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שלום לכם, תושבים יקרים. 

מעניינת:  בתמונה  אתכם  לשתף  מבקשת  אני 
שלנו.                                                                                        במועצה  עבודה  שנת  נראית  איך 
בחודשים יולי-ספטמבר )תלוי מתי נופלים החגים( 
אנחנו מתחילים בתהליך של כתיבת תכניות העבודה 
לשנה הבאה. מייד אחרי חגי תשרי מתרגמים את 
מליאת  דנה  דצמבר  בסוף  לתקציב.  התוכנית 
המועצה בתקציב ומאשרת אותו ו...אנחנו נושמים 
לרווחה. בתחילת השנה נדמה שיש עוד זמן רב 
ליישם את כל התוכניות והנה מגיע חודש אפריל 
- פסח. בחודש אפריל אין הרבה ימי עבודה: חול 
המועד, יום הזיכרון, יום העצמאות והנה הגיע מאי 
סוף  לקראת  הלחץ  את  מרגישים  כבר  וכעת... 
השנה, כי הרי בחודשי הקיץ מגיע החופש הגדול. 
המדינה נכנסת לתנומה והנה כבר צריך להתחיל 
את התוכניות לשנה הבאה. הסירו דאגה מלבכם. בין 
לבין גם מספיקים כמה עניינים והדברים מתקדמים, 
אבל כל הפתיח הזה נועד לשתף אתכם בתחושה 

שהנה תכף עוברת לה עוד שנה. 

בשבועות האחרונים נערך במועצה סקר שביעות 
רצון ואיתור צרכים. את הסקר אנחנו מקיימים בערך 
אחת לשלוש שנים והשנה זו הפעם השישית שהוא 
מתבצע ע"י חברת "אליקסיר". מטרת הסקר היא 
לקבל משוב על פעילותה של המועצה בתחומים 
חיזוק  הדורשים  התחומים  את  לאתר  השונים, 
כיום.  מטופלים  שאינם  ונושאים  תחומים  ולפתח 
בסקר השתתפו השנה 585 תושבים ותושבות מכל 
יישובי המועצה. למרות מאמצינו לקצר, אנו מודעים 
לכך שבסופו של דבר השאלון ארוך מהרגיל, מכיוון 
שחשוב לנו לנסות ולכסות כמה שיותר תחומים. 
מספר  נשאלים  יישוב  שבכל  כך  נבנה  המדגם 
תושבים המהווים מדגם מייצג, כך שתוצאות הסקר 
יוכלו להוות כלי עבודה לא רק עבור המועצה, אלא 
גם עבור כל אחד מהיישובים, במטרה לאפשר לנו 
למקד את הנושאים הטעונים שיפור בכל מקום. אני 
מבקשת להודות לכל אלה שהקדישו מזמנם וענו 
לסקר. בימים אלה מעובדים הנתונים ולאחר ששלב 
העיבוד יסתיים, הם יפורסמו לכלל הציבור ויוצגו בפני 

מליאת המועצה והיישובים.
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מליאת מועצה / נועה זמסקי

מליאת המועצה שהתכנסה ביום ראשון, 2.4.2017, 
כמליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, עסקה 
בהיטלי השבחה בקיבוצים ובמושבים. סיגל מורן, 
ראשת המועצה, פתחה את ישיבת המליאה 
ולדיונים  "אני ערה לעצומה  בדברי הקדמה. 
בנושא. אנחנו עוסקים בסוגיה משפטית, אבל 
יחד עם זאת, החלק האפור בתחום המשפט הוא 
גדול וכך גם מספר הפרשנויות. מדובר בנושא 
מורכב, בעיקר מכיוון שאין בו החלטות ברורות. 
אנחנו מועצה בצמיחה, תושבים חדשים מייצרים 
צרכים נוספים ונדרשות השקעות רבות לקליטה. 
היטלי השבחה הם המקור העיקרי להשקעות 
אלה וצריך לשים זאת על כפות המאזניים למול 
הרצון ללכת לקראת הנקלטים. הפרשנויות 
המשפטיות יוצרות עיוותים ולכן אינני בטוחה 
בדעתי. אילו הדין היה שווה לכולם, בעיני לא היתה 
כאן שאלה כלל." סיגל הוסיפה, כי חוות דעתו 
של היועץ המשפטי מחייבת. "לראש הראשות 
ולחברי המליאה אין סמכות בכל הקשור לוויתור 
על הכנסות ולכן החלטת המליאה חייבת להיות 

מגובה בחוות דעת משפטית." 

הוועדה  של  המשפטי  היועץ  גלס,  דני  עו"ד 
המקומית לתכנון ובנייה, סקר בפני חברי המליאה 
את ההיסטוריה של פסיקות בתי הדין שעסקו 
בהיטלי השבחה בקיבוצים. גלס הסביר, כי החל 
2014 קבע בית המשפט כי יש לגבות  משנת 
היטל השבחה בקיבוצים ומושבים, אך לאורך 
השנים קבעו פסקי דין שונים כי הוועדה רשאית 
לתת פטור על רקע סוציאלי לצורך הרחבה או 
בנייה של דירת מגורים עד 140 מ"ר, כל עוד בעל 
המגרש, או בר הרשות במגרש, היה בעל זכויות 
במגרש לפני המועד הקובע, שהוא זמן אישורה 
של תוכנית הבנייה ביישוב. "על פי הפרשנות 
המשפטית שלי, צריך לראות בחברי הקיבוץ 
והמושב הוותיקים בני רשות במעמד שמאפשר 
להם לקבל פטור סוציאלי מהיטלי השבחה על 
דירותיהם, בכפוף למספר תנאים: הם עומדים 
בכל תנאי הפטור, הם היו חברי קיבוץ לפני אישור 
התוכנית ולפני החלטת רמ"י בנושא שיוך דירות 
בקיבוצים, מדובר בדירת מגורים קיימת, הקיבוץ 
מאשר פורמלית כי זו דירתו של החבר ב-4 השנים 
הקרובות וההרחבה היא על חשבון חבר הקיבוץ. 
עוד יידרש כתב התחייבות של הקיבוץ והחבר כי 
היטל ההשבחה יועבר לוועדה במידה ויחול שינוי 

משפטי בסוגיה." עו"ד גלס הוסיף, כי שיוך הדירות 
לא ייחשב כמימוש זכויות ולכן לא יידרשו חברים 
לשלם היטלי השבחה בגין שיוך דירות, אלא 
במקרה של הרחבת הדירה מעבר ל-140מ"ר 
או מכירתה. "יש חוות דעת רבות בנושא. חלקן 
גורסות שהפטור גורף לכולם ואחרות כי איש אינו 
זכאי לפטור. חוות הדעת של דני ייחודית מכיוון 
שהאבחנה שהוא יוצר היא בין חברים ותיקים 
בקיבוצים לחברים חדשים", הוסיפה סיגל. "הדיון 
הוא על הפטור מתשלום היטלי השבחה לדירות 
עד 140 מ"ר. מעבר לכך כולם צריכים לשלם. 
ישנה, כמובן, גם שאלת הרטרואקטיביות, אבל  
אחרי שנקבע את העקרונות נבחן אותם בכל 

יישוב ויישוב."

ההבדלים  של  הסוגיה  עלתה  הדיון  במהלך 
בקיבוץ מתחדש בין חברי קיבוץ לתושבי שכונות 
ההרחבה ומעמדם של תושבי גבעות בר. שכונות 
ההרחבה וגבעות בר יושבים על קרקעות של 
מינהל מקרקעי ישראל ולכן פטורים מהיטל 
השבחה, דבר היוצר אי שוויון בין קהילות שונות 
"תפיסתי  עצמם.  הקיבוצים  ובתוך  במועצה 
שאילו  היא  עדיין,  מגובשת  שאינה  האישית, 
ההמלצה המשפטית לא היתה יוצרת רק קבוצה 
מסוימת שעליה יוטל ההיטל, הייתי נאבקת בכל 
הכוח לאשר את ההחלטה לגבות היטלי השבחה. 
יש הגיון רב בכך שחברים חדשים ישלמו על מה 
שחברים ותיקים יצרו. אני חושבת שזה ראוי. זה 
חלק מהנשיאה בנטל. עיריות באר שבע או תל 
אביב לא היו יכולות לעשות מה שהן עושות ללא 
היטלי השבחה, אבל לא סביר בעיני השוני שנוצר 
בין הקליטה לקיבוצים לבין שכונות ההרחבה 
וגבעות בר. אם המליאה תחליט על מתן פטור 
מלא לכולם, ננסה לחפש חוות דעת  נוספת 

שתגבה את ההחלטות שלנו."

סיגל הוסיפה, כי בכל מקרה יהיה על כל קיבוץ 
להתחייב בפני המועצה לשלם את דמי ההשבחה 
אם תתקבל בעתיד פסיקה שתחייב לגבות היטלי 
השבחה. "נמשיך להעמיק בנתונים ונחזור לדון 
בעניין בהנהלת המועצה", סיכמה סיגל. "בסופו 
של דבר, בחודשים הקרובים נביא את הנושא 

להחלטת המליאה."

הפרוטוקול המלא של הדיון בוועדה המקומית 
לתכנון ובנייה יעלה בימים הקרובים לאתר.

היטלי השבחה

נחזור לחודש אפריל: ליל הסדר וחופשת הפסח כבר 
מאחורינו. הילדים חזרו למסגרות החינוך וההורים 
נשמו לרווחה. לפני ימים ספורים ציינו את יום השואה 
ולפנינו היום הקשה ביותר בשנה, יום הזיכרון לחללי 

מערכות ישראל. 

לכל אחד מאתנו יום זיכרון פרטי משלו. כל אחד 
מאתנו מכיר מישהו שנפל, אח או אחות שחייהם 
השתנו ברגע, הורים שלעולם לא יהיו עוד מה שהיו.  
מדי שנה ביום הזיכרון באים חברים לנשק, מחליפים 
מילים, נזכרים בחבר שהיה להם כשהיו בגיל שבו 
לובשים מדים, אבל כשהם יוצאים מבית המשפחה 
והדלת נסגרת, השכול נשאר. הקלישאה אומרת 
שהזמן משכיח את הכאב. בפועל, הזמן מעצב את 

העבר.  

אף אחד לא נשאר בן 20 כמו בשיר. הזיכרון משתנה. 
מה שהיה מתערבב במה שחשבת שיהיה  וחוויות 
מהעבר מתחברות לחוויות מהדמיון. הזיכרון הוא חלק 
ממה וממי שאנחנו. הוא נועד לא רק  לכבד ולהוקיר 
את המתים, אלא לא פחות מכך עבור החיים. במדינה 
רוויות אתגרים כמו שלנו, במציאות שבה האיומים 
על קיומנו הם חלק משגרת החיים, במדינה שבה 
אנו מחנכים את ילדינו שהם  מגש הכסף שעליו 
הוא חלק  הנופלים  זיכרון  היהודים,  ניתנה מדינת 
בלתי נפרד מהחיים.  בשנה שעברה הקמנו את 
אתר האינטרנט "גלעד לזכרם" להנצחתם של בני 
ובנות המועצה שנפלו במערכות ישראל ופעולות 
האיבה. אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר, להכיר 
את סיפוריהם של הנופלים ולהוסיף סיפורים שלכם 
על החללים שהיו קרובים אליכם. בנוסף לכך, מוקמת 
בימים אלה במסגרת הקמפוס החדש ההולך ונבנה 
יונצחו שמות  ב"מבואות הנגב" פינת זיכרון, שבה 
הנופלים מכל יישובי המועצה. כל שנותר לנו הוא 
להתפלל  שכאן תיעצר הרשימה הארורה ולא נזדקק 

לקירות הנצחה נוספים. 

ובמעבר חד, ממש כמו המעבר בין יום הזיכרון ליום 
העצמאות, אני רוצה לאחל יום עצמאות שמח לכולנו 
70. גם היום אין  ולמדינה שלנו, שהיא כמעט בת 
זה מובן מאליו שיש לנו מדינה משלנו. גם היום אין 
זה מובן מאליו שאנחנו מצליחים להתמודד מול כל 
האיומים הסובבים אותנו, אבל הסכנה הגדולה ביותר 

שלנו כיום היא המובן מאליו.

אני מאמינה בכל ליבי שכדי שיהיו לנו  הרבה סיבות 
כדי  שלנו,  במדינה  להתגאות  רבות  ושנים  לחגוג 
שהמדינה שלנו תמשיך להיות לא "סתם  עוד מדינה", 
כולנו צריכים להתאחד ולעשות, כל אחד במקומו, 

עוד קצת טוב למען כלל אזרחי  מדינת ישראל. 

חג שמח! שלכם, סיגל
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ותיקים
ותיקים ותלמידים משחקים ביחד

23.3, התקיים המפגש החמישי  ביום חמישי, 
עם נציגי כיתות ט' מ"מבואות הנגב" במסגרת 
הפרויקט "קהילה לומדת" בבית גיל-עד. הפעם 
עסק המפגש במשחקי שולחן ופטאנק - משחקים 
המאפשרים הנאה משותפת, היכרות עם היכולות 
של כל המשתתפים והזדמנות לעזרה הדדית 

ושיתוף פעולה. היה נפלא ומרגש.

ספורט

מתחרים בינלאומיים בבדמינטון 
ועידו  עומר  שמעון,  מבני  נוער  בני  שלושה 
אוסורוביץ' ועידן סילבסטר, השתתפו בטורניר 
ראשון לציון הבינלאומי ה-8 לבדמינטון לנוער. 
בטורניר, שנמשך שלושה ימים, 22-24.3, השתתף 
מספר שיא של בני נוער, 220 במספר ומספר 
שיא של אורחים - 160. "שחקנינו התחרו מול 
שחקנים אירופים ברמה גבוהה ואף רשמו ניצחון 
אחד. דבר זה מהווה נקודת ציון לעליית המועדון 
לרמה המקצועית של הענף. בשנה הבאה נוכל 
לשלוח שחקנים נוספים לטורניר זה", מסכם את 

ההישגים גלעד סילבסטר, מאמן הקבוצה

חינוך חברתי

היה כיף בחופשת הפסח
ילדי המועצה זכו לפסח של כיף וחוויות, טבע 
ובעלי חיים, פעילויות ספורט ומוזיקה. בימים 
שלישי עד חמישי, 4-6 באפריל, נהנו ילדי המועצה 

מפעילויות על פי גילאים.
טבע ובעלי חיים לתלמידי כיתות א'-ב' – יום של 
כיף ב"נגב zoo" בבאר שבע. הילדים התחלקו 
לקבוצות, השתתפו בפעילויות שונות וצפו על 

בעלי החיים בגן.
פעילויות ספורט לתלמידי כיתות ג'-ד' – הפעילויות 
התקיימו בקיבוץ חצרים וכללו תחנות ובהן מסלול 
מכשולים אתגרי, מיני גולף, מתקן כדורגל, מתקן 
כדורסל, כדור מתגלגל ו"אנגרי בירדס". לקינוח 

זכו הילדים למופע סיום מרהיב.
סדנאות ספורט ומוזיקה לתלמידי כיתות ה'-ו' – 
הסדנאות התקיימו בקיבוץ דביר וכללו מעגל 
תיפוף אפריקאי, דראמס אלייב, סדנת ריקוד, 
ברייקדנס. היפ-הופ, סדנת ביט בוקס ותיפוף ירוק. 
בין הסדנאות נהנו הילדים ממחצלות, משחקי 
שולחן, פינת ג'אגלינג ולהטוטנות ובועות סבון. 

