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החודשים האחרונים היו מאתגרים במיוחד עבור
כולנו .נגיף הקורונה תפס אותנו בשעה שהיינו
עסוקים בדברים אחרים ואילץ אותנו לחשוב
מחדש על אופן הפעילות שלנו בתחומים רבים.
במועצה השתדלנו להסתגל למצב במהירות,
לסייע ולתמוך ביישובים ובתושבים .החזרנו
לתושבים כסף על כל החוגים והפעילויות
שהתבטלו ונתנו הנחה בארנונה לעסקים שנפגעו
בגלל הסגר .קיימנו ישיבות זום שבועיות עם
הנהגות היישובים וראשי צח"י ,עקבנו מקרוב
וסייענו ליישובים להתמודד עם המצב .בשיא ימי
הקורונה סייענו לקיבוץ שומריה ,שבו התגלו שני
חולים מאומתים שהיו בקשר עם רבים בקהילה,
להתמודד עם המשבר ולמנוע הדבקה נרחבת.
גייסנו כספים ממקורות חיצוניים כדי לסייע לכל
תושב ונזקק ודאגנו שאף אחד לא יישאר לבד ולא
יישאר רעב ,בימים רגילים וביתר שאת בימי החג.
לא שכחנו גם את היחד הקהילתי ואת החגים.
משאיות של שמחה עברו ביישובים במהלך חול
המועד פסח ,ביום העצמאות וביום ירושלים
והכניסו מעט שמחה וחגיגיות בימי הסגר.
הנהגות היישובים וראשי הצח"י ביישובים גילו
מנהיגות מרשימה וזה המקום להביע את הערכתי
הרבה לרצינות ,לאחריות ולמנהיגות שהם גילו.
אני מבקש להודות למתנדבים הרבים שפעלו
ביישובים ,סייעו ותרמו לכל אורך התקופה וכמובן,
לעובדי המועצה ,שנרתמו בנפש חפצה ובמסירות
גדולה להתמודדות עם כל האתגרים שזימנה
לנו תקופה זו.
לאחר שנה בתפקיד ,אחרי שלמדתי לעומק
את פעולת המועצה ,את הצדדים החזקים ואת
החולשות ולאחר שפלג ניאגו נכנס לתפקידו

כמנכ"ל ואיתי זידנברג מונה כמנהל אגף היישובים
החדש ,החלטנו לבצע התאמה של המבנה
הארגוני של המועצה .טבעם של תהליכים מסוג
זה שהם נמשכים זמן רב ולכן החלטנו להתרכז
בשלב הראשון בהסדרת אגף המנכ"ל ויחסיו
עם ראש המועצה מצד אחד והאגפים השונים
במועצה מצד שני .החודש אישרה מליאת המועצה
את המבנה הארגוני החדש .הוחלט לקבץ שורה
של מחלקות שפעלו עד היום תחת אגף המנכ"ל,
לאגף חדש :סביבה ותפעול ,שיעסוק באיכות
הסביבה ,תפעול ואחזקה .אגף המנכ"ל יעסוק
בשדרוג מרכז השירות לתושב (המוקד) ,בטיחות,
תקשוב ודיגיטציה ומשאבי אנוש .אגף היישובים
יעסוק גם באסטרטגיה וחדשנות.
החודש נצא לתהליך אסטרטגי  .2020במסגרתו
נבחן מחדש את חזון המועצה ומטרות העל שלה
ומהם נגזור תוכניות עבודה לשנה הקרובה ולשנים
הבאות .התהליך היה אמור להתחיל לפני מספר
חודשים ,אבל גם כאן שינתה מגפת הקורונה את
לוחות הזמנים .על פי הלו"ז החדש ,נצא החודש
לדרך בהקמת צוות שיכלול נציגי מועצה ויישובים
ובאוגוסט נקיים תהליך של שיתוף הציבור ,כדי
שנוכל לשמוע אתכם ,התושבים.
אנחנו שואפים לתהליך יעיל ומהיר ולכן מתכוונים
לייעד מראש כמה מיליוני שקלים בתקציב
המועצה ,בנוסף לתקציב השוטף ,כדי שנוכל
ליישם את המסקנות כבר בשנת התקציב
הקרובה.
לסיום ,מזכיר לכולנו לשמור על הנחיות משרד
הבריאות :מסכות – היגיינה – שמירת מרחק.
שומרים על עצמנו – שומרים על כולנו!
שלכם ,ניר

חדשות /

נועה זמסקי

מה קורה?
ישיבת המועצה לחודש יוני
 – 2020ארגון ,אסטרטגיה וגיוס
משאבים

ישיבתה של של מליאת המועצה לחודש יוני
 2020התקיימה במועדון המחודש במושב ברוש
ביום ראשון .14.6.2020 ,שני הנושאים המרכזיים
על סדר היום היו חידוש המבנה הארגוני של
המועצה ויציאה לדרך של התהליך האסטרטגי.
"כדי שהתהליך לא יהיה ארוך מדי ,החלטנו
להתמקד ,בשלב הראשון ,במבנה האגפים
השונים ובתפקידו של המנכ"ל" ,אמר ניר בפתח
הדיון" .עסקנו גם באגף היישובים ,בתפיסת
עבודה רוחבית ובהחזרת העיסוק באסטרטגיה
למועצה .מדובר בנושא שהיה לו בעבר מקום
מרכזי ,כמעט נעלם בשנים האחרונות ועכשיו,
בתקופת הקורונה ,קיבל משנה חשיבות .בשלב
השני ,לאחר תהליך חשיבה ארוך יותר ,אנחנו
רוצים לעסוק בשאלה האם אנחנו רוצים מתנ"ס
כתפיסה קהילתית".
על פי המבנה הארגוני המחודש ,יעסוק אגף
המנכ"ל במרכז שירות לתושב (מוקד) ,בטיחות,
תקשוב ודיגיטציה ומשאבי אנוש .בשלב זה יישארו
באגף המנכ"ל גם מחלקות התחבורה והרכב,
דת וביטחון .לעומת זאת ,מחלקות שפ"ה ,איכות
הסביבה ,האחזקה ,התברואה ,פיקוח ורישוי
עסקים ,יעברו לאגף חדש שיקום במועצה וייקרא
אגף סביבה ותפעול.
אגף היישובים ,שהוקם לפני כשנה ,יעסוק
בקשר שבין היישובים למועצה ובאסטרטגיה
וחדשנות" .כל מנהל אגף במועצה רואה את
הדברים מנקודת המבט שלו .תפקידו של אגף
היישובים הוא לראות את הדברים בפרספקטיבה
של היישוב" ,הסביר איתי זידנברג ,מנהל האגף.
"האגף יעסוק בשני נושאים שמתקשרים זה עם
זה ולא במקרה נמצאים ביחד".
התהליך האסטרטגי של המועצה החל בשנה

שעברה ,אך הושהה לאור המינויים החדשים של
מנכ"ל ומנהל אגף היישובים וההחלטה לבצע
שינוי ארגוני במועצה והתעכב שוב עם פרוץ
משבר הקורונה" .מטרת התהליך היא ליצור
חשיבה רחבה וארוכת טווח ,בשיתוף הציבור,
הנהגות היישובים ואנשי המועצה ,לגבי זהותה
ודרכה של המועצה .החשיבה הזו תהווה בסיס
לתוכנית עבודה אפקטיבית" ,הסביר פלג ניאגו,
מנכ"ל המועצה" .אנחנו רוצים שבסוף התהליך
נרענן את חזון המועצה ואת הערכים המובילים
אותה ולאורם נגדיר מטרות-על ,שיהוו את הבסיס
להנחת אבני דרך ומסגרת ליישום ".המליאה
אישרה את הצעת המועצה ,שלפיה במהלך
חודש יולי הקרוב יוקם צוות היגוי שיתניע את
התהליך ,באוגוסט יתקיים הליך של שיתוף
הציבור ומיפוי ובאוקטובר תתקיים סדנת ועדים,
שתוצריה יוצגו בפני מליאת המועצה שתתכנס
באותו חודש .סיכום התהליך יתקיים במליאת
המועצה שתתכנס בחודש נובמבר.
בהמשך הישיבה שמעו חברי המליאה סקירה
קצרה על דו"ח גיוס משאבים .על פי הדו"ח,
הצליחה המועצה בחודשים האחרונים לגייס 126
אלף שקלים עבור בית היזם ו 10,000-שקלים
לפעילות קשישים בתקופת הקורונה .כ 80-אלף
שקלים נוספים לבית היזם 20 ,אלף שקלים
להקמת חממה בביה"ס "מבואות הנגב" ו 60-אלף
שקלים מקרנות הביטוח הלאומי עבור עמותת
ותיקי בני שמעון נמצאים בשלבי אישור אחרונים.

תומכים בקהילת מונטריאול

We Stand
!With You
כולכם מוזמנים לצפות בסרטון של המועצה
המביע תמיכה בקהילה היהודית במונטריאול,
שהופץ ביום שישי 12.6.2020 ,במסגרת הניוזלטר
השבועי של הקהילה .משבר הקורונה הוא משבר
גלובאלי .לצד הפגיעה הבריאותית ,הכלכלית
והחברתית שאותה אנו מכירים ,אחד הקשיים
המשמעותיים בקהילות היהודיות בתפוצות הוא
הקושי הקהילתי.
הקהילה היהודית מבוססת כולה על מוסדות
התכנסות קהילתיים .חוסר היכולת לקיים את

המוסדות האלה יוצר קושי עצום בניהול השוטף
של הקהילה .בקהילות שהבסיס הכלכלי לקיומן
הוא תרומות והתנדבות ,מהווה הקורונה פגיעה
כפולה וכואבת במיוחד.
https://youtu.be/
SXyk13T7G8U

פרידה ממפקד מחוז הדרום
בפקע"ר

במימון בריכות שחייה ,אישרו חברי המליאה
להעבירו לשיפוץ המבנים בקמפוס "מבואות
הנגב" ולהעביר את  2מיליון השקלים שיועדו
לכך ליישובים.

