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תושבים יקרים.

פסח כבר כאן ואתו הימים המתארכים, השמש 
הטובה וכן... כמדי שנה, גם האובך. זהו זמן מצוין 
ממה  להיפטר  ובעצמנו,  בארונות  סדר  לעשות 
לנו  יש  חדשים.  לדברים  מקום  וליצור  שמיותר 
עם  לבלות  לנוח,  זמן,  פסק  לקחת  הזדמנות 

המשפחה ולמלא מצברים.

בפיתוח  מאד  עסוקים  אנו  האחרונים  בחודשים 
ובקידום של התחומים הכלכליים במועצה. החברה 
הכלכלית משנה את פניה ומתאימה את עצמה 
למציאות המשתנה. כחלק מהשינוי, הופרד אתר 
"דודאים" לחברה כלכלית נפרדת ואנו בעיצומו של 
מכרז למציאת שותף אסטרטגי, שיצעיד את המקום 
יחד אתנו למקפצה הבאה. במקביל לכך, הוקמה 
חברה חדשה בשם "בני שמעון ייזום ופיתוח בע''מ", 
בראשותו של דרור קרוואני, שמאגדת תחתיה את 

כל שאר המיזמים הכלכליים של המועצה. 

אחד מהמיזמים, שמקבל תאוצה לאחר שנים 
רבות של עיכובים ומכשולים, הוא הפארק המוטורי 
Motor City ביער חצרים. מדובר במיזם משותף 
של המועצה האזורית בני שמעון ועיריית באר שבע, 
המגוון  הגדול,  המוטורי  הספורט  מתקן  שיהיה 
והמקצועי בישראל וצפוי לפתוח את שעריו ב-22 

במאי.

שתי המכוניות הראשונות בצי רכבי הבית, שהגיעו 
החודש לאתר לנסיעת מבחן ראשונה, פותחו ונבנו 
Griiip שהחלה את  על ידי החברה הישראלית 
דרכה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בהמשך למסלול 
יוקמו במקום מתקני ספורט, בילוי ופנאי נוספים, 

שיהוו חלק מ"נגב פארק".

מתקדמים   בשלבים  נמצאים  אנו  לכך,  בנוסף 
של הקמת אזור תעסוקה בצומת שוקת, יחד עם 
המועצות המקומיות חורה, לקיה ומיתר ולאחרונה 
אנו  קאסום.  אל  האזורית  המועצה  גם  צורפה 
לתחילת  ראשון  מכרז  ייצא  שבקרוב  מעריכים 
עבודות הפיתוח לאזור. כמו כן, אנו מקדמים הקמה 
של אזור תעשייה לוגיסטי בסמוך לנבטים, יחד עם 
המועצה המקומית שגב שלום ועיריית באר שבע, 
תל  המקומית  המועצה  עם  בשיתוף  נוסף  אזור 
שבע ומרכז מסחר חקלאי בצומת בית קמה. אני 
מאמינה שכוחה של המועצה הוא ביכולתה לפתח 
מקורות הכנסה עצמאיים, אך יחד עם זאת, תחום 
הפיתוח הכלכלי הוא ריצה למרחקים ארוכים ומחייב 
אורך רוח. אני רוצה להודות לדרור על שנים רבות 
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 דבר ראשת המועצה

של השקעה, אמונה וסבלנות ולכל צוות החברה 
הכלכלית על עבודה מאומצת ונחושה למען העתיד 

של כולנו.

החודש ציינו, כמדי שנה, את יום האשה הבינלאומי. 
לשנת  האשה  יום  את  המחבר  הנוכחי,  בעיתוי 
לי לקרוא לנשים במועצה לנצל  בחירות, חשוב 
את ההזדמנות ולעבור לקדמת הבמה. באוקטובר 
גם  המועצה,  לראשות  בנוסף  בחירות,  יתקיימו 
במליאה.  היישובים  ולנציגי  המקומיים  לוועדים 
אני רואה חשיבות גדולה באיזון מגדרי גם בגופים 
אלה ומזמינה כל אשה הרוצה לקחת חלק, למלא 
תפקיד משמעותי ולהשפיע על חיי כל אחד מאתנו, 

להתמודד על תפקידים אלה.

ולסיום, ערב חג הפסח. בשבוע הבא נסב כולנו 
ויחד נקרא בהגדה איך  "עבִדים  לשולחן הסדר 
ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִּמְצָרִים ַוּיֹוִציֵאנּו ְיָי ֱאֹלֵהינּו ִמָשּׁם ְבָּיד 
ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָקּדֹוׁש ָבּרּוְך 
הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִמְּצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו 
ֻכָּלנּו  ַוֲאִפילּו  ְבִּמְצָרִים  ְלַפְרֹעה  ָהִיינּו  ְמֻשְׁעָבִּדים 
ֲחָכִמים, ֻכָּלנּו ְנבֹוִנים, ֻכָּלנּו ְזֵקִנים, ֻכָּלנּו יֹוְדִעים ֶאת 

ַהּתֹוָרה, ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵפּר ִבּיִציַאת ִמְצַרִים.

לכבוד חג הפסח אני רוצה להציע לעצור לרגע 
לא  "אילו  המילים  אומרות  באמת  מה  ולחשוב: 
הוציאנו ממצרים"? מה זה אומר להיות עבד? מי 
הם ה"עבדים" סביבנו ואולי חשוב מכל: מהי החובה 
המוטלת עלינו, כמי שזכו "לצאת ממצרים", כלפי 
מעבדותם  להשתחרר  הצליחו  לא  שעדין  אלה 
באשר היא. קחו את מונח העבדות לא כפשוטו, אלא 
במשמעותה של האחריות שלנו לחברה הסובבת 
אותנו, לאלה שלא זכו עדיין להיות משוחררים כמונו. 
הבה נחליט, כל אחד ואחת מאתנו, לעשות לכבוד 
חג החירות ככל שביכולתנו כדי לעוזר גם להם 

לזכות בחירות.

לכל  ובטוחה  נעימה  וחופשה  לכולם  שמח  חג 
הילדים.

שלכם, סיגל

הרמת מסך / לימור אביבי-כהן, מזכירת קיבוץ להב

"מטרתנו לדאוג לגידול מאוזן וצמיחה 
דמוגרפית של היישוב, תוך שמירה על 
מסגרת קיבוצית המבטיחה מחד גיסא 

ערבות הדדית ובעלות משותפת של 
הקיבוץ ושל חבריו על נכסי הקיבוץ 

ומאידך גיסא - עצמאות כלכלית 
ויצירת תנאים לצמיחה של הפרט 

לאורך זמן."

הקיבוץ באופן מיטבי לקליטתם. כבר היום אנו 
עושים מאמץ גדול לשלב בכל ועדה ובכל הנהלה 
נציגים מהנקלטים החדשים. אנחנו פועלים בוועדות 
לשמירה על סביבת חיים אטרקטיבית, איכותית, 
תרבותית, חברתית ופיזית וכן להגדרת זכויותיהם 

של הנקלטים החדשים בקיבוץ.

מטרתנו לדאוג לגידול מאוזן וצמיחה דמוגרפית של 
היישוב, תוך שמירה על מסגרת קיבוצית המבטיחה 
מחד גיסא ערבות הדדית ובעלות משותפת של 
הקיבוץ ושל חבריו על נכסי הקיבוץ ומאידך גיסא 
- עצמאות כלכלית ויצירת תנאים לצמיחה של 

הפרט לאורך זמן.

הקליטה החדשה מתבצעת בתוך שטח הקיבוץ, 
במודל של חברות מלאה באגודה השיתופית של 
הקיבוץ. במתכונת זו, התושבים החדשים הופכים 
לחברי קיבוץ שווי זכויות מן המניין, בדומה לחברים 

הוותיקים.

לצד הנקלטים החדשים, הקיבוץ אף פועל נמרצות 
לנסות ולקלוט גם את תושבי ההרחבה הקהילתית 

)שכונת רימון( כחברי קיבוץ מן המניין.

עם תחילת השנה החדשה אנו מסכמים תהליך 
עבודה עם נותני השירותים בקיבוץ. במסגרתו 
אנחנו מכינים אמנת שירות מפורטת, שתנגיש את 
ענפי השירות ונותני השירותים הפועלים בקהילה, 
במטרה לספק את השירות המיטבי לתושבים 
ולענפים, לרווחת הכל. תהליך זה מלווה ע"י אגף 

השירותים החברתיים  במועצה. 

אחד היתרונות של קיבוץ להב הוא מערכת החינוך 
הענפה. הילדים נהנים מפעילות אחר הצהריים 
במשך ימות השבוע ובחופשות - מפעילות של 
תנועות נוער, חוגים מגוונים ומערכת חינוך בלתי-

בשנת 2009 ביצע קיבוץ להב שינוי באורחות החיים 
והפך ל"קיבוץ מתחדש".  שינוי זה באורחות החיים, 
לצד המיקום הגיאוגרפי, הנוף והטבע, חיי החברה 
והקהילה וכן איתנות כלכלית, סייעו במיצובו של 
הקיבוץ כמקום מגורים אטרקטיבי, לא רק לבני 
הקיבוץ שחוזרים הביתה, אלא גם לאוכלוסיות 
קהילה  וחיי  חיים  איכות  שמחפשות  נוספות, 

משמעותיים.

בעבר נועדה הקליטה להבטיח את המשך קיומו 
של הקיבוץ במהותו כאגודה שיתופית, המפעילה 
נכסים משותפים )כלכליים ואחרים(. באופן מסורתי, 
תפקידם של הנקלטים החדשים היה "להמשיך 
את המפעל" כחברים שותפים, השווים בזכויותיהם 

ובחובותיהם לחברים הקיימים. 

השינויים באורחות החיים בקיבוץ המתחדש, לרבות 
מודל ההתפרנסות הדיפרנציאלי, חייבו שינוי של 
הגישה ביחס לתהליך הקליטה ולמערכת הזכויות 
והחובות של המצטרפים החדשים לחברות. כידוע, 
לתהליך הקליטה יש השלכות הנוגעות לכלל תחומי 
החיים: החל מהמבנה הארגוני של מוסדות הקיבוץ 
המסורתיים, דרך מערכות החינוך הפורמלי והבלתי 
פורמלי, הרווחה, התשתיות, מתן השירותים ועד 

לשיפור מראהו של הקיבוץ.

בשנה הקרובה אנחנו עתידים לקלוט לחברות 
מלאה בקיבוץ להב 54 משפחות חדשות! 

מדובר במעל ל-100 חברים חדשים, שיצטרפו 
לחברי הקיבוץ הקיימים וכמעט יכפילו את מספר 

החברים בקיבוץ. 

ועדת הקליטה שלנו פועלת במרץ ובשיתוף פעולה 
עם יתר הוועדות השונות בקיבוץ, כדי לאפשר 
קליטה נעימה ורכה לחברים החדשים ולהכין את 

קיבוץ להב – קליטה: אתגר והזדמנות

פורמלי מנוסה ומקצועית. אנו פועלים לשיתוף 
הנקלטים בחשיבות שאנו מייחסים לחינוך הבלתי 
פורמלי, מטרותיו וערכיו. מתוך כך, השנה, לאחר 
פעילות  לקיים  חזרנו  שנים,  ארוכת  הפסקה 
במסגרת שנת בר מצווה. הורים וחברי קיבוץ ותיקים 
וחדשים חברו יחד להוביל את הפרויקט ומשתתפים 
בו גם הילדים שטרם עברו להתגורר בקיבוץ. אנו 
משתפים את בני המצווה בהיסטוריה של הקיבוץ, 

במורשתו ובערכיו.

לצד זאת, אנו עוסקים בהכנה וארגון של מבני 
החינוך לקראת הקליטה. אנחנו נערכים לקליטה 
מיטבית של הילדים למסגרות החינוך השונות - בית 
התינוקות, פעוטון, גנון, גן ומסגרות החינוך הבלתי 

פורמלי. 

גם בתחום התרבות הגדלנו השנה את המשאבים, 
מתוך תפיסה הרואה את התרבות ככלי לחיבור 
בין אנשים. כבר עתה, עוד לפני שעברו להתגורר 
בקיבוץ, אנו מזמינים את הנקלטים החדשים להגיע 
ולהשתתף בכל האירועים והחגים המתקיימים 
בקיבוץ. גם ועדת הרווחה התרחבה ועוסקת היום 
בתחומי פעילות רבים ומגוונים. חשוב לנו בלהב 
לשמור על ערכי הליבה של הקיבוץ והקהילה 
ועל מוסדותיהם: חדר האוכל, המרפאה, פעילות 
תרבותית, רווחה וחינוך. לאור זאת, דואג הקיבוץ 
לתקצב ולפתח את הענפים ולוודא את המשך 

קיומם. 

פנים  מתיחת  הקיבוץ  עובר  הפיזי  במישור  גם 
מרעננת. אנחנו בעיצומם של פרויקטים משמעותיים, 
הכוללים בנייה של קריית ספורט, מועדון קהילתי, 
עבודות גינון משמעותיות במרכז הקיבוץ ובאזור 
חדר האוכל ובנוסף לכך, הכנת תוכנית אב לכל 

התשתיות בקיבוץ.