כיף לגדול במועצה שלנו!

חדשות / נועה זמסקי

חינוך

חבילות לנזקקים ביום המעשים 
הטובים ב"ניצני הנגב"

השנה הוחלט ב"ניצני הנגב" לשמח ביום המעשים 
הטובים משפחות נזקקות מהמועצה ומבאר שבע 
באמצעות חבילות מפנקות. מועצת התלמידים 
נרתמה למשימה בליווי המחנכת זיוית זארוק. 
חברי מועצת התלמידים ארזו את החבילות ובהן 
מוצרים שנתרמו על ידי משפחות התלמידים. 
לחבילות נוספו ברכות מרגשות ומחממות לב 
אותן הכינו התלמידים. כמה כיף לשמח ולתת.

לתלמידים  אש  בכיבוי  הדרכה 
ב"תלמוד תורה" לבנים בשומריה

במסגרת ההדרכות על כיבוי אש במוסדות החינוך, 
הגיע הפעם תורם של תלמידי ביה"ס היסודי 
"תלמוד תורה" בשומריה. קבוצה מצומצמת של 
תלמידים ומורים קיבלה שעתיים הדרכה בכיבוי 
אש בעזרת סימולטור אש שרכשה המועצה. 
בסיסיים:  כללים  של  לימוד  כללה  ההדרכה 
מהות האש, סוגי חומרים, משולש האש, אמצעי 
כיבוי, סוגי ציוד - מטפים וצנרת, כללי בטיחות, 
סכנות חשמל במהלך כיבוי שריפה, חילוץ ופינוי 
מבניין בוער ותרגול מעשי, כולל שימוש בזרנוקים 
ומזנקים. לסיכום - יש לנו קבוצה של לוחמי אש 

בשומריה.

נחנך סינגל "רמון" – שביל אופניים 
ביער להב

ביום שני, 3.4, נחנך סינגל אופניים חדש ביער 
להב, סינגל "רמון", במעמד שר התיירות יריב 
לוין, המנכ"ל הטרי של קק"ל, אמנון בן עמי וסיגל 
מורן, ראשת המועצה. "סינגל", בשפת רוכבי 
האופניים, הוא שביל רכיבה שרוחבו מתאים 
לרוכב אחד. סינגל "רמון" הוא הסינגל השני 
שלפני  לאחר  להב-כרמים,  ביערות  שנחנך 
כשנתיים נחנך סינגל "אלון", שיוצא ממרכז ג'ו 
אלון. שני הסינגלים מחוברים זה לזה ואורכם 
הכולל הוא 26 ק"מ. בסיומו של הפרויקט, בעוד 
כחמש שנים, הוא יכלול כ-100 ק"מ של סינגלים 
ביערות להב-כרמים, שיחוברו זה לזה ולשביל 
ישראל לאופניים, המתוכנן באזור. הסינגלים 
השונים יצאו מהשביל המרכזי של הפרויקט 
- שביל אספלט מרכזי שיהיה מונגש לבעלי 
מוגבלויות ויאפשר גם רכיבה משפחתית עם 
ילדים. את הפרויקט יוזמת המועצה האזורית 
בני שמעון, תכנן אדריכל הנוף ארז לוטן, מבצע 
יפתח סהר והוא ממומן על ידי משרד התיירות 

והקרן הקיימת לישראל. 

חנוכת המקווה בברוש

המשופץ  המקווה  נחנך   ,29.3 רביעי,  ביום 
בברוש במעמד ראשת המועצה, סיגל מורן, רב 
המועצה, הרב גבי קדוש, אליהו ואלישע סבן, 
שתרמו את הכסף לשיפוץ, בת שבע בוחבוט, 
בלנית המקווה ויצחק לנקרי, הקבלן שביצע 
את השיפוץ במסירות רבה. המקווה המשופץ 
עבר שדרוג משמעותי ומתיחת פנים והוא פותח 
לשירותן של כל נשות המועצה והסביבה. לאות 
הוקרה והערכה העניק הרב קדוש לאליהו סבן, 
לשעבר תושב היישוב גדיד בחבל קטיף, תשורה 
מרגשת בדמות חוברת שנכתבה לכבוד חנוכת 

המקווה בגדיד.

מזל טוב למגשרים החדשים!
מזל טוב למגשרים ולמגשרות הטריים, בוגרי 
קורס גישור מסמיך לממלאי וממלאות תפקידים 
בקהילות ובמועצה, שקיבלו תעודות ביום ששי, 
31.3. הקורס הוא פרי שיתוף פעולה של הבינוי 
הקהילתי ומרכז הגישור של בני שמעון יחד עם 
מכללת "ספיר" וקבוצת "גבים". אנו גאים בכם 
ובכן ומאמינים שתהיו שגרירים נאמנים לשפת 
הגישור בקהילותיכם ובמועצה כולה. חג שמח!

מחנכים למעשים טובים
ביום המעשים הטובים, שהתקיים ביום שלישי, 
28.3, יצאו עובדי אגף החינוך, מחוזקים באסנת 
וארון, מנהלת החינוך החברתי בבית קמה והדר 
מוריץ, רכז הנוער בחצרים, לסייע למחלקת 
ביישוב.  ילדים  גן  בשיפוץ  חורה  של  הנוער 
בתמורה, זכו העובדים לארוחת בוקר מפנקת 
שהכינו הגננות של חורה. אין כמו שיתוף פעולה 

ועזרה הדדית!

השיטור הקהילתי נפגש עם בני 
נוער והורים

סדרה של פעילויות ומפגשים במסגרת השיטור 
הקהילתי התקיימה בחודשים האחרונים ברחבי 
המועצה. במהלך חודש מרץ שמעו חניכי פנימיית 
"עדנים" הרצאה בנושא בריונות ברשת מפיו של, 
רס"מ אבי אור-חן, השוטר הקהילתי. בהמשך 
ישמעו חניכי הפנימייה הרצאות נוספות בנושאים 
כמו אחריות פלילית, אלימות וסמים. בקיבוץ 
שובל העבירה רפ"ק לילך עטיה, קצינת מניעה 
ישראל,  משטרת  של  דרום  במחוז  והסברה 
הרצאה להורים ובני נוער על אחריות פלילית, 
אלימות, אלכוהול, סמים ובריונות ברשת. בביה"ס 
"מבואות הנגב" פגשו תלמידי שכבה ט' הפעילים 
במפקדת הנוער, את עו"ד אורלי פיטוסי, מזכירת 
פרקליט מחוז דרום, אלון אלטמן. עו"ד פיטוסי 
הרצתה לתלמידים על מבנה הפרקליטות ועל 
התהליך שעוברת תביעה פלילית מרגע התלונה 

ועד להגשת כתב האישום.

מה קורה
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אוכל טוב, לבוש מסורתי, מוזיקה, סיפורי חיים 
על אבא ובת, אמא ובן והתמודדויות של גיל 
ההתבגרות הם קרקע פורייה לשיח מחבר ואנושי 
בגובה העיניים, שבני הנוער חווים ללא קשר 
לדת, גזע ולאום. ב”מבואות הנגב” ובמחלקת 
החינוך בעיריית רהט נרקם תהליך משמעותי בין 
שכנים, החווים את החיים בצל הסכסוך, הפחד 
והאלימות, תהליך ששם רגע בצד את כל העניין 
הפוליטי ומתמקד בקירוב לבבות בין בני נוער 
שכנים - יהודים וערבים, בני נוער המבקשים 
לחיות חיים פשוטים, לאהוב, להתפתח ולגדול, 

מתוך הבנה וראיית האחר. 

מפסטיבל משותף למאבק משותף

קיבלנו  כאשר  שעברה,  בשנה  נולד  “הרעיון 
פנייה ממפעל ‘סודה סטרים’ בנגב לקחת חלק 
בפסטיבל ידידות שכלל  בתי ספר מרהט ואת בתי 

בני נוער מבית הספר “מבואות הנגב” ובני נוער מרהט ערכו בשנה האחרונה 
סדרה של מפגשים, כדי ללמוד ולהכיר איש את רעהו. בני הנוער למדו זה את 

מורשתו ותרבותו של זה. הם למדו על אוכל, מוזיקה, לבוש ואפילו חקלאות. 
במהלך המפגשים גילו בני הנוער שיש להם אותם חלומות, אותן אהבות 

ואותם תחביבים | יפית סביר

נפגשים מהבטן
ביום גשום במיוחד יצאנו מ”מבואות הנגב” ולאחר  
חמש דקות נסיעה לרהט הגענו לבית אותנטי 
אוהל  מוקם  בחצרו  אשר  מתקדמת,  בבנייה 
בדואי כמיטב המסורת. נכנסנו לאוהל, שחומם 
ע”י קמין עצים. צלילי הגשם נשמעים בחזקה, אך 
אף טיפת מים אינה חודרת לאוהל. כל נער ונערה 
הביאו עמם מטעמים תוצרת בית, ביניהם: סלט 
יווני, עוגות ועוד מיני מאכלים מתוקים. בעוד אנו 
מתחממים ושותים תה וקפה, כנהוג באירוח בדואי, 
הגיעו התלמידים מרהט כשבידיהם סירים גדולים 
במיוחד ובהם אוכל ביתי שהכינו יחד עם הוריהם. 

דגנית: “מה שנרקם כאן אי 
אפשר לתאר במילים. מרגש 
לראות את הקשר המתהדק 

והציפייה לעוד ועוד מפגשים. 
כל הפחדים והמחסומים 

נעלמים כשאנחנו נפגשים.” 

סלים אלקרינאוי, ממקימי הפרויקט המשותף, 
“אני  לתלמידים:  בדבריו  המפגש  את  פותח 
מאמין בביחד שלנו, מכיוון שאין לנו גורל אחר. 
יש לנו מדינה אחת ולכל אחד יש הרבה מקום. 
לרעשי  להניח  ולא  זה  את  זה  לחבק  עלינו 
היפה  השכנות  את  למנוע  ולתקשורת  רקע 
ואת הקשרים בינינו. אני מקווה שתצאו מכאן 
עם מסרים רבים, כי רק מכם תצא הבשורה. 
תתמסרו זה לזה דרך המאכלים.” “מה שנרקם 
כאן אי אפשר לתאר במילים”, מוסיפה דגנית. 
“מרגש לראות את הקשר המתהדק והציפייה 

לעוד ועוד מפגשים. כל הפחדים והמחסומים 
נעלמים כשאנחנו נפגשים.” סאלם, המארח, 
ממשיך ומברך את הנערים על המפגש ומספר 
כיצד גדל בבית ספר חקלאי וכמה חשוב לו 
לשמר את המורשת הבדואית. לכן הקים בחצרו 
את האוהל, שכל ייעודו לארח כמיטב המסורת 
הבדואית. סאלם מספר על תרבות האירוח, 
על התה, הקפה והפינג’אן. לאחר מכן פוצחת 
מרגשת  בשירה  הבדואיות  התלמידות  אחת 
ומיד ניגשים לארוחה מיוחדת במינה - שפע 
של מאכלים ביתיים ומשובחים וכל אחד מתעניין 

ושואל על המאכל, על שמו ואופן הכנתו. 

“זה בידיים שלכם”
ערד רובינשטיין, תלמידת כיתה ט’ מ”מבואות 
הנגב” מספרת: “מאז ומתמיד אני אוהבת להכיר 
אנשים שלא באים מאותו סיפור חיים שלי או 
מהעדה שלי. חשוב לפגוש אוכלוסייה שגרה 
לידינו ובעצם אנחנו לא מתראים ביום-יום. זה 
המפגש השלישי שלנו יחד וזה כיף. אין תחושת 
מתח. אנחנו ביחד כבני נוער ואני מקווה שנצליח 
להיות חברים גם בעתיד ולעורר מהפך ושיהיה 
שלום בינינו. היום אנחנו אוכלים יחד מאותה 
רגילה  אותי, מכיוון שאני  וזה מפליא  קערה 
לאכול מצלחת שהיא שלי בלבד. האירוח החם 
והאדיבות של החברים מחממים לי את הלב. 
היכרתי מאכלים מיוחדים שלא טעמתי מעולם. 
אכלתי קוסקוס “אמיתי” והעוף השלם במרכז 
הקערה הוא מראה שאני לא מכירה. האוכל כאן 
משובח מאוד ומשביע”, מסכמת ערד. מוראד 
אלקרינאוי, דובר מועצת התלמידים ברהט, 
מברך על המפגש ומדגיש כמה חשוב להדק 

רהט 
ומבואות 
משלבים 

זרועות

הספר ‘מבואות הנגב’ ו’תלמה ילין’. זה פסטיבל 
שכולו שלום והכרה באחר. הוא התקיים בצל 
אירועי ‘אינתיפאדת הסכינים’ והיה מתוח מצד 
אחד, אך פתוח ומקבל מצד שני.” כך מספרת 
דגנית סימן טוב, המובילה את הפרויקט מטעם 
“מבואות הנגב”. “במהלך ההכנות לפסטיבל 
היכרתי אנשים נפלאים ממחלקת החינוך של 
עיריית רהט וממועצת התלמידים ונוצר קשר 
של ידידות אמיתית. המפגש הראשון בין בני 
הנוער ובין המבוגרים התקיים בפסטיבל הידידות 
ב’סודה סטרים’ ושם כבר התחלנו לחשוב על 
המשך של מפגשים סדירים. הצלחנו להפגיש 
בין התלמידים מספר פעמים. בינתיים נוצר קשר 
משמעותי ביני לבין ד”ר עלי אלהוזייל, מנהל 
מחלקת החינוך בעיריית רהט ועם אנשי חינוך 
נוספים, שנענו להזמנתי להגיע לביתי בערב 
המימונה שחגגתי עם משפחתי. הקשר האישי 
עם אנשי החינוך חיזק את העבודה המשותפת 

וכבר בשנה שעברה הצטרפנו יחד, המבוגרים 
ובני הנוער מ’מבואות הנגב’ ומרהט, למאבק 

בנושא הצומת בכניסה לשובל ורהט.” 

