנית זיהינו רגעי משבר ,שנבעו בעיקר
מהבדלי מנטליות ,אך באמצעות שיח כנה ופתוח
הצלחנו לגשר עליהם.

את המשפט החזק ביותר ,שמבטא ,מבחינתי,
את הצלחתה של התוכנית בשינוי הדעה והגישה
של הילדים ,שמעתי במפגש הסיום לפני שנתיים.
אחד הילדים נשאל עם מה הוא יוצא מהתוכנית
ובלי להתבלבל ,ענה" :שיש להם רגשות בדיוק
כמו שלי" .מבחינתי ,זה היה הכוח שהראה לי
"הכרתי ילדה ובמהלך התוכנית עבדנו כזוג .היא שאנחנו בכיוון הנכון לשינוי ולו גם הקטן ביותר".
נתנה לי צמיד חברות וכך שמרנו וחיזקנו את
לסיכום :אין ספק שזוהי תוכנית מעוררת גאווה,
הקשר בינינו".
המחברת בין שני עולמות שונים ומגלה עד כמה
רב הדמיון מהשוני.

לא תראו אותה בחדר המורים ובמקום מחשב ,טוש
מחיק ותוכניות לימוד ,היא אוחזת בחישוק ,רצועה
ואביזרי משחק .מלווים אותה לכיתה חומי ולוסי
(מלינואה וג’ק ראסלית מדהימה .)..היא תפתח את
השיעור בשאלות ולאט לאט ,ימצאו את עצמם
גם אלה שהביעו בתחילה חשש צועדים מעט
קדימה .כך נראה שיעור חווייתי בנושא “כלבים
ואנשים” ,שהתקיים בחודשים האחרונים בבית
הספר “יובלי הנגב” בהדרכתה של שני בקשי,
הממונה על תחום בעלי החיים במועצה.
בתקופה האחרונה עוסקת המועצה האזורית בני
שמעון בפעילות נרחבת למיגור תופעת הכלבים
המשוטטים ביישובי המועצה .מטרתנו היא לא
להקשות על מגדלי הכלבים ולכן אנו עוסקים
רבות במציאת הדרך לחיים בסביבה כפרית באופן
המכבד את כלל האוכלוסייה  -אוהבי הכלבים
ואלה שפחות .לכן ,לצד אכיפה מוגברת ,הוחלט
להשקיע ולתרום בהסברה ופעילויות לדור הצעיר
של קהילת בני שמעון.
אז איך עושים זאת? מחלקת השפ”ה (שיפור פני
הישוב) יזמה תוכנית חינוכית חדשה ,שהחלה
לפעול השנה בבתי הספר היסודיים במועצה
ובשלב ראשון בבית הספר “יובלי הנגב” בגבעות
בר .מדובר בתוכנית חווייתית להיכרות ותקשורת
עם כלבים ,שיפור היחס אליהם ופיתוח חמלה
כלפי כלבים ובעלי חיים בכלל.

שני בקשי ,מאלפת בהכשרתה ,מובילה את
הפעילות ,המהווה חלק חשוב במערך ההסברה.
לדבריה ,לכלבים יש אינטליגנציה גבוהה וחושים
מחודדים והם ניחנים ביכולת מופלאה לתקשר,
לעורר רגשות ולהסיר מחסומים רגשיים .יכולות
אלה מהוות בסיס להיעזרות בכלבים לטיפול
באנשים – ילדים ,מבוגרים או קשישים .המפגש
בין כלבים לבני אדם מאפשר נתינה וקבלת אהבה
ומספק חיזוקים חיוביים וחוויות הצלחה.
מטרת הפעילות היא היכרות עם עולם הכלבים
לשם שיפור היחס אליהם ואל בעלי חיים בכלל
וניפוץ מיתוסים ודעות קדומות .הילדים לומדים
על החושים המחודדים של הכלב  -חושי הריח
והשמיעה ,מה עלינו לדעת לפני שנחליט לאמץ
כלב ,אלו תנאים דרושים לכך ואיך כדאי לנהוג
במפגש אקראי עם כלב זר ברחוב ,אבל עיקר
הפעילות היא לספק לילדים מפגש בלתי אמצעי
עם כלבים ,לאפשר להם לחוות בעצמם וכך גם
לתקן התנהגויות לקויות ולהפיג חששות ופחדים.
הילדים צופים בכלבים מאולפים מבצעים תרגילי
משמעת ,חיפוש ,שמירה והגנה .הם יכולים ללטף,
לגעת ,להאכיל ,להבריש ולשחק עם הכלבים
ואפילו מתרגלים אילוף כלבים בסיסי.
שרון ברמי ,אביו של יהלי ברמי מכיתה ב’ 2ב”יובלי
הנגב” משתף בחוויות של בנו“ :יהלי חזר הביתה
נרגש מהפעילות .הוא סיפר על התרגילים שהכלב
ביצע ואיך נתנו לו להחזיק אותו ולהאכיל אותו.

שמחתי לגלות שבנוסף לחוויה ,הילד סיפר גם על
המידע החשוב שרכש  -כללים להתנהגות ליד
כלבים ,איך כלב יכול להגיב לתנועה חדה של ילד,
איך מטפלים בו וכישורי חיים נוספים .ואני שמח
שזה נעשה במסגרת בית הספר.
אמיר ברזילי ,מנהל אגף החינוך במועצה ,הוסיף
ואמר כי אין ספק שזכינו“ .מדובר בפעילות העשרה
שמתקבלת בשמחה רבה על ידי הילדים והצוותים
החינוכיים ואני באמת מאמין שיש פה הזדמנות
להשריש מגיל צעיר את האהבה לבעלי החיים
והחמלה כלפיהם”.
כאמור ,עד כה התקיימה הפעילות בבית הספר
“יובלי הנגב ,בגבעות בר .הכוונה היא לנצל את
חודשי הקיץ לפעילויות במסגרות החינוך הבלתי-
פורמאלי ואף במסגרת עמותת ותיקי בני שמעון.
עם תחילת שנת הלימודים הבאה ,תתרחב
הפעילות לשאר בתי הספר במועצה.
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נקודת שוויון  -בית לכל מה
ששווה

גילנות
זוג חברים יושבים על הבר ומסתכלים בשני
גברים זקנים היושבים מצדו השני .לאחר כמה
דקות ,אומר אחד מהם לחברו" :תראה אותם...
ככה אנחנו ניראה בעוד שלושים שנה ".עונה לו
חברו" :תקשיב ...זו מראה"...
מדי חודש אני כותבת כאן על קבוצות שונות
בחברה החוות אפליה כזו או אחרת :כהי עור,
נשים ,בעלי מוגבלויות ,או בני ובנות הקהילה הגאה.
הקבוצות שונות זו מזו ונדמה שהשונה ביניהן רב
על המשותף ,אבל יש דבר אחד משותף לכולם:
כולנו ,אבל כ-ו-ל-נ-ו נזדקן.

