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סיגל מורן

מה קורה

דצמבר 2017

יום הוקרה לוותיקי המועצה

תושבים יקרים.
עוד חודש עבר .כשיוצאים בבוקר כבר ממש
קריר ,בחמש אחרי הצהריים כבר חושך ורק
הגשם המיוחל עדיין מתמהמה .אצלנו במועצה,
לצד העבודה השגרתית והשוטפת ,מוצאים את
הזמן לעסוק בדברים שמעבר ,הדברים שנותנים
את האנרגיה הטובה להמשיך בעשייה:
החודש ציינו את יום ההוקרה לוותיקים ,אירוע שאני
אוהבת במיוחד .אחד הדברים שאני גאה בהם
במיוחד במועצה שלנו הוא המקום שאנו נותנים
לוותיקים שלנו – בהערכה ,בכבוד ובאהבה גדולה.
אני רוצה להודות לכל העוסקים בתחום חשוב זה
– לצוות העמותה ולעובדות בה ,לאגף לשירותים
חברתיים ,לעובדות ביישובים ,לכל המתנדבים
ובעיקר למיכל דלומי ,המנהלת של עמותת ותיקי
בני שמעון ,שלאחר  9שנים של השקעה ,מסירות
ואמונה ,החליטה לסיים את תפקידה ולצאת לדרך
חדשה .מיכל יקרה ,את משאירה אחרייך מורשת
מפוארת ומאות וותיקים ששבית את ליבם.
המועצה הגישה מועמדות לקבלת אות הנשיא
ל"תקווה ישראלית" – רשויות מקומיות שאגף
החינוך שלהן מחויב ופועל לחינוך לשותפות
בחברה הישראלית  -וזכתה להיות בין שמונה
הרשויות שעלו לגמר ונבחרו להגיע לטקס בבית
הנשיא .לצערנו ,לא זכינו בפרס השנה ,אבל זו
הזדמנות מצוינת להוקרה ותודה לאנשי אגף
החינוך ,לצוות המסור במועצה ובמוסדות החינוך,
על עבודת הקודש שהם עושים בשגרה ולצידה,
על היוזמה ועל ניהול הפרויקטים הרבים לחיבור
ושותפות בין אוכלוסיות במועצה ובאזור.
ועדיין בענייני חינוך  -בימים אלה החל תהליך
לבחינת יום חינוך ארוך במועצה .צוות היגוי,
הכולל נציגים של בתי הספר היסודיים ,היישובים
והמועצה ,מקדם תהליך המורכב מכמה שלבים:
שלב א'  -מפגשי למידה של צוות ההיגוי על הנעשה

בבתיה"ס והיישובים השונים ,ברמת ההצלחות
והקשיים .שלב ב'  -מפגשי הקשבה בכל אחד
מיישובי המועצה ,עם נציגי היישוב וההורים .שלב
ג'  -גיבוש החלופות ועיבודן ע"י צוות ההיגוי .שלב
ד'  -גיבוש המלצה למליאת המועצה ,שתתכנס
ב .4.3.2017-אני מודעת לכך שזו החלטה הנוגעת
לרבים מהתושבים וליקר להם מכל ובטוחה
שהצוות המוביל יקיים תהליך רציני ,יסודי ,משתף
ושקוף ויגבש את החלופה המומלצת מנקודת מבט
חינוכית ,הנותנת מענה למירב הילדים .המלצות
הצוות יובאו להחלטת במליאת המועצה במרץ
 ,2018על מנת שנוכל להתארגן לביצוע המודל
שיוחלט עליו לקראת שנת הלימודים הבאה.
ולסיום ,החודש ציינו את יום המאבק הבינלאומי
למניעת אלימות נגד נשים .באירוע שהתקיים
ומספר את סיפורן של נשים שנרצחו ע"י בני זוגן
באמצעות פריט לבוש שלהן .זהו מיצג פשוט ,דומם
וזועק זעקה איומה .לאחר מכן שמענו הרצאה
מטלטלת של לילך שם טוב ,ששלושת ילדיה
נרצחו ע"י אביהם  .מדוע המחאה נגד אלימות
כלפי נשים חשובה? מכיוון שיש נושאים שלא
מדברים עליהם ,נושאים שלכאורה הפכו להיות
חלק מהחיים ונדמה שאין מה לעשות לגביהם,
מכיוון שאותן נשים הסובלות מאלימות מילולית,
נפשית ופיסית ,כלואות בודדות ומפוחדות בעולמן,
מכיוון שדי!! המחאה חשובה מכיוון שעלינו להתייצב
איתן ולצידן ,לתת להן כוח ,לומר להן שאנחנו איתן,
לומר לעולם ולגברים שחושבים ומרגישים שהכל
מותר ,שלא נשתוק ולא נאפשר זאת .אנחנו ,נשים
וגברים יחדיו ,נתייצב לצידן ונעשה ככל שביכולתנו
כדי למנוע את המקרה הבא .נדמה לנו שמקרים
כאלה אינם קורים בסביבתנו ,אבל משנות פעילותי
הציבורית אני יודעת שבכל מקום ,בכל סביבה ובכל
חברה ,יש לצידנו נשים שסובלות יום יום מאלימות
ולהן אני מבקשת לומר :אל תחששו ואל תשתקו,
שלכם ,סיגל

ביום רביעי ,15.11.2017 ,התקיים במועדון בית
קמה יום ההוקרה השנתי לוותיקי המועצה .כ250-
הוותיקים שהשתתפו ביום ההוקרה זכו לארוחת
בוקר בחדר האוכל של הקיבוץ ולאחריה בהופעה
של שולי נתן ויונתן מילר.
מיכל דלומי ,מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון ב9-
השנים האחרונות ,בישרה על עזיבתה את התפקיד
בסוף השנה" .בנית כאן אימפריה" אמרה סיגל
מורן ,ראשת המועצה ,שבירכה אותה בחום רב
יחד עם עידית אטינגר ,מנהלת האגף לשירותים
חברתיים במועצה ,על עבודתה המסורה לאורך
השנים .סיגל ועידית בירכו גם את חוה יצקר בת
ה 85-מדביר ,שזכתה באות נשיא המדינה על
התנדבותה רבת השנים.
"בעת בלותי היתה לי עדנה" ,סיכם את הבוקר
המקסים יהושע שני מנבטים ,נציג הגמלאים.

לתחומי המועצה ,האתגרים הכלכליים העומדים
בפני המועצה בעקבות השומות של רשות המיסים
ומינהל מקרקעי ישראל והתקדמות העבודה על
המכרז להכנסת שותף ל"דודאים".
סיגל הוסיפה ,כי ב 13-לנובמבר תתקיים הפגישה
הראשונה של ועדת ההיגוי לבחינת יום החינוך
הארוך בבתי הספר במועצה" .זה יהיה תהליך
ארוך ומורכב ,בשל השונות הרבה בדעות" ,אמרה
סיגל" .בסופו של דבר ,תדון מליאת המועצה
בהמלצותיה של ועדת ההיגוי ותכריע .עקרונות
יום החינוך הארוך שייקבעו יהיו דומים בכל בתי
הספר ,אבל יהיו ניואנסים בהתאם לצרכיהן של
הקהילות השונות ".עוד סיפרה סיגל ,כי המועצה
הגישה מועמדות לאות הנשיא לתקווה ישראלית
לרשויות מקומיות המקיימות שיתוף פעולה בתחום
החינוך וכי עלתה לגמר עם  8רשויות נוספות.
ב 18-בינואר תתקיים סדנת הוועדים השלישית,
הפעם בים המלח.

נעמה בן נחום זכתה בגמר חידון
הזהירות בדרכים  /זיוה נבון

https://www.youtube.com/
watch?v=a5kjEAwkUfs

מה קורה בחינוך
החל תהליך לבחינת יום חינוך
ארוך במועצה  /אמיר ברזילי

המפגש השנתי של ועדי היישובים

ביום שני ,6.11 ,התקיים במועדון בקיבוץ להב
המפגש השנתי של ועדי היישובים .במהלך המפגש
הציגו ועדי היישובים השונים את פעילותם בשנה
היוצאת ואת תוכניותיהם לשנה הקרובה .בסיום
המפגש סקרה סיגל מורן ,ראשת המועצה ,את
מצבה של המועצה :הדיונים מול הוועדה לחקירת
גבולות בנוגע ליישובים שמבקשת הוועדה להכניס

במפגש הראשון התחלנו בגיבוש של עקרונות
העבודה ,שינחו את הוועדה לאורך התהליך.
דיוני הוועדה יפורסמו לציבור הרחב באתר
האינטרנט ודף הפייסבוק של המועצה.
תודה לכל המשתתפים בתהליך .אין לי ספק
שצפויה לנו דרך מרתקת.

ביום שני ,13.11.2017 ,נפגשו כ 20-נציגי יישובים,
ועדי הורים של בתי הספר היסודיים ,מנהלי חינוך,
מנהלות בתי הספר ושותפים נוספים ,לישיבה של
ועדת היגוי מועצתית לבחינת יום החינוך הארוך
בבתי הספר.
תהליך עבודתה של הוועדה יכלול מפגשי למידה
על הנעשה ביישובים ובבתי הספר ,מפגשי הקשבה
ביישובים ,גיבוש וחידוד של חלופות ולבסוף  -גיבוש
המלצה למליאת המועצה.

נעמה בן נחום ,תלמידת כתה ה' מ"ניצני הנגב" ,היא
הזוכה בגמר חידון המועצה בנושא זהירות בדרכים,
שהתקיים ביום שני ,6.11 ,בקיבוץ חצרים .בחידון
השתתפו נציגים משלושת בתי הספר היסודיים
במועצה" :ניצני הנגב"" ,נווה במדבר" ו"יובלי הנגב".
החידון בחן את ידיעותיהם של הילדים בכללי
הבטיחות בדרכים בנושאים שונים ,כמו רכיבה
בטוחה על אופניים ,חגורת בטיחות ,בטיחות
בהסעות ועוד .משתתפי חידון הגמר השתתפו לפני
מספר שבועות בחידונים בבתי הספר ,השקיעו זמן
רב בלימוד הנושא וגילו ידע ובקיאות.
נעמה ,שסיימה במקום הראשון ,זכתה בזוג
אופניים וקסדה .גאיה בוהדנה ,תלמידת כתה ה'
מ"נווה במדבר" ,שסיימה במקום השני והילה גומא
מ"יובלי הנגב" ,שסיימה במקום השלישי ,זכו כל
אחת בקסדה ותלושי קנייה ברשת ספרים .ברכות
חמות לזוכה וכל הכבוד לכל המועמדים על הידע
והרוח הספורטיבית שהפגינו.
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ב"מבואות הנגב" בחרו ערכים עליות זה להיות :שבוע עליות
ב"יובלי הנגב"
ביום הזיכרון לרבין

לסכנות הקיימות ברשת ונתן כלים משמעותיים
להתמודדות עימם.

