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עונת החגים חולפת ,הימים מתחילים להתקצר
ואפילו מזג האוויר עושה לנו הקלות.
החודש התחיל עם פתיחת שנת הלימודים ,תקופה
שתמיד מרגשת אותי והשנה יותר מתמיד .תחילת
השנה הביאה לידי ביטוי בצורה הפשוטה ביותר
את תפיסת החינוך בבני שמעון :מחד גיסא ,פתיחת
קמפוס חדש וחדיש לתלמידי "מבואות הנגב",
בית ספר שמביני דבר אומרים שהוא מהמובילים
בעולם מבחינת התפיסה הפדגוגית והטכנולוגיה
התומכת בה .ומאידך גיסא ,כיתת "ניצן"  -כיתת
תקשורת אזורית ,שבה לומדים  7ילדים על הרצף
האוטיסטי בבית הספר "ניצני הנגב".
המרווח בין השניים אומר הכל.
במהלך החודש החלו בפעולתן גם תנועות הנוער,
אשר גדלות כל הזמן ותופסות את מקומן כחלק
ממערך החינוך החברתי במועצה.
עבורי זוהי אחת התקופות היפות בשנה ,שבה
מגיעה לשיאה עבודה מאומצת של אגפי החינוך,
הספורט והחוגים והשירותים החברתיים ,במועצה
ובכל אחד מהיישובים ,על מנת להגיע לכל ילד
ומשפחה מתוך אמונה שכל ילד וילדה ייחודיים
ומיוחדים ותפקידנו ליצור לכל אחת ואחד את
הסביבה המאפשרת ואת התנאים הטובים
והמתאימים ביותר להתקדם ,להתפתח ולעוף
בקצב שלו.
ומכיוון שלא כל תושבי המועצה חשופים לפייסבוק,
אני מבקשת להביא לידיעתכם את הפוסט
שהעליתי ערב ראש השנה:
"אני מאמינה שהדרך להפיג אי-ודאות ולעצור
את רב סרן שמועתי היא ליצור ודאות ולכן אני
מבקשת לשתף אתכם בהחלטתי לגבי המשך
תפקידי במועצה.
לפני  18שנה התחלתי את עבודתי במועצה
האזורית בני שמעון ,לצדו של משה פאול ,קודמי
בתפקיד .המועצה שלנו מנתה אז כ 4,400-תושבים
ב 12-יישובים ,שמרביתם היו במשבר קשה .פאול

קיבץ סביבו צוות של אנשים ויחד גיבשנו תוכניות
אסטרטגיות ,שתורגמו לתוכניות עבודה והתחלנו
להצעיד את המועצה שלנו קדימה .בינואר ,2009
לאחר שפאול הודיע שלא ימשיך לקדנציה נוספת,
התמודדתי לראשות המועצה .במהלך מערכת
הבחירות ובחוגי הבית הבטחתי רק דבר אחד:
לקום כל בוקר בשמחה ובאהבה ולעשות כמיטב
יכולתי למען המועצה ,תושביה והאזור.
הזמן עובר מהר כשנהנים ומאז ועד היום אני
מרגישה מדי יום שנפלה בחלקי זכות גדולה להוביל
את המועצה הזו .היום ,כמו לפני שמונה שנים ,אני
באה בשמחה כל בוקר וגאה מאוד בהישגיהם של
המועצה ויישוביה.
את הקריירה המקצועית שלי התחלתי בגיל צעיר
מאוד ( .)23מאז ועד היום נדרתי נדר שבכל מקום
שבו אהיה אדאג לפרוש בשיא ולא רגע אחד אחריו
וכך עשיתי בכל תפקידי.
באוקטובר  2018יתקיימו בחירות לרשויות
המקומיות בכל רחבי הארץ וכמובן גם אצלנו.
בסוף הקדנציה הזו אחתום פרק של כמעט 20
שנה של עבודה במועצה במסגרת שני תפקידי.
כן ,כל זה נאמר כדי לשתף אתכם בהחלטתי
שלא להתמודד לקדנציה נוספת במועצה .רבים
סבורים שהחלטה זו נובעת מהצעות כאלה ואחרות
שעומדות בפני.
תשובתי לכך היא ששום דבר ואף אחד לא יכול
להיות מפתה עבורי יותר מהתפקיד הנפלא הזה
בראש המועצה שלנו ,אבל דווקא מהסיבה הזו,
אני סבורה שצריך גם לדעת מתי לקום וללכת.
אני מאמינה בכל לבי שכאשר אדם עושה דברים
טובים בלב חפץ ,הדלתות האחרות נפתחות בפניו
ובטוחה שכך יהיה גם עבורי.
אמנם יש לנו עוד שנה ,אבל הרגשתי שנכון יהיה
לעצור את גל השמועות ,מה גם שמיום שגמלה
בלבי ההחלטה ,אני (כמי שמתקשה מאוד שלא
לומר אמת) מוצאת את עצמי מסתבכת עם
התשובות.
אז זהו ,אמרתי וכעת שום דבר לא השתנה!
אני כאן ומתכוונת להמשיך ולהוביל את המועצה
במלוא המרץ עד ליום האחרון בתפקיד וסומכת
במאת האחוזים על עובדי המועצה ועל התשתית
המוצקה שבנינו כאן ,שגם מי שיבוא אחרי יידע
להמשיך ולהוביל למקומות טובים.
שנה טובה וחתימה טובה לכולכם,

כיתת ניצן וקמפוס מבואות הנגב

סיגל מורן ,ראשת המועצה פתחה את המליאה
בעדכונים" :שנת הלימודים נפתחה באופן מושלם
ללא תקלות .אני באמת באמת מתרגשת כל שנה
מחדש .אבל השנה היו שני אירועים מרגשים
במיוחד :פתיחת כיתת ניצן ופתיחת הקמפוס
החדש במבואות הנגב".
"פתחנו בבית הספר "ניצני הנגב" כיתת תקשורת,
לילדים על הרצף האוטיסטי .זו כיתת התקשורת
היחידה באזור למעט בבאר שבע .בכתה לומדים
היום  7ילדים ,רק אחת מהן היא מהמועצה שלנו.
היוזמה לפתיחת הכתה באה מאורי אלבר מבית
קמה שחיפש מענה במועצה לבתו .הוא עשה
עבודה רצינית מאד וגייס את הילדים הדרושים
לפתיחת הכתה .אני רוצה לפתוח כיתות תקשורת
בשאר בתי הספר היסודיים במועצה וכך לתת
מענה לכל הגילאים .כתה כזו מוסיפה נשמה יתירה
לביה"ס ותורמת גם לילדים הרגילים".
"יש בזה משהו סמלי שמאידך ,פתחנו את הקמפוס
המפואר במבואות הנגב .אחרי קיץ מתיש הצלחנו
לפתוח את החטיבה לכל השכבות .זה עוד לא
מושלם .בכל יום מגיעים צוותי המחשוב ובודקים כל
מחשב .מביני דבר אומרים שהיום בית הספר הוא
מהמובילים בעולם .מאחורי העניין יש גם פדגוגיה
מתאימה שבלעדיה מדובר בצעצועים בלבד .השנה
אנחנו גם פותחים מגמת מוזיקה ותלמידי מגמת
הנדסת תוכנה וסייבר מתכננים לבנות חללית
שתשוגר לחלל".
סיגל עדכנה כי החלה הריסת המבנים בקמפוס
הישן לצורך שלב ב' של הפרוייקט" .הולכת להיות
שנה מאתגרת ולא פשוטה .לצערנו ,ייתכן שניאלץ
לסגור השנה את החממה הנמצאת במובלעת
באזור הבנייה .במקביל ,אנחנו מתקדמים לקראת
מכרז למגרש האתלטיקה .אנחנו לא מתקדמים

עם האודיטוריום כי יש לנו עדיין אתגרים לסיים:
עלות הצללת האמפיתיאטרון ,שבלעדיה הוא לא
אפקטיבי היא כפולה ממה שתכננו .גם בית הספר
לחינוך מיוחד של עדנים מתעכב כיוון שהם עדיין
לא גייסו את חלקם".

תשלומים למדינה

נושא נוסף לעדכון היה דרישות התשלום של
המדינה .סיגל עדכנה שבעקבות פגישות שערכה
עם מנהל מע"מ באר שבע וסמנכ"לית רשות
המיסים ירדה השומה מ 64-מיליון שקלים ל36-
מיליון שקלים" .נותרה עדיין שאלה על מע"מ
עוסקים שלא גבינו בגלל פסק דין של בית המשפט
המחוזי בסכום של כ 23-מיליון שקלים" הוסיפה
סיגל" .אנחנו מחכים לפגישה ברשות המיסים
בתקווה להגיע איתם להסכמה .בנוסף ,הגשנו
השגות בגין  2שומות שקיבלנו ממנהל מקרקעי
ישראל ,בסכום כולל של  50מיליון שקלים בעבור
דודאים.

מבנה ארגוני חדש

המליאה אישרה מבנה ארגוני חדש לגופי המועצה
במסגרתם אושרה הקמתה של חברה כלכלית
חדשה ,בני שמעון ייזום פרוייקטים .דרור קראווני,
מנכ"ל החברה הכלכלית" :הגענו למסקנה שיש
צורך להפריד בין דודאים לבין שאר הפעילויות
בחברה הכלכלית .לאחר התייעצויות הגענו
למסקנה שהדרך הנכונה היא להוציא את כל
הפעילויות של החברה ,למעט דודאים לחברה
חדשה .אנחנו עדיין שוקלים את מעמדה של
מעבדת גילת".

הכנסת שותף לדודאים

המליאה אישרה מכרז חדש למכירת 49%

מדודאים ,בו בוטל תנאי סף למעורבות בתחום
האשפה ,שמנע מגופים תשתיתיים גדולים שאינם
בתחום להתמודד במכרז .בנוסף לכסף שתקבל
המועצה בגין המכירה היא תקבל גם סכום שנתי
בהתאם לנוסחה שתיקבע מראש .סיגל" :אנחנו
שואפים שעד ינואר  2018יבחר הזכיין והחברה
החדשה תתחיל לפעול במהלך הרבעון השני
של השנה".

נגב פארק

המליאה אשררה את ההסכמים עם עיריית באר
שבע להקמת הפארק המוטורי .דרור" :בשבוע
הבא יתחיל היזם בסלילת  2.4ק"מ למסלול המרוץ.
במקביל ,התחלנו במכרז תשתיות ראשון בסך 16
מיליון שקלים .באביב נתחיל לשווק  8מגרשים
ראשונים לאטרקציות כמו מיני דיסנילנד ופארקי
מים על שטח כולל של  100דונם.

התייעלות אנרגטית

המליאה אישרה הצטרפות למכרז אשכול נגב
מערבי להתקנת מערכות סולאריות על גגות מבני
ציבור" .זיהינו בבני שמעון מספר אתרי מועצה
בהם ניתן להתקין את המערכת" הציג אורי פינטו,
מנכ"ל האשכול .ההשקעה הראשונית היא כ1.4-
מיליון שקלים והחיסכון השנתי הצפוי הוא כ270-
אלף שקלים ,כשליש מצריכת החשמל השנתית
של המועצה .על פי התחשיבים .סיגל" :הפרוייקט
צריך לעמוד במבחן כלכלי ,אבל גם צריך להסתכל
עליו כחלק מהשאיפה שלנו להיות סביבתיים יותר,
במיוחד כשעוסקים במוסדות חינוך".
אסיפת קרן בני שמעון אישרה את הדו"חות
הכספיים ודו"ח המבקר החיצוני לשנת  2016ואת
המשך כהונתם של רואה החשבון שרון מגרה
והגוף המבקר ,רו"ח חיים וורברנד.

שלכם ,סיגל
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חדשות /

נועה זמסקי

מה קורה
שולחנות עגולים 2017

"אני גאה מאוד שתהליך כזה מתקיים במועצה
האזורית בני שמעון בכוחות מקומיים ומגיע לתוצרים
כאלה .אני מבטיחה לכם שכמו שתוצרי התהליכים
האסטרטגיים האחרים הפכו למציאות ,ישולבו גם
תוצרי התהליך הזה בקרוב מאד בעשייה היומיומית
של המועצה ויהפכו למציאות ולחלק בלתי נפרד
מאתנו" ,אמרה סיגל מורן ,ראשת המועצה ,במפגש
האחרון של תהליך השולחנות העגולים ,2017
שהתקיים בתחילת יולי.
במסגרת המפגשים פעלו ארבעה שולחנות עגולים:
"תכנון בונה קהילה" ,בראשותו של ולדימיר פיצ'קר,
מהנדס המועצה" ,מערך השירותים המוניציפליים
בראייה סביבתית" ,בראשותה של הדרה גורפינקל,
מנכ"לית המועצה" ,קהילה של קהילות" ,בראשותה
של עידית אטינגר ,מנהלת האגף לשירותים
חברתיים ו"פיתוח אזורי" ,שהתחלק לשלושה מעגלי
משנה ,שעסקו בתיירות ,יזמות וחקלאות .הצטרפה
אליהם מעבדת החינוך ,שפעלה לאורך השנה.
במהלך הדיונים עלו ארבעה נושאים משותפים בכל
השולחנות :ההנהגה המקומית ביישובים ,מעורבות
ושיתוף הציבור ,שיתוף פעולה בין היישובים ורצון
לקדם פרויקט דגל ברמת המועצה.