אין ספק שלקחנו על עצמנו בקיבוץ להב את 
אתגר הקליטה ומינפנו אותו להזדמנות לפיתוח 

ולהתחדשות.

תדהר  ו  תאשור  ו  שומריה  ו  שובל  ו  נבטים  ו  הנגב  משמר  ו  להב  ו  כרמים  ו  חצרים  ו  דביר  ו  בר  גבעות  ו  ברוש  ו  קמה  בית 

www.bns.org.il 253 ו אפריל 2018 ו  עיתון המועצה האזורית בני שמעון ו גיליון מס' 

פגש ממקו

ז'ה טם רונית אלקבץ – על 12
אופנה, שיק, קולנוע וכוח נשי מטפלים פה – המרכז לטיפול משפחתי-8

זוגי התחדש לאחרונה. שווה לכם לבדוק עושים טוב – הרבה מעשים 6
טובים התקיימו במועצה ביום 

המעשים הטובים

 

 חירות

 !חג חירות שמח

 צריך גם קצת
 

 שמש

 "ופרח קטן.

 .לא מספיקזה  לחיות בלבד"  

 המועצה האזורית בני שמעוןסיגל מורן ומ

 הנס כריסטיאן אנדרסון  
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חדשות / נועה זמסקי

מה קורה
ישיבת מליאת המועצה - מרץ 

2018
בעקבות משבר ניהולי וכלכלי בגבעות בר ולאחר 
מספר דיונים בפורומים שונים ביישוב, התכנסה 
והחליטה   4.3.18 ראשון,  ביום  המועצה  מליאת 
להעביר למועצה את האחריות לניהולם של מרבית 
השירותים ביישוב, למעט ניהול הגיל הרך, שלגביו 
יתנהל דיון נפרד בחודש הבא, לאחר שתתקבל 

החלטה ביישוב לגבי עמדתו בנושא זה. 
באסיפה שנערכה ביישוב לפני כינוסה של מליאת 
ראשת  מורן,  סיגל  של  בהשתתפותה  המועצה, 
המועצה, החליטו תושבי היישוב להעביר את כל 
החברתי  החינוך  ואת  המוניציפאלית  הפעילות 
לניהולה של המועצה. לגבי מערכת החינוך בגיל 
הרך, המקור העיקרי לגרעון הכספי של היישוב, 
התנהל ויכוח סוער והוחלט לבדוק חלופות שונות 

לגבי אופן ניהולה של המערכת.
"האסיפה שקיימנו בגבעות בר היתה טובה, מכובדת 
ותרבותית והדיון היה משמעותי ואיכותי", מסרה 
סיגל. "בדברים שנאמרו היה הרבה טעם. באסיפה 
הצגנו את 'מודל נבטים', שעל פיו הניהול נמצא בידי 
המועצה, אבל האגודה גובה מכל תושב סכום חודשי 
נוסף, שבאמצעותו היא מקיימת פעילות בתחומי 
התרבות והחברה. רוב הדיון התמקד בנושא החינוך 
ובתחום החינוך התמקד הדיון בחששות מהעברה של 
מערכת הגנים ומעונות היום לידי המועצה. הדגשנו 
בפני התושבים כי המועצה אינה יכולה לגבות כספים 
מעבר לקבוע בחוק ולכן אינה יכולה להוסיף תקנים 
מעבר למה  שקיים היום. במהלך הישיבה הצעתי 
להשעות את תחום הגיל הרך ממסגרת ההחלטה 
למשך חודש. במהלך החודש  נגבש חלופות שונות 
לניהול מערכת הגיל הרך והנושא יעלה להצבעה 
נפרדת. הבהרתי לתושבים שלמליאה יש סמכות 
להאציל ולקחת סמכויות וכי החלטת היישוב נועדה 
להביא לידיעת המליאה את רצונם של התושבים."

בסיום חלק זה של הדיון, אישרה המליאה המרה 
של 300 אלף ש"ח נוספים מתקציבי הפיתוח של 
היישוב, כסיוע בכיסוי הגרעון וסגירת הפער התזרימי 

בחודש הקרוב.
מליאת המועצה אישרה הסכם עקרונות להקמת 
אזור  שבע.  תל  עם  בשותפות  תעסוקה  אזור 
התעסוקה ישתרע על כאלף דונם בין תל שבע 
לנבטים. על פי הסכם העקרונות, תנהל החברה 
הכלכלית של בני שמעון את הליך התכנון וההקמה 
של אזור התעסוקה בתשלום חודשי קבוע, שיועבר 
מתל שבע ולאחר שיוקם אזור התעסוקה, תתחלק 
הארנונה בין שתי הרשויות. "זהו אותו העיקרון כמו 

באזורים המשותפים האחרים", אמרה סיגל. "שיתוף 
הפעולה יניב 50% מהכנסות הארנונה לכל אחת 

מהרשויות וזה טוב לכולם."
מליאת המועצה אישרה גם הקמת חברה משותפת 
עם רהט לקידום תיירות וחקלאות. החברה תאפשר 
לקדם פרויקטים משותפים עם יזמים בדואים ובכך 
ליהנות בעקיפין מתקציבים ייעודיים המעודדים שיתוף 
פעולה בין המגזרים. החברה תוכל לממש רעיונות 
שונים, כמו פעילות תיירות במשטרת הרוכבים, 

מכלאות צאן ועוד.
בנוסף לכך, אישרה המליאה נוהל ערעור על חיובים 
עבור שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב. 
ניצן דואניאס, מנהל מחלקת המים והביוב, הסביר 
במקרים  הקלות  מתן  יאפשר  החדש  הנוהל  כי 
מיוחדים, דבר שלא התאפשר עד היום. עוד אישרה 
המליאה לקיחת הלוואה בסך כ-15 מיליון ש"ח לצורך 
התחברות למט"ש )מרכז טיפול שפכים( רהט ואת 
הארכת תוקפו של חוק העזר לשמירה עד סוף 

שנת 2019. 
המליאה אישרה תב"ר )תקציב בלתי רגיל( כסך 
כמיליון ש"ח מתקציבים שגויסו מהטוטו ומפעל הפיס 
לשיפוץ אולם הספורט בקיבוץ חצרים, המשרת גם 
את בית הספר "נווה במדבר", כחצי מיליון ש"ח לריבוד 
כבישים והסדרי בטיחות במושבי יחדיו, כ-250 מיליון 
ש"ח להסדרת הכניסה לקיבוץ להב ו-200 אלף ש"ח 

להעתקת הגדר ההיקפית בשומריה.

מנאות חובב לדודאים 

אביבית לב שריד מכרמים, בעלת תואר ראשון ושני 
בתקשורת מאוניברסיטת בן גוריון בנגב, תעודת 
הוראה ותעודה בעריכה לשונית, התמנתה בימים אלו 
לתפקיד מנהלת מרכז המבקרים בפארק המחזור 

והחינוך הסביבתי של הנגב – "דודאים".
אביבית עוסקת מזה שנים בתחומים של סביבה 
והסברה וניהלה במשך 8 שנים את מרכז המבקרים 
בפארק האקו-תעשייתי "נאות חובב", שם עסקה 
בהסברה, שיווק, פיתוח תוכן והדרכה בתחומים: 
קיימות, כימיה, תעשייה ופיתוח הנגב. היא מרצה 
באוניברסיטת בן גוריון בתחומים של כתיבה עסקית 
ועריכה לשונית ובמכללת קיי בתחומים של אוריינות 

אקדמית.

על עסקים ותקשורת

כ-70 בעלי עסקים מהמועצה והסביבה הגיעו 
"כיצד  רוזן  עדי  של  הרצאתה  את  לשמוע 
להתפרסם בכלי התקשורת בלי לשלם שקל". 
חדוה גבריאל, מנהלת תחום היזמות במועצה, 
בעלי  מאד.  גבוהה  "ההיענות היתה  מסכמת: 
העסקים מכל הסביבה פעילים ונכונים להתפתח 

ולהתקדם כאן, באזור שלנו."

מה קורה בחינוך
יריד אביב ב"יובלי הנגב" / נטלי 

סיני

חג.  ספרנו  בית  לבש   ,16.3.2018 שישי,  ביום 
תלמידי בית הספר והוריהם הגיעו ליריד מרשים 
ובו שלל פעילויות מגוונות שהכינו תלמידי  שכבה 
ו' והוריהם. קהילת בית הספר נהנתה מהפעלה 
בהובלת מוזיאון המדע בנושא "מגלים וממציאים", 
הרצאה בנושא חשיבה חיובית, דוכני יצירה, ציורי 
קריקטורות, חנות יד שנייה, דוכני מזון, פיתות עם 
לבנה, מכירת עוגות ותוצרת חקלאית, קוסמטיקה 
טבעית, הכנת תיונים מצמחים, מכירת צמחים ועוד. 
ההורים תרמו מזמנם ומכשרונם להצלחת היריד 
ונהנו מאוד מיום זה. תודה רבה לכל העוסקים 

במלאכה. חג אביב שמח לכולם !

בתי הספר רוקדים

ביום רביעי, 14.3.18, התקיים בבאר שבע כנס 
"בית ספר רוקד", שבו השתתפו בתי הספר "נווה 
במדבר" ו"ניצני הנגב". בכנס, המתקיים אחת לשנה, 

השתתפו כ-30 בתי ספר מכל אזור הדרום.
במהלך השנה לימדו נירית סימון ודורית דמרי 
את הילדים ריקודי מעגל ושורות והילדים רקדו 
ריקודים אלה במסגרת הכנס. זה היה יום מרהיב, 

שמח ומיוחד.

 
מה קורה ותיקים

בית גיל-עד / ענת הורביץ, מנהלת 
בית גיל-עד

המפגש האחרון

המפגש האחרון חוגג 100 לרגל גיסר
גיל-עד את  בבית  חגגנו   ,18.3.18 ביום ראשון, 
המפגש האחרון עם תלמידי כיתות ט' מ"מבואות 
הנגב". זו היתה חגיגה מהולה בעצב. הוותיקים 
ובני הנוער בקשו עוד מפגשים וחבל שהם נגמרו 

מהר כל כך.
בעזרת מצגת שהכינו תלמידי "מבואות הנגב" ראינו 
בתמונות ובצליל את כל הפעילויות שחווינו בששת 
המפגשים, בירכנו וסיפרנו מה הרגשנו במפגשים, 
כיצד ידעו בני הנוער לכבד את הוותיקים, התעניינו 
והקשיבו, כמה חשובים, משמחים ומשמעותיים היו 
המפגשים עבור הוותיקים וכמה מעניין ומרתק היה 
לבני הנוער להכיר את הוותיקים ולשמוע על חייהם. 
יש לנו כאן שתי קהילות שונות, שמוצאות שפה 

משותפת ללמידה משותפת ולחוויות מקרבות. 
במסגרת המפגש חגגנו יחד יום הולדת 100 לרחל 
גיסר ממשמר הנגב. רחל נולדה במרץ 1918 בפולין, 

השישית מבין 7 ילדים. אביה ייצר כפפות ואימה 
טיפלה בילדים. במלחמת העולם השנייה ברחה 
המשפחה מהגרמנים לגבול רוסיה והגיעה לסיביר. 
בינואר 1949 עלתה רחל לארץ, התחתנה והביאה 
לעולם שני ילדים. לפני כחמש שנים הגיעה רחל 
למשמר הנגב להתגורר ליד בתה יהודית זלצמן, 

חברת הקיבוץ.
רחל מלאת מרץ, הומור וחיוניות ומוסיפה מאוד 
לנוף האנושי בבית גיל-עד. מזל-טוב לרחל ועוד 

שנים של בריאות טובה!

מה קורה בחינוך החברתי
המעגל האישי שלי

ביום חמישי, 15.3.18, התקיימה בכרמים המשימה 
השנייה במסגרת שנת המצווה לבנות ובני המצווה 
במועצה: "המעגל האישי שלי – אני והמשפחה". 
"קיימנו פעילויות שעסקו בקבלת החלטות, סדרי 
עדיפויות, במה אני מאמין ובמה אני מתגמש", 
מספרת טל שם-טוב, רכזת ההדרכה במועצה. 
"עשינו הפסקה לארוחת ערב טעימה שהוכנה 
זה  בשלב  רב-פעמיים!  בכלים  והכל  בפויקה 
הצטרפו ההורים לפעילות של הורה-ילד. לאחר 
משימה קבוצתית ומשימה אישית, קיימנו שיח עם 
ההורים על הפעילות. תודה גדולה לכרמים על 
האירוח ובמיוחד לחיים יצחקי, על הכנסת האורחים 
במתחם האוהל המדהים. היה מרגש ומצחיק ונוצר 

חיבור מצוין ומשמעותי בין היישובים."

מאייתים  החברתי  במרכז 
התנדבות / הגר יד-שלום, מנהלת 

המרכז החברתי

מהמרכז  בנות  כ-20  יצאו   ,19.2.18 שני,  ביום 
החברתי ב"מבואות הנגב" להתנדב בפנימיית "העוגן 

הקהילתי" בבאר שבע. הבנות עזרו לחניכי הפנימייה 
בהכנת התפאורה לאירוע פורים בפנימייה. 

בהמשך אותו יום התקיימה במרכז החברתי תחרות 
איות בהובלת "ועדת מרק" של המרכז החברתי. 

