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מדינת ישראל נמצאת בעיצומם של ימים לא
קלים ,המציבים בפנינו אתגרים רבים בכל
תחומי החיים – החל מהבריאות והכלכלה ועד
לחינוך ולהתמודדות בתא המשפחתי של כל אחד
מאתנו .על כל אחד לגייס את כל כוחותיו כדי
שנעבור יחד את התקופה המורכבת הזו.
זה הזמן שלנו לפעול כקהילה ,לרתום את כישורינו
ואת יכולותינו עבור השכנים שלנו וחברי הקהילה,
לעזור בעת הצורך זה לזה ,לשאול לשלומם של
מכרינו ולחזק את רוחם.
המועצה כאן עבורכם .אנחנו פועלים
באינטנסיביות על מנת לדאוג ליישובים השונים,
לסייע בכל מה שניתן ולהמשיך את פעילותה
השוטפת של המועצה גם בתקופה זו .נמשיך
לענות על כל הצרכים הנדרשים ולספק את
השירותים המוניציפליים ,כדי לצמצם למינימום
את הפגיעה בשגרת החיים שלנו כאן ,בבני
שמעון .צוות עובדי המועצה עושה לילות כימים
על מנת שהכל יעבוד בצורה מדויקת ויעילה .זו
גם ההזדמנות שלי להודות לכל עובדי ועובדות
המועצה על עשייתם החשובה בשעות האלה ועל
הירתמותם המלאה.
תושבים יקרים ,אני מבקש להודות לכל אחת
ואחד מכם על ההבנה ,שיתוף הפעולה ,העמידה
האיתנה ובראש ובראשונה על ההקפדה היתרה
על הוראות גורמי הבריאות .התפרצותו של נגיף
הקורונה מעמידה אותנו במצב חדש ומורכב,
הדורש מאתנו עמידה איתנה .למזלנו הרב,
התברכנו בקהילות חזקות ,מאוחדות ומיוחדות,
שעברו מצבים מאתגרים בעבר ויודעות היטב
להושיט יד ואוזן קשבת.

אנחנו סומכים באופן מוחלט על הנהגות היישובים,
צוותי החירום והמערכות היישוביות ובוטחים
ביכולותיהם ורוחם של האנשים היקרים הללו
לתת שירות מלא לכם ,התושבים .אנו פועלים
בשיתוף פעולה מלא איתם ונמצאים בקשר רציף,
על מנת לספק את כל הנדרש להמשך פעילותם
של היישובים.
אבקש מכולכם לקיים את ההנחיות של משרד
הבריאות והמדינה למען שמירה על עצמכם ועל
כולנו.
מחלקות המועצה כולן עומדות לשירותכם בכל
עניין ,כמו גם מוקד המועצה ,בטלפון .08-6257900
שלכם ,ניר

זיו שמע
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נועה זמסקי

מה קורה?
ישיבת מליאת המועצה בחודש
מרץ התקימה במתכונת אונליין
בצל מגבלות ההתקהלות

עקב ההנחיות להגבלת התכנסויות עד עשרה
אנשים ,התקיימה ביום ראשון ,15.3.2020 ,ישיבה
של מליאת המועצה במתכונת אונליין ,כאשר
חברי המליאה מהיישובים השונים התחברו
מרחוק באמצעות המחשב והצטרפו לדיון.
ניר זמיר ,ראש המועצה האזורית בני שמעון:
"זוהי שעת משבר ואתגרים רבים עומדים בפנינו,
אך זו חובתנו להמשיך ולהעניק לתושבים את
השירותים הדרושים ,לדבוק בעשייה המרובה
שלנו ,לקבל את ההחלטות החשובות שעומדות
על הפרק ולנהל באופן מיטבי את הנדרש בימים
האלה .על מנת לעשות זאת ,אנו פועלים בדרכים
יצירתיות ומשתמשים בטכנולוגיה העומדת
לרשותנו".
שני הנושאים המרכזיים שאושרו על ידי חברי
המליאה היו אישור הקצאה של כחצי מיליון ש"ח
עבור בינוי בבית הספר "ניצני הנגב" ואישור חוק
עזר לאיסור בניית קמינים מוסקי עץ בבתים
חדשים שייבנו בעתיד במועצה.
"אנחנו רוצים להעביר את הילדים שלנו מהעת
העתיקה לחלל" ,אמרה אוסי מוריץ ,מנהלת בית
הספר "ניצני הנגב"" .המורים אצלנו מתנסים
בלמידה גמישה ובית הספר אף מהווה בית ספר
מדגים ,אבל חסרים לנו הפן הסביבתי ומרחבי
הלמידה המתאימים".
לקראת הדיון בנושא השני ,התחברו למערכת
הדיון מספר תושבים מרחבי המועצה ,שביקשו
לפני הישיבה להביע את עמדתם .התושבים
קיבלו את רשות הדיבור והצטרפו לנציגי המליאה,
שהביעו שביעות רצון מחוק העזר החדש.

מיגון מבנים קיימים

ביום חמישי ,12.3.2020 ,התקיים בלשכתו של
ניר זמיר ,ראש המועצה ,דיון שעסק בפתרונות
אפשריים למיגון בתים ישנים שאין להם ממ"ד.
מטרת הדיון היתה לבדוק האם המועצה יכולה
לספק מטריה ניהולית ותכנונית ,שתסייע
להנהגות היישובים להניע פרויקט של מיגון
בתים פרטיים.
"הנחת העבודה של פיקוד העורף היא שבזמן
אירוע בטחוני גדול לא תהיה כיפת מגן שתגן
על המרחב הכפרי ולכן יש חשש שיהיו פגיעות
ביישובים .לאור זאת ,פעלנו רבות כדי להגביר
את המוכנות שלנו .שינינו את תפיסת הביטחון,
הכנסנו ותרגלנו את מערכת השוע"ל (שליטה
ובקרה בעורף הלאומי) להגנה אזרחית והתחלנו
לבנות מערך מתנדבים .בנוסף לכך ,הקצינו 150
אלף ש"ח לצמצום פערים ביישובים ,אנחנו
מתכננים מרכז הפעלה והתחלנו לעבוד על
מרכז חוסן של המועצה".
"בנוסף לכל אלה ,חשוב גם למצוא פתרון
לבתים ללא מיגון שרובם ,אם לא כולם ,שייכים
לאוכלוסייה הוותיקה ביישובים" ,אמר ניר" .נביא
להנהגות היישובים חבילה מוכנה של פתרון
הנדסי ,שתכלול יתרון לגודל ולכן גם מחיר
אטרקטיבי .אנחנו נעבוד מול הנהגות היישובים
והן תעבודנה מול התושבים".

יום הכשרה למנהלי קהילות
חדשים

ביום חמישי ,27.2.2020 ,התקיים במועצה
יום הכשרה למנהלי קהילות חדשים שנכנסו
לתפקידם בשבועות האחרונים :דינה דיין ,מזכירת
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על החשיכה ועל האור
הקהילה בגבעות בר ,טל מגירה ,מנהל הקהילה
במושבי יחדיו וירון קדוש ,מנהל קהילת נבטים.
במהלך היום למדו מנהלי הקהילות החדשים
על המבנה הארגוני של המועצה ,על הקשר בין
היישוב לגזברות המועצה ועל הקשיים שאיתם
מתמודד בעל תפקיד חדש ביישוב .המנהלים
החדשים אף ערכו סיור באגפים ובמחלקות
להיכרות אישית עם בעלי התפקידים השונים.
ניר זמיר ,ראש המועצה" :אני מברך על היום הזה,
שיאפשר להם להכיר את המועצה ויאפשר לנו
לשמר ולהעביר ידע לבעלי תפקידים חדשים.
את היום הזה יוזם ומוביל אגף היישובים החדש,
שמטרתו לשפר את הדיוק בשירותים הניתנים
ליישובים בהתאם לדנ"א הספציפי של כל
יישוב ולתכלל את הפתרונות והמענים שנותנת
המועצה ליישובים .יש לכם תפקיד חשוב
מבחינתנו :אתם החוליה המקשרת בין המועצה
לתושבים ובעזרתכם אנחנו יכולים לצמצם את
הפער ולהגדיל את תחושת האמון של התושבים.
תמיד תהיה לכם אוזן קשבת אצלנו ,כי הצלחה
שלכם היא ההצלחה שלנו ולהיפך".

יום למידה לעוסקים באובדן ובשכול התקיים ביום
רביעי ,4.3.2020 ,במועדון קיבוץ להב .יום הלמידה
עסק בטיפול בבני משפחה שחוו שכול פתאומי
בשיטה נרטיבית וכלל הרצאות וסדנאות שונות.
את יום העיון ,בניהול המדעי והמקצועי של ד"ר
אתי אבלין וטל פסטרנק ,יזמה עידית אטינגר,
מנהלת האגף לשירותים חברתיים במועצה .ליום
העיון הגיעו עשרות עובדים סוציאליים ומטפלים
העוסקים בשכול ואובדן.
סיור הוקרה למתנדבים/מיכל
עובדיה ,רכזת ההתנדבות במועצה

מרכז "אגרוטק" במתחם
גילת

ביום רביעי ,11.3.2020 ,התקיימה במשרדו של
ניר זמיר ,ראש המועצה ,פגישה לקידום מרכז
"אגרוטק" במתחם גילת ,הסמוך לצומת גילת.
בפגישה השתתפו דרור קרוואני ,מנכ"ל החברה
הכלכלית "בני שמעון ייזום ופיתוח" וערן אמלזג,
מנהל הפרויקטים בחברה.
בסמוך לצומת גילת פועלים היום שלושה עוגנים
חקלאיים משמעותיים :הנהלת מחוז הנגב של
משרד החקלאות ,הסניף הדרומי של מכון
וולקני למחקר חקלאי והנהלת מרחב דרום
של קק"ל .הפגישה נועדה לקדם הקמה של
מרכז "אגרוטק" ,שיכלול חממות מחקר ,מרכז
לחינוך חקלאי והדרכה חקלאית ואזור משרדים
ומעבדות.

ביום רביעי ,4.3.2020 ,התקיים סיור הוקרה
לקבוצת מתנדבים ותיקים מהקיבוצים וגבעות
בר ,המתנדבים בבסיס שפיפון .סיור ההוקרה
אורגן על ידי גורמי הצבא ויחידת ההתנדבות בבני
שמעון ,כהוקרה ותודה על התנדבותם המסורה
והמשמעותית לאורך שנים רבות.
השנה סיירו המתנדבים בתל אביב .הסיור החל
בפריסת בוקר ,שאורגנה על ידי גורמי הצבא.
לאחר מכן ביקרו המתנדבים במוזיאון ההגנה
בשדרות רוטשילד .הסיור המעניין הועשר ותובל
בסיפוריהם הרבים של המתנדבים הוותיקים על
ימי הקמת המדינה ואף קודם לכן .בהמשך בילו
המתנדבים הוותיקים במסעדת "מיט קיטשן"
בנמל תל אביב וזכו לארוחת צהריים מפנקת.

עונת הליקוט/שירלי חכם
יפרח ,רכזת איכות הסביבה

היישובים שובל ,בית קמה ,מושבי יחדיו ,דביר
ולהב ,בחרו בסיור ליקוט כפעילות מקרבת קהילה
וסביבה.
זכינו השנה לחורף רטוב והזדמנות נפלאה
לצאת לטבע הקרוב ולהכיר אותו מחדש .יצאנו
מארבעת הקירות ,השארנו את המכוניות בחנייה
והלכנו ברגל מתוך היישוב להיכרות וזמן קהילה
בטבע הקרוב .מתן גולן ,המדריך ,הסביר על צמחי
המאכל שנמצאים סמוך לגדר היישוב ויחד בושלו
ארוחות מקומיות.
מה לזה ולאיכות הסביבה? הרעיון מאחורי סיורי
הליקוט הוא לקרב את הטבע גם למי שקצת
התרחק ממנו ,למי שהתגעגע לריחות ולמראה
הירוק וגם למי שהתעניין בפעילות קצת שונה
עם הילדים.
זכינו לראות שהטבע אינו מלוכלך ,אלא רחוץ
ונקי ,נהדר ומקיים .למדנו מחדש שאנחנו ,בני
האדם ,חלק ממארג שלם והאוכל שלנו מגיע
מהאדמה .כן ,זו עם הבוץ והחרקים וכל מה
שצומח ,הרטיבות והאוויר הקר .אולי מהמקום
של חוויה מהנה ,יתחזקו גם תחושת האחריות
והרצון לשמור על הטבע הקרוב.
על הסיור ביחדיו :לסיור ליקוט יצאנו כעשר
משפחות והמון ילדים .בסך הכל השתתפו בסיור
כ 40-תושבים .המשתתפים בכל הגילאים ,מ3-
ןעד  ,93גילו עניין רב בפעילות .בהליכה רגלית
קלילה למדנו להכיר את הצמחייה והסביבה
שבה אנחנו חיים .סיימנו בארוחה טעימה טעימה
שרקחנו יחדיו מכל מה שאספנו בדרך (ועם עוד
קצת תוספות ,שמתן דאג להן מבעוד מועד).
לסיכום ,היה מוצלח מאוד ,מרחיב אופקים ,נעים
וטעים .תודה רבה למתן על פעילות חינוכית
וערכית מהשורה הראשונה.
תודה למתן ,שמוכיח שאפשר לטייל וליהנות
גם כשרטוב ותודה לקהילות ,רכזות ורכזי
התרבות ,ועדות איכות הסביבה וכל מי שלקח
חלק בפעילות.

פגישה עם ותיקי בית גיל-עד

ביום רביעי ,4.3.2020 ,נפגש ניר זמיר עם ותיקי
בית גיל-עד במשמר הנגב .ניר סקר בפני
הוותיקים את התפתחות המועצה ופרש בפניהם
את מגוון הנושאים שבהם הוא עוסק כראש מועצה
וביניהם העבודה על פיתוח אזורי תעסוקה חדשים
במרחבי המועצה.
ניר הוסיף ,כי הוא פועל רבות גם כדי להיערך טוב
יותר למצב הביטחוני ופירט את הפעולות שעושה
המועצה בתחום זה ,כמו הטמעת תפיסת ביטחון
חדשה ,תכנון של מרכז הפעלה ביטחוני ,הקצאת
תקציבים לסגירת פערים ביישובים והכנת תוכנית
להקמת מרכז חוסן של המועצה" .המועצה
נמצאת במגעים מתקדמים עם חברה לבניית
ממ"דים בבתים קיימים ומיגון חדרים קיימים,
במטרה לבצע בניית ממ"דים מרוכזת וכך להוזיל
את עלויות הבנייה עבור התושבים .אני מקווה
שזו תהיה בשורה אמיתית .לחברה ישנם כל
האישורים של פיקוד העורף ואגף ההנדסה שלנו
ואנחנו נדאג לפתיחה של מסלול אישורים מהיר",
אמר ניר.

>>
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מדברים על מיניות ב"יובלי
הנגב" /טל שם טוב ,רכזת

במושבי יחדיו היה שמח
בפורים

הביטחון הקהילתי-יישובי)

ביום שישי ,6.3.2020 ,התקיימו בבית הספר
"יובלי הנגב" סדנאות בהנחיית עמותת "לתת
פה" ,העוסקת במוגנות מינית באופן פשוט,
מותאם ,ישיר וחיובי .הפעילות היא חלק מתוכנית
מסונכרנת של המועצה בנושאי סיכון ,בשיתוף
פעולה עם בתי הספר היסודיים ובית הספר
התיכון ,ליצירת רצף פעילות המקיף את הילדים
ובני הנוער :הורים-בית ספר-חינוך חברתי וקהילה
(צוותי מניעה).
הפעילות התחילה במפגש עם הצוותים
החינוכיים ונמשכה בהרצאה להורים ,שכללה
ידע ,כלים והכנה למפגש משותף עם הילדים.
לאחר מכן התקיימה פעילות משותפת להורים
וילדים בכיתות ד'-ה' .תודה לצוות המקסים של
"יובלי הנגב" בראשותה של מיטל יוגב ,יועצת
בית הספר ,על שיתוף הפעולה החשוב כל כך.
הפידבקים חיוביים ומשמעותיים.

המרגש ,ליווה את משה לאורך היום ,שהחל
בהענקת מדים ודרגות במשרדי מג"ב במועצה.
לאחר מכן פגש משה את מנהלי התחומים
בישיבה שקיימו ובאגף החינוך.
משם יצאה ניידת המשאלות לתחנת משטרת
רהט ,שם זכה משה לקבל תעודת שוטר ולסיור
מודרך בתחנה ,שבמהלכו למד על פעולתה של
המשטרה ופעולתן של המחלקת השונות .בחלקו
השני של היום צפה משה באימון כלבים ביחידת
הכלבנות בתחנת העיירות ולסיום זכה לארוחת
צהריים מפנקת ושי צנוע.