מה קורה בחינוך החברתי
ילדי דביר המצטיינים
במירוץ ליישוב

ביום רביעי ,1.11.2017 ,יום הזיכרון ה 22-לרצח
ראש הממשלה יצחק רבין ,הנחו תלמידי כיתות
י' ב"מבואות הנגב" מעגלי שיח לחטיבת הביניים,
שבהם שוחחו התלמידים על דמוקרטיה ועל
חשיבותו של יום הזיכרון .לאורך היום ביקרו תלמידי
חטיבת הביניים בתערוכה המיוחדת שהכינו תלמידי
שכבה י' .במסגרת התערוכה התבקשו התלמידים
לבחור בקלפי בין ערכים שונים ,החשובים לדעתם
למדינה .קרוב למחצית מהתלמידים בחרו בצבא
חזק כערך החשוב ביותר .הרחק מאחור נבחרו
ערכים אחרים ,כמו חופש הביטוי ,שוויון הזדמנויות,
שמירת כבוד האדם ,בחירות דמוקרטיות וחופש
דת ומצפון.
"זה היה יום מרתק ומשמעותי" ,אומר אלי פרץ,
מנהל בית הספר" .תלמידי כתה י' הכינו מצגת
מעוררת מחשבה והיתה השתתפות משמעותית
ומעניינת מצד התלמידים .זה מפתיע שהרוב בחר
בצבא חזק ,כי ביום כזה ,שבו דנים בדמוקרטיה,
הכרת האחר וסובלנות ,יש ציפייה שיבחרו בערכים
כמו מדינה דמוקרטית וסובלנית .מצד שני ,הבחירה
שלהם מלמדת אותנו מה הילדים מרגישים לגבי
החיים במדינה ומה הן החרדות שמלוות אותם.
עבורנו זו הזדמנות להבין אותם .לא מן הנמנע שהם
מבינים שצבא חזק זו הערובה לדרך של שלום
ולחיי ביטחון ,שבזכותם אפשר להגיע להישגים גם
בנושאים החברתיים .יכול גם להיות שזה מתקשר
לגיל שלהם ,שבו הגיוס לצבא מעסיק אותם".
אלי הוסיף כי יתכן שאם התלמידים היו מתבקשים
לבחור יותר מערך אחד ,התוצאות היו שונות.
"הבחירה שלהם היא לגיטימית ,אבל אנחנו מציבים
לנו יעד בבית הספר להמשיך ולדבר על הנושאים
החברתיים  -איזו חברה אנחנו רוצים ועל מה ראוי
שנילחם פה".

 | 4עיתון בני שמעון

ביום רביעי ,25.10.2017 ,התקיים בבית הספר יום
שיא לשבוע שעסק בעלייה לישראל לאורך השנים.
ביום זה נפגשו התלמידים עם מגוון של מסורות,
תלבושות ,טקסים ומנהגים .הילדים שיחקו ושרו את
שירי העליות ,רקדו וחוו את קיבוץ הגלויות הישראלי.
במהלך השבוע נפגשו התלמידים עם סיפורי
עלייה ,ההתמודדות עם קשיי הקליטה ,ההשתלבות
והתרומה של כל עלייה למדינה .הילדים ראיינו את
הסבים והסבתות ,שמעו את סיפוריהם וסיפרו את
סיפור משפחתם לחבריהם לכיתה .ילדי בית הספר
שמעו מפיה של מרינה פלר ,אמא של איתי ,תלמיד
בבית הספר ,את סיפור עלייתה כנערה מברית
המועצות ושלבי קליטתה בבאר שבע.

קבלת ספר התורה ב"יובלי הנגב"

ביום שישי ,17.11.17 ,נפגשו הורי וילדי שכבה בי
לאירוע קבלת ספר התורה .לאחר פעילות כיתית
שעסקה בהתבוננות על חמשת החומשים כספר
העם והמשפחה ,התקיים טקס מרשים שכלל
ריקודים ושירים ובו קיבלו הילדים את ספרי התורה.
היה מרגש וחגיגי!

הרצאה על בטיחות ברשת
ביום רביעי ,15.11.17 ,נפגשו הורי ותלמידי שכבות
ג' -ו' להרצאה מרתקת מפי מומחה הסייבר גלעד
האן .גלעד ריתק את ההורים והילדים,חשף אותנו

ילדי שכבה ז' מדביר הצטיינו במרוץ ליישוב ,שנערך
ביום חמישי ,26.10 ,כפעילות ראשונה במסגרת
שנת המצווה .ילדי דביר הוכרזו כמצטייני המשימה
בזכות הדרך שבה ביצעו אותה ,אבל ילדי חצרים
הגיעו למקום הראשון .קבוצת בית קמה-כרמים
וקבוצת גבעות בר הגיעו למקום השני וקבוצת
להב-שובל-משמר הנגב הגיעה למקום השלישי.
כ 120-ילדים מיישובי המועצה השתתפו בפעילות
שמטרתה לעסוק במעגל הראשון של שנת המצווה
– אני והיישוב שלי .במהלך הפעילות עברו הילדים
בין היישובים השונים במועצה ובכל אחד מהם
ביצעו משימה הקשורה ביישוב.
"זו היתה פעילות מוצלחת מאוד ,שבמהלכה
התגלו חיבורים מקסימים ,כמו חיבור בין ילדי בית
קמה וילדי כרמים ,שהתנהלו כקבוצה אחת",
מספרת טל שם טוב ,רכזת ההדרכה במועצה.
"ילדי דביר ראויים לשבח על עבודה קבוצתית,
שיתוף פעולה ,כבוד לחברי הקבוצה ולקבוצות
האחרות ועל המרץ ,המוטיבציה והאווירה החיובית
שלהם במהלך הפעילות .אני רוצה להודות לגבעות

בר על האירוח המקסים במועדון הנוער החדש מופע סטנדאפ לצעירי המועצה בפאב "מידבר"
ולביה"ס "מבואות הנגב" ,ליודיק אביעד ,מנהל בשובל!
חטיבת הביניים ולצוות המחנכות של שכבה ז' ביום חמישי ,16.11 ,התקיים מופע סטנדאפ לצעירי
על ההירתמות לפעילות ושיתוף הפעולה".
המועצה כחלק מפעילותו של מרכז הצעירים בבני
שמעון.
מה קורה במרכז הצעירים
אל המופע הגיעו מעל ל 70-צעירות וצעירים ,שנהנו
מסטנדאפ טוב ואווירה מעולה.
ברית אופיר

סטנדאפ לצעירי המועצה!

סמינר הכנה לאזרחות

סמינר ראשון של הכנה לאזרחות מטעם המועצות
האזוריות בני שמעון ושער הנגב התקיים ביום
חמישי ,16.11 ,בקיבוץ שובל.
כ 20-חיילים משוחררים (וכאלה שעומדים
להשתחרר) הגיעו למפגש ושמעו הרצאות על
זכויות חיילים משוחררים ,התנהלות מול מוסדות
המדינה והתנהלות כלכלית .לאחר מכן נערך פאנל
בנושא עבודה מועדפת בהשתתפות מעסיקים
מכל האזור ,על מנת לעניין את הצעירים בעבודה
מועדפת .בהמשך עברו הצעירים סדנה לסיוע
בקבלת החלטות ובחירות ,שהונחתה ע"י אנשי
"מעברים נגב צפוני".
הסמינר נערך במסגרת שיתוף פעולה בין מרכז
הצעירים החדש בבני שמעון ומרכז הצעירים של
שער הנגב והוא חלק מפעילות מגוונת שמציע
המרכז לצעירים מגיל  18ועד .40
למידע נוסף על הפעילות ,הכנסו לפייסבוק "מרכז
צעירים בני שמעון".

יש לנו אלוף!

גם מבינים את המשוואה שלפיה הצלחה בטניס
שווה היום פחות לימודים ואם הוא יתקדם ויצליח,
נעשה את ההתאמות הנדרשות בעצמנו .בשיחה
האחרונה שהיתה לנו עם מנהל בית הספר ,הוא
אמר שלכל היותר עדי ישלים את הלימודים בשלב
כלשהו לאחר השירות הצבאי .אנחנו שואפים שהוא
ישתדל ללמוד כמה שיותר ,אבל אם הוא יצטרך
להקדיש את עצמו לטניס ופחות ללימודים ,נאפשר
את זה"

עדי דגן בן ה 14-מבית קמה זכה לאחרונה באליפות ישראל בטניס לגילאי  .14מזה מספר שנים הוא מדורג
בצמרת הארצית בקטגוריית הגיל שלו" .אני רוצה להיות השחקן הטוב ביותר בעולם ואני מוכן לעשות כל
מה שנדרש כדי להגיע לשם" ,הוא אומר | נועה זמסקי
צעיר מכדי להיכנס לקבוצת הטניס" ,מספר תמיר
דגן ,אביו" .הוא היה מגיע למרכז הטניס וחובט בכדור
מול הקיר שעות על גבי שעות .מאמני הטניס כבר
הכירו אותו .הם היו עוברים שם ורואים אותו חובט
וכך גילו אותו .כשגדל מעט ,הוא התחיל להשתלב
בקבוצות".

"אני רוצה להיות השחקן הטוב ביותר בעולם ואני
מוכן לעשות כל מה שנדרש כדי להגיע לשם .כל
מה שצריך לעבור בדרך :אם זה לוותר על מסיבה
או על פגישה עם חברים ,אם זה שעות של אימונים
או ללכת לישון מוקדם לפני תחרויות" ,אמר לי עדי
דגן מבית קמה כשנפגשנו לפני חצי שנה .לפני
חודש הוא עבר עוד שלב בדרך וזכה שוב באליפות בשנה האחרונה השתתף עדי בתחרויות היוקרתיות
ישראל בטניס לבני גילו ,הן ליחידים והן לזוגות.
ביותר לקבוצת הגיל שלו .כדי להגיע להישגים האלה
עדי ,תלמיד כתה ט' בבית הספר "מבואות הנגב" ,נדרשות התמדה והשקעה באימונים יומיומיים.
מדורג כבר מספר שנים בצמרת הטניס בישראל .מדי יום מתחילים האימונים לאחר סיום הלימודים,
זכייה באליפות ישראל אינה מאורע חדש בשבילו ,בשעה  16:00ומסתיימים בשעה  .20:00שלוש
לאחר שזכה בתואר בעבר בגיל  10ובגיל  .12פעמים בשבוע יש גם אימוני בוקר ,לפני בית
בישראל הוא מדורג במקום הראשון ובאירופה הספר .זו מחויבות גדולה מצדו של עדי ,אבל גם
הוא מדורג במקום ה 70-בקטגוריית הגיל שלו .עדי מצד המשפחה" .עדי וגיא מתאמנים יום-יום ,אבל
הוא חלק מקבוצת בני נוער המתאמנים במועדון בקבוצות שונות ,בהתאם לגילם .לפני שהם התחילו
הטניס בבאר שבע ונחשבים כעתידו של ענף ללמוד ב'מבואות הנגב' היינו צריכים להביא אותם
הטניס הישראלי .בתחילת נובמבר זומן עדי ,עם לאימונים עם סיום בית הספר ,באמצע יום העבודה,
ולהחזיר אותם כשהם מסיימים" ,מספר תמיר.
כל אלופי ישראל לגילאי  ,14-12להשתתף במסיבת
"בהתחלה הסבים קצת עזרו לנו ,אבל באיזשהו
העיתונאים וקבלת הפנים במפגש של נבחרת
שלב כל העול נפל עלינו .לפני שנתיים ,כשעדי
ישראל הבוגרת מול נבחרת רומניה.
עבר לבית הספר 'מבואות הנגב' ,העול הוקל מעט.
תחרויות יוקרתיות
היום יש לעדי הסעה מ'מבואות הנגב' למרכז
הכל התחיל כשהיה בן שבע" .סבא שלי היה משחק הטניס בבאר שבע ואנחנו מחזירים אותו .קיימנו
בבאר שבע והיה לוקח אותנו לראות אותו משחק .פגישה עם אלי פרץ ,מנהל בית הספר .הוא מבין
בעקבותיו התחיל גיא ,אחי הגדול ,לשחק טניס ואני את המצב ,מסייע מאוד ,משתדל לבוא לקראתנו
רציתי להיות כמוהו" ,הוא מספר" .בהתחלה הוא היה ותמיד מתחשב בכל בקשה שלנו ,אם זה בנושא
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של הסעות ואם בנושא לימודים" ".דלית אמזלג,
שהיתה המחנכת שלי בשנים האחרונות ,עוזרת
לי מאד" ,מספר עדי" .היא נתנה לי הרבה שיעורים
פרטיים במתמטיקה ,אפשרה לי להגיש עבודות
בהיקף קטן יותר משאר התלמידים ולפעמים אפילו
ויתרה לי על עבודות".
קונפליקט גדול
בנוסף לאימונים הרבים ,דורש העיסוק בטניס
נסיעות תכופות והיעדרויות מבית הספר .אני פוגשת
את עדי והוריו בביתם בבית קמה ,שבועיים לאחר
רצף של  8תחרויות שהתקיימו במהלך  9שבועות,
חלקן בחו"ל .רצף התחרויות הזה חייב את עדי
להיעדר מבית הספר תקופה של מספר שבועות
שהחלה שבועיים לפני חג הפורים והסתיימה רק
שבוע לאחר תום חופשת הפסח ,אבל גם זיכתה
אותו בדירוג אירופי.
"אנחנו שואפים שהוא ישתדל ללמוד
כמה שיותר ,אבל אם הוא יצטרך
להקדיש את עצמו לטניס ופחות
ללימודים ,נאפשר את זה"
"זה קונפליקט גדול מאוד" ,מסביר תמיר" .לא קל לנו
עם העניין הזה .לשנינו ,לעמליה ,אמא של עדי ,ולי,
הלימודים חשובים ואנחנו מבינים שכדי להתקדם
ולהצליח בחיים יש לרכוש השכלה .מצד שני ,אנחנו