טוביאנה ,מנהל האגף לתרבות וספורט ,מלגות
הצטיינות יתרה לשלושה בני נוער ,תושבי המועצה,
המגלים הישגים משמעותיים והצטיינות יתרה
בספורט .השלושה הם נגה בלוק ,מתעמלת
אמנותית ,עדי דגן ,טניסאי וטמיר טהר ,ג'ודוקאית.
"המועצה האזורית בני שמעון חרטה על דגלה,
כאחד מערכיה ,את העידוד למצוינות ,ומבקשת
לתמוך באופן מיוחד באלה המצטיינים ביותר,
אשר משקיעים את מרב זמנם ,מרצם וכספם
כדי להגיע להישגים ברמה בינלאומית" ,אמרה
סיגל מורן ,ראשת המועצה" .החלטנו לחלק את
מלגות ההצטיינות היתרה כדי לעודד ,לטפח ולתת
דוגמה לבני הנוער שלנו".

 | 4עיתון בני שמעון

מתרגשים עם כיתת "ניצן" – כיתת
תקשורת ב"ניצני הנגב"

יום קהילה ומשטרה ב"עדנים"

מדריכות מקן "השומר הצעיר" בבית קמה יקימו
השנה קן חדש בתנועה .ביום חמישי ,31.8 ,התכנס
פורום המד''צים הראשון של הקן החדש ,שיקום
בקריית גת ,עם המדריכות הצעירות ,שמתרגשות
מאוד לקראת המעשה החלוצי שהן עומדות
לעשות.

"מאסטר שף" מקרב לבבות

התחלה בטוחה לתלמידי כיתות א'

יוצאים לדרך  /ברית אופיר

נוער גבעות בר אירח ביום שני ,14.8 ,את נוער
לקייה לפעילות "מאסטר שף  -שותפות אמיתית
בין מחלקות הנוער .תודה לוופא מלקיה על היוזמה
וההירתמות ותודה לאורי ובת-אל ,מדריכי הנוער
בגבעות בר ,על הליווי והביצוע .מקסים ממש!

ירדן ג'רבי מעוררת השראה

מלגות למצטיינים ביותר

ביום חמישי ,31.8 ,רגע לפני פתיחת הלימודים,
חולקו על ידי סיגל מורן ,ראשת המועצה ,ויוסי

ירדן דיברה עם בני הנוער על עמידה באתגרים
מול קשיים ,שאפתנות והישגיות ,איך לעמוד על
שלך ולא להיכנע לדעות של אחרים וענייני מגדר
ועודדה אותם לחלום בגדול" .בני הנוער שאלו
שאלות בוגרות ואינטליגנטיות והיה שיח טוב ,יפה
ומשמעותי .מפגשים כאלה מחזקים את התחושה
שיש מקום וצורך בשיח בוגר ,משמעותי ואחר עם
הנוער" ,סיכמה את הערב טל שם-טוב ,רכזת
"מצילה" בחינוך החברתי.

פותחים שנה

מקימות קן חדש!

נועדה להכין את בני הנוער לקראת מבחני המיון
לצבא ,לשנת השירות ולתוכניות המנהיגות הקיימות
במועצה .במהלך הסדנה התנסו בני הנוער
בסימולציה של ראיון ודינמיקה קבוצתית ,למדו
על ימי ההערכה וקיבלו כלים פרקטיים להתמודדות
עם ימי המיון .זו השנה הראשונה שבה מתקיימת
אצלנו סדנת הכנה למיונים ,פרי שיתוף פעולה בין
החינוך החברתי ו"מעברים" .בהמשך יתקיימו שתי
סדנאות נוספות.

כחלק מפעילויות התוכן המשמעותיות שעורכת
מחלקת החינוך החברתי במועצה ,כמו פעילות
"בישול וכוכבים במדבר" שהתקיימה ב ,7.8-נפגשו
ביום שני ,14.8 ,כ 90-בני נוער מהמועצה בפאב
בחצרים עם הג'ודוקאית ירדן ג'רבי ,מחזיקת
מדליית הארד מאולימפיאדת ריו ואלופת העולם
לשעבר ,למפגש מעורר השראה.

ביום שלישי ,15.8 ,התקיים יום קהילה ומשטרה
בכפר הנוער "עדנים" .בני הנוער זכו לשמוע על זיהוי
פלילי ,אמצעי הסוואה ואמצעים לפיזור המונים,
לראות את תוכנו של אמבולנס ,לשמוע הסברים
על פעילותו ולהתנסות בירי פיינטבול .בנוסף לכך,
זכו בני הנוער לראות הדגמה של פרשים מיחידת
הפרשים של המשטרה ותרגילי חיפוש ותקיפה עם
כלבים מאומנים .בני הנוער זכו גם לראות רובוט
משטרתי ולשמוע על עבודתו של חבלן המשטרה.
מי שהיה רעב זכה לקבל פיתה בדואית וקפה
אותנטי .את הפעילות יזם וארגן אבי אור-חן ,השוטר
הקהילתי של המועצה .אדם כהן ,מנכ"ל חברת
"פילטונה" ,סייע ותרם להצלחת היום .היה חם!

עם פתיחת שנת הלימודים בבית הספר "ניצני
הנגב" בבית קמה ,נפתחה בו לראשונה גם כיתת
"ניצן" ,כיתת תקשורת המיועדת לילדים על
הרצף האוטיסטי .את שבעת התלמידים החדשים
והנרגשים והוריהם קיבלו המורות דפנה ואורית
והסייעות שאיתן .כיתת התקשורת נפתחה לאחר
שאורי אלבר ,תושב בית קמה ,פנה בחודש מאי
האחרון למועצה וביקש סיוע במציאת פתרון
מתאים לבתו .סיגל מורן ,ראשת המועצה ,אמיר
ברזילי ,מנהל אגף החינוך ואוסי מוריץ ,מנהלת
"ניצני הנגב" ,נרתמו למשימה ולמרות הזמן הקצר,
הצליחו להביא לפתיחה של כיתת התקשורת.
כיתת התקשורת החדשה היא היחידה מסוגה
בכל רחבי הנגב הצפוני והמערבי ,למעט בבאר
שבע .ששת התלמידים הנוספים בכיתה מגיעים
מכל רחבי האזור.
סיגל ואוסי בירכו את התלמידים ואיחלו להם שנת
לימודים פורייה ומוצלחת .גם נציגי כיתות ו' קיבלו
את פניהם של התלמידים החדשים ובירכו אותם
לרגל תחילתה של שנת הלימודים .אורי אלבר
הודה לאנשי המועצה ומשרד החינוך על ההיענות
המהירה" .בני שמעון הוכיחה כי היא ראויה לסלוגן
שלה  -קהילה של קהילות ,כשהיא מאפשרת
לשלב בתוכה סוגי אוכלוסייה שונים ונותנת מענה
לצרכים השונים הקיימים בתוכה" ,אמר אורי.

ארבעים וחמישה תלמידי י"ב הגיעו היום לבית קמה
למפגש פותח לקראת המיונים לשנת השירות
והמכינות .המפגש התחיל בהסבר על המיונים
למכינות ולשנות השירות והמשיך בפאנל של
בוגרי המועצה שסיפרו על החוויה שלהם .שיהיה
בהצלחה לכל המתמיינים! אנחנו כאן בשבילכם!

מתכוננים למיונים  /ברית אופיר

כמדי שנה ,מחלקים אגף החינוך ומחלקת הבטיחות
לתלמידי כיתה א' שי צנוע עם ברכת הדרך" .אני
מאמין בחינוך נכון בתחום הזהירות בדרכים מגיל
צעיר" אומר דוד פרייברג ,מנהל מחלקת הבטיחות
במועצה" .בגיל זה הילדים פתוחים לקלוט מידע
בתחומים רבים ,כולל נושא הבטיחות בדרכים,
הקרוב ללבי כבר שנים רבות .אנו ,כמבוגרים ,חייבים
לתת דוגמה אישית לילדים .המועצה משקיעה
מאמצים גדולים בשיפור הבטיחות בתחומים רבים
כמו תחבורה ,תשתיות וחינוך ומשקיעה בהם סכומי
כסף גדולים .אני מאחל לכל התלמידים שנת
לימודים מוצלחת ובטוחה".

"נשק וסע" ב"ניצני הנגב"
מתחילת השנה משיק בית הספר "ניצני הנגב" בבית
קמה את הפרויקט "נשק וסע" .מדובר בפרויקט
המופעל בבתי ספר רבים .במסגרתו יעצרו הורים
המביאים את ילדיהם ברכב לבית הספר במפרץ
המיועד לכך ,מימין לכביש ,לפני הכיכר הקרובה
לבית הספר .הילדים ירדו מהמכונית בעזרת
מתנדבי בית הספר ויצעדו ברגל לבית הספר
דרך מעבר החצייה .ההורה ימשיך עם המכונית
ויעשה סיבוב פרסה בכיכר .יתרונותיו של הפרויקט
החדש :ירידה בטוחה של הילד מהמכונית ,חיסכון
בזמן להורה ועידוד של הילד לעצמאות .קל ופשוט.

ביום ראשון ,20.8 ,נערכה סדנת הכנה למבחני
מיון לשכבות י"א-י"ב מחצרים ונבטים .הסדנה
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כך התחילה שנת הלימודים

נווה במדבר :נפרדים מרותי
ומקבלים את אתי
ביום חמישי ,31.8 ,נפתחה שנת הלימודים
בטקס פתיחת שנה קהילתי ומיוחד על הדשא
בקיבוץ חצרים ,עם כניסתם המרגשת של
ילדי כיתות א' לבית הספר "נווה במדבר".
באותה הזדמנות נפרדו תלמידי בית הספר
ומוריו בפעם האחרונה מרותי רובין ,המנהלת
האגדתית שניהלה את בית הספר ב14-
השנים האחרונות וקיבלו באהבה וציפייה
את פניה של אתי מאיר ,המנהלת החדשה,
שמילאה בעבר מגוון תפקידים בבית הספר
"אשל הנשיא" .ב"נווה במדבר" לומדים השנה
כ 330-תלמידים מנבטים ,בסיס חצרים
וקיבוץ חצרים.

מבואות הנגב :מתחדשים
בבית הספר "מבואות הנגב" בקיבוץ שובל
התחדשו בבניין חדש לחטיבת הביניים,
מנהלת חדשה לחטיבה העליונה ומגמת
לימודים חדשה .ביום ראשון ,3.9 ,הצטרפו גם
תלמידי בית הספר "מבואות הנגב" לחובשים
את ספסל הלימודים .פתיחת שנת הלימודים
השנה חגיגית במיוחד ,כאשר לראשונה נכנסו
תלמידי חטיבת הביניים של בית הספר לבניין
החדש .יפית סביר ,שהיתה עד השנה הרכזת
החברתית של בית הספר ,התמנתה למנהלת
החטיבה העליונה ,במקומה של אסתר אבירם
שפרשה לגמלאות .בנוסף לכך הודיע אלי
פרץ ,מנהל בית הספר ,כי בבית הספר
נפתחה מגמת מוזיקה חדשה.

תלמוד תורה עצמונה:
מתרגשים מתחת לטלית
כ 205-תלמידי תלמוד תורה עצמונה
בשומריה ,כמחציתם ילדי המועצה ,פתחו
ביום רביעי ,א' באלול ,23.8 ,את שנת
הלימודים .בשירה ובריקודים ליוו התלמידים
הבוגרים את  22התלמידים הנרגשים של
כיתות א' ,שעברו בשער כניסה חגיגי ,עלו
על הבמה החגיגית מתחת לטלית שנפרשה
מעליהם והקשיבו לברכות מפיהם של מנהל
בית הספר ,הרב יובל גבריאלי ,רב המועצה,
הרב גבי קדוש ומנהל אגף החינוך ,אמיר
ברזילי.

ניצני הנגב :פותחים בחיוך

בחיוך גדול ליוו תלמידי כיתות ו' בבית הספר
"ניצני הנגב" בבית קמה את תלמידי כיתות א'
הנרגשים בכניסתם לראשונה לבית הספר
ביום שישי .1.9 ,כ 530-תלמידים ילמדו השנה
בבית הספר ,עלייה של  40תלמידים לעומת
השנה שעברה .סיגל מורן ,ראשת המועצה,
אוסי מוריץ ,מנהלת בית הספר ונציגת
ההורים בירכו את התלמידים ואיחלו להם
שנת לימודים פורייה ומוצלחת .לסיום ,הפריחו
נציגי התלמידים זר בלונים לאוויר.