בערוץ  12בהנחייתה של רותם אבוהב .ארבעה
דורות ממשפחת בונים השתתפו בתחרות:
שמואל ("מומוס") בונים ,בן  ,91ממייסדי משמר
הנגב ,היסטוריון ,איציק בונים ,בן  ,68חבר משמר
הנגב ,אמרי בונים ,בן  ,38בנו של איציק ,חבר
קיבוץ רעים ומעיין בונים ,בן  ,8בנו של אמרי.

ביום רביעי ,3.6.2020 ,הגיעה קבוצה של צוערים
לשלטון המקומי לביקור במועצה ונפגשה עם ניר
זמיר ,ראש המועצה ואיתי זידנברג ,מנהל אגף
היישובים .הביקור במועצה התקיים במסגרת
סדרת ביקורים ברשויות מקומיות שמבצעים
הצוערים לפני תחילתה של תקופת ההתמחות רוני יצקן מגבעות בר  -חיילת
מצטיינת
שלהם ברשויות.
שכבת י"א של "השומר הצעיר"
בפעילות משותפת עם קן ברצלונה/
ניר הציג בפני הקבוצה את המועצה ,חזונה
עדי אשל ,רכזת קן "השומר הצעיר"
ופעילותה ואת האתגרים העומדים בפניה .לאחר
בבית קמה
מכן קיבלה הקבוצה סקירה מקיפה ,שכללה את
התפקיד והמשימות המיועדות לצוער שיבצע את
תקופת התמחותו במועצה.

ישיבת מליאת המועצה לחודש מאי
 – 2020שגרת הקורונה במועצה

"האדם הוא שעושה את התפקיד .כשנכנסתי
לתפקיד מצאתי אדם זמין וקשוב ,היודע להפעיל
שיקול דעת ואני מלא הערכה" אמר ניר זמיר,
ראש המועצה ,ליוסי כהן ,הפורש מתפקידו
כמפקד מחוז הדרום בפיקוד העורף ,לאחר
 3שנים בתפקיד ,בטקס שנערך ביום שני,
" .8.6.2020היית האדם הנכון ,שנתן לראש רשות
חדש תחושה של אמון ובטחון ,תחושה שיש עם
מי לדבר וכתובת לכל דבר ועניין .אני מקווה
שהאדם שייכנס לנעליך יהיה לפחות כמוך .המון
תודה ובהצלחה!"
"לפקד על מחוז הדרום ולהכיר לעומק את
כל האוכלוסייה כאן – חברי קיבוצים ,עירונים
ובדואים ,היתה חוויה מדהימה .זכיתי להכיר
אנשים מדהימים באמת" ,אמר כהן" .זה התפקיד
הראשון שלי בפיקוד העורף ובמהלכו למדתי,
שכאשר יש דו-שיח בין פיקוד העורף לראשי
הרשויות המקומיות ,נוצר אמון בין המערכת
הצבאית למערכת האזרחית ,דבר שפועל בסופו
של דבר לטובת האזרחים .בסוף ,הדבר החשוב
מכל הוא היכולת לשתף פעולה ולעבוד בצוותא".

צוערים לשלטון המקומי מבקרים
במועצה

בתקופת הקורונה התחלנו בשיתוף פעולה מיוחד
וחוצה יבשות .כשחשבתי כיצד אפשר להפוך את
המשך הפעילות של שכבה י"א המרחבית שלנו
משובל ,להב ,דביר ובית קמה ,הבנו שזו תקופה
והזדמנות טובה לעשות משהו מיטיב ומיוחד.
התנועה העולמית של "השומר הצעיר" פועלת
במספר מדינות בעולם .מכיוון שבימים אלה
נערכות הפעולות באמצעות הזום ,הבנתי שיש
כאן הזדמנות ליצור קשר עם נערים ונערות
מהתנועה העולמית .יצרתי קשר עם שליחת
התנועה בברצלונה ותיאמנו פעולה משותפת
לשכבה י"א של מרחב בני שמעון והבוגרים של קן
ברצלונה .לפעולה הגיעו  12נערים ונערות מבני
שמעון ו 7-מקן ברצלונה .לאחר פעילות היכרות
התחלקנו לקבוצות ,שבהן עסקנו בהבדלים בין
מה שקורה בברצלונה למה שקורה בבני שמעון.
המפגש היה מהנה ביותר .השותפים משני
הצדדים שמחו להכיר והחליפו מספרי טלפון
בעקבות הפעולה.

ביום שני ,27.4.2020 ,יומיים יום לפני העצמאות,
קיבלה רוני יצקן מגבעות בר אות הצטיינות על
שירותה הצבאי בטקס חגיגי שהתקיים ,ברוח ימי
הקורונה ,באמצעות הזום" .רוני חיילת מסורה,
בעלת משמעת גבוהה מאד ,מודל לחבריה בפן
המקצועי והחברתי ובעלת מוטיבציה גבוהה",
שיבחו אותה מפקדיה .זו אינה הפעם הראשונה
ישיבתה של מליאת המועצה לחודש מאי התקיימה שרוני מקבלת אות הצטיינות .בעבר היא זכתה
ביום ראשון 10.5.2020 ,במתכונת וירטואלית ,כמו בתעודת הצטיינות על מעורבות חברתית.
ישיבות המליאה במרץ ואפריל .חברי המליאה משפחת בונים ממשמר הנגב
אישור את תקציבי הוועדים המקומיים של בית השתתפה בגמר חידון הציונות
קמה ,להב ,דביר ,חצרים ,משמר הנגב וכרמים ,והמורשת
את הדו"חות הכספיים של מכון "רימון" והחברה
הכלכלית "בני שמעון ייזום ופיתוח" והחזר של
 30%של מהיטלי ההשבחה שנגבו ביישובים
אחד משיאי המפגשים היה ארגון והעברה של
השונים לתקציבי הפיתוח ביישובים.
פעולה משותפת לשכבה ז' של קן בית קמה וקן
ברצלונה .זה היה מפגש מעשיר וחווייתי וכך
בסיום הישיבה אישרו חברי המליאה העברה של
הצלחנו ליצור גם לחניכים שלנו דרך משמעותית
 2מיליון ש"ח מכספי מפעל הפיס עבור שיפוץ
למפגש במגבלות התקופה באמצעות הזום.
המבנים הישנים בקמפוס "מבואות הנגב" לצורך
הקמה של מרכז קהילתי לרווחת התושבים ,שבו
יפעלו בית חוגים ,בית יזמים ,מרכז הצעירים ובית
"שביל הזהב" .סכום זה היה מיועד להשתתפות משפחת בונים ממשמר הנגב השתתפה ביום
בבניית בריכות שחייה בכרמים ובגבעות בר ,העצמאות ,יום רביעי ,29.4.2020 ,בגמר חידון
אך מכיוון שמפעל הפיס עומד בסירובו לסייע הציונות והמורשת השביעי למשפחות ,ששודר

>>
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גם בימי הקורונה חגגנו
מהפכה של שמחה

היישובים השונים ,הפעילה את התושבים ,חילקה
פרסים שווים ועשתה הרבה מורל וגאווה מקומית
קהילתית! מוזמנים לצפות בסרטון.

מכבדים ,מחבקים וזוכרים

https://www.youtube.com/
watch?v=qX3tRfrU56I&t=7s

בני שמעון התחברה לירושלים
בימים ראשון ושני ,12-13.4.2020 ,הפך
האוטובוס הצהוב של המועצה לכמה שעות
למהפכה של שמחה ,כשעבר בין יישובי המועצה,
עם מוזיקה טובה וריקודים על הכביש להעלאת
המורל .את מסע השמחה יזמה טל שם טוב,
רכזת הביטחון היישובי-קהילתי באגף היישובים,
ביחד עם נעמי דרגון ממרכז הצעירים ,עדי לב
וחיה עפרוני מהמחלקה לחינוך חברתי ומחלקת
התחבורה של המועצה.
"התושבים שמרו על ההנחיות ,לא היו התקהלויות
והיה ממש מרגש ומשמח" ,מספרת טל" .אני
מבקשת לציין גם את איציק ,הנהג שנרתם
למשימה ואת אבי אור-חן ,השוטר הקהילתי,
שדאג לשמור על הסדר וגם הכניס עוד שמחה
בעצמו .כמו כן ,אני מבקשת לציין גם את הכנסת
האורחים ,המוראל הגבוה ושיתוף הפעולה
והסבלנות של נציגי היישובים ".מוזמנים לצפות
בסרטון

ביום השואה חילקנו ל 108-ניצולי שואה מוותיקי
המועצה פרחים ועציצים ,בצירוף הקדשה אישית
מטעם האגף לשירותים חברתיים ,עמותת ותיקי
בני שמעון ,רכזות הוותיקים ביישובים ופיקוד
העורף .החלוקה נעשתה בשיתוף עם אבי אור-
חן ,השוטר הקהילתי של המועצה .מכבדים,
מחבקים וזוכרים.

לכבודה יום ירושלים ובהתאם למגבלות הקורונה,
נחוג ביום חמישי ,21.5.2020 ,יום ירושלים
באמצעות "ניידת ירושלים" ,שסיירה ביישובים
ושימחה את התושבים בשירי ירושלים וקרטיבים
לילדים.

מניעה
•נכשו עשבייה גבוהה ,בעיקר באזורי שבילים
•הניחו רשתות בחלונות -ימנעו חדירה של ייתושים,
•זבובים וגם של זוחלים למיניהם
•ביציאה לשטח הקפידו לנעול נעליים גבוהות

מה קורה אצל הוותיקים
בר שניידר ,מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון
מבודדים אך לא בודדים | רינת סבג,
רכזת היחידה לשלום הוותיק

משאיות יום העצמאות

 | 6עיתון בני שמעון

עם בוא הקיץ יוצאים מהמחבוא חברינו הארסיים ,מפגש לא רצוי,
ועל כן כדאי להישמע למספר כללי זהירות חשובים

חלוקת מזון לוותיקים בחג

https://www.youtube.com/
watch?v=NW1MObzHrsI&t=9s

למרות הקורונה והסגר ,את יום העצמאות ה72-
חגגנו עם המון שמחה בעזרת משאית הבמה
המרכזית עם די.ג'י ומוסיקה טובה שעברה בין

זהירות מפני זוחלים ארסיים

ביום רביעי ,13.5.2020 ,התקיים יום עיון
באפליקציית זום בנושא "מבודדים אך לא
בודדים" ,שעסק בכלים מעולם הלוגותרפיה
לסיוע לאזרחים וותיקים בהתמודדות עם הבידוד
בשל הקורונה .יום העיון הורכב משני חלקים,
כאשר חלקו הראשון נועד לאנשי מקצוע ובעלי
תפקידים בתחומים הרלוונטיים ביישובים והחלק
השני לבני משפחה המטפלים באזרח ותיק .את
יום העיון יזמו והפיקו רינת סבג ,רכזת היחידה
לשלום הוותיק והגר אלוני פרידליך ,רכזת התחום
של בני משפחה מטפלים.