בגביע האיות זכתה בר גורן מקיבוץ בית קמה.

מדריכים עם סוסים

ביום שישי, 23.2.18, התקיים פורום מיוחד למדריכי 
הנוער בשילוב עם "חוות יערה" בתאשור, בהדרכתם 
של רותי זכריה ורועי רפופורט. במהלך הסדנה, 
שבה השתתפו מדריכי הנוער ממשמר הנגב, גבעות 
בר, כרמים ולהב, זכו המדריכים לפעילות ייחודית 
ומיוחדת עם סוסי החווה, למדו מעט על הסוסים 

והרבה על עצמם.

מוטלים בספק

ביום רביעי, 28.2, יצאו בני הנוער של המועצה 
למתחם "יס פלאנט" לאירוע הקרנה פרטי, טרום 
בכורה, של הסרט הישראלי זוכה הפרסים "מוטלים 
בספק". אחרי ההתרגשות והטלטלה שעברו בזמן 
הצפייה בסרט, זכו בני הנוער למפגש מרתק עם 
במאי הסרט, אלירן אליה, ושחקן ראשי בסרט, אדר 
חזאזי גרש, שסיפרו על העבודה המורכבת על 
הסרט, המבוסס על אירועים אמיתיים וענו על כל 
השאלות שהעלתה הצפייה הטעונה והמרגשת 

בסרט. בהחלט חוויה קולנועית מדהימה!
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 מעשים טובים בבני שמעון 
נועה זמסקי

 מטפחים את ותיקי יחדיו 

 עוגות, ממתקים וחיילים 

במסגרת יום המעשים הטובים התארגנו ילדי 
פינה  לשיפוץ  יחדיו  במושבי  המיוחד  החינוך 
המושבים.  לוותיקי  בוקר  לארוחות  פרחונית 
הילדים חידשו ורעננו את אדניות הפרחים, פרשו 
שטיח מדשא סינתטי ויצרו פינה נעימה עבור 
הוותיקים. בסיום עבודות השתילה הצטרפו מספר 
ילדים לשיעור ההתעמלות של הוותיקים, התעמלו 

איתם וסייעו להם.

ביום שני, 12.3.18, במסגרת שבוע המעשים הטובים, חילקה קבוצה 
מוותיקי מושבי יחדיו, המתנדבת מזה 15 שנה בבסיס שפיפון, עוגיות 
ידי הוותיקים,  לחיילים. העוגיות והמאפים נאפו במועדון יחדיו על 
נוער הפועלים במסגרת המפעל החינוכי "מסע  בני  בסיועם של 
ישראלי".  במסגרת הפעילות הגיעו המתנדבים, בלווי הגורמים המלווים 
בצבא ומיכל עובדיה, רכזת ההתנדבות במועצה, למטווחים שבהם שהו 
החיילים. המתנדבים סיפרו על פעילותם בבסיס, ברכו את החיילים 

וחילקו עוגיות. המפגש היה מרגש במיוחד.
ביום רביעי, 14.3.18, קבוצת מתנדבים ותיקים משובל, משמר הנגב, 
בית קמה דביר ולהב, המתנדבים מזה 15 שנה בבסיס שפיפון, חילקו 
ממתקים וברכות מילדי הגנים בקיבוצים בבסיס שפיפון. הממתקים 
והברכות חולקו לחיילים, ששהו באימון שוטף במטווחים ולאנשי הסגל 
והמפקדה במשרדי הבסיס. המתנדבים ברכו את החיילים והביעו 

הערכה והוקרה לפועלם. 

 פינת ישיבה לקהילה בכרמים 

 ילדי הגנים התארחו ב"ניצני הנגב 

 פרחים ותבלינים בחורה 

 הייטק בבית גיל-עד 

ביום המעשים הטובים נרתמו בני הנוער של כרמים 
והכינו פינת ישיבה לקהילה בסמוך לכלבו של 
הקיבוץ במקום זה  מתכנסת הקהילה מדי יום 
ראשון, בשעת פתיחת הכלבו. בני הנוער ניקו וסידרו 
את האזור, הכינו אדניות מצמיגי מכוניות, בנו ספסלי 

ישיבה וצבעו ספסלים קיימים. 

גני  "ניצני הנגב" בבית קמה אירח  בית הספר 
ילדים ביום המעשים הטובים. הילדים הנרגשים 
זכו להשתתף בשיעורי התעמלות ואמנות ועבדו 
בחממה בהכנת עציצים אישיים לבית. בהמשך 
היום התנסו הילדים בלימוד משותף עם ילדי כתה 

א' ובסיום זכו למופע אקרובטיקה ותיפוף.

אנשי מחלקת החינוך החברתי במועצה וחנה 
רוטבלט, מנהלת מחלקת הגיל הרך, סייעו בהקמה 
ילדים בחורה  בגן  ותבלינים  פינת פרחים  של 
במסגרת יום המעשים הטובים, שהתקיים ביום 
שלישי, 13.3.18. זו השנה השנייה של שיתוף פעולה 

פורה עם אנשי החינוך הרך בחורה.

ענת הורביץ, מנהלת בית גיל-עד
במסגרת יום המעשים הטובים הגיעו לבית גיל-עד 20 עובדים מחברת 
"מורפיסק" לאבטחת מידע בבאר שבע לצביעה של שני אולמות 

המועדון. זה היה מבצע מאתגר במיוחד.
הצוות של בית גיל-עד - דפנה דגן, סילביה בלושטיין וענת הורביץ, הכין 
את האולמות לעבודה. אילן עטר המופלא ואילן יונה, אנשי צוות תחזוקה 
מהמועצה, סתמו חורים בקירות ועובדי "מורפיסק", בניהולו של המנכ"ל 
רונן, השלימו את המלאכה. הם הכינו את הקירות לצביעה, צבעו אותם 
בשתי שכבות ולאחר מכן ניקו את הרצפה וכל מה שהתלכלך והרכיבו 

בחזרה את הווילונות והשקעים. 
הם היו מופלאים ואנחנו מודים להם מאוד על ההתנדבות והבחירה בנו 
ועל הביצוע המושלם. אנחנו פינקנו אותם במזון ושתייה ולסיום חילקנו 
להם כובעי  חם-צוואר מתוצרת בית גיל-עד. תודה ענקית לעמותת "רוח 
טובה", שמארגנת את היום הזה, חיברה בינינו לבין חברת "מורפיסק" 

ותרמה את כל הציוד והצבע.
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לגרושים  קבוצה  במועצה  נפתחה  לאחרונה 
ופרודים בשנתם הראשונה, בהנחייתה של מטפלת 
משפחתית מוסמכת. מטרת הקבוצה היא לסייע 
לתושבי המועצה שנפרדו במהלך השנה האחרונה 
מבני זוגם להתמודד עם המציאות הטרייה, מתוך 
הבנה שהשנה הראשונה היא קשה ומבלבלת. 
המרכז  במסגרת  נפתחה  התמיכה  קבוצת 
לטיפול משפחתי-זוגי במועצה. המרכז נפתח 
2001, אבל לאחרונה  זכה לחדרי  כבר בשנת 
טיפולים חדשים ומסבירי פנים בבניין החדש של 
האגף לשירותים חברתיים במועצה. המרכז מספק 
מגוון שירותי טיפול מסובסדים למשפחות, זוגות 
ויחידים. בדצמבר האחרון נכנסה רינת גלילי מנירים 

לתפקיד מנהלת המרכז.

שירות ציבורי מסובסד
המרכז לטיפול משפחתי-זוגי הוא חלק מרצף 
השירותים שמספק האגף לשירותים חברתיים 
במועצה, המבקש להתאים את שירותיו לצרכים 
השונים של אוכלוסיית המועצה, ההולכת וגדלה. 
"האסכולה של טיפול משפחתי גורסת שלמערכת 
אדם  שבה  ראשונית  כמערכת  המשפחתית, 
חי, יש השפעה רבה על התפקוד של כל אחד 
מהפרטים במשפחה", אומרת רינת. "למשפחה 
 well-וגם על ה יש השפעה גם על התפקוד 

המרכז לטיפול משפחתי-זוגי במועצה מספק מגוון רחב של טיפולים לצרכים שונים במחיר מסובסד ובחדרים חדשים, 
נעימים ומסבירי פנים. רינת גלילי, מנהלת המרכז: "המרכז לטיפול משפחתי-זוגי נותן מענה לתושבי המועצה הנמצאים 

במשבר אישי, זוגי או משפחתי וזקוקים לסיוע."

      מטפלים פה 

נועה זמסקי

רבים  לכן,  כל אחד מהמשפחה.  being של 
מהסימפטומים הפרטניים ניתנים לטיפול על ידי 
המערכת המשפחתית ואצלנו גם הטיפול בפרט 

נעשה בראייה משפחתית."

כבר מהיום שבו נפתח המרכז הוא מהווה, ברמה
התפיסתית, חלק מרצף השירותים הטיפוליים 
שהמועצה נותנת, מסבירה עידית אטינגר, מנהלת 
האגף לשירותים חברתיים במועצה. "זהו רצף 
שירותים המיועד להתאים לצרכים השונים של 
תושבי בני שמעון וניתן על ידי אגף החינוך ועל ידי 
האגף לשירותים חברתיים. בבסיס העבודה שלנו 
יש עובד סוציאלי יישובי, הנמצא בכל יישוב, לטיפול 
ברמה הפרטנית- משפחתית וברמה המערכתית-

קהילתית. המרכז לטיפול משפחתי-זוגי עונה על 
הרצון לתת מענה מקצועי, לזוגות ולמשפחות, 

מעבר למה שנותן העובד הסוציאלי.

הבנת הצרכים בשטח
היתרון של המרכז לטיפול משפחתי-זוגי במועצה 
הוא כפול, מסבירה עידית. "יתרון אחד הוא מערכת 

מסובסדת שמספקת טיפול איכותי מוזל. היתרון 
השני הוא היכולת שלנו לראות את המערכת 
כולה - המסגרת האישית, הזוגית, המשפחתית 
וגם הקהילתית וכך לתת מענה משלים למשפחה 
שכל  מכיוון  שונות.  סוגיות  עם  המתמודדת 
המטפלים שלנו, הן עובדי המועצה והן המטפלים 
החיצוניים, בונים עם הזמן את ההבנה וההיכרות 
עם הקהילות שלנו, חלק מההבנה הקהילתית 

מסייע לנו לתת למשפחות מענה מדויק יותר." 

בבסיס הרעיון עומד הרצון לייצר תשתית של 
מענים מקצועיים, שיספקו סיוע שוטף לזקוקים 
לכך ולא רק להגיב בעת משבר. "זו תפיסה של 
מניעה", מסבירה עידית. "כשנותנים למשפחה 
מענה טיפולי, זה עוזר למשפחה לתפקד טוב יותר. 
בראייה שלנו, כרשות, אנחנו עוזרים הן לפרט, הן 
למשפחה והן לקהילה. בסוף גם המועצה במקום 

טוב יותר וגם הפרט." 

"המרכז לטיפול משפחתי-זוגי נותן מענה לתושבי 
המועצה הנמצאים במשבר אישי, זוגי או משפחתי 
וזקוקים לסיוע", אומרת רינת. "קבוצת ההשתייכות 
הראשונה של כל אדם היא המשפחה ורק אחר 
כך הקהילה או היישוב. תחושת שייכות היא משאב 
חוסן לאדם ולקהילה. "יש ערך מוסף לכך שתושבי 
המועצה יקבלו את השירות מהמועצה, לעומת  

האלטרנטיבה של מרכזים לבריאות הנפש או 
קליניקות פרטיות. אם התושב מקבל את הטיפול 
פה, הוא מרגיש את החיבור של האגף לשירותים 
חברתיים ושל הקהילה. זה מחזק את החיבור 
אותו  ומחזק  ולקהילת המועצה  שלו לקהילתו 

ואת הקהילה". 

הפנייה למרכז לטיפול משפחתי-זוגי, מוסיפה רינת, 
מסייעת גם לאגף לשירותים חברתיים בהבנה 
של הצרכים בשטח. "שירות כזה בתוך המועצה 
מאפשר ראייה מערכתית גם למטפל וגם לאגף 
עצמו. יש כאן גם היזון חוזר. אם יש בעיות רבות 
בנושאים מסוימים, האגף יכול למנף זאת לשירותים 
שיטפלו בבעיות שעלו מהשטח. המרכז מיועד לכלל 
התושבים ולא רק לאוכלוסייה המוכרת כנזקקת 
לשירותי הרווחה. כל אדם שנקלע למשבר במהלך 
חייו יכול לקבל מענה, כמו למשל קבוצת הפרודים 
שהוזכרה למעלה: הצורך בקבוצה עלה ממספר 
מטופלים שדיברו על הצורך בסיוע בהתארגנות 

בשנה הראשונה."

קושי בתקופת מעבר
הילדים  ולא מעט פעמים  זה משבר  "גירושים 
נכנסים למצבים משבריים בעקבות הגירושים, 
קונפליקטים  כשיש  הראשונה,  בשנה  במיוחד 
ומתח", מוסיפה עידית. "קבוצה כזו יכולה לסייע 
במניעה בשלב הכניסה למשבר, באמצעות מתן 

כלים להתמודדות.