שיש לאדם בגיל מבוגר .כמי שעוסקת בנושא
האפליה בעבודה ,אני שומעת רבות על פיטורי
עובדים מבוגרים סמוך מאוד לגיל הפנסיה
בתירוצים שונים ומשונים ,מ"רענון שורות" ועד
"חוסר התאמה חברתית" .כל אלה הן מכבסת
מילים מפוארת לאמת האחת :העובד והעובדת
המבוגרים כבר אינם רצויים לגמרי במקומות
העבודה ורק לשם הדיוק ,הסטטיסטיקה מדברת
על עובדים מגיל  45ומעלה.
להזדקן בחן :המילה "זקנה" כבר אינה נאמרת.
מכבסת המילים של החברה המשועבדת
לתעשיית היופי והנעורים ,נלחמת בסימני הגיל
ומנסה לשכנע אותנו שקרם פנים ,מיץ מוגז ,מקום
מגורים או בגד אופנתי יגרמו לנו להפסיק להזדקן,
וללכת אחורה בזמן .לכן כבר איננו "מזדקנים",
אלא "מתבגרים" .זקנים אינם עונים לכללי היופי
המרכזיים ועל כן הזקנה כפי שהיא מועלמת,

רגילים לראות על שלטי חוצות .התכשיטים,
כך היא מספרת ,עשויים מחומרים ממוחזרים
שנאספו ברחבי העולם והם מספרים סיפור .הם
אינם מושלמים ,נקיים וחדשים .מדובר בחומרים
שכבר היו ,שומשו ,חוו ,נחשפו ונשחקו וכמו הנשים
העונדות אותם ,הם יפים לא למרות אלא בזכות
מה שעבר עליהם.
אסנת עצמה פוטרה בגיל  ,48גיל שקשה לאבד
בו עבודה וכך הפך תחביב ארוך שנים למקצוע
ולימונים הפכו ללימונדה .בשבוע האופנה האחרון
הציגה אסנת את תכשיטיה ובחרה להעמיד במרכז
הבמה ותשומת הלב ,נשים מבוגרות .לא דוגמניות
צעירות וחטובות ,אלא נשים בכל הגילים ,המידות
והפנים .היה לה חשוב לא להציג את תכשיטיה על
דוגמניות פוסטר ,אלא להראות אותם על נשים
אמיתיות ,גם אם נעוריהן מאחוריהן .גם היא עמדה
שם ,חוגגת את נשיותה וגילה.

הכל וכולם סביבנו מנסים להשכיח מאיתנו את
הזקנה ולשכנע אותנו שיש דרך להפסיק את
ההזדקנות ,להאט אותה ,למגר אותה ,להילחם
בה...יש דרך להישאר צעירים לנצח! והעניין הוא
שרבים מאתנו נופלים ונופלות בפח .אחרת ,איך
אפשר להסביר את אחת האפליות השכיחות
בעולם כולו  -האפליה על רקע גיל  -שבשל
היותה שכיחה כל כך זכתה בשם משלה :גילָ נּות
) באנגלית ֶ"איְיגִ 'יזְ ם").

פתאום כולם מסביב זקנים
אוכלוסיית העולם מזדקנת .בישראל בני ובנות 65+
הם כמעט  11%מהאוכלוסייה הכללית .יש לכך
השלכות ברמות שונות :מרמת חיי הפרט ,דרך
המשפחה ,הקהילה ,החברה והכלכלה ועד תקציבי
הרווחה והבריאות ושלל נושאים נוספים .תוחלת
החיים הארוכה ,המבורכת שכשלעצמה ,מלווה,
לצערנו ,גם בתהליך שיטתי של גילנות והתוצאה
היא הדרת האוכלוסייה הזקנה והרחקתה מעין כל.
תמיד נלחמו אנשים מבוגרים על מקומם בחברה.
משפטים כמו "אל תשליכני לעת זקנה" ו"כבד את
אביך ואת אמך" מעידים על כך :אם זה היה ברור
מאליו לא היו צריכים להזכיר לנו.
אז איך אנחנו רואים את "זקני השבט"?
הזכות לעבוד :לצד החופש והשמחה ,יוצרת
הפסקת העבודה מטעמי גיל תחושה של חוסר
השתייכות לכלל החברה ומוסיפה לדימוי השלילי
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נמחקת ומושתקת .אנו נוטים להתייחס לזקנה
חסרת פנים וייחוד :הזקנה במסדרון ,סבתא סורגת,
מכשפה זקנה .עצם המונח "להזדקן בחן" רומז
שהזקנה אינה חיננית .אלא שזה העניין :בחברה
שמסתכלת על הזקנה מעמדה של שיפוט לגבי
יופי וכיעור ,טוב או רע ,עמדה עמוסה דעות קדומות,
אפשר לפעול בכניעה ולהשתתף בדיכוי של עצמנו
(כפי שאמרנו בהתחלה :כולנו נזדקן) ,או להפגין
נוכחות בשטח!
ממוחזרים :יפים בזכות הזמן .כך ,למשל ,עושה
מעצבת התכשיטים אסנת גוטמן ,שמעצבת
תכשיטים לנשים מבוגרות שהן לדבריה בעלות
עוצמה ,ניסיון חיים ,ידע ותובנות .הן מודעות לעצמן
ומוכנות לקבל את נוכחותן ולהפגין אותה גם אם
אינה עונה על אידיאל היופי המהיר והשטוח שאנו

בשורה התחתונה :כ-ו-ל-נ-ו נזדקן .לא כולנו
נהיה נשים ,לא כולנו נהיה שחורים ,מזרחיים,
אשכנזים ,חד-מיניים או רב ממדיים ,אבל כולנו
נזדקן .אנחנו מתקמטים ,שערותינו מאפירות ואין
כאן שום עניין מעבר לתהליך טבעי ביותר .לכן
אסור לנו ,כבני אדם ,לתת יד לאפליה המוזרה
ביותר והשכיחה ביותר :האפליה נגד עצמנו בעוד
 30שנה ,אלה שפניהם משתקפים אלינו במראה
כבר היום.

ללי זינגר

על חשיבות הנשימה העמוקה
בואו נדבר רגע על יוגה ועל חשיבותה לחיי היום יום
שלנו באמצעות התמקדות בפן ספציפי באימון.

באופן מפתיע ,נשימה עמוקה היא דבר פשוט מאוד עצבן אתכם ,או אפילו אם הילדים עושים לכם חיים
קשים ואתם מתחילים להרגיש את הלחץ מתפשט
וחשוב לתרגל אותה.
באמצעות הנשימה העמוקה ,האדרנלין המופרש בגוף...
בעקבות הסטרס מתפרק בגוף ,החמצן חוזר לזרום נסו רגע לנשום ארבע נשימות עמוקות ,כמו אלה
לכל האברים והרפייה נעימה מתחילה להתפשט שתיארתי כאן
בכל הגוף.
ותראו ,מה אתם מרגישים עכשיו?