מטרת המפגשים היא לימוד 
של המורשת היהודית 

והבדואית, תוך הכרה הדדית 
של מורשת האחר והבנה שקיים 

בסיס משותף לכל התרבויות.

“בעקבות הקשרים הראשוניים שהצלחנו ליצור 
בין בני הנוער, חשבנו איך לפתח את התוכנית 
ולהמשיך להדק את הקשרים. במטרה לקדם 
את הרעיון, הגעתי לשיחה אצל עלי אלהוזייל, 
מנהל  אלקרינאוי,  סלים  גם  השתתף  שבה 

מחלקת הנוער בעיריית  רהט.” לבניית התוכנית 
חברה ד”ר אורית ברור בן-דוד, אנתרופולוגית 
ויועצת חברתית. לדבריה, הדגש בתוכנית לבני 
נוער יהודים ובדואים הוא נושא המורשת העוברת 
בעקבות  לפועל  יצאה  היוזמה  לדור.  מדור 
התגייסותם של מתנ”ס רהט בהנהלת פואד 
אלזיאדנה, סלים אלקרינאוי ואלי פרץ, מנהל 
“מבואות הנגב”. מטרת המפגשים היא לימוד של 
המורשת היהודית והבדואית, תוך הכרה הדדית 
של מורשת האחר והבנה שקיים בסיס משותף 

לכל התרבויות.

אותן האהבות ואותם התחביבים
בקרב  המטרות  והצבת  התוכנית  מבניית 
המבוגרים, הגיעה העת לפנות לנערים.  “לאחר 
גיבוש התוכנית, הצגתי את הפרויקט בכיתות ט’-י’ 
ונרשמו 17 בני נוער”, מספרת דגנית. במקביל 
לכך גייס חמיס אלקרינאוי, מדריך הנוער וממנחי 
התכנית, תלמידים מרהט, שהם נציגי מועצת 
התלמידים. כך יצאנו לדרך משותפת. המפגש 
הראשון התקיים ב’מבואות הנגב’ סביב סיפורי 
מורשת ותרבות. התלמידים התבקשו להביא 
סיפורי מורשת ותרבות מהבית וחלק מהסיפורים 
הוצגו באמצעות קלטות ומצגות. במהלך המפגש 
הוסרו כל המחסומים ובני הנוער גילו שיש להם 
אותם חלומות, אותן אהבות ואותם תחביבים. 
לאחר  המפגש ביקשו בני הנוער ליצור קבוצת 
ווטסאפ כדי לשמור על קשר ולשתף אלה את 
אלה בענייני היום-יום. המפגש היה מרגש מאוד. 
נוצר קשר מרגש, מכיל ופתוח ובני הנוער מצאו 
דברים משותפים רבים. כך, למשל, נשלחו ביום 

האהבה ברכות מרגשות בקבוצה.”

رهط 
ومبؤوت 

يعلنان 
بالتعاون 

املشرتك
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את הקשרים בין יהודים לערבים, אפילו דרך 
האוכל הטעים. “חשוב שנמשיך להיפגש”, הוא 
אומר. מונה אבו סבית, מנחה בחינוך החברתי-
קהילתי ברהט, מסכמת בפני התלמידים את 
המפגש ומספרת לתלמידים על החיבור שלה 
לעולם הבדואי דרך בית הוריה ועד כמה שינתה 
המודרניזציה את אורח חייה: “יש לנו הרבה 
קשיים עם הממסד, אבל צריך לצמוח ולבנות 
גשר לאחרים. רק מכם, הצעירים, תבוא הנבואה. 
אנחנו היכרנו יהודים רק באוניברסיטה וכיום 
אתם מכירים מגיל צעיר יותר. יש לכם טלפונים 
ניידים ויכולת לתקשר בקלות. תבחרו להיכנס 
למקומות טובים ברשתות, שאין בהם הסתה 

ושמרו על קשר בריא. זה בידיים שלכם.”

מוזיקה, אופנה וחממה
נוסף התקיים במתנ”ס ברהט  מפגש מרתק 
בנושא מוזיקה. המפגש  נפתח לצלילי מוזיקה 
אתנית בביצועו של אמן בדואי, ששר וניגן על 
בני הנוער שהכירו את  ומהבאש.  סומסומיה 
השירים הצטרפו לשירה ולאחר מכן סיפרו על 
שירי ילדותם ושרו ביחד שירים משותפים. בעוד 
המוזיקה מהדהדת בלבבותיהם של התלמידים, 
התקיים מפגש נוסף ב”מבואות הנגב”. התלמידים 
הביאו עמם לבוש מסורתי ולמדו על מטרותיו 
של הלבוש והתפתחותו מתקופות עתיקות ועד 
ימינו. לאחר יצירת דגמים של לבוש מסורתי 
בקבוצות משותפות, יצאו כולם יחד לתצוגת 
אופנה ברחבי בית הספר. “היחסים בין בני הנוער 

הולכים ומתהדקים ממפגש למפגש”, מספרת 
דגנית. “האווירה טובה ומלאת ציפייה למפגשים 

הבאים.” 

ובעוד הלבבות מתקרבים, נפגשים פעם נוספת 
סביב צמחים וקמעות. ביום שמש בהיר מגיעים 
בני הנוער לחממה ב”מבואות הנגב”, נפגשים 
עם בועז בר סיני, מנהל החממה ולומדים יחד 
על צמחים, כיצד שותלים אותם ומהו ייחודם. 
הצמחים, שנקנו במשתלה ברהט, הגיעו יחד 
עם תלמידים מרהט ל”מבואות הנגב”. לאחר 
הסבר ולמידה על סגולותיו של כל צמח, העניקו 
התלמידים זה לזה עציץ עם הקדשה בשפתו. 
“היעד הבא שלנו הוא קירוב לבבות בין ההורים. 
אנחנו מתכננים סיור משותף וערב חגיגי במיוחד, 
יוצגו תוצרי הפרויקט”, ממשיכה דגנית  שבו 
ומוסיפה: “נושא המורשת מהווה גשר טוב בין 
בני נוער מתרבויות שונות ומאפשר קירוב לבבות. 
מי ייתן ופרויקט זה יהפוך למציאות שגרתית, 
שבה נפגשים בני הנוער ומקבלים זה את זה 
ללא כעסים והאשמות, אלא רק מתוך אהבת 

חינם והכרה באדם אשר הוא אדם.” 

דגנית: “מי ייתן ופרויקט זה 
יהפוך למציאות שגרתית, שבה 
נפגשים בני הנוער ומקבלים זה 

את זה ללא כעסים והאשמות, 
אלא רק מתוך אהבת חינם 

והכרה באדם אשר הוא אדם.”
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“מול הדואר” 
במשמר הנגב 

חנות קטנה 
ומתוקה 

לפני כחודשיים נפתחה חנות 
קטנה ומתוקה מול הדואר 

במשמר הנגב - שילוב של בית 
קפה וחנות לחפצים משומשים. 

לצד הקפה והשייקים, תוכלו 
למצוא שם ספרים, בגדים, כלי 
בית ומשחקים לילדים - כולם 
יד שנייה. איציק בונים, הג’ינג’י 

של משמר הנגב, הפך חדר 
מוזנח, מלא במכונות ישנות וכלי 

עבודה, למרכז חברתי.
נועה זמסקי

הקדמה וגילוי נאות
גילוי נאות הוא עקרון חשוב בתקשורת ולכן, 
כעיתונאית מסורה, שכללי האתיקה העיתונאית 
הם נר לרגליה, אני מבקשת לפתוח את הכתבה 
הזו בגילוי נאות: לפני כשנה התחלתי לערוך את 
“מקומפגש”, עיתון המועצה, זה שאתם אוחזים בו 
עכשיו בידיכם. אני לא רק עורכת העיתון והכתבת 
הראשית שלו, אלא גם הצלמת והמפיצה - ממש 
מפעל של אשה אחת. ככה זה כשעובדים עבור 
מועצה קטנה המנוהלת בידי אשה. צריך לדעת 

לג’נגל בין כמה וכמה מטלות. 

בכל חודש יש בוקר אחד שאני מקדישה להפצת 
העיתון בין יישובי המועצה ובכל חודש, בבוקר 
הזה, אני פוגשת את איציק בונים, הג’ינג’י שמנהל 
את הדואר במשמר הנגב. המפגש עם איציק לא 
היה פשוט בהתחלה. בחודשים הראשונים הוא 
נהג לקבל את פני בציניות, שאחר כך הבנתי 
שהיא אופיינית. לטענה החוזרת שלו שהעיתון 
הוא הוצאה מיותרת של המועצה, חזרתי ועניתי 
שכתושב המועצה הוא מוזמן להפנות את דבריו 
למקבלי ההחלטות, אבל כל עוד אלה חושבים 
שהעיתון חשוב מספיק כדי להמשיך ולהשקיע 
בו את כספי המיסים שלנו, אני שמחה לעבוד 
בו ומנסה לעשות אותו מעניין ככל שאני יכולה 

מקבל  שהוא  היה  נראה  בהתחלה  ויודעת. 
את תשובתי בספקנות ואי אמון, אבל כנראה, 
העקביות שלי שכנעה אותו שאני מתכוונת לגמרי 

לכל מילה.

התינוק הצעיר הזה, נקודת המפגש 
החברתית הזו, עם הקפה והחפצים 
המשומשים, מול הדואר של משמר 
הנגב, דומה לאביו כשתי טיפות מים.

ולמה אני מספרת לכם את הסיפור הזה? מדוע 
נדרשת הכתבה הזו נדרשת לגילוי הנאות הזה? 
לסיפור הקטן הזה, האישי והבלתי חשוב בעליל, 
על הג’ינג’י ממשמר הנגב, איציק בונים? כי אני 
חושבת שהסיפור הזה מתאר קצת את האיש 
המיוחד הזה ואת גישתו לאנשים ולחיים ובכלל 
ומכיוון שבחדר קטן ומוזנח, שנמצא מול הדואר 
ויועד עד אז לשמירת מכונות ישנות, פתח איציק 
לפני כחודשיים את “מול הדואר”, בית קפה 
שהוא גם חנות לחפצים משומשים וגם נקודת 
מפגש חברתית לחברי הקיבוץ. התינוק הצעיר 
הזה, נקודת המפגש החברתית הזו, עם הקפה 
והחפצים המשומשים, מול הדואר של משמר 

הנגב, דומה לאביו כמו שתי טיפות מים.

מה יש לנו שם?
חפצים  בגדים,  ספרים,  שם?  לנו  יש  מה  אז 
משומשים, משקאות חמים וקרים, מיצים וסודה, 
קפה ותה. יש כאן גם משחקי ילדים וכלי בית, 
ויש גם  מכונת קפה ואפילו מטריה או עניבה 
ומגע  חיוך  מרתקים,  סיפורים  נעימה,  חברה 
אישי ושייקים טעימים של פירות. וישנו איציק, 
שהוא היזם, העובד הראשי, הפועל שממיין את 
הדברים, מספר הסיפורים, הבריסטה של הקפה 
ומכין השייקים וגם המוכר והמלצר. מפעל של 

איש אחד.

אומר  ווין-ווין-ווין”,  שהיא  אישית  יזמות  “זו 
איציק. “לקחתי מקום שהיה מוזנח וריק ועכשיו 
הוא פתאום שמיש ומשלמים עליו שכר דירה 
וארנונה ואני גם דואג לניקיון בסביבה. לאנשים 
אין מה לעשות עם החפצים שהם זורקים והם 
פשוט היו שמים אותם ליד הפח. במקום לזרוק 
את הדברים לפח, הם מביאים אותם לפה. אני 
ממיין את הדברים ואחרי כן אנשים באים וקונים, 
אבל זה יותר בית קפה מאשר חנות לחפצים 
יודעים שבחנות של  משומשים. הילדים כבר 
איציק יש מיץ תפוזים ושייקים ואחרי הכלבו הם 
יורדים לכאן לשתות. יש אחד שמגיע לכאן כל 
בוקר לפני העבודה וקונה מיץ תפוזים. אני מכין 
שתייה לחדר האוכל בצהריים. יש כמה שולחנות 
קבועים שאוכלים ואני מגיש להם למעלה שייק 
וקפה, מה שהם מבקשים. יש גם יין מוכן. אני לא 
מתחרה בחדר האוכל או בכלבו, אלא משלים את 
מה שאין במקומות האלה, כמו קפה וסודה. יש 
פה חוגים של הבנות שעושות פילאטיס וספורט 

וכשהן מסיימות, אני מגיש להן שתייה.”

קצת היסטוריה אישית
איציק, הג’ינג’י של משמר הנגב, נולד בקיבוץ לפני 
65 שנים, שבמהלכן מילא מגוון של תפקידים 
בקיבוץ - בחקלאות, בתעשייה, במפעל ובשיווק. 

בין השאר כיהן פעמיים כמזכיר הקיבוץ, בפעם 
הראשונה בשנת 1985, בזמן משבר הקיבוצים 
ובפעם השנייה בשנת 2005, לאחר ההפרטה. 
“נולדתי פה וגדלתי פה בתקופה היפה ביותר 
של התנועה הקיבוצית ושל משמר הנגב. כילדים, 
לא היה חסר לנו כלום. למרות שכנראה היינו 
שאפשר.  הרבה  הכי  בילדים  השקיעו  עניים, 
האנשים הטובים ביותר עבדו בחינוך. אחר כך 
והמלחמה, שפרצה קצת  באו השירות צבאי 
אחרי שהשתחררתי”, הוא מספר. המלחמה שבה 
מדובר היא מלחמת יום כיפור, שבה השתתף 
איציק כלוחם בקרב על סואץ והיא מלווה אותו 
מאז. “יש ימים שהיא לא יוצאת לי מהראש ויש 
ימים שהיא איננה”, הוא מוסיף. “ניהלתי את הלול, 
עבדתי במכון התערובת ובמפעל ‘פוליביד’ וכיהנתי 
פעמיים כמזכיר. עשיתי כל מה שאפשר. תמיד 
הייתי בפעילות -  בוועד ההנהלה או ההנהלה 
הכלכלית.” כיאה לג’ינג’י הוא אופוזיציונר. “אני גם 
אוהב לכתוב וכותב הרבה. אני המספיד הלאומי 
בקיבוץ, כולל הזמנות מראש ואוסף סיפורים 
בהומור על הקיבוץ. לאחרונה פורסמו דברים 

ישנים שכתבתי.”