בוקר פורים שמח בבית
המועצה

ביום שלישי ,10.3.2020 ,התקיים על הדשא של
מושב תאשור פורימון בהפקה משותפת של שבט
הצופים ,החינוך החברתי וועדת התרבות של
מושבי יחדיו .
אז מה היה לנו ? צוות צופים הקים מבנה
מטורף ובמקום פעלו דוכני מזון ודוכני הפעלה,
עמדת קעקועים ומופע של בית הספר לריקוד
"דאנסנטר" ,בניהולה של הילה ממן-סבג ,להנאתם
הרבה של הילדים .החינוך החברתי וועדת תרבות
דאגו למתקני שעשועים מתנפחים ולדוכני המזון,
שהופעלו ע"י בני הנוער .לקינוח זכו המשתתפים
גם במופע תופים של להקת "בומכה".

יום המשפחה במעון "גפן"/

סמדר נחמיה ,ועדת החינוך
בנבטים

ניידת המשאלות של משה

חג פורים שמח ומבדח
בנבטים! /מיכל אברהם ,מנהלת
החינוך החברתי בנבטים

יום מרגש היה למשה בן דוד ,בן  17וחצי מתדהר,
ביום שלישי ,25.2.2020 ,כאשר זכה להגשים
משאלה עם ניידת המשאלות של המשטרה .אבי
אור-חן ,השוטר הקהילתי ,שיזם ותכנן את היום

 | 6עיתון בני שמעון

ביום שלישי ,25.2.2020 ,התקיימה במעון "גפן"
בנבטים פעילות לכבוד יום המשפחה .הסבתות
של ילדי הגן זכו לאחר צהריים של פינוק ,שכלל
טיפולי פנים ,רגליים ואפילו מריחת לק בציפורניים
ע״י בנותיהן או כלותיהן .באותו הזמן הכינו הילדים
המתוקים פיצות לארוחת ערב משותפת.

בחינוך החברתי בנבטים החלו אירועי פורים
בחברת הילדים במסיבת תחפושות נושאת
פרסים .בהמשך נהנינו מהפנינג מטורף ,שכלל
תחנות משחק מגוונות שהכין צוות המדריכים,
עמדת איפור וקעקועים ,פרסים" ,שערות

סבתא" וטרופית .ילדי החממה נפגשו למסיבת
פיג'מות מגניבה ומהנה במיוחד! הילדים הכינו
יחדיו ארוחת ערב ונהנו ממשחקי חברה וגיבוש
מצחיקים ומבדרים.

בוקר פורים שמח ועליז התקיים בבית המועצה.
כמיטב המסורת ,לבש בניין המועצה חג וקישוטים
והפך לכמה שעות לדיסקוטק בסגנון שנות ה.80-
הנושא השנה היה "זמן" .עובדי האגפים ,שעמלו
במשך ימים ארוכים על התחפושות האגפיות,
הציגו אותן בגאווה למול השופטים ,שפסקו כי אגף
הכספים ,שהציג את "גלגולה של אשה" לכבוד
יום האשה ,זכה במקום הראשון .אגף החינוך זכה
במקום השני עם אוסף שעונים ואילו הזוכים בשנה
שעברה ,האגף לפיתוח כלכלי ו"דודאים" ,זכו השנה
רק במקום השלישי ,עם תחפושת קבוצתית
שהמחישה את גלגולו של הדשן.
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מהנעשה בגיל הרך

חנה רוטבלט ,מנהלת הגיל הרך

נגיף הקורונה הגיע גם למערכות הגיל הרך.
הגנים ומעונות היום נסגרו ורוב עובדי החינוך
הוצאו לחל"ת ,מלבד המנהלות ,שרובן ממשיכות
למלא את תפקידן .הן דואגות לשמירת הקשר עם
הילדים ,שומרות על קשר עם הצוותים החינוכיים,
שנמצאים במצב של אי-ודאות ,מכינות ערכות
ופעילויות כדי שיהיה מענה לילדים בבית ושומרות
על קשר עם הקהילה כולה.

ה גיל ה

רך

יחד עם זאת ,כל הצוותים שומרים על קשר רצוף
עם הילדים ומשפחותיהם באמצעות וואטסאפ,
סרטונים ,ופעילויות המתקבלות ממשרד החינוך.
בכמה יישובים הסריטו הצוותים קליפ שבו
מופיעים כל אנשי הצוות .הקליפים מרגשים הן
את הילדים והן את הצוות.
בהרבה מקומות נשלחו לילדים ערכות יצירה או
יש גננות שמקיימות מפגשי "זום" על בסיס יומי .למידה .יש כאלה שכבר הקדימו ושלחו ערכות
הילדים משתפים פעולה ונהנים לראות את לכבוד חג הפסח ויש גם ששלחו חומרים מוכרים
לילדים :ספרים ,תמונות מספרות ,שירים וכו'.
עצמם ,כמו גם את החברים בקבוצה.

פינוי אשפה לקראת הפסח
ובמהלך חול המועד
חג הפסח קרב ובא ויחול השנה
ביום רביעי ה8.04.20 -
פינוי הפסולת מתבצע בשעות הבוקר המוקדמות ,לפיכך אנא
דאגו להוציא את האשפה מבעוד מועד.
שימו לב ,קבלן האשפה אינו מפנה פסולת המיועדת למחזור,
אותה עליכם לפנות למרכזי המחזור ולמכלים הייעודיים לכך.
באשר לפינוי מנוף – אנא הקדימו והקפידו להוציא גזם
ופסולת גושית בהתאם ליום הפינוי הקבוע ליישוב
לבירורים :תברואן המועצה – יאיר גולדין
טל'  052-4269179או דרך מוקד המועצה באפליקציה
ובטלפון 08-6257900

אחת הגננות ביקשה מהילדים להכין ברכה
לילדה שחוגגת יום הולדת ,להצטלם ולשלוח
לה את הברכות .כך היא תרגיש שכולם חוגגים
איתה!

חג שמח וכשר
מחלקת שפ"ה (שיפור פני הישוב)

לאור מתכונת החירום יתכנו שינויים בלו"ז ,נא הבנתכם
קיבוץ בית קמה
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום שלישי 14/4 , 7/4
יום חמישי ( 9/4צאת החג),
16/4
הרחבה
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום רביעי 8/4
יום חמישי 16/4
גבעות בר
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום רביעי 8/4
יום חמישי 16/4

כמה מובילות פעוטונים הסריטו את עצמן כדי
להסביר לילדים איך לשטוף ידיים ,להתעטש
למרפק או לנייר טואלט וכו' .חלק מהן מסריטות
את עצמן מספרות סיפור מותאם לגיל הילדים.
בכמה מקומות מבקשים מהמשפחות לצלם
"אתגר" לפי נושא מסוים ,למשל ,שיר שהמשפחה
אוהבת לשיר ביחד ,או הכנת עבודות מגלילי נייר
טואלט (הגננות שלחו דוגמאות).

 | 8עיתון בני שמעון

יש גם יוזמות מיוחדות ,כגון חלוקת חלות לבתיהם
של הילדים ,או הכנת צנצנת "משעמם לי" :מכינים נגיף הקורונה הציב בפני כולם אתגר חדש ובלתי
פתקים עם משימות ומשלשלים אותם לצנצנת ,מוכר ושאלות כגון :איך להמשיך להיות בקשר
כשהילדים חשים שמשעמם להם ,הם פותחים כשלא נפגשים? איך לנהל סדר יום בבית כשיש
עוד אחים? איך לעניין את הילדים כדי שלא יהיו
את הצנצנת ולוקחים מתוכה משימה.
רק מול המסכים וכו' .המצב הזה יצר גם יוזמות
מבורכות וייחודיות ,כמו שימוש ב"זום" כדי להיות
בקשר עם הצוותים בימים אלה ,ערב נשים ,שיחה
על פסח ,שיעורי תנועה לילדים ועוד.
אני מבקשת להודות לכל צוות הגיל הרך על
ההירתמות בימים שבהם נדרש מעובדי החינוך
לשמור על קשר עם הילדים בגנים ובמעונות
וגם לדאוג למשפחותיהם ולפרנסה בתקופה של
חוסר ודאות מוחלט .בתקווה שבמהרה נחזור
לשגרה בבריאות שלמה.

קיבוץ דביר
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום שלישי 14/4 , 7/4
יום שישי 17/4 , 10/4
הרחבה
יום שלישי 14/4 , 7/4
יום שישי 17/4 , 10/4
חצרים
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום שלישי 14/4 , 7/4
יום חמישי ( 9/4מוצאי החג) ,
16/4
מושבי יחדיו
יום שני 13/4 , 6/4
יום רביעי 8/4
יום חמישי 16/4

כרמים
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום רביעי 8/4
יום חמישי 16/4
להב
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום שלישי 14/4 , 7/4
יום שישי 17/4 , 10/4
קיבוץ משמר הנגב
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום שלישי 14/4
יום רביעי 8/4
יום שישי 17/4 , 10/4
הרחבה
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום שלישי 14/4
יום רביעי 8/4
נבטים
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום רביעי 8/4
יום חמישי 16/4
שובל
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום שלישי 14/4 , 7/4
יום חמישי 16/4
יום שישי 10/4
שומריה
יום ראשון 12/4 , 5/4
יום שלישי 14/4
יום רביעי 8/4
יום שישי 17/4 , 10/4
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מוכנים למאה ה:21-
לומדים מרחוק ומרגישים קרוב
בבית הספר "מבואות הנגב"

מבוא ות ה

נג

ב

יפית סביר ,מנהלת החטיבה העליונה ב"מבואות הנגב"

"אני רואה שבחיים
הגלגלים מסובבים את כולם
המלחמות ,ההיפוכים
בסוף יוצאים מחוזקים
לעולם" (אברהם טל" ,מחוזקים לעולם")
בתוך ימים מטלטלים ובתוך אי-ודאות גדולה,
נרתם הצוות החינוכי בהובלתו של אלי פרץ,
מנהל ביה"ס ,ללמידה ולתמיכה מרחוק בכל
מדיה אפשרית .כידוע ,פועל בית הספר במהלך
השנה בסביבות  Moodleמתוקשבות ,כך שרוב
חומרי הלמידה מוכנים ונגישים לתלמידים.
הרכזות הפדגוגיות של החטיבות גיבשו יחד
עם רכזי המקצועות תוכנית שבועית מסונכרנת
לכל חטיבה ,כדי ליצור מעקב ,חלוקת עומס
הגיונית ורצף למידה פדגוגי .באתר בית הספר
ניתן לראות את פירוט התוכניות לפי שבועות.
בני הנוער שלנו מפתיעים כל פעם מחדש .חלקם
מתעוררים מוקדם ,מבצעים את המשימות
בחריצות יוצאת דופן ושולחים אותן למורים
לבדיקה .אחרים מתעוררים מאוחר וזה בסדר.
גם חלק מאתנו הפכו את הזמנים.
בעוד ארגוני המורים נאבקים על שכרם של
המורים ,דבר אינו מפר את הדינמיקה המיוחדת
שנוצרה בינתיים .הצוות ממשיך לפעול באהבה,
בנחישות ,במקצועיות ולפי צו הלב הנדרש
בימים אלה ,כי אין תחליף לקשר משמעותי בין
התלמידים למחנכים ולמורים המלווים אותם יום-
יום .המחנכים יוצרים קשר טלפוני עם התלמידים
לדרוש בשלומם ולתמוך ככל הניתן.
כלי הלמידה והקשר עם התלמידים מתבצעים
במדיה בדרכים רבות:
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מתוך שיעור ערבית עם המורה איתמר יוגב.

סביבות ה Moodle-של בית הספר ,שיעורים
וישיבות של צוות ההנהלה באמצעות אפליקציית
 ,zoomשימוש בכלי גוגל ,מיילים ואתרים רבים
של משרד החינוך.
 – WhatsAppאיך אפשר בלי? קיימות קבוצות
לכל מחנך ולכל מורה מקצועי עם תלמידיהם,
יש קשר רצוף ומתן מענה לימודי ,רגשי (בתמיכת
היועצות והפסיכולוגית של בית הספר) וחברתי.
חגיגת ימי הולדת ,שיח חברתי של מחנך עם
הכיתה ,חידות ,ציורים ,משחקים ,שירים ועוד.

מעט מהיוזמות:

במהלך השבוע הראשון התקיימו שני מבחנים
מקוונים בחטיבה העליונה  -בלשון ובתנ"ך,
לפי תאריך ושעות מדויקות .התלמידים שיתפו
פעולה ,התעוררו בזמן ושלחו את המבחנים
לבדיקה למורים .בהחלט מקור לגאווה!
במסגרת המגמה "מחשבת ישראל" ,שהקימה

ומרכזת נעמי שמואלוף ,לומדים את הספר
"ובחרת בחיים  -ערך חיי אדם בתרבות ישראל".
התלמידים התבקשו לנתח דילמות מוסריות .איך
הכריעו רמב"ם ועוד פילוסופים רבים בהתנגשות
בין ערכים ,ערך החיים מול שוויון ,ערבות הדדית,
איכות חיים ועוד .בימים אלה אי אפשר שלא
לחבר את הדילמות המוסריות שעולות בעקבות
הקורונה .נעמי צירפה כתבה על הבעיות שעולות
באיטליה והתלמידים הגיבו לכתבה תוך הכרה
בדילמות המוסריות וניתוחן.
אדוה שכטמן ,המחנכת של כיתה ח'  ,2מספרת:
"לעיתים השעמום יכול לשחרר את היצירתיות
שלנו .תלמידה בכיתה ח'  2יצרה משחק 'מונופול
קורונה' עם אחיה הקטנים .כל הכבוד!"
במסגרת שיעורי מדעים ביקשה המורה דקלה
יהב להמשיך בבית את ביצועי ההבנה בנושא
"המרת אנרגיה" .התלמידים הכינו דגמים
וסרטונים עם הסבר .כשאמרו שאין להם חומרים

בבית ,כיוונה אותם דקלה לאלתר דברים שהובילו
לרעיונות מקסימים.
יוזמה מבורכת נוספת :מורי בית הספר מפעילים
מרחוק את כיתת הוותיקים.
בנוסף לכך ,נוצרות יוזמות קהילתיות מבורכות
במרחב :סיוע של בני נוער בשליחויות של סלי
מזון ביישובים ,סיוע למבוגרים ביישוב ,טיפול
באחים צעירים ושכנים צעירים ,הפעלה מרחוק,
משחקים ,בישולים ועוד .מחמם את הלב.
אין ספק שזו תקופה מאתגרת מאוד ,אך היא
יוצרת הזדמנות מצוינת לצמיחה וליצירה.
אנו מאחלים שהתקופה תעבור מהר וכולנו נחזור
מחוזקים יותר.
צוות "מבואות הנגב"
תכנית חט"ב
תכנית חט"ע
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בית קמה
זמן קורונה  -בהחלט זמן מיוחד ,מאתגר ,שונה
ואפילו מלחיץ מעט ,אך זהו גם זמן ליצירתיות,
למשפחתיות ולהרבה צחוק.
זמן מעולה להבנה כמה החינוך החברתי
משמעותי וחשוב יותר מאי פעם!
בבית קמה יצא רוב הצוות החינוכי לחל”ת,
מתוך הבנה שזו הדרך הנכונה והיעילה ביותר
עבור חברות הצוות .מנהלת החינוך החברתי
ושתי מדריכות נשארו כדי להמשיך ולתפעל
את המערכת בהתאמה לתנאים החדשים .זה,
כמובן ,ממש אינו מונע מיתר המדריכות להיות
פעילות ולתקשר עם ההורים .צוות הנוער אומנם
בחל”ת ,אך הוא הכי נוכח שאפשר!
בחברת הילדים מתקיים קשר רציף וקבוע
עם ההורים ונשלחות חידות ופעילויות .אחת
לשבוע מקבלת כל משפחה קיט עם הפתעות:
חוברת מתכונים אהובים ,תפזורת ייחודית לכל
שכבה ,תשבץ בית קמה מקורי ורעיונות ליצירות.
השבוע אנחנו יוצרות שני משחקים ייחודיים לנו
 סולמות ונחשים עם משימות וחידות על זמןקורונה והקיבוץ ומשחק טאבו מקורי כל משפחה
תקבל שני משחקים להנאה משותפת .שכבות
ה-ו תוססות ופעילות אף יותר ,עם אתגר יומי
מלא אנרגיות :הפקת סרטון לקהילה עם טיפים
להתנהלות נכונה ,אתגר מטלות הבית ,הפינה
האהובה בבית ,המלצה על ספר ועוד.
קבוצת הנוער פעילה הן ברמה השכבתית  -חידות
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ביום שני ,6.4.2020 ,ניפתח בגן רותם בבית קמה
מוקד חינוכי טיפולי לילדי החינוך המיוחד .המוקד
נותן מענה ראשוני לילדי גן מהמועצה ,שלומדים
במסגרות חינוך מיוחד וקיבלו זכאות לשירות
ממשרד החינוך .הילדים קיבלו מענה פרטני
ללא מפגש עם ילדים נוספים .היציאה מהבית
ומתן מענה שאינו וירטואלי הוא שינוי משמעותי
עבור ילדי החינוך המיוחד בתקופה זו.
אנחנו מודים מאוד לצוות החינוכי שהתגייס
למשימה .מודים להורים ולילדים שעשו את
המאמץ להגיע ,תוך שמירה על כל הנחיות משרד
הבריאות ומשרד החינוך.
במידת הצורך נרחיב לאחר חופשת הפסח את
דגם הפעלה גם לילדי בית הספר בחינוך המיוחד.
על אהבה וגעגוע  -במסגרות החינוך המיוחד
במועצה מחפשים דרכים לשמור על קשר עם
הילדים ולהביע את הדאגה ,המחשבות והרצון
הרב להיפגש .בימים אלה כולנו מרגישים את
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מענים בחירום
לחינוך המיוחד