אחת מאבני היסוד של אימון היוגה הוא ה”פראניאמה”,
האימון הנשימתי .הנשימה משפיעה בעוצמה רבה על
גופנו .זה נכון לכולנו ,נשים וגברים ,נכון לכל מצב ובא
לידי ביטוי במיוחד בתהליך הלידה ,מכיוון שהנשימה
ביותר
היא משכך הכאבים הטבעי ואולי העוצמתי
אז בואי ,שימי את ידייך על הבטן ,עצמי את עינייך
שקיים בגופנו.
ונסי פשוט לנשום נשימות עמוקות.
יש לנו יכולת להשתמש בכלי הכל כך פשוט הזה ,כן ,ממש ככה וממש עכשיו.
שזמין עבורנו בכל רגע שנבחר ,אבל אם לא נשים
לב ,מהר מאד אנחנו יכולים “לאבד” את הנשימה .פשוט תנשמי נשימות עמוקות ,דמייני שאת מנפחת
למה הכוונה? הרי אנו נושמים כל הזמן ,אבל הנשימה את הבטן ממש כמו בלון ,ולאט לאט תוציאי את
היומיומית שלנו היא נשימה שטחית וככזו ,לא תמיד האוויר .כדאי להשתדל להגיע לכך שהנשיפה (הוצאת
האוויר) תהיה ארוכה פי שניים ממשך השאיפה
היא מספקת לנו מספיק חמצן.
(הכנסת האוויר).
אתן דוגמה כיצד זה מתבטא בלידה :כל דבר שאנחנו
מקבלות ומכניסות לתוך גופנו עובר דרך השיליה בכל פעם שאת או אתה מרגישים שרמת הלחץ
גם אל התינוק הנמצא בתוכנו .ככל שנקפיד לנשום שלכם עולה ,וזה יכול לקרות בכביש ,בדרך לעבודה
נשימות עמוקות ,ייהנה התינוק שלנו מזרימה מיטבית או ממנה ,כשמישהו צעק עליכם בעבודה או סתם
של הדם בכלי הדם המובילים אל הרחם ומדם
מועשר בחמצן .במהלך הלידה והצירים ,עלולים
המתח והלחץ לגרום להופעת המנגנון ההישרדותי
“הילחם ,ברח או קפא” .מנגנון זה מעלה את רמת
האדרנלין בדם ושולח את הדם למקומות החיוניים
לגוף על מנת לשרוד .הרחם אינו אחד מהם ולכן
התינוק עלול לחוות קושי שייראה במוניטור כירידה
או האטה בדופק.

ללי זינגר ,בת  ,35חברת קיבוץ כרמים ,נשואה ואם ל4-
מורה בכירה לויג’נאנה יוגה ,שיטת יוגה מיוחדת
שפותחה על ידי אורית סן גופטה ודונה הולמן ומתמחה
בהוראה לנשים ,כולל נשים בהריון .מעבירה קורסים
מיוחדים להכנה ללידה ,הנקראים היפנוברת’ינג,
שנועדו להעצים את האישה ואת מלווה הלידה שלה.
הקורס הקרוב ייפתח בקיבוץ כרמים בימי שישי
בבוקר במהלך חודש יולי.
אתם מוזמנים להצטרף052-3272842 :
אפשר לבקר אותי באתר www.lalyoga.co.il
או בדף הפייסבוק facebook.com/lalyyoga

עבור האם זו בשורה מלחיצה מאד ולכן ,במקום
לנשום עמוק ולספק לתינוק את החמצן שהוא זקוק
לו ,הלחץ שהיא תחווה יגרום לקושי נוסף ,להעלאת
המתח (סטרס) שבו היא נתונה ממילא במהלך הלידה
ולנשימה שטחית יותר ,שתכניס לגופה ולעובר שבתוכה
עוד פחות חמצן .המתח המתמשך יכול לגרום מצוקה
לתינוק ,להפחית את יעילות הצירים ולעיתים אף
להפסיק אותם ,דבר שיצריך התערבות רפואית.

נקודת שיוויון – בית לכל
מה ששוה
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זרקור לחינוך בגיל הרך /

חנה רוטבלט ,מנהלת מחלקת הגיל הרך

משלבים ידיים בגן
ראיון עם מיכל חסון ,גננת בגן "זית" ,גן טרום טרום חובה בבית קמה

מעברים בשטח /

ובסרטון שהציגו את תהליך הכנת הפיתות וכמה
נושאים נוספים מחיי הבדואים.
כשהגיע יום הולדתו של אמיר ,הציעה אמו להכין
לילדי הגן ארוחה ובה שלל ממטעמי העדה .בשלב
מסוים היא הציעה שאנחנו נבוא אליהם .כשהדס
גרינברג ,מנהלת הגיל הרך בבית קמה ,הרימה את
הכפפה והסכימה לממן את ההסעה ,ארגנתי את
יתר המנהלות ונסענו .משפחת אלעביד הציעה
שנזמין גם את ההורים .שלחתי הזמנה פתוחה
לכל הורי הגן ושישה מהם אכן הצטרפו אלינו.

מיכל חסון ,נשואה ואם לשניים .תושבת מיתר.
בעלת תואר ראשון ושני בהנדסה מאוניברסיטת
בן גוריון ותעודת הוראה לגיל הרך ממכללת קיי.
מיכל עובדת כגננת במשרד החינוך מזה ארבע
שנים ,שנתיים מתוכן במועצה האזורית בני שמעון.
היא אוהבת ספרות ,מוסיקה ,ספורט ומדעים
ומביאה נושאים אלה לגן באהבה רבה.
השנה החלה מיכל לעבוד בגן "זית" ובמהלך השנה
נתנה מקום וביטוי לילדים מרהט המתחנכים בגן.
כך היא מספרת :בגן שלנו מתחנכים שני ילדים
בדואים מרהט :רימאן אלקרנאוי ואמיר אלעביד.
רעיון האירוח ברהט התחיל מבקשה שלי לשתי
המשפחות להביא משהו מתרבותם לגן שלנו.
חשוב לי לתת לילדים הבדואים הרגשה שהם חלק
מהגן ,כמו ילדי בית קמה ויש בגן מקום לתרבותם

ובו בזמן לנצל את ההזדמנות כדי להרחיב את
אופקיהם של ילדי בית קמה ולאפשר להם להכיר
טוב יותר את שכניהם .עוד בתחילת השנה הצעתי
לאמהות לחשוב על פעילויות במהלך השנה
שבאמצעותן יוכלו להביא מתרבותם לגן (לפני
חגים מוסלמיים ,למשל) ,אך הדבר לא יצא לפועל.
כאשר הגיעו ימי ההולדת של רימאן ואמיר,
פניתי לכל אחת מהאמהות בהצעה לנצל את
יום ההולדת ולהציג לילדי הגן משהו שהם אינם
מכירים מחיי הבדואים ברהט .הדבר יאפשר
להעשיר את ילדי הגן ובאותה הזדמנות להעצים
את אמיר ורימאן ולהעמיד אותם במרכז.
ביום ההולדת של רימאן כיבדה אותנו משפחת
אלקרנאוי בפיתות שאפתה סבתא סוהא על
הסאג' ובלבנה עם זעתר .כמו כן צפינו במצגת