לעלייה  הביא  במועצה  האוכלוסייה  גידול  גם 
במספר המשפחות הנמצאות בתקופת מעבר. יותר 
ממחצית מהמשפחות המתגוררות היום במועצה 
עברו אליה בעשור האחרון. מצב של מעבר הוא 
מצב משברי ואנחנו יודעים שמצב משברי משפיע 
על תפקוד המשפחה וגם על הסביבה, לעיתים 
בצורה עקיפה ולעיתים בצורה ישירה. כשמשפחה 
נמצאת במצב טוב, היכולת של התושב לתרום 

לקהילה היא אחרת לגמרי. לכן אנחנו מטפלים 
לא רק בפרטים, אלא גם בקהילות. יש כאן רצף 

של טיפול."

"המטפלים של המרכז לטיפול משפחתי-זוגי הם 
גם מטפלים משפחתיים בתוכנית להב"ה, שהיא 
תוכנית לטיפול ומניעה בילדים ובני נוער במצבי 
סיכון. זה אותו הצוות", מסבירה עידית. "מכיוון שהכל 
נמצא תחת קורת גג אחת, בניהולה של רינת, יש 
חיבור בהסתכלות כוללת. יכול להיות מצב שבו 
מישהו מתחיל בתוכנית להב"ה ולאחר מכן עובר 
לטיפול במרכז. במסגרת תוכנית להב"ה אנחנו 

יכולים לסייע לילדים ובני נוער המתקשים במילוי 
משימות הגיל שלהם. מרבית הילדים ובני הנוער 
בתוכנית אינם במצבי קצה. הם מראים סימנים 
לתוכנית  להכניס  פריווילגיה  יש  ולנו  מדאיגים 
משמעותית כל כך ילדים שמדאיגים אותנו ולעשות 
איתם עבודה משמעותית. לכן זו מניעה. התוכנית 
שלנו ייחודית בכך שהיא נותנת גם מענה משפחתי 
ולא רק מענה לילד ולנוער, מכיוון שאנחנו מאמינים 
שלמשפחה יש מקום מרכזי בחיי הילד ולכן הדרך 
הטובה ביותר לעזור לו היא לעזור למשפחתו." "זו 

תוכנית ייחודית שלא נמצאת באף מועצה אחרת 
בפורמט הזה", מוסיפה רינת. "תוכנית שמסובסדת 
על ידי המועצה, היישובים ובעיקר על ידי משרד 
הרווחה. זה קרדיט ענק למועצה כשהיא מחליטה 
להציב את הילדים והנוער במקום מרכזי בסדר 

העדיפויות שלה."

חדרים מרווחים
רינת גלילי נכנסה לתפקידה כמנהלת המרכז 
"נעשתה חשיבה באגף כיצד   .2017 בדצמבר 
להשתמש בתשתית שנבנתה כאן לטובת כלל 
תושבי המועצה" אומרת רינת. "היו כאן טיפולים 
לפני שהגעתי, אבל אנחנו רוצים להרחיב את 
ההיצע הקיים." היא ד"ר לעבודה סוציאלית, חברת 
קיבוץ נירים. מטפלת ומדריכה מוסמכת לטיפול 
זוגי ומשפחתי. לפני 15 שנים הקימה את המרכז 
בין השנים  הטיפולי במועצה האזורית אשכול. 
2007-2011 כיהנה כמזכירת קיבוץ נירים והובילה 
את תהליך השינוי שעבר הקיבוץ בשנים אלה ובשש 
השנים האחרונות שימשה כמנהלת אגף חברה 

הזו  התקופה  "כל  הקיבוצית.  בתנועה  וקהילה 
המשכתי לטפל ולהדריך", היא מספרת. "כשסיימתי 
את הקדנציה בתנועה הקיבוצית, נעניתי לאתגר 
שעידית הציגה בפני - לנהל את תוכניות המניעה 

במועצה ואת המרכז הטיפולי." 

לפני מספר חודשים עבר המרכז לחדרים חדשים 
במבנה החדש של האגף לשירותים חברתיים. 
"המבנה מאפשר מקסימום פרטיות לאנשים", 
אומרת עידית. "זה מקום מכבד, נעים ומזמין. אנחנו 
רגישים מאוד לעלייה בצורך של אנשים בפרטיות." 

תהליך הכשרה ארוך
רוב המטפלים במרכז עברו תהליך ארוך מאוד 
של הכשרה והסמכה לטיפול משפחתי. תהליך 
ההסמכה לטיפול משפחתי כולל לימודי תעודה <<

מכיוון שהמרכז פועל ללא מטרות 
רווח, אנחנו יכולים לספק זאת 

במחירים זולים מאוד יחסית לשוק.

 "למשפחה יש השפעה גם על 
התפקוד וגם על ה-well being של 

כל אחד מהמשפחה".

"כשנותנים למשפחה מענה טיפולי, זה 
עוזר למשפחה לתפקד טוב יותר. בראייה 
שלנו, כרשות, אנחנו עוזרים הן לפרט, הן 

למשפחה והן לקהילה. בסוף גם המועצה 
במקום טוב יותר וגם הפרט." 
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מקומפגש לבריאות / רונה פויירינג, רכזת בריאות

ליעד דרור

מאז שהפכנו להיות הורים, השתנו אצלנו דברים 
רבים וביניהם גם השינה שלנו. פעם, השינה בכלל 
לא הטרידה אותנו. אהבנו לישון והרבה! כיום, 
האהבה לשינה עדיין ישנה ורק שעות השינה 
הפכו למצרך נדיר, שקשה מאוד להשיגו. מאז 
שהפכנו להורים, התחלפה השינה בעייפות, 
בתסכול ובחשש מפני הערב שעתיד להגיע 
והלילה הלבן הצפוי לנו והפכה לנושא החם 

ביותר בשיחות הסלון. 

השינה היא בעלת חשיבות רבה עבורנו כמבוגרים 
ומשפיעה על מגוון תחומים בחיינו - על התפקוד 
בבית ובעבודה, הטיפול בילדים, הזוגיות והחברים 
וכמובן על עצמנו כבני אדם. חוסר שינה גורם לנו 
להיות קשובים פחות, מרוכזים פחות, רגועים פחות 
וסבלניים פחות לסביבה. כתוצאה מכך, אנחנו 
מוכנים לעשות כמעט הכל )הרדמה על הידיים, 
במנשא, בעגלה, עם בקבוק, בהנקה, בנסיעה 
ועוד...( וכל זאת כדי לזכות בכמה דקות של שינה.

כשם שהשינה חשובה עבורנו, המבוגרים, היא 
חשובה כפליים עבור ילדינו. בנוסף לכל האמור 
שלנו  הילדים  גדלים  השינה  במהלך  לעיל, 
ומתפתחים, מופרש הורמון הגדילה והשינה אף 

מסייעת בהתפתחות מערכת החיסון שלהם.

מי מאתנו לא שמע מסביבתו משפטים כגון "עד 
החתונה זה יעבור", "בצבא הוא כבר לא יישן אתך", 
או "בסוף כולם ישנים"? אך האם זה באמת כך?

הירדמות עצמאית היא מיומנות שניתנת ללמידה, 
אך בדיוק כמו כל דבר אחר, עלינו, ההורים, ללמד 
והמסוגלות  היכולת  זאת.  לעשות  ילדינו  את 
הפיסיולוגית להירדמות עצמאית קיימת בילדינו 
כבר מגיל 5 חודשים בערך )יש גם ילדים שישנים 
ברציפות עוד קודם לכן, אך הם המיעוט(, אך אם 
לא נלמד אותם כיצד לעשות זאת ובינתיים נעשה 

בדיוק ההפך ונקנה להם הרגלי שינה אחרים, 
שייצרו אצלם תלות בנו, ההורים, רובם  לא יצליחו 

לעשות זאת בעצמם.

ולכן חשוב לזכור: המצב שבו אינכם ישנים בלילה 
מכיוון שאתם הורים לתינוק או לילד, איננו גזירת 
גורל. לרוב, הרגלי השינה לא יגיעו לילד מעצמם 
וגם לא יחלפו מעצמם. קשיי שינה התנהגותיים 

ניתנים לשינוי ותלויים בנו, ההורים. 

בעקרונות  שימוש  שבאמצעות  מאמינה,  אני 
הנכונים ובליווי נכון, אפשר ללמד את הילדים שלנו 
להירדם בצורה עצמאית וכך, אם יקומו במהלך 
הלילה, הם יוכלו לחזור לישון בכוחות עצמם, ללא 

תלות בנו, ההורים. 

הנה כמה כלים שיעזרו לכם להקנות לילדיכם 
הרגלי שינה טובים ובריאים:

.1.
הכינו את הילד )בכל גיל( לפני כל שינוי, על מנת 

שיידע מה עומד לקרות.

.2.
הקנו את הרגלי השינה כחלק מתהליך הדרגתי 
ולא בבת אחת. כך מתפתחת אצל הילד למידה, 
שנותנת לו הרגלים לחיים. התהליך מאפשר לילד 
להסתגל ולרכוש ביטחון והרגלי השינה יוטמעו 

בו לתמיד.

.3.
העבירו לילד מסרים ברורים. מאבקים שבסופם ויתור 
מבלבלים את הילד והופכים את שעות הערב לשדה 
קרב, שבסופו לרוב הילד מנצח. עקביות, נחישות 

ואמונה בהצלחת התהליך יביאו לשינוי המבוקש.

.4.
הימנעו מהרדמת הילד בעזרתו של גורם תלות 
חיצוני. עם הזמן, הילד יפתח עמידות לאותו גורם 
והדבר יגרום להארכה של משך ההירדמות, עלייה 
במספר היקיצות והתפתחות "חלונות" של ערות 

במהלך הלילה.

 .5
הימנעו מלספק לילד גורמי הפתעה - כל דבר 
לא צפוי, סטייה מהדרך שבה התחלנו, או משהו 
שלא נעשה מרגע ההתעוררות. הפתעות כאלה 
עלולות לגרום לילד בלבול. הוא יצפה להן ואף 

ידרוש אותן בעתיד.

 .6
היענו בצורה תמידית לבכי של הילד. הילד מתקשה 
להירדם בכוחות עצמו, כי לא קיבל כלים נכונים. 
גם לילד קשה עם התלות שלו בהוריו ובגורמים 
חיצוניים והוא מבטא את הקשיים באמצעות בכי. 

לכן חשוב להיענות לו. 

בהצלחה!
שלכם,

ליעד דרור, יועצת שינה לתינוקות ולילדים. 
טלפון: 052-4764306.

והנה ספוילר קטן: בקרוב אעביר הרצאה בנושא 
שינה של תינוקות וילדים יחד עם חברותיי היקרות: 
רעות פז ילנד - מטפלת ברפואה סינית, מומחית 
לטיפול בתינוקות ובילדים וניב גבאי - בעלת חנות 

קטנה ומיוחדת למוצרי פארם טבעיים.

 מתי בפעם האחרונה נהניתם   
.משנת לילה רצופה?

מועדון הוותיקים מזמין אתכם להשתתף בהאזנה להרצאות מעניינות בתחומים 
שונים ומגוונים.עוד לא מאוחר להצטרף וליהנות מהרצאות עד סוף יוני!

מועדון ותיקים

רפואת הרמב"ם 	 
אדם, תרבות וחברה באמנות הישראלית	 
מסעות ביעדים אקזוטיים 	 
מדע במכנסיים קצרים וסנדלים	 
קולנוע  	 
אישים שהטביעו חותם על דורם ולדורות	 
מוסיקה 	 
צבא וביטחון   	 
על אנשים ועל תקופות שונות בארץ 	 

ישראל
"בנוף המלים"	 

בעמ' 59 בחוברת תוכלו למצוא פרטים כלליים אודות התנהלות המועדון.

מוזמנים להתקשר אלי, לקבלת פרטים ולהרשמה. הסעות וכיבוד קל – מובטחים.
להתראות במועדון, תרצה - 052-8893964

־בחוברת הפנאי לוותיקי המועצה תוכלו למ
צוא את תכני החוגים החל מעמ' 68.
להלן החוגים שיתקיימו עד סוף יוני:

לטיפול משפחתי, הכוללים קורסים רבים ומגוונים 
בנושא ושעות רבות מאוד של הדרכה פרטנית 
והדרכה חיה )תוך כדי צפייה(. רק בסוף התהליך 
מטעם  הסמכה  המטפל  מקבל  הזה  הארוך 
האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי. על 
מטפל משפחתי-זוגי להיות בעל תואר שני במקצוע 
טיפולי כגון פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ייעוץ 

חינוכי וכדומה.

מלבד ההסמכה בטיפול משפחתי, יש במרכז 
מטפלים שלמדו טיפול באמנויות, טיפול זוגי בשיטת 
"אימאגו", העוסקת בתקשורת בינאישית בין בני זוג. 
טיפול מיני וטיפול בטראומה כולל EMDR, הטיפול 
הרווח היום בנפגעי טראומה, שהוכח כיעיל ביותר 

בתחום זה.

במסגרת המרכז פועלים היום 9 מטפלים, חלקם 
עובדי מועצה וחלקם "פרי-לאנסרים". לא כל 
הטיפולים הם טיפולים בהרכב משפחתי מלא. 
"חלק מהטיפולים הם פרטניים, אבל הראייה היא 
תמיד ראייה משפחתית כוללת", אומרת רינת. "אני 

שואפת להגדיל את מספר המטפלים בהתאם 
לביקוש שייווצר."