אביו של איציק, שמואל בונים, או “מומוס”, כפי 
שהוא מוכר בקיבוץ, בן 88 ועדיין עסוק ופעיל. “הוא 
הגיע למשמר הנגב רק חודש אחרי שהוותיקים 
עלו לקרקע. כמעט ותיק”, מספר הג’ינג’י בהומור 
יבש. “עדיין בריא וכל הזמן עם מקטרת בפה. הוא 
היחיד בגילו שעוד נוסע באופניים ולא בקלנועית. 
בגיל 77 הוא עשה דוקטורט בהיסטוריה בסורבון. 
לפרנסתו לימד יידיש והיה עורך סיורים ביידיש 

לתיירים בעיר.” 

מחורבה למקום מפגש
בשנים האחרונות מנהל הג’ינג’י את הדואר של 
משמר הנגב במשרה חלקית. “זו היתה חורבה. 
היה כאן חדר מלא מכונות ישנות וכלי עבודה”, 

הוא מספר על המקום שפתח. “היה צריך לצבוע 
ולהתקין מנורות. רכשתי גם שולחן ומדפים”. את 
הסחורה הוא מקבל מחברי הקיבוץ, שמחפשים 
מקום לחפצים הישנים שלהם. “אנשים מביאים 
הכל, אבל לא הכל אני יכול להכניס לחנות. אני 
ממיין את החפצים ומחליט מה הולך לחנות ואת 
השאר אני מאחסן. יש כאן הרבה עבודה”, הוא 
מוסיף ורואים בעיניו את האהבה לעניין. “צריך 
לקרוא כל ספר ולהחליט מה לעשות אתו. מה 
הולך הביתה ומה לחנות. אני מחפש את הדרך 
למצוא פתרון לעודפי הספרים, החפצים והבגדים. 
ברגע שהמעגל הזה ייסגר, זה יהיה מושלם. גם 
החבר’ה של המיחזור לא יבואו בטענות. בסוף אני 
אתרום לגמ”ח, או אולי לסוחר חפצים משומשים, 
אבל זה מדהים. אנשים נכנסים וקונים - חפצים, 
ומביאים  עוברים  אנשים  ובגדים.  תכשיטים 

ספרים, אבל גם לוקחים ספרים.”

המוכר האולטימטיבי
אני מגיעה לביקור לצורך הכנת הכתבה ביום 
חלש. כמה ימים לפני הסדר עסוקים חברי משמר 
הנגב ביום הניקיון המסורתי, אבל גם ביום חלש 
כל הזמן נכנסים למקום. “אחלה מיזם”, אומר 
יעקב רכטמן. “מקום טוב על הדרך, במעבר. 
פעם היינו עוברים כאן כדי לקרוא את המודעות 
על לוחות המודעות ולקחת דואר מתאי הדואר. 
עכשיו יש גם אספרסו ומיץ לילדים”. מאור לוי 
נכנס מלווה בילדיו, שמייד פותחים את אחד 
ממשחקי הילדים ומתחילים לשחק על רצפת 
החנות הקטנה. אחד מהם מוצא רעשן מפורים 
ומקבל אותו בשמחה במתנה מאיציק. “זה סוגר 
את הפינה עם הצעצועים לילדים ומספק להם 
את החסך בקניון. איציק הוא המוכר האידיאלי, 
האולטימטיבי. המזכיר המיתולוגי של הקיבוץ. 
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מעברים בשטח / אלה רסקין, עובדת קהילתית, מעברים נגב צפוני

בתחילת חודש מרץ התקיים המפגש האחרון של 
ועדת ההיגוי להקמת פורום "צעירים בחקלאות", 
צפוני",  נגב  "מעברים  של  משותפת  ביוזמה 
המועצות האזוריות שער הנגב, בני שמעון ויואב 
ונציגי ההתארגנויות האזוריות של מנהלי גד"ש 

ומנהלי רפתות.

הוועדה מונה עשרה נציגים, כולם בתפקידי ניהול 
משניים בענפי החקלאות השונים )גד"ש, רפת, 

פרדס(.

ייעודו של הפורום היא הוא ליצור דור המשך 
בענפי החקלאות השונים בנגב ולעודד את דור 
הצעירים הנוכחי להישאר ולהתקדם, זאת על 
מנת לדאוג להמשכיות, אבל לא פחות חשוב 

מכך - גם להתחדשות.

ביטוי בהקמת הפורום  לידי  נוסף שבא  ערך 
הוא לשמור על עקרון עבודת האדמה ובכך על 

השטחים הפתוחים והירוקים.

בינואר האחרון החלה לפעול ב"מעברים" תוכנית 
לבניית ועדת היגוי לפורום "צעירים בחקלאות", 
במטרה שזו תוביל ותייצג את כלל העובדים 

הצעירים בחקלאות. 

עד היום התקיימו שמונה מפגשים, שבהם עברנו 
יחד עם נציגי הצעירים תהליך של למידת הנושא 

לעומק. 

תוך הכרת המודלים החקלאיים בענפים שבהם 
הצעירים עובדים, הצפת האתגרים והקשיים, 
פתרונות  ומציאת  משותפות  מטרות  ניסוח 
אפשריים, בנינו פרזנטציה, תוך שימת דגש על 
שינויים נדרשים, פתרונות ורעיונות. בזמן הקרוב 
נציג את הפרזנטציה בפני ועדת ההיגוי של פורום 
המנהלים, מנהלי הענפים החקלאיים, ראשי 
המועצות האזוריות, נציגי הוועדות החקלאיות 
ומנהלים שונים בתחומי החקלאות הרלוונטיים 
רפרנטית   - ברגמן  שירה  וביניהם  לנושא 

החקלאות באגף התקציבים במשרד האוצר.

פורום הצעירים פועל במקביל לפורום המנהלים, 
הפועל מזה שלוש שנים, בוועדת ההיגוי של פורום 
המנהלים יושבים איציק אמיתי - מנהל "גידולי 
שדה נגב", שמיל בלברמן - מרכז התארגנות 

צעירים בחקלאות
"האיכר האמיתי מרגיש בנפשו, שאם יפרוש מן האדמה, הרי הוא פרש מן החיים" - אחד העם

הרפתות בנגב )"אסם החלב"(, חיים חרמוני - יו"ר 
הועדה החקלאית שער הנגב, רן פרדמן - מנהל 
גד"ש רוחמה, עופר ליברמן - מנהל גד"ש ניר-עם, 
עידו שביט - מנהל התפעול במפעלי אבשלו"ם, 
רון שני – מנכ"ל בית התוכנה החקלאי "אקול", 
סלעית ברדה - מנהלת "מעברים" ואנוכי, אלה 
רסקין - רכזת תחום התעסוקה הקהילתית בשער 

הנגב מטעם "מעברים נגב צפוני".

פורום המנהלים פועל בתמיכה משמעותית 
של ראשי המועצות האזוריות שער הנגב, בני 
שמעון ויואב וכמוהו גם פורום הצעירים. כל אלה 
שהוזכרו לעיל רואים בפורומים אלה חשיבות 
רבה לביסוס עתידה של החקלאות ופועלים 
למען מטרה זו )לדוגמה - הרעיון למסלול הניהול 
החקלאי במכללת "ספיר" נולד בפורום המנהלים 
ויצא לפועל בשיתוף פעולה מדהים עם המועצה 

האזורית שער הנגב ומכללת "ספיר"(.

פורום  של  ההשתלמויות  סדרת  במסגרת 
המנהלים בענפי החקלאות לשנת 2017, שילבנו 
שני מפגשים משותפים למנהלים ולצעירים. עם 
סיום מפגשי הצעירים, התקיים המפגש המשותף 
הראשון, שבו לקחו המשתתפים חלק בפעילות 
חווייתית מעולם הטבע, השטח והאתגר. במסגרת 
הפעילות חוזק הקשר הבין-דורי תוך התגייסות 
משותפת לאתגרים השונים. עיבוד התרגילים 
השונים עורר שיח מעניין ויוצא דופן על העבודה 
בשטח ושפך מעט אור על רבדיו השונים של נושא 

העל שלנו: "מי ינהג על הטרקטור?"

אסכם בתודה גדולה לקבוצת הצעירים. הזמן 
שהשקיעו, הפתיחות שגילו וחיבורם ומסירותם 
לתהליך אינם מובנים מאליהם. אלון שוסטר, ראש 
מועצת שער הנגב, כינה אותם "שליחים": "מי 
שמעבד את האדמה גם נשאר בעליה." בעידן של 
התרחבות התעשייה ושל חכירת שטחים לבנייה 
מסיבית, אכן מדובר בשליחות, כמו גם בהיסטוריה 
של ציונות תוך עבודת אדמה, שחשוב לשמרה 
ולהמשיכה. אסור שהחקלאות תיכחד "ובטח 

שלא במשמרת שלנו", אמר שוסטר לצעירים.

העבודה רק בתחילתה.

אלה רסקין, רכזת תחום התעסוקה הקהילתית 
במועצה האזורית שער הנגב, "מעברים נגב צפוני" 

054-5684196

הוא חושב שאני בא לחנות. אני בא כדי לקשקש 
אתו ולשמוע טיפים על הורות. תמיד יהיה לו איזה 

ספר להמליץ עליו.”

“הוא חושב שאני בא לחנות. אני בא 
כדי לקשקש אתו ולשמוע טיפים 

על הורות. תמיד יהיה לו איזה ספר 
להמליץ עליו.”

“לפני שבוע באו לבקר אותי אורחים. ישבנו כאן, 
בקפה ולאט לאט הצטרפו אנשים נוספים. פתאום 
גיליתי שאני מארח פה במקום בבית ופתאום 
גילו שיש להם מכרים משותפים, או  אנשים 
שהם מכירים ממקומות אחרים”, מספר איציק. 
“הרעיון הוא שזה יהיה סוג של פרלמנט, או יותר 
פינת קפה עם חוויות, מקום שאפשר לבוא אליו, 
וגם למצוא צעצועים,  או שייק  לשתות קפה 

ספרים, בגדים או כלי בית.”

צבעים אחרים
מכיוון שאני מגיעה בשבוע שלפני הסדר, אני 
זוכה גם לראות את הג’ינג’י מחלק מצות שמורות 

לחברים שמגיעים לדואר או לחנות. “זה פרויקט 
שאני עושה כבר שנים. אני מחלק מצות שמורות 
של חב”ד שאני מקבל מחבר שחזר בתשובה.” 
בשלב זה מבוצע החיוב בחנות הקטנה באמצעות 
מערכת החיובים הפנימית של הקיבוץ, אבל 
איציק מבטיח להוסיף בעתיד הקרוב פנקס 
קבלות, כדי לאפשר גם ללקוחות מחוץ לקיבוץ 

לרכוש בחנות שלו.

“זה מקום מפגש. ביום שישי באים 
לשתות פה קפה. באמת יוזמה 

נהדרת. מכיוון שאני בחופשת לידה, 
אני תמיד פוקדת את המקום הזה 
ותמיד יש כאן הפתעות. זה באמת 

מקסים. כיף לבוא לדואר וזה גם 
מוסיף שעות שבהן משרד הדואר 

פתוח.”

ידיה.  ילד על  לחנות נכנסת טל ערן, נושאת 
“איזה ספר אתה מביא לי היום?” היא שואלת 
את הג’ינג’י ופונה לעיין בספרים בחנות. “זו יוזמה 

מבורכת. הספרים מצאו בית חם ואוהב ואיציק 
ושומר  לאנשים  הספרים  את  להתאים  יודע 
הוגנים  המחירים  מסוימים.  לאנשים  ספרים 
ביותר והחשוב מכל הוא שיש גם דברי וינטג’, אבל 
אנשים לא מספיקים לקנות אותם, כי אני קונה 
אותם”, היא צוחקת. “זה מקום מפגש. ביום שישי 
באים לשתות פה קפה. באמת יוזמה נהדרת. 
מכיוון שאני בחופשת לידה אני תמיד פוקדת את 
המקום הזה ותמיד יש כאן הפתעות. זה באמת 
מקסים. כיף לבוא לדואר וזה גם מוסיף שעות 

שבהן משרד הדואר פתוח.”

“נחמד שיש פה גם צבעים אחרים וללא רק מחסן 
גרוטאות”, מציין ארנון יגב. “המרכז החברתי 
משנה את פניו לאט לאט. פעם היינו נפגשים ליד 
הבאר ועכשיו זו הבאר של השבט” ושולי ברג, עוד 
לקוחה מרוצה, מוסיפה: “אני אוהבת את הרעיון 
ואוהבת להיכנס לראות מה חדש, בעיקר בקטע 
של הספרים.”  לסיום, מבקש הג’ינג’י רק להוסיף 

שהמקום פתוח כל השבוע, גם ביום שישי.
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“באתי לרכוש כלים ומיומנויות. למרות הניסיון 
הרחב שלי בתחום, יש תמיד עוד מה ללמוד 
ועד כה אני ממש מתרשמת לטובה”, אומרת 
זהבית כהן בת ה-30, מדריכה בחינוך החברתי 
במשמר הנגב, על קורס המדריכים המתקיים 
השנה במועצה. “כל מה שאני לומדת כאן אני 

מיישמת בקבוצה והתוצאות טובות מאד.” 