באתר תוכלו למצוא את כל הפרטים אודות החוגים
ופעילויות הספורט במועצה אזורית בני שמעון
לפעוטות ,ילדים ,נוער ובוגרים לשנת תשע"ח 2017-
 2018כולל מיקום ,מועדים ולוחות זמנים (יפורסמו
בהמשך) ומחירים.
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ההבדל בין ניצול
הזדמנויות ליצירת
הזדמנויות בתהליך
חיפוש עבודה

מדי יום אנחנו מטיילים ברגל בבית קמה והילדים
מצביעים על בתיהם ומספרים עליהם .אני חושבת
שההזדמנות שניתנה לילדי רהט להציג בפנינו את
יישובם היא חשובה הן עבורם והן עבור חבריהם
מהגן.
במהלך ביקורנו ברהט ניצלתי את זמן הנסיעה
באוטובוס כדי להסביר לילדים מעט על רהט
ולהצביע על השוני בין שני היישובים .בבית
משפחת אלעביד פגשו הילדים רבים מבני
המשפחה  -סבים ,סבתות ודודים ,מה שתרם
עוד יותר לתחושת הדו-קיום והשיתוף.
בנות המשפחה  -מריומה בת השש ובת דודה
נוספת כבת שמונה  -לימדו את הילדים לרקוד.
שמענו מוסיקה ערבית אהובה על אמיר ואכלנו
קובה ,עלי גפן ,סיגרים וסלטים מעשה ידיהן של
בנות המשפחה .כמו כן שילבנו באירוע משחקי
חברה ושירי יום הולדת בהנחייתי.
אני ממליצה בחום לכל מי שמזדמן לה לארגן
פעילות דומה.

הרשמה לחוגי תשע"ח
מועצה אזורית בני שמעון
הנכם מוזמנים ומוזמנות להירשם ללא התחייבות!

טלי לוין כהן ועינת מדמון" ,מעברים" נגב צפוני ,תחום פרט

שימו לב!
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות אתם מתבקשים
להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום!!
רישום יעיל ומהיר ניתן לבצע בקישור המצורף:
http://cmpt.co.il/Ts_Fml_Login.aspx?cid=79
אתר המועצה( www.bns.org.il :תרבות וספורט).

בפגישות הרבות עם הפונים אלינו אנו נתקלות
לא פעם בתפיסות מגוונות ולעיתים אף יצירתיות
בכל הנוגע למהלכים או לפעולות שיש לנקוט
בתהליך של חיפוש עבודה.
כאשר אדם מתחיל תהליך חדש בחייו ,הוא
מסתמך בדרך כלל על ידע המבוסס על ניסיון
קודם שלו או של אחרים .בימינו מצטרף לכך
גם האינטרנט ובאמצעותו ניתן להגיע למידע
אינסופי ,שלעיתים ניתן להתווכח על מהימנותו.
לידע הזה מצטרפים אופיו ואישיותו של האדם
(ביישן ,מוחצן ,סימפטי וכו') וכולם יחד מכתיבים
את האסטרטגיה שבה יבחר מחפש העבודה.
בתהליך של חיפוש עבודה ניתן לאפיין מספר
טיפוסים ,שכל אחד מהם נוקט גישה שונה .לכל
גישה יש יתרונות משלה והצלחתה תלויה במידת
התאמתה לסיטואציה ולזמן התעסוקתי ,הכלכלי-
חברתי והאישי של האדם שבו מדובר.

הטיפוס הפאסיבי
מדובר באדם שאינו מחפש עבודה ,אך מוצא
בכל זאת.
איך זה ייתכן? על ( Head huntingצייד ראשים)
שמעתם? מגייסים מארגונים שונים מחפשים
מועמדים איכותיים ,פונים אליהם באופן יזום
ומשכנעים אותם לבוא לעבוד אצלם .זו רק דוגמה
אחת .גם סתם היתקלות בחבר או מכר שמחפש
עובדים לצוות שלו יכולה להביא לאותה התוצאה.
למי זה מתאים? לאדם שאוהב את מקום עבודתו
ושמח בו ומציעים לו עבודה טובה יותר.

בפועל לגבי אותם תפקידים ,באמצעות פרסומי
הטיפוס האקטיבי
כשמו כן הוא :אדם שהוא פעיל בתהליך חיפוש משרות ואנשים שעוסקים בתחום.
העבודה :הוא משפץ את קורות החיים ומתאים אותן שווקו את עצמכם לעצמכם – הגדירו והאמינו
למשרות ,נכנס לאתרי "דרושים" ומגיש מועמדות בחוזקות ,יכולות ,ערכים מוספים ויתרונות,
למשרות רלוונטיות ,מגיע ל"מעברים" כדי לקבל שאתם מביאים עמכם למשרה או למעסיק
ייעוץ ,מגשש בין מכרים ועמיתים למקצוע ועוד .שאליו תרצו לפנות.
למי זה מתאים? לאדם עובד שמעוניין להחליף
מקום עבודה .הוא נהמה מ"שקט כלכלי" ולכן יכול פנו לאנשים שהם "פותחי דלתות" עבורכם – אנשים
שיכולים לספק לכם הזדמנות למשרה ,מידע,
לחפש עבודה יותר בנחת .גישה זו יכולה להתאים
רעיון ,עצה וחיבור לאנשים וארגונים שהם מכירים.
גם לאדם שאינו עובד ,אך אם הוא רוצה להפוך את
התהליך לאפקטיבי יותר ,עליו לנקוט בגישה הבאה .קחו אחריות על שמירת הקשר והמעקב אחר
הבקשות שלכם – מצאו את הדרך הנעימה
הטיפוס הפרואקטיבי
והמתאימה להיות עם היד על הדופק ,לברר אם
ההבדל העיקרי בינו לבין הטיפוס הקודם הוא יש חדש ולהראות שאתם יודעים שזוהי אחריותכם
שבעוד הטיפוס האקטיבי מנצל הזדמנויות ,לשמור על הקשר ולברר מה קורה.
הטיפוס הפרואקטיבי גם פועל על מנת ליצור
אותן .התנהגות פרואקטיבית היא התנהגות יזומה אצלנו ב"מעברים" אתם יכולים למצוא טיפים
וכלים נוספים .אנחנו מזמינים אתכם להגיע
על-ידי האדם עצמו ,המובילה לשינוי.
אלינו לפגישת היכרות ,ייעוץ וליווי תעסוקתי,
למי זה מתאים? לאדם שמוכן להשקיע זמן ומאמץ ,הכוללים הכוונה אישית ופיתוח קריירה.
נוטל יוזמה ,לוקח אחריות וגורם בעצמו לדברים השירות מוצע לכלל התושבים במשרדי
לקרות .אדם בעל נכונות לעשות גם פעולות שאינן "מעברים" במועצות האזוריות יואב ובני שמעון
נוחות לו ,אך מגדילות את ההזדמנויות עבורו.
ובמתנ"ס "ארנון" במועצה האזורית שער הנגב.
לתיאום פגישה יש ליצור קשר ,077-9802271 -
מספר טיפים
בימים א'-ה' ,בין השעות .13:30-9:00
הרי לכם מספר טיפים מעשיים ,שיהפכו אתכם
לפרואקטיביים ואת תהליך חיפוש העבודה ועד שניפגש ,תנו לנו להמליץ לכם על ספרו
לאפקטיבי יותר :סמנו מטרות וכיוונים תעסוקתיים של סטיבן קובי" :שבעת ההרגלים של אנשים
שאליהם תרצו לפנות – בררו מה הן הדרישות אפקטיביים במיוחד".
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שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