קשרים קרובים
"עדי נוסע עם יואב שב ,המאמן שלו ממרכז הטניס
בבאר שבע ועם ילדים שמתאמנים אתו" ,מספר
תמיר" .התגבשה בבאר שבע קבוצה של ארבעה
בני נוער ברמה גבוהה מאד ,שכולם ממוקמים
במקומות הראשונים בקבוצות הגיל שלהם ".שב,
המאמן את הקבוצה מזה  5שנים ,היה בעבר מאמנו
של דודי סלע" .יואב הוא באר שבעי לשעבר ,שחזר
לבאר שבע והתחיל לעבוד עם הקבוצה הזו" ,מספר
תמיר" .ככל שחולפים הימים ,הוא מתמקד בהם
יותר ויותר ,מאמן אותם וגם טס איתם לחו"ל".
מה שהתחיל כאימונים שגרתיים במסגרת מרכז
הטניס ,הפך עם הזמן לקבוצה הדוקה ומגובשת (על
הקבוצה והמאמן יואב שב אפשר לקרוא בכתבה
שפורסמה באתר  ynetבתחילת אוקטובר:

שלנו לנושא הזה .הכל מתנהל סביב ההסעות "טניס זה משהו שכיף לי לעשות.
לאימונים ולתחרויות .צריך לדאוג להם לאוכל זה מתוך בחירה .אני מעדיף לשחק
ולכל הדברים הישירים הקשורים לטניס ,כמו טניס מאשר להסתובב עם חברים"
ביגוד ,הנעלה וכדומה .זו הוצאה גדולה מאוד ,שלא אבל גם הדרך חשובה ולאורכה יש הרבה שיעורים
פשוט להתמודד איתה .אור נשאב לכל הדבר הזה שאפשר ללמוד" .עדי לומד להתמודד עם הרצון
גם מבלי שנחשוף אותו באופן מכוון .לפעמים יש להישגיות .זה לחץ מנטלי" ,אומר תמיר" .התמודדות
דברים שבאים על חשבונו ,אם זה טיולים בסוף שלך עם עצמך .אנחנו מברכים על זה .הוא מתבגר
שבוע ,או סתם להיות בבית ,להקדיש לו זמן ולתת והופך להיות עצמאי יותר מילדים אחרים .זהו
לו את המקום שלו .אנחנו משתדלים לעשות את אורח חיים יחידני ,קצת בודד וזה טוב שהוא לומד
להתמודד עם הבדידות הזו".
זה ,אבל לא תמיד זה מצליח".
אז מה טומן בחובו העתיד? "אם רוצים לקחת את
כל נושא הטניס קדימה יש לכך השלכות עצומות",
מסביר תמיר" .זה דורש מעדי להתמסר לטניס
באופן מלא .אם היום הוא מתמסר לטניס בשני
שלישים מזמנו ,הוא יצטרך להתמסר ב 100-אחוז.
הצלחה בגילאים האלה אינה מבטיחה הצלחה
בגיל הבוגר .כדי להתפרנס מטניס ,יש להתברג
בין מאה הטניסאים הראשונים בעולם .כדי להגיע
לשם ,נדרשת השקעה כספית עצומה של כ50-
עד  100אלף דולר בשנה עבור מאמן ,ציוד ,שהות
בחו"ל בתחרויות ומאמנים בחו"ל .הטניס הוא עסק
יקר ,התחזוקה השוטפת יקרה מאוד והשמיים
הם הגבול".

הכל תלוי רק בי
במשך רוב הפגישה עדי שותק .נבוך במקצת.
בנקודה הזו הוא בוחר לדבר" .הטניס הוא ספורט
יחידני ואני אוהב את השקט שלי .הכל תלוי רק בי
ולא בקבוצה או במישהו אחר .אם אני משחק טוב,
אני משחק טוב .הכל תלוי בי .מכל הפסד צריך
גם ללמוד .אם הפסדת ולא למדת כלום ,ההפסד
לא שווה כלום .גם מניצחון אפשר ללמוד ,אבל
מהפסד לומדים לקום בחזרה ולא להישאר מבואס.
כשאתה מנצח ,אתה בשמיים וצריך לרדת לקרקע
ולהמשיך לעבוד קשה .טניס זה משהו שכיף לי
לעשות .זה מתוך בחירה .אני מעדיף לשחק טניס
מאשר להסתובב עם חברים".

https://www.ynet.co.il/
articles/0,7340,L-5025247,00.
html

בין עדי למאמנו ,יואב ,נוצר בשנים האחרונות קשר
אמיץ" .יש משולש מאד ברור של מאמן-הורה-ילד",
אומר תמיר" .אנחנו ,כהורים ,לא מתערבים בשום
דבר מקצועי שקשור לטניס .אם זה מתי לנסוע
לתחרויות ,איך לנסוע או כמה זמן להתאמן .זה
משהו שלמדנו במהלך השנים  -זה לא התפקיד
שלנו .מעבר לכך ,התערבות שלנו גורמת נזק .אנחנו
משתדלים לעודד ולתמוך בדברים התפעוליים
והמנהלתיים וגם במישור המוראלי .ההתמודדות
הזו היא לא פשוטה .לא תמיד אנחנו ,כהורים,
יודעים לשים את הגבול .זה לא פשוט ,אבל למדנו
שעדיף כך .הוא זה שמחליט לקום בשש בבוקר כדי
להתאמן שלוש פעמים בשבוע והוא זה שמחליט
לוותר על דברים רבים .גם אם יש לי ביקורת על
החלטות שלו ,זה לגמרי שלו".
הטניס יקר
למשפחת דגן  3ילדים :גיא בן ה ,17-עדי בן
ה 14-ואור ,תלמיד בכיתה ג' .ההצלחה של עדי
בטניס לא היתה אפשרית ללא הירתמות של כל
המשפחה" .אנחנו מסתובבים סביב זה .לגמרי",
מספר תמיר" .זה אומר להתאים את לוח הזמנים

הישגי השנה האחרונה
•מקום ראשון באליפות ישראל לגילאי
 14שנערכה באוקטובר.
•מקום ראשון בתחרות ארצית לגילאי
 14שנערכה באפריל.
•במסגרת תחרויות בינלאומיות של
איגוד הטניס האירופי :זכייה במקום
השני ,זכייה במקום  ,4-3עלייה לרבע
גמר .זכייה במקומות ראשון ושני
בזוגות.

•עדי ייצג את ישראל באליפות אירופה
לקבוצות שנערכה ביולי וזכה עם
הקבוצה במקום החמישי בבית
המוקדם ובמקומות  24-16באירופה.
•ייצג את ישראל באליפות אירופה
ליחידים שנערכה ביולי והגיע לשלב
 32האחרונים (הטובים ביותר).
•בימים אלה הוא משתתף באליפות
העולם הבלתי-רשמית לגילאי 14
בפלורידה ,ארה"ב.
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 .3מסלול  – Marketing BZBלשיווק
של העסק.
אתם מוזמנים לפנות אלינו עוד היום ,כדי להצטרף
כחברים לקהילה וליהנות משלל שירותים ,מפגשים
והנחות קבועות בעשרות בתי עסק מקומיים ,כחלק
מהחברות במועדון.

קישור לסרטון סיכום מפגש מועדון העסקים
 BZBבחוות שבדרון לקראת 2018

מועדון העסקים בני שמעון
 BZBמסכם שנה ומתכונן
לשנה חדשה!

https://youtu.be/6t6BPPLzFKY

למידע נוסף והרשמה:
חדוה גבריאל  -מנהלת המועדון
m.biz@sng.org.il | 054-7917356

מי שעדיין אינו מכיר את מועדון
העסקים של המועצה ,כדאי

הפרטים ומה כולל סל השירותים שמציע המועדון.
 46מתוכם החליטו ללכת באמונה שלמה והצטרפו
לקהילה ,שהתגבשה בקצב מהיר.

 46בעלי עסקים המתגוררים במועצה או שהעסק
שלהם ממוקם במרחב המועצה ,החליטו לאגד
כוחות ולקדם את העסקים של כל אחד מהם,
אבל יחד.

חצי שנה של עשייה

שכבר יכיר! |

חדוה גבריאל

באירוע לציון "שבוע היזמות העולמי" בנובמבר
 ,2016הכריזה המועצה האזורית בני שמעון
בשיתוף עם "מעברים נגב צפוני" ו"מעוף לעסקים"
– הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,על בשורה
גדולה – מועצה אזורית מקימה מועדון עסקים.
לקראת בנייתו של תקציב  ,2017החליטה
המועצה האזורית בני שמעון לחזק את תחום
היזמות במועצה ולאשר תקציב להקמת המועדון.
המטרה :יצירה וקיום של קהילת יזמים ועסקים
חזקה ,משמעותית ויציבה ,הפועלת מתוך תפיסה
של "כלכלה מקומית מקיימת" ,תוך שיתוף פעולה
בין בעלי העסקים ,המועצה ,הקהילות והאזור.
צוות ההקמה ,שכלל  13בעלות עסקים מהמועצה,
עבד במשך חצי שנה עם חדוה גבריאל ,מנהלת
תחום היזמות בבני שמעון מטעם "מעברים נגב
צפוני" ,על בניית חזון ,מטרות וערכים לקבוצה.
ביוני  2016נפתח המועדון רשמית באירוע צבעוני,
שאליו הגיעו  80בעלי עסקים שבאו לשמוע את כל

במהלך מחצית השנה האחרונה נפגשה הקהילה
אחת לחודש למפגש נטוורקינג ,שנועד להיכרות
בין בעלי העסקים ויצירת שיתוף פעולה.
חברי המועדון נהנו גם מחמש הרצאות מקצועיות
בתחומים העוסקים בניהול עסק ,שיווק ותכנון
פיננסי וממפגשים של קבוצות עמיתים קטנות,
כדי ליצור מקום לתמיכה ועזרה הדדית עבור
חברי המועדון.
שמונה חברים קיבלו מפגש עם מעצבת גרפית
(עירית שני מבית קמה) בנושא מיקוד של תחום
השיווק והנראות של העסק 12 .בעלי עסקים
נפגשו עם יועצים מטעם "מעוף" לשתי פגישות
מנטורינג 8 ,בעלי עסקים משתתפים מאוגוסט
בתוכנית מנטורים של חברת "כי"ל" .במסגרת
התוכנית מלווים מנהלים בכירים בחברת "כי"ל"
את בעלי העסקים במשך חצי שנה בהתנדבות
מלאה ,על מנת לחזק את העסקים המקומיים.
באוקטובר נרשמו  35בעלי עסקים לקורס לעיצוב
מוצרים פרסומיים לצורך שיווק של העסק במדיה
ובאינטרנט.

המועדון מזמין אתכם להצטרף
במפגש נטוורקינג חגיגי שנערך בחוות שבדרון
שביער להב ב ,8.11.17-פתח מועדון העסקים את
שעריו לבעלי עסקים חדשים ,המעוניינים להצטרף
לקהילה החזקה והמשמעותית .בשיתוף פעולה
עם הדס טרנטו ,עובדת סוציאלית קהילתית
תעסוקתית בבני שמעון מטעם "מעברים נגב
צפוני" ,שמקיימת בחודשים האחרונים סדרת
מפגשים בקהילות בנושאים הנוגעים לעולם
התעסוקה בשם " ,"COFFEE & JOBהזמנו את
עו"ד ענבר ברקוביץ' ,תושבת גבעות בר וחברת
מועדון  ,BZBלהרצאה מרתקת בנושא זכויותיהם
של עצמאיים ובעלי עסקים במדינת ישראל.
בתחילת ינואר  2018פותח מועדון העסקים BZB
שנת חברות חדשה ומלאה בפעילויות ,מפגשים
ועשייה ,לקידום הכלכלה המקומית שלנו ,לחיזוק
העסקים הקיימים ולעידוד של הקמת עסקים
חדשים ביישובי המועצה.

איזה מסלול מתאים לך?
השנה יש  3מסלולים להצטרפות למועדון
העסקים :BZB

מועצה אזורית בני שמעון בשיתוף מעברים נגב צפוני ומעוף
מזמינים אתכם להצטרף לקהילת העסקים של בני שמעון
המקום לקשירת קשרים עסקיים ,להעצמה ולסיוע בפיתוח העסק שלך!
בואו להצטרף וליהנות משלל שירותים ,מפגשים והנחות קבועות בעשרות
בתי עסק מקומיים.