חדש  קורס  במועצה  נפתח  השנה  בתחילת 
הכשרתם  את  להעמיק  במטרה  למדריכים, 
מקצועיותם של המדריכים הפועלים במסגרת 
החינוך החברתי ביישובים. את הקורס מרכזת 
טל שם-טוב, רכזת ההדרכה במחלקה לחינוך 
האחרונות.  השנים  בארבע  במועצה  חברתי 
בעל עבר  מרבדים,  אשר  בן  רן  הוא  המדריך 
עשיר בהדרכת ילדים ונוער, מלווה פורומים של 
רכזי חינוך חברתי ומלווה יישובים כיועץ לחינוך 
החברתי. “מספרם של מדריכי הילדים והנוער 
במועצה הלך וגדל ורציתי למקצע את עבודתם 
ולהעמיק בתכנים”, מסבירה טל. “לכן פתחתי 
את הקורס הזה למדריכים מנהיגים, שמשלב, 
בנוסף להתמקצעות, גם למידת עמיתים והעצמה 
של המדריכים, במטרה ליצור קבוצת מדריכים 
גם הזדמנות למערכות  זו  מובילים במועצה. 
ביישובים להעצים מדריכים ותיקים ולצ’פר אותם.” 

מנהיגות,  קבוצת  לבנות  היא  הקורס  מטרת 
שיעברו  ונוער  ילדים  ממדריכי  המורכבת 

 מדריכים כמנהיגים 

במחלקה לחינוך חברתי בבני שמעון נפתח קורס ייעודי למדריכים 
חברתיים ביישובים, במטרה למקצע את המדריכים ולתת להם 

כלים ומיומנויות חינוכיות. הקורס נועד גם לבנות קבוצת עמיתים, 
המספקת למדריכים העשרה מקצועית וחברתית | נועה זמסקי

הכשרה אינטנסיבית וצמודה במהלך השנה. 
מטרות המשנה כוללות מתן כלים משמעותיים 
להתמודדות עם התפקיד בתחומים מגוונים: 
בנייה של תוכניות שנתיות וחודשיות, הובלה 
והנחייה של קבוצה, עבודה מול הילד כפרט ומול 
הקהילה, פיתוח מיומנויות הדרכתיות ומתודיות, 
למידה והעמקה של מאפייני הגיל והשפעתם 
על העבודה באמצעות התאמת התכנים, החלל 
והגישה החינוכית, ניהול שיח עם ההורים ושיפור 
היכולת לערב אותם ולהפוך אותם למשאב חשוב 
ובנוסף לכך, פיתוח כישורים בתחום עבודת 
הצוות והתקשורת הבין אישית, העצמה אישית 
וקבוצתית ויצירת קבוצת עמיתים המתייעצים, 

חושבים, משתפים פעולה ועובדים ביחד. 

“אנחנו מקבלות כאן כלים מדהימים. הסיטואציות 
והמתודות, המידע והחומרים שרן מביא אתו 
הלב  את  מרחיבים  רבות  ופעמים  מצמיחים 
כשמביאים אותם לקבוצה”, מספרת פזית אורן 
בת ה-42, מדריכה בחינוך החברתי במשמר 

הנגב. “רק אתמול השתמשנו במשחק בשם 
‘המפתח’, שרן הציע בשבוע שעבר. עשינו זאת 
פעם אחת והילדים נדלקו על הרעיון וביקשו 
שנחזור עליו שוב ושוב. בכל פעם מצאנו דרך 
אחרת ומקום אחר להחביא את המפתח. היה לי 
כיף לראות אותם שמחים, מתלהבים, מאושרים 
ושותפים ביחד”. מירב שקולניק, בת 28, מדריכה 
“ למדנו על שלבים  בחינוך החברתי בדביר: 
בהתפתחות קבוצה. הכרתי את זה, אבל לאורך 
השנים שכחתי חלק מהדברים. מאז שלמדנו על 
כך בקורס המדריכים, אני מסתכלת על הקבוצה 
שלי כל הזמן ובודקת איפה היא נמצאת היום 
ולאן אני רוצה להביא אותה. בעקבות זאת ארגנו 
מספר פעילויות, שאמורות להביא את הקבוצה 

למקום שבו אני רוצה שתהיה.” 

הקורס מתקיים אחת לשבועיים באגף החינוך 
במועצה. חלק מהמפגשים מתקיימים מחוץ 
למועצה ומאפשרים למדריכים להיפגש עם 
קורסים מקבילים במועצות אחרות, כולל מפגש 
ארצי של התנועה הקיבוצית. כל מפגש סובב 
סביב נושא מרכזי ומחולק לשניים: העשרה 
המשתתפים  המדריכים  עמיתים.  ולמידת 
בקורס מעלים דילמות או סיטואציות המעסיקות 
אותם והקבוצה דנה ומנסה למצוא פתרונות. 
הנושאים המועברים בקורס מגוונים וביניהם: 
שלבים בהתפתחות קבוצה, הדרכה טובה דיה, 
התפתחות הילד, מיניות מותאמת גיל, תקשורת 

מול הורים ועוד. “כל התהליך מתבצע בצורה 
פרקטית ומחוברת לשטח”, מוסיפה טל. “בסופו 
להוביל  בקורס  המדריכים  יצטרכו  דבר,  של 
פרויקט בקהילה שמסכם את כל הדברים שהם 
למדו בקורס. מדריכים שיסיימו את הקורס יקבלו 
תעודת מדריך ילדים מוסמך, המוכרת על ידי 

משרד החינוך ומאפשרת גם לנהל קייטנה.”

“אני לוקחת איתי את ‘האורים והתומים’, את 
החשיבות שיש בכך שהמדריכים יהפכו לדמות 
חשובה בעיני הנוער והילדים, הצורך בדמות 
דמות  עבורך,  משמעותית  שהיתה  בחיים 
שליוותה, הכילה, היתה שם בשבילך ונתנה לך 
בטחון בדרכך”, אומרת ירושלים וובשת בת 43-, 
מדריכה בחינוך החברתי בחצרים. “עכשיו אני 
והדרך  מבינה שהעבודה בחינוך היא תהליך 
רן, המנחה, עושה זאת בצורה  נסללת לאט. 

מעניינת וסוחפת.”

“אני חושב שקורס ההדרכה הוא כלי מעולה”, 
אומר רן בן אשר, מדריך הקורס. “הוא נותן המון 
כלים ויוצר שפה משותפת ואחידה שמאפשרת 
לכל המערכות לדבר באותה שפה מקצועית. 
ולהפוך  ולגדול  לצמוח  לנו  גורם  כזה  קורס 
נכונים  למקומות  בייביסיטר  של  ממערכת 
ומדויקים יותר. מהניסיון שלי, לכל קבוצה יש 
טמפרמנט אחר. הקבוצה הזו הצליחה להתגבש 
מהר, לגלות ביטחון ולמצוא את היכולת של חברי 

הקבוצה להביע את דעתם מבלי לחשוב איך זה 
נשמע. זה דבר אדיר. אחת ממטרות העל היא 
שהקבוצה תתנהל כקבוצת שווים ושהחיבורים 
והמקצועיות,  המידע  החלפת  והתקשורת, 
יתרחשו גם מעבר לקורס. בחינוך אין תפריט 
או סכמה מדויקת שנכונה לכולם. אחד הדברים 
שאנחנו רוצים לראות הוא שהמדריכים ישלבו 
את העולם הפנימי שלהם עם הידע הרחב ומגוון 
התיאוריות המועברים בקורס, כדי שידעו לעשות 
את הבחירות הנכונות לקבוצה שלהם וליישוב 

שלהם.”

אחת המטרות המרכזיות של הקורס, בנוסף 
לתכנים המועברים בו, היא יצירה של קבוצת 
חששתי  קצת  “בהתחלה  מגובשת.  עמיתים 
שכל קיבוץ ישמור על הדברים שלו, אבל בזכות 
הביטחון שנוצר בקבוצה נפתחנו ללא חשש 
ירדן  מספרת  מידע”,  ומהעברת  משיפוטיות 

קובלסקי, מדריכה בחינוך החברתי בשובל. “זה 
עוזר מאוד. יש פתאום 13 נקודות מבט שונות וזה 
חשוב ומפתח.” מירב שקולניק מדביר מחזקת את 
הדברים: “גם אני מקבלת פה נקודות מבט חדשות 
מהמדריכים האחרים לגבי הדברים שרן מלמד 
וגם לגבי דברים שכבר למדתי וחשבתי שאני 
יודעת. יש תחושה שאפשר לשתף מבלי לחשוש 
שהדברים יצאו החוצה. ההעשרה המקצועית 
והחברתית היתה חסרה לי והיא הסיבה העיקרית 

לכך שהחלטתי להשתתף בקורס.” 

שמהפגישה  הוא  והנפלא  המקסים  “הדבר 
הראשונה נוצרה כאן קבוצה שנותנת להרגיש 
בית”, מסכמת פזית אורן ממשמר הנגב. “הקבוצה 
מאתנו  אחת  כל  של  האותנטיות  את  מביאה 
מי  להיות  והחופש  הפתיחות  את  ומאפשרת 
שאתה. אנחנו חוות כל סיטואציה שעולה פה 
ומזדהות איתה. כולנו עוברות סיטואציות דומות 
בעבודה ויכולות לשתף, ללמוד זו מזו ולקחת 

אלינו בדרך שלנו.” 

טל שם-טוב: “בסופו של דבר, יצטרכו 
המדריכים בקורס להוביל פרויקט 
בקהילה, שמסכם את כל הדברים 

שהם למדו בקורס. מדריכים שיסיימו 
את הקורס יקבלו תעודת מדריך 

ילדים מוסמך, המוכרת על ידי משרד 
החינוך ומאפשרת לנהל קייטנה.”

רן בן אשר: “אני חושב שקורס 
ההדרכה הוא כלי מעולה. הוא נותן 

המון כלים ויוצר שפה משותפת 
ואחידה שמאפשרת לכל המערכות 
לדבר באותה שפה מקצועית. קורס 
כזה גורם לנו לצמוח ולגדול ולהפוך 

ממערכת של בייביסיטר למקומות 
נכונים ומדויקים יותר.” 

פזית אורן, משמר הנגב: “אנחנו 
מקבלות כאן כלים מדהימים. 

הסיטואציות והמתודות, המידע 
והחומרים שרן מביא אתו, מצמיחים 

ופעמים רבות מרחיבים את הלב 
כשמביאים אותם לקבוצה.” 
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 נקודת שוויון - בית לכל מה 
ששווה

אנשים מתלבשים כדי להגן על גופם משינויי 
עז.  ומקור  קיצוני  מחום  ומפגעיו,  האוויר  מזג 
אנשים מתלבשים כדי להצניע את גופם וכדי 
לשקף לעצמם ולאחרים את מיקומם בחברה 
ובמשפחה ולבסוף, אנשים מתלבשים כדי להביע 
ומייחדת אותם  את אישיותם, זאת המבדילה 

מסביבתם והמחברת בינם ובין אחרים. 

אנשים נותנים באחרים סימנים.

אנשים קובעים עבור אחרים מה ילבשו ומתי. 
אנשים מחליטים עבור אחרים מה ייחשב צנוע 
ומה מחייב מעמדם החברתי והמשפחתי ולבסוף, 
אנשים מחליטים עבור אחרים מה ילבשו, על מנת 
למנוע מהם להביע את אישיותם, לשלוט בהם 
ולהשכיח מהחברה ומהם עצמם כל סימן לייחוד 

או לחיבור.

לאורך ההיסטוריה האנושית סימנו אנשים את 
שונים  לבוש  פרטי  באמצעות  ואחרים  עצמם 
ומנהגים הקשורים בהם. די אם נחשוב על סימון 
היהודים בזמן השואה, כדי להזכיר לנו כי בגד 
אינו רק בגד וכי הוא נושא עמו מגבלות ואיסורים, 
חירויות והזדמנויות ובעיקר מסרים שונים ומשונים. 

הבה נבדוק מספר דוגמאות:

רגלי הלוטוס הסיניות, ה”שאנזו”

רגלי הלוטוס הסיניות, ה”שאנזו”, היו לסימן היכר 
לילדות בנות המעמד הגבוה בסין. מנהג כריכת 
הרגליים לילדות צעירות בגילאי 7-4, נועד לסמן 
את הילדות כתואמות את אידיאל היופי העתיק, 
שלפיו רגל אידיאלית של אשה בת המעמד הגבוה 
צריכה להגיע לאורך מרבי של 10-7 ס”מ. מדובר 
בתהליך קשה וארוך של כריכת בד סביב הרגל 
המקובצת והקשייתו בעזרת צמחי מרפא מיוחדים 
במשך חודשים ושנים. במהלך תקופה זו נסדקות 
עצמות הרגל ונשברות לאט לאט והבד נכרך סביבן 

על אנשים, סימנים וחירות 
אנשים מסמנים את הדרך לשיוויון חברתי

שוב ושוב, כדי לקבע את השברים כפי שהם ולקבץ 
את הרגל עוד ועוד. רגל הלוטוס סימנה את הילדה 
כבת המעמד הגבוה, כיוון שהכריכה לא אפשרה 

לה ללכת או לעמוד, לא כל שכן לעבוד.

במשך השנים התפשטה התופעה. משפחות בנות 
המעמד הנמוך ביקשו לייצר הזדמנויות כלכליות 
לשיפור המצב המשפחתי ולשם כך כרכו את 
רגלי בנותיהן, כדי לשוות להן מראה של בנות 
המעמד הגבוה וכך לאפשר להן להינשא בגיל 
גבוה, דבר שיצר  צעיר לבן משפחה ממעמד 

הכנסה משמעותית למשפחה. 

 1912 בשנת  שהוקמה  הסינית  הרפובליקה 
הביאה לביטול המנהג עד שנאסר באופן מוחלט 
עם עליית הקומוניזם בסין, שביקש למחוק את 
המעמדות ולהפוך את כל האנשים לכוח עבודה 
שווה. השלטון הקומוניסטי הפך את הנשים כרוכות 
הרגליים ללעג ולדוגמה לעיוות החברתי שיוצר הון. 
נשים שרגליהן נכרכו בעבר הוכרחו להסיר את 
הכריכות וסבלו מכאבים רבים ומטראומה קשה, 
מכיוון שלראשונה נאלצו לחזות במה שרגליהן 
הפכו להיות אחרי שנים שכוסו בכריכה. הן הפכו 
לחסרות ערך באופן מוחלט, מכיוון שנשים שאינן 
מסוגלות לעמוד על רגליהן אינן כוח עבודה כלל 

ומצבן הנפשי, החברתי והכלכלי הורע מאוד. 