אז כמה עולה עיצוב
פנים? ומה אתם
מקבלים תמורת זה?
בואו נדבר על זה
עכשיו ,כשכבר יש ביני וביניכם ,קוראי הנאמנים,
מערכת יחסים ארוכת טווח ,הגיע הזמן לשים
דברים על השולחן .עיצוב פנים .מה זה השירות
הזה ,מי נותן אותו ולמה אין ארוחות חינם.
הסיבה שבחרתי לדבר על זה היום ,היא שחשוב
לי לעשות קצת סדר .השוק רווי במעצבות פנים
שלמדו בבתי ספר שונים ,בעלות רקע שונה,
הכשרה וניסיון שונים .ללקוח הפוטנציאלי קשה
מאד לדעת להבדיל ביןהמעצבות השונות,
המחיר שהן דורשות ומה שיקבלו בתמורה.
אז איך תדעו לאיזה סוג שירותי תכנון אתם
זקוקים?
אם מדובר בבניית בית החל משלב המגרש,
אתם חייבים לקחת אדריכל שיתכנן את הבית
ויגיש את התוכנית לוועדת התכנון והבנייה .מכיוון
שאדריכל אינו מתמחה בפנים הבית ,מומלץ
לקחת במקביל לאדריכל גם מעצבת פנים ,תכנון
בשילוב עם מעצבת פנים יתאים את התכנון
הפנימי של הבית באופן אישי אליכם ויתחשב
בעיצוב המבוקש מהרגע הראשון ,ובכך יבטיח
מיקסום של התקציב הקיים..
אם יש משהו שאני רוצה שתקחו אתכם מהכתבה
הזו ,זה המשפט הבא – אם אתם חושבים לקחת
מעצבת ,קחו אותה לליווי ממש בתחילצת התהליך
ותבטיחו לעצמכם שקט נפשי וחסכון כספי.
אם מדובר בשיפוץ ,או קניתםדירה או בית
מקבלן ואתם רוצים לשנות את התכנון שלו,
אינכם זקוקים לאדריכל ,אך תזדקקו למעצבת
פנים,שיודעת גם לתכנן ולא רק "להלביש את
הבית"ואם ברצונכם לרענן את מראה הבית
ללא שום שינוי מבני (גם לא כזה של תוספות
גבס ,חשמל ותאורה) – תוכלו להיעזר בשירותי
"הלבשת הבית" (הום סטיילינג).
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הרשו לי להתמקד בשירות של תכנון ועיצוב פנים
מלא ,משום שזה התחום שלי.
איך תדעו לבחור את המעצבת הנכונה
עבורכם?
המבחר גדול ,טווח המחירים אף הוא גדול וזה
אכן מבלבל.אז בואו נעשה קצת סדר.
יש שיטות עבודה שונות ואישיות שונה של מעצבת
– מעצבת שבאמת מקשיבה ללקוח ועושה עבורו
עבודה אישית ,כזו שנמצאת שם לצדו כשהוא
זקוק לה ולכל אורך הדרך (שלפעמים אורכת
שנתיים ויותר),או מעצבת שעובדת בצורה
שבלונית,או "מלבישה" את טעמה האישי ולא
את טעמו של הלקוח ואינה נמצאת שם בשבילו.
הניסיון ,היחס האישי והשירות – לעומת חוסר
ניסיון ,עבודה שבלונית וחוסר שירותיות ,או חוסר
הקשבה ללקוח – אלה הנושאים שעליכם לבחון
היטב בבואכם לבחור מעצבת פנים.
שאלו אותה היכן וכמה זמן למדה וממתי היא
עוסקת בעיצוב פנים .בקשו לראות עבודות שלה,
לדבר עם לקוחות ואף לבקר אותם ולדבר עמם
פנים מול פנים .שאלו את הלקוחות מה היא עשתה
עבורם ,איך היה תהליך העבודה מולה ,האם היו
מרוצים מהשירות ואם היא חסכה להם כסף.
המלצות מלקוחות הן הגורם החשוב ביותר
ועליהן להיות מעולות ,לא פחות .כך תהיו בטוחים
שתקבלו את התמורה המלאה לכספכם.
אנחנו פה בפוסט אינטימי
וכיוון שכך ,אני מרשה לעצמי לשתף אתכם איך
זה נראה מנקודת מבטה של מעצבת צעירה,
כזו שהייתי פעם.
בשני הפרויקטים הראשונים שלי לקחתי מחירים
נמוכים .ודאי לא בחינם ולא במחירי רצפה ,אבל

מחירים נמוכים מאד בהשוואה להיום.
אחרי שהתנסיתי והבנתי את גודל ההשקעה
והמספר האינסופי של שעות שאני מקדישה
ללמידת הלקוחות ,לתכנון ,לבדיקת כל פרט,
להוצאת תוכניות ,לבדיקת הביצוע ,לפגישות
רבות ,לפיקוח בשטח ולבחירות חומרים לבנייה
(מטבח ,אלומיניום ,ריצוף ,כלים סניטריים,
מיזוג אוויר ,צבעים וטיח ,וכל זאת לפני פרטי
ה"הלבשה" של הבית ,כגון ריהוט ווילונות) ,את
הסבלנות הנדרשת והזמן המלווה אותה כדי
לתת באמת מענה מכל הלב ,הבנתי שכדי
להתפרנס,עלי לקבל החלטה באיזו דרך ללכת:
לחפף ,לעגל פינות ,לקחת על עצמי פרויקטים
רבים בעלויות נמוכות כדי להביא הביתה סכום
הגיוני של כסף בכל חודש.משמעותה של בחירה
באפשרות הזו הייתה הליכה נגד העקרונות שלי.
היא היתה מובילה בהכרח לחוסר שביעות רצון
ולפגיעה במקצועיות ,משום שיש גבול לכמות
הפרויקטים שניתן לעבוד עליהם בו בזמן.
או
להיות נאמנה לעצמי ,לתת את עצמי בכל רמת
המקצועיות והשירותיות הנדרשת,להעלות
מחירים ובכך לאפשר לי לעבוד בכמות הגיונית
של פרויקטים ולספק את המקצועיות והשירות
שאני מאמינה בהם.
וזו הדרך בה בחרתי.
אין ארוחות חינם ..הסיכוי שתשיגו מעצבת מעולה
במחיר זול זעיר ביותר.זה יכול לקרות אם נפלתם
במקרה על מעצבת אחראית ומקצועית כשהיא
בתחילת דרכה ,בפרויקט הראשון או השני שלה.
ובינינו ,מה הסיכוי שתדעו לזהות אחת כזו?