להב
בר

כוחה וחשיבותה של השגרה עבורנו ועבור ילדינו.
עבור ילדים עם צרכים מיוחדים משמשת השגרה
עוגן משמעותי.
אנשי הצוותים החינוכיים בגנים ובכיתות
חושבים על הילדים ,רוצים לשמור איתם על
קשר ככל הניתן ומתגעגעים אליהם מאוד.
הצוותים במסגרות החינוכיות הכינו מארזים
של משחקים ופעילויות אהובות על הילדים מתוך

ואתגרים שכבתיים  -והן ברמה של כלל גיל
הנעורים .נפתח אינסטגרם לכל הנוער עם פינות
מדליקות  -זהה את המוסדניק או המוסדניקית,
זהה את הפינה בקיבוץ ועוד .השבוע יוקדש
לנתינה ועשייה – "מעבירים את זה הלאה” -
מכינים משהו לוותיקים ,משהו מיוחד לחיילים
וגם זה לזו .באחד מערבי השבוע יופעל משחק
“סיימון בנעלי בית" לכל הנוער יחד  -חוויה של
פעילות משותפת ,גם אם כל אחד ואחת נמצא
בביתו.
בתוך כל העשייה אנחנו מקפידות על שיח
אישי  -לשאול מה נשמע ,לוודא שכולם וכולן
בסדר ,להישאר נוכחות בחייהם ובחייהן ולהקפיד
ולשמור על חיבור של כלל הילדים והנוער -

החומרים שנמצאים בגן ובכיתה ,ניקו ,ארזו ועטפו
אותם ,בצירוף הקדשה אישית לכל ילד .הגננות
והמורות נסעו לחלק את החבילות לבתים וכך
קיבלו הילדים חבילה אישית ומותאמת לאהבותיו
ולבחירותיו של כל אחד .המורות והגננות שומרות
על קשרים אישים עם הילדים ,מתאימות תוכניות
אישיות להמשך למידה ושולחות שירים וסיפורים
אהובים וכמובן ,אין סוף געגועים.
התגובות של הילדים והמשפחות נרגשות .כולנו
ממשיכים לחכות לחזרה לשגרה המבורכת.
ענבל זידנברג ,מנהלת תחום החינוך המיוחד

בקיבוץ נערכנו להשארת כל הצוות החינוכי
לפחות עד פסח ,לצורך שמירה על הצוות
ודאגה לפרנסתם של חבריו .מאז שהחל ההסגר,
מתחוללת בקיבוץ להב עשייה מטורפת בכל
הגילאים ,ששומרת על קשר ואנרגיות טובות.
שכבות א'-ד' מקבלות ערכות הכוללות קופסה
שכתוב עליה" :משעמם לי" .הקופסה מלאה
בפתקים והרעיון שלה הוא" :כשמשעמם לי
בבית ,יש משימות שניתן לבצע .למשל :לעזור
בבית בניקוי אבק ,לסייע להורים ,להתקשר
לסבא וסבתא ועוד .כמו כן ,יש בערכה דפי צביעה
ותשבצים .קיימנו גם תחרות כשרונות צעירים
באמצעות פרסום פלייר בווטסאפ .הילדים
שולחים אלינו סרטונים שבהם הם רוקדים,
שרים ומנגנים .הזוכים ,כמובן ,מקבלים פרסים
יקרי ערך.

שכבות ג'-ד' קיבלו ערכות וגם מפיקות יחד
עלון בשם "דרור" ,על שם הקבוצה .כל אחד
כותב מדור ,שולח אותו למדריכים והם עורכים
ומדפיסים .העלון יופץ לבתים על-ידי המדריכים.
שכבות ה'-ו' ,המתבגרים הצעירים שלנו ,מקבלות
לו"ז משימות שבועי באמצעות הקבוצה בווטסאפ.
המשימות נשלחות בשעות קבועות,11:00 :
 16:00ו .19:00-חלק מהמשימות הן אקטיביות.
לדוגמה ,שולחים מתכון לפנקייק ,חברי הקבוצה
מכינים את הפנקייק בבתיהם ושולחים תמונה
של הפנקייק שהכינו .משימה נוספת :יש לומר
את המשפט "הקבוצה מנצחת את הקורונה" ב5-
שפות והילד הזוכה מקבל פרס לביתו.
אצלנו גם הנוער פועל ומפיק את תוכנית הרדיו
"קולו של מוסדניק" .בתוכנית יש פינות קבועות,
כמו "רכילות או נמות"" ,שאלות שתמיד רציתם

לשאול את הי"בניקים" ,ראיונות עם אנשים
מהקהילה ,הקדשות של שירים ועדכונים חמים.
בני הנוער יכולים לשלוח ד"שים ולהקדיש שירים
ושולחים להם קישור.
השבוע הם מפיקים סדרה בשם "מחוברים
לקורונה" .כל נער מצלם את עצמו במשך יום
שלם וצוות ההדרכה הופך את הקטעי הווידאו
לסדרה.
סיפור מרגש ונוגע ללב התרחש בלהב .אחד
הילדים השאיר למדריכות מכתבים מחוץ לביתו,
כי ידע שהן אמורות להגיע ולהניח חבילה עבורו.
המכתבים שימחו מאוד את הצוות והיו מרגשים
מאוד.
עפרה שיר לביא סקרה :מיה בראון ,מנהלת החינוך
החברתי לגילאי א'-ו' בלהב.

גם אלה שאינם ואינן במערכת השנה  -לתוך
הפעילויות ,כי עכשיו ,יותר מתמיד ,נבחנים כוחה
של קבוצה וכוחה של קהילה!
את השבוע הראשון של “זמן קורונה “חתמנו
בקליפ שבו השתתפו ילדים רבים  -קליפ לשיר
המבטא יותר מכל את האחדות ,הקהילתיות
והחיוביות המאפיינות את בית קמה“ :יחד כל
הדרך ,יחד לא אחרת ,יד ביד נושיט לטוב שעוד
יבוא!"
כמו שכתבתי בהתחלה  -זהו זמן ליצירתיות,
למשפחתיות ולכיף ,כי בשגרה ,בחירום ובקורונה
 החינוך החברתי תמיד אתכם ואתכן ,בשבילכםובשבילכן.
אסנת וארון ,מנהלת החינוך החברתי בבית קמה
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שמרטפיה במשמר הנגב/

שובל /פביאן בנסיק ,מנהל החינוך

עפרה שיר לביא ,מנהלת החינוך החברתי
ה

"צח“י נעורים" הוא צוות חירום יישובי של הנעורים
בקיבוץ ,למען הקהילה והחברה בקיבוץ .בעיתות
חירום ,מטרת הצוות היא להגיש סיוע היכן
שאפשר ולמי שרק אפשר בתחומים שונים ,כמו
עזרה לוותיקים ושמירה על הווי ואווירה טובה
בקיבוץ.
בנוסף לכך ,בשובל מנסים לתת לילדים תחושה
של קייטנה ,במקום הקייטנה שהתבטלה בגלל
הקורונה .בני הנוער ומדריכי החינוך החברתי
חילקו קרטיבים למשפחות ,הילדים ובני הנוער
השתתפו בתחרות מאסטר שף ואפילו יצאו
למחנות  ..באוהלים בבית ,כולל יקבלו הפעלות
ומשימות .כמה יצירתיות ומחשבה!
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בטיפול נמרץ כללי בבית החולים סורוקה בבאר
שבע עובדות שתי רופאות ממשמר הנגב ,ד״ר
גליה קרפ וד״ר לימור בסר .עבודתן בשגרה ,ככל
שעבודת רופאים היא שגרה ,מציב אותן ביום יום
בסיטואציות מאתגרות ,לא פשוטות ומורכבות.
באגף הסמוך אליהן בבית החולים סורוקה עובדת
נירית טולדנו ,גם היא תושבת משמר הנגב ,מיילדת
תינוקות רבים ומביאה חיים לעולם – תפקיד מרגש
המחייב נוכחות ומשמרות אינטנסיביות.
במשמר הנגב קיימים עובדי רפואה ,אחיות ,אנשי
מ"דא ועובדי מרפאות ,שבימים אלו עובדים קשה
בשביל לשמור על כולנו – תודה לכולם!
בתקופה הזו של התפשטות מגפת הקורונה בארץ,
העבודה היא מסביב לשעון .המחוייבות לסייע
לכמה שיותר חולים בעת משבר גדלה אף יותר,
והרצון להתגייס ולתת יותר שעות עבודה מתעצם.
עקב המצב ,ילדיהם נותרו בבית ללא מסגרות
חינוכיות ופעילות פנאי ,ועלה הצורך לתת מענה

קהילתי כדי לסייע.
קיבוץ משמר הנגב ,בהובלת מועצת החינוך
ובסיוע אגף החינוך ומינהל חברה ונוער במשרד
החינוך התגייסו לעזרה ופתחו בקיבוץ שמרטפייה
כדי להקל ככל שניתן על משפחות הרופאים
בקיבוץ .ילדי הצוותים הרפואיים מגיעים בשעות

היום לפעילות בהובלת צוות החינוכי ומאפשרים
להורים להתמקד בעבודתם החשובה.
תודה לנעמה כהן נחושתן על העשייה והובלת
ה"שמרטפיה" בקיבוץ ,ולקהילת משמר הנגב
על ההבנה וזיהוי בצורך והעשייה המתלווה לכך!
מחמם את הלב!!!

הצופה אינו נופל
ברוחו /"...שני לנגר ,ראשת
שבט נגב

אין ספק שבשבטי בני שמעון יישמו זאת הלכה
למעשה .בשבועיים האחרונים השבטים לא
מפסיקים לרגע .מעלים חידונים ,מתכונים
ופעילויות בדפי האינסטגרם של השבטים,
פעולות ב zoomאתגרים בקהילות ועוד.
הישיבות ממשיכות ,והצוותים פועלים על
מנת להגיע לכולן/ם ולא לאבד את הקשר
עם החניכות/ים ,המדריכות/ים ,ההורים .אז
החלטנו להוציא מקבץ קטן ממה שקרה כאן
בשבועיים האחרונים.
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פעילות החינוך החברתי בימים אלה מתבססת
על חיזוק הקשר המשפחתי ורואה את התקופה
הזו כמנוף לקשר משפחתי נעים ,מגבש ושונה
וליצירת גיבוש והווי משפחתי .היתרון בכך
שהמשפחה כולה נמצאת יחד בבית מתבטא
ביצירת דינאמיקות חדשות ומאתגרות .החינוך
החברתי מעוניין לסייע ולנסות ככל האפשר
להנעים לכולם את השהות יחד.
ביום חמישי ,19.3.2020 ,קיבל הנוער ארוחת ערב
מפנקת ממנהלת החינוך החברתי ,שעברה מבית
לבית וחילקה פיתות וסלט .הילדים הצעירים
קיבלו ממתק עם ברקוד שיש לסרוק וכשסרקו
אותו ,ראו סרטון ובו ברכה מהמדריכים.
מדי יום יש משימה נחמדה שמפעילה את כל
המשפחה.
המשימה "להציע נישואין לכיסא" היתה ממש
מצחיקה ויש אפילו יש כמה תוצרים.
"יום אדריכלות" – לתכנן ,לעצב ולבנות את הקיבוץ
כפי שהייתם רוצים שייראה ,בעזרת קוביות,
מגנטים וקרטונים ,כאשר המשפחה כולה לוקחת
חלק במשימה.
שכבות א'-ו' והמשפחות שותפות למשחק שנקרא
"משחק המצלמות" .המשחק כלל משימות רבות,
כשלכל משימה ניקוד שונה ,לדוגמה :להצטלם
בצורת פיל ,לשחזר תמונת חתונה של ההורים
וכד'.
בשעת ארוחת הערב שולחים לילדים חידות
שניתן לפתור יחד עם ההורים והאחים.
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הקורונה טלטלה לא מעט את צוות החינוך
החברתי בכרמים .מילכה כהן ,מנהלת החינוך
החברתי בכרמים ועימה חלק מהצוות ,יצאו
לחל"ת ,יחד עם לא מעט עובדים בחינוך החברתי
במועצה .יש מדריכים שעדיין עובדים ומילכה,
כמו שרובנו מכירים אותה ,מנהלת את הכל כמו
מלכה ,בהתנדבות ובתחושת שליחות אמיתית,
למען הילדים והנוער בתקופה הלא פשוטה הזו.

מ י ק ור
ונ ה
י

חינו ך ה ח

תי

כרמים

חצרים

בר

התחלנו את התקופה בצל הקורונה באווירת
הבידודים .משפחות ובהן מספר לא קטן של ילדים
נמצאו בבידוד בתקופת חג הפורים .ביוזמתם של
מדריכי החינוך החברתי קיבלו הילדים המבודדים
כל יום חבילה ובה הפעלות יצירה ,בהתאם
לפעילות פורים שנערכה בחינוך החברתי ליתר
הילדים .כך ,למעשה ,הם נשארו מחוברים מרחוק.
בשבוע האחרון נכנס החינוך החברתי לשגרת
פעילות לתקופת הקורונה .פעם בשבוע נשלחת
חבילה לבתים .נאוה ולילך מצוות החינוך מחלקות
את החבילות לבתים ומניחות אותן ליד הדלת.
המדריכות של בתי הילדים בשכבות א-ו מרכיבות
את החבילות ,הכוללות הפעלות לקייטנת
היבשות .בכל שבוע מתמקדים ביבשת אחרת
ובהתאם לכך יש משימות ,פעילויות יצירה,
חוברות והפעלות אישיות ומשפחתיות.
השבוע החלה קייטנת יבשות :מתחילים באמריקה
–בחבילה היו אביזרים ליצירת לוכד חלומות
אינדיאני וחוברת מודפסת ובה הפעלות על
היבשת .המטרה היא בעיקר להיענות לדרישה של
הפעלות טכניות ,שעלתה מצד ההורים והילדים.
כמו כן ,הופק קליפ בשיתוף של כל הילדים ,שכל והעלה את המורל בחינוך החברתי ובקיבוץ כולו.
אחד מהם היה קשוב לחלק שלו בקליפ וצילם כל שבוע מתפרסם לוח המפרט את הפעילויות
את עצמו .התוצר המדהים הגיע לכל בית בחצרים השונות במהלך השבוע .

כתבה :עפרה שיר לביא סקרה :תמר ,מנהלת
החינוך החברתי לגילאי א-ו בחצרים

נבטים ,גבעות בר ומושבי יחדיו
כמו את כולם ,גם אותנו תפסה הקורונה עם סיום
קייטנת פורים ועם המון אנרגיות להרצת פעילויות
מגבשות לקראת חופשת פסח הארוכה .כשהבנו
שהמציאות מתכננת לנו לו"ז שונה מעט ,עשינו
התאמות לפעילויות שניתן לבצע ,בהבנה ברורה
שהחינוך החברתי תמיד כאן והמנהלים ביישובים
ערוכים לטפל במצב גם כשהוא מורכב .המחשבה
הראשונית היתה למצוא נקודות שייצרו שיגרה
לילדים במהלך השבועות שבהם כל יום הוא כמו
שבת .מחשבה נוספת התבססה על העובדה
שהילדים מקיימים למידה מרחוק באמצעות
המחשב ,מה שמגדיל משמעותית את משך הזמן
שבו הם שוהים מול המסכים.
למעשה ,בנינו "לו"ז קורונה" .בכל יום ראשון
מחולק בכל היישובים עלונ"ה (עלון קורונה).
עד היום הופיעו כבר  3מהדורות לכיתות א'-ג'

ו 2-מהדורות לכיתות ד'-ו' .העלונ"ה מורכבת
מחידות ,רעיונות למשחקים ,דפי צביעה ,חידון
ופינות שונות .בכל יום שני מקבלים הילדים אתגר
טיקטוק בקבוצות הווטסאפ .הם מקבלים סרטון
ובו ריקוד .עליהם ללמוד את הריקוד ,לצלם את
עצמם רוקדים אותו ולשלוח את הסרטון שצילמו
למנהלי החינוך .בין השולחים מוגרלים פרסים
יקרי ערך .בכל יום שלישי מופצת "פינת המנהל".
בשבוע שעבר נהנו מסרטון הקוסקוס של מיכל,
מנהלת החינוך החברתי בנבטים והשבוע בפינת
המנהל ,אלדד מנהל החינוך החברתי במושבי
יחדיו בפינה ׳טיפ מכלב׳ .ביום רביעי מופצת
לבתים ערכת יצירה לפי שכבות גיל וביום חמישי
מחלקת ה CoronaCar-פרסים לזוכים בהגרלות.
התקופה הקרובה לא תהיה פשוטה ,אבל אנחנו
מנסים ככל האפשר לתת לילדים מעטפת

מותאמת מהחינוך החברתי .זו הזדמנות נהדרת
להגיד המון תודה למנהלי החינוך ביישובים,
שאינם מפסיקים לחשוב איך להפוך את התקופה
לנעימה יותר עבור הילדים.
כתבה :עדי לב מנהלת תחום הילדים ואשכול
היישובים
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דווקא בתקופה הזאת איננו מוותרים בתנועת
"השומר הצעיר" על הקשר החינוכי ,לומדים ליצור
מפגש חינוכי ברשת לכל שכבות הקן ושומרים
על המורל.
בנוסף לפעילות בקנים ,מפעילות רכזות הקנים
קייטנה לילדי העובדים בבית החולים ובקופות
החולים באשקלון .בערב שבת ,20.3.2020 ,קיימנו
קבלת שבת ב"זום" עם שמו"צניקים מרחבי
העולם (וגם פגשנו חלק מהחברים מהמשלחת
לברזיל!).