גם במהלך חג הפסח המשיכו צוות עמותת
ותיקי בני שמעון ומתנדבים מדהימים ומיוחדים,
בחלוקת מנות אוכל לוותיקים שלנו במושבי יחדיו
ונבטים ,בשותפות עם משרד הרווחה .תודה רבה
למתנדבים ,שמתייצבים תמיד עם חיוך ענק ולב
גדול ומסייעים בחלוקת המזון.

טיפול
•במקרה של הכשה/עקיצה הזעיקו עזרה במיידי
•הרגיעו את הנפגע ,הניחו אותו בתנוחה הנוחה לו (שכיבה או ישיבה)
•מנעו תזוזה של הגפה הפגועה
•שטפו את מקום הפגיעה במים וסבון
•הסירו תכשיטים מאזור הפגיעה -מחשש להתנפחות/בצקות
אסור
• אסור לחתוך את אזור הפגיעה
• אסור לתת אוכל ושתייה לנפגע
• אסור לקרר את האזור הפגוע
• אסור להניח חסם מכל סוג
קראו לעזרה והישמעו להנחיות מקצועיות
יאיר גולדין ,תברואן המועצה | 052-4269179
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היסטוריה בבני שמעון :חידון תנ"ך מועצתי

טהר מקיבוץ משמר הנגב .גיל ,מנהל כספים ,שהחידון יהפוך למסורת בבני שמעון .להתראות
לילך ,רכזת הדרכה במועצה האזורית אשכול בשנה הבאה.
ושלושת הבנים  -שחר ,עמית ואורי גרים
בקיבוץ על התהליך
משנת  .2007לילך למדה מקרא באוניברסיטת
בן גוריון ,אוהבת מאוד תנ"ך ומרבה לקרוא בו ,פנינו לחברת "חן התנ"ך" בניהולו של נריה פנחס,
בעיקר על נשים בתנ"ך .גיל שיתף פעולה ומסתבר חתן התנ"ך העולמי לנוער בעצמו ומחבר חידוני
שהוא יודע לא מעט מסיפורי השופטים ,מה שעזר התנ"ך העולמיים לנוער ,לבנות לנו חידון תנ"ך.
מאוד בשלב האחרון .כך נשמעת החוויה מפיה נריה נרתם בשמחה למשימה ובמהלך ההכנה
של לילך" :בהתחלה השתתפנו בשביל הכיף ,הבין את המיוחדות של חידון תנ"ך למועצה כמו
לראות אם אנחנו יודעים לענות על השאלות בני שמעון .כדבריו" ,היתה לי חוויה מיוחדת לבנות
ואחר כך גילינו שעלינו לשלבים הבאים .אנחנו חידון לבני שמעון ובמיוחד להכיר אנשים ונשים
בית של בנים וכדורגל והיה נחמד להראות לבנים שונים ומגוונים ,אוהבי תנ"ך".
שגם תחרות בתנ"ך יכולה להיות גם מעניינת ".ואכן ,בחן מיוחד בנה לנו נריה חידון מגוון ומרתק.
במקום הראשון ובטיול ג'יפים משפחתי זכתה
משפחתם של אביגיל ונחמיה אברהם ,אף הם
מנבטים ,הורים ל 6-ילדים .אביגיל בת ה59-
עובדת במשרד הבטחון .היא סיימה תואר ראשון
בחינוך ותואר שני בלימודי דמוקרטיה בין תחומיים
במגמת ממשל ומדיניות ציבורית באוניברסיטה
הפתוחה .נחמיה עובד ב"משכן התכלת" ,מפעל
לתשמישי קדושה .שניהם ילידי המושב .על חידון
התנ"ך של בני שמעון נודע למשפחה מהודעה
שנשלחה לכל היישובים במועצה .מסכמת אביגיל:
"החידון על כל שלביו היה מאתגר ומרתק מאוד.
זו היתה הזדמנות מיוחדת לרענן את הידע בתנ"ך
וליהנות ביחד עם כל המשפחה .כל המתמודדים
גילו בקיאות לאורך כל החידון .אני מבקשת
להודות לכל מי שעמל על הפקת החידון ובפרט
לנריה פנחס ,שהיה אתנו בקשר ועדכן בכל רגע
ובכל שלב .חיזקו ואמצו".

החידון היה פתוח לכל תושבי המועצה ,ילדים,
נוער ומבוגרים ונערך בשלושה שלבים ,כאשר כל
שלב התרכז בפרקים מסוימים .השלב הראשון
נפתח ביום העצמאות ושלב הגמר נערך בל"ג
בעומר.
השלב הראשון היה פתוח לכל ,בשאלון מקוון
ללא הגבלת זמן ,שבו השתתפו מעל  80משפחות
מהיישובים השונים במועצה .לשלב השני עלה
כל מי שהשתתף בשלב הראשון וגם הוא נערך
בשיטה של שאלון מקוון ,אך בהגבלת זמן.

לשלב השלישי  -שלב הגמר ,עלו  10משפחות
שהובילו בשקלול של שני השלבים המוקדמים.
השלב השלישי בוצע בזום ע"י נריה פנחס והשופט
 הרב צוריאל שושן ,רב המושב ברוש .שלבהגמר שודר בלייב ביוטיוב בהשתתפותם של
ראש המועצה ורב המועצה .לשלב הסופי הגיעו
 6משפחות ומתוכן הוכתרו הזוכים בשלושת
תודה לניר ,ראש המועצה ,שדחף ,סייע והודיע המקומות הראשונים.

רבנות בני שמעון
מנגיף הקורונה יצאו גם דברים טובים,
כמו חידון תנ"ך לכל המועצה באמצעות
הזום .כיצד מנצלים את הזמן בימי
בדידות וסגר בבתים ללמידה מעניינת
ומרתקת של "ספר הספרים הנצחי" של
העם היהודי (כך נקרא התנ"ך במגילת
העצמאות) וכיצד מביאים את הסלוגן של
המועצה האזורית בני שמעון – "קהילה
של קהילות"  -לידי ביטוי?
עורכים חידון תנ"ך פתוח לכל תושבי
המועצה.
המחלקה לתרבות תורנית בניהולה של צופייה
בלייכר יצאה לדרך עם לא מעט חששות והופתעה
ממבול של משתתפים בשלבים השונים של
 | 8עיתון בני שמעון

החידון .החידון ושאלותיו נערכו במיוחד עבורנו ע"י
נריה פנחס ,חתן התנ"ך העולמי לנוער ב,1980-
שגם הפיק והנחה את כל שלבי החידון בחן מיוחד.
מרתק היה לראות בשלב האחרון את עשרת
המתמודדים ממגוון יישובים וקיבוצים במועצה:
נבטים ,בית קמה ,שובל ,ברוש ,משמר הנגב,
תדהר ודביר ואת ראש המועצה ,ניר זמיר ורב
המועצה ,הרב גבי קדוש ,במסך אחד במחשב.
הוא שאמרנו – "קהילה של קהילות".
מרגש היה לגלות את הידע הרחב של כל
המתמודדים .כולם גילו בקיאות עצומה ונעימות
מיוחדת ובכל זאת  -חידון זה חידון ותחרות זו
תחרות.
במקום השלישי וברחפן  wifiזכתה משפחת
אברהם מנבטים .אבי המשפחה ,שמעון אברהם

בן ה ,53-נולד וגדל במושב נבטים .דבריו מבטאים
את יופיו של החידון" :תקופת הקורונה גרמה לנו
לשבת בבית ,להיות עם המשפחה ולמלא את
הזמן ,בין היתר ,בפתרון חידות ותשבצים .יוזמת
החידון אתגרה אותנו .אמרנו שננסה לענות על
השאלות ואין מה להפסיד ,נענינו לאתגר ובאמת
התמודדנו עם השאלות .העובדה שהתחרינו יחד
כמשפחה ולא היה צורך להגיע למקום מסוים
ולהתמודד עם הלחץ מול מצלמות וקהל באולפן,
נתנה לנו אומץ לגשת למבחן הסופי .לאחר
הזכייה נוכחנו לדעת שרבים מהתושבים אכן
צפו בנו ועודדו אותנו במהלך החידון ,ההשתתפות
וההיענות מצד חברי המושב היתה גדולה .אנחנו
ממליצים להמשיך במסורת הזו גם להבא ,מכיוון
שהיא מגבשת ,מאתגרת וממריצה ללמוד".
במקום השני ובאופני הילוכים זכתה משפחת
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תוכנית קש"ת-קהילה ,שייכות ,תרומה
חיה עפרוני ,מנהלת תחום הנוער וברית אופיר,
מנהלת מרכז הצעירים
שנה ראשונה ,מחזור ראשון ועוד רגע
מגיע הסיום .ב 1.9.2019-נפתחה תוכנית
דגל חדשה של המועצה  -תוכנית קש"ת.
התוכנית היא פרי של שילוב כוחות בין
המחלקה לחינוך חברתי ומרכז הצעירים
והיא באה לתת מענה לצורך באנשי
חינוך איכותיים במערכות החינוך הבלתי
פורמאלי ביישובים ,בשילוב של רצון
להעניק לצעירי המועצה נחיתה רכה חזרה
בבית ומקום להשפיע ולצמוח בו במרחבי
המועצה .תוכנית קש"ת מעניקה לשותפים
בה מגוון של הטבות ,לצד מחויבות לשנת
הדרכה ושותפות בתוכנית הכשרה.
בתוכנית השתתפו השנה  12מדריכים מיישובי
המועצה .מעבודתם של המדריכים נהנות המערכות
מכתה א' עד י"ב .פעם בחודש נפגשנו לתוכנית
הכשרה ,המעניקה כלים ומוטיבציה ליוזמות
חינוכיות במערכות שבהן פועלים המשתתפים.
את התוכנית הובילו אנשי מרכז שביט לפיתוח
יזמי והמשתתפים למדו לזהות צרכים מהותיים
במערכות ,לבחון מה מעצמם הם יכולים להעניק
למערכות ואיך לשלב בין השניים ליוזמה חינוכית.
הקורונה תפסה אותנו באמצע גיבוש היוזמות.
בימים אלה אנו נערכים להחזרה של שגרת
המפגשים ולהתאמתם לשגרה החדשה שאליה
חזרו המדריכים ,מתוך רצון להיות נכונים ומכווננים
לצרכים העולים מהשטח.