אחד הדברים החשובים במאמרו של
שפינוזה הוא הנביאים .שפינוזה התבונן
עליהם במבט אחר לחלוטין מזה המקובל.
“ישנה נקודה אחת ,חשובה מאוד ,שבה שפינוזה
מסכים עם הרמב”ם ,והוא מנצל אותה לטובתו
בוויכוח .נביאי התנ”ך העברי ,הוא טוען ,אכן היו
אנשים בעלי דמיון רב ,כפי שאומר הרמב”ם,
אבל הם לא היו פילוסופים ואפילו לא מלומדים
במיוחד.

שפינוזה הוא מההוגים האהובים עלי ,בעיקר
בשל רעיונותיו והיכולת שלו לבטא הלך
רוח מחשבתי שונה בתקופה דתית קנאית
למדי .ספרו של סטיבן נדלר מתמקד בעיקר
בספרו של שפינוזה“ ,מאמר תיאולוגי-מדיני”.
“מאמר תיאולוגי-מדיני” הוא טקסט ברור וקל
יחסית להבנה עבור רוב האנשים ,בניגוד לספר
אחר של שפינוזה ”-אתיקה” ,שאף הוא מוזכר
בספרו של נדלר ,אך הוא מורכב יותר וקשה
יותר להבנה.
“מאמר תיאולוגי-מדיני” הוא ספר פורץ דרך.
יש האומרים שספר זה הוא מניצני החילוניות
ושפינוזה הוא אולי החילוני הראשון.
שפינוזה לא היה אתאיסט ,אלא פנתאיסט,
אדם המאמין שהאל והטבע הן ישויות זהות.
הפנתאיסטים מאמינים שהאל מצוי בכל ,אך הוא
אינו ישות תבונית המתבוננת באדם ומתערבת
בחייו.
רעיונותיו של שפינוזה היו חריגים מאוד לתקופתו.
כבר בספרו “אתיקה” ,טוען שפינוזה שאין
תכליתיות לטבע או בתוך הטבע .דבר אינו
מתרחש בשל סיבה סופית ,תכליתית ,או כדי
לשמש מטרה עליונה כלשהי .כל מה שמתרחש,
מתרחש אך ורק כחלק מהסדר הסיבתי הרגיל
של הטבע עצמו.
שפינוזה מתנער כליל מהחשיבה הדתית של
שכר ועונש וטוען שמדובר בבדיות ואמונות
תפלות.
נדלר מציג לקוראים את “מאמר תיאולוגי-מדיני”
ועוזר לנו להבין באמצעותו את רעיונותיו של
שפינוזה וגם את המחיר הכבד ששילם עבור
נאמנותו לרעיונותיו ועקרונותיו .חשוב לציין
שהמאמר פורסם בתחילה בעילום שם מסיבות
מובנות.
“על פי התיאור של שפינוזה ,מאחורי הדתות
המאורגנות הגדולות מסתתרת תפיסה מסוימת

של האל  -תפיסה נוחה ,אבל בסופו של דבר
מזלזלת ומזיקה.
הפולחנים וטקסי ההבל של היהדות והנצרות,
שנועדו לזכות בחסדו של האל ולהימנע מחרון
אפו ,מסתמכים על ההנחה השגויה כאילו אלוהים
הוא יש פועל רציונלי מאוד ,שניחן ממש כמונו
בחיי נפש ובאופי מוסרי .במילים אחרות ,אלוהים
אמור להיות מין בנאדם שניחן בחוכמה ,רצון,
מאוויים ואפילו רגש.
האל הנוצרי יהודי הוא אל צדיק ,יש טרנסצנדנטי
ומשגיח ממעל ,שיש לו מטרות וציפיות ,שמפיק
פקודות ושיפוטים ומסוגל למעשים גדולים של
רחמים ונקם” (עמ’ .)97
את התמונה הזו דוחה שפינוזה הן ב”אתיקה”
והן במאמרו זה.
שפינוזה הושפע משני הוגי דעות חשובים ביותר,
הרמב”ם והובס ומספריהם – “מורה נבוכים” של
הרמב”ם ו”לווייתן” של הובס.

לא היתה להם הכשרה במדעים העיוניים.
לאמיתו של דבר ,רבים מהם היו חסרי השכלה.
על כן ההצהרות שלהם לא צריכות להיחשב
כמקורות של אמת תיאולוגית ,פילוסופית,
מדעית או היסטורית .ומשום כך ,מטרת הדיון
של שפינוזה בנבואה היא להנמיך את המעמד
האפיסטמולוגי שלה ,במיוחד ביחס לפילוסופיה
ולמדע .ההתגלות ,כפי שהיא מתוארת בתנ”ך,
אף על פי שהיא ממלאת תפקיד חברתי ופוליטי
חשוב ביותר ,היא לא מקור של אמת” (עמ’ 110-
.)109
שפינוזה אינו חושב ,כמובן ,שספר התנ”ך הוא
דברי אלוהים חיים ,אלא ספר שנכתב על ידי
אנשים.
אני יכול להמשיך ולסקור את הפרקים בספר,
אך מעדיף בשלב זה לדבר דווקא על כתיבתו
של סטיבן נדלר ,את שאר הפרקים בספר
החשוב הזה תקראו בעצמכם .נדלר מגיש לנו
את הספר העיוני המצוין הזה בצורה בהירה,
מעניינת ומסקרנת.
זהו ספר עיון קל לקריאה ,המכיל רעיונות
פילוסופיים שאינם מסובכים ועם זאת יש בהם
הפעלת רגשות .על קורא שיקרא את שפינוזה
לבוא בראש פתוח ,בעיקר במדינה שבה הדת
כה דומיננטית וגם היום מחשבה אתאיסטית היא
בעייתית בחוגים מסוימים.
ספר עיון מצוין.
כדאי מאוד לקרוא.

