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חודש פברואר הפך בשנים האחרונות לחגיגה
אמיתית של הנגב .מאות אלפים נוהרים אלינו
מכל קצוות הארץ ונהנים מיופיו המרהיב של הנגב
בתקופה הזו .אנחנו ,המקומיים ,אומנם סובלים מעט
מהפקקים ומהצפיפות ,אבל עלי להודות שאני רווה
נחת ומקבלת ברוח טובה גם את הטרדה הכרוכה
בכך .פסטיבל "דרום אדום" הפך כבר למותג של
ממש ,אבל רק מעטים יודעים כי מי שעומדת
מאחורי המותג המצליח הזה היא עמותת התיירות
"שדות שקמה בשור" ,המשותפת לחמש המועצות
האזוריות של הנגב המערבי (אשכול ,שער הנגב,
מרחבים ,שדות נגב ובני שמעון) .אנו משקיעים
לא מעט מחשבה ,מאמץ ומשאבים כל השנה
ובמיוחד לקראת הפסטיבל ,שמטרתו "להשוויץ"
בפני כל אזרחי מדינת ישראל בנגב שלנו וכמובן
לעודד ולטפח את היזמים במועצה ובאזור ,אשר
ללא ספק זו היא תקופת שיא עבורם .בהזדמנות
זו אני מבקשת להודות לצוות העמותה (המצומצם
מאוד)  -לליאורה סלע דוד ,מנכל"ית העמותה,
ללבנת גינזבורג ,יד ימינה ,לאודי נתן ,האחראי על
ההפקה והניהול של אירועי "דרום אדום" בבני
שמעון ,למשטרת ישראל ,על ההבנה והסיוע בניהול
הבלגן במהלך החודש ,לקק"ל ,שגם השנה תמכה
בפסטיבל במשאבים ובכוח אדם ולכל מי שנתן יד,
סייע ותמך .חלק גדול מהצלחתם של אירועי "דרום
אדום" השנה ניתן לזקוף לזכותו של מועדון היזמים
שלנו  ,BZB -בראשותה של חדווה גבריאל ,שהולך
ותופס תאוצה בכל רחבי המועצה.
החודש זכתה מחלקת החינוך של המועצה בפרס
יחידת הנוער המצטיינת הארצית .מחלקת החינוך
החברתי ,בראשותה של עפרה ,פועלת לאורך
כל השנה לקידום ופיתוח של תוכניות ומענים ,הן
ברמת המועצה והן ברמת היישובים ,במגוון רחב
מאד של נושאים .במהלך החודש זכינו לחוות שלוש
מפעילויות המחלקה ,המבטאות את עשייתה:
מסדר כנפיים של תנועת "כנפיים של קרמבו" –
כ 80-חניכים ופעילים בסניף בני שמעון ,אשר נפתח
רק לפני שנה ,פרי יוזמתם של בני נוער מהמועצה,
הציגו בפני ההורים את ערכי התנועה וקיבלו את

סמל חזון התנועה .במופע המרגש השתתפו כל
חניכי התנועה ,עם ובלי צרכים מיוחדים והראו לכולנו
את כוחה העצום של עשייה משמעותית וערכית.
יום חילופי שלטון  -בני הנוער וילדי המועצה הפעילים
במסגרות השונות הגיעו ליום המסורתי של חילופי
שלטון .לאחר היכרות קצרה עם בעלי התפקידים,
יצאו בני הנוער והילדים לסיור היכרות עם המועצה
ולאחר מכן הצטרפו לבעלי התפקידים השונים
בעבודתם .בכל שנה אני נפעמת מבני הנוער
והילדים הצמאים ללמידה ,מתעניינים ,לוקחים
אחריות ומשקיעים בעשייה חברתית .אשרינו שאלה
ממשיכינו.
פרלמנט הילדים – יוזמה המחברת נציגים,
תלמידי כיתות ה'-ו' ,ממועצות התלמידים של
שלושת בתי הספר " -ניצני הנגב" בבית קמה,
"יובלי הנגב" בגבעות בר ו"נווה במדבר" בחצרים,
במטרה לדון יחד בנושאים המעסיקים את הילדים.
החודש התקיים המפגש הראשון של הפרלמנט,
שהתארח ב"ניצני הנגב" .מעבר לעשייה המשותפת,
יש לפרלמנט ערך מוסף חשוב מאוד ,מבחינתי ,של
היכרות וגיבוש בין ילדי המועצה מהיישובים ובתי
הספר השונים.
אני מבקשת להודות לצוות החינוך החברתי
ולכל אנשי אגף החינוך ,על העבודה המאומצת,
המושקעת והמסורה .אני יודעת שהאתגרים
החינוכיים רבים ומורכבים ומצריכים חשיבה
מתמדת ,יצירתית ומתחדשת .הדבר אינו מובן מאליו
וראוי להערכה רבה .אני בטוחה שלפועלכם היום
יש השפעה מכרעת על דור ההמשך והדרך שבה
תיראה המועצה בעתיד.
שורות אלו נכתבות בימי פורים העליזים ,חג שמביא
עמו הרבה שמחה וחיוכים .בעוד זמן קצר (עוד
בטרם ייצא לאור הגיליון הבא) נציין את חג הפסח
ולכן אני מבקשת להזכיר ש"בכל דור ודור חייב
אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" ואת
הפרשנות והמשמעות אשאיר לכל אחד ואחת מכם.
חג אביב שמח ,חג פסח כשר ושמח לכולם.
שלכם ,סיגל

"אנחנו ,אנשי הנהלת המושב ,לומדים
מתוך התהליכים שלמעורבותם של
התושבים יש כוח מניע שאין כדוגמתו.
עיקר החוכמה הוא להשקיע את הזמן
והמשאבים הדרושים לתהליך משתף
ועמוק"

במהלך  2017התקיים בנבטים תהליך יוצא דופן של צוות של הורים עסק בבחינה של תנועת הנוער
בינוי קהילתי .בעזרת תמיכה והכוונה של המועצה והביא לקידום הנושא .אנו עדים לפתיחת שנה
ושל היועצת רות אופיר ,התארגנו בנבטים קבוצות מצוינת עם תנועת בני המושבים.
תושבים להובלת פרויקטים שונים שהתושבים צוות של תושבים בהרחבה הפנימית התארגן
רואים כבעלי חשיבות .הדגש המרכזי היה מעורבות לשיפור התשתיות ופיתוח השטח הציבורי בתחום
של התושבים בנעשה במושב ,בתמיכה וגיבוי של השכונה.
הוועד המקומי.
מבין כל התהליכים החברתיים בנבטים בולטת
הוקם צוות תושבים ,שליווה את בניית התקציב הקמתה של מועצת החינוך .תחילתו של התהליך
ואישורו באסיפה והוסכם שצוות זה ימשיך ללוות בפנייתן של מספר אימהות ,שביקשו להיות
את בניית התקציב גם להבא.
מעורבות בנעשה בחינוך ולהוביל שינוי במערכת.
צוות נוסף עסק בתכנון מחדש של בניית פארק כדרכן של התחלות חדשות ,גם זו לוותה בקשיים
קהילתי בהרחבה .בימים אלה אנו מתחילים בבניית רבים .בעזרתם של ראשת המועצה ואגפי הרווחה
והחינוך ,הצלחנו להקים מועצת חינוך פעילה
הפארק ,לאחר תהליך שנמשך כשנה.
צוות בית הכנסת עסק בתכנון של בית כנסת נוסף ומתפקדת .חברות המועצה פועלות במספר
בהרחבה .צוות זה עדיין פועל ומקדם את הנושא .מישורים ומכסות את תחומי החינוך השונים –

הגיל הרך ,ילדים ונוער ,חוגים ועוד .חשוב להדגיש
שאנחנו עדיין בתחילת הדרך .בעזרתן של חברות
מועצת החינוך אנחנו לומדים תוך כדי תנועה איך
עובדים יחד כממסד ,איך משתפים פעולה עם
ועד המושב וגורמי המועצה ואיך יוצרים שיתוף
אמיתי של הציבור.
בתחילת פברואר ביצענו קפיצת מדרגה בשירותי
החינוך לתושבי נבטים עם פתיחתה של חברת
ילדים .חברת הילדים מיועדת לילדי א-ג ותפעל
אחרי שעות הלימודים וכמובן גם בחופשים.
בהובלתה של קרין פרויד ,מנהלת החינוך בנבטים
ובסיוע מסיבי של ועד המושב והמועצה ,יוצא חלומן
של חברות מועצת החינוך מהכוח אל הפועל .אולם
הספורט של נבטים משנה את פניו כדי לאכלס
את הפעילות וסכומי כסף בלתי מבוטלים הושקעו
בציוד המקום ושיפוצו.
אנחנו ,אנשי הנהלת המושב ,לומדים מתוך
התהליכים שלמעורבותם של התושבים יש כוח
מניע שאין כדוגמתו .עיקר החוכמה הוא להשקיע
את הזמן והמשאבים הדרושים לתהליך משתף
ועמוק ,או במילותיו של המשורר דוד אבידן:
"הסבלנות המבורכת ,שעל ידה הופך כדור של שלג
במדרון ההר לכך וכך אמבטיות של מים צוננים".
השנה הוכחנו שהסבלנות אכן משתלמת והתוצאות
כבר מתחילות להיראות בשטח.
גיליון מס 252 .מרץ 3 | 2018
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מה קורה
סדנת הוועדים השנתית :השלם
גדול מחלקיו

אוכלים יחדיו  -מרכז למכירת אוכל ביתי במושבי
יחדיו ,תבונת כפיים – מרחב טכנולוגי חינוכי
בחצרים ושביל שמעון – שביל מורשת ,היסטוריה,
ערכים וחקלאות בשובל ,אלה שלושת הפרויקטים
שהגיעו למקומות הראשונים בשוק שיתופי הפעולה
שהתקיים במסגרת סדנת הוועדים השנתית.
בסדנה ,שהתקיימה בימים חמישי-שישי25-26.1 ,
במלון הוד בים המלח השתתפו נציגי היישובים
במליאה ,פעילי ציבור מהיישובים וצוות המטה
של המועצה.
הסדנה השנתית נפתחה בבוקר יום חמישי,
 ,25.1בפגישה עם מוחמד אלנבארי ,ראש מועצת
חורה ,שדיבר על המהפך שעברה חורה בשנים
האחרונות ,על בדואים ,יהודים ושינויי התפיסה
שעל שתי קבוצות האוכלוסייה השכנות לעבור
כדי לשנות את המציאות בנגב לטובתם של כל
התושבים באזור .לאחר השיחה עם אלנבארי
ביקרו משתתפי הסדנה בבית הספר לאוטיסטים
בחורה ובקייטרינג חורה .בקייטרינג חורה למדו
משתתפי הסדנה על המתח הקיים בעסק חברתי
בין עסקים לתרומה לקהילה .את הביקור בחורה
חתמו המשתתפים בביקור בפרויקט ואדי עתיר,
פרויקט תיירותי ,לימודי ומחקרי לחקלאות מדברית
ובדואית.
המשתתפים בסדנה שמעו הרצאה מפיה של נועה
לוין ריצ'קר ,גזברית המועצה וסקירה של סיגל
מורן ,ראשת המועצה ,על התהליך האסטרטגי
והטמעתו .לאחר מכן דנו נציגי כל יישוב על נקודות
החוזק והחולשה של יישובם ובחרו פרויקט לשיתוף
פעולה להצגה בשוק הפרויקטים.
ביום שישי ,26.1 ,לאחר הצגת הפרויקטים השונים
על ידי נציגי היישובים ,נפתח שוק שיתופי הפעולה,
שבו בחרו משתתפי הסדנה את הפרויקטים
שעניינו אותם .בנוסף לפרויקטים של מושבי יחדיו,
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חצרים ושובל ,הוצגו גם הפרויקטים הבאים :מרכז
צעירים של המועצה (דביר) ,זריקת אנרגיה – ייעוץ
בנושאי קלין טק (טכנולוגיה נקייה) וניהול משותף
של מחלקי חשמל (להב) ,אקדמיית חברים של
המועצה (משמר הנגב) ,מרכז ליזמים ואמנים
(גבעות בר) ,מרכז ספורט וחינוך לבריאות (בית
קמה) ,מדרשה לחיים מקיימים (כרמים) ותיירות
מורשת (נבטים).
בסיכום הסדנה הוחלט להקים ועדת היגוי מעורבת,
שתבחן את המשך הדרך ,תייצר המשכיות
בחשיבה ובעשייה ותקדם מיזמים של שיתוף
פעולה ברמת המועצה.

כשיודיק פגש את יהודה

יד שלום ,מנהלת המרכז החברתי 'מבואות הנגב',
למנהלי החינוך ביישובים ,רכזי החינוך ,המדריכים
בכל שכבות הגיל ותנועות הנוער" ,אומר אמיר
ברזילי ,מנהל אגף החינוך במועצה" .אין לי ספק,
כי לחינוך החברתי במועצה יש תרומה ייחודית
ומשמעותית לעיצוב דמותו של כל אחד מהילדים
והנערים בבני שמעון".
"חשוב לי לספר לכם ,כי הדבר שייחד אותנו מיתר
הרשויות הוא המבט החוצה ,אל מעבר לגדר ויצירת
החיבורים עם שכנינו הבדואים ,אבל לא רק זה,
אלא גם פרויקטים של הקמה וחיזוק של תנועות
נוער מחוץ לגבולות המועצה והעבודה והחיבור
בין היישובים ,ממש קהילה של קהילות במובן
הרחב של המילה .תודה וברכה אחרונה לסיגל,
האחת והיחידה שחולמת ונושמת חינוך ,כי אתך
השמיים הם הגבול".

מדריכי נוער מובילים

במסגרת התערוכה "שובל של השראה" הצטלם
חבר שובל ,יודיק אביעד ,כיהודה פוליקר .בהופעה
של פוליקר במסגרת "דרום אדום" ,שהתקיימה
ביום שישי 16.2 ,באולם המופעים "אשכול" ,הם
נפגשו ויודיק העניק לפוליקר את ספר התערוכה.

מה קורה בחינוך החברתי
פרס יחידת נוער  -מצטיינת
ארצית!

מחלקת הנוער של המועצה זכתה החודש בפרס
יחידת נוער מצטיינת ארצית בטקס שהתקיים ביום
רביעי ,14.2 ,בגני התערוכה בתל אביב בנוכחותו
של שר החינוך ,נפתלי בנט" .אני רוצה לנצל
הזדמנות זו להודות לעפרה שיר לביא על הובלת
המחלקה ,לטל שם טוב ,ברית אופיר ובת-אל
וקנין שעוסקות כל העת בפיתוח התחום ,להגר

ביום חמישי ,8.2 ,התקיים המפגש השני של הקורס
"מדריכים כמנהיגים בקהילה" .הקורס מיועד
למדריכי נוער בעלי ותק של שנתיים לפחות והוא
נועד לבנות קבוצת מנהיגות המורכבת ממדריכי
נוער ,שיקבלו הכשרה אינטנסיבית וצמודה במהלך
השנה .משתתפי הקורס יקבלו בסיומו תעודת
מדריך נוער מוסמך ,המאפשרת לבעליה לעבוד
כמנהל קייטנה וכן נקודת זכות אקדמית.
"זה קורס מיוחד מאוד ,שנולד אחרי קשיים רבים,
ואני מקווה שיהפוך למסורת במועצה" ,אומרת
טל שם טוב ,רכזת ההדרכה בבני שמעון" .השנה
החלטנו לחבור לחאן האקדמי ולהוסיף להכשרה
אופי יזמי ייחודי .מעבר לנושאי הליבה של מנהיגות
חברתית ,נוסיף תכנים של יזמות ,סביבה ,קיימות
ופעילות גישור ,בדגש על רב-תרבותיות ורב-
גילאיות בקהילה .כל רכז יישוב יאתר צורך מרכזי
ביישוב שלו ויוביל את בני הנוער לקידום של יוזמה
ואקטיביזם חברתי".