המבנה החדש כולל שלושה חדרים חדשים 
ומרווחים, המאפשרים טיפול באמצעים שונים, 
כמו קלפים טיפוליים, כתיבה יצירתית, דמיון 

קוגניטיבי-התנהגותי  )טיפול   CBT מודרך, 
ואמצעי   )Cognitive Behavioral Therapy

טיפול נוספים. יש גם חדר ובו מראה דו-כיוונית, 
המאפשר הדרכה והתייעצות לגבי הטיפול בזמן 

אמת. 
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רונית אלקבץ החלה את הקריירה שלה כדוגמנית 
והפכה לשחקנית, תסריטאית ובמאית מוערכת 
עבודתה  בשנות  הישראלי.  הקולנוע  בעולם 
התהלכה על שטיחים אדומים רבים וגילמה דמויות 
רבות. הדמויות שגילמה ואהבתה לבגדים ואופנה 
הפכו לאוסף של כ-500 פריטים בארונה ולבסוף, 
לתערוכה מיוחדת ושופעת סטייל. רונית שמרה 
והשמלות  כל הפריטים  בארונה בקפידה את 
שרכשה, עיצבה ועוצבו עבורה לאירועים מיוחדים.
כי  מספרת  קידר,  יערה  התערוכה,  אוצרת 
כשנכנסה לראשונה לארון הבגדים של רונית, 
נדהמה לגלות ארכיון מסודר של למעלה מ-500 
פריטי לבוש ואביזרים, שהמתינו לה עטופים בניירות 
משי ובסרט, שעליו כתובים שמו של המעצב, השנה 
שבה נלבשו וההפקה שבה צולמו. עוד בחייה הבינה 
רונית את כוחם של הבגדים שלבשה על שטיחים 
אדומים, בטקסי הענקת פרסים ובהפקות קולנוע, 
טלוויזיה ותיאטרון, אבל כעת מתברר שהיא הבינה 
גם את החשיבות של שימורם למען הדורות הבאים 

והמורשת.

 מקומפגש לסטיילשיק / הילה מלול יעקובי

הילה מלול יעקובי - מרצה וסטייליסטית אישית
תושבת קיבוץ דביר

052-5508580
shimuchic@gmail.com

 הילה סטיילשיק

לב
ל 

יכ
 מ

ם:
לו

צי

התערוכה מוצבת בשתי הקומות של המוזיאון 
ובמקביל לה מוצגים בימי הפעילות במעבדת 
רונית  של  ובבימויה  בכיכובה  סרטים  העיצוב 

אלקבץ. 
במרכז התערוכה מוצגים כ-200 פריטי לבוש, 
תכשיטים ואביזרי אופנה מארונה של רונית, כמו 
גם מהפקות שבהן השתתפה וכן תצלומי אופנה 
בהשתתפותה וקטעי וידאו מסרטים בהשתתפותה 
ובבימויה, לצד סרטונים שנוצרו במיוחד לתערוכה. 
כל הפריטים מונחים ותלויים ביצירתיות יוצאת 
דופן. כל פריט קיבל מקום של כבוד ומעביר את 

הסיפור שמאחוריו. 
התערוכה  את  לפגוש  ויצאתי  חברה  אספתי 
המדוברת. "יצירת מופת", כך הרגשתי כשרגלי 
דרכה במוזיאון לעיצוב. שני חדרים חשוכים, אך 
מלאי עוצמה והיטלי אור, המדגישים ונותנים ערך 
לכל בגד. שמלות התלויות מהתקרה מייצגות המון 
סטייל וייחודיות, בובות מונחות בתנוחות שונות, 
המביעות רגע קט של רונית עם הבגד, קטעי וידאו 
מהפנטים של סרטים שבהם שיחקה והפקות 

אופנה שבהן דגמנה וחלל מלא ברונית אלקבץ, 
על אף מותה. יצאנו לסיור מודרך בשתי הקומות 
וקיבלנו הסברים מדויקים על הדרך שבה נבנתה 
התערוכה, על החשיבה שמאחורי כל תצוגה ועל 
הבגדים וקטעי הווידאו המוקרנים. מדי כמה דקות 
נעצרה ההקרנה השוטפת ועל המסכים הוקרן 
סרט וידאו מרגש, המחייה את דמותה של רונית. 
הסרט צולם בשבוע האופנה בתל אביב בשנת 
2015 ורואים בו תצוגת אופנה, שבה מתהלכת 
רונית בשמלה צהובה גרנדיוזית שעיצב אלבר 

אלבז, יחפה ושמחה. 
בצאתי מהתערוכה הציפו אותי מחשבות רבות 
על חשיבותם של הבגדים בחיינו, על היכולת שלנו 
להביע את עצמנו בעזרת צבע הבגד, סוג הבד 
והגזרה, על הצורך שלנו לבלוט או ההפך ובעצם 

מי אנחנו ומה מביעים הבגדים שלנו?  
חוויה עוצמתית ומרגשת כאחד!

TIPשיק - השאירו ניצוצות קטנים בכל מקום 
שאתם הולכים.

רונית אלקבץ - פילמוגרפיה
ז"ל היתה שחקנית, תסריטאית  רונית אלקבץ 

ובמאית ישראלית מוערכת. 
היא החלה את הקריירה הקולנועית שלה ב-1990 

בסרט "המיועד".     
1992: השתתפה בסרטו של גידי דר "אדי קינג", 
שהשתתף בפסטיבל הקולנוע בלוקרנו וזכה בפרס 

השני.
1994: שיחקה את התפקיד הראשי בסרט "שחור", 

לצדה של גילה אלמגור.     
1995: כתבה והשתתפה בתפקיד הראשי בהפקה 
הצרפתית-ישראלית "צלקת", בבימויו של חיים בוזגלו. 

1996: שיחקה בסרטו של עמוס גיתאי "מילים".  
1997: שיחקה לצדו של אסי דיין בסרט הקצר 

"בן גוריון". 
2000: הופיעה בתפקיד אורח בסדרה "פלורנטין" 
והשתתפה בפרק בסדרה "סיפורים לשעת לילה 

מאוחרת". 

 Origine" 2001: השתתפה בסרט צרפתי בשם
contrôlée". באותה שנה שיחקה בסרטו של דובר 
קוסאשווילי "חתונה מאוחרת". על תפקיד זה קיבלה 

פרסים רבים ברחבי העולם.

2003: שיחקה בסרטו של עמוס גיתאי "עלילה" 
והשתתפה בסדרה "פרנקו וספקטור" לצדו של 

משה איבגי.

2004: שיחקה בסרטה של קרן ידעיה "אור". 
באותה השנה ביימה וכתבה יחד עם אחיה, שלומי 
אלקבץ, את סרטה הראשון כבימאית בהפקה 
צרפתית-ישראלית "ולקחת לך אשה". רונית גם 
שיחקה בסרט, שזיכה אותה ואת אחיה בפרסי 

הקהל והמבקרים בפסטיבל ונציה.

השתתפה בסדרת הדרמה   :2006-2007
"פרשת השבוע". במקביל שיחקה בהצגה "פירורים" 
בתיאטרון הבימה, על תפקיד זה היתה מועמדת 
לפרס התיאטרון לשחקנית הטובה ביותר. ב-2007 
כיכבה גם בסרט עטור השבחים "ביקור התזמורת" 
ובסרט האמנותי "ציון" של האמן הפלסטי ג'וזף 
דדון, בהפקה של מוזיאון הלובר בפריז ומוזיאון 

פתח תקווה לאמנות.

2008: יצא לאקרנים הסרט "שבעה", שכתבה 
וביימה יחד עם אחיה, שלומי אלקבץ. הסרט מהווה 

המשך של סרטם המשותף הקודם. 

2009: השתתפה בסרט "כלת הים", לצידם של 
דאנה איבגי ומוני מושונוב.                       

2011: שיחקה ב-3 סרטים; "לא רואים עליך", 
"מבול" ו"ציון ואחיו".     

2012: שיחקה בסרט הדרמה התיעודי "עדות", 
לצדו של מנשה נוי.     

"גט",  יצא הסרט השלישי בטרילוגיה,   :2014
שכתבה וביימה יחד עם שלומי אלקבץ. הסרט 
הוצג בפסטיבל קאן ובפסטיבל הקולנוע בירושלים 
וזכה לביקורות מצוינות. הוא זכה בפרס אופיר 
כסרט הטוב ביותר לשנת 2014 ונבחר לייצג את 

ישראל בתחרות "גלובוס הזהב".

רונית אלקבץ זכתה בפרסים רבים, בינלאומיים 
ומקומיים:

פרסי אופיר: 
1994: השחקנית הטובה ביותר, על משחקה 

בסרט "שחור".
2001: השחקנית הטובה ביותר, על משחקה 

בסרט "חתונה מאוחרת".
2007 : השחקנית הטובה ביותר, על משחקה 

בסרט "ביקור התזמורת".
בשנים 2002 עד 2005 זכתה בפרסים בפסטיבלים 
איירס  בואנוס  ולנסיה,  בהלסינקי,  בינלאומיים 

וסלוניקי ובפרס המבקרים האמריקאים.  

"אני מאמינה שלבגדים יש נשמה ורוח. לכן חשוב לי לטפל 
בהם יפה ולשחרר אותם בבוא העת, לאחר שעשו אתי דרך 
ארוכה. אני מאפשרת להם להתגלגל הלאה, כמו סיפור או 
סרט שצריכים להמשיך את חייהם." התערוכה "ז'ה טם, 
רונית אלקבץ" נפתחת שנה וחצי לאחר מותה של השחקנית 

ומוצגת במוזיאון העיצוב בחולון.

וולג'ין  פרס  את  קיבלה  ו-2007   2004 בשנים 
בפסטיבל הקולנוע בירושלים לשחקנית הטובה 
ביותר על תפקידיה בסרטים "אור", "ולקחת לך 

אשה" ו"ביקור התזמורת".

ביוגרפיה
רונית אלקבץ נולדה ב- 27.11.64 בבאר שבע 
להורים ילידי העיר אסואירה שבמרוקו, שעלו לארץ 
שנתיים קודם לכן. היא בת למשפחה בת ארבעה 
ילדים ואחותם של הבמאי שלומי אלקבץ והמדען 
יחיאל אלקבץ. רוב שנות ילדותה עברו עליה בבאר 
שבע. ב-1974 עברה המשפחה לקריית ים. בשנת 
1988 דגמנה את השמלות של אילנה אפרתי. 
מעולם לא למדה משחק באופן מקצועי. ב-27 
2010 נישאה לאדריכל אבנר ישר. במרץ  ביוני 
2012 נולדו לזוג תאומים, בן ובת. נפטרה ב-19 
51, לאחר מאבק ממושך  2016, בגיל  באפריל 

במחלת סרטן הריאות.

פרטים על התערוכה:
יום א' – סגור. 

 ימי ב', ד' - 16:00-10:00.
יום ג' - 20:00-10:00. 
 יום ה' - 18:00-10:00.

יום ו' - 14:00-10:00.
שבת - 20:00-10:00.

התערוכה פתוחה בחול המועד פסח, ביום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל וביום העצמאות ותינעל 

ב-30.4.18.
מס' טלפון לבירורים - 073-2151515

  ז'ה טם 
 רונית אלקבץ

ים
פר

 א
בן

שי 
ם: 

מי
לו

צי

ץ׳
בי

לו
בר

ת 
מי

 ע
ם:

לו
צי

גיליון מס. 253 אפריל 2018  | 1213 |  עיתון בני שמעון 



נקודת שוויון / עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים

יודעים מה צריך להגיד כדי להשלים  כולם 
נכון? פסח, מצה, מרור.  את מצוות הפסח. 
זהו, סיימנו. אפשר לקום. לא חייבים להמשיך 
לשבת, לאכול, לשיר ולריב )גם במשפחות הכי 

טובות(. אמרנו? יצאנו ידי חובה. 

ויש עוד מילים, קלישאות של פסח: אביב, חירות, 
שוויון. דברים שנגיד בלי להבין עד הסוף ובלי 

להתכוון להם באמת. 

אז זהו? סיימנו? 
נכון, זו המסורת, אבל מה דעתכם שהשנה נעשה 

את זה אחרת?

ליל הסדר עבר גלגולים רבים לאורך הדורות. 
במקרא פסח לא היה חג, אלא שם הקורבן, הזבח. 
כאשר התחילו במנהג הקורבן אחת לשנה, זכה 
המנהג לכינוי "פסח דורות" ועל כן, לא "חוגגים 
פסח" אלא "עושים פסח" – כמו שעושים קורבן. 

על האש, אתם יודעים...

ליל הסדר הוא גם גלגולה של מסורת הלניסטית: 
לתרבות  אופייני  ענק,  משתה  "הסימפוזיון". 
ההלניסטית, עמוס במזון ומשקה ומלווה בדיונים 
פילוסופיים תוך שתיית יין בישיבה, בניגוד לשתיית 
בעמידה.  הנעשית  הוללות,  תוך  לשכרה  יין 
בסימפוזיון השתתפו רבים, רבים מאוד וכולם 

בני אותה קבוצת שייכות: גברים חופשיים. 