שלכם,
שירלי
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מבט נשי /

מקומפגש חוקי /

תמר אליהו

לזרום בקצב שלך
"נו מה עכשיו ,למה את לא
זורמת?" נשמע לכם כמו
משפט מוכר? הפעם היתה
זו בתי האמצעית ,שכעסה
על כך שלא שיתפתי פעולה
בהתעללות קלה באחותה הקטנה .חייכתי...
ובשנייה שבה כבו האורות וארבעתן (שלוש בנות לזרום עם החיים לאן שהם מובילים ,בקלות וללא
ונינג'ה) מצאו את דרכן למיטות ,הפעלתי את התנגדות.
המחשב כדי לכתוב.
במונחים האלה ,לא לזרום משמע להיתקע ומי רוצה
שתי הבוגרות גדלות בקצב מסחרר ואם חשבתי להישאר תקוע?
שיש עוד זמן לשיחות הכבדות ,נראה שזה כבר אבל רגע ,שנייה לפני המגע עם המים הנעימים,
ממש כאן .לא מעט מהטורים שכתבתי הוקדשו לאן לזרום ובאיזה מחיר? תנהלו את השיח הזה עם
להתמודדות איתן ועם אתגרי גיל ההתפגרות וגם עצמכם .האם כיוון הזרם מגיע למקום שאתם רוצים
הפעם הן הרימו לי להנחתה מונח ששווה להתעכב להגיע אליו? ואם לא ,אז למה? למה דווקא לכיוון
עליו לרגע.
הזה? למה לא לכיוון אחר? לא הייתם רוצים להחליט
"תזרמי"" ,זורמת"" ,זורם"" ,אל תהיי כבדה"" ,למה בעצמכם איך לנוע ,לאן לנוע ובאיזה כיוון? לבחור
את לא זורמת?" קולות ברורים מאוד ,המגיחים לרוב את הנהר המתאים לכם ,את קצב הזרימה שמתאים
בסיטואציות חברתיות ,קול פנימי במאבק שלך עם לכם בנקודת הזמן הזו ,לבחור את השותפים שלכם
עצמך להיות "כמו כולם".
למסע ,לבחור מתי לעגון בדרך ומתי להתפעל מהנוף
כן ,יקרות שלי ,הגלגל לא הומצא על ידי צוקי והמאבק לאורכו של הנחל?
אם לזרום או לא היה שם גם בתקופת האבן (כל זו שיחה מעיקה ,בעיקר בפעם הראשונה שבה
מה שהוא לפני .)1990
מנהלים אותה ,אבל ככל שמתרגלים ,לומדים לנהל
להעביר… לזרום… הזרימה הזו המתוארת כמו את הקול שמגיח  -חיצוני או פנימי:
זרימה במי נהר נעימים וקרירים ,זרימה נעימה,
שמעבירה מין תחושה משחררת של חופש ,הנאה
וקלילות .משהו שמאפשר לא להתעכב ,להמשיך
הלאה ,כשאת משוחררת מכבלים ,ממחשבה,
מעומק.

מבט גברי /

האם פעילות נלווית לעבודה היא תאונת עבודה?
"אתה מבין ,זה מה שמתאים לי ,אז אולי בעיניך אני
כבדה ומהצד זה נראה שאני ממש סובלת ,אבל
זו הדרך שלי ,כי מה שעבורך ,קול יקר ,זה לזרום,
עבורי זה לטבוע .לזרום בנהר שאינו הנהר שלי
ובקצב שאינו מתאים לי ,מבחינתי זה ללכת לאיבוד.
קול יקר שלי ,הייתי רוצה שתאפשר לי להתעכב,
לחשוב ,לערער ,לא לקחת בקלות את מסלול
הזרימה שלי .תסמוך עלי ,שגם אם עזבתי עכשיו
מסלול זרימה ידוע ומוכר ועדיין לא זרמתי בדרך
חדשה ,בסוף אמצא אותה.
במקום לנסות ולהציע לי לזרום ולא להיות "קשה"
או "כבדה" עם עצמי ,הייתי רוצה שתיתן לי יד.
תאפשר לי את הזמן הדרוש לי לבדוק מה מתאים
ונכון לי עכשיו .תאפשר לי להיות מיוחדת ולבטא את
הייחודיות שבי ,לאהוב ולהעריך את עצמי ולמצוא
את מה שהכי מתאים וטוב לי.
אחר כך ,זה יהיה נחמד אם תוכל לחזק אותי בבחירות
שלי .אל תבקר אותן ,גם אם אבחר במסלולי זרימה
אחרים ושונים מעט משל כולן .אני אודה לך אם תוכל
לפרגן לי על הדרך שעשיתי ועל כך שמצאתי את
מה שמתאים לי .תפרגן לי ,כי אני חשובה לך .אתה
מבין ,בשבילי "לזרום" משמעו להיות חלק מהעדר
ואתה הרי יודע ,אני אולי מתולתלת ,אבל לא כבשה".

בטורים הקודמים הזכרתי את סעיף  79לחוק
הביטוח הלאומי ,המגדיר מהי תאונת עבודה וקובע
כי זוהי תאונה המתרחשת "תוך כדי עבודתו ועקב
עבודתו" של העובד "אצל מעבידו או מטעמו".
עוד ציינתי בהקשר זה את העובדה ,כי גם תאונה
שאירעה בדרך אל העבודה או מהעבודה תוכר
כתאונת עבודה .הפעם אני מבקש להעלות סוגיה
נוספת בנושא זה :מה קורה כאשר מתרחשת
תאונה לעובד במהלך אירוע נלווה לעבודתו,
למשל יום עיון ,יום כיף ,הכשרה מקצועית,
השתלמות ועוד.
כפי שאתם בוודאי יכולים לשער ,גם על שאלה
זו (כמעט כמו על כל שאלה משפטית) ,התשובה
הנכונה תהיה "תלוי".

החברתי ואגב כך תרומה גם למפעל עצמו.
לכן תימצא לרוב הזיקה הנדרשת בין הפעילות
לעבודה .עם זאת ,במקרים שבהם הקשר לעבודה
הוא רופף ,לא יכירו בתי הדין בתאונה שנגרמה
כתאונת עבודה.
השופטים שלפתחם מגיעה סוגיה כזו ,יבחנו
את האירוע שלפניהם באמצעות קריטריונים
המאפשרים הטיה של כף המאזניים לצד מסוים.
בכך הופכת ההכרעה בשאלה האם מדובר
בתאונת עבודה או לא לשרירותית פחות .בתי
הדין נוהגים לשאול האם יש למעסיק אינטרס
בקיומו של האירוע ,האם חלה על העובדים חובת
השתתפות ,מי הוא הגורם המממן של האירוע,
האם האירוע התקיים בשעות העבודה או מחוץ
להן ,האם שולם לעובדים שכר עבור השתתפותם
או לא ושאלות נוספות ,הבוחנות את הקשר בין
הפעילות לעבודה.