חינו ך ה ח

תי

השומר הצעיר /בשמת פלמוד,
רכזת מרחב בני שמעון
בר

דביר /תהילה שמואל ,מנהלת
החינוך החברתי בדביר
בימים לא פשוטים של התמודדות עם איום
בריאותי משמעותי ועצירת החיים כפי שהיינו
רגילים להם ,כולנו חווים מערבולת רגשית בימי
חופשה מאולצת זו .ילדים ומבוגרים כאחד
נדרשים לקיים שיגרת חירום מסוג שלא ידענו
כמותו.
משמר הנגב /יואל ארזי ,מנהל
החינוך במשמר הנגב

בעת הזו ,היחד של כולנו חשוב ונחוץ .זוהי שעת
מבחן מסוג אחר של כולנו כפרטים וכקהילה.
ביום ראשון ,15.3 ,יצא כל הצוות החינוכי לחל'ת
וממשיך לפעול בהתנדבות .הצוות שומר על
קשר רצוף עם הילדים ומשפחותיהם בדרכים
יצירתיות .אני מודה לחברות הצוות כל יום באופן
אישי ובקבוצה על עשייה חינוכית מיטבית.

נוער משמר הנגב נרתם לסיוע למשפחות
המתמודדות עם עוני בעיר דימונה ,שנקלעו
למשבר קשה לאור המצב החדש .מדובר
במשפחות מדהימות ,שחלקן במצב של אבטלה
וחלקן בתת-תעסוקה ,מרובות ילדים בחלקן,
שמצאו את עצמן במשבר חריף לנוכח הקורונה
ויש להן צורך דחוף בעזרה קונקרטית.

שירי ליטבק ,מדריכה מובילה בשכבה א' ,מדווחת :שלמחרת לכלבו של הקיבוץ לקבל את הפרס
בשבוע האחרון נהנינו מתקשורת עם הילדים מעובדי הכלבו .עליו ,כמובן ,להצטלם עם הפרס
מרחוק .בימים הראשונים שלחנו חידות יומיות ועם השלט ״אלוף האלופים״.
והעלינו את רמת הקושי .בנינו משחק "סיימון"
האתגרים שהיו עד עכשיו הם :סיימון ביתי,
יומי ,שבו קיבלו הילדים משימות וביצעו אותן.
להקפיץ נייר טואלט או לעשות פרסומת לנייר
לקראת סוף השבוע שלחנו לילדים סרטון שבו
טואלט ,מאסטר שף ותחרות האימוג׳י הדומה
צוות המדריכים מברך אותם .העברנו בינינו
ביותר .בנוסף לאתגרים ,ערכנו להם גם חידונים.
סרטונים ,חידות ,בדיחות ועוד .עבר שבוע רגוע.
הקמנו גם צוות מתנדבים מהנוער ,שיעזור
אורי צפריר ,רכז גיל הנעורים :כל יום הצבנו בעת הצורך ,כמובן ,בהתאם להוראות משרד
בפניהם "אתגר קורונה״ חדש .התחלנו את האתגר הבריאות.
באזור הצהריים והוא נפרס על פני יום שלם.
ההכרזה על המנצח היא בכל יום בשעה  .00:00בתקווה לחזרה מהירה לשגרה בריאה וטובה
קנינו מבעוד מועד  10פרסים והמנצח מגיע ביום תהילה וצוות החינוך החברתי

בימים האחרונים נערכה התרמה כספית לקניית
שוברי מזון וכן איסוף מוצרים יבשים עבור סלי
מזון למשפחות .הנוער התגייס למשימה ,הכין
שלטים ,העמיד עגלה בכלבולית וביקש את עזרת
היישוב בתרומת מוצרים יבשים .בנוסף לכך,
נעשה איסוף ישיר של מוצרים מבתי המשפחות
בקיבוץ ,שנתן הזדמנות לתרומה לכל אותן
משפחות שאינן פוקדות את הכלבולית.
לשמחתנו ,הציבור נרתם והצלחנו לגייס סלי מזון
עשירים ומגוונים ,כמו גם איסוף של משחקים
וספרים .המבצע הצליח למרות התנאים
המגבילים וזאת הודות לעשייה ולאכפתיות
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המבורכת של בני הנוער ומדריכותיהם.
תודה לשחר ועומר ,מדריכות הנעורים ,שלקחו על
עצמן את המשימה ,תודה ללידיה על ההירתמות
והנכונות לסייע וכמובן  -לנוער המופלא שלנו.
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כיצד ניתן
לקיים שיח
רגשי עם
ילדים?

רו

ת פ ס י כו ל

צוות השירות הפסיכולוגי החינוכי
שיח רגשי הוא שיח מורכב מטבעו ,על אחת
כמה וכמה עבור ילדים .כהורים ,חשוב לנו להיות
שותפים לעולמם ,חוויותיהם ,מחשבותיהם
ורגשותיהם של ילדינו .בתקופה זו ,הכרוכה
במתח ,דאגה ואי ודאות ,חשוב עוד יותר לדעת
מה עובר על ילדינו וכיצד הם חווים את המצב.
בנוסף על הקושי לחלוק רגשות ולחשוף חולשה
ופגיעות ,חסרים לילדים פעמים רבות אוצר
המלים הדרוש על מנת להביע רגשות ,והמיומנות
לזהות את רגשותיהם ולתת להם שם .בתשובה
לשאלות כמו "מה קורה?" ו"איך אתה מרגיש?",
אנו זוכים לרוב למילת סיכום בודדת או שתיים:
"בסדר"" ,לא בסדר"" ,כיף" או "משעמם" .יש
ילדים שנמנעים ממתן תשובות לשאלות רגשיות
המופנות אליהם ,בעיקר בנושאים מעוררי לחץ
וחרדה.

איך ניתן בכל זאת לזכות בהצצה לתוך
עולמו של הילד?
שאלו שאלות ממוקדות וספציפיות
הורים נוטים לשאול שאלות כלליות ומופשטות,
כמו "מה המצב?" ו"איך עבר עליך היום?" .שאלות
כאלה מתייחסות לאינסוף חוויות שהילד חווה
במהלך היום ועלולות להיחוות כמבלבלות.
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בנוסף לכך ,ילדים נוטים להתמקד בחוויות של
סוף היום ,שעשויות לצבוע את אופן התייחסותם
לכל מכלול החוויות והאירועים של היום .מוטב
לשאול שאלות ממוקדות וקונקרטיות ,שלילדים
קל יותר לענות עליהן ,כמו:
ספר לי דבר אחד שעניין אותך ,שהיה לך כיף
או שלמדת היום ,דבר ששעמם אותך או לא
היה כיף.
דבר טוב ,שמח או מצחיק שקרה לך היום ומה
הדבר הכי פחות טוב ,או הכי מרגיז?
בתקופה זו ,המתאפיינת בריבוי גורמים מעוררי
חרדה ואי ודאות ,חשוב להתעניין ולשאול שאלות
המאפשרות להעלות סוגיות על המצב ,כמו:
משהו אחד שמדאיג ,מטריד או מעצבן אותך
לגבי הקורונה.
מה דעתך על כך שאין לימודים? זה טוב ,רע
או גם וגם?
שאלות כאלה מאפשרות לילדים להביע את
חששותיהם ולפתח חשיבה רחבה יותר .חשוב
להאזין באופן אמפתי ,מבלי למהר ולהציע פתרון
קונקרטי.

תרגלו שיח רגשי
שיח רגשי הוא במידה רבה עניין של תרגול
והדגמה .השהייה המשותפת בבית מאפשרת
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אימון ותרגול .ניתן לתרגל זאת בעזרת משחקים
המאפשרים זיהוי ,שיום ושיתוף ברגשות
המתאימים לגיל .למשל ,פנטומימה של רגשות
וזיהויים .חשוב לקיים עם הילדים בכל גיל
שיחה קצרה בת כמה דקות ,שתכלול בדיקה
של רגשותיהם ,שיתוף ברגשותינו והבעת עניין
בחייהם .רצוי לשתף אחים וליצור שיח משפחתי
בהזדמנויות שונות .למשל ,לערוך במהלך ארוחת
הערב סבב של כל המשפחה על דברים טובים
ורעים שקרו באותו יום.
דרך נוספת לעודד ולפתח את השיח הרגשי היא
באמצעות דוגמה אישית – שתפו את הילדים
בחוויותיכם וברגשותיכם ,החיוביים והשליליים,
באופן מותאם .הזמינו את הילדים להציע עזרה
ופתרונות ולחשוב מה עוזר להם במצבים של
דאגה ,תסכול או כעס .ניתן לבקש מהם לסמן
איפה בגוף הם מרגישים את הרגש הספציפי.
כך תוכלו לסייע לילדים להבין את רגשותיהם,
להכיר את ההשפעה על הגוף ולהתחבר לכוחות
ולמשאבים העומדים לרשותם.
שימו לב :רוב הילדים מודעים וערים לשיח הציבורי
ולדאגות המעסיקות את הוריהם ,גם כשאיננו
מדברים על הדברים עמם או בנוכחותם .רבים
כיום חרדים מהתפשטות המגיפה או מהמצב
הכלכלי בתקופה זו ,כשההורים נשארים בבית

ואינם עובדים .אפשר ורצוי לשתף את הילדים להתמודד עם מצבי קושי .חברו אותם לכוחות ניתן לפנות אלינו במספר דרכים:
בקושי ,באופן התואם את גילם ואת יכולתם לשאת שלהם .בידקו והזכירו להם מה עוזר להם
את הדברים ,על מנת שלא להגביר את החרדה .להתמודד עם מצבי מתח.
חשוב לסיים במסר אופטימי ,המתמקד במשאבים סביבה תומכת ,שומרת ומאורגנת ,ככל שניתן
וביכולת ההתמודדות" :ביחד נתגבר על הקושי בתקופה של אי-ודאות ,משרה ביטחון ומסייעת
הזה"" ,לשם כך חסכנו" וכו'.
בהתגברות על קשיים רגשיים .הזכירו לילדים

לימדו על עולמו הרגשי של הילד מתוך
צפייה והשתתפות במשחק או יצירה

שאתם פה תמיד כדי להקשיב להם וביחד ניתן
להתגבר על קשיים .עם החזרה לשגרה ,יחזרו רוב
הילדים במהרה לתפקוד מלא .יחד עם זאת ,אין
צורך לחכות עם השאלות ליום שאחרי הקורונה,
זה יכול להימשך עוד פרק זמן וכדאי להיעזר
באנשי מקצוע.

התבוננות והאזנה לילד בזמן משחק עצמאי ,או
משותף אתכם או עם אחרים ,היא חלון לעולמו
הרגשי של הילד .אצל ילדים צעירים בפרט ,מהווה
המשחק הסימבולי שיקוף של עולמם הפנימי.
הסיטואציות המודגמות במשחק ,היחסים בין השירות הפסיכולוגי בבני שמעון מאפשר הדרכת
הדמויות ,הקונפליקטים שעולים ואופן פתרונם ,הורים ושיחות עם נערים ונערות בטלפון או
שאובים כולם מתוך עולמו של הילד ומציגים את בווידיאו – באמצעות תוכנת “זום” ,ללא עלות!
התכנים המעסיקים אותו ואת החוויה הרגשית
המלווה אותם .חשוב להיות ערים גם לטון הדיבור
ולשפת הגוף המאפיינים את המשחק .בנוסף לכך,
המשחק המשותף הוא הזדמנות לקיים עם הילד
שיח ספונטני .לעתים קרובות ,דווקא תוך כדי
עשייה משותפת קל לילדים הרבה יותר להיפתח
ולחלוק חווית ורגשות ,בעוד ששיח מכוון ושאלות
ישירות נתקלים בתגובה לקונית.

לתיאום שיחה דרך הוואטסאפ  -יש לפנות למאיה
גולן ,מזכירת השירות הפסיכולוגי החינוכי בטלפון
 054-7917559או במייל.mayag@bns.org.il :
ניתן לקיים מפגש חד-פעמי או מספר מפגשים.
ניתן להשאיר הודעת וואטסאפ לפסיכולוג
המסגרת והוא יחזור אליכם בהקדם (רשימה
מעודכנת על פי מסגרות מפורסמת באתר
המועצה)
פנייה באמצעות מוקד המועצה  ,24/7בטלפון
.08-6257900

זמינים עבורכם,
צוות הפסיכולוגים החינוכיים  -שפ”ח בני שמעון:
מיכל אנגלרט  -מנהלת השפ”ח ,טל רהב ,גיטה
שניידרמן-טרופ ,קרן אקר ,נועה לינדנבאום ,מעיין
גופן ,יואב סולטן ,רותם מינץ ותומר לוסטהאוס.

תגובות נורמטיביות וסימנים מדאיגים אצל
ילדים גם בימי הקורונה
ילדים מבטאים חרדה באמצעות התנהגויות
שונות ,מהתכנסות ומופנמות ועד להתנהגות
מוחצנת ומתפרצת .לעתים ,יש בתקופת לחץ
רגרסיה וחזרה להתנהגויות האופייניות לגיל צעיר
יותר (היצמדות להורים ,הרטבה ,פחד לישון לבד
וכו') .התנהגויות כאלה הן לרוב תגובה טבעית
למצבים של מתח וחרדה ותחלופנה עם החזרה
לשגרה .הסבירו לילדים שאלה תגובות נורמליות
למצב שאינו נורמלי .עם זאת ,חשוב לשים לב
לשינויי התנהגות קיצוניים ,שעלולים להעיד על
מצוקה ,כמו:
הסתגרות שאינה אופיינית והימנעות מקשרים
אצל ילד חברותי בדרך כלל.
התנהגות מרדנית ומתפרצת ,שאינה אופיינית
לילד.
שינויים בהרגלי האכילה או השינה – קשיי שינה
או עודף שינה ,אכילת יתר שאינה אופיינית או
אובדן תיאבון.
אובדן עניין בסביבה ובחיים.