ארבל שלמה פסל
שמי ארבל שלמה פסל מקיבוץ משמר הנגב.
בשנים האחרונות לא היה לבני גילי מענה
תעסוקתי בתחום החינוך.
לפני שנה נפתחה תוכנית קש"ת .התוכנית
הציעה פלטפורמה חדשה לחבר'ה צעירים
מהמועצה שמעוניינים לעסוק בתחום החינוך
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לאורך השנה פגשנו בבני המקום ,חבר'ה איכותיים
ורציניים ,עם נכונות גדולה לעשות ולתרום
למערכות החינוך שבהן גדלו ולהחזיר מסורות
ודברים טובים שחוו בילדותם בחינוך החברתי .זה
כיף וזו זכות שגדלים אצלנו צעירים כאלה .אנחנו
מקווים שנהווה עבורם תשתית טובה לתחושת
בית וצמיחה ולעשייה משמעותית נוספת בתחומי
המועצה.
בימים אלה נפתחת ההרשמה לשנה הבאה  -נשמח
שתצטרפו אלינו!
תוכנית קש"ת מעניקה הכשרה ליזמויות חינוכיות
ומלווה את המשתתפים בה להטמעת הכלים
שנרכשו בעבודת היומיומית.
המשתתפים בתוכנית זכאים לשכר מתגמל,
השתתפות ללא עלות באירועי מרכז הצעירים,
סבסוד לקורסים המתקיימים במרכז הצעירים
ומענק קיץ מפנק וכל אלה תוך עבודה משמעותית
במערכות החינוך החברתי ביישובי המועצה.
לכל פרטי התוכנית אתם מוזמנים להיכנס לאתר
התוכנית:

keshetprogram.
wixsite.com/keshet

החברתי .בנוסף למענק כספי ,קיבלו משתתפי
התוכנית לאורך כל השנה הבטחה לשכר
בסיסי הולם וליווי מקצועי על ידי טל.
אחת לחודש התכנסנו למפגש בן מספר שעות
ובו למדנו חומר חדש הקשור לנושא החינוך
ואיך אנחנו ,כמדריכים צעירים ,יכולים להשפיע
על החינוך החברתי ביישובינו ובמועצה כולה.
אני שמח באופן אישי על הזכות להשפיע על
הדור הבא במועצה ובקיבוץ שלי בפרט ושמח
שהמועצה לקחה רעיון חשוב וקידמה אותו
לאורך כל השנה (גם בימי הקורונה).
מומלץ לכל מי שחי את נושא החינוך החברתי
ובכלל רוצה להשפיע ביישובו להצטרף
לפרויקט חשוב זה.
ניפגש בשנה הבאה ,ארבל
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ולהפחתת רמת החרדה .חשוב להסביר לילד
את תהליך הבדיקה ,בהתאם לגילו .ציינו כי איש
המקצוע ילבש חליפת מגן לבנה ומסכה ,מראה
שעלול להבהיל (מומלץ להראות תמונה) .הסבירו
שיוכנס מקלון (מטוש) לחלל הפה והאף ,דבר
שעלול להיות לא נעים ,אך יעבור במהרה .ספרו
לילד מי ילווה אותו לבדיקה ,הקשיבו לשאלותיו
ולדאגותיו וענו בצורה כנה .תנו מקום למגוון
של רגשות ובדקו מה יכול לסייע לו .ההמתנה
לתוצאות הבדיקה עלולה גם היא לעורר מתח.
הכילו את תחושת אי-הוודאות והעבירו מסר של
תקווה.

כיצד לרוץ למרחקים
ארוכים בצל עננת הקורונה?
ומה קורה כשפוגשים בדרך חולה מאומת?

היו ערניים לתופעות של
האשמת הקורבן

בשבועות האחרונים חזרנו לשגרה בצורה הדרגתית ,החל מפתיחת בתי
הספר והחנויות ולאחרונה גם מקומות הבילוי והמסעדות .עם החזרה לשגרה
בצל נגיף הקורונה ,נחשפנו שוב לתחלואה ,לשינויים במסגרות הפועלות
ולסגירה של בית ספר באופן זמני .כתוצאה מכך ,התגברה תחושת אי-
הוודאות .אי-ודאות היא חלק בלתי נפרד מחיינו גם בשגרה ,אך תקופה
הקורונה העצימה אותה ,בשל החשש והדאגה המלווים לכך .מה מאפיין
את התקופה הנוכחית ומה ניתן לעשות כדי לסייע לנו ולקרובים לנו?
השירות הפסיכולוגי החינוכי

מציאת איים של ודאות במצבי
אי-ודאות
חשוב לחפש איים של ודאות ,המהווים עוגן עבורנו.
התפקיד שלנו כהורים ,כאחים ,כילדים של...
התפקיד שלנו בעבודה ,בוועד ,בקהילה  -כל אלה
ואחרים מסייעים לנו להחזיר לחיינו שליטה ולכוון
אותם לפעילויות יומיומיות ,המאפשרות עשייה
ולא רק עיסוק בנגיף הקורונה .דאגו לעוגנים
שלכם ,לאיי משמעות ולרגעים שבהם אתם
יכולים להתמלא.

"ברל'ה ,ברל'ה ,צא החוצה"

עצבות ודאגה .אלה תופעות נורמליות למצב
חירום מתמשך ויחד עם זאת ,חשוב לשים לב
לעוצמת הקשיים ולהיקפם .הקורונה וההנחיות
לריחוק חברתי גורמים לעיתים לתופעה שנקראת
"השתבללות" (כניסה לקונכייה)  -מצב שבו
אנשים מתכנסים בתוך עצמם ובתוך ביתם.
במצבים כאלה ,אנשים וילדים זקוקים יותר
מתמיד לפעולה אקטיבית ולהושטת יד ,על מנת
לסייע להם לצאת מהם .לכל אדם יש גורמי חוסן,
המסייעים לו לתפקד במצבי לחץ .לעיתים יש
לסייע לאדם לחזור לכוחותיו .גלו חמלה ,תמכו
והציעו עזרה ,בדקו באופן יזום מה יסייע והפנו
לעזרה במקרה הצורך.

ריצה למרחקים ארוכים ללא נקודת סיום ברורה ים  -יבשה – יבשושה (ימשה)

משפיעה על הורים וילדים כאחד .במצבים
כאלה עלולים להתגלות סימנים המופיעים
בשגרה מתמשכת של חירום ,כמו סימני עייפות
ושחיקה ,עלייה במצבי קונפליקט ובתחושת כעס,
ירידה במוטיבציה ללמידה או לעבודה ,סימני
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זוכרים את המשחק "ים יבשה"? זהו משחק שיכול
להמחיש את המצב שבו אנו נמצאים עכשיו.
במשחק יש שלושה מצבים :מצב המשקף את
הסגר בתקופת גל הקורונה ,מצב המשקף את
החיים הקודמים ומצב נוסף  -מצב ביניים ,שבו

רגל אחת בים ורגל שנייה ביבשה  -יבשושה
או ימשה .שלב זה מציין את מה שקורה עכשיו.
חזרנו לשגרה עם הגבלות והנחיות ,עדיין לא
חזרנו למצב החופשי שהיה קודם לכן ויש עננה
שמרחפת מעלינו .חשוב לנהל שיח על שלב
המעבר ,על חשיבות השמירה על ההנחיות כדי
לשמור על בריאותנו ובריאות הסביבה שלנו ועל
אחריות אישית וקהילתית כערך משפחתי.

מפגש עם חולה מאומת

מגפת הקורונה מזמנת מצבים שבהם אוכלוסיות
ומגזרים שונים ,משפחות וילדים ,מוצאים את
עצמם מותקפים ומואשמים בהפצת המחלה.
כשקורה משהו רע ,יש נטייה טבעית לחפש
אשמים .איש אינו בוחר להיות חולה ובוודאי לא
להדביק אחרים .הגורם החשוב ביותר להחלמה,
לצד ההיבט הרפואי ,הוא תמיכה חברתית .חשוב
להפסיק באופן מיידי כל שיח שיש בו האשמת
הקורבן ,שיימניג ואיומים .הנזק הנפשי שעלול
להיגרם מכך הוא עצום .אם מגיע אליכם מידע
על תופעה כזו ,עדכנו בהקדם את הצוות החינוכי
או ישירות את השפ"ח.

ומתי זה ייגמר?
זוהי ,אכן ,שאלת השאלות .לנו ,כמבוגרים ,קשה
מאוד לעמוד מול הילדים כשאין לנו תשובה
לשאלה החשובה כל כך ,המטרידה את כולנו.
חשוב לאמץ גישה אופטימיות ולבחור לראות את
ה"יש" .חשיבה חיובית מקדמת בריאות נפשית.
ניתן לכוון את ההתבוננות לשאלות כמו :מה אנחנו
לוקחים מהתקופה הזו? או מה נרצה שיישאר?
למשל :מחויבות הדדית ,לחכות בסבלנות בתור,
שמירה על מרחב אישי ,זמן למשפחה הגרעינית,
הורדת הקצב ,הנאה מהדברים הקטנים הקרובים
לנו ועוד .היכולת שהתגלתה בישראל להתמודד
עם הנגיף ולטפל בחולים והידיעה שאנשים
רבים עוסקים בחיפוש תרופה וחיסון למחלה,
מאפשרות לבחור במבט חיובי ולהתחבר לכוחות.