עבדים ונשים לא השתתפו בסימפוזיון. כלומר, הם 
כן. הם הכינו את המשתה: ניקו, הכינו את המקום, 
בישלו, אפו, תיקנו וסידרו, אך בסימפוזיון עצמו לא 

השתתפו נשים וקולן לא נשמע. נשמע מוכר?

הזאת,  המסורת  מתוך  נולד  היהודי  הסדר 
שהדירה מתוכה חלקים גדולים מהאוכלוסייה. 
את הדיונים הפילוסופיים החליף סיפור יציאת 
מצרים והוכנסו בו אלמנטים חינוכיים של שוויון 
וחירות. אנחנו שותים יין בישיבה, בהסבה, כי זוהי 
דרכם של בני חורין. אנשים שאינם במנוסה יכולים 
להרשות לעצמם לשתות יין בישיבה. נשים מצוות 
לקחת חלק במצווה הזאת, מכיוון שגם הן נגאלו 

ממצרים. גם הן בנות חורין. 

בנות חורין, אבל עדיין, באורח פלא, סיפור ההגדה 

מלא חורים, פערים וחסרים ובכל פער או חוסר 
כזה מצויה אשה. 

בכל דור ודור חייב אדם
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים, אבל איך? איך תראה את עצמה 
אשה או בת כאילו היא יצאה ממצרים, כשבערב 
הזה, שגם היא מחכה ומצפה לו שנה שלמה, 
שבו מתכנס כמעט כל העם היהודי בכל העולם 
וללא הבדל כמעט מספר את סיפורנו כעם, היא 

איננה חלק ממנו? 

איך מדלג הסיפור בערב הזה בקלילות 
על חלקים מהותיים ומשאיר את הנשים 
בחוץ? איך סיפור שלם על הישרדות 
העם היהודי, שבאופן מובהק משויך 
לנשים, אינו מביא את סיפורן?  סיפור 
ההגדה שוכח לספר לנו על המיילדות, 
שמרדו בצו המלך ובזכותן המשיכו 
את חיי העם. הסיפור אינו מתעכב 
על בת פרעה, שהצילה וגידלה את 
משה כנגד צו אביה. הסיפור מרפרף 
בקלות דעת על סיפורה של מרים 
הנביאה, שסחפה בניגון את העם כולו 
לגאולה. ולא רק הן. סיפור ההגדה של 
פסח מושתת על מעשיהן של נשים, 
ובלעדיהן לא היתה  היסוד שלו  הן 
החירות הזאת שבה מתהדר הערב 

כולו, ובכל זאת, היכן הן?

אז גם נשים יצאו ממצרים, אבל בואו 
נודה באמת: לולא היו נשים בסיפור ההגדה, לא 
היתה לעם היהודי חירות ולמען האמת, לא היה 

עם. 

נשים דעתן קלה
לימדו אותנו תמיד שחווה היתה קלת דעת, אבל 
בואו נחשוב על זה שוב. נשים הביאו את הדעת 
לעולם כבר מסיפור אדם הראשון. חווה, האשה 
הראשונה, לא היתה צייתנית. היא ידעה שאסור, 
אבל הסקרנות בערה בה. הרצון שלה לחקור, 
להרחיב דעת ולהבין גבר על הצורך ללכת בתלם 

והיא המרתה את פקודת יוצרה. 

והגדת לבתך )חלק ב׳(

עו״ד ענבר ברקוביץ אפרים
054-6366969

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

 נקודת שוויון - בית לכל מה 
ששווה

כמו יוכבד, שהמרתה את פי בעלה והצילה את 
בנה בתיבה, כמו מרים שצפתה בו מן הצד, תוך 
שהיא נענית לפקודת אמה, כמו בתיה, שגידלה 
אותו בניגוד לפקודת אביה פרעה, כמו נשים רבות 
אחרות - חכמות, מאלתרות, סבלניות, מלאות 
שנעלמות  קץ,  אין  ואופטימיות  חיים  שמחת 

מהסיפור המקובל. 

שמעתי על רב שאמר לתלמידיו בבדיחות הדעת 
שמקומה של אשה בסיפור היהודי כמקומו של 

תפוז בקערת הסדר.

ואין נשים בהגדה  אין תפוזים בקערת הסדר 

של פסח. הן היו שם ומילאו תפקידים חשובים 
ביותר, לא  רק התפקיד הנשי המסורתי, של 
עידוד הגברים היוצאים אל הקרב, קיום המשפחה 
וילודה. מדובר כאן על נשים נוכחות, לא צייתניות, 

לא נכנעות למוסכמות. בנות חורין. 

והיא שעמדה
האשה היחידה הנוכחת בסיפור ההגדה היא 
הבטחה: לשוב ולהיות בני חורין. שלא יגבילו אותנו 

ולא יכלאו אותנו או את רוחנו. 

מחקרים שנעשו בישראל בשנים האחרונות 

תפוז בקערת הסדר
לצאת ידי חובה

״איך מדלג הסיפור בערב הזה בקלילות על חלקים 
מהותיים ומשאיר את הנשים בחוץ? איך סיפור שלם על 
הישרדות העם היהודי, שבאופן מובהק משויך לנשים, 
אינו מביא את סיפורן?  סיפור ההגדה שוכח לספר לנו 
על המיילדות, שמרדו בצו המלך ובזכותן המשיכו את 
חיי העם. הסיפור אינו מתעכב על בת פרעה, שהצילה 

וגידלה את משה כנגד צו אביה. הסיפור מרפרף בקלות 
דעת על סיפורה של מרים הנביאה, שסחפה בניגון את 
העם כולו לגאולה. ולא רק הן. סיפור ההגדה של פסח 

מושתת על מעשיהן של נשים, הן היסוד שלו ובלעדיהן 
לא היתה החירות הזאת שבה מתהדר הערב כולו, ובכל 

״זאת, היכן הן?

מראים כי כ-50% מהחילונים מקצרים בקריאת 
ההגדה. רובנו איננו חוזרים לקריאתה לאחר 
שסיימנו לאכול. אנו בורחים מקריאת הטקסטים 
אל שירה ישראלית, ממלאים את תוכנה בשירי 
אביב ופריחה ומתמודדים עם התכנים הקשים 
בעזרת בדיחות חוזרות )כל שנה נשפוך את 

חמותינו על הגויים(. 

הצעתי בתחילת המאמר שהשנה נעשה את זה 
אחרת, נכון? הנה כמה רעיונות:

כוס מרים: לצד גביע היין של אליהו הנביא, נעמיד 
גם גביע מים צלולים, גביעה של מרים, 
שלא עזבה את משה על הנהר ושמרה 

עליו כל חייו. 

ארבע כוסות יין: אנחנו מצווים לשתות 
את היין בישיבה, אות לחירותנו ועל כן 
נציין בכל כוס את הערכים שלכבודם 
כוס  לחירות,  ראשונה  כוס  נשתה: 
לרב- שלישית  כוס  לשוויון,  שנייה 
וכוס רביעית למשפחה.  תרבותיות 

יש לכם רעיונות אחרים? מצוין! 

סימפוזיון: אם יש לכם רעיונות אחרים, 
או ערכים אחרים להעלות, ליל הסדר 
הוא בדיוק המקום להעלות אותם. 
סימפוזיון כבר אמרנו, נכון? הסימפוזיון 
הוא מקום להעלות דיון פילוסופי על 
ערכים, להעמיק בסוגיות חברתיות 
ולתת ביטוי לקולות מושתקים. זה הולך 

יופי עם כוסות היין והדיון קולח. 

ואז זה יקרה. בסוף היא תתגשם, ההבטחה: שלא 
תוגבל חירותנו, שלא נודר מן המרחב הציבורי, 
שננהל בתים שוויוניים, שנכלול גיבורות לצד 
גיבורים גם ביום-יום וגם ברגעי השיא הלאומיים 

שלנו. 

בואו לא נקצר השנה, אלא נמלא בתוכן: אידיאולוגי, 
שוויוני ומכבד.

והנה עוד רעיון: שימו תפוז בקערת הסדר. מי יודע? 
אולי הנכדים והנכדות שלנו יקראו לזה מסורת. 

Moses Laid Amid the Flags, c. 1896-1902, by James Jacques Joseph Tissot (French, 1836-1902( *ציור מימין: ג׳יימס טוסו
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מעברים בשטח / עינת מדמון וטלי לוין כהן, תחום פרט מעברים נגב צפוני

 המוצר הוא אני:
חיפוש עבודה מזווית אחרת

עמה  מביאה  והאביב  הפסח  תקופת 
סימנים של התחדשות, שדרוג של הקיים 
ולעיתים גם תחושה שזהו הזמן הנכון 

לצאת לדרך חדשה. 
כשיוצאים לדרך חדשה, או רוצים לרענן הליכה 
בדרך הרגילה, חשוב להתבונן על הדברים מנקודת 
מבט שונה, חדשה ומאפשרת חשיבה יצירתית 

ומקדמת.

בתהליך חיפוש ומציאה של עבודה חדשה, שומעים 
הרבה את האמירה הנדושה "לחפש עבודה זו 

עבודה".

אז זהו, שהיא לא בדיוק נדושה ומאחורי האמירה 
מסתתרים הרבה היגיון, ניסיון וגם פתרון!

כשאנחנו רוצים לשווק מוצר, או לשכנע מישהו 
ביתרונות המוצר, תוכנית הפעולה היא ברורה

וזה בדיוק מה שעלינו לעשות כשאנחנו יוצאים 
לדרך של חיפוש ומציאת עבודה:

לעבוד בצורה מאורגנת, מתוכננת ומכוונת בשיווק 
של מוצר=אני! 

ולהגדרות  תרגום לשלבים  הנה 
לצורך תוכנית פעולה:

תוכנית שיווק מוצר	 

תוכנית חיפוש עבודה	 

מהו המוצר? כמה ובמה הוא מעולה, מוצלח, 	 
יעיל, פעיל וייחודי?

מה יש בי? איזה ניסיון, יכולות, ידע והיכרות 	 
יש לי? מה הם הייחודיות והערך המוסף שלי?

מיפוי צרכי השוק – האם יש דרישה למוצר 	 
שלי וצורך בו?

בתפקיד 	  במקצוע,  השטח  דרישות  מיפוי 
ובתחום העיסוק שלי.

יש כסף 	  למי  אותו,  מי צריך  אותו,  יקנה  מי 
להשקיע בו ולמי הוא יעזור.

באלו ארגונים, תפקידים, מגדרים וגילאים יש 	 
לי עניין ויש צורך ועניין במישהו כמוני?

כתיבת פרוספקט יצירתי, יעיל, משכנע ומיוחד, 	 
המבליט יתרונות וכדאיות.

ומותאמים 	  כתיבת קורות חיים אפקטיביים 
לצרכיהם של המעסיק, הארגון והתפקיד.

הפעלת מוכרים וסוכני שטח, שיגיעו למשתמשי 	 
הקצה הפוטנציאליים.

הפעלת אנשים שאני מכיר ומכירים אותי לצורך 	 
קידום שלי מול המטרות שסימנתי

מעקב ובקרת ביצוע, הסקת מסקנות, הפקת 	 
לקחים ושדרוג ביצועים.

שמירה על קשר ובדיקת מצבן של הפעולות 	 
נוספות  פעולות  של  יצירה  ומתוכן  בשטח 

ומקדמות.

ככל שנעבוד בחיפוש עבודה כפי שאנו עובדים 
במקום עבודה מסודר, כך נצליח להגיע לעבודה, 
תפקיד או ארגון המאפשרים לנו להביא לידי ביטוי 
את יכולותינו, שאיפותינו והצדדים החזקים שלנו 
ונוכל להתפתח ולפתח קריירה שתאפשר לנו 

הגשמה עצמית והתאמה לאורח חיינו ולצרכינו.

בפרוס עלינו חג הפסח, אנו מזכירים לכם להסתכל 
בדרככם מנקודת מבט רעננה, מזמינים אתכם 
בדרככם  בנו  ולהיעזר  בשירותינו  להשתמש 
ומאחלים לכם הצלחות והנאות חדשות ומרתקות.

חג שמח מצוות "מעברים נגב צפוני". 

אצלנו, ב"מעברים", תוכלו למצוא טיפים וכלים 
נוספים. אנחנו מזמינים אתכם להגיע אלינו לפגישת 
היכרות, ייעוץ וליווי תעסוקתי, הכוללים הכוונה 

אישית ופיתוח קריירה. 

השירות מוצע לכלל התושבים ללא עלות במשרדי 
"מעברים" בבני שמעון.

לתיאום פגישה יש ליצור קשר - 077-9802271 , 
בימים א'-ה', בין השעות 13:30-9:00.

אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר האינטרנט 
ולהישאר  הפייסבוק  ובדף    www.mnz.org.il

מעודכנים! 

חושבים על שיפוץ? הנה כמה דברים שכדאי 
לדעת לפני שמתחילים

משכבות  וההתקלפות  ההתחדשות  הפריחה, 
החורף עושות לכולנו חשק לשינוי ורענון. כבר מזמן 
אתם חושבים שהבית זקוק לחידוש. הבית שתוכנן 
לפני שנים רבות אינו מותאם עוד לצרכיכם, או 

שנמאס לכם להתפשר.