כבר בעבר פורש החוק כך שגם תאונה המתרחשת
במהלך פעילות נלווית לעבודה ,שהעובד מבצע
עבור מעבידו ,יכולה להיחשב כתאונת עבודה,
בהתאם למידת הזיקה בין העבודה לבין הפעילות על אף הקריטריונים המנחים ,מדובר בסוגיה
מורכבת ,הגורמת לעיתים לתחושה של חוסר
שנעשתה בעת שקרתה התאונה.
אחידות בפסיקת בתי הדין .כך ,למשל ,לא הכירו
בתי הדין מכירים בכך שבפעילות משותפת בתי הדין כנפגעי עבודה בעובד שקפץ לבריכה
של עובדי מפעל במסגרת בילוי ,נופש ואירועים במהלך מסיבת פרידה מעובדת אחרת ונפגע,
חברתיים נוספים ,יש משום תרומה לגיבוש וכן בעובדת שנפגעה במהלך החלקה על קרח

במסגרת נופש של מקום העבודה ,בעוד מקרים
דומים ,כגון עובד שנפגע תוך כדי ריקוד בפעילות
גיבוש של החברה ,או עובד שנפגע במהלך
פעילות ימית ("בננה") במסגרת נופש של מקום
עבודתו ,הוכרו כתאונות עבודה .על אף הדמיון בין
המקרים הללו ,לאחר שבוחנים אותם באמצעות
השאלות המנחות ,מתפוגגת מעט תחושת חוסר
האחידות ומתגלים לפנינו מקרים שונים ,לפחות
ככל שהדבר נוגע לזיקה בין הפעילות לעבודה.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ,חוות
דעת ,או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד .האמור
לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב
של הנושא.
הכותב הוא עורך דין במשרד עו"ד צילי עמיר,
העוסק בדיני ביטוח ,נזקי גוף ורשלנות רפואית.
פרטים ליצירת קשר :טל' 08-9949000 :דוא"ל:
michael@amirlaw.co.il
הכותב הוא עו"ד במשרד עורכי הדין "צילי עמיר",
העוסק בדיני ביטוח ,נזקי גוף ורשלנות רפואית.
טל' ליצירת קשר .08-9949000 -
דוא"לmichael@amirlaw.co.il :

כפיר לוי

תשבץ מקומי /

החופש הגדול
החינוך בישראל היה ידוע למנהליה שיש פגם מהותי
במערכת הסימביוטית הזו בין בית הספר לתלמידיו.
היה ברור לכל שר חינוך ,מנהל ומנהלת ,שהתכנים
המועברים לתלמידים ושיטות ההוראה הם לא
הבעיה .הבעיה היא הקליינטים ,קרי ,התלמידים
והוריהם .ולמה?
התלמידים ,כי הם תלמידים .מי מכם שהיה תלמיד
והעדיף את הכיתה על-פני שיטוט סתמי ברחוב,
הליכה לים או כל דבר אחר ,שיקום! אם לא קמתם
הבנתם ,ואם קמתם ,אז כנראה שמצבכם החברתי
באותם ימים ,עפעס ,איך נאמר זאת בעדינות ...לא
היה משהו.
והוריהם על שום מה? הרי אם התלמיד לא בבית
הספר ולא לומד דבר ,מה קורה? המורה ,המנהל או
המנהלת מודיעים על כך להורים באסיפת ההורים
וההורים ,במקום לכעוס על הינוקא העצלן ,שופכים
את כעסם על אותו מורה או מנהל .ככה זה ביחסי
ספק-לקוח .הספק בטוח שהוא פיקס והלקוח אף
פעם לא מרוצה .לכן ישבו והגו פתרון יצירתי ,שיגרום

בעיקר להורים (כי לתלמיד או לתלמידה זה בטח
לא מפריע אם החופש הוא בזמן הלימודים ומכונה
“הברזה” ,או שהוא קרוי באמת חופש) לרצות להחזיר
את הינוקא לספסל הלימודים ,ולא סתם אלא ברגשי
הערכה ובכניעה מוחלטת .הפיתרון ,גבירותי ורבותי,
היה לא אחר מאשר חופש גדול ,אבל באמת גדול
וארוך כאורך הגלות ,משהו מחוץ לקונטקסט של
חגי ישראל ,משהו שאפילו חופשת הפסח תיראה
לעומתו כגן עדן ...וכך נולד החופש הגדול.
ולמה ברמה הקוסמית? אחת ,כי הסטארטאפ הזה
מונהג בכל העולם ואם יום אחד יגלו ציוויליזציה
חוצנית בחלל ,יגלו בוודאות שגם להם יש חופש גדול.
ושתיים ,ברגע שרעייתי שתחיה מגיעה אלי באמצע
יוני עם יומן פתוח על אמצע אוגוסט ומצקצקת
בלשונה ,לא יודע מה אתכם ,אבל אצלי מתחיל
כאב ראש ברמה של מפץ גדול.
לכן אאחל לכולנו שנעבור את הקיץ בשלום והכי
חשוב ,כמו שמאחלים לחתנים ביום חתונתם“ :תהיו
חזקים”.
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פ
תרון ה
בגיליון תשבץ
הבא

ראש המועצה הששי.
מאמן שחייה מיתולוגי באחד
מיישובי המועצה.
ראש מנהלת הבדואים לשעבר
(ש"מ).
מהוותיקות בעובדות המועצה.

.9

סגן ראש המועצה לשעבר (ש"מ).
זמר בן המועצה .שר "שוב
מאמינה" (ש"מ).
(חסר)
מנהל בית הלוחם בבאר שבע
(ש"מ).
מספר תושבי המועצה שכיהנו
כשרים בממשלות ישראל.
בן המועצה .מחבר הספר "את כל
הדברים" (ש"מ).
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אז קודם כל שיהיה ברור ,אין
דבר כזה חופש גדול.
החופש הגדול הוא אירוע
קונספירטיבי ברמה קוסמית
המתרחש כל קיץ ונמשך בין  60ל 70-יום ,תלוי
בגילו של הקליינט ,קרי ,כלל תלמידי העולם מגיל
תינוקייה ועד גיל גיוס .מעבר לגילאים הנ”ל ,ישנם
אלה שהזמן דלעיל אינו מטריד את מנוחתם ,כגון,
צעירים וצעירות אחרי צבא ,רווקים ורווקות ,נשואים
ונשואות ללא ילדים וסבים וסבתות לנכדים שעברו
את גיל הגיוס.
לגבי נשואים ונשואות שיש להם ילדים וסבים
וסבתות לנכדים שעדיין לא עברו את גיל הגיוס,
טוב .אלה נמצאים בקבוצת סיכון שעלולה בסבירות
גבוהה לחטוף התמוטטות עצבים ומיני דכאונות,
כגון דיכאון קיץ.
עכשיו אנסה לענות על שתי הסוגיות המוצגות
בפתחו של טור זה:
האחת :הקונספירציה  -מראשית קיומה של מערכת
 | 26עיתון בני שמעון

מיכאל בן ברוך ,עו”ד
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