במהלך החזרה לשגרה בימי קורונה קיים חשש
שנפגוש אנשים שבדיעבד ייבדקו ויתגלו כחולי
קורונה .אין ספק ,שהידיעה על מפגש עם חולה
מאומת עלולה לעורר לחץ וחרדה ,תסכול ודאגה.
במקרים כאלה חשוב לקבל מידע עדכני ולעקוב
אחר ההנחיות של משרד הבריאות לגבי הצורך
בבדיקה ובבידוד ביתי .הבידוד הביתי הוא לרוב
מניעתי ,אורכו יכול להשתנות בהתאם למידע
שבידי משרד הבריאות ולתוצאות הבדיקה
האישית .המילה "בידוד" עלולה לעורר חרדה.
חשוב להסביר לילדים ברוגע מהי המשמעות
של בידוד ביתי ,עם מי יוכלו להיות והיכן .הדגישו
כי בידוד אין משמעו בדידות! .חשוב לתת מידע
על תסמיני המגיפה ולהדגיש כי רוב הילדים
אינם מפתחים תסמינים קשים ואינם זקוקים
להתערבות רפואית .עודדו את הילדים לשמירה
על קשרים חברתיים באמצעים מקוונים.

בכל שאלה והתלבטות אתם מוזמנים לפנות
לצוות החינוכי ,ליועצות ולפסיכולוג של
המסגרת .ניתן גם לפנות ישירות לשירות
הפסיכולוגי החינוכי  -להשאיר הודעה
למאיה גולן ,מזכירת השפ"ח ,בטלפון
 ,054-7917559 ,08-9911726או במייל
– mayag@bns.org.il

ההכנה מסייעת להגברת תחושת השליטה

באיחולי בריאות,
צוות השירות הפסיכולוגי החינוכי בבני שמעון

הכנת ילדים לבדיקת קורונה
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עצמית ,מתוך הבנה של המצב ובשאיפה להגיע
למספר משתתפים גדול ככל האפשר.

סיכום ימי הקורונה

עם כל המורכבות ,קרו גם דברים טובים:
נכון לימים אלה ,אנו מקיימות חשיבה אחרת
• זכינו להכיר הרבה ותיקים שלא היו פעילים ומעמיקה בנושא המשך פעילותה של העמותה,
במסגרות העמותה עד כה והם הכירו אותנו .הן בתקופה הקרובה והן בהמשך ,בשנה הבאה.
• הרבה ותיקים שאינם מגיעים למועדון "שביל מה נשמר ,מה יש לשפר ובמה ניתנה לנו הזדמנות
הזהב" נהנים מהשיעורים בזום.
לעשות שינוי.
תודה גם לצוות האגף לשירותים חברתיים על
ותיקים
הרבה
• מבחינה טכנולגית ,הוסר אצל
בתחילת חודש יוני ,בהתאם להנחיות משרד שיתוף הפעולה ההדוק ,שקיים בשגרה והוכיח
המחסום הטכנולוגי.
את חשיבותו ביתר שאת בתקופה זו.
• היחס האישי שקיבלו הוותיקים במהלך הרווחה ,חזרו בהתרגשות רבה מאוד מסגרות
התקופה מהרכזות ביישובים וצוות העמותה העמותה (מועדונים ,בתים חמים וכו') לפעילות בברכה ובריאות לכולנו,
תרם תרומה חשובה להתמודדות עם המצב .כמעט מלאה ,תוך שמירה על כלל ההנחיות .אנו בר שניידר ,מנהלת עמותת ותיקי בני שמעון

זה המקום להודות לצוות העמותה ולרכזות
ביישובים על השותפת הרבה בכל העשייה,
המחויבות המלאה ,הדאגה והמסירות לוותיקים
לאורך כל התקופה .כל אלה ראויים להערכה.

בעמותת ותיקי בני שמעון
בר שניידר ,מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון

משבר הקרונה הביא לפתחנו
הזדמנויות ואתגרים רבים.
לאחר  3חודשים של התמודדות
ועשייה אחרת  -שונה ,ייחודית
ומותאמת ,חשוב לנו לשתף
אתכם בעשייה שלנו בתקופה
זו ,תוך מבט להמשך.
בתחילת מרץ קיבלנו הנחייה להפסיק את כל
הפעילות במועדונים ובבתים החמים בעמותה
וביישובים .בימים שקדמו לכך צמצמנו את
הפעילות באופן משמעותי וכיוונו אותה לפעילות
פנים-יישובית.
באותו שלב השתנה אופי הפעילות שלנו בהתאם
לצרכים שעלו מהוותיקים.
לאורך כל התקופה קיימנו קשר פרטני עם
הוותיקים חברי המועדונים באמצעות שיחות
טלפון ,ביקורי בית מחוץ לפתח הבית ,הבאת
תרופות ודברים הכרחיים בהתאם לצורך .בנוסף
לכך חולקו לאורך כל התקופה ,בשיתוף עם
משרד הרווחה ופיקוד העורף ,מנות אוכל חם
וסלי מזון לחלק מהוותיקים בהתאם לצרכים
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שנבדקו ביישובים.
כבר בתחילת התקופה רכשנו ערכות הפעלה
מתקציב העמותה ,שכללו משחקים ,צבעים
וערכות פעילות וחולקו לבתיהם של הוותיקים
בכל היישובים .בנוסף לכך ,לקראת חג הפסח
הפקנו חוברת חידונים ותשחצים (בשיתוף עם
רכזת הבריאות במועצה) ,שחולקה לכלל ותיקי
המועצה .לאחר הפסח חילקנו חוברת דומה,
שהופקה ע"י המשרד לשוויון חברתי.
לשמחתנו ,גילינו במהרה כי הוותיקים אינם
נרתעים מטכנולוגיה והחל מאמצע חודש מרץ
המשיכו מרצי החוגים במועדון "שביל הזהב"
לקיים את השיעורים באמצעות הזום .לאט לאט
הצטרפו עוד ועוד ותיקים ובהם גם כאלה שאינם
חברי "שביל הזהב" .כיום מתקיימים כ– 6שיעורים
לאורך כל ימות השבוע ,במטרה להמשיך לקיים
את השיעורים לפחות עד סוף חודש יולי .בכל
שיעור משתתפים בממוצע כ 30-ותיקים
(שיכולים ללמד את כולנו על תוכנת הזום).
במסגרת פעילות הקתדרה פירסמנו בכל שבוע
סדרת הרצאות מגוונות ושיעורי התעמלות.
חשוב להדגיש ,כי חלק מההרצאות הועברו ע"י
בעלי עסקים קטנים תושבי המועצה וכל שיעורי

• התחזקה מאוד העבודה המשותפת עם רכזות מחכות לוותיקים בציפייה וגעגועים ,אחרי תקופה
ארוכה שבה ראינו אותם רק מבעד לדלת.
הגיל השלישי ביישובים.

הספורט הועברו ע"י אנשי מקצוע תושבי המועצה
והאזור .זאת מתוך תפיסה וראייה מקיימת,
במטרה חשובה לסייע בימים אלה לכלכלה
המקומית.
במועצה יש מעל  80ותיקים ניצולי שואה .השנה,
מכיוון שלא היו טקסים ,היה לנו חשוב שהוותיקים
ניצולי השואה ידעו שאנו זוכרים ומעריכים .לכן,
קיבלו מאתנו ביום השואה כל ניצולי השואה
במועצה עציץ עם הקדשה אישית לבתיהם
בשיתוף עם השיטור הקהילתי ופיקוד העורף.
במהלך חודש מאי ,קיבלנו אישור להתחיל בקיום
פעילויות במרחב הפתוח לקבוצות של עד 20
איש ולאחר מכן גם בתוך מבנה ,תוך שמירה על
ההנחיות .לאור התקופה הארוכה והמורכבת
שבה שהו הוותיקים בבתיהם כמעט מבלי לצאת,
הוחלט להקצות לכל יישוב תקציב ראשוני של
 ₪ 2,500עבור פעילות הפגה לוותיקים .כך
התאפשר לכל יישוב לקיים פעילות המותאמת
לצרכי כלל הוותיקים ביישוב ,כמובן בליווי של
העמותה.
חשוב להדגיש ,כי מתוך ראייה כוללנית ומרחיבה
הוחלט שלאורך כל התקופה יתקיימו כלל
הפעילויות של העמותה ללא עלות של השתתפות
גיליון מס 273 .יוני 15 | 2020

מקומפגש לבריאות /

רונה פויירינג ,רכזת הבריאות

נוער במוצרי טבק וניקוטין ,כמו דובדבן ,מסטיק
וצמר גפן מתוק ,הגורמים לצעירים להתחיל
להשתמש במוצרי עישון; שיווק עקיף של מוצרי
טבק בסרטים ,בתוכניות טלוויזיה ובתוכניות
מקוונות; עיצובים נקיים ,מלוטשים ומושכים,
שיכולים להיות גם קלים לנשיאה (לדוגמה,
מוצרים המעוצבים כמו מקל סוכרייה) וקידום
של מוצרים כחלופות "מופחתות נזק" או "נקיות
יותר" לסיגריות רגילות ,ללא גיבוי מדעי מבוסס
לטענות אלה.

היום
הבינלאומי
לקידום
המאבק
בעישון

היום הבינלאומי לקידום המאבק
בעישון צוין בסוף חודש מאי.
מטרתו של יום זה היא להדגיש את
הסיכונים הבריאותיים הקשורים
לעישון טבק וניקוטין וצעדים
יעילים להפחתת מספר המעשנים.
השנה ,מתמקד ארגון הבריאות
העולמי בהגנה על בני נוער מפני
מניפולציות של תעשיית הטבק
והניקוטין.
מנתוני ארגון הבריאות העולמי עולה ,כי השימוש
בטבק אחראי ל 25%-מכלל מקרי המוות מסרטן
ברחבי העולם .שימוש במוצרי ניקוטין וטבק
מעלה את הסיכון לסרטן ולמחלות לב ,כלי דם
וריאה .התעשיות המעורבות בייצור ובשיווק של
סיגריות אלקטרוניות משתמשות בטקטיקות
להרחבת קהל הצרכנים ,במסווה של תרומה
לבריאות הציבור ,תוך התמקדות בצעירים בגיל
ההתבגרות ,שהוא גיל פגיע במיוחד להתחלת
עישון.
הניקוטין בסיגריות האלקטרוניות הוא סם ממכר
ביותר וההתמכרות בגיל הנעורים ,כאשר המוח
 | 16עיתון בני שמעון

בנוסף לכל אלה ,משתמשות חברות הטבק
בחסויות ומגייסות משפיעני רשת הפונים
כפרזנטורים לצעירים .לכל הכלים השיווקיים
הללו ועוד רבים נוספים יש מטרה אחת :קידום
מוצרי הטבק והניקוטין ושיווקם לצרכנים חדשים
 -בני נוער.