חזון וערכים במסדר "כנפיים של טל שם טוב" .הפרלמנט יבחר בכל פעם נושא
ללמידת חקר וייבנה תוצר-פתרון עבורו .במהלך
קרמבו"
הפעילות נפגשים הילדים מבתי הספר השונים,
מכירים ,מתגבשים ולומדים יחד .אני רוצה להודות
מקרב לב לאוסי מוריץ ,מנהלת 'ניצני הנגב' ושרונה
כהן ,רכזת מועצת התלמידים בבית הספר ,על
האירוח והפינוק".
ביום שני ,5.2 ,התקיים המפגש השני .במסגרת
המפגש עסקו הילדים בשאלת המנהיגות והמנהיג
וניסו ללמוד מה מרכיב מנהיג .בחלקו השני של
ביום רביעי ,7.2 ,התקיים במועדון בקיבוץ להב אירוע
המפגש עסקו הילדים בשאלת האתגר שבו יבחרו
מיוחד :מסדר "כנפיים של קרמבו" ,תנועת הנוער
לעסוק במפגשים הבאים.
לילדים ובני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים .כ80-
חניכים ופעילים בסניף בני שמעון של התנועה ,סמינר מנהיגות לשכבה ט'
שנפתח לפני שנה ,פרי יוזמתם של בני נוער
מהמועצה ,הציגו בפני ההורים את ערכי התנועה
וקיבלו את סמל חזון התנועה .במופע המרגש
השתתפו כל חניכי התנועה ,עם ובלי צרכים
מיוחדים.
בתחילת המופע בירכו את החניכים סיגל מורן,
ראשת המועצה ,הרב גבי קדוש ,רב המועצה ,סתיו
ויץ ,מנהלת הפעילות הארצית של תנועת "כנפיים
 76בני נוער משכבה ט' יצאו בימים חמישי ושישי,
של קרמבו" ,עפרה שיר-לביא ,מנהלת המחלקה
 ,25-26.1לסמינר מנהיגות בחאן האקולוגי "חי
לחינוך חברתי במועצה ולילך מנשה ,אמא של
נגב" ברביבים ,בחסות מחלקת החינוך החברתי
ליה ,חניכה בתנועה.
במועצה ותנועות הנוער .במהלך הסמינר עסקו
בני הנוער בנושא המנהיגות מזוויות שונות ,דמותו
הוקם פרלמנט ילדים
של המנהיג ואופייה של מנהיגות .את הסמינר סיימו
בני הנוער בחדר בריחה בנושא מנהיגות במדרשת
שדה בוקר ובביקור בצריף בן גוריון" .זה היה סמינר
כייפי ,מגבש וחוויתי" מסכמת טל שם טוב ,רכזת
ההדרכה במחלקת החינוך החברתי" .הסמינר,
שהיה פתוח לכלל שכבה ט' ,משלב ומסנכרן
בין הפעילות המתבצעת בתנועות הנוער ובחינוך
החברתי סביב נושא ההנהגה בשנה חשובה זו".
מפגש ראשון של פרלמנט הילדים של בני שמעון
התקיים ביום שני .22.1 ,המארחים הראשונים בסבב ניווטים ושיטפונות  -חודש
היו תלמידי "ניצני הנגב" .בפרלמנט חברים  20ינואר בחוגי הסיירות | עופר לוי,
תלמידים בכיתות ה'-ו' ,נציגי מועצות התלמידים רכז חוגי הסיירות בבני שמעון
של שלושת בתי הספר" :ניצני הנגב" בבית קמה,
"יובלי הנגב" בגבעות בר ו"נווה במדבר" בחצרים.
הפרלמנט ייפגש מדי חודש וידון בנושא המעסיק את
הילדים בהדרכתן של רכזות מועצות התלמידים
בבתי הספר ,מנהלות בתי הספר וטל שם טוב,
רכזת ההדרכה במועצה.
"במפגש הראשון של הפרלמנט העלו הילדים
רעיונות והציפו נושאים שמעסיקים אותם" ,מספרת

בין נחל צאלים השוטף ליער יתיר המוריק ,ניווטו
וטיילו חניכי חוגי הסיירות של הקק"ל בחודש
האחרון .שכבה י' במועצה ,בשיתוף עם כלל שכבה
י' של אזור הדרום ,יצאו ללמוד איך לנווט בעזרת
מפות אילמות ,בלילה וביום ,באזור מיתר ויתיר .היער
העצום ספג כמויות גדולות מאוד של מים בשבועות
האחרונים ומה יותר טעים מפטריות טריות אחרי
הגשם במרק ירקות (שימו לב! יש להיות בטוחים
מאוד לגבי מה שקוטפים ואוכלים) ,אנחנו דאגנו
לנצל את ההזדמנות בין ניווט הלילה לזה של היום.
עם תחילתו של חודש שבט נח על ארצנו מצב
רוח של גשם וכך התמלא מדבר יהודה במים
כמו שלא התמלא בשנתיים האחרונות והציף את
הנחלים מספר פעמים במהלך ינואר בלבד .חניכי
שכבה י' של "מבואות הנגב" דאגו לתפוס את מפל
נחל צאלים בשיא זרימתו ,על שני מפליו הגבוהים
( 40מטר כל אחד)  -חוויה מפעימה שמעניקה
פרופורציות .דאגו להתעדכן לקראת הסופה הבאה.

חיבור לשורשים וקשת של נתינה
בשובל

שני פרויקטים מקסימים התקיימו לאחרונה בחינוך
החברתי בקיבוץ שובל.
בט"ו בשבט התבקשו הילדים לבחור שלוש דמויות
משמעותיות מבין התושבים והחברים בשובל והכינו
עבורם מארזים של פירות יבשים .הילדים הגישו
את המארזים בתוספת ברכה חגיגית לאנשים
המופתעים" .השתמשנו באלמנט של עצים
ושורשים המאפיינים את ט"ו בשבט והעברנו אותם
לחיבור לקרקע וליישוב" ,מספרת איה מרגלית,
מנהלת החינוך החברתי בשובל.
כשבועיים לפני פורים פוזרו ברחבי שובל קופסאות
בצבע כחול ועליהן לוגו בדמות קשת .את הקופסאות
הניחו ילדי החינוך החברתי בקיבוץ כחלק מפרויקט
בשם "קשת צבעים של נתינה" .במסגרת הפרויקט
אוספים ילדי הקיבוץ תחפושות וממתקים לילדים
הנמצאים בטיפולם של שירותי הרווחה ,חיילים
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חדשות /

מרוץ עדנים

נועה זמסקי

בודדים וילדים חולי סרטן .הילדים אוספים את
הפריטים ויארזו אותם למשלוחי מנות לקראת חג
הפורים" .היה לנו חשוב לעסוק בנתינה לקראת
פורים ולמצוא פרויקט שכל חברת הילדים תיקח
בו חלק ויתנהל כתהליך ולא כאירוע חד פעמי",
מסבירה איה.

הפנינג שכולו נתינה

פרסים לנבחרת הרובוטיקה של
"ניצני הנגב"!

קבוצת הרובוטיקה של "ניצני הנגב" השתתפה
ביום חמישי ,25.1 ,בתחרות הרובוטיקה האזורית
שהתקיימה בתל אביב .שכבה ו' זכתה במקום
השלישי על ביצועי הרובוט שלה ובמקום הראשון
על עבודת הצוות .שכבה ה' זכתה במקום הראשון
על הפתרון החדשני שמצאה .הקבוצה עולה לשלב
רבע הגמר על פתרון חדשני שמצאה לבעיה קיימת
בתחום ההשקייה ,בשיתוף עם מפעל "נטפים".

מה קורה בבית גיל-עד

/

ענת הורוביץ ,מנהלת בית גיל-עד

שיאו של חודש הנתינה של תנועת "צמר"ת"
(ציונות ,מנהיגות ,רעות ותרומה לחברה – ארגון נוער
של המועצה הציונית בישראל) בכרמים התקיים
ביום חמישי ,1.2 ,בהפנינג מקסים ,שהכנסותיו
מיועדות לתרומה לניצולי שואה .הילדים ובני הנוער
בכרמים ,חניכי תנועת "צמר"ת" ,עמלו במשך ימים
על הכנת פינות משחקים ,איסוף בגדים וספרים
מיד שנייה והכנת אוכל למכירה ופרסים לזוכים
בהגרלות והפעילו את ההפנינג לכל אורכו .כל
הכבוד לילדים ובני הנוער בכרמים על יריד מושקע,
מהנה ומרגש!

מה קורה בחינוך
"יובלי הנגב" אלוף בציונות
ומורשת וגם בכדורסל!  /נטלי סיני

מטיילים וטועמים
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טורניר הכדורסל בבתי הספר
היסודיים ממשיך את המסורת
 /נירית סימון ,רכזת ספורט" ,נווה במדבר"
צוותי החינוך הגופני בבתי הספר היסודיים במועצה
ממשיכים את המסורת של מפגשים ספורטיביים
מהנים ומאתגרים .ביום חמישי ,1.2 ,נערך טורניר
כדורסל בהשתתפות בתי הספר "ניצני הנגב",
"יובלי הנגב" ו"נווה במדבר" .הטורניר נועד
לנבחרות בתי הספר מכיתות ה'-ו' ,נבחרת בנות
ונבחרת בנים .המשחקים שוחקו בשיטת ליגה
 כולם נגד כולם ,כשבכל משחק שתי מחציותבנות  10דקות.
בסיומו של הטורניר זכו במקום הראשון נבחרת
הבנות של "נווה במדבר" ונבחרת הבנים של "יובלי
הנגב" .במקום השני זכו נבחרת הבנות של "יובלי
הנגב" ונבחרת הבנים של "נווה במדבר" .למקום
השלישי הגיעו נבחרות הבנות והבנים של "ניצני
הנגב".

אנחנו כבר יודעים שספורט טוב לכם ,אבל יש אנשים
שיודעים שספורט יכול להיות טוב גם לאחרים .מרוץ
עדנים הששי הוא מסורת שהפנימייה החלה בה
לפני  5שנים ,כחלק מהקידום של תחום הבריאות
והספורט בכפר.

עממי למשפחות באורך  2.3ק"מ .בנוסף לאלה יהיו נתראה בקרוב,
גם שני מקצי אופניים ,האחד תחרותי ,למרחק  25משפחת עדנים.

"מבואות הנגב" אימפריה של
בדמינטון!
ביום רביעי ,21.2 ,יום אביבי ואפילו חם ,יצאנו41 ,
ותיקים ,לטיול שהוא חוויה של כל החושים בחוות
"שביל הסלט" בתלמי יוסף .התארחנו בחממות
וראינו עגבניות שרי בצבעים שונים ,שמענו הסברים
על גידול העגבניות ועל הדברה ביולוגית וטעמנו
עגבניות ישר מהשיחים .שמענו ,ראינו וטעמנו
תותים תלויים ,עשבי תיבול ,גזרים צבעוניים ,תפוזים
סיניים ולימון קטן .למדנו על יוני הדואר ואיפה נמצא
ה"רדאר" שלהן ושחררנו כמה מהן לשלום .ארוחת
צהרים טעימה שהתבשלה בסיר פויקה על גחלים
סיימה את הסיור בחווה .המשכנו לבאר מרווה
לראות נוף כלניות וחזרנו עייפים ,אך מאוד מאוד
מרוצים .יש לנו ארץ נהדרת ואזור מקסים!

מיפגש בין-דורי

השבוע האחרון של חודש ינואר היה שבוע
מוצלח היה לבית הספר "יובלי הנגב" בגבעות
בר .בית הספר זכה במקום הראשון בחידון הציונות
והמורשת של המועצה .עמית חיים מכיתה ו'2
עלה שלב ויתמודד בחידון המחוזי .נבחרת הבנים
בכדורסל זכתה במקום הראשון בטורניר הכדורסל
של המועצה והבנות הגיעו למקום השני.

מה קורה בספורט

תושבי בני שמעון,

האופניים ,אנחנו בטוחים שגם אתם תצליחו .תיעשה ק"מ והשני עממי ,למרחק של  10ק"מ .מרוץ זה
פנייה לרצים מכל הארץ ,כאשר הסכום שייאסף כבר הפך למסורת וכך יימשך.
מרישומם למרוץ יהווה תרומה לתחום הבריאות אנו עושים מאמצים שגם בין מרוץ למרוץ תלך
ככלל ופעילות ספורט ייחודית בפנימייה בפרט .ותגדל פעילות הספורט בפנימייה והילדים ייקחו
המרוץ משלב בין השתתפותם של החניכים במרוץ חלק ביותר ויותר פעילויות .זאת הזדמנות להזמין את
עצמו כרצים ובין השתתפותם כחברים משמעותיים כולם לקחת חלק ולהיות שותפים לחוויה המדהימה
בצוות המארגן והמוציא לפועל של המרוץ.
הזאת .תושבים יקרים ,זה הזמן לאסוף את נעלי
במסגרת המרוץ יתקיימו מקצי ריצה תחרותיים הריצה שלכם ולצאת למסע שמשלב נתינה ,הנאה,
למרחקים של  5ק"מ 10 ,ק"מ ו 21.1-ק"מ וכן מרוץ חוויה לכל המשפחה וכמובן מטרה טובה.

ביום שלישי ,23.1 ,נפגשנו ,ותיקי בית גיל-עד
ותלמידי כיתות ט' מבית הספר "מבואות הנגב",
במפגש בין-דורי במסגרת הפרויקט "קהילה
לומדת ,המתקיים זו השנה ה .14-במפגש
השתתפו שני בנים 16 ,בנות והמורה עינת גרוסמן
מ"מבואות הנגב" 14 ,ותיקים ,ענת ,מנהלת בית גיל-
עד ואורית ,מדריכת חוג במועדון .במפגש הפתיחה
הכרנו זה את זה באמצעות מגוון פעילויות וכתבנו
משאלות .היה מקסים!

ביום שלישי ,23.1 ,נערך באולם בגבעות בר הסבב
הראשון של התחרויות האזוריות בבדמינטון .נבחרת
בית הספר "מבואות הנגב" ,המתחרה במסגרת
אזור הדרום ,התמודדה מול נבחרת בית הספר
המקיף א' בבאר שבע .בטורניר השתתפו כ40-
שחקנים בכיתות ז'-ח' .שחקני "מבואות הנגב",
 15בנים ו 6-בנות ,שיחקו היטב וברוח ספורטיבית
ומכבדת ותפסו את שלושת המקומות הראשונים
בקטגוריות הבנים והבנות" .כל  21התלמידים
הצליחו להגיע לפחות עד חצי הגמר" ,מספר גלעד
סילבסטר ,המאמן" .יש לנו נבחרת של לוחמים.
זה כיף שהשנה גם הבנות הצליחו וזכו במדליות!"
התחרות התקיימה בבית ספר "יובלי הנגב",
לעיניהם של תלמידי בית הספר ,אשר לא הפסיקו
לעודד וליצור אווירה מחממת באולם ,בעידודה של
מרים אלגרבלי ,מנהלת בית הספר.

עמותת "עדנים" שמה לה למטרה לקדם את תחום
הספורט בפנימייה בכלל ועם כל נער לפי יכולותיו
בפרט .בעקבות אירועי המרוץ החלו לפעול בפנימייה
קבוצת ריצה ,קבוצת כושר וקבוצת שומרי משקל
והשיח בנושא ספורט ובריאות עולה משנה לשנה.
כמו כן ,מתקיימות פעילויות כמו שליחת חניכים
לקורס צלילה בן שבוע באילת ,חוגי ספורט חדשים,
תוכנית תזונה ובריאות וכמובן  -ציוד ספורט חדש.
פעילויות אלה מאפשרות קידום אישי ואורח חיים
בריא.
המרוץ יתקיים באזור הפנימייה בשיתוף עם המועצה
האזורית בני שמעון וחברת  ,SPORT 4המתמחה
בארגון מרוצים מסוג זה .כמו כן ,שיתוף הפעולה
הפורה עם גופים ציבוריים ופרטיים במרחב המשותף
מוכיח את עצמו בכל שנה מחדש ,החל ממפעלים
וארגונים עסקיים בסביבתנו ,שתורמים משאבים
ומעודדים את עובדיהם לקחת חלק פעיל במרוץ
ועד למועצה האזורית ,שהפכה לחלק בלתי נפרד
מהמרוץ ושותפה אמיתית לדרך ולמטרה .אם
ראשת המועצה מצליחה למצוא זמן לרכב במקצה
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מורכב אבל שווה

בתפקיד לאורך זמן רב יותר .הסיבה ,לדעתי ,היא
שנוצרת סביבה מאפשרת ומכילה יותר.

לרגל יום האשה הבינלאומי ,שחל ב 8-במרץ ,סיגל
מורן ,ראשת המועצה ,בשיחה על נשים ומנהיגות נשית.
“הייתי רוצה לראות יותר נשים ,גם בבני שמעון ,מציגות
את מועמדותן לתפקידי ציבור ביישובים ,במועצה
ובאזור .זה לא קל ,זה מורכב ,אבל זה שווה”
נועה זמסקי
בחודשים האחרונים ,בין שאר עיסוקיה הרבים
כראשת המועצה ,עוסקת סיגל בליווי אישי והדרכה
של נשים המבקשות להתמודד בבחירות הקרובות
לרשויות המקומיות .מבין  257הרשויות המקומיות
הפועלות בישראל ,עומדות כיום רק  6נשים בראש
רשות מקומית“ .אני נפגשת עם הרבה מאד
קבוצות של נשים בהזדמנויות שונות ומספרת את
הסיפור שלי .בתקופה האחרונה ,לקראת הבחירות
המוניציפליות המתקרבות ,אני מוצאת את עצמי
ממש עובדת בעניין הזה .מלווה ,תומכת ומייעצת
לנשים שרוצות לעשות את הקפיצה הזו .כל הזמן
מגיעות אלי נשים מכל רחבי הארץ ששוקלות
להתמודד ואני מלווה באופן אישי מספר נשים
המבקשות להתמודד לרשויות שונות”.
“מעולם לא הגדרתי את עצמי כפמיניסטית .היתה
לי אפילו התנגדות למה שנתפס בעיני כפמיניזם.
לא חשבתי שצריך לשרוף חזיות או להכריז שאנחנו
טובות יותר .העובדה שאני אשה מעולם לא היתה
אישיו בעיני .זה לא עצר בעדי ולא חשבתי שעלי
לקבל דבר מה בזכות העובדה שאני אשה .הבחירות
לראשות המועצה האזורית בני שמעון היו עבורי
נקודת שינוי”.
חברה חסרה
ב 2008-התמודד גילי מולכו ,חבר משמר הנגב ,על
ראשות המועצה מול סיגל“ .גילי ,בין יתר הדברים,
הדגיש במסע הבחירות שלו את העובדה שהוא
בוגר סיירת מטכ”ל” ,מספרת סיגל“ .אני סיימתי את
הצבא כמפקדת בקורס קצינות פיקודי .זה נמצא
בקורות החיים שלי ,אבל לא ראיתי בכך משהו
מרכזי .יום אחרי שניצחתי בבחירות החלו טלפונים
מהתקשורת .השאלה השנייה או השלישית היתה:
איך הצלחת להביס לוחם בסיירת מטכ”ל? עניתי
על זה בבדיחות הדעת ,אבל כשהעיתונאי השני
והשלישי שאלו אותה שאלה ,הבנתי שהם לא שאלו
זאת כבדיחה”.
“מאז שנבחרתי ,הבנתי שאין לי צורך להגדיר את
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עצמי כפמיניסטית ,כי אני כזו גם ללא הגדרה .הבנתי
גם שמה שהיה מובן מאליו בעיני בנושא מעמד
הנשים בימינו ,רחוק מלהיות מובן מאליו .לקחתי
על עצמי ,בין יתר הדברים ,להעלות את המודעות,
לעזור ,לתמוך ולסייע לנשים שרוצות לעשות את
הקפיצה למים הציבוריים וחוששות .כשאני מדברת
על מודעות ,אינני מתכוונת לומר שנשים טובות יותר.
אנחנו שונות ,לפחות בחלק מהדברים .הטבע ,שהוא
חכם מאתנו ,יוצר חברה מאוזנת  -מחציתה נשים
ומחציתה גברים .מה שהטבע יודע ליצור אנחנו ,בני
האדם ,איננו יודעים .החברה שלנו חסרה .השאיפה
שלי היא שהמציאות שלנו תשקף את המציאות
הקיימת בטבע .החברה מפסידה משום שאיננה
מאוזנת .להיעדרן של נשים מעמדות מפתח ,באופן
יחסי למספרן באוכלוסייה ,יש מחיר לתפקודה של
החברה ולאופן שבו היא נראית .השאיפה צריכה
להיות הגעה למצב של איזון”.