BZB Marketing
המסלול לשיווק העסק
 35₪לחודש ( 420₪לשנה)
‰
‰
‰
‰
‰
‰

דף עסקי באתר המועדון
חשיפה בפייסבוק
השתתפות בכרטיס הנחות מקומי
השתתפות בירידי מכירות (בתוספת
תשלום)
 2קורסים מקצועיים
(בתוספת תשלום)
 4הרצאות (בתוספת תשלום)

 .1מסלול חבר מועדון  - BZBלעסקים
שפעילים מעל שנתיים.
 .2מסלול  BZBג'וניור  -לעסקים בתחילת
דרכם.

‰

שחושבים
בגדול!

BZB V.I.P

BZB Junior

המסלול שבו נהנים מכל העולמות
 90₪לחודש ( 1080₪לשנה)

המסלול לעסקים בתחילת הדרך
 90₪לחודש ( 1080₪לשנה)

הרצאות וסדנאות
רכישת כלים אפקטיביים לקידום העסק
ליווי אישי למען עזרה וייעוץ
מפגשי נטוורקינג
קבוצת עמיתים עסקית
דף עסקי באתר המועדון
השתתפות בירידי מכירה וחשיפה
השתתפות בכרטיס
הנחות מקומי
 2קורסים מקצועיים
(בתוספת תשלום)

‰
‰

תוכנית למידה משותפת "מקימים עסק"
פגישת מיקוד בתחילת התוכנית ובניית
מטרות לתוכנית
 ‰ליווי אישי למען עזרה וייעוץ
 ‰קבוצת עמיתים עסקית
 ‰מפגשי נטוורקינג
 ‰הרצאות וסדנאות
 ‰דף עסקי באתר המועדון
 ‰השתתפות בירידי מכירה וחשיפה
 ‰השתתפות בכרטיס הנחות מקומי
 2 ‰קורסים מקצועיים (בתוספת תשלום)

לפרטים נוספים והצטרפות למועדון | חדוה גבריאל m.biz@sng.org.il | 054-7917356

קהילת העסקים של בני שמעון

 | 8עיתון בני שמעון

‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰
‰

מועדון
לעסקים קטנים

מה קורה בפנימיית עדנים

שנת שירות ב"עדנים״

אדר בר-אל – רכז חברתי ,פנימיית עדנים

בכפר הנוער "עדנים" יש  70חניכים וכ50-
אנשי צוות .מבין אנשי הצוות ,בולטת בחשיבותה
ומשמעותה קבוצת המתנדבים לשנת שירות
(ש"ש) .שנת שירות היא שנת התנדבות לפני
הצבא ,שבמסגרתה מתנדבים בני ובנות ה18-
במגוון מסגרות ותחומים ברחבי ישראל.
בכל שנה מונה הקומונה ב"עדנים" כ 10-אנשי
ש"ש והם לוקחים חלק בכל תחומי החיים בכפר.
חברי הקומונה ,המונה בדרך כלל מספר שווה
של בנים ובנות ,גרים בכפר ומחולקים בין הבתים
השונים .במהלך הבוקר לוקחים אנשי הש"ש חלק
במשימות השוטפות של הכפר ועוזרים בשמירה
על ההתנהלות השגרתית .אחר הצהריים נמצאים
אנשי הש"ש עם חניכי הכפר בבתים השונים.
קשה להסביר ולהעלות על הכתב את התפקיד
שממלאים אנשי הש"ש עבור החניכים ,אך הדרך
הטובה ביותר היא להגדירם כ"אחים גדולים" .אנשי
הש"ש משמשים דוגמה אישית ,מכוונים ,מקשיבים,
עוזרים ומשפיעים על חניכי הכפר .אחריות רבה זו

באה לידי ביטוי בדרך של הכלה ,כבוד הדדי והבנה.
אנשי הש"ש ב"עדנים" אחראים על תחום התרבות
והפנאי .כחלק מתפקידם ,הם מלווים את מגוון
החוגים ב"עדנים" ,בונים את הטקסים במהלך
השנה ,מעבירים ערבי תרבות חברתיים לכל
הכפר פעמיים בשבוע ואחראים על אירועי השיא
המגוונים – ערב כשרונות ,חגיגות בר המצווה ,ערב
קולנוע ומוסיקה ו"פסטיעדנים" .אירועים אלה לא
היו יכולים להתקיים ללא אנשי הש"ש ,שמובילים
אותם ואת החניכים לעבודה אישית וקבוצתית
משמעותית .בכל שנה שומרת הקומונה על רף
גבוה של אירועים יפים ומכובדים.
תהליך המיון לשנת שירות מתחיל בתק"צ (התנועה
הקיבוצית) ומסתיים בכנסי מיון של מועמדים לש"ש
ב"עדנים" .לתהליך זה ,המתרחש במהלך חודש
דצמבר ,יש חשיבות רבה על מנת לזהות את
המתאימים ביותר לתפקיד מורכב זה .לכן מתגייס
צוות הכפר כולו לארגון הכנסים.
אנשי ש"ש מספרים:
נעמה זקס ,בת  ,23סטודנטית למשפטים ועבודה
סוציאלית ,קומונה ז':

"שנה כזאת כמעט אי אפשר לתאר במילים .זו
שנה של אהבה בלי תנאים ,של תשישות ,של
התמודדות ,של אתגרים ושל סיפוק מרגעים ששווים
הכל .בשנה הזו אתה מאמין בכל הכוח שאפשר
לשפר ,להשתפר ,להתקדם ולשקם"
ניצן מדינה ,בן  ,28מורה ללימודי סביבה וחקלאות
בחווה החקלאית פתח-תקווה ,קומונה ב':
"אני מרגיש שהשנה הזאת השפיעה עלי ועל
העתיד שאני בוחר לעצמי ,גם אם מדובר במקצוע
שלי ,בערכים שלי ובחברים שצברתי .החוויות
המיוחדות בשנת שירות ב'עדנים' מעצבות אותך
לאורך שנים רבות".

לפרטים נוספים ויצירת קשר בנושא
שנת שירות ב"עדנים":
אדר ,רכז חברתי – 052-6581626
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די לאלימות נגד נשים!

כך צויין במועצה יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים
לעוף בניגוד
לחוקי הטבע

איננה עוד
"המיצג הדומם ,הפשוט לכאורה .של קרן יחזקאלי
גולדשטיין זועק בשתיקה רמה את קולן של הנשים
שכבר אינן איתנו ובזכותו ובזכות פעולות דומות
לו אנו מביאות ומביאים את הזעקה" אמרה סיגל
מורן ,ראשת המועצה ,בפתח תערוכת "איננה עוד"
שהוצגה ביום שני 20.11.17 ,לציון יום המאבק
הבינלאומי באלימות נגד נשים שהתקיים ביום
שבת .25.11.17 ,באתר השירות הפסיכולוגי
הייעוצי של משרד החינוך נכתב כי על פי נתוני
מדד ויצ"ו לאלימות כלפי נשים ,בעשור האחרון
נרצחו בישראל  185נשים על ידי בני זוגן או על
ידי בן משפחה .מאז ינואר  2017נרצחו  16נשים,
עלייה דרמטית ביחס לשנים הקודמות.
"בתוך הבגד הזה הייתה פעם אישה .הוא מכיל את
תנועות הגוף שלה ,את הצללית שלה ,שהשתקפה
במראה בחדר השינה שלה ,הוא מכיל את
הזיכרונות ,את ריח גופה ,את טעמה בלבוש ,את
האופן שבו בחרה לצאת אל העולם ,ובעיקר את

מה שהיא הייתה ,ואיננה עוד" אומרת קרן יחזקאלי
גולדשטיין ,יוצרת פרויקט ההנצחה המצמרר" .רצח
נשים לא מתרחש בחלל ריק ,הוא תוצאה של
גורמים תרבותיים ומערכת ציבורית שמפקירה אותן
לגורלן המר .אז בואו נסתכל רגע לנתונים בעיניים:
בכל שנה נרצחות בעולם כ60,000 -נשים באירועי
אלימות מגדרית"
"רצח נשים לא מתרחש בחלל
ריק ,הוא תוצאה של גורמים
תרבותיים ומערכת ציבורית שמפקירה
אותן לגורלן המר .אז בואו נסתכל רגע
לנתונים בעיניים :בכל שנה נרצחות
בעולם כ 60,000 -נשים באירועי
אלימות מגדרית"
"אנחנו בחרנו לסמן את היעדרן בבגדים .אותו בגד
שאמור להגן עליה ,לחצוץ בינה לבין העולם .שמלת
הג׳ינס החומה של לימור רימוק ,חולצת הטריקו

הירוקה של איריס גורליק ,השמלות החגיגיות של
שתי האחיות לבית טסארה ,מלקאם וסלמלאק,
הקפוצ׳ון של עללא ,השמלה השחורה של דועעא,
והמעיל השחור דמוי הפרווה של דפנה בר ציון .כל
הבגדים הללו לא הצליחו להגן עליהן .כי בגד לא
באמת יכול לשמור על חייה של מישהי ,אבל אנחנו
כן" .והמשטרה ,ובתי המשפט ,ושירותי הרווחה ,אבל
גם מערכת החינוך בה מתחנכים הילדים והילדות
שלנו :חינוך יכול להציל חיים ,לשנות את המציאות
ולתת לבגד להיות מה שנועד להיות .כסות".
"כשעמדנו מול בני המשפחה הכואבים וביקשנו
לקחת מהארון בגד שהיה משמעותי עבורה,
הבטחנו להם בעצם שנמשיך להנכיח אותה,
שנמשיך להשמיע את קולה .ואנחנו בעיקר צריכים
שתהיו איתנו .שנספק ביחד ,לילדים ולילדות שלנו,
מקום בטוח ,מכבד ואופטימי לחיות בו".

בהמשך הערב שמעו הנוכחים את הרצאתה של
לילך שם טוב ,שהגרוש שלה ,איתי בן דרור ,רצח
את שלושת ילדיהם המשותפים ביולי  .2010בשנים
האחרונות ,כחלק מתהליך השיקום שלה ,שמה
לה שם טוב למטרה להעלות את מודעות הציבור
לאלימות שאינה פיזית :אלימות מילולית ,נפשית,
כלכלית ופסיכולוגית ,אותה חוות נשים רבות ,גם
כאלו שאינן מוגדרות חלק ממעגל האלימות ואת
הסימנים המקדימים המתקיימים תמיד לפני רצח
נשים או ילדים.
"עברתי תהליך ארוך של שינוי בדפוסי חשיבה,
התנהגות וההתנהלות בחיי .שינויים אלה הביאו
אותי להחלטה למצוא משמעות לחיי על מנת לחיות

"מאחר וראיתי כי לסיפור שלי קיימת משמעות עם
ערך מוסף לחברה ,החלטתי לשתף במה שעבר
עליי לפני הנישואין ,תוך כדי ,במשבר בזוגיות –
באורות האדומים שהיו שם ולא ראיתי טרום נישואיי,
בסמוך לטרגדיה ובזמן שאחרי ובהחלטות שלקחתי
על עצמי מאז אותו יום".

משהו צריך להשתנות במשוואה

החודש מלאו  20שנים מאז שענת אלימלך נרצחה
על ידי בן זוגה לשעבר ,דוד אפוטה ,כשביקשה
להיפרד ממנו לאחר  6שנות זוגיות .ניר והדר
אלימלך ,אחיה של ענת ששמלתה הוורודה היא
חלק ממיצג "איננה עוד" ,השתתפו בערב זה.
ניר היה בן  27שכאחותו ,ענת ,נרצחה" .לאבד ילד
זה הדבר הכי נורא בעולם להורים .זה דבר שמפרק
משפחות" .אחרי המשפט שארך  10שנים ודרש
הרבה אנרגיה הבנתי שזה הייעוד שלי לעשות מה
שאני יכול כדי למנוע את הרצח הבא וכדי שתהיה
כאן חברה בריאה יותר".
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ולא על מנת לשרוד ,להנציח את ילדיי ולעזור לאחר
להתרומם למרות הקושי ,כל אדם באשר הוא"
אומרת שם טוב.