יובלי הנגב :עם דגדוג בבטן
ופרפרים בלב
עם דגדוג בבטן ופרפרים בלב ,מלווים על-ידי
מורותיהם החדשות ,החלו ביום שישי78 ,1.9 ,
תלמידים נרגשים את לימודיהם בכיתה א',
בבית הספר "יובלי הנגב" בגבעות בר .כ480-
תלמידים ילמדו השנה בבית הספר ,עלייה
של כ 50-תלמידים לעומת השנה שעברה.
סיגל מורן ,ראשת המועצה ומרים אלגרבלי,
מנהלת בית הספר ,בירכו את התלמידים
ואיחלו להם שנת לימודים פורייה ומוצלחת.
התלמידים הבוגרים איחלו לצעירים ולעצמם
שנה ערכית ,חווייתית ומלמדת.
 | 6עיתון בני שמעון

שומריה בנות :אשרי מי
שגדל בתורה
הכתובת "אשרי מי שגדל בתורה ועמלו
בתורה" קיבלה את פניהן של בנות שומריה
שפתחו ביום שישי ,י' באלול ,1.9 ,את שנת
הלימודים .בנות שומריה פתחו את השנה
לאחר שבני היישוב החלו בלימודיהם כבר
בא' באלול .23.8 ,בלונים ירוקים וסגולים קיבלו
את פניהן של בנות כתה א' הנרגשות ,שהחלו
לראשונה את לימודיהן.
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שהאמצעים שבו ישרתו את בתי הספר בשעת
הלימודים ואת המועצה ותושביה בשעות אחר
הצהריים".

מחזון למציאות

במבנה החדש נשברה שורת השולחנות
המסורתית של ההוראה הפרונטלית ,זו
שבה עומד מורה מול תלמידיו ומרביץ בהם
את תורתו .השולחנות מסודרים במקבצים
של קבוצות עבודה .במרכז הכתה סודרה
קבוצת שולחנות לעבודה מול המורה.
שולחן המורה ממוקם בצד הכתה .לא
שולחן הוראה שהמורה מסתתר מאחוריו,
אלא שולחן עבודה.

היום הראשון בלימודים היה יום מרגש
במיוחד ב"מבואות הנגב" .תלמידי חטיבת
הביניים נפרדו מהכיתות הישנות לטובת
הקמפוס החדש .לא רק מיבנים חדשים
וטכנולוגיית עילית .יש גם חזון ופדגוגיה,
מגמות חדשות ועשייה חינוכית וערכית.
קבלו את קמפוס מבואות החדש!

נועה זמסקי
"קיבלנו הזדמנות בלתי רגילה כשסיגל מורן ,ראשת
המועצה ,אמרה לנו' :תחלמו ותביאו חזון חינוכי'",
מספר אלי פרץ ,מנהל "מבואות הנגב" .בתחילת
ספטמבר נחנך מבנה חטיבת הביניים" .במשך
שנתיים עברנו תהליך פדגוגי ובמסגרתו ניסינו להבין
איזה מין בית ספר אנחנו רוצים ואיזו טכנולוגיה אנחנו
רוצים שתהיה בו וקיבלנו תמיכה מדהימה מסיגל
ומהמועצה כולה למימוש החזון שבנינו".
 3בספטמבר ,יום פתיחתה של שנת הלימודים
החדשה ב"מבואות הנגב" ,היה יום חגיגי ומיוחד .אחרי
קיץ ארוך ועתיר עבודה ,פתח בית הספר "מבואות
הנגב" את שנת הלימודים החדשה .הפתיחה היתה
חגיגית במיוחד לא רק בשל חזרתם של התלמידים
ללימודים אחרי חופשת קיץ ארוכה .תלמידי חטיבת
הביניים זכו לפתוח את שנת הלימודים בבניין החדש
ותלמידי החטיבה העליונה זכו במנהלת חדשה,
יפית סביר ,המחליפה את אסתר אבירם שפרשה
לגמלאות ובמגמה חדשה ,מגמת מוזיקה.
"בית הספר הנוכחי הוא בית ספר מקסים .הילדים
אוהבים אותו בזכות הירק ,האווירה והכיתות
המפוזרות" ,אומר אלי פרץ" .הילדים אוהבים את
זה .ילדים רבים שאלו למה דרוש לנו בית ספר
חדש .לדעתי ,זה נפלא שהילדים לא שמחו לעבור
לבניין החדש .זה מעיד על הילדים שלנו ,שיש להם
סנטימנטים למקום ולעבר שלו .יחד עם זאת ,ככל
שמלאכת הבנייה הלכה והתקדמה ,הם הבינו
שעומד לקום כאן קמפוס יפהפה".

מהמאה ה 16-למאה ה21-

בשנים האחרונות ,הסתמכה שיטת ההוראה בבית
הספר במידה רבה על מחשבים .צוות ההוראה בבית
הספר עבר תהליך ארוך ואינטנסיבי של הכשרה
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לבניית מערכי שיעור מתוקשבים ולהנחיית שיעורים
המבוססים על מחשבים אישיים .את המחשבים
עצמם הביאו הילדים מהבית ,דבר שהכביד רבות
על הילקוטים ועל ארנקי ההורים.

משרה סביבו בדרך כלל .גם לאדם קר הרוח ביותר
היה קשה לשמור על נינוחות בימים האלה ,כשלא
היה ברור אם חופשת הקיץ תספיק כדי לסיים את
כל העבודה שנותר לבצע על מנת לפתוח את
בית הספר ביום הראשון ללימודים ,אבל אלי יודע
בדיוק מה הוא רוצה לומר .התפיסה החינוכית והחזון
החינוכי ברורים לו לגמרי .הוא יורה את הדברים
במשפטים קצרים ותמציתיים של מי שבקיא היטב
בחומר ובפרטים.

"במבנים הישנים זה היה נורא וגם נראה נורא" ,אומר
אלי" .אתה רוצה להכניס לבית הספר מחשבים
ואופני למידה חדשניים שיתאימו למאה ה21-
בכיתות של המאה ה .16-זה לא עובד כך .למידה
היא דבר כולל וגם הסביבה אמורה להתאים .אי
אפשר היה להמשיך כך ולכן התקבלה לפני כמה
שנים טובות החלטה לבנות בית ספר חדש .התקיים חזון של שיתופי פעולה
תהליך מרתק של שותפות בין בית הספר ,צוות "החזון שלנו כולל קמפוס רחב ,שכולל עבודה
המתכננים וצוות הבנייה .הייתי מעורב בתהליך כולו ".עם בית ספר לחינוך מיוחד בשילוב עם 'עדנים'.
זה יהיה שיתוף פעולה ופוטנציאל של השכנות
קירות ,שולחנות ,כבלי חשמל ותקשורת חדשים הם בין בתי הספר .שיתוף הפעולה בין שני מוסדות
רק הקליפה .קליפה שאמורה לשרת את התוכן ,החינוך ירחיב את האפשרויות .נוכל ללמוד ולחנך
שהוא התלמידים והחינוך שהם מקבלים" .במקביל איך לקבל את האחר .טמונה כאן הזדמנות גדולה
לעבודה עם המתכננים והבינוי ,קיימנו בתוך בית לחינוך ערכי ולשיתוף פעולה ממדרגה ראשונה .זהו
הספר תהליך פדגוגי .ניסינו להבין איך אנחנו מנצלים עוגן חשוב בחזון" ,אומר אלי" .אנחנו עובדים בשיתוף
את ההזדמנות הבלתי-רגילה שקיבלנו כדי לפרוץ פעולה איתם ומתכננים סדנאות לימוד משותפות.
דרך".
נוכל לעבוד בשיתוף פעולה בסדנאות המקצועיות
שלהם ,כמו סדנת אלקטרוניקה והם יעבדו בסדנת
"החזון שלנו כולל קמפוס רחב ,שכולל
עבודה עם בית ספר לחינוך מיוחד בשילוב התיאטרון שלנו .נוכל לאפשר לתלמידים מגוון רחב
יותר של עשייה בבית הספר ,כולל עבודה מקצועית
עם 'עדנים' .זה יהיה שיתוף פעולה
יותר בסדנאות כמו נגרייה וכדומה".
ופוטנציאל של השכנות בין בתי הספר.
ערכי
טמונה כאן הזדמנות גדולה לחינוך
"בסופו של התהליך" ,מוסיף אלי" ,ייבנה כאן גם
ולשיתוף פעולה ממדרגה ראשונה .זהו עוגן אודיטוריום בן  400מקומות ישיבה ,שישדרג את
חשוב בחזון".
פעילויות התרבות של בתי הספר והמועצה .ייבנה
הפגישה עם אלי פרץ לצורך הכנת הכתבה
התקיימה בתחילת הקיץ .בניין המנהלה הישן
מלא בארגזים .אלי יודע שעומד בפניו קיץ קצר
מדי להיקף המשימה שיש לסיים במהלכו .הזמן
קצר והמלאכה מרובה .הוא מקרין תחושה של
דחיפות שאינה אופיינית לנינוחות הרגילה שהוא

זהו החזון מרחיק הראות ,שייקח עוד שנים לא
מעטות לממש .בשלב זה הסתיים השלב הראשון
 מבנה החטיבה העליונה ,שבו החלו ללמוד תלמידיחטיבת הביניים" .במבנה החדש ובכיתות החדשות
יש כמה פריצות דרך חינוכיות משמעותיות ברמה
בינלאומית" ,מצהיר אלי" .הכיתות טכנולוגיות
מאד .לכל תלמיד מסופק מחשב אישי שבנוי
בתוך השולחן .בכל רגע נתון אפשר להשתמש בו
ואפשר להעלים אותו לתוך השולחן .מדובר בכיתה
חכמה ,המאפשרת לכל תלמיד שימוש במחשב
בכל שלב ,בכל כיתה ובכל מקצוע .מעכשיו לא
יידרשו התלמידים להביא מחשבים אישיים .בית
הספר יספק את כל התשתית הזו ,אבל בסופו של
דבר זו רק תשתית .זה לא העניין".

"אנחנו שואפים ליצור קהילת לומדים,
כך בונים כתה
המבנה הייחודי של הכיתות ,מסביר אלי ,הוא אחד כיתה שבה תלמידים מלמדים תלמידים.
הדברים המרכזיים שמבדילים את "מבואות הנגב" למידה קבוצתית והפרייה הדדית יתפסו את
מבתי ספר רגילים .במבנה החדש נשברה שורת המשקל המרכזי במבנה השיעור"
השולחנות המסורתית של ההוראה הפרונטלית ,השולחנות בכיתות קובעו לרצפה ואיתם מבנה
זו שבה עומד מורה מול תלמידיו ומרביץ בהם את הכיתות .על המורים ,גם אלה המתקשים יותר
תורתו .השולחנות מסודרים במקבצים של קבוצות להסתגל לטכנולוגיות חדשות ,יהיה להתאים את
עבודה .במרכז הכתה סודרה קבוצת שולחנות
צורת ההוראה שלהם" .הטכנולוגיה מאפשרת
לעבודה מול המורה .שולחן המורה ממוקם בצד
דברים מדהימים ויש לדעת איך לנצל אותה לטובת
הכתה .לא שולחן הוראה שהמורה מסתתר מאחוריו,
העניין" ,אומר אלי" .יש להכשיר את המורים לצורת
אלא שולחן עבודה.
עבודה כזו .בשנתיים האחרונות השקענו הרבה מאד
"הכיתה נבנתה בצורה שונה בתכלית ממבנה של בהשתלמויות מורים ונמשיך בכך בשנה הקרובה,
כתה רגילה ,פרונטלית ,שבה התלמידים לומדים כדי שהמורים יוכלו להתאים את מערכי השיעור
בצורה פאסיבית" ,הוא מסביר" .הכתה שלנו ואופן ההוראה למבנה הכיתה".
מבוססת על עבודה קבוצתית של תלמידים ,עבודה
התקופה.
בצוותים ובשיתוף פעולה המתאימה לרוח
רובוטים ומציאות מדומה
אנחנו שואפים ליצור קהילת לומדים ,כיתה שבה למרות המבנה המקובע של הכיתה ,טוען אלי כי
תלמידים מלמדים תלמידים .על התלמידים להציג בשילוב שבין מבנה הכתה לטכנולוגיה יש גמישות
את העבודה שלהם בפני חבריהם לקבוצה ,בפני פדגוגית גבוהה" .מבנה הכיתה מאפשר הן עבודה
הכיתה ובפני המורה .הכיתה תאפשר יחס אינטימי יחידנית ,הן עבודה בקבוצות הן הוראה פרונטלית",
יותר הן לקבוצת תלמידים והן לתלמידים בודדים .הוא מסביר" .יש כאן גמישות פדגוגית עצומה .כדי
במרכז הכיתה יש קבוצת שולחנות מרכזית ,שאליה לנצל את כל הפוטנציאל הטמון בכיתה הזו ,יצרנו
יכול המורה להזמין בכל פעם קבוצת תלמידים בשנה שעברה קשר עם חברת 'מיינדסט' ,חברה
אחרת וללמד אותה בצורה אינטימית יותר ,בשעה של מט"ח ,המובילה בארץ ,ואולי בעולם כולו,
ששאר התלמידים עובדים בקבוצות העבודה בפיתוח של טכנולוגיה חינוכית מתקדמת .זו חברה
שלהם .למידה קבוצתית והפרייה הדדית יתפסו
>>>>
את המשקל המרכזי במבנה השיעור".