מעצמך ,שהן גם הציפיות של החברה ממך,
את זקוקה ל 48-שעות ביממה .כשמכירים בכך
ובציפיות החברתיות ,מבינים שזה הרבה יותר עמוק
ואם רוצים לשנות תודעה ,יש להתחיל לפני הכל
בחינוך .זה לא קל להיות אשת קריירה ויש לכך
מחירים ,אבל מנסיוני האישי אני חושבת שזה שווה”.
האחרים בחדר הם גברים
“מכיוון שיש תת-ייצוג משמעותי של נשים בעמדות
בכירות ,עלייך לפלס לעצמך דרך בעולם גברי .זה
עלול להיות גורם מרתיע וכך נוצר עוד מעגל שמזין
את עצמו .חלק מהתפקיד שלי הוא מחוץ למועצה,
בקשרים עם ראשי הרשויות ועם אוכלוסיות מגוונות
 יהודים ,ערבים ,דתיים וחילוניים .אני יושבת במגזרהבדואי ובדרך כלל כל האחרים בחדר הם גברים.
שואלים אותי איך אני מסתדרת בסיטואציות האלה
וזה באמת לא פשוט .בהתחלה זה מביך ,אבל לאט
לאט ,כשלומדים להכיר זה את זה ותופסים את
המקום והביטחון ,זה הופך ל”נון אישיו” .כראשת
מועצה ,אני מגיעה גם לאוכלוסייה חרדית ,המקפידה
על הפרדה בין נשים וגברים .מכבדים אותי כראשת
המועצה ,אבל אני אשה ולפעמים זה יוצר סיטואציות
מביכות .באסיפת יישוב בשומריה יש מחיצת עץ
בין הגברים לנשים .הפתרון שמצאתי היה לשבת
בצד של הנשים ,סמוך למחיצה ,כך שגם הגברים
יוכלו לראות אותי”.

שבויים בפרדיגמות
“למה זה לא קורה? אנחנו ,השבט הממלכתי ,אם
נשתמש במונחים של רובי ריבלין ,נשיא המדינה,
הרבה יותר מסורתיים ממה שאנחנו מוכנים להודות
בפני עצמנו .קל לנו לדבר על תת-ייצוג של נשים
בחברות מסורתיות ,כמו החברה הערבית או החברה
החרדית ,אבל גם אנחנו שבויים בפרדיגמות .יש לי
שני ילדים .מאז שאני זוכרת את עצמי הייתי אשת
קריירה ,אבל ייסורי המצפון לא עזבו אותי מעולם .יש
לי שותף תומך ומפרגן ועדיין התפיסה של החברה
היא שאמא היא אמא ואין לה תחליף .אפילו אצלנו
בבית ,למרות שרונן בן זוגי מתחלק אתי במטלות
הבית בצורה מלאה ,כשהילדים היו קטנים האחריות
על “סידור העבודה השבועי” היתה תמיד שלי .זה
קשור גם לשאלה עד כמה אנחנו מוכנות לשחרר יתרונות יחסיים וכלים נשיים
ומזין את עצמו ,כמו ביצה ותרנגולת.
השיח הפמיניסטי המודרני ,בשונה אולי מהשיח
אני תמיד אומרת על עצמי שאני אשת קריירה ,אבל בעבר ,זה שסיגל מתנגדת לו ,עוסק בצורך בשוויון
מעולם לא ויתרתי גם על זכותי להיות אמא ,רעיה בין המגדרים ,אבל גם בהכרה בכך שאנחנו שונים.
וחברה .מעולם גם לא הסכמתי להוריד מעצמי לכל אחד מהמגדרים ,גברים ונשים ,יש דרכים
הרבה ואם את לא מוכנה להוריד מהציפיות שלך שונות להתייחס ,להגיב ולבצע דברים .לכל מגדר

יש יתרונות וחסרונות יחסיים משלו.
“אני רואה לא מעט נשים שנמצאות בעמדות
בכירות בסביבה גברית ובמקום להביא את עצמן
ואת הערך המוסף שלהן כנשים ,מאמצות תכונות
גבריות .הדרך שלהן להשתלב בסביבה הגברית
היא להתנהל ‘כמו גברים’ ובעיני זה חבל” ,אומרת
סיגל“ .אני חושבת שהערך המוסף של אשה הוא
לבוא בדרך שלך ולהביא את עצמך .אפשר להגיע
לתוצאות לא פחות טובות ,ולעיתים גם טובות יותר,
ב’כלים נשיים’”.
“אני עושה דברים רבים מנקודת מבט של אמא.
היום המלחמה היא בעורף .ככל שהעורף חזק
יותר ,ככל שיש לו אורך רוח רב יותר ויש פחות
לחץ על מקבלי ההחלטות ,הצבא יכול לבצע את
משימותיו ללא לחץ .התפקיד של ראשי הרשויות
הוא לייצר אורך רוח כזה .אורך הרוח של האוכלוסייה
נגמר יום או יומיים אחרי שסוגרים את גני הילדים.
אם מסתכלים על זה כך ,מבינים מה יש לעשות
ומה אמורה להיות תפיסת הביטחון של הרשויות
המקומיות .לכן פיתחנו במועצה את היכולת לפתוח
מרחבי פעילות ולאפשר מקום בטוח לילדים וכך
ליצור אווירה של רוגע .דוגמה נוספת :יש לא מעט
מקרים שבהם מגיעים הורים כועסים ומתוסכלים
למערכות החינוך ולפעמים הם מתנהגים בצורה
מאד לא הולמת .אני אומרת כל הזמן לאנשי החינוך
שלנו להיכנס לנעליו של ההורה ולהבין שההורה
הכועס הוא הורה במצוקה .את ההבנות האלו
אני מייחסת ליתרונות היחסיים שאני מביאה אתי
לתפקיד כאשה.

לא רק בחרתי נשים לתפקידים הבכירים ,אלא
גם בחרתי נשים צעירות ,אמהות לילדים קטנים.
לא מעט מנהלים מעדיפים שלא להעסיק אמהות
לילדים .אצלנו זה חלק מהאווירה .גם לחלק
מהגברים בתפקידים הבכירים יש ילדים קטנים.
לא עובדים פה פחות ,אבל כשמנהל או מנהלת
מתקשרים ואומרים שהילד חולה ועליהם להישאר
בבית ,הם נשארים בבית .הצורך ברור לכולם וממה
שאני מבינה ,לא בכל המקומות זה כך .יש פה משהו
עמוק שמשפיע על כל האווירה ולא רק על נשים.
במידת האובייקטיביות האפשרית ,אני חושבת שרוב
העובדים במועצה באים בתחושת שייכות ולא רק
באים לעבודה .הם חשים שהם חלק ממשהו גדול
יותר .אני חושבת שהאיזון בין גברים ונשים יוצר
שזה מאפיין נשים יותר מאשר גברים ,שלפני שאני סביבת עבודה שכיף לעבוד בה וכיף להשתייך
מעבירה החלטה בראש ,אני מנסה להרגיש אותה .אליה .יש כאן תחושה מחברת ,תחושה של משפחה
עם השנים פיתחתי לעצמי טכניקות כאלה ואם אמיתית.
בתחושה שלי משהו לא טוב ,אני אעצור ואנסה להבין
מה הבעיה .אני מדברת כאן בהכללה גדולה ,אבל לא לפחד מהפחד
אני חושבת שנשים נותנות לעצמן יותר להרגיש  -בעוד מספר חודשים תעבור המועצה שינוי .נועה לוין
להרגיש את האנשים ,לחוש את הסיטואציה ולהיות ריצ’קר ,הגזברית ,תעזוב את תפקידה בחודש מאי
קצת פחות קצרות רוח לדברים שלכאורה אינם על מנת להיכנס לתפקיד מרכזת המשק של קיבוץ
קשורים לנושא .לכל זה ,כמובן ,חייבים להיות גבולות .דביר .מכיוון שמשרת המנכ”ל היא משרת אמון,
אני מזכירה שוב שמדובר בהכללה ,אבל אני חושבת רשאי ראש הרשות הנכנס להחליף את המנכ”ל
שנשים מתנהלות פחות על ידי אגו .לכל אדם יש אגו הקיים ,במקרה זה הדרה גורפינקל ,באיש אמונו.
והוא מרכיב בכל עמדה מנהיגותית ,אבל השאלה
היא האם אתה נותן לו לנהל אותך .בהכללה ,נשים “יש לנו שיחות ותהיות בשאלה כיצד תיראה
פחות מאפשרות לאגו לנהל אותן ובמקום שבו יש המועצה בהיבט הזה בשנה הבאה .אני ממליצה
פחות אגו ,יש יותר תכליתיות ,יותר הקשבה ויותר מכל הלב למי שייבחר לשמור על האיזונים הנכונים
בקרב בעלי התפקידים הבכירים .כיום יש במליאת
אמפתיה.
המועצה ,מבין  14חברים 3 ,נשים כולל אותי .אני
מקווה שמליאת המועצה הבאה תהיה מאוזנת
בנות שמעון
עובדה ידועה היא שתפקידים בכירים רבים במועצה יותר ואני רוצה לנצל את ההזדמנות לקרוא לנשים
שלנו מאוישים בשנים האחרונות על ידי נשים .לצידה שזה מעניין אותן ורוצות להיות פעילות ומעורבות,
של סיגל יש לנו מנכ”לית  -הדרה גורפינקל ,גזברית להציג את מועמדותן למליאת המועצה הבאה .הייתי
 נועה לוין ריצ’קר ומבקרת וממונה על תלונות רוצה לראות יותר נשים ,גם בבני שמעון ,מציגות אתהציבור  -נירית שרייבר .הבדיחה הידועה היא שצריך מועמדותן לתפקידי ציבור ביישובים ,במועצה ובאזור.
לשנות את שמה של המועצה ל”בנות שמעון”.

“במועצה שלנו יש איזון בצוות הבכיר בין נשים
וגברים וחשוב לי לומר שזה לא היה מתוכנן או
מכוון” ,מדגישה סיגל“ .אף בעל תפקיד ,אשה או
גבר ,לא נבחר בזכות מינו .נשאלת השאלה ,אם
כן ,איך זה קרה? התשובה שלי ,שגם קיבלתי עליה
אישוש מחקרי באוניברסיטה ,היא שכאשר שנשים
עומדות בראש המערכת ,יותר נשים אוזרות אומץ
על אגו ואמפתיה
להתמודד .המחקרים מראים גם שכאשר אשה
קיבלתי בחיי החלטות רבות ,רבות מהן כבדות עומדת בראש המערכת ,נשים אחרות מתמידות
משקל .אני יכולה להעיד על עצמי ,ואני חושבת

לסיום ,עצת הזהב שאימצתי בזמן האחרון,
המתאימה גם לגברים ,אבל בהזדמנות זו אני
רוצה לומר זאת לנשים :לכי עם הלב שלך .זה
אולי נשמע בנאלי וטריוויאלי ,אבל זה אמיתי .אם
יש לך תשוקה אמיתית ואת מרגישה שהלב שלך
נמצא במקום מסוים ,זה לא יכול שלא לצאת טוב.
יש משפט שאמא שלי ז”ל היתה אומרת לי ושלמה
ארצי השתמש בו אחר כך“ :לא לפחד מהפחד”.
פחד יש לכולנו .השאלה היא אם אנחנו נותנים לו
לנהל אותנו .זה לא קל ,זה מורכב ,אבל זה שווה”.
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אני מנסה למצוא זמן ,להגיע הביתה ולהשלים את
החומר ואז לצאת לאימון .עד הבחינות אני אשלים
הכל .החברות תומכות ,מתעניינות ,שואלות ועוזרות
לי להשלים את החומר שאני מחסירה".

ליאור אדרי ,בת  ,17מבית
קמה ,שחקנית נבחרת
ישראל בכדורגל נשים ,זכתה
בשנה שעברה באליפות
ישראל בכדורגל נשים בשנה
הראשונה לעלייתה לקבוצת
הבוגרות של מ.ס .קריית גת.
ליאור" :אני מקווה שהכתבה
תעודד בנות שאוהבות
כדורגל להצטרף לאימונים".

תחלמי
כדורגל
נועה זמסקי
במרץ  2018יתקיים בישראל טורניר אירופי
לנבחרות כדורגל נשים ,שבו תשתתף נבחרת
ישראל .בין שחקניות הנבחרת בולטת בגילה
הצעיר ליאור אדרי מבית קמה ,תלמידת כתה י"א
ב"מבואות הנגב" .ליאור משחקת כבר שנה שנייה
בקבוצה הבוגרת של מ.ס .קריית גת ,לצד תושבת
נוספת בבני שמעון ,מור אפרים ,הקפטנית של
הקבוצה .למי שמתמצא פחות בכדורגל נשים,
נספר שמ.ס .קריית גת זכתה בשנה שעברה
באליפות ישראל ובימים אלה ממוקמת במקום
השני בטבלה אחרי רמת השרון .לפני שנתיים
זכתה הקבוצה בגביע המדינה" .זו היתה הרגשה
כיפית ממש לזכות באליפות .זו הפעם הראשונה
שזכיתי באליפות ובגביע ועוד בשנה הראשונה שלי
עם הבוגרות .זה ממש מטורף .היתה לנו עונה ממש
טובה" ,מספרת ליאור בהתלהבות.
כתבה על שחקניות כדורגל
הכל התחיל בכלל עם ג'ודו" .בגיל חמש החלה
ליאור להתאמן בג'ודו" ,מספרת מירב אדרי ,אמא
של ליאור" .היא התאמנה כאן ,בבית קמה ובמקביל
לאימונים כאן ,לקחתי אותה גם לקריית גת ולבאר
שבע לאימונים נוספים ".האימונים הרבים השתלמו
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ובכתה ו' השתתפה ליאור באליפות ישראל וזכתה
במקום הראשון ,אבל באותה שנה קרה דבר
שגרם לה לשנות כיוון ולנטוש את הג'ודו לטובת
הכדורגל.
"אמא הראתה לי כתבה על קבוצת בנות
שמשחקות כדורגל .מאז שאני זוכרת את עצמי ,אני
משחקת כדורגל" ,מספרת ליאור" .תמיד אהבתי
לשחק כדורגל .השתתפתי כאן ,בבית קמה ,בחוג
כדורגל שאימן אבי אלמוג ולאחר מכן חיים סביר.
שיחקתי בשכונה עם חברים ובבית הספר היסודי
הייתי הבת היחידה ששיחקה כדורגל עם הבנים
בהפסקות ".בעקבות הכתבה הצטרפה ליאור
למועדון הספורט בקריית גת" .כנראה אהבתי
את הכדורגל יותר מכל דבר אחר .יותר מהג'ודו
ומענפי ספורט אחרים .בכתה ו' נכנסתי לקבוצת
הילדות בקריית גת .משם עברתי לקבוצת הנערות
ובהמשך לקבוצת הבוגרות" ,מספרת ליאור" .אני
עדיין משתתפת במשחקים של קבוצת הנערות
בנוסף למשחקים עם קבוצת הבוגרות ,אבל
מתאמנת עם הבוגרות".
תגלית העונה
בשנה שעברה זכתה ליאור בתואר תגלית העונה
מטעם ההתאחדות לכדורגל .היא השקיעה הרבה

מאד עבודה כדי להגיע למעמד הזה .במהלך עונת
הכדורגל זה אומר  3אימונים ומשחק בכל שבוע,
אימון שבועי של נבחרת ישראל במכון וינגייט
וטורנירים בינלאומיים של הנבחרת .שגרת היום
של ליאור כוללת לימודים מלאים בבית הספר,
אימונים בשעות הערב ובסוף השבוע אימוני ריצה,
כהכנה לקראת השבוע המתקרב" .כשהיא חוזרת
מאימונים ,היא משחקת לפעמים עם הבנים
בקיבוץ" ,מוסיפה מירב.
החופש הגדול הוקדש לאימונים לקראת אחד
הטורנירים הבינלאומיים שהנבחרת השתתפה
בהם" .התחלנו את האימונים  3חודשים לפני
הטורניר" ,מספרת ליאור" .כל החופש הגדול הייתי
באימונים וזה אומר לוותר על פעילויות החופש
ועל החברים .אבל זה היה שווה ,כי עלינו שלב.
בדצמבר התחילו שוב אימונים לקראת הטורניר
במרץ .שוב ימי חמישי מוקדשים לאימונים בווינגייט
ויש גם מחנות אימונים בסופי השבוע".
זמן איכות
ליאור לומדת במגמת הספורט בבית הספר
"מבואות הנגב" ,אבל איך משתלב הכדורגל עם
הלימודים? "קשה ,אני לא אשקר" ,היא אומרת.
"אין לי זמן להשלים בבית מטלות ושיעורי בית.