"מדוע חשובה מחאת נגד אלימות נשים? מכיוון
שיש נושאים שלא מדברים עליהם ,מכיוון שיש
נושאים שלכאורה הפכו להיות חלק מהחיים ונדמה
שאין מה לעשות ,מכיוון שאותן נשים הסובלות
מאלימות ,מילולית ,נפשית ופיסית כלואות בודדות
ומפוחדות בעולמן ,מכיוון שדי!!" אומרת סיגל מורן.
"המחאה חשובה בכדי להתייצב איתן ,לצידן ,לתת
להן כח ,לומר להן שאנחנו איתן ,לומר לעולם
ולגברים שחושבים ,שמרגישים שהכל מותר,
שאנחנו לא נאפשר זאת ,שאנחנו לא נשתוק.
אנחנו ,נשים וגברים יחדיו נתייצב לצידן ונעשה ככל
שביכולתנו בכדי למנוע את המקרה הבא .נדמה
לנו שמקרים כאלו לא קורים בסביבתנו ,אבל אני
יודעת ,משנות פעילותי הציבורית שבכל מקום ,בכל
סביבה ובכל חברה ישנן לצידנו נשים הסובלות יום
יום מאלימות ולהן אני מבקשת לומר ,אל תחששו,
אל תשתקו כי אנחנו כאן איתכן ועבורכן".

"למרות המודעות לכאורה הקיימת היום ,המספרים
בעלייה ולא בירידה .כדי לטפל בבעיה צריך
שהמדינה תירתם לעניין ותקדיש תקציבים ראויים
ופתרונות מערכתיים .יש מקום אחד בישראל
שמטפל בגברים .הגבר הישראלי הוא מצואיסטי,
מלא אגו ,שתלטן .גבר אלים פועל מפגיעות ומחוסר
הערכה עצמית וזה הולך ומתפתח עד שלפעמים
זה מגיע עד לרצח .במדינת ישראל יש רק מקום
אחד שמטפל בגברים אלימים.
בימים אלו הוא פועל להקמתו של כפר שיקומי
לנשים מוכות וילדיהן" .כשאשה חווה אלימות היא

צריכה לברוח מהבית שלה בעוד שהגבר האלים
ממשיך בחייו .הכפר יהיה מקום טיפולי שילווה את
הנשים בתהליך ארוך טווח במטרה לסייע להן
ולילדיהן בנקודה הנמוכה ביותר שלהם בחיים ויעזור
להם לצאת מהמצב הקורבני ,לתת להם חיים בזכות
עצמם ולחזק אותם .שותפתי לפרוייקט ,שחף ריבק
ואני רוצים הוא שהכפר יתפקד כמיני קיבוץ ואני
בקשרים עם התנועה הקיבוצית כדי לעבוד איתם
בשיתוף פעולה ולקבל את עזרתם ותמיכתם"
"יש כאן תופעה שפוגעת ביותר ממחצית
מהאוכלוסייה .צריך להיות כל הזמן בעשייה ,הסברה,
חינוך וענישה ולא לתת למצב הזה להמשיך .יש
המון עמותות ,כמו מסל"ן והמקלטים לנשים מוכות,
שפועלות באפס תקציב בנסיון לשנות ולסיוע לנשים,
אבל אם לא יעשו משהו מערכתי יותר לא יהיה שינוי.
משהו צריך להשתנות במשוואה".
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נקודת שוויון

שבירת
קשר
השתיקה
מרכז הסיוע בבאר שבע נוסד בשנת 1988
ומטפל ביותר מ 12-אלף פניות בשנה מכל
אזור הדרום .מסל"ן מפעיל קו חירום הפועל
בכל שעות היממה 365 ,ימים בשנה ומופעל
על ידי מתנדבות שעוברות הכשרה הנמשכת
כ 8-חודשים .מחלקת הליווי והסיוע לנפגעות
ונפגעים מטפלת בכל מגוון האוכלוסיות
המתגוררות בנגב באמצעות אנשי צוות
מקרב אוכלוסיות אלו .מדריכי מחלקת החינוך
מעבירים בכל שנה אלפי סדנאות מותאמות
גיל ואוכלוסייה מגיל הגן ועד הגיל השלישי,
במוסדות חינוך ,חינוך בלתי פורמאלי ,מקומות
עבודה ובצה"ל .המרכז פועל בדיסקרטיות
מלאה.
"כל פנייה אלינו מכילה סיפור מצמרר ,מחריד
וכואב של אונס או תקיפה מינית ,התעללות
ואלימות" אומרת ליזה ניקולאיצ'וק ,מנכ"לית
מסל"ן" .תחושות ההשפלה ,חוסר האונים,
האשמה ,הבדידות ותחושות קשות ומטלטלות
נוספות ,ממשיכות להעיק על כל נפגעת
ונפגע ולשבש את חייהם .הנפגעות והנפגעים
מוצאים עצמם מסתגרים ומפוחדים ולכן רוב
מעשי התקיפה המינית אינם מדווחים ואינם
מטופלים .הקורבנות מושתקים ,התוקף אינו
נדרש לדין וחשבון על מעשיו והחברה אינה
רוצה לדעת .קשר השתיקה מאפשר לאלימות
המינית להמשיך ולהתקיים.
פעילות מסל"ן מוקדשת לטיפול בכל הרבדים
וההשלכות של תופעת האלימות והאלימות
המינית .מכאן נגזרות המטרות המובילות
שלנו :מתן סיוע ,ליווי ותמיכה לנפגעות
ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות לצד חינוך,
מניעה והסברה לצמצום ממדי המגיפה ונזקיה
ויצירת שינוי חברתי לשבירת קשר השתיקה.
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מרכז סיוע לנפגעי
ונפגעות תקיפה מינית
ואלימות בנגב (מסל"ן)

יש מחיר לחשיפה אבל יש גם מחיר לשתיקה .אנחנו מזמינים את הציבור לבוא ולהתנדב,
אנחנו כאן בשבילך ובשבילך .נפגעת ונפגע ,לתרום לעסק החברתי שלנו וללמוד בקורסים
מוזמנים לבוא אלינו ולפתוח את הסיפור שלנו".
הכואב שלכם בסיוע וליווי אנשי מקצוע.

 /עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

equalizer.ns@gmail.com
equalizer-ns.com

נקודת שוויון  -בית לכל מה
ששווה

ואז הוא אמר
שהוא בא לבדוק אם
גם הבת שלי שבירה
אני החסרתי פעימה והיא המשיכה לחייך .הסתכלתי
טוב טוב לראות אם משהו שם השתנה ,בפנים
הנעימות ,בעוצמת העיניים ,בחיוך הקבוע שהיא
מפיצה בשבילים ,אבל לא .היו שם אותו השקט
ואותה שמחת החיים שקבועים על פניה תמיד .אני
מכירה אותה ,את פועלה ,את הכוחות והעוצמה
שלה ולא יכולתי להעלות על דעתי את התופת
שחוותה.
לפני כ 40-שנה ,תקופה של חיים שלמים ,היא
נישאה לצעיר כמוה .הכל נראה מבטיח ,היחסים
לפני החתונה היו טובים ולא היו סימנים או כתובות
על הקיר ,אבל היא לא נזקקה לזמן רב כדי להבין.
כך ,פשוט ,בלי גינוני טקס או הקדמות ,בערב
החתונה ,כשהשמחה שככה ובני הזוג התפנו
לבדוק את המתנות ולספור את הכסף ,הוא הציע
להשתמש בכסף למטרה מסוימת .היא סירבה.
זה הספיק .את הערב היא סיימה מוכה וחבולה,
מלאה סימנים כחולים ובעיקר פצועה נפשית.
ואף אחד ,לא באותו יום ולא תקופה ארוכה אחריו,
לא היה שם בשבילה ,למרות הסימנים הכחולים,
למרות השברים ,למרות הניתוחים .לא קרובים
ורחוקים ,לא משפחה ,לא חברים ולא רופאים.
לא רופאים  -היא אושפזה שוב ושוב ,השברים
בפניה סירבו להתאחות עד שנזקקה לניתוחים
חוזרים ,אבל איש לא שאל וגם אם ידע  -לא הושיט
יד.
לא קרובים  -כשסיפרה למשפחתו ומשפחתה
בקול רם ,הוכיחו אותה על כך .הרי הוא מפרנס
מצוין .מה עוד היא יכולה לרצות?
לא חברים – שראו ,ידעו ולא הצביעו על דלת יציאה.
היא הבינה בחושים צעירים וחדים שלא תהיה
לה הצלה מבחוץ ותכננה את הצניחה החופשית

שלה לבד .וכך ,ביום אחד  -היא נעלמה .היא יודעת
שחיפשו אותה ,אבל לא מצאו.
היא חייתה בארץ אחרת ,שקיבלה אותה בזרועות
קרות .אכלה מעט ,התחזקה הרבה ,עבדה במה
שרק ניתן והחליטה :שום דבר ואף אחד כבר לא
ישברו אותה .היא למדה הגנה עצמית וכשהזדקפה
מחדש ,חזרה הביתה.
היא מצאה אותו שם ,הביטה בעיניו ולא ראתה בהן
דבר .היא הודיעה לו שחזרה ,אבל לא אליו והוא,
לאורך זמן ,סירב לשחרר אותה .הוא זה שעליו
לשחרר ,היא אשתו והוא בעלה .במקרים מסוימים
המלה "בעל" אינה מקרית :היא רכושו ,היא שלו
לעשות בה כרצונו .ברצותו  -תהיה ,ברצותו  -תחדל
וגם מכך השתחררה.
היא לא שמעה אודותיו או ראתה אותו כמה שנים.
טיפלה בעצמה ,לימדה את עצמה חיים ללא פחד,
הכירה גבר חם ,נעים ואוהב והביאה אתו לעולם חיים
חדשים .השמש זרחה מעליה על החיוך שלא נעלם.
ואז ,יום אחד ,הוא הופיע ברחוב .חיפש אותה
ומצא .עגלת התינוק היתה ביניהם .הוא הסתכל
בה ,הסתכל בחיים התמימים הישנים בה שנת
ישרים ,חייך ואמר בשקט" :באתי לבדוק אם גם
הבת שלך שבירה".
היא לא זוכרת הרבה ממה שאירע שם .היא קיבלה
הזדמנות ליישם את מה שלמדה בקורס ההגנה
העצמית ועשתה זאת .מאז לא ראתה אותו עוד.
יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות כלפי נשים
חל ב 25-בנובמבר מדי שנה ,מאז שהוכרז ע"י
האו"ם ב .1999-זהו יום בינלאומי ולכן שהעניין ברור:
אלימות כלפי נשים היא תופעה חברתית שחוצה
גבולות ,מגזרים ותרבויות והיא כוללת כל מעשה
אלימות המופנה כלפי אשה מכיוון שהיא אשה.
אלימות נגד נשים יכולה להיות פיזית ,נפשית ,מינית,

פסיכולוגית – מעשה או איום בלבד והיא יכולה לכלול
גם שלילת חירות ,או כפייה לעשות מעשים בניגוד
לרצונה של האשה.
בעיני ,הבעיה הגדולה בנושא זה היא שאלימות נגד
נשים נתפשת כבעיה נשית .בכנסים ובהרצאות
העוסקים בנושא מדברות בדרך כלל נשים לקהל
של נשים .מעגלי האלימות לא יפסקו עד שהשיח
יהפוך לכללי.
אחת הסיבות העיקריות לתופעת האלימות נגד נשים
היא הדרך שבה מעוצבת הגבריות ברוב החברות
בעולם .אין-ספור מסרים מועברים לגברים לאורך
חייהם ובכל מקום ,מילדות ונערות ועד בגרות :תהיה
חזק ,הילחם על מקומך ,שמור על רכושך ,פרוס
את חסותך ושבטך על האשה .מעמדן של נשים
נחות לאורך ההיסטוריה ,ודאי בחברות שבטיות
ופטריארכליות אבל גם כאן ,אצלנו ועדיין יש צורך
בחקיקה האוסרת אלימות נגד נשים כדי שמישהו
בכלל ישים לב לכך שהיא קיימת.
מטרתה של אלימות נגד נשים היא כמעט תמיד
זהה :השגת שליטה ,צייתנות וכניעה של האשה
שאליה מופנית האלימות .ההשפעה לטווח ארוך
קיימת  -בחינוך הילדים ,באמון כלפי החברה,
בהסתגרות.
כניעה.
במקרה שלה ,המטרה לא הושגה .היא לא נכנעה .די
להסתכל בעיניה כדי לראות את הכוחות האדירים,
את השמחה ,את הבחירה בחיים.
לא כל אחת יכולה לעשות זאת בכוחות עצמה.
הסתכלו מסביבכם .גם היא מכאן ,מהשביל ,מהגן,
מהגינה ויתכן שגם היא זקוקה לרשת ביטחון,
למלה ולהכרה במצבה .זה יכול להיות עולם ומלואו
בשבילה ובשבילכם.
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מקומפגש לבריאות

 /רונה פויירינג ,רכזת קידום הבריאות ,האגף לשירותים חברתיים

זרקור לחינוך בגיל הרך

 /חנה רוטבלט ,מנהלת מחלקת הגיל הרך

העיקר משפחה
וחברותא!