כשאתם שומעים את המילה "שיפוץ", מה זה 
עושה לכם?

לרוב המשפחות לוקח זמן לקבל החלטה על כניסה 
לתהליך של שיפוץ, שמלווה בחששות רבים:

כמה זה יעלה?
כמה זמן זה ייקח?

איך אדע שהקבלן או הספק אמין ולא עובד עלי?

לכבוד עונת השיפוצים, קבלו מידע שיעזור לכם 
לקבל החלטות.

כמה זה באמת עולה?
שיפוץ של בית צמוד קרקע חד-קומתי בן כ-120 
מ"ר נע בין 300,000 ל-550,000 ₪ ומעלה. הסכום 
כולל את עבודת הקבלן, רכישת חומרים וריהוט 
ברמת איכות טובה, אך לא יוקרתית או ממותגת. 
עלות השיפוץ גדלה ככל שנוגעים גם בחזיתות 
החיצוניות, מחליפים אלומיניום, משנים פתחים 

ומגדילים או משנים שטחי חוץ. 
תוספת מדרגות, הרחבות וקומה שנייה תקפיץ את 

העלות עד קרוב למיליון שקל.
שיפוץ של האזור הציבורי בלבד – מטבח, פינת אוכל 

וסלון, יעלה סביב 200,000-150,000 ₪. 

 מקומפגש לעיצוב / שירלי רוט

שירלי רוט
052-8105513

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

 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

אביב לשיפוצים
לחלק  לגרום  יכולים  בהם  שנקבתי  הסכומים 
מהמשפצים לרדת מרעיון השיפוץ, אולם לאלה 
שבכל זאת ישקלו להיכנס לתהליך, חסר עדיין 
ערך מדויק של העלויות. גם בתוך הטווח יש הבדל 

מהותי של עשרות עד מאות אלפי שקלים.
אתם מכירים את הסיפורים על שיפוצים שהחלו 
בחריגות  והסתיימו  הגיונית  כספית  בהערכה 
משמעותיות? על משפחות שהביאו קבלן לעבודה 
מסוימת, הסבירו לו בדיוק מה הם רוצים, קיבלו 
הצעת מחיר ובמהלך השיפוץ הלכה העלות ותפחה 

לממדי ענק? 
הדרך הנכונה לדעת בצורה מדויקת את עלות 
פנים  מעצב  או  מעצבת  לקחת  היא  השיפוץ, 
מקצועיים, שיתכננו עבורכם את הבית ויוציאו סט 
תוכניות לביצוע. תוכניות אלה נכתבות בשפה 
מהקבלן  לקבל  המאפשרת  אחידה,  מקצועית 
הצעות מחיר מדויקות ולהשוות בין קבלנים. בנוסף 
לכך, המעצבת תוכל לתמחר לכם רשימת תכולה 
מדויקת של כל הרכישות ובכך לנווט בין החלומות 
שלכם לתקציב בצורה הנכונה ביותר עבורכם. סכום 
הצעת המחיר של הקבלן + רשימת הרכישות + אחוז 

חריגה שיוגדר מראש, יגדירו את עלות השיפוץ. 

לשפץ מבלי להילחץ
של  ליווי  ללא  שמשפצות  משפחות  על  הלחץ 
רק  לא  רבות  פעמים  נובע  מעצב,  או  מעצבת 
מנושאים כספיים, אלא מהחלטות רבות שעליהן 

לקבל, במקרים רבים בלחץ זמן.

אין ניהול של התהליך ואין הבנה מה בא לפני מה. 
הקבלן מבקש ריצוף לעוד שבועיים ועכשיו עליכם 
לרוץ ולבחור מתוך מלאי קיים. הרצף מבקש שספק 
האלומיניום יתקין משקופים עיוורים ועכשיו נדרש 
מכם למצוא ספק. אין זמן לבדוק, להשוות ולחשוב 
רגע. ומה לגבי הבחירה העיצובית? היכן זה נכנס?

איך אפשר עם כל הלחץ הזה גם לממש את 
החלומות שלנו, שבגללם אנחנו שופכים את כל 

הכסף הזה?
אחד הדברים שלקוחות מציינים בפני הוא הרוגע, 
ההרגשה שיש מי שחושב בשבילם, דואג לאינטרסים 
שלהם, דואג לתווך בין שפתם של הלקוחות ושפתם 
של הקבלנים והספקים ודואג גם שהכל יתבצע 
בלוח זמנים מוקפד, שבו הקבלן לעולם אינו מחכה 

לריצוף, לדלתות או לאלומיניום. 
בעיני, תכנון ועיצוב, חשובים ככל שיהיו, אינם הלב 
המרכזי בעבודת המעצב. המשמעות האמיתית היא 
הליווי, הדאגה לפרטים הקטנים והיכולת להרגיע, 
כי הלקוחות עשו זאת פעמיים במקרה הטוב ואילו 
המעצב עשה זאת עשרות פעמים. הדאגה לכך 
שהקבלן יבצע בדיוק מה שכתוב בתוכנית, גם אם 
לא נוח לו או זה עולה לו יותר ממה שחשב, שווה 

הרבה מאד כסף ושקט נפשי.

כמה זמן עלי לקחת בחשבון לשיפוץ?
שיפוץ ממוצע של בית חד קומתי נמשך לפחות 5-4 
חודשים ויכול להימשך גם 7-6 חודשים לתוספות 
קודם תהליך תכנון של כשלושה  בניה. לאלה 
שאם  בחשבון,  קחו  קבלנים.  וחיפוש  חודשים 
השתכנעתם לעשות זאת בליווי של מעצבת פנים, 
נדרש זמן למצוא את המעצבת המתאימה לכם, 
רוב המעצבות שעובדות הרבה אינן פנויות באופן 
מיידי. מקבלת ההחלטה לשפץ ועד הכניסה לבית 
החלומות יעברו בדרך כלל כשמונה חודשים. חשוב 
לקחת זאת בחשבון בין אם קניתם בית שאתם רוצים 
לשפץ ובין אם עליכם לצאת מביתכם בתקופת 

השיפוץ.

אני מאחלת לכם חג אביב שמח, שיביא שינויים 
מבורכים של אושר ורוגע.

שלכם,  שירלי

שיפוץ בקיבוץ חצרים
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מחזור 20: מותחן שהסתיים 
בניצחון מול מכבי הוד השרון 

ביום שלישי, 27.2.2018, אירחה הפועל באר שבע/
בני שמעון את מכבי הוד השרון למשחק שהפך 
לקראת סיומו למותחן מורט עצבים והסתיים בניצחון 
אדום לאחר הארכה, בתוצאה 99:101.  בסיום הזמן 
החוקי היתה התוצאה 93:93. הפועל באר שבע/
בני שמעון סבלה מיכולת בינונית שתקפה את 
כל השחקנים. כנראה סוג של ירידת מתח לאחר 
הניצחון המרשים במחזור הקודם על מכבי רחובות.

ברבע הראשון היתה ההגנה האדומה חדירה ביותר 
 .NBA-30 נקודות, ממש כמו ב והאורחים קלעו 
התוצאה בסיום הרבע היתה 30:23 לאורחים מהוד 
השרון. ברבע השני שינו שחקני באר שבע/בני 
שמעון גישה והמחצית הסתיימה ביתרון לדרומיים: 
42:47. בסיום הרבע השלישי הצטמצם היתרון 
הדרומי ל-2 נקודות בלבד: 74:76. איבודי כדור 
מיותרים מצד שחקני באר שבע/בני שמעון אל מול 
נחישות של הוד השרון כבר הביאו ליתרון של  5 
נקודות לאורחים )91:86(, שלוש דקות לסיום. אבל 
השחקנים האדומים, בליווי עידוד מאסיבי של מאות 
האוהדים בקונכייה, השיבו מלחמה והשאירו את 

הנקודות בבית.    
קלעים מובילים בבאר שבע/בני שמעון: סטורם 

וורן – 23 , אנדל קומברבאץ' 21-.    

מחזור 21: ניצחון על מכבי 
קריית מוצקין 

ביום שלישי, 6.3.2018, הצפינה הפועל באר שבע/
בני שמעון לקריית מוצקין, למבחן אופי מול מכבי 
המקומית, הנלחמת על מקומה בתחתית הליגה. 
בשורה התחתונה הצליח מבחן האופי והאדומים 

ניצחו בתוצאה 83:80.

זה התחיל רע מאוד. ברבע הראשון כלום לא עבד 
בהפועל באר שבע/בני שמעון. הקבוצה קלעה 11  
נקודות בלבד לעומת 21 של המארחים בצהוב. 
בתחילת הרבע השני נמשך המומנטום השלילי 
וקריית מוצקין כבר הובילה ב-15  נקודות, אבל אז 
התעשתה קבוצת באר שבע/בני שמעון והמחצית 
הסתיימה בשוויון: 39:39. הרבע השלישי התאפיין 
בנדנדת סלים והסתיים בתוצאה 58:61 לצפוניים. 
ברבע הרביעי והאחרון השתלטה קבוצת באר 
שבע/בני שמעון על המשחק והגיעה להפרש של 9 
נקודות. הקבוצה מקריית מוצקין עוד ניסתה לחזור, 

אך אנדל קומברבאץ', בכמה מבצעים אישיים, לא 
אפשר זאת. בסיום המשחק היתה התוצאה 83:80 

להפועל באר שבע/בני שמעון.

קלעים מובילים: סטורם וורן 28  ואור סולומון 15. 

מחזור 22: הפסד לפועל מגדל 
העמק 

במשחק שנערך בקונכייה ב-13.3.2018 נגד הפועל 
מגדל העמק הפסידה הפועל באר שבע/בני שמעון 
בתוצאה 95:83. ההפסד הצורם הזה, במשחק 
בית מול קבוצת תחתית, היה תוצאה של משחק 
הגנה לא טוב, איבודי כדור מרובים ועצבנות בלתי 

מוסברת בקרב השחקנים.

הרבע הראשון היה צמוד והסתיים ביתרון נקודה 
למקומיים: 25:26. במחצית כבר רשמה הפועל 
מגדל העמק יתרון: 52:43. בסוף הרבע השלישי 
הצטמצם מעט היתרון של הקבוצה מהצפון: 70:64, 
אבל היכולת על המגרש לא שיקרה והקבוצה 

שהיתה טובה יותר ניצחה.

קולעים בולטים לבאר שבע/בני שמעון: אור סולומון 
וסטורם וורן 20, אנדל קומברבאץ' 19.

עוד 4 משחקים נותרו לליגה הרגילה. הפועל באר 
שבע/בני שמעון ממוקמת כרגע במקום הרביעי, 
כשהמקומות 4-1 מקנים לקבוצות יתרון ביתיות 

במשחקי הפלייאוף.

מקומפגש משפטי / עו"ד מיכאל בן ברוך

לצד המגמה המבורכת של עלייה מתמדת בשיעור 
האנשים הנוהגים לעסוק בפעילות ספורטיבית 
באופן קבוע, אנו מכירים בכך שמגמה חיובית זו 
טומנת בחובה גם סיכון מוגבר לפציעות. הדבר נכון 
בעיקר בחדרי הכושר, המצוידים בשלל מכשירים, 

מכונות ומשקולות, העלולים לגרום לפציעות.

במקרה שבו נפצע מתעמל בחדר הכושר במהלך 
אימון, ניתן לבחון האם קמה זכאות לפיצוי מכוח 
פוליסת הביטוח הרלוונטית. הפוליסות העיקריות 
שיכולות להיות רלוונטיות במקרה זה הן שתיים: 
האחת היא הפוליסה שבה מחויב מכון הכושר 
לבטח את מנוייו וכל הבאים בשעריו, מכוח חבות 
כלפי צד שלישי. הפוליסה השנייה היא פוליסת 

תאונות אישיות. 

מכון כושר נדרש להחזיק בפוליסת צד ג', המכסה 
מקרים של פגיעות גופניות שאירעו בשטחו )הן 
למתעמלים והן לכאלה שאינם(, שנגרמו בעקבות 
התרשלות או הפרת חובת הזהירות של מכון 
זכאות לפיצוי כלפי  הכושר. כך, למשל, קמה 
מבקר הנפגע כתוצאה מסיכונים בלתי סבירים, 

תאונות בחדר הכושר והזכאות לפיצוי
החל ממכשירים הנמצאים במיקום המהווה מפגע 
בטיחותי וכלה ברטיבות שגרמה להחלקה. המקרים 
שבהם קמה זכאות לפיצוי של מתעמלים הם 
מגוונים. התרשלות מצד המכון יכולה לבוא לידי 
ביטוי באופנים רבים, כגון היעדר מדריך בסביבתו 
של המתעמל, מדריכים שאינם מסבירים כיצד 
לעשות שימוש נכון במכשירים, מכשירים שאינם 
תקינים, היעדר שילוט על המכשירים ועוד כהנה 
וכהנה התנהגויות או מחדלים של מכון הכושר, 

המהווים התרשלות כלפי המתעמל.

חשוב לציין, כי לא בכל מקרה של פציעה ייקבע כי 
מכון הכושר חייב לפצות את הנפגע. החובה לפצות 
תקום כאשר מכון הכושר ומי מטעמו התרשלו 
כלפי הנפגע והתרשלות זו היא שהובילה לתאונה 

ולנזק שנגרם.