גם 'הבית הירוק' למחקר ופיתוח ,שיעמוד לרשות
מדענים והתלמידים יוכלו לעבוד איתם .החממה
שלנו תקבל תנופה ותאוצה לעסוק במחקר בתחומי
החקלאות המדייקת והביולוגיה .שיתוף הפעולה עם
הבית הירוק והמדענים שיעבדו בו יפתח אפשרויות
נוספות בפני התלמידים .זה יהיה קמפוס רחב,
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>>>>
שמפתחת עבודה עם רובוטים ממוחשבים ולמידה
באמצעות מציאות מדומה (וירטואל ריאליטי) .בשנה
שעברה התלמידים שלנו התנסו בזה .בית הספר
שלנו ישמש בית ספר מדגים של 'מיינדסט' ,כך
שכל הטכנולוגיה שנשתמש בה תהיה מדהימה".
כדי לאפשר יחס אישי יותר בכיתות ,יש צורך
ביותר מאשר מחשבים ,תוכנה ושולחנות מקובעים
לרצפה" .ננצל את השעות הפרטניות של המורים
בחטיבת הביניים ,כדי לאפשר כניסה של מורה
שני לתוך הכיתה" ,מסביר אלי" .יהיה מורה מוביל
ומורה נוסף ,דבר שיאפשר תשומת לב רבה יותר
לכל קבוצת עבודה והנחייה רבה יותר של המורים
ויהפוך את הלמידה הקבוצתית לאפקטיבית .זו
תהיה כיתת לימוד אחרת לגמרי" ,הוא ממשיך.
"כבר הרבה זמן מדברים על למידה הטרוגנית,
כשכל תלמיד מתקדם בקצב שלו וכל קבוצה
מתקדמת בקצב שלה ,אבל מבנה הכיתה לא תמך
בכך ולא איפשר זאת .אני חושב שאנחנו הולכים
לממש דבר שמערכת החינוך כמהה לו כבר שנים
רבות .לתלמידי 'מבואות הנגב' צפויה חוויית למידה
מסוג אחר ,חוויה לימודית מהמעלה הראשונה,
שתלך ותתעצם ככל שהמורים יתמקצעו וילמדו את
הפוטנציאל הגלום בכיתה וזו תולדה של השקעה
כספית מדהימה".
בכל שכבה נבנתה גם כיתה נוספת ,כיתה פנויה
שאינה כיתת אם" .אנחנו חושבים איך ליצור בכיתה
 | 10עיתון בני שמעון

הזו חלל פדגוגי ,שיאפשר למידה שהיא מרחיקת
לכת עוד יותר" ,אומר אלי" .בכיתות האלו אפשר
יהיה ללמוד באמצעות מציאות מדומה במבנה
אחר של כתה .יהיו שם מושבים אחרים ,למידה
בעמידה ולמידה בתנועה .מדובר בכיתות שיאפשרו
לתלמידים הזקוקים לכך חווית למידה אחרת .יש
לנו תוכניות לכיתות האלה ,אבל נצטרך לגייס לשם
כך מימון שעדיין אין לנו".

עשייה ערכית ומגמות חדשות

השנה נפתחת לראשונה מגמת מוזיקה בבית
הספר" .כשנכנסתי לבית הספר ,הופתעתי
מהמספר והמגוון הקטן של מגמות הלימוד שהיו
בו .בשלוש השנים האחרונות נוספו לבית הספר
מגמת תיאטרון ,מגמת הנדסת תוכנה ,מזרחנות,
חינוך גופני והשנה גם מוזיקה" ,מספר אלי" .נכון
להיום יש לתלמידים  13מגמות ,שמתוכן הם
יכולים לבחור שתי מגמות בשני סבבים .היום עומד
מספר המגמות בבית הספר ביחס סביר למספר
התלמידים והוא עשיר ומגוון .בסבב השני הוספנו
גם אפשרות לעבודת חקר בתחום דעת כלשהו
ובמסגרתה יכול התלמיד להכין עבודת גמר או חקר
בליווי של בית הספר ,ברמה של  5יחידות בגרות.
זו תוכנית עשירה ,מגוונת ומאפשרת".
לאלי יש גם מה לומר על עשייה חברתית וערכית.
"העשייה החברתית והערכית הם שני נושאים
שתמיד היו מפותחים ב'מבואות הנגב' ובכוונתנו

להמשיך ולפתח אותם .לפני שנתיים פתחנו
בלמידה של מורשת ישראל במסגרת לימודי
ההשכלה הכללית בשכבה י' .אנחנו חושפים את
הילדים למגוון הטקסטים של עם ישראל לדורותיו,
כולל טקסטים חדשים ,כדי שיוכלו להכיר אותם
וללמוד את היופי שיש ביצירה של ארון הספרים
היהודי .ב 3-השנים האחרונות הוספנו את פעילות
הגדנ"ע ,שהופכת להיות מסורת בשכבת י"א ואנחנו
בוחנים את האפשרות להכניס את הנושא 'מסע
ישראלי' בכתה י' .הפעילות הערכית תישמר ולא
תצומצם".
ומה לגבי הדבר החשוב ביותר לתלמידים?
ההפסקות? "בית הספר מתוכנן לאפשר לילדים
גם הפסקות פעילות וריהוט חצר נחמד ,בניסיון
שלא לפגוע באווירה הפתוחה והמקסימה שהיתה
בבית הספר הישן" ,אומר אלי" .זה לא יקרה ברגע
הראשון ,לא מייד ,אבל יש לנו תוכניות לכך וזה
ילך ויתפתח עם הזמן .זה יהיה קמפוס מסוג שונה
לגמרי" ,הוא מסכם.

https://www.facebook.com/bns.org.
il/videos/1534860296576743/

מעברים בשטח  /הדס טרנטו ,עובדת סוציאלית קהילתית ,מעברים נגב צפוני

יש לנו נוער ענק!
שיתוף פעולה בין "מעברים" והמועצה האזורית בני שמעון אפשר לעשרות
בני נוער מהמועצה להשתלב במהלך חופשת הקיץ במקומות תעסוקה .הם
למדו על עולם העבודה ,אבל גם לא פחות חשוב מכך ,על עצמם.
העבודה מהווה עבור מרביתנו חלק מרכזי ורב-
ערך בחיים .היא לא רק מקור פרנסה ,אלא
הרבה מעבר לכך .העבודה מאפשרת סדר-יום,
קשרים חברתיים ,משמעות ועוד .לבני הנוער שלנו
ניתנה הקיץ הזדמנות להציץ לעולם התעסוקה.
באמצעות העבודה ,גילו בני הנוער לעצמם את
הערך העצמי והמשמעות בעבודה.
במסגרת פרוייקט ענ"ק (עבודת נוער בקיץ) ,יצאו
במהלך חופשת הקיץ עשרות בני נוער לעבוד
והשתלבו במקומות תעסוקה שונים ומגוונים
ברחבי המועצה .פרוייקט ענ"ק ,המהווה בית לבני
הנוער במועצה בכל הקשור לתעסוקה ,פועל זו
השנה השנייה .במסגרתו זוכים בני הנוער למידע
באשר לזכויותיהם על-פי חוק עבודת הנוער וסיוע
בהשתלבות במקומות תעסוקה ברחבי המועצה,
שמתחיל בסיוע בבחירת מקום העבודה וממשיך
בליווי במהלך תקופת העבודה.

שנה שנייה לפרויקט
פרויקט ענ"ק נולד כשיתוף פעולה בין "מעברים
נגב צפוני" ומחלקת החינוך החברתי במועצה
וצמח מרעיון שהעלתה סיגל מורן ,ראשת המועצה,
בשנה שעברה .השנה הגדיל הפרויקט את מספרם
של בני נוער העובדים והרחיב את מספר מקומות
התעסוקה .בנוסף לכך ,זכו השנה בני הנוער גם
למפגש ,שבו למדו והכירו את זכויותיהם על פי חוק
עבודת הנוער ואיך לשמור על עצמם מפני ניצול
בעבודה .עופרה שיר-לביא ,מנהלת המחלקה
לחינוך חברתי" :פרויקט עבודת הנוער פותח לבני
נוער מכל יישובי המועצה אופציה לקחת חלק
בעבודות לחופשת הקיץ החל מגיל  14ומעלה
עפ"י החוק .ההתיישבות הכפרית שלנו מאפשרת
ליישובים ,בעלי עסקים ומסגרות שונות במועצה,
לפתוח את ליבם לבני הנוער שלנו ולקלוט אותם
לעבודה במהלך הקיץ .אנחנו יודעים שעבודת נוער
תורמת לפעילות חיובית ומונעת התנהגות שיש בה
סיכון .תודה להדס מ'מעברים' על עשייה מלאה
בהמון אהבה וגישה נעימה לנוער".
 | 12עיתון בני שמעון

חושפים עתיקות
מעסיקים רבים רואים בעבודת בני נוער ערך
מוסף משמעותי .רשות העתיקות ,ששותפה
לפרויקט מהשנה שעברה ,מעסיקה מאות בני
נוער ,ביניהם גם את בני הנוער מהמועצה .ענת
רסיוק ,רכזת חינוך ודוברות במרחב דרום של
רשות העתיקות ,שליוותה את בני הנוער באתר
החפירות ברהט ,מספרת" :במהלך הקיץ הועסקו
בני ובנות נוער מהמועצה האזורית בני שמעון
בחפירות הארכיאולוגיות שהתקיימו ברהט.
במסגרת החפירה ,שבה נחשפו שרידי מבנים
מהתקופה הביזנטית ,עבדו בני הנוער ביחד עם בני
נוער מיישובים נוספים ,המועסקים במסגרת עבודת
קיץ שמובילה רשות העתיקות בשנים האחרונות".
רותם גליק מבית קמה מסכמת את העבודה באתר
החפירות של רשות העתיקות ברהט" :זה היה שונה
משאר העבודות שאני רגילה אליהן .מדובר בעבודה
פיזית ,שדורשת השכמה בשעות מוקדמות ושמונה
שעות עבודה בשטח ,אבל זו חוויה שנזכור .נזכור
מה מצאנו ,את החברים שעבדנו איתם וגם את
הדברים הקטנים שמצאנו .את העבודה הזו נזכור
הרבה יותר מעבודות אחרות".
חננאל חלמיש משומריה ,שעבד אף הוא בחפירות
של רשות העתיקות ,מספר" :היה לי אחלה מכל
הבחינות .גם ברמת העבודה היה סבבה .לא היה
קשה מדי וזה אחלה לקום בבוקר מוקדם ולגמור
מוקדם ,כי אז נשאר לך כל אחר הצהריים .זה
גם כיף לעבוד עם אנשים חדשים ולהכיר אותם".
רועי כספי" :זו השנה השנייה שבה אני
עובד ברשות העתיקות במסגרת הפרויקט
וזה נתן לי חשק ללכת אולי ללמוד
ארכיאולוגיה בהמשך דרכי .זו עבודה
מעניינת ,מסקרנת ומאתגרת".
ענת מרשות העתיקות מוסיפה" :אנחנו רואים
חשיבות גדולה בשיתוף בני הנוער בחשיפת העבר,
תוך חיזוק של ערכים כמו עבודת כפיים ,אהבת
הארץ ושמירה על עתיקות וגם ערכים אישיים,

כמו שיתוף פעולה ועבודת צוות .אנחנו רואים בכך
זכות גדולה לאפשר לצעירים לקבל שכר תוך
עשייה חשובה והזדמנות לחוות חוויה משמעותית
וחינוכית ,כשהם שותפים בידיהם לגילוי וחשיפה
של המורשת התרבותית המשותפת לכולנו .תודה
לכל בני הנוער שהשתתפו בחפירה ,יישר כוח
ובהצלחה בשנת הלימודים!"
והיה מי שבמהלך העבודה ברשות התאהב
בתחום ואף חושב ללמוד בעתיד ארכיאולוגיה
באוניברסיטה .רועי כספי" :מה שכיף בארכיאולוגיה
זה למצוא במהלך החפירה כל מיני חפצים מפעם
(למרות שמצאנו רק חרסינה) .נהניתי להרים
דברים כבדים .הרגשתי כמו בחדר כושר .זו השנה
השנייה שבה אני עובד ברשות העתיקות במסגרת
הפרויקט וזה נתן לי חשק ללכת אולי ללמוד
ארכיאולוגיה בהמשך דרכי .זו עבודה מעניינת,
מסקרנת ומאתגרת".

לומדים להעריך
שיתוף פעולה מוצלח נוסף ,שהתחיל בשנה
שעברה ,נוצר עם בית הספר "יובלי הנגב" בגבעות
בר .התלמידים המשתתפים בפרויקט הגיעו לבית
הספר בכל בוקר ,אך הפעם לעבודה ולא ללימודים.
מרים אלגרבלי  ,מנהלת בית הספר" :כשתלמידים
באים כעובדים ,זה נותן תחושה של משפחתיות.
ההיכרות המוקדמת בין מורים ותלמידים הופכת
להיות משמעותית יותר .אנחנו מתייחסים לכך
באחריות וברצינות ,מתוך הבנת החשיבות שיש
ביצירת מקום מוכר ,נעים ובטוח עבורם .תוצר חיובי
נוסף הוא התקשורת הפתוחה והישירה הנוצרת
בינינו .ההיררכיה נמחקת".
עידו שיר לביא ,העולה לכיתה ט' ,עבד במהלך
אוגוסט כעוזר לאב הבית בבית הספר .עידו מספר
על תחושה נעימה לעבוד בבית הספר שבו למד

וכיצד הרגיש שסומכים עליו ומתייחסים אליו כבוגר.
"הרגשתי בעבודה שסומכים עלי ואני מרגיש בבית.
עבדתי בעיקר בעבודות פיזיות :צביעה ,העברת
ציוד וכדומה".
עידו שיר לביא" :הרגשתי בעבודה
שסומכים עלי ואני מרגיש בבית .עבדתי
בעיקר בעבודות פיזיות :צביעה ,העברת
ציוד וכדומה".
מרים מוסיפה" :בית הספר שלנו הוא מקום
משפחתי .אני מקבלת אותם בחום ואהבה .אני
דואגת להם שיחבשו כובע וישתו מתוך אכפתיות,
כאילו הם הבנים שלי .אני חושבת שהתפוקה
שלהם עולה בהתאם להתייחסות שלנו והם
מרגישים מחויבים ,כי זה גם שלהם .הם מרוויחים
מזה .הם חובשים את הכובע השני של המגרש
כעובדים ולומדים להעריך הרבה יותר .במסגרת
העבודה הם נמצאים שעות ארוכות בבית הספר

ומפתחים הרגשת שייכות כלפיו ,שמחלחלת
פנימה ויוצרת אצלם רצון להשקיע יותר ולשמור
על בית הספר".