הצטיינות של בני נוער בספורט ,כמו בכל תחום
אחר ,דורשת התגייסות של המשפחה" .סדר היום
שלי כולל יציאה לעבודה ואחרי העבודה לקחת את
הילדים לחוגים" ,מספרת מירב ,קצינת ביקור סדיר
שעובדת עם נוער בסיכון בקריית גת .את ליאור
לקחתי לחוגים בבאר שבע ,בקריית גת ובקיבוץ.
אנחנו הרבה בדרכים ,אבל זה כיף .אני עושה את
זה באהבה וזה גם זמן איכות עם ליאור .בימי חמישי
אני מסיעה אותה למכון וינגייט ולפעמים אנחנו
ישנות אצל הורי ,שמתגוררים באזור".
"אני לא יודעת להסביר .אני פשוט אוהבת את
זה .את הכדורגל ,את הביחד של הקבוצה .זה
לא ספורט יחידני .ההצלחה של כל אחת מביאה
להצלחה של כולן .כל אחת תורמת".

לשחק בקולג' אמריקאי
בליגת הנשים בכדורגל (בוגרות) משתתפות 9
קבוצות .הצפונית ביותר היא מחדרה והדרומית  -זו
של קריית גת" .אני מקווה שזו רק ההתחלה" ,אומרת
ליאור" .זה עדיין לא כמו כדורגל גברים ,אבל הענף
מתפתח ורואים התקדמות לעומת העבר ".ליאור
משחקת כקשרית" .קשרית מניעה את המשחק",
היא מסבירה" .בעצם כל הכדורים עוברים אצלה.
היא המרכז .היא מחברת בין ההגנה להתקפה .זה קשה לראיין ספורטאים בני נוער .במועצה הקטנה
התפקיד שאני אוהבת לעשות .האמצע הוא הכי שלנו כבר הספקתי לראיין כמה כאלה ובדרך כלל
חשוב ,הוא מקשר בין כולם".
הם שותקים במהלך הראיון ונותנים להורים שלהם
במהלך הפגישה בינינו מספרת ליאור שקיבלה צו להוביל .ברור למדי שהם מעדיפים להיות במגרש
ראשון ובעוד שבוע עליה להתייצב בלשכת הגיוס .האימונים ולא לענות על שאלות .ליאור אינה שונה
"אני אביא אישורים מהקבוצה כדי לקבל מעמד מהם ,אבל כשמדברים על כדורגל ,משהו פתאום
של ספורטאית מצטיינת ,כדי שאוכל להמשיך משתחרר" .אני לא יודעת להסביר .אני פשוט אוהבת
להתאמן" ,היא אומרת .לפני מספר חודשים את זה .את הכדורגל ,את הביחד של הקבוצה .זה

קיבלה מלגת הצטיינות מהמועצה ,יחד עם מספר
ספורטאים מצטיינים אחרים" ,אני רוצה לעסוק
בכדורגל גם בעתיד ולנסות לשחק בחו"ל ,שם
כדורגל הנשים מפותח יותר .כרגע השאיפה היא
לקבל מעמד של ספורטאית מצטיינת בצבא ולאחר
מכן להגיע לקולג' בארה"ב ולשחק שם ,כפי שעשו
שחקניות אחרות בקריית גת ,כמו מור אפרים וקרין
סנדל ,ששיחקו שם כדורגל ולמדו לתואר".

>>

"אנחנו תומכים בליאור ,נוסעים למשחקים
ומעודדים אותה ואת הקבוצה" ,מוסיפה מירב.
"אריאל ,אבא של ליאור ,ואני נסענו לטורניר האחרון,
שהתקיים בשבדיה .לא התעניינו בכדורגל לפני
כן ,אבל בעקבות המשחקים של ליאור התחלנו
לאהוב כדורגל ואנחנו נוסעים גם למשחקים ברחבי
הארץ" .משפחת אדרי חלוקה בין שתי קבוצות
מרכזיות בכדורגל הישראלי" .הילדים אוהבים את
מכבי חיפה ואריאל ואני אוהדים את הפועל באר
שבע" ,מספרת מירב" .גם האחים של ליאור אוהבים,
מפרגנים ותומכים" .עמית בן ה ,11-אחיה הצעיר
של ליאור מתאמן גם הוא בקריית גת" .הוא משחק
כשוער וליאור מלמדת אותו ועוזרת ,מייעצת לו
ומדריכה אותו .גם סבא ישראל תומך .הוא גר בכפר
יונה ,ליד נתניה ,אבל מגיע ,מלווה בחצוצרה ,לכל
משחק בכל מרחק".

תודה למועצה ,לנבחרת
ולקבוצה

מירב אדרי" :אני רוצה להודות למועצת בני
שמעון :לסיגל מורן ,ליוסי טוביאנה ולמור
אפרים ,שמגלים הערכה כלפי ספורטאים
מחוננים ויוצרים ומעניקים להם מלגות הוקרה
והכרה .זה לא מובן מאליו .אנחנו ההורים וגם
ליאור מעריכים זאת מאוד .אנחנו מודים גם
לנבחרת ישראל ,לקבוצת מ.ס .קריית גת ולכל
הצוות שעוזר ,תומך ומלווה".
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>>

לא ספורט יחידני .ההצלחה של כל אחת מביאה
להצלחה של כולן .כל אחת תורמת".
עשי רק מה שאת אוהבת
בשנה שעברה ביקש ממנה עמית ,אחיה הצעיר
להרצות בפני הכיתה שלו" .זו הייתה גאווה ממש",
מספרת מירב" .הילדים התעניינו מאד .המסר
שלה היה שצריך להאמין בעצמך .ילדים צריכים
להאמין בעצמם בלי קשר למה שהחברה חושבת".
"זה מה שאיפשר לי להיות שחקנית" ,מדגישה
ליאור" .אם הייתי מפסיקה בכל פעם שאמרו לי
שרק בנים משחקים כדורגל ,לא הייתי הופכת
לשחקנית" .ומירב מוסיפה" :בעבר היו לנו הרבה
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שיחות בנושא הזה ואמרנו לליאור שהיא יכולה
לעשות כל מה שהיא אוהבת ,כמו בשיר של גלי
עטרי' :תעשי רק מה שאת אוהבת' ".ליאור עושה
מה שכיף לה ואנחנו תומכים בה .אני חושבת
שב 4-3-השנים האחרונות מקבל כדורגל הנשים
בישראל תמיכה שלא קיבל בעבר .קבוצות כדורגל
לבנות נפתחות בכל הארץ .אני רוצה מאוד שגם
ישדרו יותר משחקי כדורגל נשים בטלוויזיה ,בדיוק
כפי שמשדרים את משחקי הגברים ושהמודעות
לספורט הזה תלך ותגדל".
"אני מקווה שאם בנות שאוהבות כדורגל יקראו
את הכתבה הזו ,זה אולי עודד אותן להצטרף
לכדורגל" ,מסכמת ליאור.

נכס לקבוצה עכשיו ובעתיד

מור אפרים ,קפטנית מ.ס .קריית גת ורכזת
החוגים במועצה:
בתור קפטנית הקבוצה אני יכולה להגיד
שליאור היא נכס לקבוצה ,עכשיו וגם לעתיד.
היא שחקנית שמשקיעה כל רגע בכדורגל,
שואפת להשתפר ולהצליח ועושה זאת מדי
יום ביומו .שחקנית כמו ליאור ,שעובדת קשה,
מתאמצת ולא מוותרת ,מוסיפה לקבוצה רוח
צעירה ותקוות לענף.
כדורגל הנשים בארץ עדיין אינו מקבל את
הפרסום ,החשיפה והמודעות שמגיעים לו .אני
שחקנית כבר  18שנה .הייתי בנבחרת ישראל,
הייתי במכללות בארצות הברית וראיתי לאן
הענף יכול להגיע .אני מקווה ,שעם הזמן
תשתפר התפיסה החברתית בארץ בנוגע
לספורט נשים בכלל וכדורגל נשים בפרט
ותגביר את המודעות למשחק.
מה שנותר לנו לעשות בתור שחקניות זה
להמשיך ולסלול את הדרך לשחקניות צעירות,
להעלות את המודעות כל אחת בדרכה
והחשוב ביותר  -להמשיך לעשות את מה
שאנחנו אוהבות יותר מכל ,גם אם הוא אינו
מקבל את הפרסום שהוא ראוי לו.

זרקור לחינוך בגיל הרך

 /חנה רוטבלט ,מנהלת מחלקת הגיל הרך

נפגשים ביחד
המועצה שלנו מעודדת ומקדמת קשרי גומלין
ושיתוף פעולה בין קהילות המועצה ובתוכן .לכן
החזרתי השנה מסורת שהיתה קיימת בשנים
קודמות  -ביקורים בין גנים ביישובים שונים.
המטרה העיקרית היא המפגש בין גננות ,סייעות,
מטפלות וכמובן בין הילדים .כל גן ,כל קבוצת
ילדים ,כל פעילות וכל גננת יכולים להוות מקור
השראה לאחרים .הביקורים מתרחשים בשני
סבבים :בסמוך לט"ו בשבט מתארח גן מיישוב

אחד בגן ביישוב אחר ובסמוך לחג השבועות
מתארח הגן שאירח בסבב הקודם אצל הגן
שאירח אותו .הסבב הראשון של הביקורים נערך
ב.22.1.2018-
היו גנים שהציגו הצגה הקשורה לט"ו בשבט .גנים
אחרים הכינו ארוחת בוקר משותפת בשטח ,קיימו
מוקדי פעילות בגן ובחצר ,שיחקו יחד בחצר או
חוו טיול ביישוב.

ההתחלה לוותה בדריכות מסוימת ולא מעט
חששות ,אך בסופו של דבר הסבה הפעילות
המשותפת הנאה מרובה ורוב הגננות ביקשו
מהנהגים לעכב את החזרה בחצי שעה ,כי רצו
להמשיך ליהנות יחד.
אני מבקשת להודות לכל הגננות והצוותים שלקחו
חלק בפעילויות ולמחלקת התחבורה על ההיענות
והעזרה בהסעות.

גיליון מס 252 .מרץ 13 | 2018

מסע בעקבות יזמים במועצה /

חדוה גבריאל

בית היוגה :זמן איכות עם עצמי
לפני שנה הגיעה אלי תושבת חדשה במועצה כדי
לבשר לי שהיא פותחת בגבעות בר עסק חדש
בשם “בית היוגה”.
עדי עזריה ,תלמידה ומורה ליוגה ,בוגרת קורס
המורים של משכן היוגה בתל אביב ,נשואה ואמא
לאריאל ויהונתן .עברה לגור בגבעות בר ופתחה
את בית היוגה .בכך הגשימה חלום :לקום כל בוקר
בחיוך ולדעת שהיא עושה את מה שהיא אוהבת
 לעזור לאנשים להתחבר לעצמם ,להתמודדעם כאבים פיזיים ומנטליים ולספק להם כלים
משמעותיים ,שיעבירו אותם שינוי חיובי.
בעבר הרחוק לא היה לה קשר רב לעבודה עם
הגוף .כשהיתה בת תשע ,לאחר שסבלה במשך
זמן ממושך מכאבי ברכיים קשים ,אמר לה הרופא
שלא תוכל עוד לעסוק בפעילות גופנית .עד גיל
 18נענתה עדי להוראות הרופא ,אך בינתיים
נחלש הגוף עוד יותר והכאבים רק החמירו.
כשהגיעה לצבא ,הובהר לה בפגישה שגרתית
עם פיזיותרפיסטית שמסת השריר בגופה נמוכה
מאוד ולכן רצוי שתיקח את עצמה בידיים ותתחיל
לחזק את הגוף.
אחרי שניסתה להתחבר לחדר כושר ,ספינינג,
קיקבוקס ועוד ,נכנסה לשיעור יוגה והתאהבה.
“נדהמתי לגלות שאפשר להזיז את הגוף ובאמת
ליהנות מכך ,בלי לסבול ולחכות שהשיעור ייגמר.
וחשוב אפילו יותר  -ההרגשה לאחר השיעור,
שהפכה פשוט לממכרת”.
מאז ועד היום ,כמעט  13שנים ,לא הפסיקה לתרגל.

יוגה כדרך חיים

“במהלך ההריון הראשון שלי” ,מספרת עדי,
“המשכתי לתרגל בעקביות ובמהלך הלידה
הרביתי להשתמש בכלים שהיוגה לימדה אותי:
נשימה מודעת ,תנועה,זרימה והיכרות עם הגוף
ועם התהליכים שהוא עובר בזמן אמת.
הלידה היתה חוויה מדהימה ומעצימה והרגשתי
שליוגה היה משקל גדול בכך.
במהלך חופשת הלידה קיבלתי הזדמנות נהדרת
לעצור לרגע ממרוץ החיים ולחשוב עם עצמי במה
ארצה לעסוק כשאהיה “גדולה” .החלטתי להעמיק
בעולם היוגה ונרשמתי לקורס מורים ליוגה בתל
אביב .מאז ועד היום אני ממשיכה ללמוד ולהשתלם
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למתן שירות מהיר ולמענה אדיב .בשנה שעברה
הצטרפתי למועדון העסקים  BZBשהמועצה
הקימה בשיתוף ‘מעברים’ וגם השנה אני ממשיכה
עם קהילת העסקים החזקה שהוקמה פה .מועדון
העסקים תרם לי רבות כעסק בתחילת הדרך.
הוא נתן לי במה וחשיפה ,כלים פרקטיים לפיתוח
פעילות עסקית והיכרות עם בעלי עסקים רבים
ממגוון תחומים ,שגרים ממש לידי”.

בית היוגה חוגג שנה ותושבי בני שמעון נהנים
מהטבה מיוחדת!
תרגול זוגי במתנה

*ההזמנה מחייבת שריון מקום מראש בהתאם למערכת
החוגים של בית היוגה ועל בסיס מקום פנוי.
*ההטבה תינתן בכל חודש פברואר והיא חד-פעמית
לכל פונה.

פרטים להתקשרות :עדי עזריה
גבעות בר ,שד’ אלון 90
boko.adi@gmail.com | 050-9343353
חפשו אותי בפייסבוק" :בית היוגה-עדי עזריה"

בית היוגה  -להשאיר את הדאגות
מחוץ לדלת ולמצוא רגע לעצמנו

היוגה מסייעת לנשימה ,לגמישות (גם מחשבתית),
ליציבה טובה,לחיטוב ,לחיזוק הגוף ,לאיזון ולרוגע.
בית היוגה הוקם מתוך רצון להנגיש את עולם היוגה
לכמה שיותר אנשים בכל גיל ,מתוך תפיסה שיוגה
היא דרך חיים שיכולה לעזור לנו להתמודד טוב יותר
עם הלחצים והקצב המהיר של העולם המערבי.
“כשהחלטתי להקים את בית היוגה” ,מסבירה
עדי“ ,היה לי חשוב שתהיה בו אוירה חמה ,נעימה
ומקבלת  -כמו בבית .רציתי ליצור מקום שברגע
שנכנסים אליו וסוגרים את הדלת ,מפסיקים
להתעסק במחשבות ומפנים זמן איכות לעצמנו
עם עצמנו.
בסוף כל שיעור אני מגישה מיץ פירות סחוט או תה
חם ופינוקים נוספים ,ליצירת אווירה נעימה ומהנה”.

סוגי השיעורים שתוכלו למצוא בבית היוגה:

אצל מורים שונים בארץ ובעולם ונהנית להעשיר
את הידע שלי בתחום המרתק הזה.

האירוע המוצלח הוחלט להפוך את יום היוגה
הבינלאומי למסורת ולקיימו ביישובי המועצה כל
שנה ב.21.6-

בכל שנה ב ,21.6-היום הארוך ביותר בשנה,
מתקיימים באופן מסורתי במקומות שונים בעולם
אירועים לציון יום היוגה הבינלאומי 2017 .היתה
השנה השלישית לציון יום היוגה.
באותו יום מתקיימים במקומות שונים בעולם שיעורי
יוגה המוניים ,שמטרתם חשיפה של עולם היוגה
לקהל הרחב ותרגול משותף וחשוב מכך  -להדגיש
שאין צורך להיות גמיש או אתלט כדי לתרגל יוגה
ובאמת כל אחד יכול.
ב 2017-יזמה עדי לראשונה אירוע לציון יום היוגה
הבינלאומי בבני שמעון .לאירוע ,שהתקיים במשמר
הנגב ,הגיעו יותר מ 150-מתרגלים מכל הגילאים:
תינוקות ,ילדים ,הורים ,נשים וגברים .במהלך היום
התקיימו תרגולים בסגנונות שונים ,היתה אווירה
טובה ואנרגיות מדהימות ונחשפה לראשונה קהילה
גדולה למדי של מתרגלי יוגה במועצה .בעקבות

מהעיר לישוב קהילתי

יום היוגה הבינלאומי

עדי נולדה ברמלה ואת רוב שנותיה בילתה בתל
אביב בשנת  ,2007במהלך לימודיה לתואר
ראשון ,עברה עם בן זוגה לקיבוץ משמר הנגב.
אז התאהבה לראשונה בנגב ,בשקט הממכר שיש
באזור ,באנשים המיוחדים ובמועצה המדהימה
שכולנו חלק ממנה.
בסיום הלימודים נאלצו עדי בן זוגה לחזור למרכז
ולאחר חמש שנים החליטו לשוב לדרום .לעדי
היה ברור שאם חוזרים לנגב ,חוזרים לגור באחד
מיישובי בני שמעון .בינואר  2017הם עברו רשמית
לביתם בגבעות בר.
“בעיני זו מועצה מדהימה” ,אומרת עדי“ .מקום
שנותן לי להרגיש חלק ממשפחה .האנשים כאן
אכפתיים מאוד וקשובים זה לזה .העשייה של
המועצה עצמה מעוררת השראה בכל הנוגע

יוגה לאם ולתינוק  -תרגול משותף לאם ולתינוק
 מגיל  7שבועות ועד גיל זחילה.חוג יוגה לילדים בגילאי  4-3ו - 8-5-תרגול
מהנה ,המשפר את יכולת הריכוז ,הנשימה,
חיזוק היציבה והיכרות עם גופנו.
יוגה לנשים ולנשים בהריון  -התרגול מתמקד
בצרכים המשתנים של הגוף הנשי .זהו תרגול
רך ,המשלב עבודה ממוקדת על רצפת האגן,
חיזוק הגב התחתון ,פתיחה וגמישות של מפרקי
הירך וחיזוק הגוף ,היציבה והנשימה המודעת.
אשטנגה יוגה  -שיטת יוגה דינמית ,המשלבת
תנועה בקצב גבוה עם נשימה קצבית וספורה.
התרגול עובד על סבולת לב-ריאה ,כוח ,גמישות,
חיטוב הגוף ויציבה נכונה ,תוך נשימה מודעת
ברחש הגלים.
השיעורים מתקיימים בקבוצות קטנות ,עד 8
מתרגלים בקבוצה ,ליווי אישי ובניית עקומת למידה
אישית לכל מתרגל ומתרגלת.
ניתן לתאם שיעורים פרטיים ושיעורים מיוחדים
לקבוצות ,ארגונים ומטיילים.