המחוך, הקורסט

ההקטנה  מילת  )בצרפתית  הקורסט  המחוך, 
למילה “גוף” כלומר, גוף קטן(, התפתח במחצית 
הראשונה של המאה ה-16, ככלי לעיצוב הגוף 
הנשי בעזרת מבנה עצמות אורכי ובתחילה נעשה 
מעצמות לוויתן. בתחילה נתן המחוך לגוף הנשי 
צורה של חרוט. הוא כיסה את החזה ושיטח אותו 
למראה ילדי, תוך שהוא מבליט בהרחבה את אזור 
האגן. שנים אחר כך, במאה ה-19, הרים המחוך 
את החזה, זקף אותו כלפי מעלה ונתן לגוף האשה 
צורה של שעון חול: אגן הירכיים והחזה רחבים 

ובולטים ואזור המותניים צר עד זערורי.  

והתחזקותה של הכנסייה, התארך  הזמן  עם 
המחוך כלפי מטה וכיסה גם את הבטן התחתונה 

ואזור הירכיים, כשאזור המותן הולך וצר. 

נשים שלבשו מחוך במשך שנים סבלו מעיוותים 
ובמערכת  העצמות  במבנה  השלד,  במבנה 
האברים הפנימיים. ככל שאזור המותן היה צר 
יותר, כך סבלו אותן נשים מהתעלפויות רבות 
והשתמשו במלחי הרחה על מנת להשיב את 
רוחן. על-פי מחקרים עדכניים, הצטמצמו קיבולת 
הקיבה וקיבולת הריאות של נשים שלבשו מחוך 
ב-10 עד 20%.  תופעה זו אומנם אינה מהווה סכנה 
רפואית, אך בהחלט מצמצמת את היכולת לבצע 
פעולות יומיומיות לאורך זמן. כך סומנה האשה 

כשברירית ועדינה. 

במהלך   ,1915 בשנת  הגיע  המחוך  של  סופו 
חוותה  זו  תקופה  הראשונה.  העולם  מלחמת 
לעולם  נשים  של  מאסיבית  כניסה  לראשונה 
העבודה הפיזית. הגברים יצאו לקרב והמדינות 
הלוחמות מדרשו להמשיך ולייצר נשק ותחמושת 
ולספק מזון והגנה אזרחית. על כל אלה היו אמונות 
יכלו לבצע את המשימות  מעתה נשים, שלא 
הנדרשות כשגופן חנוט במחוך. וכך, כמעט באחת, 
נעלם המחוך כפריט הכרחי בלבוש הנשי וחזר רק 

כפריט אופנתי, הנלבש מרצון ומבחירה.

חולצת פולו

חולצת פולו - בשנות ה-20 של המאה ה-20 שיקפו 
בגדי הטניס את רחשי הלב החברתיים של החברה 
הגבוהה.  הטניס נחשב כמשחק של עשירי הארץ 
ובילוי של השכבות הגבוהות. בכל מזג אויר שיחקו 
הטניסאים כשלגופם מכנסיים ארוכים מחויטים, 
חולצה לבנה מכופתרת במלואה ועניבה. הנשים 
לא נהנו הרבה יותר ושחקניות הטניס הגדולות 
של התקופה )והיו כאלה, כמו סוזן לנגלן, למשל( 
נאלצו לעלות אל המגרש כשהן לבושות חצאיות 
ארוכות ועתירות בד כבד, שרוולים ארוכים וכובע 
רחב  שוליים לראשן. שחקני הטניס סומנו כמייצגים 
של החברה ויכולתם להביע סממנים של טעם אישי 

היתה מועטת. 

ואז נכנס לתמונה רנה לקוסט, השחקן שנחשב 
בשנות ה-20 של המאה ה-20 כטניסאי מספר 1 
בעולם, האיש שזכה ב-7 טורנירי גרנד סלאם ולא 

הסכים להמשיך ולסבול.

לקוסט סירב להמשיך ולשחק כשעל גופו בגדים 
המגבילים את חופש התנועה שלו והמציא בתחילת 
שנות ה-30 של המאה ה-20 את L.12.12, חולצת 
הטניס הידועה עם עיטור התנין על החזה. העיצוב 
היה שובר מוסכמות מחד גיסא - שרוולים קצרים ובד 
מאוורר, אך מאידך גיסא היה מסורתי בעיקרו ושמר 
על בסיס המראה המכובד של החולצה המכופתרת 
- צווארון וכפתורים עד גובה החזה. בנוסף לכך, כדי 
לאפשר שהחולצה לא תוכנס אל המכנסיים ותהיה 
נוחה ומאווררת, אך בו בזמן מכובדת וייצוגית, עיצב 
לקוסט את מה שזכה לכינוי “זנב טניס” - חלק אחורי 
ארוך יותר לחולצה, כך שניתן יהיה לקבע אותה 
מאחור ולשמור על מראה מכובד, בעוד החולצה 

עצמה משוחררת ומאווררת. 

לחולצת הפולו היו מתנגדים רבים, שטענו כי שינויים 
מעין אלה ידרדרו את המשחק ויאפשרו את כניסתם 
של שחקנים ממעמדות נמוכים יותר, אך הנוחות 
קבעה ושחקני הטניס לא הביטו לאחור. שחקניות 
הטניס יצרו אף הן בבגדי  הטניס מהפכה משלהן: 
תחילה הסירו את כובעי השוליים, אחר כך חשפו את 
זרועותיהן ולבסוף, בשנות ה-50, עלו למגרש ללא 
גרביונים. כאן עלתה הזעקה המעמדית עד השמיים, 
שחקניות שעלו כך על המגרש כונו בכינויי גנאי על 
בסיס מינן וצופים הדירו את רגליהם מן המגרשים 
כדי להביע מחאה על ההתדרדרות המוסרית על 
מגרשי הטניס. אך השחקנים והשחקניות הצרפתים 
התמידו בהופעתם וסללו את הדרך הן לאופנה 
המגוונת שמוצגת היום על המגרשים והן, כפי שחזו 
המתנגדים לשינוי, לכניסתם של בני ובנות המעמדות 
השונים והצבעים השונים למשחק הטניס, שחדל 

להיות סימן למעמד גבוה ועושר לבן.  

נעלי עקב

נעלי עקב - במצרים העתיקה סימלו נעלי העקב 
מכך,  יתרה  נשיים.  לא  לא,  ומקצוע.  סטטוס 
המקצועות הגבריים ביותר - כהני הדת והקצבים 
- היו אלה שבהם נעלו גברים נעלי עקב. הן כהני 
הדת והן הקצבים נעלו נעלי עקב כדי לא לדרוך 

בשלוליות הדם, אלה - של הקורבנות שהונחו על 
המזבח ואלה - של בעלי החיים שנשחטו. שנים אחר 
כך הפכו נעלי העקב לפריט של המעמד הגבוה. 
גברים ונשים בני המעמד הגבוה נעלו נעלי עקב כדי 
לשוות לעצמם מראה מורם מעם וכדי לשמור על 
בגדיהם נקיים מלכלוך הרחובות הבלתי סלולים. 
לנעליים אלה היו עקבים גבוהים במיוחד של כ-30 
ס”מ שכונו בשם “צ’ופין”, סוג של פלטפורמה הבנויה 
לאורך הנעל כולה. הצעידה עם נעלי הצ’ופין היתה 
הפוכה לצעד הטבעי וגרמה להליכה בצעדים קטנים 
ולעיוות בעמידה, עד שממשלים שונים במדינות 
העולם הוציאו צווים וחוקים נגד נעילת הצ’ופין, 

שהגחיך את המעמדות הגבוהים בעיני הציבור.

שנים אחר כך הופיעו נעלי העקב שוב, הפעם בדמות 
פריט נשי בלבד. סוגי עקב שונים - מפלטפורמה 
ועד עקבי מסמר, בגבהים שונים ומבנים שונים, 
כאשר כל עקב מסמן את הנועלת אותו ומלמד 
אודותיה פרטים שונים - מעמדה החברתי והכלכלי, 
סוג עבודתה או הצורך שלה בתנועה בחופשיות ויש 
המרחיקים וטוענים כי מדובר באמירה חברתית 
של ממש - הבחירה שלא לנעול נעלי עקב, ממש 
כמו הבחירה לנעול אותן, משדרות לחברה מסרים 

שונים אודות הנועלת אותם.

אנשים נותנים בעצמם ובאחרים סימנים
ניתן להמשיך ולכתוב על תיקי היד, שסימלו יותר 
מכל את שחרור האשה וזכותה לרכוש פרטי והפכו 
לפריט המסמל בעיני רבים את הגבלת תנועתה; על 
חזיות, שהיו פריט רפואי לתמיכה בגוף הגברי והנשי 
גם יחד והפכו לסמל המאבק הפמיניסטי בשנות 
ה-60 של המאה ה20, כאשר נזרקו אל האש יחד 
עם פריטים אחרים, שסימלו בעיני המפגינות דיכוי 
נשי )נעלי עקב, מטליות כלים, המגזין “פלייבוי” ועוד(; 
או על כיסוי הראש, ששימש ככלי לדיכוי עבדים 
ושפחות בידי אדונים ברחבי העולם והפך לכלי 
להבעה עצמית של אלה שדוכאו, לחיבור שורשי 
ולהעברת מסרים של אמונה באל וצניעות, תוך 
שמירה על טעם אישי והצהרה על העמדה עצמית 

של גבולות. 

אנחנו, כמו גם אחרים סביבנו, עוטים או פושטים 
סמלים מלאי משמעות, מכף רגל ועד ראש, מבקשים 
מצד אחד שהעולם יקרא את הסימנים ויבין את 
שני  מצד  אך  חיים,  אנו  שבו  החברתי  ההקשר 
מבקשים מהעולם שלא יכבול אותנו בתוך אותם 
סמלים ויאפשר לנו את החירות לצאת מהמסגרות 

שהסימנים והסמלים מכתיבים, ככל שנבחר. 
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זרקור לחינוך בגיל הרך / חנה רוטבלט, מנהלת מחלקת הגיל הרך

“שמי דקלה. נולדתי בקיבוץ דפנה וגדלתי בחינוך 
המשותף. הקמתי משפחה ויחד נדדנו בארץ 
ובעולם. המעבר לדרום לא היה פשוט עבורנו, אך 
קהילת משמר הנגב עזרה לנו מאד. לאחר זמן 
מה  קיבלתי את ניהול החינוך בקיבוץ.”  דקלה 
ובן זוגה חגי הם הורים ל-3 ילדים, הלומדים בבתי 
הספר “מבואות הנגב” ו”ניצני הנגב”. בימים אלה 
הם התקבלו לחברות בקיבוץ ומתעתדים להקים 

בו את ביתם. 

“אנחנו כבר שש שנים במשמר הנגב”, ממשיכה 
דקלה בסיפורה. “התחלתי את תפקידי כמנהלת 
של כלל מערכת החינוך, בתקופה שבה היו 
בקיבוץ פחות ילדים. בשנים האחרונות, בעקבות 
באופן  עלתה  מבורכת,  דמוגרפית  צמיחה 
שנים  שלוש  ולפני  הילדים  כמות  משמעותי 
הבנו שאין זה נכון שאדם אחד ינהל את מערכת 
החינוך כולה. אחד הדברים שהיה לי קשה מאד 
לקבל בתקופה שבה ניהלתי לבדי את מערכת 
החינוך היה התחושה שאני עוסקת בעיקר בניהול 
הטכני ובבעיות שוטפות ופחות בדברים החשובים 
בעיני: פדגוגיה, כניסה לצוותים, תחזוקה וטיפוח 
של העובדים ומבט קדימה. התחלנו בתהליך 
בדיקה, שבסופו הוחלט להכניס למערכת החינוך 
מנהל נוסף. אני מנהלת את הגיל הרך ומלווה 
את תנועת “הצופים” ואת שנת בר המצווה. יואל 
ארזי מנהל  את החינוך החברתי. אנחנו עובדים 
יחד ומתייעצים זה עם זו. היום אני מרגישה שיש 
לי זמן רב יותר לתת מענה להורים וגם לצוותים 
שזקוקים לעזרה. במערכת החינוך בגיל הרך 
במשמר הנגב יש צוות יציב, שעובד כבר מספר 
שנים רצופות ביחד, באווירה נעימה ונינוחה. 
כמה פעמים בשנה אנחנו עורכים ערבי צוות 
מהנים ומושקעים. לדעתי, חשוב מאוד לקיים 
שיחות אישיות עם הצוותים ולהיות שם בשבילם. 

אני משתדלת להיות נוכחת עד כמה שאפשר. 
רואים אותי הרבה וזה חשוב מאוד בעיני. חשוב 
לי להוציא את הצוותים להשתלמויות  ולהביא 
לכאן דברים ואנו רואים שכר בעמלנו. יש לנו 
צוות מקצועי ואיכותי, נעים ומגובש. פשוט תענוג 

לעבוד עם צוות כזה!”

איך את רואה את ההורים?
אין ספק, שההורות של היום היא הורות מורכבת 
ומאתגרת מאוד. הנושא עולה לא פעם בישיבות 
של פורום מנהלות הגיל הרך. זיהינו שהאתגר 
מתמקד בגבולות ובסמכות ההורית. בכוונתנו 
גם  ביקוש, לקיים  יהיה  ואם  להביא הרצאות 

סדנאות בתחום זה.”

קצת על המערכת: 
“מערכת הגנים במשמר הנגב מורכבת מ-6 

5 גנים של משמר הנגב וגן אחד של  יחידות: 
המועצה – גן “ורד” לחינוך מיוחד. גן “ורד” הוא 
חלק מאתנו ואנחנו מחבקים אותו בתוכנו בכל 
החגים ובכל המועדים. הילדים אוהבים מאוד 
לעבור דרכו. יש קשר טוב בין ילדי גן “ורד” והילדים 

שלנו וגם בין הצוותים וזה חשוב מאוד.”

איך  קיבלו במשמר הנגב את ההצטרפות 
של גן “ורד”? 

“בצורה חלקה מאוד. אין שאלות ואין תהיות. 
מבחינתנו הוא גן ככל הגנים. ההורים של ילדי 
הקיבוץ קיבלו אותו באהבה. היו הורים שביקשו 
לסייע בארגון החצר ובנושאים אחרים. יש כמה 
ותיקים שבאים להנחות פעילויות שונות, לספר 
סיפורים או  לבנות עפיפונים. הילדים של כיתה ז’ 
מקיימים משימת נתינה במסגרת שנת בר המצווה 
ובמסגרתה הם מתנדבים בגן בימי שישי, מכינים 

פעילויות ויוצרים קשרים נהדרים עם הילדים. ראיון עם דקלה גל יסעור, מנהלת הגיל הרך במשמר הנגב
כשהקבוצה מסיימת, הילדים עצובים שזה נגמר.” 