שואפים להגדיל
שותפים רבים שילבו ידיים למען הצלחתו של
הפרויקט והדאגה למקומות תעסוקה הוגנים
ומכילים לבני נוער .ביניהם מעסיקים מרחבי
המועצה וכמובן ,רכזות החינוך הנפלאות ביישובים,
שסייעו בגיוס בני הנוער וליוו אותם במהלך העבודה.
אין ספק ,שהן בני הנוער והן הקהילה יוצאים נשכרים
מעמלם הפורה ותרומתם למקומות התעסוקה
ברחבי המועצה .אנו שואפים שמעסיקים נוספים
יפתחו את דלתותיהם לתעסוקת בני נוער בקיץ
ומספר ההזדמנויות לתעסוקה לנוער יגדל ויאפשר
לבני נוער נוספים להשתלב בפרויקט ולקחת בו
חלק.

גם במ.א .בני שמעון:

אריזות
זורקים
לפח
הכתום

הפח הכתום מיועד לאיסוף אריזות למחזור:

אריזות מזון מפלסטיק • קופסאות שימורים • קרטוני חלב ומשקה
• אריזות של מוצרי טיפוח • חומרי ניקיון למיניהם • שקיות של חטיפים וכדומה
חברה לתועלת הציבור

לילה של חוויות

מדריכי הנוער במשמר הנגב החליטו לאתגר את בני הנוער בקיבוץ .במהלך לילה
לבן שארגנו המדריכים נחשפו בני הנוער למגוון של סוגיות חברתיות ,חשיבה
ביקורתית וספקנות" .אפשר לאתגר את בני הנוער שלנו אם מאמינים בהם .כולנו
יצאנו בהרגשה של אירוע מדהים באיכותו וכמובן לא שגרתי" מסכם יואל ארזי,
מנהל החינוך החברתי במשמר הנגב.
נועה זמסקי
באחד מסופי השבוע של חופשת הקיץ קיימו בני
הנוער במשמר הנגב סמינר נעורים ראשון בנושא
"מעורבות ושינוי חברתי" .מטרת הסמינר היתה
לאפשר לבני הנוער לעבור ביחד מגוון פעילויות
בנושאים חברתיים שונים ,בשילוב עם פעילויות
חווייתיות ומהנות לתוך הלילה" .אנו שמחים ,אך
לא מופתעים .הסמינר עלה על כל ציפייה שהצבנו
לעצמנו ,צוות החינוך והמדריכים כאחד" ,מספרים
שני מדריכי הנוער במשמר הנגב ,אלדד וענבר" .בני
הנוער שיתפו פעולה לאורך כל הלילה ,כקבוצת
נעורים אחידה ומגובשת (ז'-י"א) .הם ניהלו דיונים
ברמה גבוהה ,נחשפו לעשייה חברתית ושינויים
בסביבה הקרובה והרחוקה ולמדו כיצד אנו
יכולים ,כבודדים וכחברה ,להוביל ולתרום לשינויים
אלה .למרות העייפות בשעות הקטנות של הלילה
ולמרות שלא תמיד היה לכולם כוח ,בני הנוער ידעו
להרים זה את זה ,לעודד ,להקשיב ולפעול ביחד
להצלחת הסמינר".
שירת מחאה
הסמינר נפתח בדיון על מטרות הסמינר ,פיתוח
חשיבה ביקורתית והטלת ספק במקורות סמכות,
כולל המדריכים עצמם .לאחר מכן התחלקו בני
הנוער לקבוצות דיון בנושאים שונים :מעמד האשה,
איכות הסביבה ,קיבוץ וחברה ,חינוך ובית ספר,
תרומה לחברה ודת ומדינה .נושאים אלה נבדקו

אלה ,כתבה כל קבוצה שיר מחאה על הנושא
שבחרה ,על מנת להעלותו לתודעה הקבוצתית
ולשיח הציבורי".
את פני הזריחה קיבלו בני הנוער בפעילות יוגה
בשילוב עם קערות טיבטיות ,שהועברה על ידי
דברת בר שלום" .הסמינר הסתיים בארוחת בוקר
משותפת ופעילות סיכום קצרה ,שמשאירה אותנו
עם השאלה :מה הלאה? איננו יכולים לתאר את
תחושת ההתרגשות והגאווה שמלווה אותנו מאז
סוף הסמינר .בני הנוער שלנו עלו על כל הציפיות
והוכיחו שבאמת השמיים הם הגבול" ,מסכמים
המדריכים.
" איננו יכולים לתאר את תחושת
ההתרגשות והגאווה שמלווה אותנו מאז
סוף הסמינר .בני הנוער שלנו עלו על
כל הציפיות והוכיחו שבאמת השמיים
הם הגבול".
החששות התבדו

ענבר ואלדד" :כמדריכי נעורים ,יש מורכבות ביצירה
של תוכן חינוכי ערכי עבור בני הנוער ,שכן הציפייה
מאיתנו כמסגרת בחופש היא לאפשר חוויות כיפיות
בקבוצות הדיון באמצעות כלים לחשיבה ביקורתית ואטרקטיביות .עם זאת ,אנחנו מאמינים שתוכן
ודיון קבוצתי .בני הנוער דנו באספקטים שונים של חינוכי הוא הכרחי מתוקף היותנו חלק ממערכת
הסוגיות ולבסוף בחרו בסוגיה הרלוונטית ביותר חינוך בלתי-פורמלית ,שמטרתה לאפשר לנערים
עבורם והמשיכו לדון בה בקבוצה לאורך הלילה .חשיבה יוצאת דופן ושימוש בכלים שמערכת החינוך
הפורמלית אינה מאפשרת .לכן החלטנו ליצור
" יש מורכבות ביצירה של תוכן חינוכי
פעילות שמטרתה העיקרית היא עיסוק בתכנים
ערכי ,שכן הציפייה מאתנו כמסגרת
חברתיים שלא נוגעים בהם ביומיום ,תוך שימוש
בחופש היא לאפשר חוויות כיפיות
במתודות והפעלות חווייתיות שונות.
ואטרקטיביות .לדעתנו ,תוכן חינוכי
בלתי-פורמלית,
הוא הכרחי במערכת
לקראת הסמינר היו לא מעט חששות באשר
שמטרתה לאפשר חשיבה יוצאת דופן
לשיתוף הפעולה מצידם של בני הנוער ,בשל
ושימוש בכלים שהמערכת הפורמלית
כמות הדיונים ,רמתם ומורכבותם של הנושאים,
אינה מאפשרת".
שלא לדבר על כך שהפעילות התנהלה בשעות
"לאחר ארוחת לילה בדואית אותנטית ,החלטנו הקטנות של הלילה .למרות החששות ,נחל הסמינר
לעורר את הנערים תוך התמקדות בתקשורת הצלחה רבה .הנערים הוכיחו שיש מקום לשיח ערכי
ואמון בין חברי הקבוצה .ערכנו סדנת אקרובאלאנס גם בתוך חברת הנעורים .כשסיכמנו את הלילה,
ואפשר לומר שהנערים עפו באוויר ,תרתי משמע" ,אמרו בני הנוער שהם ישמחו לתכנים נוספים מסוג
מספרים ענבר ואלדד" .עם זיו דיין עבדנו על זה וכי הם חוו למידה אמיתית ועשייה משמעותית,
תקשורת חיובית ,התמודדות עם פחדים ואתגרים שהיתה מהנה ויצרה חוויות משמעותיות משותפות".
ועבודת צוות .המשכנו את הלילה עם פעילות של
בן-אור ,זמר מחאה וראפר באר שבעי ,שעוסק "צוות המדריכים ,אלדד וענבר ,הכינו את התוכן
בשירת מחאה וחשף אותנו למוזיקה כאמצעי לסמינר ואת פעילויות ההפגה" ,אומר יואל ארזי,
מחאה .התבוננו בשירים שונים ,גם אלה שאנחנו מנהל החינוך החברתי במשמר הנגב" .ההכנה
שומעים ביומיום והקשבנו למסר הגלוי והסמוי לנוער היתה טובה וכך גם התוצאות המדהימות
שניסה להעביר לנו כותב השיר .חזרנו שנית מבחינת שיתוף הפעולה וההתייחסות .המסר
לקבוצות שבהן היינו לפני כן ודיברנו על הסוגיות החשוב מבחינתנו הוא שאפשר לאתגר את
עצמן :איך היינו רוצים שהן ייראו בחברה מתוקנת? בני הנוער שלנו ,אם מאמינים בהם .כולנו יצאנו
מה הם המכשולים העומדים בפנינו? האם יש בהרגשה של אירוע מדהים באיכותו וכמובן לא
יתרונות למצב הקיים? לאחר שהעלינו לדיון נושאים שגרתי".
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הבנות של מריאנה

כוח נשי

חוג הציור של מריאנה קריץ-לוי בלהב הוא לא רק חוג ציור,
אלא גם אירוע חברתי .משתתפות החוג מביאות איתן את
ניסיון החיים של כל אחת מהן ,אישיותה וחוויותיה ,ערכיה,
מצב רוחה וכמובן גם כיבוד | .עקיבא לב-רן

"פורום מנהיגות חברתית-כלכלית בנגב" ,אותה יסדה עדנה סבאג-קריבוי ,עד
לאחרונה היועצת למעמד האשה בעיריית באר שבע ,נועד לקדם יזמיות בנגב.
"כיועצת למעמד האשה העברתי כמה קורסים לנשות עסקים והבנתי שהן בודדות
מאוד .הן נמצאות בבית לבד ולא תמיד יודעות לכלכל את צעדיהן | נועה זמסקי

"כל ציור הוא הצצה קטנה לנשמה" ,אמרה פעם
מבקרת אמנות ידועה ,אך לחוג הציור בלהב ,הפועל
אחת לשבוע ב"מקלט המוסיקה" מזה ארבע שנים,
בהדרכתה של מריאנה קריץ-לוי ,יש גם משמעויות
חברתיות .לא רק ציור לשם ציור ,אלא גם אירוע
חברתי ,ששמונה הנשים המשתתפות בו :זיוה קדמון,
לאה פיליפ ,נאוה דורון ,חוה שחר ,פנינה ליוינגסטון,
מרינה ובת-אל חסלבסקי ומילי גלרט (שדך) ,מצפות
לו מדי שבוע .כל אחת ואחת מהן מביאה אליו את
ניסיון החיים ,את אישיותה וחוויותיה ,ערכיה ,מצב
רוחה וכמובן גם כיבוד.

מכירה את הפלטה
"כשאני מביאה לחוג תמונות לבחירה כנושא
הּפלֵ ָטה (לוח
לציור הבא ,אני כבר מכירה את ַ
הצבעים) שלהן ויודעת מראש מה תהיה בחירתן.
אני משתדלת להתאים את התמונות למשתתפות
החוג" ,מספרת מריאנה.
"אנשים מבוגרים מביאים איתם
לתרגילי הציור את כל המטען הרגשי
שלהם ואז היצירה עשירה ומעניינת
יותר" ,אומרת מריאנה.
מריאנה בת ה ,44-ילידת ארגנטינה ,היתה חברת
קיבוץ שומריה ונושאת עמה עד היום את זיכרונות

 | 16עיתון בני שמעון

החיים בו ואת החווייה של התפרקות הקיבוץ בשנת
"( 2006הגירוש" ,לפי דבריה) .מאז היא מתגוררת
כתושבת בלהב ,עם בעלה נועם לוי וארבע בנותיהם.
כיום היא מחנכת ומורה לאמנות בבית הספר "ניצני
הנגב".
"בחוג אנחנו פוגשות באמנים השונים,
משוחחות ולומדות על מאפייני
התקופות הרלוונטיות ועל הטכניקות
השונות .לא פעם מתגלגלות השיחות
האלה לשיחות חולין שיש בהן הדים
לתחושות אישיות".
"אצל מרבית האנשים קיים הצורך הבסיסי ליצור
ומכיוון שסיגל בר-דוד ,שהובילה את החוג לציור
תקופה ארוכה לפני ,סיימה את פעילותה בו ,נוצר
חלל ריק ועלתה דרישה לחדש את החוג .שנתיים
לאחר שהחוג שלה הסתיים ,נכנסתי לנעליה".