בתיה דויטש ,חברת קיבוץ חצרים
מנחת קבוצות לשיפור הזיכרון.
batiadeutsch@hotmail.com

בתיה דויטש
של תשבצים וסודוקו ,קריאת ספרים ,לימוד של
השפה הסינית ,למשל ,או נגינה בפסנתר .אנחנו
פרופ' משה בר הוא מומחה בעל שם עולמי לחקר מקווים שכך נמצא מזור לדמנציה – המחלה
המוח .נושא המחקר העיקרי שבו מתרכזת מעבדתו המתבטאת בהידרדרות בזיכרון ,אבל מהמחקרים
החדשים כיום עולה שכדי להתמודד עם הירידה
הוא הירידה בזיכרון בקרב מבוגרים.
בזיכרון נדרש לא רק "לאמן את המוח" באמצעות
אחרי  17שנים בארה"ב ,החליט פרופ' בר לעזוב לימוד ,אלא גם לשלב שינויים באורחות החיים.
את מנעמיה של אמריקה ולחזור ארצה ,כדי להיות
כאן עם בני משפחתו ,מכריו וידידיו מימים עברו .התחושה שלי ושל חוקרים רבים אחרים שעוסקים
בסוף  2011מונה לראש המרכז לחקר המוח כיום במוח האנושי היא ,שקריאת ספרים ,לימוד
השפה הסינית ,פתרון סודוקו או משחקי ברידג'
באוניברסיטת בר-אילן.
פעם בשבוע אכן עוזרים  -אבל זה אינו מספיק
מתברר ,לדבריו ,שעם כל המותרות שמאפשר אורח ומביא תועלת מוגבלת בלבד .מה שכן – וזו תגלית
חיים אמריקני ,מה שחסר שם לישראלי הטיפוסי חשובה מאד – המלחמה באובדן הזיכרון משיגה
הוא החברים והמשפחה" .בארה"ב אתה נמצא תוצאות משמעותיות יותר כשמתחזקים קשרים
למעשה לבד" ,אומר פרופ' בר ומסביר" :במשך חברתיים ומצויים בפעילות חברתית.
שנים רבות למדתי להסתדר לבד ,לעבוד ולבלות
הרחק מחברים אמיתיים ,קרובים ומשפחה ,אבל מתברר שמבוגרים הנוטים להסתגר בבית ואינם
אחרי שנים של חיים כאלה ,פתאום הבנתי שמה יוצאים לפגוש חברים ומכרים על בסיס קבוע,
שאני חוקר במעבדת המחקר שלי באוניברסיטה מאבדים את הזיכרון שלהם בקצב מואץ – ואין
מתבטא גם בחיי הפרטיים .הבנתי שאם לא אחזור זה משנה אם יפתרו חידות ותשבצים .מספיק
לקרבתם הממשית של חברי הוותיקים ומשפחתי ,להסתכל בעיניים המבריקות של אותם אנשים
מבוגרים כשהם חוזרים לבתיהם מפגישות עם
זה יפגע בסופו של דבר בתפקודי הקוגניטיבי.
משפחה – נכדים ,ילדים ,מכרים וחברים ,כדי להבין
כפי שהמחקרים המסורתיים והמוכרים לימדו אותנו ,עד כמה האינטראקציה החברתית הזו חיונית .אנחנו
אנחנו והורינו הקשישים חושבים שאנחנו יכולים שוכחים לפעמים שהאדם הוא חיה חברתית ויחסים
לפתור את בעיית הירידה בזיכרון רק בעזרת פתרון וקשרים עם בני אדם אחרים חשובים לא רק כדי
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להעביר את הזמן בנעימים ,אלא גם כגירוי למוח
וככלי לשיפור הזיכרון.
לאחרונה מצטברים עוד ועוד דיווחים ממחקרים
מדעיים על אזורים מוחיים שהם מפותחים יותר אצל
אנשים שמתחזקים רשתות חברתיות ושמוחם של
אנשים אלה פלסטי וגמיש יותר בתפקודיו וביכולת
הלמידה שלו".
הפתרון הוא משפחה וחברותא! הכל במשפחה
וחברותא! לאכול במשפחה וחברותא ,לבלות
בחברותא ,לקרוא ספרים ולדבר עליהם בחברותא,
לשחק משחקים בחברותא ,לטייל בחברותא ועוד
ועוד ...הכל בחברותא!
שמרו על משפחתכם וחבריכם ,כי זה חשוב
לבריאותכם!
לקריאה נוספת:

http://www.haemek.yifat.k12.il/0/D23/
dem.pdf

קיר טיפוס וחצר
מוטורית
גן "זית" הוא גן טרום-טרום-חובה בקיבוץ בית קמה.
בגן "זית" חשוב לנו לשמור על אקלים מיטבי,
אקלים רגוע ,המאפשר לילדים התנסויות מגוונות
במגוון תחומים החשובים להתפתחותם.
צוות הגן ואני רואים חשיבות רבה בפעילות גופנית
מגוונת מסיבות רבות:
• ניתוב עודף אנרגיה לאפיקים חיוביים.
• עידוד אורח חיים פעיל ובריא ואהבת הספורט.
• פיתוח מיומנויות המוטוריקה הגסה.
• חיזוק שרירים ושיפור היציבה.
לשמחתי הרבה ,כאשר קיבלתי על עצמי את
ניהול הגן קיבלתי גן גדול ומרווח ,בעל חצר גדולה
ומאובזרת ,המאפשרת מרחב נפלא לפעילות
מוטורית מגוונת.

צוות הגן ואני ראינו כמטרה את פיתוח החצר
המוטורית (חצר המיועדת לפעילות גופנית בלבד).
החצר כוללת עמדות קליעה לסל ,סולמות לטיפוס,
מסלולי חביות וצמיגים לעידוד פעילויות המשלבות
שיווי משקל ,קפיצה ,עלייה וירידת מדרגות.
במסגרת פיתוח החצר השנה החלטתי שבנוסף
להרחבת המגוון של מסלולי הצמיגים אקים מעין
קיר טיפוס על גבי הקיר החיצוני של הגן.
מדוע דווקא קיר טיפוס?
כחובבת טיפוס ,אני מכירה ביתרונותיו של ספורט
זה  -ספורט המשלב מיומנויות של ריכוז ,תכנון
תנועה ,קואורדינציה ,שיווי משקל וחיזוק שרירים.
הפרויקט יצא לפועל בשיתוף מספר גורמים:
• הירתמותם של הגורמים הרלוונטיים בבית
קמה :הדס ,רכזת הגיל הרך ,שנתנה את התקציב
הנדרש וסמיון הנגר ,שעזר ברכש והתאמה של
לוחות העץ ,הברגים וכיוצא בזה.
• הירתמות מדהימה של קבוצת הורים מהגן,
שהגיעו בבוקר יום שישי מצוידים בכלי עבודה,
ידיים טובות והמון נכונות להקים את הפרויקט.

החצר המוטורית שלנו וקיר הטיפוס הם כיום אזור
פעיל בגן ,שאהוב על הילדים .הילדים פעילים בו
מאוד ומשפרים את מיומנויותיהם.
אני מצפה לראות כיצד ישתפרו מיומנויותיהם של
הילדים לאורך השנה ובטוחה שנרווה מהם נחת.
צוות הגן:
רון חטב ,רנה ריקמן ,עינב סבג ,יעל מחבתי
גננת – מיכל חסון
גננת משלימה – דנה אורה

גיליון מס 249 .דצמבר 17 | 2017

מקומפגש לעיצוב /

שירלי רוט

שירלי רוט
052-8105513

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

שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

טיפים חשובים
בתכנון המטבח
המטבח ,המטבח ...לא אגזים אם אומר
שהוא האזור החשוב ביותר בבית לתכנון.
מדוע?
הוא חלק מהחלל הציבורי של הבית וברוב המקרים
רואים אותו כמעט מכל מקום .לכן תכנונו ועיצובו
חייבים להשתלב במבנה הבית ובגווניו.
אין כמוהו בהתאמה אישית לדיירי הבית.

אז על מה לשים דגש כשמתכננים
מטבח?
קודם כל ,זכרו לטפל בתכנון המטבח מוקדם ככל
שניתן.
תכנון מוקדם בשלבי השיפוץ או הבניה הראשונים
יאפשר לשלב את המטבח בצורה הטובה ביותר.
פעמים רבות שינוי אדריכלי קטנטן יוצר שינוי
משמעותי מאוד למטבח ולמראה של כל אזור
הסלון ופינת האוכל .ככל שמתייחסים לכך מוקדם
יותר ,כך פשוט יותר לבצע וגם עולה פחות.

שטחו מוגבל ולכן נדרש תכנון חכם כדי לנצל חלום ה"אי" במטבח:
כל פינה בו
האם פינת אכילה במטבח חשובה לנו לארוחות
עלותו גבוהה יחסית להוצאות הבניה או השיפוץ היומיום? אם כן ,ננסה למצוא לה מקום ,אך לא
ולכן כדאי להשקיע בתכנון ,בעיצוב ובבחירת אנשי בכל מחיר .אם הבית אינו גדול ופינת האוכל קרובה
למטבח ,לפעמים חבל להקצות מקום לאי ,כי זה
המקצוע המתאימים לביצוע.

עלול לבוא על חשבון מרחב תנועה חשוב במטבח
או אחסון.
תאורה נכונה:
יש לתכנן תאורה מעל משטחי העבודה ולא רק
במרכז המטבח .תאורה במרכז המטבח בלבד
עלולה ליצור צל על משטח העבודה .תכנון
התאורה ,כמובן ,הוא גם עניין עיצובי.
אם יש "אי" ,כדאי לתכנן תאורה במרכזו .מבחינה
עיצובית ,פעמים רבות נכון לרכוש גוף תאורה
תלוי מהתקרה ,כדי ליצור הפרדה קלילה בין אזור
המטבח לשאר אזורי הבית.
לסיכום הנושא של תכנון המטבח  -שתי נקודות
חשובות עיקריות :תכנון נכון וממוקד ועיצוב
שישתלב עם שאר הבית.
שלכם תמיד ,שירלי

עמותת ותיקי בני שמעון ומעברים נגב הסדנה תתקיים בתאריכים25/1 ,18/1, 4/1, 28/12 :
צפוני מזמינים אתכם לסדנה ייחודית!
בין השעות 18:00-21:00

אם אתם צפויים לפרוש מעבודתכם או
שכבר פרשתם ועדיין לא מימשתם את
זכויותכם

זה הזמן לקבל את המידע בתחום הכלכלי-
פיננסי ,אישי -חברתי והתעסוקתי.
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במתחם המועדון "שביל הזהב"
לפני מבואות הנגב,
בקיבוץ שובל
לפרטים והרשמה :הדס טרנטו
050-5547444
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מקומפגש ספרותי /