מועדונ העקימ בני שמעונ
מזמינ אתכמ להרצאה מלאה בהשראה

כיצד להיכנ לכלי התקשורת בלי להוציא שקל
חשיפת העק שלכמ בתקשורת במרחק הרצאה אחת!
הרצאה מרתקת וחשובה לכל בעל עק בהנחיית עדי רוזנ

עדי רוזנ
בעלת שני עקימ מצליחימ
"חוויה בגול" ו"הבמה שלכמ"
מנחת הפעלות מצחיקות במיוחד
לערבי גיבוש ,ימי הולדת למבוגרימ,
מיבות רווקות וחגיגות משפחתיות.
עדי העלתה  20אייטמימ למדיה
טלוויזיה ועיתונות בשלוש וחצי
שנימ האחרונות.

עדי תגיע ללמד איכ אפשר
לעשות זאת בחינמ במקומ
לשלמ אלפי שקלימ
כל חודש!

מועדונ לחבר שובל
עלות כניה
 50ש”ח

7.3.18

20:00-21:30

מי אמר שצריכ להוציא כפ על יחי ציבור?

איכ מגיעימ לתקשורת ומביאימ חשיפה לעק שלכמ?

לחברי מועדונ  BZBבמלולימ
ג’ונייר BZB V.I.P + BZB

כניה חופשית

לפרטימ נופימ והרשמה

דנה מרתקת ופרקטית בה תקבלו  12דרכימ מעשיות
שניתנ להיכנ לכלי התקשורת
חדוה גבריאל

054-7917356

m.biz@sng.org.il

גיליון מס 252 .מרץ 15 | 2018

גירושין בשיתוף פעולה

עו"ד ומגשרת ציפי המרמן  -מוסמכת לגירושין
בשיתוף פעולה ,וצוות הגשת"פ במועצה האזורית
בני שמעון
במועצה האזורית בני שמעון פועל מזה כשנה
צוות מקצועי לגירושין בשיתוף פעולה ,שהוקם
מתוך תפיסה של חשיבות המעורבות והסיוע של
המועצה לתושביה במגוון של תחומי חיים וקשיים.
הצוות מוכן ומזומן לסייע לזוגות ומשפחות במשבר
גירושין לצלוח אותו בדרך מיטבית ובעלויות של
שירות ציבורי .לחברי הצוות יש מיומנות ובקיאות
בסוגיות המשפטיות ,הכלכליות והרגשיות הייחודיות
לקהילות במושבים ובקיבוצים  -חלוקת רכוש,
העברת נחלה ,שיוך דירות ,זכויות של חברי קבוץ,
אפשרויות משמורת ,מגורים של שני בני הזוג באותו
יישוב ועוד.
אופן הניהול של גירושין הוא בעל פוטנציאל הרס,
או התמודדות וצמיחה ונתון לבחירתם של בני הזוג.
ככל שישכילו ויבחרו בגירושין בשיתוף פעולה ,כך
יוכלו להגיע להחלטות על בסיס טובתם של הילדים
והמציאות החדשה ,לפרק את השיתוף הכלכלי
ולבנות עתיד כלכלי מיטבי .לגירושין בקיבוצים
ובמושבים יש סוגיות נלוות נוספות ,המחייבות
התייחסות ושיקול דעת .הגשת״פ יסייע לצלוח
את המשבר תוך צמצום נזקים והכנת העתיד.
במציאות של המאה ה ,21-אחת מכל שלוש
משפחות בישראל תשנה את פניה ותעבור משבר
של פירוק וניסיון לבנות מסגרת חיים חדשה.
המציאות מלמדת שאנשים המתמודדים עם
קושי ומשבר בצורה טובה ובליווי תמיכה ,מפתחים
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ציפי המרמן ,עו״ד ומגשרת

אמון בעצמם ובסביבה וביכולתם להתמודד עם
משברים .אפשר לצמוח מתוך שבר .אפשר
להתמודד ,להתגבר וליצור מסגרת חדשה.
ילדים הנקלעים לסערת הפירוד בין הוריהם חווים,
בין השאר ,חוסר ביטחון ,פיצול נאמנויות ,שינוי
סדרי עולם ,מעברים וגעגועים תמידיים להורה
אחד .סבים וסבתות ,דודים ודודות ,חברים וחברות
ומקומות עבודה  -כולם מושפעים לפרקי זמן.
במרחב הכפרי ,נלווים למשבר משמעותם של
השייכות והמגורים בקהילות קטנות ומגובשות,
מעורבות וחשיפה גבוהים של הסביבה ,מגבלות
עבירות וסחירות של בית המגורים וההשפעה של
שינוי מקום המגורים על תחומי חיים רבים.
הליך גירושין באופן הישן והמוכר נעשה בעימות
בבית המשפט .עימות כזה נמשך תקופה ארוכה
ובלתי ניתנת לחיזוי ,מחייב מימון של עורכי דין
בעלות כספית לא מבוטלת ומאופיין בחוסר ידיעה
לגבי התוצאה הסופית ובאווירת עוינות ותחרות על
משאבים ,לב הילדים והעתיד .כל אלה שואבים אל
הסערה את כל מי שנמצא קשור אליה ובכלל זה
משפחה ,חברים מקומות עבודה וילדים.
אפשר גם אחרת :להליכי הגישור הצטרף הליך
נוסף ,הקרוי ״גירושין בשיתוף פעולה״ .הליך מובנה,
שבו מלווה כל אחד מבני הזוג על ידי עורך דין
בעל הכשרה מיוחדת לניהול מו״מ שיתופי ,איש
טיפול ובמידת הצורך יועץ פיננסי ומומחה לילדים.
ההליך מתבצע במפגשים ודיונים בין כל הגורמים,
במטרה להביא לתוצאה מיטבית לכלל המשפחה,
כמסגרת שבה ההורים חיים בנפרד.

האווירה היא של מו״מ ענייני והסכמות .לכל צד
יש ליווי משפטי משלו וגם תמונת מצב של הצד
השני .צעדים הרסניים ,כמו עיכוב יציאה מן הארץ,
עיקולים וצווי הרחקה נחסכים .המשתתפים לוקחים
סיכון ונותנים סיכוי לבניית הסכמות ולשמירה על
מה שאפשר.
ההליך מסתיים בהסכם ייחודי למשפחה ותפור
למידותיה ומאושר בבית המשפט.
היתרונות הם הקלה על הילדים ושאר מעגלי
השייכות ,חיסכון במשאבים כספיים ורגשיים,
רציפות המאפשרת סיום תוך פרק זמן סביר
ונשלט ,ארגון השינוי בהתאמה למציאות של בני
הזוג .בחירה בגשת״פ תאפשר למשפחה להגיע
ליום שאחרי התהליך מוכנה יותר ,חבולה פחות
ומיומנת בהידברות ,כאשר המשאבים הכספיים
והרגשיים העומדים לרשותה מדולדלים פחות.
כשהפערים גדולים ויש פער משמעותי ביכולת
ההתמודדות ,חוסר ביטחון או קונפליקט גבוה ונפיץ,
זו הבחירה המיטבית.

כיצד פונים אלינו?

להתייעצות ,בירור ופנייה להליך גישור גירושין
או להליך גירושין בשיתוף פעולה ,ניתן לפנות
לסמדר שריג ,מנהלת מרכז הגישור והדיאלוג
בקהילה ,בטלפון ( 050-7113133ניתן
להשאיר הודעת טקסט) ,להשאיר הודעה
באגף לשירותים חברתיים או לפנות במייל:
smadars@bns.org.il

איך יכולים הורים להקל על הסתגלות ילדיהם לפרידה?
דלית אפיק ,פסיכולוגית חינוכית-מדריכה ,מטפלת ומדריכה בטיפול משפחתי
גירושין אינם אירוע חד-פעמי ,אלא מצב לחץ
מתמשך ,שתחילתו בסכסוך טרום הגירושין
והמשכו בתהליך פרידה רגשי וחוזי הכולל את
מערכת היחסים בין ההורים לאחר הפרידה,
השינויים במצב הכלכלי ובאורח החיים של שני
ההורים ,אופן ההתארגנות ,רמת ההסתגלות
ובניית הקשרים החדשים.
חוקרים ואנשי מקצוע העוסקים בתחום זה,
מסכימים כי שני הגורמים המשמעותיים ביותר
המשפיעים על הסתגלות של ילדים לגירושין הם:
איכות מערכת היחסים בין ההורים לאחר הגירושין
והיציבות ואיכות הקשר של הילד עם שני הוריו.
מכאן ,שהורים המצליחים לסיים את הנישואין תוך
שמירה על מילוי תפקידיהם ההוריים ,תיאום ושיתוף
פעולה ביניהם ,מגנים על ילדיהם מפני השלכות
שליליות ארוכות טווח.
לפניכם מספר דרכים נפוצות ומזיקות ,שבאמצעותן
עלולים הורים ללכוד את ילדיהם בלב הסכסוך:
“הדוור” (“תמסור לאמא/לאבא ש - )"...שימוש
בילדים להעברת מסרים ומידע בין ההורים.
“אבא של לונה-פארק /אמא של פינוקים" -
התוכן העיקרי או הבלעדי של הקשר הוא כיף
וסיפוקים מיידיים ואין מקום להורות אחרת.
“מרגל “ -כשהורה חוקר את הילד ,או מבקש
ממנו לדווח על ההורה האחר.
“אתה עכשיו הגבר בבית"  -הטלת תפקידים
הוריים על הילד ,כממלא מקומו של ההורה
החסר.
“אני רוצה להשאיר לכם את הבית ,אבל אמא
רוצה למכור אותו"  -הזמנת הילד למעורבות
ונקיטת עמדה בוויכוח בין ההורים.
“אתה יכול ללכת לאבא אם בא לך ,אבל אנחנו
נוסעים לאילת"  -תחרות על זמנו של הילד
ואילוצו לבחור.
“את/ה מתנהג/ת ממש כמו אבא/אמא שלך" -
התקת הכעס והדחייה כלפי בני הזוג אל הילדים.
“אבא שלך הוא סתם לוזר /לאמא שלך יש
פה גדול מדי " – השמצה ישירה של ההורה
האחר באוזני הילד

מה כן?
דברו עם ילדיכם על הפרידה (רצוי ביחד).
הסבירו להם את המתרחש בצורה עניינית
ומותאמת לגילם והיו אמפתיים וקשובים .הכינו
אותם לשינויים שיתרחשו בעקבות הפרידה
והשאירו ערוץ פתוח לשיחה בכל עת.
גבשו הסדרי קשר ומשמורת קבועים ובטוחים.
דאגו למעברים רגועים ונטולי קונפליקט בין
בתי ההורים.
תנו דעתכם על מיקום ואופי המפגשים עם
ההורה שאינו משמורן
הקפידו לכבד את זכותו של ההורה האחר
להראות גילויי אהבה ,געגועים ,נאמנות
והזדהות עם הילד.
עודדו קשר עם ההורה האחר מחוץ למפגשים
ומעורבות פעילה שלו בחייהם האישיים,
החברתיים והבית-ספריים של הילדים.
המעורבות של שני ההורים במידע ואירועים
בבית ספר היא חשובה ביותר
במידת האפשר ,רצויה השתתפות של שני
ההורים באירועים חשובים לילד.
קיימו ערוץ ישיר לתיאום ודיווח .בהחלטות
מהותיות הנוגעות לילדים – השתדלו להגיע
להסכמה.
בתקופה הסמוכה לגירושין חשוב לקיים שגרה
מוכרת ,להימנע ממעברים לא הכרחיים
ולצמצם בשינויים ככל הניתן.
תנו לילד זמן להתמודד עם המצב החדש.
קבלו בהבנה רגשות אמביוולנטיים או שליליים
כלפיכם ,התייחסו בסובלנות ובסלחנות
להתנהגויות רגרסיביות ולתפקוד ירוד בשלב
המשבר ,תוך מתן תמיכה וסימון קווים אדומים.
הישארו "המבוגר האחראי" .שימרו על מקומכם
כמקור סמכות ותמיכה עבורם .היו משענת
עבורם .אל תהפכו אותם למשענת עבורכם!
אל תישארו עם זה לבד!– שתפו קרובים,
חברים ,ושכנים ....עדכנו את הצוותים החינוכיים
והיעזרו בהם ,הרשו לעצמכם ......וכו' ,פנו לייעוץ
מקצועי אם צריך!

מועדון שביל הזהב
מועדון חברתי לפנסיונרים בגילאי 60-75
נפתחת ההרשמה לסמסטר ב'
מתן מענה חברתי וחוגי העשרה ייחודיים לתושבי המועצה
בשכבת גיל זו.
המועדון פועל בימי ב׳ אחת לשבוע בשעות הבוקר
( )9:00-12:30במתחם לגיל השלישי בבה"ס
מבואות הנגב בשובל.
כולל ארוחת בוקר עשירה בשעה 10:30

הבית שיעזור לכם

לטפל בבית שלכם!
המרכז לטיפול משפחתי – זוגי של המועצה
מרחיב פעילות!!
המרכז מציע שירות טיפול לתושבי המועצה,
ליחיד ,לזוג ולמשפחה בגילאים השונים,
לסיוע במצבי לחץ ומשבר במהלך החיים.
מטפלים מקצועיים ומנוסים
שילוב גישות שונות בטיפול משפחתי ,זוגי
ופרטני.
חדרי טיפולים חדשים ונעימים
טיפולים מסובסדים לתושבי המועצה

שירותי טיפול ניתנים בתחומים הבאים:
טיפול זוגי
טיפול משפחתי מערכתי
טיפול והדרכה לקראת נישואין
יחסים בין הורים וילדים
תמיכה וטיפול במצבי פרידה וגירושין
טיפול בנישואים חוזרים
טיפול במצבי משבר ,גירושין ,חולי ,אבל
במשפחה
טיפול בטראומהEMDR ,
טיפול קבוצתי

פנו לרינת גלילי מנהלת המרכז לטיפול
משפחתי-זוגי בטלפון 08-9911712 :או
במיילrinatg@bns.org.il :

במועדון מספר מגוון של חוגים לבחירה:
חוגי בוקר 9:00-10:30
מחשבת ישראל עם דר' מרטין ססלר
ידיעת הארץ בהנחיית דר' צביקה אבני
יוגה עם אילן שכטמן
ריקודי עם נילי אלגזר
חוגי צהריים – 11:00-12:30
יחסי חברה-צבא בישראל בהנחיית פרופסור זאב דרורי
ביודנסה עם חגית ציוני
ציור אינטואיטיבי עם הגרפולוגית יליב בוקובזה

מחיר לסמסטר ב'  5.3.18-25.6.18הינו ( ₪ 750כולל הסעות 2 ,חוגים וארוחת בוקר).
לפרטים והרשמה :בתיה דרורי – .052-5013421

מומלץ מומלץ מומלץ

מקומפגש סביבתי /

נקודת שוויון

סיון שלחין ,רכזת איכות הסביבה

מפרידים
אריזות בכל
הגילאים

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

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

נקודת שוויון  -בית לכל מה
ששווה

מאז שהפחים הכתומים הוכנסו ליישובים,
החלו תושבי המועצה להפריד אריזות במרץ
ומתחילים לראות עלייה בכמויות של פסולת
האריזות המופרדת .המועצה ותאגיד האריזות
“תמיר” מפעילים תוכנית הסברה והטמעה
לתהליך כולו :החינוך החברתי ארגן מבצע
“הקש בדלת  -הפח הכתום” ,שבמסגרתו הגיעו
בני הנוער לבתים ,הסבירו על הפחים הכתומים
וחילקו חומרי הסברה וסלים רב פעמיים לאיסוף
האריזות .לאחרונה החלה גם התוכנית החינוכית
בגני הילדים ובמסגרתה כבר צפו הילדים בהצגה
מקסימה בנושא הפרדת אריזות .במעדוני מופ”ת

מעברים בשטח /

 /עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

והגדת לבתך
של הגיל השלישי התקיימה פעילות שירה בציבור
עם הסברים על הפרדת אריזות ובקרוב יועברו
גם בבתי הספר פעילויות שונות בנושא הפחים
הכתומים .לדבריה של סיון שלחין ,רכזת איכות
הסביבה במועצה ,המטרה שלנו היא להגיע למגוון

רחב של אוכלוסיות וקהלי יעד ולהביא את כולם
לשתף פעולה בתהליך חשוב זה.
מתוך ההצגה“ :שימי בממלכת הפחים” ,שהוצגה
בגני הילדים

הדס טרנטו ,עובדת סוציאלית קהילתית תעסוקתית ,מעברים נגב צפוני

חדש במעברים!
מעברים נגב צפוני מזמין אתכם/ן להצטרף
לסדרת סדנאות ייחודיות במטרה לקדם את
תהליך מציאת העבודה הבאה שלכן/ן!

איך זה עובד?