הגנים שלנו מבוססים על התפיסה החינוכית 
של הגן הקיבוצי. אנחנו מקפידים מאוד על חצר 
ויוצאים לטיולים רבים.  גרוטאות משמעותית 
לחלק מהטיולים יש יעד מוגדר )למשל, לראות 
את השקדייה בט”ו בשבט( ואחרים בנויים על 
תפיסת “החינוך המזדמן” - דברים שנתקלים 
בהם ואנשים שפוגשים בטיול. ההורים מציינים 
כי פעמים רבות, הילדים מכירים טוב מהם את 
האנשים בקיבוץ או את המקומות המיוחדים 
בקיבוץ ומספרים להם סיפורים שונים על הקיבוץ 
או על האנשים שעובדים במשק. זוהי חוויה מאוד 

נחמדה.   

אנשים רבים שבאים לגור במשמר הנגב, נוהגים 
לומר כי הם בחרו דווקא במקום הזה בזכות 
החינוך וכשמדובר בגיל הרך, הם מגלים שביעות 

רצון רבה. התקשורת בין הצוותים וההורים טובה 
מאוד וגם כשמתגלות אי הסכמות, אנחנו מנסים 
לפתור הכל מתוך כבוד, בהידברות ובמקצועיות 

המרבית.  

מה הם האתגרים והתוכניות לשנה הבאה? 
“האתגר הגדול ביותר שלנו בכל שנה הוא בית 
והבנה ללכת  יש רצון  גיסא,  התינוקות. מחד 
לקראת ההורים ומה שמתאים לכל אחד ואחד 
מהם  ומאידך גיסא, אנו נדרשים לעמוד בתוכנית 
הכלכלית. נוצר מצב של אי וודאות ועם כל הרצון 
האמיתי שלנו לתת מענה לכל אחד ומתוך אמירה 
שחשוב לנו שיהיה במשמר הנגב בית תינוקות, כל 
שנה אנחנו עוסקים שוב ושוב בנושא הזה. האם 
ייפתח? מתי? כמערכת, אנו עומדים בפני קשיים 
רבים שההורים פחות מודעים להם, כמו, למשל, 
איך לשמור על מטפלות טובות ולהשאיר אותן 
במערכת גם כשאין לנו משרה בשבילן. דברים 

כאלה יוצרים מורכבויות רבות.  

השנה ייבנה בפעוטון שלנו ממ”ד, שיהיה משותף 
לפעוטון ולגן “ורד”. לשיפוץ הזה אנחנו רוצים 
להוסיף שיפוץ שיאפשר לנו לפתוח בתוך הפעוטון 
בית תינוקות בתחילת השנה, אם לא יהיו לנו 

מספיק תינוקות לפתיחת בית נפרד.”

כמה מילות סיכום:
“לסיכום, אני יכולה לומר שאני שמחה וגאה מאוד 
לנהל את מערכת החינוך במשמר הנגב. יש לנו 
מערכת מפוארת שצומחת וגדלה ואני שמחה על 
כך שבחרנו להצטרף לקהילה הזו. אני מעריכה 
מאוד את שיתוף הפעולה עם אנשי המקצוע 
מהמועצה בכלל ומחלקת החינוך בפרט. מכיוון 
שבעברי עבדתי גם עם מועצות אחרות, אני חייבת 
להגיד שדבר זה אינו מובן מאליו ועל כך הערכתי 

הרבה.”

רוצה להגיע
ללקוחות

המקומיים?

מודעה + עיצוב מודעה מוכנה    
400 שקלים 200 שקלים  רבע עמוד 
600 שקלים 300 שקלים  חצי עמוד 

1,050 שקלים 600 שקלים  עמוד שלם  

מקומפגש מזמין 
אתכם לפרסם את 

העסק שלכם בעיתון 
המועצה ולחשוף 

אותו לתושבי המועצה 
והאזור

בעלי עסקים, תושבי המועצה 
והמפעילים עסקים בשטח המועצה 
מהגליון הבא של "מקומפגש", עיתון 

המועצה האזורית בני שמעון ניתן יהיה 
לפרסם מודעות בתשלום.

 אתם מוזמנים
לפנות לנועה זמסקי במייל:

noaz@bns.org.il

גיליון מס. 243 מאי 2017  | 1819 |  עיתון בני שמעון 



ועל   - והשטיח  התמונות  אלה  כלל  בדרך 
בחלל. הפריטים  שאר  את  להוסיף   בסיסם 
של  מתאים  גוון  יותר למצוא  הרבה  קל 
פריט  אותו  מאשר  לקיר,  גוון  או  לספה  בד 
ולכן  החלל  את  שיעשה  ייחודי  אמנות 
ממליצה. אני  שעליו  העבודה  סדר   זהו 

בעזרת תהליך סטיילינג נכון אפשר לחולל שינוי 
גדול בבית, מבלי לשבור קירות.

אני משתפת אתכם בתמונות הבית, עם ציור 
מברשת הצבע הנפלא של איריס.

אני מאחלת לכם להכניס לביתכם אמנות, כזו 
שאתם באמת מתחברים אליה ולא על פי צו 

האופנה.

שלכם, 
שירלי 

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

הקשר ביני לבין המשפחה המקסימה הזו 
מדביר החל כבר לפני מספר שנים, כשהם 
וביקשו ממני תכנון  עמדו להתחיל לבנות 
ועיצוב מחדש לצורך הגשת התוכניות לבקשת 
היתר בניה. התכנון והבניה הסתיימו זה מכבר, 
אך כמו משפחות רבות שבונות, בשלב מסוים, 
עם הכניסה לבית, החליטה המשפחה לקחת 
פסק זמן מהרכישות ולעבד את השינוי. תהליך 

העיצוב לא הסתיים.

לאחרונה הם פנו אלי שוב, בבקשה להשלים 
סטיילינג סופי עד הפרט האחרון. זה היה תהליך 

מרתק של שילוב בין אמנות ועיצוב פנים.

איריס בן-הרוש, בעלת הבית, היא ציירת מדהימה 
וכך, לאחר שבנינו את הקונספט העיצובי, בנתה 
איריס קונספט אמנותי וציירה את ציור מברשת 
הצבע היפהפה שניתן לראות בתמונה. ציורים 
נוספים שציירה שולבו גם הם באזורים שונים 
בסלון. כמה כיף היה לשלב אמנות מקורית פרי 
מכחולה של בעלת הבית.  בחדר השינה הכיוון 
היה שונה. אל התמונות היפהפיות של הצייר 
ז’אק סטרנברג הותאמו שטיחים, טקסטיל וטפט 
שידגיש אותן עוד יותר. נקודת המוצא לבחירות 

הצבע והפריטים כאן היתה התמונות.

את  שלה  במילותיה  לתאר  מאיריס  ביקשתי 
הדיאלוג המשותף הזה. וכך היא כתבה:

“לעצב את הבית עם מעצב/ת זה לצאת למסע 
משותף, שבו נפגשים באופן תדיר עם מקומות 
רגישים... אולי הרגישים ביותר. זוגיות, תרבות, 
הללו  הדברים  כל  על  ועוד...  חלומות  מוצא, 
צבעים,  פלטת  זמנים,  לוחות  לתוך  להתנקז 
מחירים וכדומה. הערכתי מאוד את העובדה 
ששירלי היתה מספיק פתוחה כדי ״לרקוד״ יחד 
אתי את הריקוד הזה, להתאים את הצעדים שלה 

לעצב בית 
לאמנית

שירלי רוט
052-8105513

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

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

כדי שארגיש תמיד שאני הרקדנית הראשית והיא 
עוזרת לי לרקוד אותו כפי שאני רוצה. הרגשתי גם 
מאוד נוח לסרב לדברים שאהבתי פחות. זה לא 
ברור מאליו לחוש בנוח עם סירוב ולקבל מרחב 
נוח לדייק את עצמי לבחירות שיתאימו לתרבות, 

למשפחתיות, לחלומות וכדומה.

את  לדייק  לי  שעזרת  שירלי,  לך,  תודה  אז 
בטוח  מרחב  לי  שאפשרת  על  תודה  עצמי. 
להתנסות עם גבולות ומסגרת ברורה, להביע 
את עצמי ולקבל עצות ורעיונות שיעזרו לי להגיע 
 לתוצאה שאוכל להרגיש שהיא שלי. תודה.”

תודה לך, איריס ומשפחה יקרה.

לסיום, טיפ מעולם הסטיילינג.
כשמתחילים סטיילינג לבית, חשוב להתחיל 
 - יותר  והנדירים  הצבעוניים  מהפריטים 

עמק השדים של אפרת מור מילמן

אפרת מור מילמן, בת 47, הגיעה אלינו מקיבוץ 
גזר ולפני כעשור הגיעה לכרמים. נשואה לראובן 
ואמא לארבעה ילדים. במקצועה היא עורכת דין, 
שעוסקת בעיקר בדיני עבודה ובייצוג של עובדים 
זרים ומבקשי מקלט מול המעסיקים ומגישה 
בשמם תביעות לבתי הדין לעבודה בנושא שכר 
וזכויות סוציאליות, אבל בתוך תוכה חשה תמיד 
שעליה להגשים חלום ישן-חדש ולכן החליטה 
ללכת ללמוד לתואר שני בספרות. כך יכלה   לקבל 
כלים ותמיכה מסופרים אחרים בתהליך כתיבת 
הספר הראשון שלה - "עמק השדים", שהוצא 

למכירה בחנויות הספרים בחודשים האחרונים.

הספר מתעד את ילדותה של אפרת בעיר ימית, 
שבה גרה מסוף כיתה א' ועד כיתה ז'. אפרת חוותה 
רק שש שנים בעיר אבל זוכרת היטב כל פרט 
ופרט והגעגועים והעצב הגדול נשארו בליבה. "זה 
ספר שנכתב במשך 35 שנים בתוך הלב ובבטן 
ורק עכשיו הגיע לנייר", היא משתפת. "אני באה 
ממקום שבו הייתי חלשה כילדה, הגעתי מבית לא 
פשוט. היתה לי ילדות של גן עדן כשגרנו בימית, 
אבל בפנים לא היה לי טוב. אמא שלי גידלה אותי 
לבד  ואני זוכרת שבתקופת הילדות נאלצתי להיות 
אפרת של בפנים ואפרת אחרת כלפי חוץ. אמא 
לא הרשתה לי לספר שום דבר שקורה בבית, גם 
לא שנולדתי מחוץ לנישואים. ואז נחתם הסכם 
קמפ דיוויד ואני מבינה שאנחנו יושבים על שטח 
כבוש ובבוא הזמן  נצטרך להחזיר אותו. אני זוכרת 
שאמא שלי אמרה שמחזירים את ימית. מה זה 

בכלל אומר לילדה בכיתה ד'?"

הספר יצא לאור בפברואר השנה, 35 שנים לאחר 
פינוי ימית ושוב עולים הכאבים והמחשבות מאותם 

ימים.

למה קראת לספר "עמק השדים"?
לנו  זו הדיונה הענקית שהיתה  "עמק השדים 
בימית. ההורים תמיד אמרו לנו שאסור להגיע 
לדיונה כשיש רוחות חזקות, כי אפשר לטבוע 
בחול הטובעני, אבל לא סיפרו לנו שכאשר נושבות 
רוחות חזקות,  מתגלות גם הגולגולות הישנות של 

החיילים המצריים.

מה  את  החוצה  להוציא  רציתי  זאת,  עם  יחד 
ששמרתי בפנים במשך שנים רבות כל כך. אני 
מרגישה שכתבתי אותו מתוך שליחות גם לאחרים. 
אני רוצה לשחרר את ה"פלומבה" של ילדים רבים, 
שגדלו עם הורים בעלי מורכבות נפשית ונאלצו 
לחיות עם זה. אני מבקשת להראות שלהסתרה 
יש מחיר יקר יותר מעצם הבעיה עצמה והסתרת 

הסוד קשה יותר מאמירת האמת.

מהיכן הדרייב להוציא ספר?
"הדרייב שלי מגיע מילדות של ילדה שנאלצה 
לעולם  כדי לצאת החוצה  לעבוד קשה מאוד 
כחזקה. מכיוון  שבמשך שנים רבות כל כך הייתי 
הפה של אמא שלי, למדתי להיות סנגורית מגיל 
צעיר מאוד והייתי סוג של ההורה האחראי בבית. 
גדלתי כבת יחידה, עם רגישות גבוהה מאוד וצורך 

מפותח מאוד בצדק." 

ויש גם ספר ילדים חדש?
"האמת היא שממש לא מתאים לי לכתוב ספר 
לילדים, אבל הוא נולד כחלק מפרויקט של החינוך 
החינוך  רכזת  עפרוני,  חיה  בקיבוץ.  החברתי 
החברתי בכרמים, ביקשה שכל אחד יכתוב על 
הצדדים החזקים של הילד שלו. אצלי, אחת שלא 
יודעת לכתוב סתם והכל הופך מייד לסיפור, מילאה 
התשובה את הדפים והפכה לספר. בדיוק באותה 
התקופה צחקו עלי כל השכנים שאני כל הזמן 
מחפשת את  נגה בתי בקיבוץ, כי היא נעלמת 
לשעות ואני לא יודעת איפה. נגה עשתה לי ביה"ס 
להורות וכך כתבתי את "נגה מקיבוץ כרמים". 
הספר מספר על נגה, ילדה עצמאית, מקסימה 
ומלאה חן. הטבע בקיבוץ הוא ביתה השני ובו היא 
מרגישה חופשיה לבנות עולם קסום משלה. הספר 
מתאים לגילאי 8-4 ומזמין אתכם להיכנס לעולמה 

המופלא של נגה השובבה, המעמידה במבחנים 
את אמה הדאגנית.

מתי הספקת להוציא שני ספרים יחד?
הגיעה  נגה  על  להוציא את הספר  "ההחלטה 
לכל  השדים"  "עמק  את  לשלוח  כשהתחלתי 
ההוצאות בארץ. ההמתנה היתה קשה עבורי 
ומייד בער לי להוציא ספר נוסף. ידעתי שאני לא 
פנויה עדיין לכתיבת הספר הבא למבוגרים ועוד 
צפויה לי תקופה סוערת אחרי שייצא לאור ויתחילו 
הביקורות והפרסום. לכן החלטתי להוציא לאור 
ספר ילדים, אבל בסופו של דבר יצא כך ששניהם 

יצאו לעולם יחד."