מטען רגשי
"בחוג אנחנו פוגשות באמנים השונים ,משוחחות
ולומדות על מאפייני התקופות הרלונטיות לאותם
ציירים ועל הטכניקות השונות המשמשות אותנו:
רישום ,צבעי מים ,צבעי אקריליק וצבעי שמן .לא
פעם מתגלגלות השיחות האלה לשיחות חולין בעיני
דיומא ,שיש בהן הדים לתחושות אישיות".

אני לא שופטת את הציורים של משתתפות החוג
על פי קריטריונים של יופי או נִ ְראּות ,אלא בוחנת
האם קיימת התפתחות ביכולת הביטוי האישי ,ואני
יכולה להעיד שאמנם כך הוא .מפגישה לפגישה אני
רואה התקדמות .אני יכולה גם להעיד כי בשונה
מצעירים ,אנשים מבוגרים מביאים איתם לתרגילי
הציור את כל המטען הרגשי שלהם ואז היצירה
עשירה ומעניינת יותר.

תרגילים לדמיון
החוג מותאם למשתתפות בו .יש המתקשות
להתמיד ולהתמקד באותה עבודה לאורך זמן
ורוצות להגיע לתוצר סופי מהר ככל האפשר ,ויש
המבקשות את ההארה ,ה"מוזה" ,כדי להתניע את
יצירתן .כאן אני נכנסת עם תרגילים המעוררים
את הדמיון.
בחדר האוכל שלנו הוצבה ,בגאווה ,תערוכת הציורים
– פרי עבודת "הבנות של מריאנה" – המסכמת את
פעילותן במהלך השנה .כולנו מוזמנים.

הרבה עבודה .לכן הקימו היזמיות שביניהן עסקים
קטנים" ,מסבירה עדנה" .אני יודעת שהיה ניסיון של
'מעוף' ,מערך השטח של הסוכנות לעסקים קטנים
ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה ,לארגן את
הנשים באזור כדי לסייע להן ,אבל כמו שמתאר
ד"ר שניידר במחקרו ,הן פתחו עסקים 'ורודים' ולא
ממש הצליחו להתרומם .זה מחקר קשה ,אבל
הנושא הוא מעולה .הוא מציב בפנינו מראה על
מצבן של הנשים היזמיות".
נייר טואלט ולא משכנתא
"הקטע שנגע ללבי ביותר הוא הדימוי העצמי של
הנשים במחקר .בשורה התחתונה הן רואות בעצמן
את אלה שמרוויחות את הכסף לנייר הטואלט
ולא למשכנתא .זהו דימוי שנוצר על ידי ההבניה
החברתית הרואה באשה שותף כלכלי זוטר .מצד
שני ,נשים הפונות לקריירה משלמות מחיר חברתי
ומשפחתי כבד .המחקר של ד"ר שניידר עוסק
ביזמיות שההכנסות שלהן נמוכות מאד .למעשה,
ההכנסה שלהן מהיזמות היא בגובה המשכורות של
פקידות זוטרות במגזר הציבורי ,אבל ללא התנאים
הסוציאליים שמקבלים במגזר הציבורי".

בסוף חודש יולי התכנס המפגש השני של הפורום
למנהיגות חברתית-כלכלית בנגב .זהו פורום
העצמה ליזמיות יהודיות ובדואיות בנגב ,שבו
חברות גם יזמיות מבני שמעון .הפורום הצעיר הוא
תוצר של הפורום ליועצות למעמד האשה בנגב,
שנפתח לפני  4שנים על ידי עדנה סבאג-קריבוי,
עד לאחרונה היועצת למעמד האשה בעיריית באר
שבע ,בשיתוף עם מרכז "אדוה" (מכון מחקר העוסק
בנושאים של שוויון וצדק חברתי)" .כיועצת למעמד
האשה העברתי כמה קורסים לנשות עסקים
והבנתי שהן בודדות מאוד .הן נמצאות בבית לבד
ולא תמיד יודעות לכלכל את צעדיהן" ,מספרת
עדנה" .קיבלתי החלטה שאנחנו ,כיועצות למעמד
האשה ,נסייע להן להתגבש ולהפוך לקבוצה פוליטית
משמעותית ,שתוכל לקבל תקציבים והשתלמויות.
מרכז אדוה נרתם לנושא וסייע לנו להשיג תקציב
מנשות "הדסה" בארה"ב .פניתי ליועצות למעמד
האשה ברשויות בנגב וביקשתי מהן לבחור כמה
נשות עסקים בדרג ביניים ,כאלה שכבר עומדות
על הרגליים ויש להן לקוחות והכרה ,אך עדיין לא
פרצו קדימה".

הכלא המגדרי החדש
היזמיות שמעו את הרצאתו של ד"ר אבי שניידר,
מנהל התוכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני
ומרצה בבית הספר למדעי ההתנהגות במסלול
האקדמי של המכללה למינהל .ד"ר שניידר חקר את
מצבן של יזמיות במושבי הערבה" .היזמות הנשית
היא הכלא המגדרי החדש" ,פתח ד"ר שניידר את
הרצאתו .הנשים במחקרו עוסקות ביזמות זעירה
 "עסקים של צווארון ורוד" ,כלשונו ,המתמקדיםבנושאים נשיים מסורתיים ,כמו רפואה משלימה,
טיפולים ,הורות ,משפחה ועיצוב .מדובר ביזמויות
קטנות המאופיינות ברווחיות נמוכה ,שאינה מספיקה
לעצמאות כלכלית.

עדנה סבאג-קריבוי" :זה מחקר קשה,
אבל הנושא הוא מעולה .הוא מציב
בפנינו מראה על מצבן של הנשים
היזמיות".

עדנה סבאג-קריבוי " :אנחנו רוצות
שחברות הפורום ילמדו להתאחד
כקבוצת כוח פוליטית ,שתוכל
לדרוש מטריה כלכלית וחקיקתית
שתעזור להן לפרוח כיזמיות"
המפגש ,בהנחייתה של שרי ארליך ,יועצת ארגונית
המרכזת גם את פורום היועצות למעמד האשה,
התקיים באל-הודאג' ,חדר כושר לנשים ברהט,
שנפתח לפני כשנתיים על ידי חיה שרייר וג'ודי
סטולר ,החברות בפורום .חיה וג'ודי סיפרו לחברות
הפורום על פתיחת העסק ועל האתגרים שהן
עומדות בפניהם" .הפורום הוא יותר מהפרטים שהוא
מונה .ככל שנלמד את היזמיות להיות ביחד ולפעול
בשיתוף פעולה ,הן ילמדו ויתחזקו .אנחנו רוצות
שחברות הפורום ילמדו להתאחד כקבוצת כוח
פוליטית ,שתוכל לדרוש מטריה כלכלית וחקיקתית
שתעזור להן לפרוח כיזמיות" ,אומרת עדנה.

כל מי שמעוניינת לקדם את כוחן של נשות
העסקים בדרום ורוצה להצטרף לפורום
"המדינה אינה יוצרת מקומות תעסוקה במקומות מנהיגות חברתית-כלכלית ,מוזמנת להתקשר
כמו הערבה .חוץ מעבודה במועצות האזוריות לשרי ארליך 054-5726644
במספר המשרות המצומצם שיש שם ,אין שם
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נקודת שוויון  -בית לכל מה
ששווה

בגן העדן אותגרו אדם וחוה שלא לאכול מעץ
הדעת ולא עמדו באתגר .האכילה מפירות "עץ
הדעת טוב ורע" אפשרה להם להחליט באופן
עצמאי מה טוב לעשות ומה רע ,מה נכון ומה
לא .דעת טוב ורע היא תכונת הבחירה החופשית
והיא מסמלת בגרות ,אחריות אישית וריבונות.
ביסוד הסדר החברתי שלנו עומדת התפיסה
שהאדם הוא יצור ריבוני  -יש לו זכויות שאין
לפגוע בהן ואחריות נושאת חובות – הגבלות
שאסור לו לעבור עליהן.
מערכת המשפט אינה יכולה לטפל באנשים
שהם נטולי אחריות ואינה מכירה באנשים שהם
נטולי זכויות .מרגע שהתכונה הבוגרת הזאת
של "דעת טוב ורע" ניטלה מהאדם ,מחזירה
אותו המערכת למעמד של ילד " -מקטינה"
אותו ומטפלת בו (כך עד לאחרונה) ,בדרך
היחידה המוכרת לה :מצמידה לו מבוגר אחראי
 אפוטרופוס.מהו אפוטרופוס?

בין אפוטרופסות
לקבלת החלטות עצמאית
שיח של זכויות ומניעת אפליה
לפעול על מנת לנהל את ענייניו של אדם שאינו
מסוגל לכך .גם אם הכוונה טובה ,בפועל ,הצמדת
אפוטרופוס לאדם נוטלת ממנו באופן החד
ביותר את היכולת לקבל החלטות הנוגעות לחייו.
עבור אדם בוגר ,שחי את חייו באופן מלא ויש לו
אמונות ,אידיאולוגיה ,רצונות ושאיפות ,החלטה
כזאת מהווה נטילה של ריבונותו ,אובדן השליטה
על חייו ואובדן יכולת הבחירה.
מה קורה אם מצבו של אדם אינו מאפשר לדעת
את רצונותיו? מה קורה כשטובתו מתנגשת עם
רצונותיו ,או כאשר אמונתו של האפוטרופוס
אינה עומדת בקנה אחד עם אמונתו של האדם
שהוא משמש לו כאפוטרופוס? פעמים רבות מדי
נתקלת המערכת המשפטית באנשים המבקשים
לפעול בניגוד להוראתו של האפוטרופוס ,אך
אינם יכולים לעשות זאת .משפחות מבקשות
לפעול בדרך מסוימת לגבי יקיריהן ,אך אינן
יכולות .ניכר שיש צורך בשינוי ,שיחזיר את כבוד
האדם ,יאפשר לאדם הבוגר להישאר אדם בוגר
ולשמר בידיו את הריבונות על חייו ,גם כשכבר
אין לו יכולת לעשות זאת בכוחות עצמו.

המונח אפוטרופוס (מיוונית) פירושו "ממונה"
(אשה היא "אפוטרופה") .האפוטרופסות נתפסת
כזכות וחובה שלובות זו בזו .היא מאפשרת לאדם
שאינו מסוגל לבטא את צרכיו – בדרך כלל קטין
או פסול דין ,לקבל אותם .בית המשפט ימנה
אפוטרופוס לאדם ,בדרך כלל ,רק לעניינים
קצובים ולתקופה קצובה ,במטרה לצמצם את
שליטתו של אחד על חייו של אחר רק לכדי
צורך .השאיפה היא שהאפוטרופוס יפעל ביושר
ובהגינות מתוך דאגה אמיתית לרווחת האדם
שעבורו מונה כאפוטרופוס ,כדי לממש את רצונו
וטובתו בעניין מסוים (אישי ,רפואי או קנייני).

הכניסה לתוקף של תקנות הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך ,הנחיות
מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון),
שנכנסו לתוקפן באפריל  ,2017היא בעיני אחד
השינויים המשפטיים החשובים ביותר שנעשו
בתחום זכויות האדם במדינת ישראל.
התקנות החדשות מכניסות אוויר חדש,
שכולו שיח זכויות ,לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,שהוא חוק ישן (מ )1962-ולא
נעשו בו תיקונים רבים.

אז אם הכל טוב ,מה רע?

מהו "ייפוי כוח מתמשך"?

הצמדת אפוטרופוס לאדם שאינו ילד היא
אמצעי קיצוני ,מוצא אחרון כשאין דרך אחרת

התקנות החדשות מאפשרות לנו ,כבני אדם
ריבוניים ובעלי זכויות ,בשלב שבו אנחנו מבינים
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מקומפגש לבריאות /

שומרים שליטה (על עתידנו)

אורית לוי

ּגֹונֹומיָ ה
ְ
ֶא ְר
גם אתם יושבים כל היום מול המחשב?
הקטע הבא הוא בשבילכם.

ומסוגלים לקבל החלטות ,לבחור אדם אחר,
שיטפל בענייננו אם וכאשר תחול התדרדרות
במצבנו .אנו יכולים לבחור איך ייראו חיינו גם
בעת שבה לא נוכל עוד להביע את רצוננו מפאת
תאונה ,מחלות זקנה ,מוגבלות נפשית או שכלית
העלולות לפגוע בכושר השיפוט שלנו ועוד.
איך עושים את זה?
ע"י מינוי של מיופה-כוח ,שיהיה מוסמך לפעול
בשמנו בעתיד ,אם וכאשר לא נוכל עוד לקבל
או לבצע החלטות בעצמנו .אדם יכול לתת ייפוי
כוח מתמשך לגבי כלל ענייניו ,או רק לענייניו
הרפואיים ,האישיים או הקנייניים  -לפי רצונו
ובחירתו .ניתן לחתום על ייפוי כוח מתמשך רק
אצל עורכי דין שהוכשרו לכך ע"י האפוטרופוס
הכללי במשרד המשפטים (כותבת שורות אלה
גאה להיות חלק מהמערך המשפטי הנ"ל).
ייפוי כוח מתמשך הוא שיח של זכויות ומניעת
אפלייה עתידית
כאשר האדם בוחר את מיופה הכוח שלו בעצמו
ואת ההוראות שלפיהן יפעל אותו מיופה כוח
אם וכאשר יגיע הזמן לכך ,הוא בוחר כיצד
ייראה עתידו על פי אמות המידה ,האידיאולוגיה
והאמונה שלו ,ללא התערבות חיצונית וללא
כפיה .מהצד השני ,על מיופה הכוח להסכים
לפעול על-פי הנחיותיו של האדם שבחר בו .עליו
לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין את הסכמתו
לביצוען של ההוראות וההנחיות המתבקשות
ממנו .אם מיופה הכוח מתנגד להוראות מטעם
כלשהו ,עליו לסרב לחתום על ייפוי הכוח ,כך גם
במקרים שההנחיה היא בלתי אפשרית לביצוע
או בלתי חוקית .השיח הזה ,המתקיים בין מיופה
הכוח לבין האדם שבוחר בו בעודו בכשירות
מלאה ,משאיר את השליטה על עתידו של האדם
בידיו ,שומר על זכויותיו ומגן עליו מפני אפליה
עתידית על רקע חוסר יכולתו להבין את מצבו
או להביע את רצונותיו.