עדיין בתהליך התפתחות ,היא מהירה וחזקה
יותר .חשיפה לניקוטין עלולה לפגוע בהתפתחות
מוחם של ילדים ומתבגרים .בנוסף לכך ,השימוש
בסיגריות האלקטרוניות מכפיל את הסיכוי של
אותם בני נוער מעשנים לעשן סיגריות בהמשך
החיים ואת הסיכון שלהם לחלות במחלות לב
וריאה.
במשך עשרות שנים אימצה תעשיית הטבק
אסטרטגיות אגרסיביות וממומנות היטב כדי
למשוך בני נוער למוצרי טבק וניקוטין .חברות
הטבק השקיעו למעלה מ 8-מיליארד דולר
בעיצוב ,שיווק ופרסום של מוצרים אטרקטיביים
וקמפיינים שיווקיים וכן סכומי עתק ,במלחמה נגד
כל ניסיון להגביל בחקיקה שיווק של מוצרי עישון.
מסמכים פנימיים של תעשיית הטבק והניקוטין
חשפו מחקרים מעמיקים וגישות מחושבות,
שנועדו למשוך דור חדש של משתמשים בטבק.
דרכי הפעולה שנוקטת תעשיית הטבק
במטרה לרתום בני נוער למעגל העישון הן
נרחבות ומגוונות :נקודות מכירה בקרבת
בתי ספר ובאזורים שיש בהם ילדים; מיקום
הטבק ליד ממתקים וחטיפים ומתן פרמיות
לספקים; שימוש בטעמים אטרקטיביים לבני

סקר ישראלי חדש :עד כמה השפיעה הקורונה
על העישון בישראל?
סקר שיזמה האגודה למלחמה בסרטן במיוחד
לרגל היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון
 2020חושף תמונת מצב מעניינת על מצב העישון
בישראל בתקופת הקורונה.
הסקר נערך על ידי מכון "איפסוס" ,בהשתתפות
 629נשים וגברים בגיל  18ומעלה ,במדגם ארצי
מייצג של האוכלוסייה .מנתוניו עולה כי:
• 51%מהמעשנים בגילים  24-18שקלו
להפסיק לעשן בעקבות הקורונה ,לעומת
 30%מהמעשנים בקרב כלל המדגם.
• 49.2%מהמעשנים בגילים  24-18מדווחים כי
עישנו פחות בתקופת הקורונה ,לעומת 30.2%
מהמעשנים בקרב כלל המדגם.
•  31%מבין הנשאלים בחברה הערבית דיווחו
כי מישהו מבני משפחתם החל לעשן בעקבות
הקורונה ,לעומת  8%בחברה היהודית.
• לגבי עישון כפוי ,דיווחו  26%מכלל המעשנים
במדגם 43.5% ,מהמעשנים בגילים 24-18
ו 22.1%-מהמעשנים היהודים ,כי עישנו בבית
בתקופת הקורונה ,לעומת  38.3%מהחברה
הערבית 61% .מהמעשנים מדווחים כי
בתקופת הקורונה לא עישנו בבית ,אך עישנו
במרפסת ,בחצר או במכונית.
(המידע מאתר האגודה למלחמה בסרטן)

הפרוייקט הנבחר של ההאקתון
הראשון של בני שמעון!
נעמי דרגון ,אגף היישובים
ההאקתון הראשון של בני שמעון  -הפרויקט הנבחר!
בתאריך  28.11.2019התקיים ההאקתון הראשון
של בני שמעון .מעל ל 80-תושבים ונציגי מועצה
ישבו וחשבו ובעיקר חלמו על רעיונות מהפכניים
בבני שמעון.
בתחילת דצמבר נפגשו נציגים מהמועצה עם
החברה המלווה את התהליך,"focusing team" ,
כדי לסכם ולמפות את הרעיונות שאתם ,התושבים,
העליתם באותו אירוע.
לאחר חידוד ומיקוד של הפרויקטים ,כינסנו בחודש
ינואר  2020ועדת היגוי רחבה בהשתתפות ראש
המועצה ,נציגים ממליאת המועצה ,נציגי מועצה
ותושבים .הוועדה נחשפה לכל הפרויקטים שהועלו
בהאקתון ולאחר דיון מעמיק ,נבחר פרויקט מרכזי
– "שביל בני שמעון"  -שביל שיחבר בין כל יישובי
המועצה ויאגד בתוכו פרויקטים נוספים שהועלו

בהאקתון .השביל יוביל ערכים של קהילה ,חינוך,
חדשנות ואיכות הסביבה.
השביל ייבנה ויעוצב על ידיכם ,תושבי המועצה,
בערב חשיפה מיוחד שיתקיים בקרוב.
בנוסף לכך ,סיכמה הוועדה כי מרבית הפרויקטים
יתכנסו תחת הכותרת "בני שמעון כמועצה מדגימה
ומובילה בנושא קיימות ,סביבה וטכנולוגיה ירוקה".
הכותרת מאגדת בתוכה רעיונות חדשים ,אך גם
פעילות שמתרחשת במועצה כיום.
השלבים הבאים במסגרת פרויקט השביל:
•קיום פגישות בקהילות המועצה השונות ועם
שותפים ברחבי המועצה ,כדי לחשוף ולהציג
את עקרונות הפרוייקט.
•ערב חשיפה לתושבים וחלוקה לצוותי חשיבה
ועבודה (מיפוי ,פעילויות ,תרבות ,סיפורים,
נקודות ציון ועוד).
נשמח אם תעזרו לנו בשלב הזה למפות את כל

מקומות התיירות ,תצפיות ,נקודות עניין ועוד
שאתם מכירים ברחבי המועצה https://forms. -
gle/6FgW45Wfg1KDZXu39

אנו מודים לכל התושבים שלקחו חלק בחשיבה
ונשמח לראות אתכם ומצטרפים חדשים בהמשך
התהליך.

נקודת שוויון

 /עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

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

מונופול שחור-לבן

ענבר ברקוביץ אפרים ,עורכת דין



"זה כמו שקבוצה אחת מכריחה את הקבוצה
השנייה ,הקבוצה שלך ,להשתתף במשחק מונופול
ואז ,כשכבר מתחיל המשחק ,במשך  400סבבים,
לקבוצה שלך אסור כמעט הכל :אסור לכם לקנות
רחובות ,להקים עליהם בתים או מלונות ,אסור
לכם לקבל מתנות או לזכות בכלום .מה כן מותר
לכם? "מותר לכם" לשלם למשתתפים הפעילים,
בעלי הרחובות ,בעלי הבתים והמלונות בכל פעם
שאתם נופלים על רכוש שלהם" .מותר לכם"
לשלם מיסים ולהיכנס לכלא .והקבוצה השנייה?
הם יכולים הכל .הם קונים ערים שלמות ,בתים
ומלונות בכסף שהקבוצה שלך משלמת להם
וזוכים בכל ההטבות .הם נהנים מהמשחק ואז,
אחרי  400סבבים כאלה ,אומרים לכם שמותר
לכם ,מותר הכל ,אבל אין לכם כסף ואם יש כסף,
אין מה לקנות ,כי אין נכסים פנויים וכשאתם
נכנסים לכלא ,אין אף כרטיס יציאה ,כי הכל
אצלם ואז הם מתפלאים למה אתם לא עומדים
בקצב? למה אתם לא רוכשים כלום? למה אתם
ממשיכים להיכנס לכלא ולא עושים כלום כדי
לצאת משם? וכשמישהו מצליח למרות הפער,
כולם מניחים שהגיע לשם כי עשו לו הנחות ,או
כי רימה את כולם כי לא יכול להיות שהצלחתם
סתם כך ,בעבודה קשה .בכל פעם שנמאס לכם
ואתם מנסים לכעוס ,לצעוק ולשנות את המצב,
מצביעים עליכם כממורמרים ואלימים ,שאינם
מבינים דבר מלבד כוח ,כאילו לא חיכיתם 400
שנה לקצת שקט ושלא יהרגו אותכם בדריכה
על הצוואר".
אנחנו רואים את כל ההפגנות על המסך הקטן,
או בזה הקטן יותר ,מהגרסה העדכנית יותר ,כדי
שיהיה נוח כשנצפה בתמונות ובסרטונים במיטה
ושואלים את עצמנו למה הכל צריך להיות אלים
כל כך .אומרים לעצמנו שכן ,הם אולי צודקים,
אבל למה באלימות? למה לבזוז חנויות? למה
לשבור ,להרוס ולגנוב?
"יש שלושה סוגים של אנשים ברחובות בימים
אלה :המפגינים ,שהמטרה יקרה לליבם והם
יוצאים להפגין עבור זכויותינו ,הבלגניסטים,
שיוצאים לשרוף צמיגים ,להכות שוטרים ולהוציא
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הרבה קיטור שנאגר .אלה היו עושים זאת ממילא,
אבל במקום אחר .הסוג השלישי הוא הבוזזים.
כשאתם רואים אדם נכנס לחנות דרך זכוכית
שבורה ולוקח ,בוזז ,טלפון או שעון ,יש שאלה
אחת שצריכה לעלות לכם בראש :איך זה שבשנת
 ,2020יש עדיין אנשים שחושבים שלהיכנס דרך
זכוכית שבורה לתוך חנות ולצאת עם משהו ,תהיה
הדרך היחידה שלהם להשיג את מה שהחברה
מראה להם שנכון שיהיה להם ,אבל אין להם
שום דרך אחרת לגרום לזה לקרות .פשוט ,כי הם
לא בקבוצה הנכונה ואין שום מהלך אחר ,רגיל
ופשוט שיעביר אותם אל הקבוצה האחרת ,זאת
שנכנסת בדלת הראשית ולא שוברת זכוכיות".
הם שברו זכוכיות של חלונות ושרפו את היכל
התהילה המקומי ,שבו מוצגות דמויות אייקוניות
מהספורט האמריקאי ,פנינת תרבות מקומית,
גאווה פטריוטית .ההרס לא היה בשכונות היוקרה
הפרבריות ,אלא ממש ברחובות עצמם ,באותם
רחובות שגם הם מתגוררים בהם.