מה אומרת בתך נגה על הספר שכתבת 
עליה?

"היא שמחה עד השמיים. נגה עצמה נולדה בלידת 
בית בכרמים. היא ילדה קיבוצית מאוד ומושרשת 

במקום."

אז עכשיו יש כבר חלום חדש?
"בעלי בן 53. הוא מתמחה במשרד שלי, מסיים 
את הלימודים בספטמבר וחולם להיות עורך דין. 
כשהוא יהיה עורך דין וייקח את ניהול המשרד, 
הייתי רוצה מאוד לפלוט את עצמי מהמטוס הזה 

ולהפוך לסופרת."

פרטים לרכישת הספר: 
 efratmoor.co.il :אפשר לרכוש ספר מוזל באתר

או בחנויות ברשתות סטימצקי וצומת ספרים.

כתובת הדוא"ל של אפרת מור מילמן 
efratmoor@gmail.com
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מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / נעה זמסקי

את ליל הסדר של 1998 לא 
אשכח לעולם. בליל הסדר 
הזה הבנתי על בשרי את 
ההבדל בין חירות לעבדות. 
 1998 של  הסדר  בליל 
גיליתי שמרצון, אבל תוך עצימת עיניים ובורות, 
המרתי את החירות בעבדות. את העצמאות שלי 

כאדם בוגר בשעבוד של אמהות.

איתי, בני הבכור, נולד בימים האלה שבין פורים 
לפסח, שלושה שבועות ושלושה ימים לפני ליל 
הסדר. שלושה שבועות ושלושה ימים שבהם 
ניסיתי להסתגל למצבי החדש כאמא. שלושה 
ימים של חיתולים, הנקות,  ושלושה  שבועות 
החלפות ותינוק שבוכה. ואני, שמדברת כלבית 
וחתולית שוטפת, שעוסקת לפרנסתי במילים 
ובשפה, עוד לא למדתי להבין. שלושה שבועות 
ושלושה ימים שבהם ממלא התינוק הקטן את 

הימים וגם את הלילות.

שלושה שבועות ושלושה ימים שעברו במהירות, 

ביעף. מבלי ששמתי לב כבר הגיע ליל הסדר. 
בשנה הזו שמחתי לקראתו. הערב המשפחתי 
הזה, שיכול להיות לפעמים מעיק, ארוך ואולי 
משמים, עם הטקסיות החוזרת על עצמה, נראה 
כמו סוג של בילוי אחרי שלושה שבועות ושלושה 
ימים של טיפול בתינוק - אפשרות לפגוש את 
המשפחה, לנהל שיחות של בוגרים, להציג את 
האמהות הטרייה ואת הרך הנולד: תינוק רגוע 
ונינוח, שמטופל למופת בידי זוג הורים אוהבים, 
מטפחים ושולטים במצב. אחרי שלושה שבועות 
ושלושה ימים הרגשתי כבר מוכנה. אחרי שלושה 
שבועות ושלושה ימים חשבתי שאני כבר יודעת 
מספיק על אמהות כדי להציג אותה לעולם, 
או לפחות למשפחה. אחרי שלושה שבועות 
ושלושה ימים רציתי להראות אמהות בשלה, 

בוגרת ועצמאית.

אבל זה לא קרה. אני בטוחה שכבר הבנתם, 
קוראי, אחרי שקראתם את הכותרת ואחר כך 
את הפתיח ואת שאר המילים שנכתבו לאחריו, 
שזה לא קרה. לא עצמאות, לא בגרות ולא בשלות. 

בטח ובטח שלא שיחות מבוגרים ובילוי בחיק 
המשפחה. את רובו המכריע של ליל הסדר הזה 
לא ביליתי ליד השולחן. לא קראתי מההגדה לא 
שתיתי ארבע כוסות ובקושי זכיתי לטעום כזית 
מהאוכל הטעים. בטח שלא הצלחתי לנהל אפילו 
שיחה אינטליגנטית אחת, כי את רובו של ליל 
הסדר 1998 ביליתי סגורה בחדר השינה של דודי, 
מנסה להשביע תינוק קטן, אדום פנים וצווחן, 
שהחליט שזה הזמן וזה המקום לקפיצת גדילה, 
שומעת מבעד לדלת הסגורה את עולם המבוגרים 
מתנהל בלעדי, את קריאת ההגדה, את שירת "מה 
נשתנה", את הבדיחות, הצחוקים וקולות ההנאה 
מהאוכל המשובח. את שיחות המבוגרים ומשחקי 

הילדים ואת ההנאה מהחברותא המשפחתית.

בליל הסדר של 1998, שלושה שבועות ושלושה 
ימים אחרי שהפכתי לאמא, גיליתי שהחירות שלי 
נעלמה. שהעצמאות שלי מעכשיו נתונה בידיו של 
אחר. שאמהות משמעותה שעבוד לכל החיים 
לצרכים של אחרים. בליל הסדר של 1998 הבנתי 

את ההבדל בין חירות לעבדות.

לבין  ביני  מתלבט  בעודי 
דלעיל,  הנושא  על  עצמי 
הגעתי למסקנה שהפעם 
לא אקח אתכם למחוזות 
ההשוואה בין יום העצמאות 
לפני כן לזה שאחריו, כשהכוונה היא לפני החתונה 
והילדים ואחריהם. תעשו את ההשוואה בעצמכם, 
אבל כמאמר השיר “אומרים שהיה פה שמח לפני 

שנולדתי” ותחשבו על זה...

בערב שבת אחד ישבנו, זוגתי ואני, אצל סבא 
שלה, מרדכי - איש צעיר בן 94, חקלאי יליד הארץ, 
צלול וחריף והכי חשוב - בעל זיכרון שערכו לא 
יסולא בפז. אנחנו יושבים מולו והשיחה קולחת. 
משוחחים על המצב הבריאותי, המצב הכלכלי, 
המדיני והבטחוני. העיניים של מרדכי חומות 
ועצובות. בשקט הוא אומר שהכל השתנה. כולם 
רודפים אחרי הלירה, שקל בשבילכם. “פעם”, 
הוא אומר, “בנינו את הרפת מבטון ולנו היה צריף 
מעץ. היום אין רפת וגם צריפים אין. כשמרדכי 
מדבר על “פעם”, עיניו נדלקות, הגב מזדקף 

וקולו מתחזק. “פעם”, הוא אומר לי. “אתה יודע 
מה זה פעם?”.

בעיני רוחי ובתמונות שתלויות על הקיר אני רואה 
את ה”פעם” שלו, את הזיכרון: גבר צעיר על 
סוס, מפקד אזור בהגנה שלחם בכנופיות, בלגיון 
הירדני ובבריטים, שמספר לי איך הלך בשדות 
ממרחביה לבלפוריה בחיפוש אחרי מחבלים, איך 
שמר בלילה בבית החולים “העמק”, שרק נבנה, 
מפני הכנופיות וחזר למשק בבוקר לחלוב את 
הפרות ולעבד את השדות. “פעם, כשהיו צריכים 
חבר’ה שילכו לאיזו פעולה, היו באים אלי בלילה 
ואומרים: תכין למחר בבוקר כמה חבר’ה עם 
נשק וציוד וזהו, תסתדר. בשלב כלשהו נמאס 
לי מזה”, הוא נזכר בחיוך, “אז עליתי בשיירה 
לירושלים והתגייסתי לפלמ”ח.”  הוא מספר 
על נופי העמק שלו מלפני שבעים שנה ואף 
יותר, על הקיוסק בתחנת הרכבת, הרכבת ההיא 
שאיתה יכולת להגיע עד דמשק, על הסחנה, 
שהיה פשוט חלק מהנחל ועל הקיבוצים שקמו 
באותן שנים. אין מה לומר - ספר היסטוריה 

מהלך ומרתק. הוא רואה בטלוויזיה את הפגנות 
החרדים ומצקצק בלשון: “אצלנו זה לא היה. 
פעם לא היה לוקסוס וגם הם התגייסו. בן גוריון 
אשם. הוא נתן פטור ל-400 ועכשיו יש 400,000 

ותראה איך הם מתנהגים...”.

אני מרותק אליו. הבן אדם מדבר על בן גוריון ואני 
בטוח שהוא יודע על מה הוא מדבר. הוא מספר 
על דיין, על יגאל אלון על וינגייט, ההוא מהפלוגות. 
“ראיתי אותו פעם”, הוא מספר, “אבל הייתי עוד 
ילד.” כשהוא מספר על תש”ח, על הקרבות ועל 
החברים שכבר לא... הוא קצת נחנק... הזיכרון, 
הוא אומר, כבר לא כמו שהיה ואולי ככה טוב יותר. 
שאלתי אותו אם לנוכח המצב היום, היה שווה 
להילחם ולהקריב כל כך הרבה? פניו מרצינות. 
הוא מביט על קולאז’ של המשפחה ואומר: “אני 

הזיכרון שלכם ואתם העצמאות שלי.”

חשבתי על זה לא מעט. אולי זה גם הפוך. אולי 
העצמאות שלך היא הזיכרון שלנו... אולי.

חג שמח.

בין עצמאות לעבדות

זיכרון של עצמאות

מאוזן:
1. סרט שצולם בשטח המועצה.

4. ממזכירי המועצה בעבר.
7. בן המועצה. סגנו של יוני נתניהו 

במבצע אנטבה )כ”מ(.
9. מחברת הספר “אני החתול 

המציץ”.
10. תושבת המועצה, קרובת משפחה 

של ירדנה ארזי.

מאונך:
ראש המועצה הרביעי.  .2

בן המועצה. מחבר הספר "צוות   .3
איתמר".

תושב המועצה בעבר. שיחק   .5
בסדרות הטלוויזיה "טירונות" 

ו"בנות בראון" )ש"מ(.
תושב המועצה בעבר. שיחק   .6

בסרט "סיפור אינטימי".
ח"כ לשעבר תושב המועצה   .8

)ש"מ(.

תשבץ מקומי / יזהר בן נחום

פתרון התשבץ
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ובראשה הקמפיין החשוב "נכה, לא חצי בן אדם". 
עיקר המחאה נסוב סביב סכום הקצבה הבסיסית, 
שעומד על 2,342 ₪ )במקרה של אובדן כושר 
עבודה בשיעור של 100%(. זהו סכום נמוך ומחפיר 

לכל הדעות.

חשוב לדעת, כי ישנם מקרים שבהם מבוטח הזכאי 
לקצבת נכות זכאי אף לזכויות נוספות, מעבר 
לקצבה הבסיסית, כגון קצבה חודשית נוספת, 
קצבת שירותים מיוחדים, קצבת ניידות ופטור 
ממס הכנסה. כך, במקרים מסוימים יכול התשלום 
החודשי המשולם לנכה בגין מצבו הרפואי להגיע 
לסכומים הגבוהים משמעותית מסכום הקצבה 

הבסיסית.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות 
דעת, או תחליף ליעוץ משפטי אצל עו"ד. האמור 
לעיל אינו אלא תיאור כללי בלבד ובלתי מחייב 

של הנושא.

הכותב הוא עו"ד במשרד עורכי הדין "צילי עמיר", 
העוסק בדיני ביטוח, נזקי גוף ורשלנות רפואית. 

טל' ליצירת קשר - 08-9949000.
michael@amirlaw.co.il  :דוא"ל

 מקומפגש חוקי / מיכאל בן ברוך, עו”ד

קצבת נכות כללית היא קצבה הניתנת למי שעקב 
ליקוי גופני, שכלי או נפשי, נפגעה יכולתו להשתכר. 
מדובר באחת הקצבאות הנפוצות ביותר בביטוח 
הלאומי. כדי לסבר את האוזן, נציין שמדי חודש 
משולמת קצבת נכות כללית לכ-230 אלף איש 
בגיל הזכאות )מגיל 18 ועד גיל פרישה(, שהם 

כ-5% מכלל האוכלוסייה בגיל העבודה.

חוק הביטוח הלאומי קובע מספר קריטריונים 
שיש לעמוד בהם על מנת להיות זכאי לקצבת 

נכות כללית.

ראשית, יש לעמוד בתנאי הסף, כגון התושבות 
והגיל, הקובעים שעל הפונה בבקשה לקבלת 
הקצבה להיות תושב ישראל, בגיל שבין  18 לגיל 
הפרישה )64 לנשים ו-67 גברים(. תנאי סף נוסף 
קובע כי מבוטח שעובד ומשתכר למעלה מ-45% 
מהשכר הממוצע במשק לא יהיה זכאי לפנות 

בתביעה לקבלת קצבת הנכות.

הקריטריון העיקרי בדרך לזכאות לקצבה הוא 
שיעור הנכות הרפואית. לאחר עמידה בתנאי 
והגשת התביעה לקבלת קצבת הנכות  הסף 
הכללית, מוזמן המבוטח להיבדק ע"י ועדה או 

מהי נכות כללית ומי זכאי לה
ועדות רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי, 
בהתאם לסוגי הליקויים שמהם הוא סובל. על מנת 
לעמוד בתנאים לקבלת הקצבה, המבוטח זקוק 
לכך שהוועדה הרפואית תקבע לו נכות משוקללת 
בשיעור של 60% ומעלה )או 40% במידה ואחת 
הנכויות גבוהה מ-25%(. חשוב לדעת, כי עבור מי 
שמוגדרת כ"עקרת בית", תספיק נכות משוקללת 

בשיעור של 50%.

רפואית  נכות  ונקבעה  )במידה  הבא  בשלב 
אי  דרגת  את  התביעות  פקיד  יבחן  מספקת( 
הכושר )לאחר התייעצות עם רופא ועם פקיד 
השיקום - עובד סוציאלי במקצועו(, כלומר, באיזו 
מידה משפיעים הליקויים הרפואיים שמהם סובל 
המבוטח על כושרו לעבוד ולהשתכר. במסגרת זו 
קיימות ארבע דרגות של אי-כושר - 60%, 65%, 
74% ו-100%. דרגת אי-כושר בשיעור של 100% 
מזכה בקצבה של 2,342 ₪. דרגות הנכות הנמוכות 
יותר מזכות בקצבה יחסית, בהתאם לאחוזי אי-

הכושר שנקבעו.

בהתחשב בכך שפעמים רבות מהווה קצבת 
הנכות את הכנסתו היחידה של הנכה, ניתן להבין 
את התאוצה ההולכת וגוברת של מחאת הנכים 
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