העבירו לילדים מסר שביכולתם להתמודד
וביחד ניתן להתגבר
אנחנו יודעים שיש לילדים חוסן נפשי ויכולת
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הבידוד ואני
חוויות ומחשבות מתקופת
הבידוד בבית

חזרנו במוצ"ש מטיול של שלושה שבועות
בדרום הודו .זה היה טיול נהדר  -יפה ,מרגש
ומוצלח מאוד .מפסגות היופי של מטעי התה
הירוקים והאין סופיים של מונאר חזרנו היישר
לביתנו ,לבידוד .לבידוד בשניים יש יתרון .אנחנו
לא בודדים ,אלא רק מבודדים .כמה ימים לפני
החזרה ,כבר הבנו שנצטרך להיכנס לבידוד
והתכוננו לתקופה הזו.
כעובדת בעמותת ותיקי בני שמעון ,אני משתתפת
בסבב טלפונים שאנחנו עושות כל יום לכל
הוותיקים המשתתפים בפעילויות של העמותה
וכן לוותיקי הקיבוץ שלי .השיחות עם הוותיקים
זו חוויה בפני עצמה .שיחה היא סוג של מפגש
ששונה ממפגש פנים מול פנים .בשיחה טלפונית
אפשר לזהות את טון הדיבור ואת העוצמה,
מרגישים את מצב הרוח והאנרגיות והשיחה
מתגלגלת בהתאם לכך .גיליתי שהשיחות האלה
ממש נחמדות .המבוגרים נחמדים כל כך ,מודים
מאוד ומעודדים .אני מקווה שכך יהיה גם אם
המצב הזה יתארך.
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אני מנצלת את הזמן להתבונן ולצלם .מהחלון
האחורי רואים פריחה ,שכונה חדשה שנבנית
ושקיעה שמשתנה מיום ליום .בחזית הבית ,על
המרפסת ,בונה זוג צופיות את קנו כבר כמה
עונות ,בתוך פעמון קרמיקה שתלוי ממש ליד
דלת הכניסה .עכשיו ,כשהדלת סגורה רוב הזמן,
הן נהנות מחופש פעולה ואני נהנית לצפות בהן.
הזכר היפה מגיע ,נעמד על שיח בגינה ומתצפת
ואז מגיעה הנקבה ,שהיא יפה פחות ,אבל חרוצה
מאוד ובפיה נוצה או זרד להוסיף לבניית הקן.
כך זה נמשך :הנקבה עובדת קשה והגבר צופה.
על פמיניזם הם עדיין לא שמעו ואולי טוב שכך?
לפחות הטבע יישמר וישמור לנו על סדרי עולם
קבועים ובטוחים.
השהייה בבידוד בבית מזמנת זמן להתבוננות,
לחשיבה ולהצפת מחשבות .כצרכני תקשורת
 חדשות ועדכונים ,הרדיו והטלוויזיה פתוחיםומשדרים ברקע רוב שעות היום .פוליטיקה
וקורונה ובין זו לזו  ynetוחמ"ל.
וקיים גם המתח הזה (בכל זאת בידוד) :נדבקנו?
לא נדבקנו? איך נדע? איך נזהה? בכל זאת היינו
בטיסה מלאה וצפופה במשך  8שעות ,אומנם עם
מסכות וג'ל ,אבל מי יודע אם זה עוזר? ואז הוא
מגיע .אני שוכבת במיטה ומרגישה אותו קטן כזה,
ממש בקצה הגרון ,מציק ואינו מרפה .מין גירוי
כזה ,סתמי ושגרתי ,בקצה הגרון ,אבל עכשיו?
בתקופה כזו? כל דבר קטן מלחיץ .ומה יחשוב
בעלי אם אשתעל? הוא לא מוותר ,הקטן הזה
שהתיישב לו בקצה הגרון שלי ואני מתאפקת לא
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להשתעל ,אבל ככל שאני דוחה את השיעול ,הוא
מתגבר ומתעצם ,כאילו עושה לי דווקא .מקטן
כזה ומעצבן הוא כבר נעשה גדול ומטריד .בסוף,
באין ברירה ,אני מגניבה שיעול קטן .יש! בעלי
לא שמע וזהו .נגמר! המציק הקטן הזה נעלם.
חזרתי לנשום עמוק ונקי ואני בריאה!
הקושי הגדול ביותר בתקופת הבידוד הוא לא
לראות ,לחבק ולנשק את הנכדים והילדים .צריך
להתאפק ולנסות לראות גם את הטוב במצב
החדש שנוצר .אחרי שנחתנו סוף סוף בשלום
בארץ הקודש ,הבנו כמה הילדים שלנו דאגו לנו.
הם דאגו מאוד וזה חימם לנו את הלב .היה כאן
גם שיעור קטן לילדים ,שהפכו להורים ומבינים
עכשיו מה זו דאגה.
בין אלה לאלה ,יש זמן לניקיונות לפסח .על השידה
ליד המיטה מונח הספר "הסוד" וכשהזזתי אותו
כדי לנגב את השידה ,נפתח הספר בפסקה של
ד"ר ג'ון הגלין ,פיזיקאי בתחום תורת הקוונטים
ומומחה למדיניות ציבורית" :הגוף שלנו הוא
בעצם תוצר של המחשבות שלנו .במדע הרפואה
אנחנו מתחילים להבין עכשיו באיזו מידה אופיים
של המחשבות והרגשות שלנו קובע בפועל את
החומר ,המבנה והתפקוד הפיזיים של גופנו".
כמה זה חשוב בימינו אלה .נחשוב חיובי ,נראה
את הטוב והיפה ונהיה בריאים!
אני מאחלת לכולנו שנעבור תקופה זו במהרה
ונצא בריאים ,מחוזקים ומאוחדים.
דפנה דגן ,משמר הנגב

חתיכת סרט קורונה
נועה זמסקי
זהו הסיפור הלא ייאמן של חיים חסין מנבטים,
שמצא את עצמו בתוך מערבולת של הפסקת
הטיסות וסגירת הגבולות .סיפור אחד מני רבים
בימים המוזרים שבהם אנחנו חיים לאחרונה ומייצג
את התקופה הזו.
חיים חסין ,תושב נבטים בשש השנים האחרונות,
נולד לפני  53שנים בצרפת .למרות שעלה לישראל
בגיל צעיר ,התחתן והוליד את ילדיו כאן ,עדיין הוא
מוצא את עצמו מדי פעם חוזר לארץ הולדתו.
"הבלגאן עוד לא ממש התחיל כשטסתי לצרפת
לסידורים שלא יכולתי לדחות" ,הוא מספר" .הייתי
אמור לחזור ב 8-במרץ ,אבל כבר אחרי כמה
ימים התחילה אשתי ,שהיא חרדתית באופייה,
להילחץ .היא ראתה איך הווירוס מתפשט בכל
מקום .באיטליה כבר התחילו לדבר על סגירת
גבולות .הבת שלנו היתה גם היא בחו"ל והבן בצבא.
היא רצתה שאחזור כבר וביקשה ממני להקדים
את החזרה לארץ".
חיים היה בנורמנדי ,כשעתיים וחצי נסיעה מפאריס,
במקום שקט ומרוחק שבו וירוס הקורונה ,באותם
ימים ,היה חדשות מארצות רחוקות ולא איום
ממשי" .אין זרים בנורמנדי .כולם צרפתים .מדובר
באזור של אוכלוסייה מבוגרת ,שאינה מרבה
לצאת מהבית" ,הוא מספר" ,אבל סיימתי את כל
הסידורים שהיו לי והחלטתי להיענות להפצרותיה
של אשתי ולהקדים את הטיסה לארץ".
אחרי יומיים הצליח להשיג כרטיס טיסה לארץ.
"כבר התחיל לחץ שלא יהיו יותר טיסות לארץ",
ממשיך חיים בסיפורו" .בסופו של דבר ,הצלחתי
למצוא טיסה לפנות בוקר .יצאתי באמצע הלילה
כדי לא להחמיץ את הטיסה ונהגתי לבד במשך
שעתיים ורבע על הכביש המהיר ,בגשם שוטף".
לטיסה לארץ היה קונקשן בציריך" .נחתי בשער
 1והייתי אמור להגיע לשער  ,45בקצה הטרמינל.
רצתי כל הדרך ,אבל בכל זאת איחרתי לטיסה
השנייה .הייתי בלחץ גדול ,אבל חברת "לופטהנזה"
פיצתה אותי ונתנה לי כרטיס חדש ,הפעם למינכן.
הייתי הישראלי היחיד על המטוס .במינכן נאלצתי
להמתין כמעט  9שעות עד הטיסה .המסע המפרך
הסתכם ביומיים של טיסות ו 3-שדות תעופה
שונים ,רק כדי להגיע לארץ".
בנמל התעופה חיכתה לו מכונית לנסיעה הביתה.
"כשהגעתי הביתה ,עליתי מייד לבידוד ביחידת
הדיור בקומה השנייה .בהתחלה נחתי ,אחרי יומיים
מפרכים כל כך ,אבל אני אדם אקטיבי וקשה לי
לשבת .נתתי לשכנים את המפתחות למכונית.

הם הביאו לי משם צבעים וכלי עבודה והתחלתי
לשפץ את החדר .לראשונה ,אחרי  31שנים,
כיבסתי בגדים לעצמי .ניהלתי שיחות טלפוניות
עם כל העולם .אני קבלן ודיברתי עם לקוחות,
כדי לראות איך מתקדמים .לא חשבתי שזה יהיה
המצב אחרי שאצא מהבידוד .חשבתי שאחזור
לעבודה .השכנים הביאו עוגות ואוכל 'על האש',
הניחו על המדרגות והלכו .כל היום דאגו לי ,אין
דברים כאלה ".את הנכדות הקטנות ,המתגוררות
גם הן בנבטים ,הוא רואה רק באמצעות "וואטסאפ"
ו"סקייפ"" .זה לא קל" ,הוא מוסיף.
אוראל ,בתו השנייה של חיים ,בת  ,23היתה באותם
ימים בדרום אמריקה .ב 17-לפברואר יצאו אוראל
וחברותיה לטיול הגדול ,שעבורו חסכו כסף במשך
חודשים ארוכים" .כשהן הגיעו לסאו פאולו בברזיל,
ראינו שהמצב הולך ומידרדר" ,מספר חיים" .אשתי
נכנסה ללחץ ולחצנו על הבת לחזור .כבר לא
היה קל למצוא כרטיס טיסה לישראל ,אבל אחרי
כמה ימים חבר טוב שלנו מצא לה כרטיס .היא
יצאה בזמן ,ממש באחת הטיסות האחרונות שיצאו
משם לישראל".
בינתיים סיים חיים לשפץ את יחידת הדיור שבה
התגורר במהלך הבידוד והעביר את חפציו לקרוואן
בחצר" .אחרי שעברתי לקרוואן ,אשתי והבת נכנסו
לחדר כשהן עוטות כפפות ומסיכות ,ניקו וחיטאו
אותו והכינו אותו לקראת בואה של אוראל".
כבר ברדתה מהמטוס בנתב"ג ,החלה אוראל
להרגיש שהיא חולה" .היא פנתה לנציגי משרד
הבריאות בנמל התעופה ,אבל הם פשוט שלחו
אותה הביתה" ,מספר חיים" .בתי לוטם וחבר נסעו
לנמל התעופה בשתי מכוניות ונסעו אחריה כל
הדרך .באמצע הדרך התחילה אוראל להרגיש
רע .הם עצרו והיא מדדה חום ".עם חום של 38.5
מעלות נאלצה אוראל לנהוג כל הדרך מנתב"ג עד
נבטים ושם עלתה מיד ליחידת הדיור שאביה פינה.
"למחרת בבוקר יצאתי וניקיתי את המכונית
מבחוץ .לא ידענו אם היא נדבקה בנגיף ,אבל
לא רציתי לקחת סיכונים שאולי ילדים יעברו ליד
המכונית ,יגעו בה ויידבקו" ,מספר חיים .יום לאחר
מכן הגיע אמבולנס של מד"א כדי לקחת בדיקה
ועברו עוד יומיים מתוחים עד שהגיעה התשובה:
שלילי לקורונה" .היא כבר כמה ימים בבידוד
וקשה לה ,אבל אין מה לעשות .גם היא מעסיקה
את עצמה בכביסה ואוכל .העלינו לה מיקרוגל
וקומקום וכל כמה שעות אשתי שמה לה משהו
ליד המדרגות .עברנו כמה שבועות מורכבים,
חתיכת סרט ,אבל העיקר שעכשיו כולנו בבית,
בריאים ושלמים".
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ידיים בסבון ,הממיס את השומן ,יעילה ולמעשה
הורסת את הנגיף .הדבר נכון גם לגבי זן הקורונה
( COVID 19אגב ,המספר  19צורף לשמו כי הוא
התגלה לראשונה ב.)2019-

אז מה ,בעצם ,כל-כך מסוכן בנגיפים?

מה הם נגיפים
ומדוע כדאי
להיזהר
מפניהם

ריבי גרלוי ,מורה לביולוגיה בבית הספר התיכון "מבואות הנגב"

מגפת הקורונה מתרגשת עלינו בימים אלה
ומאיימת להתרחב .לא ניתן לשער מה יהיו ממדיה
וכמה היבטים מחיינו יושפעו ממנה .מעניין להבין
איך נגיף (וירוס בלטינית),יצור כה קטן ,שלא ניתן
לראותו אף במיקרוסקופ רגיל ,יוצר נזק עצום
ברמה הבריאותית והחברתית ,שלא לדבר על
הרמה הכלכלית ,ועוד ידו נטויה.

נגיף – נעים להכיר?...
הנגיפים מקיימים עם יצורים אחרים סימביוזה
מסוג פרזיטיות .סימביוזיה היא הגדרה ליחסי
גומלין בין יצורים חיים מסוגים שונים ,ופרזיטיות
היא סוג של סימביוזה בה צד אחד (פרזיט או
טפיל) נהנה ממשאבי הצד השני ,והצד השני
(פונדקאי או מאכסן) ניזוק ,ולעיתים גם ניזוק
מאד ,עד כדי מוות.
הנגיפים הם טפילים מוחלטים ,החודרים לתאי
יצורים חיים ,מפריעים לפעילותם התקינה
וכאמור ,יכולים לגרום בהם למחלה .ניתן
לראותם רק במיקרוסקופ אלקטרוני .שמו
העברי של הנגיף בא מהשורש נ ,ג ,פ ,שממנו
נגזרה המילה "מגפה" .השם הלועזי "וירוס"
נגזר ממילה שמשמעותה "רעל" .בפשטות
 | 24עיתון בני שמעון

ניתן לומר ,שנגיף בנוי בסך הכל משני מרכיבים
מרכזיים :החומר הגנטי התורשתי ,שהוא למעשה
"ספר ההרכבה וההפעלה" של הנגיף ומעטפת
חלבונית ,ששומרת את ה'ספר' הזה בתוכה.
ברוב הנגיפים יש גם מעטפת שומנית חיצונית.
המדע עוד לא הכריע עד היום בשאלה האם נגיף
הוא יצור חי או לא .הנגיפים כוללים את אבני
הבניין שמהן עשויים יצורים חיים ,אבל חסרים
להם רכיבים אחרים ,שנוגעים להגדרה מהו יצור
חי .כמו כן ,הם חסרי כל פעילות מטבולית מחוץ
לתאים המאכסנים אותם ולמעשה אינם מסוגלים
לחיות מחוץ ליצורים אחרים.
הנגיפים הם היחידות הביולוגיות הנפוצות ביותר
על פני כדור הארץ .מספרם עצום ולהמחשה
 למרות גודלם הזעיר ,המסתכם בננומטריםבודדים (ננומטר  -מיליארדרית המטר) ,אילו היינו
מצליחים לסדר את כולם זה בצד זה בשורה,
היו הנגיפים נמתחים מקצה אחד של הגלקסיה
שלנו ועד הקצה השני.

מבנה הנגיף
נגיפים שונים זה מזה במראם ובמבנה שלהם,
אך יש מספר תכונות משותפות לכל הנגיפים.

מבנה של נגיף הפפילומה ,מתוך “אקטואליק”

ראשית ,לכל הנגיפים יש גנום ,כלומר -מולקולה
המכילה מידע תורשתי .למעשה  -מעין ספר
הפעלה של הנגיף .אצל חלק מהנגיפים זאת
יחידת  DNAואצל אחרים  -יחידת ( RNAקורונה,
למשל ,הוא נגיף  .)RNAהמטען הגנטי כולל את
ההוראות להתרבות הנגיף.
את המולקולה הגנטית עוטפת מולקולת חלבון,
הנקראת קפסיד .תפקידה הוא להגן על החומר
הגנטי ,כמו שקרום התא מגן על ה DNA-בתאים
מפותחים יותר .חלק מהנגיפים כוללים מעל
שכבת החלבון מעטפת שומנית ולכן שטיפת

מכל המגוון העצום של וירוסים שקיימים בעולם,
חשוב לזכור שרוב הנגיפים אינם מזיקים לאדם.
חלקם עשוי רק לגרום למחלות ,אך יש כאלה
שמסוכנים ואף קטלניים לאדם .הדבר תלוי
בהתאמה בין הנגיף לתא .לא כל תא מתאים
לכל נגיף .לכן ,יתכן שנגיף מסוים לא ידביק אותנו
כלל ,ידביק אותנו ולא יזיק לנו ,או ידביק וגם יגרום
להשלכות על בריאותנו .כדי להבין מדוע זה כך,
נתבונן במנגנון המאפשר לנגיפים לפעול:
מכיוון שהנגיפים אינם יכולים להתקיים בעצמם,
כדי לשרוד ולהתרבות הם חייבים להשתמש
בתאים של יצורים אחרים  -בעלי חיים ,צמחים
או חיידקים ,המשמשים להם כמאכסנים .הנגיפים
יכולים להתקיים רק בתוך התאים המארחים ,אך
כאשר הם עושים זאת ,הם מקשים על הפעילות
התקינה של התאים שאליהם חדרו ויכולים לגרום
למחלה אצל היצור שחדרו אליו .התא שאליו
חדרו הופך להיות משועבד לייצור וירוסים ,במקום
חומרים שהתא זקוק להם .הסיבה העיקרית לכך
שהנגיפים אינם עצמאיים ,היא שהם אינם יכולים
לאגור אנרגיה ולכן אינם מתפקדים מחוץ ליצור
חי אחר .לכן יש לנגיפים יכולת לפלוש לתאים
של יצורים חיים ולגייס אותם למען התרבותם.
וירוס הנמצא מחוץ לתא חי נקרא "ויריון" .במצב
זה הוא עטוף במעין מעיל ויכול להתקיים רק זמן

וירוס -מנגנון ההדבקה ,מתוך -ויקיפדיה

וירוס הקורונה – מתוך אתר מוטנ”ט  -מרכז מורים ארצי למדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים

מתרבה מהר יותר ,כך הוא מופץ מהר יותר ,אך
מצד שני  -כך הוא גורם להרס ואף להרג רב
יותר של המין המאכסן אותו והדבר עלול לגרום
לכך שלא יספיק לעבור ממאכסן אחד לאחר
ולבסוף ייכחד.
מיני וירוסים שגורמים רק למחלה קלה או נזק
מועט למאכסן ,משתכפלים ומופצים אמנם לאט
יותר ,אך כנראה עמידים יותר מאלה שמתרבים
מהר מדי.
אדם שנדבק בנגיף הופך אוטומטית למאגר
של נגיפים .הנגיפים הרבים שנוצרו מתקיימים
בנוזלי הגוף ועלולים להשתחרר ממנו באמצעות
שיעול ,עיטוש ואף רוק שהגיע למשטח כשאדם
הכניס יד לפה ונגע בו .משטחים עשויים להכיל
את הוויריונים לזמן לא קצר .נגיף הקורונה עלול
להישאר על משטח מתכת במשך כ 12-שעות.
שמו של נגיף הקורונה ניתן לו בשל המראה של
חלקיקי הנגיף תחת מיקרוסקופ ,שמזכיר כתר,
הנוצר מבליטות חלבון המרכיבות אותו .הסארס
שתקף את סין בשנת  2003וגרם לבעיות קשות
במערכת הנשימה של הנושאים אותו ,כמו גם
המרס ( ,)MERSשתקף בשנת  2012במזרח
התיכון ,שייכים לאותה משפחה.