הבז /

מבט נשי /

שניר פלג

ג'"א בייקר

פאסיב
אגרסיב

הוצאת כרמל ,מאנגלית :עודד וולקשטיין

ג'ון אלק בייקר ( )1987-1926היה אנונימי לחלוטין
לפני הופעתו של הספר "הבז" בשנת .1967
אחרי הצלחתו של "הבז" פרסם בייקר רומן נוסף
בשם "גבעת הקיץ" ונשכח עד הוצאתו המחודשת
של "הבז" באנגלית בשנת .2005
"הבז" הוא ספר שונה מכל דבר אחר שתקראו
או שקראתם .אין בו עלילה של ממש ,אבל הוא
מרתק את הקורא מתחילתו ועד סופו .מדובר,
קודם כל ,בכתיבה שמזכירה שירה הרבה יותר
מפרוזה .היא לירית בצורה שלא אפיינה כתיבת
טבע לפני כן והספר ,שמתחיל כתיעוד רגיל של
צפר העוקב אחר מושא המחקר שלו ,הופך לתיאור
טבע חסר תקדים.
החיבור המיסטי והטבעי כל כך לטבע של אדם
שיוצא לחקור ולעקוב אחר ציפור ללא אמצעים
טכנולוגיים מלבד משקפת ,כמעט ונשכח בימינו.
כיום גם בטיולים אנשים צמודים לטכנולוגיה
ולמכשירים האלקטרוניים ואינם יוצרים חיבור
אמיתי עם הטבע ,השקט והרוגע .משהו מכל זה
הולך ונעלם עם השנים.
קריאה של "הבז" מעוררת נוסטלגיה מיוחדת ,מין
געגוע למי שהכיר את הימים נטולי הטכנולוגיה
צמודת היד ,שטייל וצפה בציפורים ,או הסתתר כדי
לראות ולו לרגע קט שפן סלעים ,דורבן או אולי נמר
במדבר יהודה ,ללא הפרעות וללא הסחות דעת.
מדובר באותו שקט ,אותו חיבור ,אותה היכולת
להיות חלק מדבר אורגני שאנחנו חלק ממנו ,אבל
קצת שכחנו את זה.
אחד הדברים המרתקים בספר הזה הוא נוכחותו
של המוות כמעט בכל מקום .המוות נמצא בכל
עמוד ועמוד וכמו בספר מתח ,אינך יודע מתי ישוב
ויופיע .אנחנו יודעים שתיאורי השמיים הרגועים
והנוף המלהיב טומנים בחובם רגעים בלתי צפויים
של הרג ומוות ,אבל כל היופי מתבטא בכך שזהו
הטבע .הטבע טומן בתוכו מוות וחיים גם יחד .אנחנו
חיים וסופנו אינו ידוע  -לא הזמן ,לא המקום ולא
הדרך שבה זה יקרה.
המתח הטבעי הזה נמצא בכל עמוד בספר ותיאורו
על ידי בייקר פשוט יפהפה.
"שתי ציפורים הרוגות על הגדה :שלדג גמדי
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תמר אליהו

וחרטומית ביצות .החרטומית שכבה שקועה
למחצה בעשב המוצף ,חתומה אפילו במותה.
השלדג זהר מתוך הבוץ על שפת הנהר כמו עין
נוצצת .הוא היה עטוף בבלויי דמו ,מוכתם בצבען
הדמי של רגליו הגוציות ,שהיו נוקשות ואדומות
כמקלות שעווה ,קר באדוותיו הלוחכות של הנהר.
הוא היה ככוכב מת ,שאורו עוד עומם בירוק וטורקיז
במורד שנות אור ארוכות".
זו היכולת שלנו לא רק לראות מה קורה מסביבנו,
אלא גם להקשיב באמת לכל מה שקורה.
ואכן ,המוטיבים העיקריים בספר הם ההתבוננות
והיכולת לשים לב לפרטים ובייקר מקשיב .הוא לא
רק מקשיב לבז ,אלא חי אותו ומתחבר אליו ,עד
שהם הופכים כמעט לדמות אחת ,ישות מחוברת
ששני מרכיביה תלויים זה בזה.
ואף ניזון ממנו.
חוש הראיה אינו החוש היחיד הבא לידי ביטוי בספר.
בייקר חי את הבז ואת הטבע מסביבו כמעט בכל
מובן .הוא טועם את טרפו של הבז ומנסה להרגיש
מה שמרגיש הטרף .האוזניים חדות ורגישות לכל
רעש ורחש מסביב והספר כולו עובד על כל
החושים ,הן עבור הכותב ,שמנסה להעביר זאת
בכתיבתו והן עבור הקורא.
אחת המעלות שציינתי בתחילת המאמר היא
יכולתו של בייקר לא רק לשים לב לפרטים הקטנים,
אלא גם לתעד אותם.
בייקר מתעד כמעט כל מה שקורה בדרכו  -את
הנוף לפרטי פרטים בדרכו הלירית ,את הציפורים
למיניהן ואת בעלי החיים בטבע ,את רחש הרוחות,
רשרושי העלים ואת קולות הציפורים וצבעי הטבע.
אין דבר העובר בדרכו של בייקר שאינו מתועד
בצורה מרשימה.
היכולת לשים לב לפרטים הקטנים היא מעלה
חשובה .כשעלינו לצפות במה שקורה סביבנו,
אנחנו מתנתקים מהאני ומודעים לכל דבר שעובר
דרכנו ,מרחיבים את אופקינו ,מתנתקים ממחשבות
ומדאגות ,מפחדים ופשוט הופכים לחלק מהסביבה.
בהקדמה לספרו מטיף בייקר לקורא שאולי זו
ההזדמנות האחרונה שלנו לראות את הטבע
במלוא הדרו .בתקופתו של בייקר היו הבזים
באנגליה בסכנה ממשית בשל ריסוסים והרעלות

והוא כותב על זה כך:
"במשך עשר שנים עקבתי אחר הבז .הוא אחז בי
כדיבוק והיה לי כגביע הקדוש .עכשיו כבר הלך .תם
המרדף הארוך .נותרו מעט בזים ,יוותרו עוד פחות,
אפשר שלא יהיו כלל .רבים מתים על גבם ,מוכי
שיגעון הם נאחזים בשמים בפרכוסיהם האחרונים,
גמורים ,נשרפים באבקה המזוהמת והבוגדנית של
הריסוס החקלאי .לפני שיהיה מאוחר מדי ניסיתי
לשוב וללכוד את יופיה הבלתי רגיל של ציפור זו
ולמסור את פלא הארץ שחיה בה ,ארץ שלדידי
היא שופעת ומרהיבה כאפריקה .זה עולם גווע כמו
מאדים ,אך עודו זוהר".
לא נוכל להסיר אחריות מגורלם של בעלי החיים
והטבע המרהיב שנשקף למולנו .אנחנו חייבים
להבין זאת.
הטבע ,החיים בו והיופי הנשקף ממנו ,כפי שהוא
נשקף בספר זה ,הם אולי הדברים החשובים
ביותר שצריכים לעמוד לנגד עינינו ,כמין אנושי
שרוצה בעולם טוב יותר ,עולם שבו בזים מרחפים
בחופשיות ונהנים מהטבע ,כפי שאנחנו נהנים
מיופיים של הבזים ,מאצילותם ומאכזריותם.
עולם שבו נוכל ללמוד מהטבע ,ללמוד להקשיב
ולהבין טוב יותר.
הטבע הוא בית הספר הגדול ביותר של האדם
מאז ומעולם.

כשנפגשנו ,שנים אחרי שחלקנו חדר משותף ,היא
חיבקה אותי חיבוק לא שגרתי .זה לא היה חיבוק
של געגוע .הבנתי מיד ולא היה צורך להוסיף מילה
מעבר לכך .דמעות זלגו מעיני כשנזכרתי בימים
שבהם היא שאגה לעברי שזה ממש לא מעניין
אותה מה אני חושבת עליו או על החברים שלו
ושכדאי שאתקדם ,כי הקנאה עוד תאכל אותי.
התקדמתי .כל כך רחוק התקדמתי ,עד שלא היה
לי מושג על הזוגיות שנמשכה גם במהלך השירות
הצבאי .לא הופתעתי לשמוע כיצד הפך לכוכב
שבחבורה  -בחור כריזמטי ,שרמנטי ,כזה שתמיד
ידע לומר את הדבר הנכון ,מסובב ראשים ובעל
לשון חלקלקה.
כולם חיבבו אותו ,חוץ ממני.

מבט גברי /

בואו נאמר שהזדמן לי להיות באזור במהלך התקף
זעם שלו .נכנסתי לחדר וקיוויתי שהעובדה שאני
בחלוק רחצה וכפכפים תבהיר שזה הזמן שלו
לצאת.
"סתם עובר עליו יום רע" ,היא אמרה לי בביטול.
שנים רבות כל כך חלפו מאז ואני זוכרת היטב
מה עניתי" :אם כך נראה יום רע שלו ,כשאתם
שלושה חודשים ביחד ,כדאי שתתחילי להתרגל
ללכת יחפה"...
עכשיו אנחנו במפגש קצרצר בכנס העצמת נשים
ואין לנו זמן רב מדי להשלמת פערים" .איך ידעת?"
היא שואלת אותי בלי הכנה מוקדמת.
האמת היא שלא ידעתי .סתם הרגשתי שמשהו
פה לא נכון.
היא דומעת שוב ומספרת על זוגיות שנמשכה שנים
ועל התעללות שלא תמיד היתה קולנית ומובהקת.
על זוגיות מקטינה ,מביישת ועל קול שמלווה אותה
בכל רגע" :מי יאמין לך? הוא בא ממשפחה טובה,
אמא שלו מחבקת נפלא ,אבא שלו הוא האדם
הכי חם שתכירו .מי יאמין לך? גבר שיש לו הכל...
ומה את?"
הרבה לפני הצעקות והרמת היד ,היתה שם אלימות

שקטה ,מילולית ,פוצעת לא פחות.
כי הרי מבחוץ ,טרור ושליטה נראים לעיתים מטעים
ודומים מאד לאהבה.
"התאמצתי להיות מאושרת" ,היא מספרת.
"מושלמת במראה ,מושלמת בעבודה ,מושלמת
בהסתרה".
שנים אחר כך היא עדיין רועדת ,כאילו אינה מצליחה
לקבור את הזיכרון מספיק עמוק .ואני דומעת איתה,
כי כל כך ברור לי שבדרך ודאי היו כל הסימנים.
היה מי ששמע ,מי שחשד ,מי שצפה בה מקטינה
את עצמה ,מי שקיבל בהכנעה את "הכל בסדר"
ו"זה סתם עוד יום רע".
אני דומעת ,כי ודאי חלק מהמעשים והדברים
הפוגעים הן אותן התנהגויות נפוצות בקרב גברים
שהחברה מעודדת  -כשנשים מסרבות לחיזורים,
כשהן הולכות ברחוב ,עומדות בתור צפוף במרכול
או מבלות בפאב שכונתי ,הן זוכות להערות במקרים
מסוימים גם למגע ואתם ,השתיקה שלכם רועמת
ואלימה לא פחות" .פאסיב אגרסיב" אני קוראת לה.
איפה אתם בשיחות של "איך הייתי עושה לה טובה,
איזה כוסית ?"...איפה אתם ברגעים הללו ,שבהם
אשה הופכת לחפץ ואתם עוברים לדקת דומיה?

כפיר לוי

אלימות

כאדם נורמטיבי ,דהיינו  -עובד בעבודה מסודרת,
נשוי ואב לילדים ,אני מודה שלא יוצא לי לחשוב על
הבעיות הכלליות של העולם הדרות בכפיפה אחת
עם עצם היותי כפי שהוגדר לעיל .מאז שהתבקשתי
לחוות דעה בעניין האלימות בכלל והאלימות נגד
נשים בפרט ,אני מנסה לנסח לעצמי את העמדה
שלי ,מעבר לאוטומט שאומר :אלימות זה רע !!!
ומעבר לתובנה החדה שהועברה אלי בדמות פליק
הגון על הישבן ,אחרי שנודע לאמי שבנה בן החמש
הפליא את מכותיו באחד מחבריו לגן בארגז החול.
אותה תובנה אמרה" :אם תרביץ למישהו ,תחטוף
בחזרה ממישהו יותר חזק" .רק כדי לחדד את
הבנת האירוע ,כדאי להזכיר שבילדותי ד"ר קדמן
עוד לא היה דוקטור ,פליק בישבן נחשב כאמצעי
חינוכי לגיטימי.

היום המציאות השתנתה ,או לפחות התפיסות
החינוכיות השתנו .הפליק כבר לא אתנו ,זאטוטים
בני חמש כבר לא רבים בארגז החול ואם הם כן,
אז מי שתחטוף תהיה הגננת ...ככה זה כשלכל
זאטוט יש סמארטפון עם חיוג מקוצר לד"ר קדמן
והורים שנשבעו לא להחטיף לעולם למלאך שלהם
פליק על הישבן.
אז איך הפכנו לחברה אלימה כל כך? האם
הפכנו ליותר אלימים מבעבר? או שמא הפתיחות
התקשורתית ,הביקורת החברתית והמודעות
הגוברת לנושא ,מעצימים משהו שמלווה אותנו
משחר היותנו בני אדם?
לדעתי ,התשובות נמצאות בגוף השאלות .לא
הפכנו לאלימים יותר ,לא כחברה ולא כפרטים.
האלימות טבועה בנו משחר ההיסטוריה ,עוד
מסיפורי בראשית .תחשבו על זה :עוד לא עבר
דור אחד מזמן הגירוש מגן עדן וכבר אלוהים עסוק
בחקירה פלילית בגין רצח .ההבדל הוא שאז לא
היו אינטרנט ,חדשות או כל סוג כזה או אחר של
מדיה ובטח שלא היו הדלפות מחקירות ולכן אנשים
לא ידעו ואם ידעו  -שתקו.