מפגשים קבוצתיים בכל אחת מהמועצות.
סדנת למידה והתנסות קבוצתית ולאחריה
פגישות אישיות לפי הנדרש.

מה מקבלים?

כלים מקצועיים ואפקטיביים -שיפוץ קו"ח ,הכנה
לראיונות/מרכזי הערכה ועוד...
עדכונים על מה חדש ומה אפקטיבי היום בעולם
חיפוש העבודה.
אסטרטגיות לחיפוש ומציאת עבודה  ,בניית
תכנית עבודה ,קבלת החלטות ועוד
מיתוג ושיווק עצמי אל מול מעסיקים
פוטנציאלים ,אנשי קשר וערוצים נוספים.
דילמות בתהליך פיתוח ושינוי קריירה  -בדרך
להגשמה עצמית  -גיבוש חזון תעסוקתי
שיתוף ,למידת עמיתים ,תמיכה ומוטיבציה
לעשייה ופרואקטיביות.
 - Networkingהרחבת מעגל הקשרים
האישיים והמקצועיים.
תרגול וסימולציות.

לצפייה ברשימת הסדנאות הקרובות היכנסו לאתר
מעברים נגב צפוני או צרו קשר 077-9802271/2 -
m.misrot@sng.org.il

*ההגעה לסדנאות הינה ללא עלות לתושבי
המועצות שער הנגב ,בני שמעון ויואב ,אך מותנית

בהרשמה מראש.
* אין הגבלה על מספר הסדנאות אליהן ניתן לרשם,
וניתן ולהגיע למקומות המפגש בכל שלושת
המועצות ,בהתאם לנוחות ,לתאריך ולנושא
הרלוונטי לכם.

יום האשה .יום שלם המוקדש לנשים ונשיות .יום שלם
של חגיגה בכל מקום .כולם מציינים וחוגגים .ביום הזה
מייחדים חשיבה על נשים ,המהוות יותר ממחצית
האוכלוסייה בעולם ,המיעוט הגדול ביותר .אני עוברת
על מגוון ההזמנות שקיבלתי לאירועי יום האשה :שלל
סדנאות איפור ,בישול ואפיה ,סטיילינג ,קוסמטיקה,
תכשיטים ,תזונה ,דיאטה וזוגיות .סטריאוטיפים של
נשיות במובן הצר ביותר שלה ,מובלטים ומועצמים
במלוא הדרם ובעיתונות :סטטיסטיקות.
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אותה עבודה.
איורים :מייקל מרצ'נקו .סיפור על נסיך ,נסיכה
נשים אחראיות על רוב מטלות הבית ,כולל חינוך ודרקון ,אך בסיפור הזה הנסיך נחטף והנסיכה
יוצאת להצלתו.
הילדים.
ביתית
אם
האלימות,
קורבנות
רוב
את
מהוות
נשים
זוג .מאת :ג'וליה דונלדסון .איורים :אקסל שפלר.
מינית.
ואם
דרקון ,נסיכה ונסיך נפגשים ,מותרים על תפקידיהם

מעל למאה שנים מצוין בעולם יום האשה הבינלאומי,
ומציין ...את מה? ומי בכלל צריכה אותו? כנראה
ששכחנו ,בין כל החגיגות :יום האשה הבינלאומי כדי לשנות את זה ,צריכים לקרות הרבה מאוד
דברים:
הוא תזכורת לנשים שביקשו לעשות שינוי ועשו.
צריך שיהיו יותר נשים בתפקידי מפתח  -אבל
יום האשה הבינלאומי הראשון צויין בניו יורק
לא רק.
הסוציאליסטית
בשנת  1909ואורגן ע"י המפלגה
צריך שהבנות שלנו יהיו בטוחות בעצמן  -אבל
ארגון
ע"י
שנערכה
כיום לציון השביתה הגדולה,
לא רק.
מלחמת
לכן.
קודם
עובדות הטקסטיל רק שנה
צריך ללמד את הבנים שלנו לכבד ולהעריך את
העולם הראשונה הטביעה את חותמה על כל
הבנות לצידם ,ללא קשר למין ומגדר  -אבל לא
העולם המערבי ,שלא יכול היה לשוב ולהיות
רק.
שינוי
כשהיה .השינויים היו מרחיקי לכת וביניהם גם
צריך לנהל שיח אודות נשים וזכויות בכל יום – אבל
העולם
במעמד האשה ,תחילה באירופה ומשם ליתר
לא רק.
המערבי .נשים נאלצו לצאת לעבודה כדי למלא יום האשה הבינלאומי הוא בהחלט יום של חג לציון
את מקומם של הגברים המגויסים .נשים אחרות מקומה ההולך וגדל של האשה בחברה ,אבל הוא
התגייסו לצבא ושירתו כנהגות ,מחסנאיות ,מקפלות גם יום לציון ולקידום של שינוי חברתי .ושינוי מתחיל
מצנחים ועוד .אשה עובדת המפרנסת בעל כורחה מהבית.
הפכה לאשה עצמאית .העצמאות הזאת באה לידי
ביטוי במגוון תחומים ,כמו אופנה  -מעבר משמלות אז כדי שלא נייחד חשיבה נשית שווה רק ליום
ומחוכים למכנסיים ,לימודים והשכלה  -מקצועית האשה ,הנה כמה המלצות שיעזרו לנו להכניס שיח
של זכויות ושוויון הביתה ,כדי שנוכל לדבר עם בנינו
ואקדמית ועוד.
ובנותינו על שוויון ,כדי שגם הם וגם אנחנו נבין למה
אז אולי עכשיו ,אחרי כל המאבקים האלה ,אפשר
צריך את היום הזה.
באמת להירגע ולהפסיק להילחם בסטריאוטיפים?
הרי עברנו דרך ארוכה מאז ומי בכלל צריכה את ספרים:
להיות מנהיגה .מאת :רחלי פליישון .איורים :אלחנן
יום האשה?
בן אורי .ספר המלווה משפחה ובה ילדה שרוצה
נכון .עברנו דרך ארוכה מאז .אנחנו לובשות מה
לשחק כדורגל .על מנת לסייע לה בהתמודדות
שאנחנו רוצות ,עובדות במקצועות לפי בחירתנו
ולומדות מה שמעניין אותנו .עברנו דרך ארוכה מאז ,עם תגובותיהם של הילדים ,מסופרים סיפוריהן של
אבל אפילו במדינות המתקדמות ביותר בעולם ,עדיין :נשים מנהיגות ופורצות דרך.

המסורתיים ויוצאים להשכין שלום בעולם.

מטילדה עושה צרות .כתיבת ואיורים :אלכסנדר
שטפנסמיר .על ילדה פרועה שאינה מפחדת
להתרוצץ בשדות לבדה.
סרטים:
ליגה משלהן .1992 .במאית :פני מרשל .סרט על
ליגת הבייסבול שנוצרה בשנות מלחמת העולם
השנייה ,כשהגברים היו במלחמה ונשים נכנסו לכל
תחומי החיים.
איזה מין שוויון .2010 .במאי :נייג'ל קול .סיפורן של
עובדות מפעל "פורד" באנגליה ,ששבתו על מנת
לקבל שכר שווה בעבודתן והביאו לחקיקת חוק
שכר שווה לעובדת ולעובד.
האחיות מגדלנה .2002 .במאי :פיטר מולאן .סיפוריהן
הקשים של נערות המסומנות על ידי החברה
כ"בעייתיות" ,שהובאו בשנות ה 60-למנזר מגדלנה
באירלנד ,שם דוכאו על ידי הנזירות וחיו ללא זכויות.
לרכב על הלוויתן .2002 .במאית :ניקי קארו .סרט
ניו-זילנדי ,המתאר את חיי בתו של מנהיג הכפר
ואת התנגדותו של אביה לראות בה את ממשיכתו,
אולם המסורת נמשכת .הסרט "מואנה" הוא גרסה
מאוחרת ומצוירת של סיפור איים דומה.

יום האשה הבינלאומי .לא רק סטטיסטיקות ,לא רק
סטריאוטיפים .כדי שיום אחד באמת לא נצטרך את
יום האשה ,צריך לתת לו מקום בחיינו ולא רק היום.
נשים מרוויחות שכר נמוך יותר מגברים עבור הנסיכה שלבשה שקית נייר .מאת :רוברט מאנץ' .יום האשה שמח לנו .לכולנו.
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מקומפגש לבריאות

 /רונה פויירינג

הפועל באר-שבע בני-שמעון /
מחזור  :15ניצחון דרמטי בדרבי של
הדרום
ביום שלישי ,23.1 ,התארחה הפועל באר שבע/
בני שמעון אצל השכנה מצפון ,מכבי קריית-גת,
למפגש צמרת במסגרת "דרבי הדרום" .המשחק
ענה על כל הציפיות :קצב מהיר ,אווירה מחשמלת,
קהל רועש של שני הצדדים ,אמוציות על המגרש,
תהפוכות בהובלה ומתח בשניות הסיום .עם תום
הזמן רשמה הפועל באר שבע/בני שמעון ניצחון
מוראלי גדול  85:83וסגרה ניצחון רביעי רצוף.

בריאות נשים?!
הגיע הזמן לקדם את המחקר
הרפואי בבריאות הנשים
טל תמיר ,מנהלת מרכז הידע והפעולה "נשים
לגופן״
עמותת ״נשים לגופן״ הוקמה ב 2005-על ידי נשים
ממגוון תרבותי ,גילאי ומקצועי .העמותה פועלת
לקידום שינוי בכל הנוגע לגוף ,לבריאות ולמיניות
של נערות ונשים בשני אפיקים עיקריים :עבודת
כתיבה ואיסוף ידע ברור ונגיש להעלאת מודעות
והרחבת הידע הקיים ,יחד עם עבודה בסדנאות
ובקבוצות פעולה 34 .המנחות של העמותה עובדות
ברחבי הארץ בעברית ,בערבית ,ברוסית ובאמהרית
ומסייעות לנשים ולנערות להיחשף למידע לשם
קבלת החלטות מושכלות .עיקר העשייה מתמקדת
בחינוך ובהפצת ידע ,בעבודה עם נשות מקצוע,
בהעצמת נשים ונערות ובקידום מנהיגות.
בסדנאות ובהרצאות אנחנו נשאלות לעיתים
קרובות" :אבל למה דווקא נשים? ובמה שונה
בריאות של נשים מבריאות בכלל? התשובה לכך
כוללת מספר שלבים :ראשית ,מהי בריאות? בניגוד
לתפיסה המקובלת ,בריאות איננה רק ההיפך מחולי.
ההגדרה שאנחנו מאמצות היא רחבה יותר ונשענת
על ההגדרה של ארגון הבריאות העולמי :WHO
״בריאות היא מכלול של היבטים פיזיים ,רגשיים,
חברתיים ,מעמדיים וכלכליים ,המשפיעים על מצבו
הגופני והנפשי של הפרט וכן על איכות חייו״.

ומכאן ,מה ייחודי בבריאות נשים? לבריאות
היבטים מגדריים רבים:

שני שלישים מהמחלות הפוגעות בשני המינים
נחקרו בגברים בלבד וגם מרבית התרופות נוסו
על גברים בלבד.
סיבת המוות המובילה בכל הגילאים ,בקרב
גברים ובקרב נשים עד גיל  ,75היא סרטן .גורם
התמותה מספר שתיים בישראל בקרב נשים
מעל גיל  75ובקרב נשים וגברים בכלל הוא
מחלות לב.
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למרות זאת ,מחלות לב של נשים הוא תחום
שנחקר פחות מדי ,מאובחן פעמים רבות באיחור
משמעותי ומטופל פחות טוב .רוב הנשים אינן
מודעות לכך שהן בסיכון ללקות באירוע לב וגם
רבים מהרופאים אינם מודעים לכך .מחלות
לב עדיין נחשבות מחלות של גברים .סימנים
להתקף לב אצל נשים יכולים להיות שונים מאד
מהסימנים אצל גברים ועל כן אבחנה מאוחרת
או שגויה ונטייה פחותה לגשת לאשפוז אצל
נשים הן בעלות משמעות רבה .מחקרים מראים,
כי אבחון של מחלות לב אצל נשים מתרחש
בממוצע  4או  5שנים מאוחר יותר מאשר אצל
גברים .לכן התדירות של תמותה לאחר אוטם
ראשון בשריר הלב ואירוע של אוטם חוזר גבוהה
יותר אצל נשים מאשר אצל גברים.
עקב מיקומן המשני של נשים באשר הן ,נשים
חשופות יותר למצבים העלולים לגרום לפגיעה
בבריאותן ,כגון :עוני ,אפליה ,היעדר נגישות
לשירותי בריאות ,חוסר מודעות לזכויות ולמידע,
תנאי עבודה קשים ,שכר נמוך ואלימות.
ישראל מחזיקה בשיא עולמי בשימוש בטיפולי
פוריות .לטיפולים אלה יש גם השלכות בטווח
הקצר והארוך על בריאותן של נשים.
נשים ישראליות רבות מעשנות (בהשוואה לעולם
המערבי) ועישון נפוץ מאד בקרב נשים צעירות
במדינת ישראל.
מעל  30%מהנשים בישראל ובכללן אחוז
גבוה מאד של מתבגרות מתמודדות עם דימוי
גוף נמוך ואינן שבעות רצון מהמראה שלהן.
אחוז הנערות המתבגרות בישראל הסובלות
מהפרעות אכילה לסוגיהן הוא מהגבוהים בעולם.
לנשים תפקודים גופניים ייחודיים המצריכים
התייחסות רפואית ייחודית ונרחבת וטיפולי
מניעה רבים ,אבל כל עוד אין הדבר נוגע להריון
ולידה קיימת הזנחה רבה .הדוגמה הבולטת

והכאובה ביותר היא נשים בתקופת גיל המעבר.
הידע של נשים אודות גופן ,בריאותן ומיניותן אינו
מוערך ואיננו נשמע מספיק .נשים רבות אינן
סומכות על יכולת השיפוט וההחלטה העצמאית
שלהן לגבי גופן ובריאותן ומניחות שכל הידע
בתחומים אלה מצוי בידי אנשי מקצוע .נשים
רבות מרגישות שהן אינן מקבלות מידע ברור
ומספק מהרופאים המטפלים בהן.
נשים רבות נוטות להזניח את הטיפול בעצמן.
בנוסף לכך ,מתוקף תפקידן הטיפולי (כאמהות,
כבנות זוג ,כמטפלות בהורים מבוגרים ועוד)
במרבית המשפחות ,נשים משתמשות יותר
במערכת הרפואית .הסטטיסטיקה מוכיחה
שנשים בכלל ,ונשים מעוטות יכולת בפרט,
מטפלות קודם כל בבעיות רפואיות הדורשות
מימון עצמי של שאר בני המשפחה ורק אחר כך
בעצמן .אחת הדוגמאות הבולטות היא רפואת
שיניים.

איך זה קשור ליום האשה?

הגיע הזמן לשים זרקור על נשים ,לראות במה
הן דומות ובמה הן שונות ולפעול להגדלת השוויון
והחירות לבחור .ב 1977-החליט האו»ם להפוך
את ה 8-במרץ ליום האשה הבינלאומי ולא על
מנת לשוב ולעודד את תרבות הצריכה .יום זה
נועד הן על מנת שנזכור את הפועלות שצעדו
בניו יורק לפני  70שנה והן על מנת לקדם נשים
ונערות ברחבי העולם.
ניתן להזמין את הסדנאות וההרצאות שלנו בחודש
מרץ וגם בכל מועד אחר בשנה ,החל מגיל בנות
מצווה והלאה .הסדנאות נערכות בכל רחבי
הארץ והן מעשירות ,מעצימות ונוגעות בבריאות
בדרך הרחבה ביותר :דימוי גוף ,אכילה ,יחסים,
מיניות ועוד .לפרטים ,ליבי רימר ,רכזת הסדנאות

הרבע הראשון הסתיים בתוצאה  22:19לאורחים.
במחצית התהפך הגלגל וקריית גת ירדה ביתרון
 ,41:46כשבקריית גת צלף ללא הפסקה ובלי
סנטימנטים דודו שמריז ,אקס הפועל באר שבע/
בני שמעון .הרבע השלישי הסתיים בהובלה של
המקומיים  ,64:67אך שחקני הפועל באר שבע/
בני שמעון לא נבהלו ובמשחק לחימה ,הגנה חזקה
וגם קצת מזל בשניות הסיום ,זכו בניצחון היוקרתי.

שחר ויוסי בהיר

מחזור  :17הפסד לעירוני רעננה
אולם הכדורסל מטרווסט ברעננה ממשיך שלא
להאיר פנים להפועל באר שבע/בני שמעון.
האחרונה חזרה משם ביום שלישי ,6.2 ,כשהיא
חבולה ,לאחר הפסד צורם  ,73:92שקטע רצף
של חמישה ניצחונות רצופים.
הרבע הראשון ,שהסתיים ביתרון קטן לעירוני רעננה
 ,20:22לא רמז על מה שהולך להתרחש בהמשך
המשחק .ברבע השני נהנתה עירוני רעננה מאחוזי
קליעה טובים ומחוסר ריכוז של באר שבע/בני
שמעון וקלעה  25נקודות מול  14של האורחים.
במחצית הראה לוח התוצאות  34:47למקומיים.
ברבע השלישי חזר הסיפור על עצמו החבר'ה
מהשרון חגגו ואצל האדומים שום דבר לא דפק.
אנדל קומברבאץ' ,שעלה לשחק כשהוא חולה ,לא
נתן את התפוקה הרגילה ,סטורם וורן סבל מיום
קליעות נורא ( 23אחוז מהשדה) והחולשה דבקה
בכולם .היחיד שבלט יחסית בקרב האדומים היה
הרכז עדי כהן סבן .אבל הוא היה חסר אונים לבדו.