מהשוטרים החמושים ברגליים איתנות ,מאנשים
אדישים שאינם עוצרים למראה רגל דורסנית על
צוואר ,או מאנשים המזייפים פאניקה בפארק
כאילו פחדו מאדם שחור הפונה אליהם ,רק
כדי להתחמק מתשלום קנס על כלב משוטט,
בלי לקחת בחשבון כי חייו של אותו אדם שחור
נמצאים בסכנה ממשית .הפחד הזה גדול הרבה
יותר מהפחד מהנגיף הנעלם ,שהורג בהם יותר
מבכל אוכלוסייה אחרת.
"שאלתם את עצמכם למה אנחנו חולים יותר
בנגיף הזה? למה אנחנו מתים יותר? לא ,אין בנו
משהו גנטי שמאפשר את התפשטות הנגיף.
אנחנו חולים יותר ,כי רבים יותר מאתנו אינם
זוכים לטיפול רפואי ראוי באופן שוטף .אנחנו
חולים יותר ,כי לרבים מאתנו אין ביטחון רפואי או
תזונתי ,כי מערכת החיסון של רבים מאתנו חלשה
ואין לנו נגישות למערכת הבריאות .אנחנו מתים
יותר מהנגיף ,כי לרבים מאתנו פשוט לא יהיה
כסף לבדיקות הרפואיות הנדרשות או לתרופות
ולכן הם יגיעו לטיפול רפואי כשכבר יהיה מאוחר
מדי ,כשלא יהיה להם עוד אויר בריאות .כל הכסף
נמצא אצל הקבוצה השנייה וכך גם הנגישות
למערכת הבריאות ,לתרופות ובדיקות .ולנו? לנו
נגמר האוויר".

"אתם שואלים למה אנחנו הורסים את הרחובות
שלנו? התשובה היא פשוטה :אלה אינם הרחובות
שלנו .אלה הרחובות שלכם ועכשיו אנחנו ממש
כועסים .לכן נוריד לכם את הבתים מהלוח ולא
נאפשר לכם להמשיך לשחק לפי הכללים ,כי גם
אני לא יודעת איך קראו לאשה הזאת ,עם קוקו
הכללים הם שלכם .אתם המצאתם אותם והם
ענק על הצד ,שדיברה בשקט שהלך ונחלש באחד
שם כדי לשמור עליכם ,לשמור עליכם מפנינו
הרחובות העייפים ממהומות של טנסי .הטור הזה
ואנחנו אלה שמתים ברחובות".
מבוסס על הדברים שאמרה והוא מוקדש לה,
זאת תקופה של חוסר ביטחון רפואי ,חברתי לכל אלה שחיו ב 400-הסבבים הראשונים ללא
וכלכלי .רחובות ארצות הברית מלאים מפגינים זכויות ולכל אלה שחיים היום וממשיכים לשחק
שאינם שומרים על ריחוק חברתי .הפחד מונופול שחור-לבן.
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תהיה אצלי במקום חם בלב.
אני רוצה להגיד תודה לאיתי וברית ,שנתנו בי
אמון עם כניסתי לתפקיד.
אני מאחל לכלל צעירי המועצה הצלחה רבה
בהמשך הדרך ומקווה שאתם יודעים שיש
לכם למי לפנות לעזרה והכוונה .תדעו שמרכז
הצעירים הוא הבית שלכם במועצה.
תודה על ההזדמנות וההיכרות,
ניר

הקיץ בפתח ,הקורונה טפו-טפו-
טפו בקרוב מאחורינו ואנחנו

קורונה Time

מילות פרידה של ניר טל

מתכננים לכם קיץ שיחזיר
לכם את החיוך לפנים!
פרטים בקרוב.

ברוכה הבאה ברית!

רוצים להישאר מעודכנים?
חפשו אותנו בפייסבוק,
באינסטגרם או בוואטסאפ!

ברית חוזרת למרכז הצעירים לאחר חופשת
לידה! התגעגענו

דואגים לכם למלגות!
הכנו לכם בפייסבוק מרכז הצעירים את כל
המלגות שנפתחו לאחרונה .כנסו ותגישו!
לומר את האמת? זה לא נראה כמו חצי שנה.
נראה לי שהייתי כאן הרבה יותר זמן.
בתקופה הזו ,הקצרה יחסית ,בעיקר נהניתי
והזדמן לי להכיר אנשים מדהימים :רכזי הצעירים
ביישובים ,מלגאי המרכז ,צעירי המועצה ,עובדי
המועצה וחשוב מכל ,הצוות המנצח של מרכז
הצעירים  -איסי לי ונעמי ,שפשוט אי אפשר
בלעדיהן .תודה על העבודה המשותפת ,הנעימה
והמקצועית .אתן אלופות ואני אתגעגע!
מבחינתי ,המועצה האזורית בני שמעון תמיד
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דברו איתנו למידע נוסף או לעזרה
בחיפוש מלגות:
בוואטסאפ ()054-4584665
או במייל ()young@bns.org.il
רוצים לקחת חלק בפעילויות המרכז? יש לכם
שאלות? אנחנו כאן בשבילכם!
"מרכז צעירים בני
חפשו אותנו ברשת
brit@bns.org.il
שמעון" או כתבו לנו במייל
או צרו איתנו קשר בוואטסאפ שלנו052-458-4665 :

החיים עצמם

 /אייל גרנסיה

אייל גרנסיה
קופירייטינג ותוכן שיווקי
050-5559410

Eyal.ghrenassia@gmail.com

מוגזמת עם
תוספות
משרדי ממשלה שאין לנו סיכוי
בלעדיהם
לאחרונה הוקמה בישראל ממשלה חדשה .כן,
הריח כנראה משם .ממשלת חירום ,ממשלה
אחות ,גיבורת-על שמזהה צרות של אזרחים
מקילומטרים ,ממשלה צרה שלא מחפשת צרות,
ממשלת צ'אק נוריס.
אז כיאה לממשלת חירום דקה-דקה ,קלילה
כאילה ,יעילה ותקתקנית אש ,כזו בדיוק היא
ממשלתנו היקרה .שבו רגע ,בואו נתעכב פה
כמה שניות על היקרה ...כמה יקרה? פינאטס.
בואך מיליארד שקלים .ועכשיו במספרים:
1,000,000,000ש"ח .כן ,לממשלה שלנו יש תג
מחיר מופקע וזה לא שיגיע פתאום איזה אוליגרך
מפנק על חד-קרן לבן ויחליט לגהץ ת'כרטיס,
לסגור חשבון ולהזמין את כולנו לצ'ייסר וודקה
בזוקה.
לא ,זה לא יקרה .את החשבון המנופח נשלם
אנחנו ,יום-יום ושעה-שעה ,עד השקל האחרון.
כיף זה אנחנו ,אל תלכו לשום מקום!
אז אמנם המוגזמת הושבעה על עשרות שריה
וסגני שריה ,החוק הנורבגי מוצה גם מוצה ואנחנו
נמשיך לצקצק ללא מוצא ,אבל שנייה אחת לפני
שאתם מתפזרים ללשכות המפנקות ,אם כבר
ממשלת פינוקים מוגזמת עם תיקים מומצאים,
בואו נזרום על עוד כמה תוספות ,שיהיה.
אז הנה ,כשירות לציבור ,הצעות למשרדי
ממשלה שאין לנו שום סיכוי להסתדר בלעדיהם:
המשרד למלחמה בערסים  -המשרד
יטפל בתופעת הישראלי המכוער שלצערנו,
אפילו לא יודע שהוא כזה .המגפה אמנם הצליחה
איכשהו לסייע להם לעמוד בתור ,אבל הדרך
עוד ארוכה ומפתלת .הרבה מאוד עבודה תהיה
למשרד הזה .כדאי לשקול אולי שני סגני שרים
וחצי נורבגי (שישים כובע הנורבגי ,חם אש).
המשרד לעניינים לא אסטרטגיים -

משרד לעניינים אסטרטגיים כבר יש ואנחנו באמת
יכולים לישון בשקט ,כולל שלאף שטונדה ,אבל
בממשלה עם תוספות ,פשע לחשוב שזה מספיק.
חשוב מאוד שגם העניינים הלא אסטרטגיים
יטופלו ויתוקצבו כראוי וטובה שעה אסטרטגית
אחת קודם.
המשרד לקידום והכשרת נשים וגם
גברים בהחלפת תקר ,או בשמו העממי:
"מה הסרט שלך בלתקן פנצ'ר?" המשרד
יוציא לאנשים את האוויר ,עד שסופסוף יצליחו
לתקן צמיג מפונצ'ר .בהמשך יכשיר עכברי כפר
לחנייה תל אביבית מאתגרת.
המשרד לגברים מתקשים במטבח – אין
לו ביצים להכין מקושקשת? הופך כל ביצת עין
לעין הרע? לא מבדיל בין פולנטה למופלטה?
עד כאן .מישהו חייב לעשות לזה סוף! המשרד
לגברים מתקשים במטבח ימצא את המתכון
המושלם להפוך כל גבר למאסטר שף .אישטבח
שמו....
המשרד להכחדת הודעות קוליות
ארוכות ופקסים  -גם למשרד הזה שווה
להקצות לפחות שני סגני שרים ,אחד עם תיק
והשני עם תיקייה וכשלושה נורבגים מהדראפט
הראשון .לא עוד פאקינג פקס ,לא עוד הודעות
קוליות שלא נגמרות .די! יש לנו חיים! החדשה
בנטפליקס לא תראה את עצמה ,דה!
המשרד להשכנת שלום בין כלבים
וחתולים  -מיקי ,אל תיפול רוחך .יש מצב
שתפרנו משרד שיקלע לך בול בפוני .מזרח
תיכון זה לחלשים .הסכסוך האמיתי נמצא כאן
אצלנו ,בחצר הבית .מה עוד חסר לנו אחרי כל
שלוות הקורונה הזו? נרגענו ,התפייסנו ,התחברנו
לשקר כלשהו ועכשיו נשאר רק לעשות סולחה
בין הנובחים למייללים ולנוח על זרי הדפנה .מיקי,
בחייאת ,תפור עלייך .שנכשכש על זה?
המשרד לייבוא חנייה  -מוגזמת עם
תוספות לא תתעלם בחיים ממצוקת החנייה
בערים הגדולות .הגיע הזמן לחשוב כמה צעדים
קדימה ולהתחיל בהקדם ,איך שנפתחים השמיים,
לייבא בטירוף סטוקים (בשלב ראשון ,לא מומלץ
מסין) של מקומות חנייה ואם כבר הולכים על
משרד חשוב כל כך ,שווה לשקול ייבוא של חניות
כחול-לבן ,אדום-לבן וכמובן ,חניות נכים (את
חניות הנכים אפשר לייבא עם רכב ערסים בילט
אין .מוח).
שמחתי לעזור .אתם מוזמנים לשלוח פקס אם

נהניתם ושיהיה לנו בהצלחה עם המוגזמת עם
תוספות .בתיאבון.