קצר .משך הזמן שונה מנגיף לנגיף .נגיף שהצליח
לבוא במגע עם תא מאכסן המתאים לו תוך זמן
קצר ולחדור לתוכו ,ישרוד ונגיף שלא יצליח -
לא ישרוד .ההצלחה בחדירה לתא תלויה בסוג
של מולקולות החלבון הנמצאות על הויריון ועל
התא .אם יש התאמה  -הנגיף יחדור וישתמש
במנגנון ההתרבות של התא על מנת ליצור עוד
ועוד ממנו .בשלב מסוים ,יעטו עליהם העותקים,
או אולי "צאצאים" של הנגיף המקורי ,את החלקיק
העצמאי הנקרא ויריון ,יפרצו את התא ,יהרסו אותו
וידביקו תאים נוספים.
כאמור ,נדרשת התאמה רבה בין הנגיף למאכסן
שלו ,ממש כמו התאמה בין מנעול למפתח .יש,
למשל ,נגיפים שיכולים לתקוף רק צמחים ,או רק
צמח מסוג מסוים .יש כאלה שהמאכסן שלהם הוא
חיידק ויש כאלה שחיות מאכסנות אותם .עטלפים
הם בעלי-חיים ממחלקת היונקים ,המאכסנים
סוגים רבים של נגיפים מסוג הקורונה .יתכן שאחד
מהם הוא  ,COVID 19שגרם למגפה שאנחנו חווים
כעת .יש נגיפים שיכולים להחליף את המאכסן
שלהם עקב מוטציות שונות ובכך להדביק
אוכלוסיות אורגניזמים שונות .נגיפי הקורונה,
למשל ,יכולים לשנות את סוג המאכסן שלהם.
הסכנה בנגיף קשורה ליכולתו לקיים שיווי משקל עם המידע נלקח מתוך אתר "הידען" ,מהחוברת "חיידקים
המארח שלו .מבחינת האבולוציה ,ככל שווירוס ונגיפים בגוף האדם" מאת אורה כהנא ומשיעורי ביולוגיה.
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ספרות היא בבואה של המציאות .לעיתים
הספרות מנבאת את המציאות ולעיתים היא
מותחת עלילות וגיבורים עד לקצה קצהו של
המין האנושי .ספרי אסונות פופולריים מאז
שהתרחשו אסונות בעולם ,כלומר מן הרגע
שגורשנו מגן העדן  -האסון הראשון .ספרות
כזו מאשרת לנו שהתחזיות בדמיוננו הן לעיתים
מופרעות ולעיתים מציאותיות להחריד .במובנים
מסוימים ,היא מאפשרת לנו להתכונן לתרחישים
ההזויים המתוארים בספר .עכשיו ,כשהדמיון
הופך למציאות ,אפשר להתרפק על הזכרונות
או להיבהל מן המימוש ,תלוי איזה טיפוס אתם.
הספרות גדושה עד להתפקע בספרים
שמתארים מגפות ומיני רעות חולות .ספרות
שעוסקת בתרחישי סוף העולם תתייחס תמיד
לאחד או לכמה מארבעת גיבורי האפוקליפסה -
מלחמה ,רעב ,זיהום או מגפה ומוות.
כולם דיברו לאחרונה על הספר " ,"2020שיצא
לאור בשנת  1997ומתאר מגפה שתתרחש
בשנת  .2020הספר נכתב על ידי חמוטל שבתאי,
אשר בוודאי לא יכולה היתה לתאר שהבדיון
שלה יהפוך למציאות.
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בנפשם .תנאי חייהם של העיוורים הנמצאים
בהסגר הופכים להיות קשים מיום ליום .היחס
אליהם קשה ופוגעני וגם תנאיהם הפיזיים
ירודים .גם בספר זה מובע מסר באשר לאופן
שבו מחלה או מגפה משנה את היחס לחולים,
את היחסים בין חולים לבריאים ואת הצורך
לקבל הוראות ולהמשיך להתנהג כבני תרבות
גם במצבים קשים.

בספרו "מתחת לכיפה השקופה" ,מתאר סטיבן
קינג עיירה שבה חיים אנשים רגילים חיי שגרה.
ואז ,בוקר אחד ,יורדת כיפה שקופה של שדה
כוח על העיר .בעת ירידתה ,נהרגים עשרות
אנשים ודבר אינו יכול להיכנס או לצאת מבעד
לכיפה הזו ,פרט למעט מאוד אוויר" .העמדה",
ספר נוסף של סטיבן קינג ,מכונן לא פחות ,עוסק
בסוף העולם המושמד.

רק היום קראתי ,כי לאחרונה הרשו לאיטלקים
לצאת מן הבית רק לצורך טיול עם כלבם .חלקם
ירדו עם כלב צעצוע .הסיפור נשמע כאילו נלקח
מספר בדיוני? זו המציאות שלנו ממש עכשיו.

ואיך אפשר שלא לסיים עם הסיפור הקצר
"משהו חמור מאוד עומד לקרות בכפר הזה"
של גבריאל גרסיה מרקס .בכפר קטן יש זקנה
ושני בנים .היא מגישה להם את ארוחת הבוקר
בהבעה מודאגת מאוד .בניה שואלים אותה מה
קרה והיא עונה' :איני יודעת ,אבל התעוררתי
בהרגשה שמשהו חמור מאוד הולך לקרות
בכפר הזה ".על התחושה של הזקנה שומעת
קרובת משפחה .היא הולכת לאטליז ומבקשת
מהקצב קילו בשר .בעודו פורס ,היא חוככת
בדעתה ואומרת לו" :אתה יודע מה? תן שני
קילו .יש שמועה שמשהו חמור הולך לקרות
ועדיף להיות מוכן ".כשמגיעה הלקוחה הבאה
כדי לקנות את הקילו שלה ,אומר לה הקצב:
"קחי שני קילו .עד כאן הגיעה השמועה שמשהו
חמור הולך לקרות ואנשים מתכוננים וקונים
דברים ".האשה עונה לו" :יש לי הרבה ילדים.
תן לי ארבעה קילו".

בספר "הדרך" ( ,)2006סיפור מסע פוסט-
אפוקליפטי של הסופר קורמאק מקארת'י,
הולכים אב ובנו לאורך כביש חרוך העובר בין
שתי מדינות בארצות הברית .אין להם דבר פרט
לבגדים הבלויים שלגופם ,עגלת סופרמרקט
מקרטעת ,אקדח טעון בשני כדורים וזה את זה.
בספר "השקרן מאומבריה" מאת ביארנה רויטר,
שפורסם ב ,2004-העלילה מצמררת .פירנצה
מוכת דבר ושני גיבורים יוצאים להשיג את
המרכיב החסר להכנת שיקוי לחיי נצח :חתיכה
קטנה מקצה הציפורן של בן השטן.

בשנת  1947פרסם אלבר קאמי את הרומן
"הדבר" ,המתאר עיר שמגפת דבר קוטלת רבים
מתושביה .חלק לא קטן מהאוכלוסייה החולה,
הנמצאת בהסגר ,מתחיל לנהוג באלימות ומסרב
לציית להוראות השלטון .נשמע מוכר?

אז מה השתנה? אתם שואלים את עצמכם.
במקום לנסוע לחפש חתיכה מקצה הציפורן,
אנחנו מתפללים שיימצא חיסון לקורונה.

בספר "על העיוורון" ,שהופיע ב ,1995-כותב
הסופר ז'וזה סראמאגו על מגפת עיוורון לבן
שמכה בעיר .אנשים בעיר הופכים לעיוורים
ורואים רק לבן .כאשר מי שהפך לעיוור מביט
באחר ,גם האחר הופך לעיוור .כל העיוורים
נכלאים ומתייחסים אליהם כאל אנשים הלוקים

הספר "זוהר כמו גן עדן" של סוזן מייסנר ,מתאר
את קורותיה של משפחה בצל מגפת השפעת
הספרדית בשנת  .1918בספר מתלבטים אנשים
אם לעזור לחולים ,מחשש שהם מסכנים את
חייהם שלהם .שוב בבואה של דילמות מוסריות
בצל המגפה.
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סוף העולם
כבר כתבו על זה פעם

מגפות בהיסטוריה /

יזהר בן נחום

יה

סקירת ספרי אסונות /
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מפה לשם ,נגמר הבשר באטליז תוך חצי שעה.
הקצב שחט מיד עוד פרה וגם היא נמכרה כולה
בעוד השמועה מתפשטת .בסיום הסיפור בורחים
האנשים מהכפר ושורפים את בתיהם ,לבל
תיפול הקללה על מה שנשאר מהם .הם נסים
על נפשם ,כמו ממלחמה ובמרכז הולכת הזקנה
בעלת הנבואה וצועקת" :אמרתי שמשהו חמור
מאוד הולך לקרות .אמרו לי שאני משוגעת".

ותעצר המגיפה מעל ישראל
מגפות – מחלות שמתפשטות במהירות ופוגעות
בהמוני בני אדם ,זו תופעה שמוכרת למין האנושי
מראשית קיומו .בתנ"ך מופיעה המילה "מגפה"
 23פעמים ועוד  40פעם מופיעה המילה "דבר".
היום "דבר" הוא שם של מחלה מסוימת ,אבל ניתן
להניח שבתקופת התנ"ך ,אלפי שנים לפני שגילו
את החיידקים ,שימשה המילה "דבר" כשם כללי
למגפות .הפעם הראשונה שבה מוזכרת בתנ"ך
המילה "דבר" היא ,כידוע לרבים ,בסיפור על מכות
מצרים ,אבל שם מדובר במחלה שפגעה בחיות
בית בלבד ולא בבני אדם .בתקופת נדודיהם של
בני ישראל במדבר פרצו שתי מגפות ,שתיהן בגלל
חטאים של העם או חלק ממנו .המגפה הראשונה
פרצה בגלל קורח ואנשיו ,שמרדו במשה ואהרון.
המגפה השנייה פרצה בגלל חטא חמור – קיום
יחסי מין עם נוכריות .המגפה ההיא נבלמה בזכותו
של פנחס ,נכדו של אהרון ,שתפס יוזמה ודקר
למוות את בני הזוג החוטאים .נכון שגם אשתו של
משה רבנו היתה מדיינית ,אבל התנ"ך מחליק את
העניין הפעוט הזה.

והם נאלצו להחזיר את הארון .מגפה נוספת פרצה
בימי דוד המלך ,שהחליט לערוך מפקד אוכלוסין,
למרות שידע שהדבר נחשב כחטא .באותה מגפה
מתו  70,000נפש .היא נעצרה רק אחרי שדוד
קנה גורן מאדם בשם ארוונה היבוסי ,הקים בו
מזבח ,הקריב קורבנות וביקש מה' לסלוח לו.
אחר כך הקים המלך שלמה באותו מקום את
בית המקדש .עוד מגפה שמוזכרת בתנ"ך פרצה
בימי יהורם מלך יהודה ,כעונש על חטא עבודת
האלילים .חוץ מכל המגפות האלה ,שעל-פי
התנ"ך אכן התרחשו בפועל ,הרבו הנביאים לאיים
על בני ישראל במגפות ,בדרך כלל דבר ,כעונש
על חטאים שונים ,בעיקר עבודת אלילים .למען
האיזון יש לציין שמדי פעם איימו הנביאים בדבר
גם על עמים אויבים .כשצבא אשור עמד לכבוש
את ירושלים בימי המלך חזקיהו ,הרג מלאך ה'
 185,000חיילים אשוריים בלילה אחד וירושלים
ניצלה .עד כאן מגפות בתנ"ך .בתלמוד (יבמות סב,
ב) מסופר על  24,000תלמידים של רבי עקיבא
שמתו ממחלת האסכרה (דיפתריה).

המגפה הבאה שנזכרת בתנ"ך לא היתה באמת
מגפה ,אלא תבוסה בקרב נגד הפלשתים בתקופתו
של עלי הכהן .באותו הקרב נפל ארון אלוהים בידי
הפלשתים ,אבל אז היכה ה' את הפלשתים במגפה

על מגפות בעולם הגדול מספרת הוויקיפדיה:
בשנת  430לפני הספירה מגפת דבר ביוון,
בשנת  541מגפה שהחלה במצרים והגיעה
לקונסטנטינופול ובשנת  639מגפת דבר כאן,

בארץ ישראל ,בעיר אמאוס (באזור לטרון).
מגפת "המוות השחור" הגיעה לאירופה מאסיה
ב 1348-וקטלה ,על-פי הערכות שונות ,כ35-
מיליון נפש בסין וכ 20-25-מיליון נפש באירופה,
כרבע מאוכלוסיית היבשת באותה תקופה .לידיעת
כל מי שראה את הסךט "אלכס חולה אהבה"
(בחורות ערומים זה כולרה) ,בין השנים 1923-
 1816השתוללו בעולם שש מגפות של כולרה.
מגפת כולרה שביעית החלה באינדונזיה ב1961-
והגיעה לברית המועצות ב.1966-
המגפה הקטלנית ביותר בהיסטוריה המודרנית
היתה השפעת הספרדית ,שפרצה ב,1918-
נעלמה אחרי שנה וחצי והספיקה בזמן הזה
להרוג כ 25-עד  50מיליון נפש .מחלת האבולה
הופיעה באפריקה ב ,1976-התפרצה בעוצמה
ב 2014-ודעכה ב .2016-ב 1981-התוודענו
לאיידס וב 2003-לסארס ,שהפחיד מאוד ,אבל
נבלם לפני שהפך למגפה עולמית .ועכשיו יש לנו
קורונה ,שמשבשת את אורח החיים שהתרגלנו
אליו במאה ה ,21-אבל נכון לרגע שבו אני כותב,
עדיין רחוקה מממדיה של השפעת הספרדית.
רוב בני האדם בימינו לא מייחסים מגפות לזעמם
של האלים ובמקום להקריב קורבנות ,מנסים
למצוא חיסון.
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מקומפגש לסביבה/

פנימייה בימי קורונה
הגיבורים השקטים של התקופה – פנימיית עדנים איתנה בצל הקורונה/יואב סולטן ,מנהל הפנימייה

קורונה – החדשות הטובות
תופתעו לשמוע איך הקורונה
מעלה את תוחלת החיים

המשרד להגנת הסביבה פרסם נתונים המסבירים
כיצד ההתפרצות העולמית של נגיף הקורונה
מפחיתה משמעותית את פליטת גזי החממה.
הנחיות הממשלה בשל נגיף הקורונה הביאו
להפחתה דרסטית של טיסות ונסיעות של
כלי רכב פרטיים ,אוטובוסים ורכבות .הפחתת
נסיעות משמעותית כזו מביאה איתה הורדה
משמעותית בפליטת המזהמים לאוויר שכולנו
נושמים משריפת דלק באמצעות תחבורה .גם
ההאטה הכלכלית גורמת לצמצום הסחר ולירידה
בפעילות של מפעלים יצרניים ,שמביאים איתם
הפחתה בפליטה מארובות המפעלים ובפליטת
גזים מזהמים במהלך שינוע סחורות במשאיות
ובאוניות משא.
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כפר הנוער "עדנים" הוא פנימייה שבה חיים 70
נערים ונערות בגילאים  12עד  ,18שחוו משברים
אישיים וחווים קשיים רגשיים ונפשיים .החניכים
חיים בפנימייה ,זוכים לתוכנית טיפולית וחברתית
אינטנסיבית ומנהלים שגרת יום נורמטיבית
ככל האפשר .הם לומדים בבתי ספר שונים
ברחבי האזור ,כדוגמת בית הספר "מבואות
הנגב" ואחר הצהריים חוזרים לפנימייה להמשיך
בשגרת יומם .מטרת העל של "עדנים" היא לסייע
לחניכים בהכנה לחיים עצמאיים כבוגרים ,תוך
התמודדות מיטיבה עם אתגרי חייהם .לאורך
השנים ,מקיימת פנימיית "עדנים" קשרים פוריים
עם הקהילה הסובבת ,עם המועצה האזורית בני
שמעון ,עם היישובים בקרבתה ועם גופים כמו
"קמהדע" והמפעלים בסביבה.
מאז שהחל משבר הקורונה ,נערכה פנימיית
"עדנים" ,כמפעל חיוני ,באופן מוגבר להמשיך
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כבר כשבועיים שמדינת ישראל ,כמו העולם
כולו ,הצטרפה למאבק בווירוס הקורונה ,הדורש
מהמציאות היומיומית לכופף את עצמה ולהמציא
את עצמה מחדש בכל יום .בימים טרופים אלה,
שבהם האזרחים מסוגרים בבתיהם ושומרים
על מרחק של  2מטרים זה מזה ,לצד הצוותים
הרפואיים על כל מגווניהם ,שזוכים להכרה על
גבורתם ,יש עוד לא מעט גיבורים שקטים .בתי
הספר נסגרו וכך גם הפעילויות החברתיות
והחינוכיות ,אולם בתוך כל הטירוף יש פינת
חמד ,אי של שפיות שממשיך לעבוד ולתת מענה
רציף לכל אורך התקופה.