קלעים בולטים במשחק :אנדל קומברבאץ' ,19
הרבע השלישי הסתיים בתוצאה  49:74והרבע
סטורם וורן  18ואור סולומון .13
הרביעי היה ברובו גארבג' טיים.
מחזור  :16האדומים עולים למקום
מחזור  :18הפסד ביתי להפועל גליל
השני!
ביום שלישי ,30.1 ,אירחה הפועל באר שבע/בני עליון
שמעון את הפועל כפר סבא במסגרת המחזור ה .16-במשחק שנערך בקונכייה ביום שלישי,13.2.2018 ,
המשחק התנהל בשליטה מוחלטת של הפועל באר נקבע שדווקא הצפון הוא אדום .הפועל באר
שבע/בני שמעון והסתיים בתוצאה  64:77למקומיים ,שבע/בני שמעון ספגה הפסד ביתי במשחק
ניצחון שהעלה את האדומים למקום השני בטבלה .הקצוות הגיאוגרפיים מול הקבוצה האדומה
הרבע הראשון הסתיים בתוצאה  14:21להפועל מהצפון ,הפועל גליל עליון ,בתוצאה .97:90
באר שבע/בני שמעון ,כשאור סולומון ואנדל משחק ההגנה של הפועל באר שבע/בני שמעון היה
קומברבאץ' קולעים  6נקודות כ"א .הרבע טעון שיפור בחלק גדול מהמשחק ,מה שאיפשר
השני התחיל טוב מבחינת הפועל באר שבע /לאורחים לקלוע  29נקודות ברבע הראשון (29:26
בני שמעון ,שעלתה ליתרון שיא  26:40בזכות לצפוניים בסוף הרבע) .המחצית הסתיימה ביתרון
דקות טובות של טוני יאנגר הוותיק והקפטן אוהד של גליל עליון  .52:46ברבע השלישי הצליחה
כהן .תוצאת המחצית היתה  29:42לאדומים .הפועל באר שבע לזנב בקבוצת גליל עליון ולצמצם
ברבע השלישי העלתה קבוצת באר שבע/בני שמעון להפרש מעורר תקווה של  2נקודות בלבד .בסיום
הילוך ובעזרתו של עמית גרשון ,שצלף  3שלשות ,הרבע השלישי היתה התוצאה  .70:68ברבע
עלתה ליתרון  .33:57בסיום הרבע 39:66 :למארחים .האחרון נראה היה שהרדיפה של באר שבע/
ברבע האחרון נשמר ההפרש עד לדקות הסיום ,בני שמעון נושאת פרי ,כשבדקה ה 33-למשחק
שבהן זכו גם שחקני הספסל לדקות משחק .הראה לוח התוצאות על שוויון  ,75:75אבל החבר'ה
הפועל כפר סבא ניצלה זאת וצימקה עד להפרש מהגליל לא התרגשו .האורחים נהנו מאחוזי קליעה
 ,13ההפרש שבו הסתיים המשחק .64:77 :טובים יותר וסידרו לעצמם נסיעה שמחה הביתה.
קלעים בולטים :אנדל קומברבאץ'  ,19סטורם וורן בלטו בבאר שבע :סטורם וורן  31ו 13-ריבאונדים,
 12( 16ריב') ועמית גרשון  4( 12מ 7-לשלוש).
אנתוני פישר  16ועדי כהן סבן .13

מחזור  :19ניצחון חוץ חלומי על מכבי
רחובות
ניצחון חוץ חלומי להפועל באר שבע/בני שמעון.
ביום שלישי ,20.2.2018 ,יצאה הקבוצה למשחק
חוץ מאתגר נגד מובילת הליגה מכבי רחובות,
כשרוב הפרשנים חוזים ניצחון למארחים .בסיכומו
של הערב נתנה הפועל באר שבע/בני שמעון
קונצרט של כדורסל והביסה את הרחובותים
בתוצאה  .92:71עשרות האוהדים האדומים חגגו
ביציעים דקות ארוכות  .
הרבע הראשון היה עדיין צמוד ( 22:18לבאר שבע/
בני שמעון) .גם תוצאת המחצית היתה שקולה
יחסית ( 49:46לדרומיים) .ברבע השלישי התחיל
הבליץ של האדומים ,שקלעו  23נקודות לעומת
 11של המארחים .התוצאה בסוף הרבע השלישי:
 72:57לבאר שבע/בני שמעון .ברבע הרביעי הפגינו
שחקני הפועל באר שבע/בני שמעון בגרות ולחימה,
לא הורידו מקצב המשחק ואף הגדילו את ההפרש.
בהחלט המשחק הטוב ביותר שלהם העונה עד כה,
משחק קבוצתי מאד עם אחוזי קליעה מרשימים:
סטורם וורן  67%( 18מהשדה) ו 7-ריבאונדים,
עמית גרשון  5( 15שלשות) ,אנדל קומברבאץ'
 , 15אנתוני פישר להט עם  4( ,14שלשות מתוך
 5ניסיונות  )80% -ואור סולומון .12

חדש! חדש! חדש!
בקיבוץ "משמר הנגב"

מועדון שושקה יצא לדרך

ריקודי שנות השישים וכל הזמנים
לזוגות ויחידים ,לגילאי +50
חוזרים לימים היפים ההם!!!

למסיבות ריקודים בלהיטים נוסטלגיים
עם מיטב התקליטנים והזמרים
תאריכים04.05.18 ,13.04.18 ,16.03.18 :
החל מהשעה 22.00
כניסה ₪ 60
כולל :כיבוד קל ,שתיה קרה וחמה

פרטים נוספים 0507354633 :שושקה

libi.nashim@gmail.com
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מקומפגש לביטוח /
עמליה פולק דגן
פולק דגן ביטוח ותכנון פיננסי
טלפון054-2902262 :
דוא"ל:

Amalia@polackdagan.co.il

נשים ,הערך
הכלכלי וביטוח
כשהתבקשתי לכתוב הפעם לגיליון שמוקדש כולו
ליום האשה ,קפצה מיד לראשי הכותרת" :נשים
וביטוח" .אני עוסקת בתחום כבר כ 20-שנה (ןואו!
זה מסגיר קצת את גילי )...ובמהלך השנים הגעתי
למספר הבנות ,תובנות ומסקנות בנושא נשים
וביטוח.
מהניסיון שלי ,רוב הנשים אינן מעריכות במידה
מספקת את הערך הכלכלי שלהן .הערך הכלכלי
שלנו אינו נגזר רק מההכנסה החודשית ,הנטו
שאני מכניסה כשכר לתא המשפחתי שלנו .בעיני,
הערך הכלכלי של אשה הוא נגזרת של ההכנסה
החודשית ,ניהול הבית ,ילדים ,חוגים וכד' .ניתן ,כמובן,
לומר זאת גם על גברים ,אך עדיין ,למרות השינוי
החיובי במגמה של שיתוף וחלוקת כמעט שווה של
מטלות בין הנשים לגברים ,עיקר המטלות בניהול
הבית מוטל עדיין על הנשים.
המטלות הנוספות בהחלט מוסיפות לא מעט לערך
הכלכלי .חישבו לרגע מה היה קורה אם לא הייתן
בבית (וסילחו לי מראש ,כשמדברים על ביטוח
פעמים רבות מדברים על אם או מה יקרה אם
חלילה ...בראייה שלי ,החשיבה והשיחה מאפשרות
שקט נפשי ,כי אז אני יודעת שגם אם לא אהיה,
הקרובים והיקרים לי יהיו מסודרים לפחות מבחינה
כלכלית ,מה שבעיני מאפשר התמודדות טובה יותר
עם החלק הנפשי) .האם יהיה על בן הזוג לקחת
עזרה בטיפול במשימות הבית? או לחילופין ,האם
יהיה עליו לעבוד פחות שעות ,כדי לפנות זמן נוסף
למטלות שעד אז לא עשה אותן כלל ,או עשה
אותן במסגרת חלקית ,מה שבהכרח יביא לירידה
בהכנסה?
במסגרת העבודה שלי ובעיקר כשהפכתי להיות
עצמאית ,אני פוגשת יותר עצמאים ו"הבטן הרכה"
שלי היא דווקא בפגישות עם עצמאיות .כשאני
מדברת על ביטוח ,אני שומעת פעמים רבות את
המשפטים הבאים" :אני בטוחה שבעלי עשה את
מה שצריך"" ,מי שמתעסק בבית בנושאים האלה
זה בעלי .אני לא יודעת ולא מבינה בנושאים הללו
ואני סומכת עליו".
 | 22עיתון בני שמעון

מקומפגש לעיצוב /

עמליה פולק דגן

שירלי רוט

שירלי רוט
052-8105513

גם אם קבעתם ביניכם שהדאגה לנושא הביטוח
היא תפקידו של בן הזוג ,אני מצפה שתדעי מה
כולל הכיסוי ,מה קורה חו"ח במקרה פטירה של בן
הזוג או שלך ואיך הבית ממשיך להתנהל מבחינה
כלכלית .מה קורה במקרה של מחלה קשה או
תאונה שגורמת לאי יכולת עבודה של בן הזוג או
שלך? מי הוא סוכן הביטוח שלכם? אל מי פונים?
חיסכון לגיל פרישה :נכון להיום ,קצבת הזקנה
המשולמת ע"י הביטוח הלאומי היא בסך .2,300₪
היא זהה ואחידה לכולם ואינה תלויה ברמת ההכנסה
או בתשלומים השוטפים ששולמו לביטוח הלאומי
ואנחנו ,כעצמאיות ,בהחלט משלמות! האם אפשר

לחיות היום מ ₪ 2,300-לחודש? ברור שאם את
לא תדאגי לחיסכון ,איש לא ידאג לך .האחריות
היא שלנו ושלנו בלבד (ופה אני בהחלט מתכוונת
לעצמאיות ועצמאים ,בשונה משכירים .בעקבות חוק
פנסיה חובה לשכירים מ ,2008-האחריות היא על
המעסיק והעובד גם יחד ,אך חלק גדול מההפקדה
לחיסכון חל על המעסיק .יש לציין ,כי החל מינואר
 2017נכנס לתוקף חוק פנסיה חובה לעצמאים,
אך שם החובה היא של העצמאי בלבד).
לסיכום :קחו אחריות על החיסכון והביטוח שלכן.
איש ,כנראה ,לא יעשה זאת עבורכן ,בטח לא טוב
כמו שאתן הייתן עושות.

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

שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

אז זהו ,שלא תמיד
הייתי מעצבת פנים
לרגל יום האשה הבינלאומי בחרתי לשתף אתכם
בסיפורי האישי .הסיפור מוקדש לכל אותן נשים
שמשהו בוער בהן ,אך הן חוששות לעשות שינוי ולבני
זוגם ,על מנת שיבינו כמה חשוב להקשיב ולתמוך.
לפני עשר שנים ,בשנת  ,2008הייתי אם צעירה
ליואב בן החמש ונטע בת השנה.
באותה תקופה עבדתי בחברת “טבע” בתפקיד
מרתק .ניהלתי את תהליך ההעברה של תכשירים
חדשים מפיתוח לייצור ואת ההשקות ברחבי העולם
ממפעל הטבליות בכפר סבא.
חזרתי מחופשת הלידה וגיליתי שהאנשים השתנו
וגם האווירה השתנתה .יכול להיות שחלק מזה בכלל
בא ממני .נשים ודאי יבינו אותי ,כשאומר איך כל
לידה משנה אותנו.
החלפתי תפקיד ועברתי לתפקיד ניהולי אחר ,מאתגר
לא פחות ,אבל לא יכולתי לעצור את התחושה שכבר
לא טוב לי שם כמו פעם .התחלתי לחפש עבודה
במקום אחר בניהול פרויקטים .מדובר בתחום
שאהבתי והיה לי בו ניסיון רב .תוך כדי חיפוש הבנתי
שבתחום הבנייה יש ביקוש רב לניהול פרויקטים.
הדברים התחברו עם האהבה שלי לתכנון ,ליצירה
וליופי .אחרי שקראתי על תוכן הלימודים ושוחחתי
עם כמה מעצבות פנים ,הבנתי שעיצוב פנים זה
בדיוק זה וגם אם לא ,אני אקח את זה לשם.
נרשמתי למסלול לימודים של קרוב לשלוש שנים.
מספר שעות הלימוד התחרה בקלות במספר
השעות שנדרשו ממני במהלך הלימודים לתואר
שני במנהל עסקים .נרשמתי למסלול ערב והמשכתי
לעבוד במשרה מלאה בחברת “טבע”.
הרגשתי שבדרך זו אינני מסכנת דבר ,לא את
המשכורת ולא את העבודה הקיימת ,עד שאדע
שזה באמת השינוי שאני רוצה בו.
אמנם לא סיכנתי את המשרה שבה עבדתי ,אבל
בלי הבנה ותמיכה של הורי ושל אסף ,זה לעולם לא
היה קורה .פעמיים בשבוע לא ראיתי את הילדים.
מהעבודה נסעתי ללימודים וחזרתי בעשר בלילה.
כל סמסטר הגשנו פרויקט ,מטלה הכרוכה בלחץ

אדיר והמון עבודה .מכיוון שכאמור ,המשכתי כל אותו
זמן לעבוד ,יכולתי ללמוד בעיקר בסופי שבוע .אסף
היה לוקח את הילדים לדביר לסוף שבוע שלם .הם
היו עדיין קטנים וזה לא היה פשוט בכלל.
עוד במהלך הלימודים ,בסמסטר החמישי ,קיבלתי
הזדמנות מדהימה לתכנן ולעצב להורי דופלקס
שרכשו .קפצתי למים עמוקים .גם כיום ,בראיה
לאחור ,זה היה אחד הפרויקטים המורכבים
שנתקלתי בהם .הבסיס שקיבלתי ללימודים היה
מעולה ואפשר לי לעשות זאת .כמובן התייעצתי
עם המרצים שלי בכל הזדמנות .לא אשכח את
הליווי המדהים של האדריכל עדי סמט ,שזכיתי בו
כמרצה וזו ההזדמנות לומר לו תודה גדולה .זמן קצר
לאחר מכן קיבלתי לידי את הפרויקט הראשון שלי
בתשלום – תכנון ועיצוב מחדש לדירה בפרויקט
בהוד השרון.
אני אדם מאורגן מאוד ומתוכנן מאוד גם המעבר
מ”טבע” לעסק עצמאי של עיצוב פנים תוכנן בקפידה.
הראל ,ילדנו השלישי ,היה חלק מהתוכנית .הוא
אפשר לי חופשת לידה בת שנה ,עדיין ב”טבע”,

ובמקביל לכך עשיתי את השינוי בצורה רשמית.
מרגע שהתקבלה ההחלטה ,הכל הסתדר לטובתי.
בדרך כלשהי ,כנראה לא במקרה ,בדיוק מכרו
מגרשים לבנייה בדביר.
המעבר דרומה אפשר לי לקבל דמי אבטלה,
שאפשרו לי להתניע את העסק ונתנו לי הזדמנות
נוספת לתכנן בית ,את ביתי שלי .המעבר ליישוב
קהילתי כשלנו הוליד מייד פניות ובקשות לפרויקטים
נוספים של עיצוב פנים .ומאז ועד היום הזרם נמשך.
אם יש בך תשוקה בוערת ,אל תכבי אותה מייד
במחשבות וחששות .אני מאמינה שתמיד יש דרך
לעשות את הדברים .גם אם יש תקופה קשה ועמוסה
 כלכלית ,רגשית ומשפחתית ,זכרי תמיד שאם אתתהיי מאושרת ,כולם סביבך יהיו מאושרים .ואתה,
תמוך בה! אל תחשוב על הקושי הרגעי ,הנקודתי.
בת זוגך תודה לך לעד.
ואיזה מזל שעזבתי את “טבע” בזמן...
שלכם,
שירלי

בתים
פתוחים

עומר

סופ״ש של אומנות פסח תשע״ח
16-17/3/2018
שישי  ,10:00-14:00שבת 10:00-19:00
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מקומפגש ספרותי /

מקומפגש לתרבות

שניר פלג

המלצות החודש

עיניהם צופות באלוהים /
הוצאת הכורסא  247 /עמודים  /תרגמה :רעות בן יעקב

מאת :נורה ניל הרסטון

( ”cakeעוגת תה) .סופו של הספר מרתק ,כשג'ייני
עומדת למשפט בשל אירוע כלשהו ,אבל הספר
כולו מרתק ומעניין לא פחות ,כשדרך סיפור חייה
של ג'ייני אנחנו מתוודעים הן לסיפור התבגרותה
ואהבותיה והן לסיפורם של השחורים בארצות
הברית של תחילת המאה העשרים.
המסה הקצרה של הרסטון בסוף הספר ,שנקראת

 /קרן סביון כחילה ,מנהלת מחלקת תרבות

"ככה זה להיות אני השחורה" ,זורקת אותי לפסקה
הראשונה בסקירה זו ,שבה סיפרתי על המסה של
גארנט קדוגן ,שהנושא שלה ,בעצם ,הוא "ככה זה
להיות אני השחור" ,בחברה שעדיין מסתכלת עליך
בחשדנות ובגזענות.
ספר מעניין שכתוב היטב .קצת איטי לעיתים ,אבל
מרתק מאוד.

יום האשה הבינלאומי
ב 8.3-מציינים ברחבי העולם את יום האשה
הבינלאומי .בחודש מרץ מתקיים מגוון של אירועי
תרבות ואמנות העוסקים בנשים ,נשיות ומגדר.
המפורסם והנחשב שבהם הוא "פסטיבל אשה"
בחולון.
"פסטיבל אשה" השנתי בתיאטרון חולון יתקיים
השנה בתאריכים  10-7במרץ  .2018תחת הכותרת
“רבות כמונו" ,יכלול הפסטיבל מופעים מכל תחומי
אמנויות הבמה ,המביאים פריזמה רחבה של נקודת
המבט הנשית על העולם באמצעות יצירה.
בין מופעי הפסטיבל:
הזמרת הצעירה  ,Avevaשכוכבה דורך בזירת
המוזיקה בישראל ,במופע סוחף ,המביא את הגרוב
ממרחביה של אפריקה דרך הביט האורבני של
תל אביב.