היום יודעים ולשם שינוי ,לא שותקים .הכל יוצא
החוצה .הכל מתועד והאשם נתלה בכיכר העיר
עוד לפני שהוכחה אשמתו .אלימות כבר אמרנו?
לא הפכנו לאלימים יותר .הפכנו לצדקנים,
המסתתרים מאחורי אצבעות מאשימות ומעמידים
פני צדיקים אל מול הרע ,האלים והמושחת .אין
הצדקה לאלימות מכל סוג שהוא .כל מקרה של
אלימות ,פיזית או מילולית ,נגד נשים וילדים ובכלל,
הוא חמור וטוב שכחברה אנחנו מוקיעים בכל פה
ואף במעשים את הנגע הזה .אבל ,ופה מסתתר
אבל גדול .כפרטים ,אנחנו לא עושים די כדי למגר
מתוכנו את הרע הזה ,בכל אחד מאתנו קיים הצד
האלים ,שמתפרץ ועולה מעל פני השטח בדיבור
או במעשה .הרי כולנו נצקצק בלשוננו אם יודיעו
בחדשות שגבר אלמוני מואשם בהכאת אשתו
וילדיו ,או שאשה נרצחה על כבוד המשפחה .חלק
מאתנו ינודו בראשם וימלמלו" :מה לעזאזל קורה
פה? איזו חברה הפכנו להיות?" וזה יעשה תוך
הידחפות חצופה וללא איתות לנתיב השמאלי
וגידוף של הנהג שמפריע לנו בדרך .ואם זו נהגת,
אז בכלל ...אלימות כבר אמרנו?
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מקומפגש חוקי /

שחר ויוסי בהיר

הפועל באר שבע
בני שמעון

עו״ד מיכאל בן ברוך

תביעת עובד
כנגד המעביד
אחת השגיאות הנפוצות שבהן אני נתקל בעבודתי,
היא המחשבה כי ברגע שאדם נפגע בתאונת
עבודה ,ניתן מיד לתבוע את הביטוח של המעביד,
ללא קשר לשאלה האם היתה רשלנות או אשמה
מצדו של המעביד.
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מאוזן:

אלוף ישראל בטניס לגילאי .14
ראש המועצה התשיעי.
תושב המועצה ששמו כשם כלי נגינה.
בעלי תחנת הדלק בצומת בית קמה (ש"מ).
אתר ארכיאולוגי באזור המועצה.

מאונך:

 .2חברה רוסית שיש לה שותפות עסקית באחד
מיישובי המועצה.
 .3ממבצעי מלחמת העצמאות בנגב.
 .4מנהל המחלקה ההמטולוגית בבית החולים
"סורוקה".
 .7להקת מחול שנקראה על שם חברותיה.
 .7מנהל "מבואות הנגב" לשעבר" (ש"מ).
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תשבץ מקומי /

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי ,חוות
דעת ,או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד .האמור
אם כך ,עובד שנפגע יהיה זכאי לפיצוי ממעבידו ,אם לעיל אינו אלא תיאור כללי ובלתי מחייב של הנושא.
יוכיח כי המעביד התרשל כלפיו ובכך גרם לתאונה
ולנזק שבעקבותיה .לאחר קביעת אחריותו של הכותב הוא עורך דין במשרד עו"ד "צילי עמיר",
המעביד ,יפנה בית המשפט לבחון את מלוא הנזקים העוסק בדיני ביטוח ,נזקי גוף ורשלנות רפואית.
שנגרמו לעובד ,לרבות הפסדי השתכרות בעבר פרטים ליצירת קשר :טל'08-9949000 -
ובעתיד ,העזרה שנדרש לה ,ההוצאות הרפואיות דוא"לmichael@amirlaw.co.il -

1ח

מחזור  :3סוף סוף ניצחון!
לאחר שני הפסדים במחזורים הראשונים של
הליגה הלאומית השיגה קבוצת הכדורסל הפועל
ב"ש/בני-שמעון ניצחון חוץ חשוב ,78:63 ,מול
הפועל כפר-סבא .המשחק שנערך ביום שלישי,
 ,31.10היה צמוד ברובו .הרבע הראשון הסתיים
בתוצאה  20:15לב"ש/בני שמעון ,במחצית היתה
התוצאה  34:32לכפר סבא וברבע השלישי
 -55:53לב"ש/בני שמעון .ברבע האחרון זה כבר
היה סיפור אחר .ב"ש/בני-שמעון הציגה דקות
טובות .הזר סטורם וורן ,שהציג משחק חלש עד
שלב זה ,התעורר בזמן ,המתאזרח טוני יאנגר תרם

מחזור  :4ממשיכים לנצח
הפועל ב"ש/בני שמעון רשמה ניצחון שני ברציפות
העונה וניצחון ראשון בבית על עירוני רעננה
הקשוחה בתוצאה  .74:62המשחק ,שנערך
ביום שלישי ,7.11.2017 ,באולם הקונכייה ,היה
בשליטתה של קבוצת ב"ש/בני שמעון לאורך כל
שלבי ההתמודדות .הרבע הראשון הסתיים בתוצאה
 ,20:17עם יכולת טובה של אנדל קומברבאץ'.
הרבע השני היה מהוסס יותר ונגמר בתוצאה 39:29
לב"ש/בני שמעון ,עם התעוררות של אור סולומון
ששלט ברחבות .ב"ש/בני שמעון פתחה בסערה
את הרבע השלישי והשיגה את יתרון השיא שלה
במשחק  .47:29 -רעננה לקחה פסק זמן בהול,
חזרה ממנו טוב מאוד וצמצמה עד להפרש 4
נקודות .53:49 ,המשחק נעשה מתוח עד דקה
וחצי לסיום ואז ,ברגע האמת ,היתה רק קבוצה
אחת על המגרש.
קלעים מובילים :אנדל קומברבאץ'  ,21אור סולומון
 17ועדי כהן סבן  .15בלטו ברעננה :לביא  17וגיבנס
 .16ב"ש חסרה את הזר הבולט שלה ,סטורם וורן
(פציעה ביד) ואת דזי ברמור ג'וניור ,המתאזרח
החדש.

כאמור ,להבדיל מהתביעה כנגד המוסד לביטוח
לאומי ,שם אין חשיבות לשאלה מי אשם בתאונה,
במקרה של תביעה המוגשת כנגד המעביד ,יש
חובה להצביע על אשם מצדו של המעביד .אשם
כזה יכול להימצא בהתנהגות רשלנית ,כגון יצירת
סביבת עבודה שאינה בטוחה ,הפרת תקנות בטיחות
בעבודה כגון אי אספקת ציוד ,היעדר הדרכה לעובד
ועוד כהנה וכהנה התנהגויות המציבות את העובד
תחת סיכון.

אף על פי שאין בידי נתונים סטטיסטיים ,אינני
חושש לומר שברוב מכריע של תאונות העבודה
ניתן להצביע על אחריותו של המעביד לתאונה,
כך שבכל מקרה שבו נפגע אדם בעבודתו ,לרבות
במקרים של מחלות מקצוע ,אמליץ לו לפנות
לקבלת ייעוץ משפטי בנוגע לזכויותיו.

חשוב לציין ,שתביעה המוגשת למוסד לביטוח לאומי
אינה מחליפה את התביעה כנגד המעביד וניתן
לתבוע את המעביד בנוסף לתביעה כנגד הביטוח
הלאומי ,אלא שעובדים רבים אינם מודעים לזכות
זו ומסתפקים בזכויות הניתנות להם ע"י המוסד
לביטוח לאומי.

פתרון לתשבץ
מגליון :248

מחזור  :2הפסד במשחק הבית הראשון
לאחר משחק מותח וצמוד עד השנייה האחרונה,
הפסידה קבוצת הפועל ב"ש/בני-שמעון בכדורסל
במשחק הבית הראשון של העונה ,שהתקיים
ביום רביעי ,25.10 ,באולם הקונכייה בבאר שבע,
לקבוצת מכבי קריית-גת ,בתוצאה הכואבת 79:78
(תוצאת המחצית  31:30 -לקריית-גת)
הפועל ב"ש/בני-שמעון כבר הובילה ביתרון מבטיח
של תשע נקודות עם סיום הרבע השלישי (,)58:49
אך נתקפה שוב בסימפטום של חוסר ריכוז ברבע
האחרון ואיבדה את המשחק .הקלעים הבולטים
בב"ש היו אנדל קומברבץ'  22ואנתוני פישר .16
אצל האורחים מקריית גת בלטו קדריק מייז 23
ונמרוד טישמן .18

שתי שלשות רצופות למאמץ הקבוצתי והפער
הלך וגדל .משם כפר סבא כבר לא יכלה לחזור.
הקלעים האדומים הבולטים :אנדל קומברבאץ'
 ,19אנתוני פישר .18

מחזור  :5ניצחון שלישי ברציפות!
הפועל ב"ש/בני שמעון ממשיכה במומנטום הטוב
שלה עם ניצחון שלישי ברציפות .אמנם ניצחון
דחוק על חודה של נקודה ( ,)83:82אך בהתחשב
בעובדה שמדובר במשחק חוץ בכפר בלום ,מול
הפועל גליל עליון/צפת ,זהו ניצחון גדול.
המשחק שנערך ביום שלישי ,14.11.2017 ,היה
צמוד עד לשניות האחרונות .הרבע הראשון
הסתיים בתוצאה  33:26לטובת הצפוניים.
הרבע השני כבר היה הרבה יותר טוב מבחינת
האדומים והמחצית הסתיימה בתוצאה 45:41
לב"ש/בני שמעון .כששחקני גליל עליון קולעים
רק  8נקודות ברבע כולו .הרבע השלישי נמשך
באותו הקצב .בכל פעם כשקבוצת ב"ש/בני שמעון
ניסתה לברוח ,הצליחה קבוצת גליל עליון לשוב
ולצמצם את ההפרש .הרבע הסתיים בתוצאה
 63:57לדרומיים 18 .שניות לסיום המשחק
הצליחה שלשה של שחקן הגליל ,קורטני פלס,
לצמצם את הפער לנקודה אחת בלבד .מאמן
ב"ש/בני שמעון יניב בורגר לקח מיד פסק זמן.
כשהתחדש המשחק ,הפועל ב"ש/בני שמעון
איבדה כדור אולם למזלה הטוב ,קורטני פלס
החטיא הפעם את הזריקה המכריעה לשלוש ונתן
את האות לחגיגות הניצחון של ב"ש/בני שמעון.
קלעים בולטים לב"ש/בני שמעון :סטורם וורן ,31
אנדל קומברבאץ'  17ועדי כהן סבן  .12בלט בגליל
עליון/צפת :ברנדון אדוארדס .22

כשמדובר בתאונות עבודה ,יש שני גורמים עיקריים
שמהם ניתן להיפרע .הגורם הראשון הוא המוסד
לביטוח לאומי ,שבוחן האם התאונה נגרמה במהלך
עבודתו של התובע .כאשר התשובה חיובית ,מכיר
המוסד בתאונה כתאונת עבודה מבלי להידרש
לשאלת הנסיבות .הגורם השני הוא המעביד,
שלרוב יהיה מכוסה בפוליסת חבות מעבידים,
אלא שלהבדיל מהביטוח הלאומי ,במקרה הזה
תיבחן השאלה האם היתה מצדו של המעביד
התנהגות רשלנית ,שגרמה לתאונה ולנזק שנגרם

בעקבותיה .רק במקרה שבו אכן היתה התנהגות
רשלנית מצדו של המעביד ניתן לדרוש ממנו פיצוי.

והכאב והסבל שנגרמו לו בעקבות התאונה .מתוך
הסכום שיקבע בית המשפט כסכום הראוי לפיצוי
במקרה דנן ,ינכה בית המשפט את הכספים
שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי והעובד יהיה
זכאי ליתרת הסכום .למען הסר ספק ,ברוב מכריע
של המקרים יהיה סכום הפיצוי שייקבע על ידי בית
המשפט גבוה מהכספים שישולמו על ידי הביטוח
הלאומי.
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טקס הענקת מלגות לשנת תשע"ז
של המועצה האזורית בני שמעון

« מלגות הצטיינות בתחומי הספורט
« מלגות יצירה למבוגרים
« מלגות מעורבות חברתית לנוער
« מלגות הצטיינות בתחום האמנות לילדים ונוער

הטקס יתקיים ביום רביעי 27.12.17
בשעה  19:00באולם בקיבוץ להב
הטקס ילווה בתכנית אמנותית
הציבור מוזמן