פנ י

ארגון המדינות המייצאות נפט (אופ”ק) וסוכנות
האנרגיה הבינלאומית ( )IEAהורידו לאחרונה
את תחזית הביקוש לנפט בשנת  2020לרמה
של המשבר הכלכלי ב .2008-צפויה פגיעה
קשה בכלכלת מדינות שמתבססות על ייצוא
נפט .נאס"א וסוכנות החלל האירופאית (,)ESA
המנטרות זיהום אויר באמצעות לוויינים ,איתרו
בסין הפחתה משמעותית בפליטה של תחמוצות
חנקן .תחמוצות חנקן הן מבין גזי החממה
העיקריים האחראים להתחממות כדור הארץ
ושינויי האקלים .מדובר בתרכובות של חנקן
וחמצן ,המסומנות בנוסחה הכללית  NOXולכן
מכונות “נוקסים” .הנוקסים נפלטים משריפת דלק
במכוניות ,מייצור חשמל בתחנות כוח וממפעלים.

דנ י

מ יי ת ע

ולקיים את שגרת הכפר והחניכים ככל האפשר.
צוות הפנימייה התגייס באופן חריג להמשיך את
הפעילות בכפר מסביב לשעון .במקום לימודים
בשעות הבוקר ,הקימו צוות הכפר והחניכים
הבוגרים את "אוניברסיטת עדנים"  -מוקדי
למידה והעשרה בכל בוקר לבחירתם של
החניכים ,למשל :סדנת ניווט ,הרצאה על תרבות
האסלאם ,סדנת שיווי משקל ופעלולים ,סדנאות
תיפוף ,צילום ,קסמים ואשליות ועוד .במשך היום
תוגברו מערכי הפעילות החברתית בניצוחם של
חברי קומונת הש"ש ,שנרתמים למטרה כמו
ראשוני החיילים בקרב .הצוות הטיפולי ממשיך
בשגרת הטיפולים ,כולל טיפולים פרטניים
לחניכים בכפר וכן טיפולים מקוונים באמצעים
טכנולוגיים לחניכים שנמצאים בבית או בבידוד.

נראה ,כי מצב החירום מצליח להוציא את
הטוב שבאנשים ואת המיטב שהם יכולים
להביא .כמנהל של מערך מורכב כל כך ,אני
חש התרוממות נפש של ממש .דווקא בימים
קשים אלה זכיתי לראות את התגלמות הטוב
האנושי .אני גאה בחברי הצוות ,שלמרות החרדה
הגדולה ,נותנים את הכל תוך אי מילוי ברור של
הנחיות משרד הבריאות ,כי איך תרגיע נער רווי
טראומות וקשיים ממרחק של שני מטרים? אז
מחבקים ומחזיקים ,כי זה מה שנדרש וזה מה
שהחניכים זקוקים לו .אני מצדיע לכם ,כלל
הצוותים של פנימיות הרווחה ,מרכזי החירום
לילדים ונוער ומוסדות הסיעוד לילדים עם
צרכים מיוחדים ,הגיבורים השקטים של מלחמת
הקורונה.

שירלי חכם יפרח ,רכזת איכות הסביבה

כך ,בהתאם לאמרה "בכל רע יש גם טוב" ,הביאה
איתה המחלה אוויר נקי ,בצורה יעילה ומהירה
הרבה יותר מהדרישה לשימוש בסוגי דלק נקיים
בתחבורה.
הערכות הן כי הרבה מעל מיליון איש מתים
בסין כל שנה מזיהום אוויר .מרשל ברק ,חוקר
מאוניברסיטת סטנפורד בארה"ב ,סבור כי
העוצר בשל וירוס הקורונה מציל את חייהם של
עשרות אלפי אנשים ,כתלות בפרק הזמן שבו
יימשך העוצר .על-פי ניתוחים סטטיסטיים ,בשל
ההפחתה בזיהום האוויר ירד מספר מקרי המוות
בקרב ילדים עד גיל  5ומבוגרים מעל גיל  .70לפי
חישוביו של ברק בסין בלבד ,בחודשיים של אוויר
נקי בשל עצר וירוס הקורונה ,ניצלו חייהם של
 1,400עד  4,000ילדים מתחת לגיל  5ו70,000--
 50,000מבוגרים מעל גיל  .70התחשיבים הללו
חושפים את העלות המוחבאת של כלכלת
העולם ,המבוססת על שריפת דלק פוסילי.

אך מה יקרה ביום שאחרי
הקורונה?

האם נגזר עלינו לוותר על אוויר נקי עבור חזרה
לפעילות חיים וכלכלה סדירות?
אם נחזור לנסוע תוך שימוש בדלק מזהם ולצרוך
חשמל שמיוצר באמצעות פחם וגז ,ישוב מצב
האוויר במהירות לקדמותו ,התחממות כדור הארץ
תימשך ושינויי האקלים יחריפו .הדאגה בשל וירוס

הקורונה ,צעדי המנע ומצב החולים והתמותה,
מסיטים את נושא איכות הסביבה מהכותרות .גם
הפגיעה הכלכלית והמאמצים שיידרשו לשיקום
הכלכלה ,צפויים לתפוס כותרות ולהוריד את נושא
הסביבה כמה מקומות למטה בטבלת הנושאים
הבוערים הדורשים טיפול.
למרות זאת ,אפשר להיות אופטימיים :גם אחרי
המשבר הפיננסי של  2009-2008חלה עליה
בתמרוץ המעבר לאנרגיות מתחדשות .יש לקוות
שלאחר משבר הקורונה נראה את הממשלה שלנו,
כמו שאר ממשלות העולם ,חוזרות להוציא לפועל
ביתר שאת את היעדים להפחתה של פליטת
מזהמים.
יש להגביר את מודעות הציבור ואת לחץ דעת
הקהל על הממשלה ורשות החשמל ,לעידוד
המשק למעבר לייצור אנרגיה סולארית על גגות
קיימים ומעבר לאנרגיות מתחדשות היכן שניתן.
בנוסף לכך ,ניתן לאמץ טכנולוגיות המאפשרות
עבודה יעילה מהבית ,ישיבות עבודה וירטואליות,
או אפילו שבוע עבודה מקוצר – על מנת להפחית
נסיעות עבודה ולהביא להפחתת משמעותית
בפליטת מזהמים.
לקריאה נוספת:
טל לוריא ואדם שלימצק ,קורונה ואיכות סביבה
בעולם  -עדכון מס'  ,1המשרד להגנת הסביבה,
אשכול תכנון מדיניות ואסטרטגיה.

סין ,הידועה לשמצה במצב זיהום האוויר בערי
התעשייה ,קיבלה אוויר נקי לתקופת עוצר
הקורונה .משרד האקולוגיה והסביבה הסיני מעריך
כי מספר הימים שבהם איכות האוויר טובה במחוז
חוביי עלה בחודש פברואר ב 21.5% -בשל העוצר.
מחקרים רבים מצאו קשר בין עלייה בזיהום אוויר
לבין תמותה .מחקר שניתח נתונים של  29שנים
( )2015-1986ב 652-ערים ב 24-ארצות ,מצא
קשר הדוק בין עלייה בזיהום האוויר לעלייה
במספר מקרי המוות .כיום יש אפילו הערכות
עד כמה עלייה בכמותם של חלקיקים מסוימים
באוויר תשפיע על רמת התחלואה באוכלוסיות
שונות .כידוע ,זיהום אויר אינו מעלה את הסבירות
לאסטמה ומחלות נשימה בלבד ,אלא גם את
הסבירות למחלות לב ,שבץ וסרטן הריאות.
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חלף עם הלוח

מעניין אם עוד אנשים חוץ מצ'אק נוריס מסתדרים
עם המשימה הבלתי אפשרית  -להוציא את
הילדים מפוקוס ולהכניס אותם לזום .כשאת
אומרת "זום" ,למה את מתקוונת? הקורונה נתנה
לנו שיעור מקוון לחיים  -גם בעידן הכפר הגלובלי
הדיגיטלי לא מצאנו תחליף לפורמט הוותיק –
מורה ,גיר ולוח .טוב ,הגיר שודרג וגם הלוח כבר
לא כל כך שטחי ,אבל המורים  -להם באמת אין
תחליף .גם כשאותות בינאריים יטוסו במהירות
שיא מכל מקום בעולם ובכל שעה שנבחר ,עדיין
כיתה היא כיתה ,עם החברים ,עם היפה עם
הגומות ,עם החבר הכי טוב ,עם הצחוקים בספסל
האחורי ועם ההפסקה ,שהיא בית ספר לחיים.
רגע לפני הצלצול חשוב שנזכור :אין ערוץ חינוכי
או פורטל מאלף שיצליחו לתקן שגיאה בכתב
יד ,להרעיף מילה טובה ,לחייך חיוך אוהב ולחבק
את הילדים שלנו חיבוק של כוח.

שווים

המגפה שפקחה לסינים את העיניים ובעטה
בארץ המגף ,זורעת פחד ואימה בכל מקום על
פני האדמה .השקופה לא רואה בעיניים ומזמן
עברה כל גבול .בשבילה כולם שווים ,ללא
הבחנה .לא אכפת לה אם אתה בשייט תענוגות
או במילואים ,אם אתה גבר או אשה ,אם אתה
מאמין בביאת המשיח או במפלצת הספגטי ,אם
אתה יותר בקטע של תחיית המתים או מיתת
החיים ,אם אתה שמאל או ימין ,למטה ,למעלה,
אחורה ,קדימה ,כן ,לא ,שחור או לבן .פעם בכמה
זמן מגיע איום זדוני בלתי נראה ומזכיר לנו סוף
סוף שכולנו בני אדם וכולנו שווים בפני הרוק.
אחרי הכל ,כולנו אחים מתחת לפרחים.

קו

רו

רסיסי קורונה -
תובנות מהבידוד

אייל גרנסיה
קופירייטינג ותוכן שיווקי
050-5559410

ש בות ע ל

הסערה או השקט שלפניה.
סגור היא מילת המפתח כרגע .זה באמת לא
נעים לראות גן סגור .הגן סגור ,לא שביל אליו
לא דרך ,הנדנדות שותקות ,המגלשות דוממות.
רק סרט בצבעי אזהרה מתנופף ברוח תוחם את
גן המשחקים ומזכיר לכולנו באיזה סרט אנחנו.
והלבד הזה יכול לשגע....האויב שקוף והנשק
הבלעדי הוא בידוד ,ריחוק .עד עכשיו ניצחנו
מלחמות ביחד כתף אל כתף ,את זו ננצח לבד
מרפק אל מרפק .שששקט  ,התעייפנו .מחר
נקום עם שיר חדש בלב

אלכוג'ל תעשה לי ילד

האלכוג'ל בשוק .בן לילה הוא הפך לכוכב רוק
ותוך שעות ובלי אודישנים זכה לקמפיין ויראלי
חוצה יבשות .אפילו הקטשופ מסמיק מקנאה
כשהוא רואה את כמות הלחיצות שהוא מקבל.
אלכוג'ל ,אתה אח ,קבל כיף מרפקים .תודה
שאתה מוציא אותנו נקיים מכל הפרשה הזו...
חיטאנו לפניך ,יא מלך .אתה מודל לחיטוי.

משפחה חמה

רסיסי שגרה

אילו הוציאנו לקייטנת קורונה ולא נתן בנו בידוד
 דיינו .השגרה שלנו נשברה לרסיסים וגם לדבקשלוש שניות ייקח כמה שנים לאחות אותה.
הילדים בבית עברו כבר מזמן מטיפוס על קירות
לטיפוס על הורים .את סבתא אסור להם לבקר וזו
עבורם פגיעה קשה במאגר המתוקים .מקומות
עבודה נסגרו ,אין מסחר וככר השוק ריקה .הספק
בבידוד ,הוודאות בחל"ת והמשכנתא בקשה
הארכה .הכל משתבש וכל זאת בימים שבהם
כתר ומסכה אמורים לקבל משמעות פורימית
צוהלת ושמחה .הבית מקבל משמעות של מקדש
החיים ,הלב והמבצר.
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גברת פנדמיה הוכיחה לנו שככל שאנחנו אנשים
"חמים" יותר ,שאוהבים מגע (ולא רק מול מסך),
אתם יודעים  -לוחצים ידיים ,מושיטים לנשיקה גם
את הלחי השנייה ,מחבקים בכיכר כי קר ,נותנים
צ'אפחות בעורף ובקיצור  -נוגעים ,כך הסיכוי
שהיא תעלה אלינו לבידוד לשמוע תקליטים
גדול יותר .ששש ...תנמיכו רגע את החדשות.
שומעים את זה? אם תקשיבו טוב טוב ,תוכלו
גם אתם לשמוע צחקוק קל חרישי של פולניה
לבד בחושך.

שקט

יצאתי לשאוף שפיות ברחבי הקיבוץ .והכל היה
שקט כל כך .שקט כזה מזמן לא שמעתי .יכול
להשבע שהצלחתי לשמוע את העננים זזים
מעל מגדל המים .תוהה אם זה השקט שאחרי

 /עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

תודה

בחזית המלחמה השקופה הזו נלחמים ללא הרף
צוותי הרפואה ,חשופים בקו האש .ראשונים בלוע
המגפה ,בגראונד זירו ,במוקד הרעש שלא נותן
שקט כבר שבועות .לא תמיד עם מיגון מתאים,
תשושים ,עובדים מסביב לשעון ומשוועים לאוויר
לנשימה.
תודה היא מילה קטנה לתאר את גודל ההוקרה
כלפיכם .תודה! שיהיה לכולנו רק טוב.