בספר המסות הקצרות של הוצאת תשע נשמות,
"לאהוב ,לשוטט ,להפליג" פורסם מאמר בשם
"הולך בעור שחור" מאת גארנט קדוגן ,המספר את
החוויה של חיים כאדם שחור בימינו .החשש של
כל אדם מעצם היותך בעל צבע עור שונה ,דרך
השוטטות ברחובות ותחושת אי השייכות ,כאשר
גם היותך אזרח שווה זכויות לכאורה אינה מחפה
על פחדם של בני האדם מפני השונות.
ספרה של זורה ניל הרסטון נכתב בתקופה שונה
ובזמנים שונים מבחינה פוליטית וחברתית ולמרות
שיש לא מעט קווי דמיון בין החוויות ,הפעם החוויות
הן דרך עיניה של אשה שחורה בתחילת המאה
העשרים ,זמן לא רב לאחר קיצה של העבדות
וניסיונה של האוכלוסייה השחורה ובמיוחד של
הנשים השחורות להשתלב בחברה.
הספר מגולל את סיפור חייה של ג'ייני ,צאצאית
למשפחת עבדים ,בת לאב לבן שאנס את אמה.
האם ברחה וג'ייני נאלצה לגור עם סבתה שטיפלה
בה .ג'ייני מתחתנת בגיל צעיר ,מתגרשת ולאחר מכן
נישאת בשנית לבחור צעיר בשם ג'ו ,איש עסקים
מוכשר ג'ו משתלב מהר בעיירה איטון ,שאליה
עברו בני הזוג ובהמשך נבחר לראשות העיר .לאחר
מותו של ג'ו ,מתאהבת ג'ייני בבחור המכונה “tea
 | 24עיתון בני שמעון

מופע מיוחד לפסטיבל:
לא תתפוס אותי
קרן טננבאום ,כנרת וזמרת ,מלווה בהרכב
המיתרים יוצא הדופן  ,Strings Attachedתצא
למסע מסחרר בנתיבי הרוח הנשית על שלל
חוויותיה ,גחמותיה והארותיה .שיריהן של גיבורות
המוסיקה בעשורים האחרונים ,לצד שירים מקוריים
של טננבאום בעיבודים חדשים ומטריפים .המון
מיתרים ,קול נשי אחד!
 9במרץ21:00 ,
“ערות  -נשים מדברות מיניות”
השיח הפתוח והאמיץ על מיניות נשית ,המתפתח
בשנים האחרונות ,יבוא לידי ביטוי במופע "ערות",
ערב מוזיקלי תיאטרלי בעקבות רב המכר המדובר
“ערות  -נשים מדברות מיניות".
תמר מור סלע  -מחברת הספר דנה ברגר ,ורד
פיקר והשחקנית שרית וינו אלעד ישוחחו ,יקראו
וישירו את סיפורן של נשים אמיתיות ,שמדברות
בגילוי פנים ובכנות מפתיעה.
לצפייה בכל אירועי הפסטיבל ניתן להיכנס לאתר
תיאטרון חולון בכתובתhttp://www.hth.co.il :
המופעים פתוחים לנשים וגברים.
 10במרץ21:30 ,

 7במרץ 21:30 ,בתיאטרון חולון

ז'ה טם ,רונית אלקבץ – התערוכה
מוזיאון העיצוב ב"מדיטק חולון" מציג לראשונה
את אוסף הבגדים המרהיב שהותירה אחריה
השחקנית והבימאית רונית אלקבץ בתערוכה
ייחודית ,המבקשת להציג את העוצמה באישיותה
של השחקנית לצד הדרמה ואהבתה את החיים.
התערוכה ,שנפתחה בנובמבר ,מזמינה את הצופה
למסע בחייה של רונית באמצעות דיאלוג ראשון
מסוגו בישראל בין עולם האופנה והקולנוע ,הצצה
ייחודית לאוסף פריטי לבוש ,אביזרים ותכשיטים
שונים מתחנות מרכזיות בחייה הגועשים והקצרים,
לצד הקרנות וידאו ארט וסאונד וצילומים עוצרי
נשימה.
“ארון הבגדים הוא יותר מקפסולת זמן הנחשפת
בפני הקהל .זו הזמנה לגילוי של נרטיב ,של מסר
שהוא צוואה רוחנית .יחד עם זאת ,אין זו תערוכת

13.3.18בשעה  20:30במועדון בית קמה.

הנצחה ,אלא תערוכה שחוגגת חיים ועשייה",
מדגישה יערה קידר ,אוצרת התערוכה .התערוכה
צפויה לצאת את גבולות חולון ולנדוד ברחבי העולם.
מוזיאון העיצוב בחולון פתוח כל יום (עד סוף אפריל)
בין השעות .16:00-10:00
פרטים נוספים באתר המוזיאון.

במועצה שלנו נציין את יום האשה
הבינלאומי בערב לנשים בלבד:
נויה מנדל במופע סטנד אפ מצחיק עד דמעות.
במבט מקורי ,מחייך וסאטירי ,מדברת נויה על
החומרים הבלתי אפשריים אך אוניברסליים שמהם
מורכבים חיינו :להיות אשה ,אמא ורעיה ולשרוד
כדי לספר 
ומיד אחר כך
אנו חוגגות את יום האשה ואת יום הולדתה ה70-
של המדינה במסיבה ישראלית חגיגית ומשוחררת
עם כוהנת השירה בציבור עינת שרוף.
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מבט נשי /

תמר אליהו

יום האשה עבורי הוא יום שבו אני משתדלת לחגוג
בכל רגע נתון .זו מלאכה לא פשוטה להזכיר לעצמי
ולסובבים אותי שהכוח נובע מבפנים וש"אין מלכות
נוגעת בחברתה".
את הטור הזה אני בוחרת להקדיש לכן ,נשים יקרות.
להניח לרגע למאבק החשוב לשוויון ,לוותר על
הנתונים העגומים של ייצוג נשים בחברה ולחדד
מעט את הכוח שיש בכל אחת ואחת מכן ובכולכן
יחד.
גדלתי בבית פטריארכלי במהותו ,בת יחידה אחרי
שלושה בנים להורים יוצאי גיאורגיה ,עם מסורת
משפחתית של חלוקת תפקידים ברורה .לכאורה,
איך תצמח מכאן תפיסה פמיניסטית? איך יתעורר
בכלל שיח על מעמד האשה? אינני זוכרת את
ההורים שלי מדברים על כך ,אבל תמיד ידעתי:
אמא שלי היא אשה חזקה.

מבט גברי /

היא לעולם לא היתה צריכה לצעוק כדי שיקשיבו
לה ,לעולם לא התאמצה למצוא חן ותמיד היתה
פשוט עצמה  -בלי מניפולציות ובלי דרמות .מאמינה
בדרך שלה ובעלת עולם ערכים עשיר  -לא כזה של
דיבורים ,סיסמאות וקווים ברורים של מותר ואסור.
תמיד ויתרה על שיחות רכילות וגם כשריכלו עליה,
לעולם לא נתנה לכך במה וכך חסכה לעצמה
מלחמה מיותרת של התנצחויות.
"אין מלכות נוגעת בחברתה" ,אמרה לי פעם" .הכוח
שיש לך הוא שלך והוא לא בא על חשבונו של אף
אחד אחר .תהיי שלמה עם עצמך ,מוצלחת ואיכותית
כראות עינייך .איש לא ייקח ממך את מה ששלך ומה
שלא שלך לעולם לא יגיע אלייך".
רק כשבגרתי מעט ,הבנתי עד כמה המילים האלה
משמעותיות .שנים רבות כל כך אפשרתי למחשבות
לחפור בעבר ,למלא את עצמי בדאגה מה יקרה
הלאה ,למה לחברה הזו כבר יש בן זוג ,האחרת
מצאה עבודה ואצלי הכול תקוע .בכל שחנ"ש (שיחת
נפש) עם אמא ,תמיד הגבתי בביטול על כל מה
שאמרה.
לא הייתי מסוגלת לראות בעין טובה את העולם -
כולם התגייסו ואני ב"שבעה" על אבא ,סיימו מסלול
ואני ממתינה לשיבוץ מחדש .לא היה לי מה שרציתי
ואת מה שהיה לי לא רציתי .אמא שלי ,אשה חזקה,

כבר אמרתי ,הצליחה להסיר ממני חומה .הבנתי
שתחושת המשמעות והסיפוק היא פנימית ותלויה
רק בי .היא נובעת מהידיעה שמה שאני עושה הוא
מה שנכון לי ואני ממלאת את תפקידי בהשתדלות
רבה ,במצוינות.
אני לא צריכה להיות מישהו אחר ,אלא לשאוף
לגרסה הטובה ביותר של עצמי בכל נקודת זמן.
לכל אחד יש תפקיד מיוחד בחייו .קיבלת לימונים?
תתחילי לסחוט ותעשי לימונדה .אל תחפשי תירוצים
לכשלונות ,כי משם תצמח ההצלחה .את לא צריכה
להיות חכמה יותר מאחרים ,כי מכל אחד יש מה
ללמוד .אינך זקוקה להגדרות ,כי אין לך שום בעיה
לקחת אחריות.
מותר לך להיות חלשה ,רגישה ונשית ,לשחק משחק
מחושב ולדעת מתי לוותר על הקלפים .את אשה
ואם במרוצת השנים איבדת קצת את עצמך ,קחי
לך רגע להסיר מסכות ,בעיקר כאלה שכלל אינן
משרתות אותך .כשזה יקרה ,תלמדי להקשיב ,להכיל
את הנשים והאנשים סביבך  -אלה ששונים ממך.
זכרי שיש בך שלוות נפש ,שמאפשרת לך לוותר
על הצורך לשפוט אחרים .השאירי לעצמך זמן רב
יותר לפרגן ,לתמוך ,להחמיא ולחייך .כשיותר ויותר
נשים יעשו זאת כתפיסת חיים ,אוכל להרשות לעצמי
לחגוג רק יום אחד בשנה.

כפיר לוי

אהבה
אפליקטיבית
המושג הזה נחת לתוך חיי ,או יותר נכון – לתוך
החצי המלא של הבירה ששתיתי עם חבר בפאב
נחמד באם הבילויים של הגליל העליון ,המושבה
ראש פינה .חברי היקר הגיע עם בת זוג חדשה ואני
הגעתי בגפי .ערכנו היכרות קצרה בשפת הסימנים
עקב חרשות זמנית שתקפה אותי בגלל הקרבה
לרמקולים ,איתרתי שולחן פנוי והצעתי לעבור לשם.
החבר נתן בי מבט שאמר" :להזמין קלנועית ,סבא?"
והיא דווקא חשבה שזה רעיון טוב.
בסוף דידיתי איכשהו לשולחן .הברמן אמר שלצערו
הנגישות בפאב לא משהו והכי טוב שהוא יכול

זה לספק הליכון .ישבנו לשולחן ,כשאני משחק
את החבר המפרגן ומנהל עם הצמד שיחה של
"מאיפה את? ואיפה הכרתם?" .בשלב זה נחת עלי
המושג דלעיל" .במסנג'ר" ,אמרו לי שניהם פה אחד.
"במסנ...מה?" אוי ,מבטי החמלה שקיבלתי משניהם
החזירו אותי לגיל שלוש ,כשנפלתי במדרגות
בבית של סבתא שלי" .אפליקציית ההיכרויות של
פייסבוק" ,אמרה הגברת בחיוך והחזירה את מבטה
למכשירה האהוב" .אין לי כזה" ,אמרתי .חברי יצא
להגנתי ובחיוך של אב המחלץ את בנו מצרה ,אמר
לה" :הוא נשוי" .חשבתי ששמעתי אותה לוחשת:
"לא נורא ,זה יעבור לו".
לגמתי מהבירה ,הנחתי את הכוס בחבטה ,תוך
שאני מפריע לחברי לשלוח לזוגתו סלפי שצולם
לפני שניה ושאלתי" :מה קרה לכם? השתגעתם?"
להפתעתי ,הם הביטו בי בעניין .לא היתה לי ברירה
והייתי חייב לחשוב מהר על משהו מתוחכם להגיד,
או לפחות משהו שיישמע מעורר מחשבה" .מה
קרה לאהבה של פעם? להיכרות הפשוטה? מה
קרה לגבר פוגש אשה באוטובוס לק"ש ומגלה
שהגיע לב"ש? איפה הרומנטיקה?" זעקתי בקול
נשבר .המלצרית הגיעה מיד עם כוס מים וכדור
להורדת לחץ דם .מרחוק שמעתי קולות של

מאוורר" .להזמין את מד"א באפליקציה?" שאלה
המלצרית ואני צעקתי" :די!!!" .הפאב נדם .כולם
הרימו את ראשיהם מהאייפונים .הזמנתי בירה
והדלקתי סיגריה.
ביקשתי סליחה וכולם חזרו לאפליקציות ולשגרת
חייהם ,חברי וזוגתו הביטו בי במבט עצוב ולא יכולתי
שלא לחשוב על ההיכרות שלי ושל זוגתי האהובה,
זוגיות שהחלה עם ניחוח החציר והקקי של הפרות
אי שם ברפת בקיבוץ וממשיכה עד היום עם ניחוחות
קצת שונים של חיתולים .לא אמשיך ,אבל היי,
כשהילדים ישאלו איפה הכרנו ,יהיה לנו סיפור
מוחשי עם מקום ואווירה לספר להם ולחזור אליו
גם בדמיון ובטח במציאות.
חברי הביט בי במבט עצוב והפעם לא כי חשב שאני
חייזר .פניו הרצינו ,כאילו נפל לו אסימון או נמחקה
לו אפליקציה" .אתה צודק ,אחי" ,הוא אמר ,לוגם
מהבירה שלו .גם היא הביטה בי במבט מהורהר
ואחר כך בו .חשבתי שניצחתי את הקידמה והנה
שני אנשים יישירו מבט ויכירו "פייס טו פייס"" ...אבל
תודה שזה הכי רומנטי בעולם" ,אמר ,כשהוא
תוחב את הסלולארי מול עיני ומראה לי תמונה
של זוגתו מהפאב ,אבל עם פרחים ונרות" .אין ,אין
על סנפצ'אט".

צילום :מיכל לב

"אין מלכות
נוגעת
בחברתה"
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הילה סטיילשיק

שחרור
האשה!
החודש יוחג יום האשה הבינלאומי .היום הזה,
שנקרא במקור "יום הפועלות הבינלאומי" ,מצוין
בכל שנה ב 8-במרץ .מוקד החגיגות נע בין ציון
כללי של כבוד ואהבה כלפי נשים לבין ציון ההישגים
הכלכליים ,הפוליטיים והחברתיים של נשים.
אני מקווה שבחרתן לעצמכן אירוע אחד או שניים
לציין את החג הנשי ,אך עד שזה יקרה ,הנה סיפור
על אשה אחת שהפכה את חיינו בעולם האופנה
לקלים יותר .עד שהיא הגיעה לעולם האופנה ,היו
הנשים שקועות בתוך אופנה חונקת ושמרנית.
היא נולדה ב 1883-בשם גבריאל שאנל ולימים
הפכה לקוקו שאנל .היא הקימה את אחד העסקים
הגדולים והחשובים בעולם האופנה (שקיים גם
בימינו) והיתה האשה הראשונה שהפכה את שמה
למותג.
כשהייתה בת  ,20החלה לעבוד בחברה המייצרת
בגדי כלות ותינוקות ואט-אט החלה לעצב לעצמה
כובעים ובגדים.
בגיל  27פתחה את בית האופנה הראשון שלה
ומכאן היתה ההצלחה מסחררת .קוקו שאנל הפכה
לטייקונית אופנה ,שכיכבה בסרטים ואף עיצבה
תלבושות לסרטים גדולים ומפורסמים.
כאן גם חל השינוי הגדול בעולם האופנה הנשי.

• היא גאלה את הנשים מהשימוש המעיק
במחוכים ,מהפכה שלא תאומן במונחי שחרור
האשה.
• החליפה את כובעי הענק הנשיים בכובעים
קטנים ואלגנטיים.
• עיצבה את השמלה השחורה הקטנה ()LBD
 מוצר חובה במלתחה שלנו מאז ועד היום.• קיצרה את השמלות והחצאיות אל מעל לברך
וכך החלה אופנת המיני.
• עיצבה את חליפת שלושת החלקים הנשית,
שהפכה למוצר הדגל של אופנת שאנל.
• שילבה במלתחה שלה פריטי לבוש גבריים
וכך נולדה אופנת היוניסקס.
• היא גם עשתה לעצמה תספורת קצרה,
שהפכה למודל חיקוי של כל אשה בפריז .יום
אחד היא גם שבה מחופשה מפנקת על יאכטה

כשהיא שזופה ושוב שינוי בפיה – השינוי שהוליד
את אופנת השיזוף בעולם כולו.
היא הדמות החשובה ביותר באופנה של המאה
ה ,20-דמות שהשפיעה על שחרור האשה
ואחראית במידה רבה לשינוי המשמעותי שעברו
הנשים במאה הזאת .היא מעצבת האופנה היחידה
שהתברגה ל 100"-האנשים המשפיעים במאה
ה "20-של המגזין "טיים".
 TIPשיק :השמלה השחורה הקטנה Little -
 - black dressאם עדיין אין לך במלתחה שמלה
כזאת ,זה הזמן לרוץ ולרכוש .היא מתאימה לכל
שעות היום וכמעט לכל אירוע ,בשילוב של אקססורי
נכון ובתוספת של נעליים צבעוניות .בנוסף לכך,
אפשר לרכוש שמלה במחיר נמוך ובגזרות לכל
גיל ובכל מידה.
חג אשה שמח .הילה
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