קפסולות
הגוזלים נפרדים מקפסולת הבית וחוזרים
בהדרגה לקפסולות בית-הספר והגנים .חצי
כיתה והרווח כפול :כפול תשומת לב לכל ילד,
כפול מקום בכיתה ,כפול מקום בלב.
הלוואי היה ניתן להקפיא את קפסולת הזמן הזו
ולהישאר בקפסולות לימוד קטנות .זה ודאי היה
חוסך כמה קפסולות אספרסו ,שנצרכות באין
שגרת קורונה.
קפסולה למחשבה :סוף עונת הנגיפים החלה
בבעיטה לחיבורים .מתחברים מחדש :לסבא
ולסבתא ,למשפחה ,לחברים .מתחברים לדרכים
ולנופים ,מתחברים בשלוקים קטנים של חיים.
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שמתי לב שהמילה הנ"ל ,שבמקורה אינה קשורה
לשפה העברית (ותודה לאבשלום קור על המידע),
הפכה לשגורה בפי כל ועל כל דבר אפשרי .אה,
שכחתי את החברה של המילה הנ"ל –  ,PREהיינו
"לפני" .נכון שכבר שנים אנחנו משתמשים בצמד
המילים המושאלות האלה ,אבל איכשהו ,כשישבתי
אצל י' ,חבר יקר ובעל בית דפוס קטן ,שלועזית,
נאמר בעדינות ,איננה שפת האם שלו ,התחדדה
אצלי ההבנה שאותו צמד מילים חדר לכל פינה
טובה בארצנו ,כמעט כמו הקורונה ובמחשבה
שנייה ,אולי אף יותר.
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PREפוסט

באחד מימי הסגר של תקופת הקורונה ,בעוד אני
בדרכי לעבודה ,מנופף לניידת משטרה בצמת
פלוגות באישור העובד החיוני שברשותי וחושב
שהשוטרת ממש מתרשמת ממנו ,מצלצל הטלפון
שלי .י' על הקו ,שואל אם אני מגיע" .כן" ,עניתי
ועשרים דקות אחר כך ישבתי עם כוס תה מול
חברי ,במרחק של  3מטרים" .אני חיוני ,אבל מה
אתה עושה פה?" י' הביט בי בחיוך 3" .בנות בבית
ועוד אשה שנמצאת בחל"ת .הייתי חייב לברוח .אני
רוצה לחזור ל PRE-קורונה .אני משתגע בבית.
הילדות כל היום על הצוואר שלי ואשתי מארגנת
לי פרויקטים כאילו אני חברת אחזקות" ".ומה יש
לך לעשות כאן?" ,שאלתי בחיוך" .כלום .אני נח
ומתגעגע ל PRE-קורונה .אם אשתי תדע שאני
מתבטל פה במקום להאכיל את הארנבים שקניתי
לבנות ,אני אהפוך לפוסט" ".מה?" "כן" ,הוא ענה.
"פוסט חי ,יענו מת ".הוא הביט בי בחיוך" .מה ,אתה
בשוק?" "שני דברים" ,עניתי" .אחד ,קנית ארנבים?"

"כן ,גם בריכה ,עקצו אותי הנבלות .נראה לי שהם
נתנו לי שני ארנבים זכרים ולא ארנב וארנבת .ומה
הדבר השני?" "אה ,כן ,השני .ממתי אתה יודע מה
זה  PREופוסט?" י' צחק" .האמת היא שמתחילת
הקורונה אני שומע את כל הפרשנים מדברים על
 PREקורונה ופוסט קורונה .דווקא נחמד להשתמש
ככה בלועזית .זה גורם לי להרגיש ביבי כזה".
הבטתי בו המום ואני מודה :עברה בי המחשבה
שהוא זקוק לאשפוז" .מה הקשר לביבי?" "אתה
יודע ,מראה חשוב כזה ,כריזמטי ,מלא בטחון"".תן
דוגמה" ,ביקשתי והוא צחק" .נגיד שאשתי שואלת
אותי מה אני עושה ולמה אני בוהה בחלל .מיד אני
אומר בטון הכי סמכותי שלי שאני פוסט שטיפת
כלים ו PRE-שטיפת רצפות" ".וזה מרשים אותה?"
"ברור .היא מחייכת ואז מודיעה לי שפוסט שטיפת
ריצפה יש לי להתכונן ל PRE-האכלת ארנבים
ושיעורי בית עם הבנות .מה דעתך?" "מרשים מאד",
אמרתי" .אין עליך .אתה בול כמו ביבי".
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לפי דו"ח של שדולת הנשים ,במשברים שהיו
בעבר ,כמו המשבר הכלכלי ב 2008-או משברים
בריאותיים בעקבות מגיפות כמו אבולה וזיקה,
נשים נפגעו יותר והפער באי-השוויון גדל .אני

לסיכום ,כדי לסיים בנימה אופטימית ,אני רוצה
להציע משהו שכולנו יכולות לעשות  -ערבות
הדדית בין הנשים .לתמוך ולפרגן זו לזו ,לרכוש
שירותים ומוצרים מעצמאיות וכל מה שניתן
לשנות ולהשפיע במסגרת מעגל ההשפעה האישי
של כל אחת ואחת.
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מעולם לא למדנו באופן רשמי ושיטתי להתנהל
באי ודאות .הפחד האנושי מאי-ודאות ידוע .אנחנו
שואפים לביטחון ,לבריאות ובעיקר לשליטה,
לפחות על המעגל החברתי-קהילתי שסביבנו
ופתאום באה הקורנה ומאתגרת אותנו בשינויים
הזויים ובלתי נתפסים .אחת הדרכים להחזיר
לעצמנו שליטה היא להכניס את אי-הוודאות
לתבנית כלשהי שאפשר לקרוא לה "שגרת
קורונה" .כך יצרנו לעצמנו איצטלה של ודאות.
צמד המילים "שגרת קורונה" הוא פרדוקס
שאנחנו חיים אתו בשלום" .שגרה" בהגדרתה
זהו סדר ידוע וקבוע ,שניתן לבקר אותו ולתעד
אותו הקורונה ,מנגד ,מביאה איתה עולם של
אי-ודאות ושינויים מרחיקי לכת באורח החיים.
המאמץ ליצור דבר קבוע בתוך הבלתי-ידוע הוא
בהחלט מבורך.

הקורונה מזמנת לנו אלמנט מגדרי נוסף .מסתבר
שמספר הגברים המתים מקורונה גבוה הרבה
יותר ממספר הנשים .על-פי נתונים שנאספו
בסין ,שיעור התמותה של גברים היה  2.8%מבין
עשרות אלפי חולים במדינה ,בהשוואה ל–1.7%
בקרב הנשים .גם הגיל הממוצע שבו נשים מתו
מהמחלה גבוה בכחמש שנים מזה של הגברים.
הסבר אחד ששמעתי הוא שבאיראן מתו יותר
גברים מנשים ,כי הגברים מעשנים והנשים מוגנות
יותר ,מכיוון שהן מכוסות מכף רגל עד ראש ופחות
נוהגות לגעת בפניהן .לגבי יתר המדינות ,מציעים
המדענים המון השערות להסברת הפער וזה יהיה,
כנראה ,נושא למחקרים רבים בעתיד.

סודוקו קל
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מבט נשי
קורונאי

הקורונה היא מעין נייר לקמוס ,שמאיר לנו דברים
שביומיום ניתן להחביא ,להסתיר או לכסות
במילים ,בנתונים או בהסטה לנושאים אחרים.
משבר הקורונה הראה לנו כי החברה שלנו
עומדת על כרעי תרנגולת בכל הנוגע למעמד
האשה .לפי נתוני שירות התעסוקה ,מספר הנשים
שיצאו לחל"ת או פוטרו גבוה בכ 28%-ממספר
הגברים ,כלומר כ 116,000-נשים יותר מגברים.
המסקנה המתבקשת מכאן היא שנשים הרבה
פחות חיוניות למשק .לפי פרסום של האו"ם ,הנתון
הישראלי מצטרף למגמה עולמית  -ההשפעות
הכלכליות של התפרצות הנגיף משפיעות על
נשים במידה רבה יותר מאשר על גברים .בל
נשכח את הצוותים המובילים את המדיניות ואת
האסטרטגיה להתמודדות עם הקורונה :קבוצה
עתירת טסטוסטרון .למשל ,ועדת המומחים
ליציאה מהמשבר שהקים המל"ל כללה 23
גברים  -פיזיקאים ופורשי צה"ל .אחרי מחאה
גדולה של ארגוני נשים ,הם עשו טובה וצירפו
לוועדה מספר נשים.

אוהבת את משל הספינה בסערה שנדרשת לזרוק
מטען לים כדי להציל את מה שאפשר ולשרוד.
מה זה אומר עלינו כחברה בעת סערה? על מי
היא בוחרת להגן ועל מי פחות?

 /ליאור ליאני