ּגֹונֹומיָ ה מתייחסת ליישום של תיאוריה ועקרונות ,שמטרתם
ְ
המילה ֶא ְר
לשפר את תחושת הנוחות של האדם המשתמש ,לשמור על בריאותו
ולהגביר את התפוקה מהמערכת המופעלת.
בעבר נטו לחשוב שגופם של העובדים בעבודות פיזיות קשות נשחק
במהירות רבה יותר מגופם של העוסקים בעבודות הדורשות מאמץ פיזי
קטן יותר.
עולם העבודה המודרני הביא עימו ריבוי עיסוקים בישיבה ומול מסך
המחשב .עבודות אלה מאופיינות בניידות מופחתת ובתנועות החוזרות על
עצמן באותן תנוחות.
כיצד אפשר לצמצם את הנזקים ביום עבודה שגרתי במשרד?

.1
הדבר החשוב ביותר בישיבה מול מסך
הוא תמיכה לאמות הידיים (כשני שליש
מהאמה) ,בשעת ההקלדה והשימוש
בעכבר.

.2

במהלך הישיבה גורמים לעומס מיותר
ולנזקים מצטברים.

.4
משענת הגב אמורה לתת תמיכה מלאה
בשקע הגב התחתון .מומלץ להישען
לאחור בזווית של  105מעלות ולהפחית
לחץ מהגב.

על חגורת הכתפיים להיות רפויה .לשם
כך יש להתאים את גובה הישיבה לשולחן.
על הידיים להיות בזווית של  90מעלות בין
האמה לזרוע ,כשהן מקבילות לשולחן .אם
הרגליים אינן מגיעות לרצפה ,רצוי להוסיף
הדום לרגליים.

על מסגרת המסך העליונה של המחשב
להיות בגובה העיניים .המרחק הרצוי
מהצג לעיניים הוא זה המאפשר הושטת
יד ישרה.

.3

.6

על תנוחת הגוף להישאר ניטרלית (ישרה).
כל הטיה או סיבוב של הגוף או חלק ממנו

על אזור הרגליים להיות חופשי מחפצים.
כך תהיה הישיבה נינוחה יותר.

.5

.7
על התנועה של הזזת העכבר להתחיל
ממפרק הכתף .כך מפחיתים את העומס
הנוצר על פרק כף היד.

.8
כל עשרים דקות ,מומלץ לבצע לפחות
תרגיל חיזוק ומתיחה אחד למשך דקה
(ראש ,צוואר ,פלג גוף עליון ,כתפיים,
זרועות וכף יד ,רגליים ובהונות).

.9
על מנת להקל על התעייפות העיניים,
עצמו אותן מדי עשר דקות לערך והניחו
את כפות ידיכם על העיניים למשך מספר
שניות.

.10
מומלץ מאד לקחת כל שעה חמש דקות
של הפסקה פעילה ,לקום מהכיסא ולהניע
בשמחה את הגוף.
מאת  :אורית לוי ,השירות לקידום בריאות
בתעסוקה
הכותבת מקדמת בריאות בקהילה ובבתי
הספר  /האגודה לבריאות הציבור בישראל
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מקומפגש ספרותי /

מקומפגש לעיצוב /

שניר פלג

מלון המולדת /

יוסוף אטילגן

ספרית פועלים 146 ,עמ' ,מטורקית :שרון שדה
באחרית הדבר של הספר המעניין הזה ,שכתבו
המתרגמת שרון שדה והעורכת נגה אלבלך ,מסופר
שיוסוף אטילגן פרסם במהלך חייו רק שני ספרים,
אבל היה אחד הסופרים המשפיעים ביותר על גדול
סופרי טורקיה ,אורהן פאמוק.
הספר הספציפי הזה נחשב שאחד מאבני הדרך
של הספרות הטורקית המודרנית וכשאני קורא
בו ,אני בהחלט יכול להבין למה הוא נחשב ככזה.
זהו ספר מטריד שנקרא באיטיות ,כמעט כמו חייו
של גיבורו ,זברג'ט.
זברג'ט הוא אדם בודד .הוא מנהל את המלון שקיבל
בירושה ממשפחתו ,מלון שנקרא "מלון המולדת".
חייו מתנהלים בשגרה כמעט בלתי נסבלת  -קבלת
האורחים ,ארוחת הבוקר .הכל בשעות קבועות
וידועות מראש ,שום דבר בלתי צפוי ,שום דבר חריג.
יוסוף אטילגן לא רק מתאר את חייו השגרתיים של
זברג'ט ,אלא גם גורם לנו לחוש אותם בכתיבתו.
יש תחושה שהספר כמעט אינו מתקדם למקום
כלשהו ,אבל יש בקריאה של ספר כזה משהו
מהפנט ולא משעמם .הוא בדיוק ההיפך ממשעמם
 הוא מרתק.השגרה מתנפצת חלקית ,כשלמלון מגיעה אורחת
ששובה את ליבו של זברג'ט ,מציתה את דמיונו
ומחיה אותו בצורה מסוימת.
האורחת יוצאת מהמלון וזברג'ט מצפה לשובה
מהרכבת .המגבת שהשאירה מאחוריה מדליקה

אצל גיבורנו נורות שנשרפו ממזמן.
היא מעוררה בו משהו כבוי ,מסעירה את ליבו
ומחשבותיו והדבר אינו נותן לו מנוח.
זברג'ט אינו נוגע בחדרה של האורחת ואינו מרשה
לאיש להתקרב אליו .הוא מתחיל לפתח סוג של
שיגעון ,הנובע מהשגרה ומהטירוף שאליו הכניסה
אותו אותה אשה מסתורית ,שאפילו אינה מודעת
לכך.
בשלב מסוים ,רוצח זברג'ט את המנקה ואת החתול
בחדר וזהו ,בעצם ,שיא הטירוף שאליו הוא מגיע.
חייו המונוטוניים ,היבשים והמשעממים ,שלא
השתנו במשך שנים ,נשברו פתאום לרסיסים,
כמו גם אמות המוסר שלו.
אולי ,במידה מסוימת ,מציג לנו ספר זה את
המונוטוניות בחיים האנושיים והקלות שבה אדם
יכול להידרדר לשיגעון.
הספר מתחיל באיטיות מהפנטת והופך למותח
ומסקרן ככל שהוא מתקדם.
מבחינת הסגנון והן מבחינת התפתחות העלילה.
בסך הכל מדובר בספר צנום יחסית ,אבל יש בו
עוצמה בלתי רגילה ,המתבטאת בכתיבה הנהדרת רציתי לומר שזה ספר למיטיבי לכת ,אבל אחרי
שחשבתי על זה עוד קצת ,הגעתי למסקנה שזה
של אטילגן ובסיפור יוצא הדופן.
ספר שכדאי לכל אחד לקרוא.
בטורקיה השוו את הספר הזה ל"הזר" של אלבר
קאמי ואני יכול למצוא לא מעט נקודות דמיון ,בשל סגנונו המיוחד הוא אינו קל לקריאה ,אבל
שמסבירות את ההשוואה ליצירת המופת של חשוב ומרתק.
קאמי .עם זאת ,זו יצירה שעומדת בזכות עצמה מעורר מחשבה.
וספר מיוחד מאוד שלא קוראים הרבה כמוהו ,הן מומלץ.

רוצה להגיע
ללקוחות
המקומיים?

מקומפגש מזמין אתכם לפרסם את
העסק שלכם בעיתון המועצה ולחשוף
אותו לתושבי המועצה
אתם מוזמנים לפנות לנועה זמסקי:
noaz@bns.org.il
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שירלי רוט

שירלי רוט
052-8105513

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

שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

בואו נסגור פינה

לקראת שנת הלימודים החדשה ,בואו נדבר קצת על פינות עבודה

כמו כל אזור שאנו מתכננים בבית ,עלינו לשאול
את עצמנו מה הצורך שלנו ולתכנן בהתאם לכך.
על התכנון הפונקציונאלי יתלבש גם הפן העיצובי,
בייחוד אם הפינה היא חלק מחלל פתוח בבית.
פינת עבודה לילדים
תכנון פנים קלאסי כולל שולחן מחשב בכל חדר
ילדים ,אולם לא תמיד זהו התכנון הפרקטי ביותר.
ילדים בגילאים הצעירים אוהבים להכין שיעורים
ליד ההורים ,ליד הטלוויזיה ,על הרצפה ,על האי
במטבח ...ובדרך כלל לא בחדרם .כשהם גדלים
ומגיעים לחטיבת הביניים ,הם זקוקים לפינה שקטה
כדי ללמוד .לכן אני ממליצה לעשות הכנה למיקום
של שולחן כתיבה אך לא לקנות אותו מיד ,אלא
רק כשיש צורך .אחרת הופך השולחן למדף ענק
פתוח במראה של בלגן תמידי ולבזבוז כסף מיותר.
נכון לתכנן פינת משפחה המכילה פינת מחשב
למשחקים וצפייה בטלוויזיה ושם למקד פעילות
זו כאשר הילדים צעירים .פתרון כזה יתאים גם
למשפחות עם נכדים .יש לתכנן את הפינה מראש
עם פתרונות אחסון נכונים ,כמו ארון ובו מגירות
גדולות ,שניתן לדחוף לתוכן משחקים גדולים
בשנייה אחת.

בתמונה המצורפת ניתן לראות פינה כזו ,שתכננתי
בדירת קבלן עבור סבא מקסים ,באופן שתהיה חלק
מהסלון .דלת ההזזה מייצרת שקט ,מכיוון שניתן
לסגור את החדר בעת הצורך ,אך בשל שקיפותה,
ממשיך החלל להיראות גדול .כשהיא פתוחה ,לא
רואים אותה כלל .זוהי דלת שתכננתי בשיתוף
פעולה עם יצרן דלתות לפי הזמנה ,בשרטוט
שביצעתי והועבר לייצור.
פינת עבודה למבוגרים
האם אנחנו עובדים מהבית ,או סתם זקוקים לפינה
שבה נוכל לשבת מול מחשב ,לאחסן מסמכים וציוד
משרדי ולהשתמש במדפסת ביתית ?
אם אנחנו עובדים מהבית ,האם עלינו לקבל לקוחות
במשרד ביתי?
האם אנו זקוקים לשקט כדי לעבוד ,או דווקא כיף
לנו להרגיש מוקפים בהמולה מסביב?
מה אמור המשרד להכיל?
שאלות חשובות אלה ואחרות דורשות מענה ויש
לצאת לתכנון של פינת העבודה בהתאם לתשובות.
אם אנו זקוקים למשרד המקבל לקוחות ,כדאי
לבדוק אם ניתן ליצור כניסה נפרדת ,הכוללת פינת
קפה ושירותים .אם הדבר אינו ניתן ,מומלץ למקם

את המשרד בכניסה לבית ,על מנת שהלקוחות
לא יטיילו באזורים הפרטיים של הבית עד הגיעם
לפגישה.
אם אנו זקוקים לפינה שקטה ,ניתן לשקול לתכנן
אותה בתוך חדר השינה הזוגי ,כפונקציה תכנונית
בנגרות – לדוגמה :להקדיש חלק מארון למשטח
עבודה קבוע או נשלף.
תכנון זה מתאים כאשר בני הזוג ערים וישנים בערך
באותן שעות ומתאים פחות לבני זוג שאחד מהם
אוהב לעבוד בשעות הקטנות של הלילה או שעות
הבוקר המוקדמות.
בכל פינת עבודה שתיצרו ,יש להקפיד על תאורה
נכונה מעל משטח העבודה .מומלץ להאיר את
המשטח מלמעלה ולמקם את גוף התאורה
כ 45-ס"מ מהתקרה ,לכיוון קצה השולחן ,כדי לא
להצל על מדפים ,או לתכנן מראש תאורה מתחת
למדפים .גם פתרון של גוף תאורה שולחני הוא
טוב .אם תסתמכו על התאורה המרכזית בחדר
והשולחן יוצמד לקיר ,ייווצר צל על משטח העבודה
כאשר תשבו לכתוב.
פינת העבודה היא חלק מהפאזל של תכנון הבית
וכדי שתהיה נעימה ופונקציונאלית ,כדאי לתת לה
מקום של כבוד בתכנון הכולל.
אני מאחלת לכל התלמידים שנת לימודים פורייה!
בהצלחה,
שירלי
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מקומפגש חוקי /