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

law.ibe.office@gmail.com
bercovitz-law.com

מחשבות מהבית (הדמוקרטי) שלנו

ענבר ברקוביץ אפרים ,עורכת דין מידע הנחוץ לבלימת התפשטותה של המגפה.
מדובר בכל מידע העשוי לסייע לרשויות להבין את
מקור התחלואה (חקירה אפידמיולוגית) .אנחנו
אנחנו בבית עד שיגידו לנו לצאת .נמנעים מחברה מוסרים הכל :היכן היינו ,עם מי נפגשנו ,מה אכלנו,
ונאספים אל עצמנו .כולם קוראים לנו לנסות האם עבדנו ,בילינו ,מה רכשנו ולמי מסרנו.
לשמור על שגרה ככל האפשר ואני קוראת לנו
שלא! אין כאן שום דבר שגרתי! יש כאן נקודת זמן חוק הגנת הפרטיות אוסר על פרסום שמו של
שלא ראינו אותה מתקרבת ,אבל התקרבה (פחות אדם לצד ציון מצבו הרפואי ועל כן אנו מכירים
משני מטר ותראו מה קרה .)...בנוסף להתמודדות את חולה מס'  Xולומדים על דרכו או דרכה ועל
עם מצב הבריאות ,היא מזמנת לנו גם לא מעט הקורות אותם בימים לפני שגילו ,לצערם הגדול,
שאלות הקשורות לזכויות אדם והגבלתן .הדבר כי נדבקו בווירוס המסתורי וכי עליהם להתנתק
צפוי למדי ,בהתחשב בכך שהמגיפה התפרצה מכל המוכר והידוע ולקבל על עצמם גזירת בידוד.
בארץ החירויות המוגבלות  -סין.
מדובר בפגיעה קשה בפרטיותו של האדם
במאזניים מדומיינים אספתי לכף אחת את ובעבירה קשה על חוק הגנת הפרטיות .לכן,
הווירוס הקשה ,החדש ,שעדיין לא נמצאה לו פרסום של מידע כזה אמור להיעשות בזהירות
תרופה ופוגע באוכלוסיות המצויות בסיכון בריאותי ובמידתיות .כאשר פרסום של נתונים אודות אדם
עקב גיל או מצב בריאותי רגיש גם כך .הוספתי עלול להוביל לזיהויו ,ראוי לשקול את פרסום
את ההתפשטות המהירה של הווירוס ,את הילדים הנתונים ולפנות לאמצעים אחרים .קראתם על
הנשאים ובגדול  -את בריאות הציבור ואת הזכות פנייה אישית למי שנחשף לחולה מסוים במקום
הכללית לחיים ולבריאות .הזכות לחיים היא פרסום של תנועותיו ומעשיו? זאת הסיבה .לו היו
הזכות בה"א הידיעה .ללא ספק ,מדובר בכף מפרסמים ברבים את מסלולו של החולה ,היתה
זהותו נחשפת ופרטיותו היתה נפגעת באורח
כבדת משקל.
אנוש .בשיקול האיזונים הנכון בין בריאות הציבור
ואז פניתי אל הכף השנייה .נקרא לה "כף זכויות לזכות לפרטיות ,לא היה צורך בפרסום לשם
האדם" .כדי להטות את המאזניים יש לאסוף כאן השגת המטרה.
דברים הרי גורל וכבדי משקל .ומה יש לנו כאן?
בידוד ,הגבלת תנועה ,השבתת לימודים ומקומות מעקב אחר אזרחים :ב 15.3-אישרה הממשלה
עבודה ,מניעת התכנסויות ,איסור כניסה למדינה תקנות לשעת חירום ,שיאפשרו לשב"כ לאכן
(לא רק אצלנו ,אלא בכלל) ,התכנסות של נשים (לקבוע את המיקום המדויק) את הטלפונים
לבתיהן והפעלת אמצעים טכנולוגיים למעקב
אחר אזרחים.
האם נצליח לשנות את האיזון? האם כף זכויות
האדם יכולה בכלל להתאזן עם הכף המכילה את
הערך העליון ,ערך החיים?
מובן שבמצב חירום כזה אנחנו מסתכלים על
התמונה הרחבה ,על המצב הקשה שהעולם
נמצא בו .איננו רוצים להיות איטליה או סין ,אבל
בדרך אנחנו מפנים עין עצלה אל הנזקים הקטנים,
המטרידים ,שנגרמים מעצם המגבלות עצמן .קיים
חשש אמיתי שהנזקים הללו יישארו איתנו גם
בחלוף הזעם וייעלמו ערכים של חברה חופשית
ודמוקרטית ,מבלי שבכלל שמנו לב.
פגיעה בפרטיות :ההגבלות שאנחנו מקבלים
על עצמנו בהבנה ,הנובעות ,בין היתר ,מפקודת
בריאות העם ,מאפשרות לחייב אותנו להעביר

הסלולריים של אזרחים שחלו בנגיף ומי ששהה
בסביבתם ב 14-הימים שקדמו לאבחונם.
זוהי ,כנראה ,פעולה חשובה ,שתאפשר הגעה
לכל מי שנחשף לנגיף ,אבל ,וזה אבל גדול,
מדובר בהפעלת אמצעים דיגיטליים למאבק
בטרור ,המאפשרים מעקב אחר אזרחים ,איכון
וניטור של בני אדם ,תוך שימוש במאגרי מידע
ובאמצעים טכנולוגיים מתוחכמים .מעקב כזה
עלול לגרום לפגיעה קשה בזכות לפרטיות
ובחירויות בסיסיות.
חשוב לומר :האמצעים המדוברים אינם מותרים
במדינות דמוקרטיות .הם בהחלט מותרים
ומיושמים במדינות כמו מדינת המקור של הווירוס
 סין ואחרות כמוה ,אבל במדינות דמוקרטיותכמו ישראל יש לשמור על איזון בין האינטרסים
החשובים והרלוונטיים .יש להגביל את תקופת
ההפעלה של אותם אמצעים ואת מספר הגופים
שיוכלו לעשות שימוש במידע ולאסור שמירה של
המידע במאגרי מידע.
נשים נשארות בבית לשמור על הילדים ,כי
משכורתן ,לרוב ,נמוכה מזו של בן הזוג .מה יהיה
כשתיגמר התקופה הזו? האם כולן תוחזרנה
לעבודה? האם מעסיקים יעשו שימוש בהפסקת
העבודה הכפויה כדי לפטר אותן ונוכחותן של
נשים בשוק העבודה תצומצם?
וזה לפני שדיברנו על פגיעה בזכויות עובדים תוך
שימוש בחל"ת הכפוי לפיטורים ללא שימוע ,ללא
התראה וללא זכויות.
כך גם לגבי פגיעה בבני ובנות גיל הזהב ,הנדרשים
לבידוד מחמיר לשם שמירה על חייהם ומניעת
הידבקות בנגיף ,אך בפועל נוכחותם במרחב
הציבורי הולכת ופוחתת ,מקומות העבודה שלהם
עומדים בסיכון ,הקשרים החברתיים שלהם
הולכים ומתמעטים והפגיעה בהם ישירה.
אנחנו בפתחו של עידן והשאלות רק מתחילות
לעלות.
בינתיים ,בשעה שאנחנו בבית ,מגנים על עצמנו,
על בריאותנו ועל בריאותם של בני משפחתנו ,חלה
עלינו גם החובה לדאוג שהנזקים יהיו מידתיים,
ענייניים ומצומצמים ככל האפשר וכאשר תחלוף
הסופה מעלינו ,נוכל עדיין להסתכל במראה
ולראות שהבית שלנו עדיין דמוקרטי.
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צעירים בקורונה
אנחנו כותבים מילים אלה כמעט חודש לפני
שאתם קוראים אותן.
נכון להיום ,17.3 ,אנחנו מקווים שהמצב יעבור
מהר ונחזור לשגרה שאנחנו אוהבים כל כך.
בינתיים הכנו לכם תפזורת של יישובי המועצה
והעלינו גם פוסט .אתם יכולים למלא ולהעלות
תגובה ואולי גם תזכו בפרס.

תודה לרונה פוירינג ,רכזת הבריאות במועצה.
ובהזדמנות זו ,נגיד שאנחנו מתגעגעים לברית,
שיזמה את הפעילות.

מבט גברי /

טל פרידמן
ב 1.3-התקיים אירוע חשיפת הפרויקטים של
מרכז הצעירים ,כולל הרצאה מעוררת השראה
של טל פרידמן .הגיעו כ 150-איש והיה אירוע
יוצא מהכלל!

ש בות ע ל

קו

הטיפול הפרטני משתנה ומצטרף אליו הפחד
משינוי.
במקרים רבים ,מקור הפגיעה הוא בבית ,אם משום
שהפוגע חי בבית ואם משום שהמשפחה הקרובה
אינה מכילה ,אינה תומכת ולעיתים מאשימה
את הנפגעת .כאשר המשפחה כולה נדרשת
להיכנס לבידוד ,הנפגעת אולי מוגנת מקורונה,
אבל מסיבות רבות אחרות אינה מוגנת כלל.
הקורונה מערערת ומעצימה את הקושי של
הנפגעות .צמצום המרחב יוצר מציאות אמיתית
של לחץ ,חוסר שליטה ,חוסר אפשרות בחירה
ובדידות .מציאות שעלולה להוות טריגר
לפלאשבק והדרדרות ,ולכך מצטרפת הדרישה
להיות בבידוד ,במקום שהוא סיר לחץ ואינו מקום
בטוח .השאלה היא איך אפשר לעזור להן.
אני משאירה את השאלה הזו באוויר ומצרפת
את מס' הטלפון של מסל"ן ,לכל מי שרוצה
ומעוניין לעשות מעשה ולהצטרף למערך הסיוע
וההתנדבות.052-6216044 :

כפיר לוי

פסח
שכונתי

רוצים לקחת חלק בפעילויות המרכז? יש לכם שאלות? אנחנו כאן בשבילכם!
"מרכז צעירים בני שמעון" או כתבו לנו במייל
חפשו אותנו ברשת
brit@bns.org.il
או צרו איתנו קשר בוואטסאפ שלנו052-458-4665 :
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הקורונה מזמנת לנו אתגרים שונים ,כל אחד
והקושי שלו .לאחרונה הייתי בקשר עם מירי גניזי,
רכזת סיוע אונליין במסל"ן (מרכז סיוע לנפגעות
ולנפגעי תקיפה מינית ואלימות בנגב) .מירי פתחה
בפני את הצוהר לעולם ההתמודדות של נשים
שעברו פגיעה מינית וסיפרה מה הן נאלצות לחוות
ואיך הן נאלצות להתנהל בימים אלה של קורונה.
לפגיעות מיניות ,מספרת מירי ,יש מאפיינים
משותפים :ראשית ,יש היכרות בין הנפגעת
לפוגע .מתפתחת ביניהם מערכת יחסים של
חוסר כבוד ,שליטה וכוח וזיהוי חולשה המאפשרת
את הפגיעה .מכאן נובע המאפיין השני  -תחושת
אשמה עזה של הנפגעת ,על כך שהסכימה
ואפשרה לכך לקרות .בהמשך מגיע המאפיין
השלישי  -לא לספר לאף אחד!
מירי גניזי תיארה זאת יפה :כשגונבים למישהו

מ

תודה למרצה המדהימה ,ד״ר ענת מישורי דרעי.

צעירי בית קמה
ביום שישי ,13.3 ,נפגשנו עם צעירים בבית
קמה ,הצגנו את מה שיש למרכז להציע ושמענו
מהם על הצרכים שלהם .לסיום ,עשינו סדנת
אלכוהול משוגעת והיה ממש כיף!
טוב להכיר ולהפיץ את הבשורה של מרכז
הצעירים.

ח

הרצאות בנושא הורות
בחודשיים האחרונים התקיימו הרצאות בנושא
הורות מטעם מרכז הצעירים ואגף השירותים
החברתיים במועצה .ההרצאות עסקו בנושאים
שונים הקשורים בהורות ,כגון :זוגיות בהורות,
ארגז כלים למשפחה ,איך לגדל ילד עצמאי
ועוד .רצינו להגיד תודה לכל מי שהגיע.

מבט נשי
בימי קורונה

ארנק ברחוב ,הוא זועק" :גנבו לי" ואילו פגיעה
מינית עוברת בדומיה .הסוד הזה נטוע בתחושה
של הנפגעת שאיש לא יאמין לה ,בפחד שהגילוי
עלול לפגוע במשפחה ובחשש מתיוג שלה בעיני
הסביבה כנפגעת מינית.
הפגיעה המינית היא מכה נפשית .מי שחוותה
אירוע כזה מרגישה שגנבו לה את השליטה על
חייה ואת חופש הבחירה שלה .התחושה היא
שהפוגע לקח ממנה את הכוח שהיה לה ואת
יצר השליטה על חייה .הטראומה הזו מייצרת
תופעות של PTSD - Post-traumatic stress
( disorderבדומה להלומי קרב) ,כאשר אירועים
שאינם קשורים עלולים להוות טריגר לפלאשבקים
או להתמודדות חוזרת עם הכאב והפגיעה.
ימי הקורונה מייצרים אתגר וקושי עבור הנפגעות:
השגרה היא כלי טיפולי משמעותי ,שמאפשר
הקלה ,הסחה והזדמנות לחוויות טובות .הנפגעות
נאחזות בשגרה בציפורניים ועתה ,בימי הקורונה,
ביטול מערכות של לימודים ועבודה וערעור
השגרה מהווים קושי גדול.
קבוצות תמיכה טיפוליות ,שהן אחד העוגנים
המשמעותיים לטיפול בנפגעות מינית ,בוטלו
לחלוטין בימי הקורונה.

רו

אז מה היה לנו?

מבט נשי /

עופרה מלכא

נה

מרכז הצעירים /

ניר טל ,נעמי דרגון ,איסילי קמפבל ,מרכז הצעירים בני שמעון

מ י ק ור
ונ ה
י

השבוע צלצלה אלי אמי ושאלת השאלות עמדה על
קצה לשונה ,אך נבלמה בטרם הצליחה להישאל.
"בחג אנחנו אצל ההורים שלה" ,הודעתי חגיגית.
שתיקה .אחרי פרק זמן של שנה ,או אולי שלוש
דקות ,שאלה אמי" :ובשישי הקרוב?" "אצלך" ,עניתי
בנימה מפייסת" .יופי ,תבואו מוקדם .גם אחיך יהיה".
הגענו מוקדם וגם אחי היה שם ,רק שהוא נראה
כמו שיפוצניק והבית נראה כמו אחרי נפילת טילים.
רעייתי הבריחה את הילדים לממ"ד ,כדי שלא ינשמו
את האבק והכימיקלים שהיו באוויר" .טוב שבאת".
הסתובבתי וראיתי את אמי .היא נראתה כמו מוכר
הדגים בשוק ,או מתנדב במד"א שמגיע לבדוק
תסמיני מחלה אצל מבודדים  -לבושה בסינר
פלסטיק צהוב ,מגפיים ,כפפות וכובע אמבטיה.

"מה אתם עושים?" "אני? אני עושה פס"ח (פה
סותם חורים) והיא מבצעת טיהור של אלמנטים
מזיקים באקונומיקה .בכל זאת קורונה בפתח ועוד
בפסח ואתה ,לדעתי ,זוכה בתריסים ופאנלים ".אחי
הביט בי וקרץ ,או שנכנס לו אבק לעיניים" .פסח,
חביבי ,כמו פעם ,כשהיינו ילדים ".נאנחתי בהכנעה
וניגשתי להבריק את התריסים .להבריק תריסים
זו עבודה מונוטונית כזאת ,שגורמת לך לחלום...
"מיכאל ,בוא מהר! איפה אתה?" יונה השכנה מביטה
בי במבט זועף" .נו ,יינגעלע ,ראית את העצלן הזה?
כל פעם אותו דבר .מגיע פסח והוא נעלם .גברת
שמחה ,ראית את מיכאל?" אמי יוצאת מהמטבח.
"אני חושבת שהוא במחסן ,גברת יונה" ".נו ,שוין,
במחסן .רוץ ,יינגעלע ,תקרא לפרד הזה .אתן לך
שוקולדה" .רצתי רק כדי למצוא את מיכאל יושב
במחסן וקורא עיתון ספורט" .נו ,הזקנה מחפשת
אותי ,הא?" הוא קם ,לכלך את ידיו ,קרץ אלי
והפיל מפתח שבדי לרצפה" .בוא ,ילד .גם ככה
המכסחת דשא הזאת לא שווה אגורה" ,צעק בקול
רם ,טורק את דלת המחסן" .אבל דוד מיכאל ,אין
לכם מכסחת דשא ".מיכאל הביט בי ,קרץ ואמר:

"את זה היא לא יודעת .קח שוקולד ואל תספר".
יונה הביטה במיכאל ,כשבידה מחבט אבק" .לך
תחבוט בשטיחים על החבל ואתה ,יינגעלע ,קח
בונבוניירה ".לקחתי וחזרתי להבריק את התריסים.
מיכאל חבט בשטיח תוך זמזום של שיר עם רומני.
סילביה ,השכנה מלמעלה ,הוציאה את ראשה
החוצה" .מה אתה עושה ,שייגץ? כמה אבק יש
לכם בשטיחים? הייתי בטוחה שיש אובך" ".מי
אמר אובך? אמרו אובך בתחזית? כפיר ,תסגור
את התריסים ותנקה על יבש ,שלא יידבק האבק.
כפיר ,כפיר!!!" "לא ,אמא .אין אובך ,זה דוד מיכאל
חובט בשטיחים ".פתאום קיבלתי מכה בגב .אמא
שלי הביטה בי ובידה סמרטוט יבש" .מה אתה
חולם על מיכאל השכן? הוא כבר שוכן עפר ונכון
לעכשיו כל חולות מצריים בדרך לסלון שלי ,ככה
אמר דני רופ .אז תנקה בסמרטוט היבש הזה ,כדי
שלא יידבק האבק ".הבטתי באחי .הוא צחק" .מה?"
שאלתי בחיוך" .לא כלום" ,ענה לי" .רק נזכרתי ביונה
עומדת למיכאל על הראש בזמן שהוא מנקה את
הפאנלים בסמרטוט וצועקת עליו בכל פעם שהוא
נגע בקיר ,כי זה הורס את הצבע".
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חידוד בבידוד

 /ליאור ליאני
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כדי לפתור את הפירמידות ,יש להחסיר אות אחת מפתרון כל הגדרה קודמת ולערבב את האותיות
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צילומים( U.S. Embassy Tel Aviv ,Neukoln :ויקיפדיה)
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 .1אביזר רפואי
 .2ציפור שיר
 .3פורר ומעך לחתיכות קטנות
 .4אדמה

צילומים( REUVEN FRIZI ,Joe Bielawa :ויקיפדיה)
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 .1מנחה תוכניות ריאליטי ()3,3
 .2ארמית :קטן
 .3מדינה באפריקה (השם הקודם של קונגו)
 .4חודש עברי
 .5יבשה מוקפת ים

 .1מחגי ישראל
 .2כדוריות אוויר בסבון
 .3סבוך ומסועף
 .4דרש משהו בתוקף
 .5זמן

 .1מין ממתק
 .2מדינת אויב
 .3מוחרב
 .4ירח
 .5תואר אצולה
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