תמר אליהו

חג ספטמבר שמח
זה לא היה עוד בוקר רגיל של
יום שישי .זה היה יום של חג.
התעוררתי ובהיתי בטלפון
הנייד ,מחכה לצלצולו של
השעון המעורר .הכריכים
מסודרים לצד ברכות לפתיחת שנה מוצלחת,
בקבוק מים קרים ,קופסת ירקות חתוכים ושני
מחוגים שמסרבים להתקדם...
ושלא תבינו אותי לא נכון .זו היתה זו חופשת קיץ
מופלאה .חודשיים של זמן איכות עם הילדים,
המון צחוק וחוויה ,אין ספור פרשנויות לצמד
המילים "משעמם לי" ,קייטנות" ,צופים" ,מפגשים
עם חברים וכרטיס אשראי שחוק .ובכל זאת ,אי
אפשר להתנתק מהתחושה שבתקופה הזו של
תום החופש הגדול ,קצת לפני חגי תשרי ,אני
מרגישה תמיד סוג של מנצחת.
כי הרי החופש הגדול מהווה עבורנו ,ההורים ,מעין
נקודת מבחן .הוא מעמיד אותנו בניסיון ,כאלו מישהו
מותח את החבל ובודק אם נצליח להתגבר על
האתגר .וראו זה פלא! שרדנו בכבוד רב.
בערב שלפני תחילתה של שנת הלימודים אני
עוברת שוב על רשימת המטלות ומסמנת "וי" בחיוך

מבט גברי /

גדול .אני מתפנה להכין את הכריכים והברכות
לילדים ,מארגנת לקטנטנים את הבגדים החדשים
בחדרם ומחכה בהתרגשות לשמש שתפציע
ולבוקר שיעלה.
השנה ,יותר מבעבר ,ממש התרגשתי.
ניצלתי את הדקות של השקט בבית לפני ההשכמה
ובהיתי בארבעת הילדים שלי (לצלילי הנחירות
הקלות של בעלי)  -כל אחד עולם ומלואו .כמה
גדלו לי פתאום! שתיים בחטיבה הצעירה בבית
הספר התיכון ,אחת בבית הספר היסודי וזאטוט
ל"גן של הגדולים".
מפה לשם ,מצאנו את עצמנו ערוכים למסדר
ב ,7:15-מוכנים ליציאה .הגדולות למפגש בבית
הספר התיכון ,השלישית לתחנת ההסעה והקטן
משנן את המשפט הבא" :אני נכנס לבד לגן של
הגדולים ,רק תחכי לי בחוץ".
ככל שהתקדמנו לכיוון השער ,התחילו להיעלם לו
מילים מהמשפט .עוצמת האחיזה שלו בידי הלכה
והתחזקה ואם זה לא הספיק ,הוא מיהר לנצל
הזדמנות של היסח דעת מבחינתי לחזק את אחיזתו
ונתלה לי על הרגל .אני ,בחיוך נבוך ,מחבקת את

האם תאונת אופניים חשמליים היא תאונת דרכים
האוצר שלי וכובשת דמעות.
שום דבר לא הכין אותי ,אמא לארבעה שערוכה
לכאורה לכל תרחיש ,לרגע הזה (בטח לא שלוש
הבנות שלפניו) .התכופפתי אליו ,חיבקתי אותו
והוא ,בעיניים דומעות" :אל תלכי" .נשכתי שפתיים
ואמרתי לו שאני בטוחה שיהיה לו יום של כיף ,עם
חברים חדשים וחוויות טובות .ניגבתי את הדמעות
הגדולות בנשיקה ולחשתי באוזנו שהוא האמיץ
שלי ,שמתגבר.
וזה באמת לקח לו כמה דקות להירגע .אצלו זה
עבד בעזרת משחק הרכבה שלא הכיר ואצלי
עם שני כדורי אדוויל וקפה חזק .כשאני חושבת
על הרגע הזה ,על חוויית הפרידה הזו ,שלפעמים
קשה לנו להכיל אותה ,אני מגלה פתאום המון
אמפתיה לעצמנו ,לרצון האנושי להיצמד למוכר,
להישאר ולא לשנות ,להימנע משינוי.
כמה כיף היה לגלות שבסופו של יום גם הזאטוט
בן הארבע זכה לשיעור ראשון במשחק החיים:
"התגברתי על הבכי ומחר יום חדש".
אני מאחלת לכולכם שנה של התחלות חדשות,
הצלחות ,צמיחה והתחדשות.

כפיר לוי

בטור הקרוב אבקש לבחון מה דינה של תאונה
שבה מעורבים אופניים חשמליים .השאלה חשובה
מאוד ,משום שבהתאם לסיווגה של תאונה כזו,
נוכל לדעת ממי לדרוש את הפיצוי במקרה שבו
נפגע רוכב על אופניים חשמליים בעצמו או פוגע
באחר.
במהלך הימים האחרונים פורסם פסק דין בבית
משפט השלום (ניתן ע"י השופט א .נבו -ת"א
 )43305-07-16ובו קביעה כי אופניים חשמליים
עונים על ההגדרה "רכב מנועי" ,המופיעה בחוק
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ובשל כך ייחשב
אירוע שבו מעורבים אופניים חשמליים כתאונת
דרכים.
בפסק דין מוקדם יותר (שניתן ע"י השופט מ .קליין
בשנת  )2015שדן בשאלה זו ,נקבע שאופניים
חשמליים אינם "רכב מנועי" ועל כן לא תיחשב
תאונת האופניים כתאונת דרכים.
מעבר לשאלה המשפטית (האם ניתן להגדיר את
האופניים כ"רכב מנועי") ,עולה מפסק הדין שאלה
מעניינת ,והיא שאלת השיקולים של המדיניות
השיפוטית (כלומר ,ההשלכה של הקביעה
המשפטית על החברה בכללותה).
בפסק הדין משנת  ,2015שקבע כי אין מדובר
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מאוזן:

ג

 .3בן המועצה ששמו כשם זמר מפורסם.
 .4ראש המועצה השמיני.
 .8הבלש העברי הראשון על מפת המועצה.
 .9מחבר הספר "אהוד אחי ,שריונר".

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

י

מאונך:

סופרת ילדים שיש לה אחיינית בבני שמעון.
מאמן אימפריית הכדורעף של המועצה.
(חסר)
רכז הספורט של המועצה בעבר (ש"מ).
שני אחים ששיחקו כדורעף בשנות ה( 50-ש"מ).
זוג מוזיקלי בבני שמעון (ש"מ).
משם באו תושבי שומריה.

2

9

מ

ללא ישבן כי האבולוציה מוחקת אברים מיותרים.
פתרונות:
 .1שב בזמן ביצוע המטלות ,צפה בטלוויזיה ושתה
בירה קרה תוך כדי קיפול הכביסה.
 .2בצע מטלות חוץ-ביתיות .אומנם לא הכל כרוך
בישיבה ,אבל אם לא קוראים לך כל חמש דקות,
זהו הישג לא מבוטל.
 .3גבר מנוסה לא קם מיד כשקוראים בשמו ,אלא
מחכה שאשתו תשאל" :אתה חרש?" במקרה כזה
הוא עושה עצמו עסוק ,מחייך ואומר" :מצטער,
מאמי .הייתי עסוק ולא שמעתי .את צריכה משהו"?
בדרך כלל ,התשובה תהיה" :אוף ,אני לא צריכה
כלום".
 .4מקצוען אמיתי יביא לאשתו אקמול וכוס מים
"כי אני יודע כמה כואב לך לראות אותי יושב "..זה
עלול להוביל לגירושין ,אבל עשוי לספק ישיבה
נוחה ל 20...רגעים שלמים.
 .5ו...מצטער ,אני חייב לקום .זוגתי שואלת אם
אני חרש.

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 :

פתרון לתשבץ
מגליון :246
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תשבץ מקומי /

בתאונת דרכים ,ציין השופט מ .קליין כי סיווג
אופניים חשמליים כ"רכב מנועי" (ואגב כך קביעה
כי מדובר בתאונת דרכים) תביא להכבדה ממשית
על הציבור ,הבאה לידי ביטוי בצורך ברישוי ,מבחן
כשירות ,ביטוח חובה ,הטלת נטל על הציבור "ומתן
תמריץ שלילי לתופעה שבעיקרה חיובית שכן
היא גורמת לדילול עומסי התנועה והפחתת זיהום
האוויר".
לעומת השופט מ .קליין ,סבור השופט א .נבו,
כי תופעת האופניים החשמליים אינה תופעה
מבורכת או תופעה שיש לעודד אותה ,ולכן יש
להסדיר ולצמצם את נזקיה ,כפי שהם באים כיום
לידי ביטוי .בניגוד לדעתו של השופט קליין ,מציין
השופט נבו בפסק דינו ,כי "במצב הקיים כיום ,בו
רוכבי האופניים החשמליים עושים שימוש בדרכי
תחבורה ,מבלי להכיר ולציית לחוקי התעבורה
הבסיסיים וללא כל מיומנות בסיסית לנהיגה בדרך
ציבורית ,הם מהווים מפגע תעבורתי ,המסכן את
יתר ציבור המשתמשים בדרכים ,את הולכי הרגל
ואת עצמם".
כמו שניתן לראות ,מדובר בסוגיה זהה שנדונה בשני
בתי משפט שונים (בתי משפט שלום) והוכרעה
באופן שונה לחלוטין .ההבדל בין הפסיקות נובע

בעיקר מהשוני בין גישותיהם של השופטים בנוגע
לשיקולי המדיניות השיפוטית הראויה .עניין נוסף
שכנראה השפיע על הבדלי הגישות נעוץ בחלוף
הזמן מפסק הדין הקודם לפסק הדין הנוכחי.
במהלך הזמן שעבר נחשפנו יותר ויותר לסיכון
הנובע מהשימוש באופניים חשמליים ,כפי שבא
לידי ביטוי בפסק דינו של השופט א .נבו.
חשוב לציין ששאלה זו טרם הגיעה לפתחו של
בית המשפט העליון (לעומת זאת ,נבחנה בבית
המשפט העליון השאלה האם קורקינט חשמלי
נחשב כ"רכב מנועי" ונקבע שלא) ולא מן הנמנע
שנראה את פסק הדין הזה עובר גלגולים נוספים,
עד להכרעה של בית המשפט העליון ,שתהווה
אמירה ברורה ביחס לשאלה האם תאונה שבה
מעורבים אופניים חשמליים היא תאונת דרכים.
אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ,חוות
דעת ,או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד .האמור
לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב
של הנושא.

1מ

מזה מספר שנים ,שש
ליתר דיוק ,או לחילופין ,מאז
שהתחתנתי ,התחלתי לשים
לב לתופעה מוזרה ,הכרוכה
בחיבור הבלתי נמנע בין הישבן שלי לכיסא ,ספה,
כורסא או כל חפץ המשמש לישיבה שאפשר
לדמיין ולשם שלי המתעופף לחלל כעבור כחמש
דקות מרגע הישמע צליל אנחת הרווחה הבלתי
נמנעת עקב הרפיית שרירי הגוף.
בהתחלה התייחסתי לנושא בזלזול וחשבתי
לעצמי שמדובר במקרים נקודתיים של פינוק
עודף .לדוגמה :שנינו על הספה חבוקים .הסרט
עומד להתחיל ,יש יין אדום בכוסות ,הסלון חשוך,
הנה מתחיל הסרט ואז" ...מאמי" ,לוחשת זוגתי.
"אתה יכול להביא שמיכה?" אני הולך ומביא ,למה
לא .בכיף .נתכרבל קצת ...מתיישב ,מתכרבל....
העלילה מתחילה להסתבך .זה קטע קריטי להבנת
ההמשך ,אני במתח" ...מאמי ,אפשר כוס מים?"
אני מצקצק בלשון ,אבל מביא כוס מים ,מתיישב,
לוגם מהיין ,מחבר בין קצוות העלילה של הסרט,
מתרכז ומחייך לזוגתי .היא מרוכזת בסרט ,אני

מתחיל להירגע ,נאנח בכיף ואז" ...מאמי ,אפשר
את השלט?"
לא אמשיך .רק אציין שאת הסרט ראיתי שוב לבד,
אחרי שזוגתי נרדמה ולא לפני שכיביתי בעבורה
את האור ,הבאתי לה כוס מים והפעלתי את המזגן.
אני מודה שחשבתי שזה קורה רק אצלי ,עד שיום
אחד הגעתי לבית של חבר וכך ,חמש דקות מרגע
השלוק הראשון של הבירה ,התעופף שמו לחלל
הבית .הוא נאנח ,קם עשה מה שעשה וחזר רק כדי
למצוא אותי צוחק אל תוך הבירה שלי .הוא הבין
מיד את סיבת הצחוק ואמר" :אין מנוחה לצדיקים.
תן לשתות עוד שלוק ,כי בטח היא תקרא לי שוב
עוד חמש דקות"...
מאז התחלתי לבצע תצפית בלתי מחקרית בעליל,
אבל עם מסקנות חדות וברורות ואף הצלחתי
לאסוף כמה פתרונות טובים למצבים כאלה.
מסקנות:
 .1נשים לא מסוגלות לראות גבר יושב ולא מבצע
מטלה כלשהי.
 .2אם כך הוא מצב הדברים ,הגבר העתידי ייוולד

עו״ד מיכאל בן ברוך
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