עילת תביעה נוספת היא מכוח פוליסת תאונות 
אישיות. חוק מכוני כושר )בשילוב חוק הספורט( 
מחייב את מכוני הכושר לבטח את לקוחותיהם 
בפוליסת תאונות אישיות, אך למרות חובה זו, נדמה 
כי מרבית חדרי הכושר מתנערים מחובה זו. גם 

כאשר מכון הכושר לא ביטח את לקוחותיו, אין זה 
אומר שלא יחויב בפיצוי הלקוחות. במקרה כגון זה, 
יכול בית המשפט לקבוע כי החובה לפצות תהיה 
על מכון הכושר עצמו. סכום הפיצויים מכוח פוליסת 
תאונות אישיות קבוע בפוליסה והוא נמוך מהפיצוי 
שניתן לקבל מכוח פוליסת צד ג', אך להבדיל, 
פוליסת תאונות אישיות אינה מחייבת התרשלות של 
מכון הכושר על מנת שתקום זכאות לקבלת הפיצוי. 

אם נפצעתם במהלך אימון, אף אם נדמה לכם 
שאין זו אשמתו של איש, כדאי לברר האם קמה 
לכם זכאות לפיצוי מכוחה של אחת מהפוליסות 

המוזכרות.

תהיו בריאים! 

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 עורך דין במשרד עורכי הדין "צילי עמיר", 
העוסק בדיני ביטוח, נזקי גוף ורשלנות רפואית. 
08-9949000 דוא"ל  פרטים ליצירת קשר: טל' 

michael@amirlaw.co.il
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מבט גברי / כפיר לוי

מבט נשי / תמר אליהו

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא 
יצא ממצרים." סיפור יציאת מצרים אינו רק מאורע 
שקרה לאבותינו בעבר הרחוק. יש בו משמעות 
עצומה ובשנים האחרונות אני מוצאת את עצמי 

בוחנת היטב היכן זה פוגש אותי.

פרעה המרושע שלה לחש באוזניה דברים שליליים 
והרסניים. אמר לה שהיא לא מספיק טובה, שהיא 
כישלון ופגע אנושות בדימוי העצמי שלה. פרעה 
ראויה  אינה  היא  כאילו  גרם לה להרגיש  שלה 
לצרכים ולהנאות הבסיסיים בחיים.  פרעה שיעבד 
אותה למספרים על המשקל, לדמות מעוותת 
במראה ולכאב לב תמידי. פרעה לקח אותה ממני 
והפך אותה לשפחתו של הדיכאון, כבולה באזיקי 
השנאה העצמית, בשלשלאות של שקר, במבוכה 

ובבדידות. 

שני פסחים באו וחלפו והיא חגגה כל אחד מהם 

"האביב הוא נפלא. הטבע מתעורר לחיים בשלל 
פריחות מרהיבות של פרחי בר מסוגים שונים" ו... 
עד כאן הציטוט מוויקיפדיה. ועכשיו ברצינות: הסימן 
הראשון מבחינתי לבוא האביב הוא כשזוגתי שולפת 
מארון הספרים את מגדיר הצמחים  ומתחילה 
לשנן כמו תלמיד כולל מצטיין מסלולי טיול, על 
מנת לפגוש פרח נדיר ביופיו, שנמצא רק בשמורת 
נחל כלשהי שבמקרה ממוקמת על גבול מצרים. 
תודות למצב הביטחוני, אני מצליח לשכנע אותה 
שלפגוש את החטוטרת האדמונית זה לא להיט 
פריחת  מעל  בגבורה  לדלג  שהצלחתי  ואחרי 
החלמונית בנחל ממשית, מתקבלת שיחת טלפון 
מזוג חברים שבמקרה שמעו על פסטיבל "דרום 

כאסירה בכבלים שלה עצמה. אבל השנה, היא לא 
סתם תחגוג את חג הפסח, אלא תחיה אותו מחדש. 
אולי היא תחוש את תחושת הגאולה והשחרור 
שמוטבעים בחודש ניסן. השנה היא תביט מבעד 
לחלון, תצפה בפריחה המתחדשת, תשתחרר 
ממצרים שלה, מכל מה שמגביל אותה ותבחר 

בחיים. 

היא לא תשכח לעולם את האשפוזים ואת צפצוף 
המוניטור, שבדק את דופק לבה. היא לא תשכח 
מנות מדודות וחמש ארוחות ביום, 5,000 קפיצות על 
חבל, רישומים אינסופיים של כפיפות בטן, כריעות 

מרפקים וכאב, כל כך הרבה כאב. 

היא לא בחרה בהשתעבדות הזו. ההרעבה העצמית 
הביאה אותה לאובדן תחושה וחסכה ממנה את 
הצורך לחוש בכאב התמידי על כך שאינה מספיק 
טובה, נעולה בתוך תא אסירים. לכאורה שמורה 

ומוגנת מאכזבות, חיה-מתה בעולם של צללים. 

היא שמרה על צוהר קטן שאפשר לנו ללחוש 
לומר  אליה,  דרכנו  את  למצוא  פעם  ומדי  לה 
לה איזה מקום יש לה בחיינו, כמה היא איכותית 
ומשמעותית ואלו יכולות טמונות בה. היא שמרה 
על עיניים פקוחות, שדרכן חווינו את עולמה הפנימי, 
את הסערה שחדרה לחיינו בלי הודעה מוקדמת 
ובקלות יכלה לכלות. היא שמרה על צוהר קטן, 

שדרכו חדרה לבסוף קרן אור שגרמה לה להרגיש. 
היה עליה לבחור, כמו בכל בוקר מאז - לחיות או 

להתקיים, להיות או לחדול. 

"האם אני באמת רוצה לחיות?" וההחלטה כל כך 
מפחידה, משום שבחירה בחיים משמעותה פעמים 
רבות היא לבחור גם לחוש צער. לבחור בין לא 

להרגיש כלום לבין להרגיש הכל. 

לבחור לקבל את הדמות המשתקפת במראה, 
לבחור לוותר על תא האסירים והבדידות. לבחור 
הוריה  לחבק את הקבלה חסרת התנאים של 
ומשפחתה, לצחוק צחוק בריא ולהתענג מאור 

השמש על פניה.

השנה, כשתנקה את חדרה לפסח, היא תנקה את 
נשמתה מהכאב ששיעבד אותה והרחיק אותה 
מעצמה. כשתשב ליד שולחן הסדר, היא תביט 
במצה, בלחם העוני והעבדות ותרגיש כאילו היא 
עצמה אכלה ממנו, באינספור רגעים של כאב וסבל, 
כבולה בלחישות של פרעה. השנה, כשתשתה את 
ארבע הכוסות, היא תעצום את עיניה ותחוש את 

הנס, את המתנה ביופיים של חיי החופש.

בפסח הזה, אני אביט בה בעיניים מבריקות ואברך 
על כוחה של אמונה. בפסח הזה אדע היטב מה 

נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. 

אדום" ומה דעתנו שהם יבואו לסופ"ש ונצפה יחד 
בפריחת הכלניות. דעתנו שלי היתה שממש לא. 
דעתנו של אשתי דווקא היתה ובאופן דמוקרטי 
דעתנו של אשתי גם התקבלה והם הגיעו לביקור. 
חברי הגיע  מצונן ומשתעל ברמה כזו שהכנסתי 
את הזאטוטים לחדר אטום. בארוחת הערב שאלה 
זוגתו האם נוסעים רחוק, כי היא נוהגת בעצמה. 
הבטתי בחברי, שבדיוק קינח את אפו ברוב טקס 
הוא  "לא",  הרישיון.  ממנו  נשלל  האם  ושאלתי 
ענה בגרון ניחר. "האביב גומר אותי. אני רק יוצא 
מגבעתיים וישר מתחיל לנזול ולהשתעל." זוגתו 
הביטה בו ברחמנות והללה אותו על אומץ ליבו 
ומוכנותו להקריב את חייו כדי שזאטוטיו יזכו לראות 
כלנית. זוגתי זיכתה אותו במבט מרחם ואני חשבתי 
לעצמי שיושבת מולי נבלה סרוחה. אני מכיר אותו 
מגיל 6. הבחור שירת  בצנחנים. איזה אלרגיה ואיזה 

נעליים...
אחרי הארוחה הכנתי לו תה והוא הביט בי במבט 
מופתע. "אתה חולה", החזרתי לו. "אנגלים ואנשים 
שהוא  תוך  החוצה,  יצאנו  תה."  שותים  חולים 
שאלתי  אלרגי"?  אתה  "ממתי  בגרונו.  מכחכח 

בכעס. "שששש, מאז שיש לי ילדים", הוא ענה 
בנוי למסעות ברחבי  לך שאני  "נראה  והוסיף: 
הגלובוס בשביל פרח? זה מתחיל ב'דרום אדום' 
ונגמר באירוס החרמון ויש עוד איזה פרח בגבול 
מצרים. "כן, חטוטרת אדמונית." הוא שאל אם ראיתי. 
כשעניתי שעקב המצב לא הסתייע בידי לפגוש 
אותו ועל כך אני מודה לדאע"ש, הוא חייך ולחש 
לי: "אל תסמוך עליהם לאורך זמן." לגם מהתה 
ולחש: "אנחנו מגדר קטן מוקף אויבות. סמוך רק 
על עצמך ותפתח לך משהו אלרגני עונתי." "אבל 
מה"? שאלתי והוא שלף מכיסו ספרון. "תקרא את 
זה. זה ספר האלרגיות האולטימטיביות. תבחר לך 
אחת או יותר. רק שים לב שתופעות האלרגיה לא 

יכללו פריחה, כי את זה קשה לזייף."  
נכנסנו והשיעול וקינוחי האף חזרו יחד אתנו. זוגתו 
הודיע לו שיכנס מהר למיטה, זוגתי כעסה ששוב 
גררתי אדם חולה החוצה, אבל אני חייכתי כי הספרון 
בידי. בבוקר נפרד האיש מזוגתו בצער על כך שאינו 
יכול להצטרף ונישק את ילדיו באוויר תוך כדי שיעול, 
שגרם לבתו לבכות כי אבא עומד כנראה להתפגר. 

ואני? אני איחלתי לו מעומק לבי שיתפגר.   

גאולה 
אחרת

 אביב
ופריחות

 מקומפגש ספרותי /  שניר פלג

איראן היא מדינה שעברה תהליכים ושינויים רבים: 
פונדמנטליסטי,  דתי  לשלטון  מושחת  משלטון 
שמונע זכויות אזרח וזכויות נשים וכופה דרך חיים 

מסוימת מאוד על כל אזרחי המדינה. 

דלפין מינואי, עיתונאית צרפתיה מוערכת, בת לאב 
ממוצא איראני, מוצאת את עצמה קופצת לביקור 
קצר באיראן ונשארת שם כעשור. היא מחליטה 
להישאר שם, לעבוד כעיתונאית פרילנסרית ולנסות 

להבין את מורכבותם של החיים באיראן.

מינואי הגיעה לאיראן בשנת 1998, כשנה לאחר 
בחירתו של חתאמי, ששידר ליברליות ונתן תחושה 
שאיראן עומדת להשתנות ויהיו יותר זכויות אזרח 
וחופש רב יותר. האופוריה בתקופת חתאמי נעלמה 
מהר מאוד כשאחמדינג'אד מונה לנשיא והאזרחים 
חשו שהקיצוניות שבה ונוטלת את המושכות לכיוונה.

צמא  מבפנים,  הכירה  שמינואי  האיראני,  העם 
לרפורמות שייטיבו עמו. כלפי חוץ הוא מיישר קו 
עם משמרות המהפכה ובבתים שומעים רוקנרול, 
מעשנים ושותים ומנסים להרגיש קצת חיים, קצת 
מערביים, קצת מודרניים ולמצוא את הדרך לחירות 
פנימית אל מול הכפייה הדתית הקיצונית במדינה 

המורכבת הזו.

ועבודתה  המפגשים  החוויות,  האזרחים,  דרך 

אני כותבת לך מטהרן / דלפין מינואי
אחוזת בית / 358 עמודים / מצרפתית: מנחם כרמי

של מינואי כעיתונאית, אנחנו זוכים להכיר את 
איראן שעליה שומעים פחות בחדשות, איראן של 
התושבים ולא של המנהיגים, שמשדרים דברים 
אחרים לחלוטין. מינואי כותבת את הספר הזה 
כמכתבים לסבה המנוח, איש רוח איראני ובעצם 
מספרת לו שהכיר את איראן טוב מכולם, את איראן 
כפי שהיא משתקפת בעיניה ומציגה פנים אחרות 

לחלוטין.

בספר מסופרת בדיחה: בתקופת השאה התפללו 
בבית וחגגו בחוץ ובתקופת המהפכה מתפללים 
בחוץ וחוגגים בבית. יתכן שכך איראן נראית היום. 
רבים מהאזרחים, בעיקר הצעירים, צמאים לחירות, 
לרפורמות ולשינוי וזה לא פשוט במדינה שבה 
זכויות האזרח נרמסות.  אולי טוב לקרוא את הספר 
הזה לקראת חג החירות, כדי להראות שיש דרכים 
רבות להשיג חירות ולבטא חופש פנימי ושום כפייה 

לא תמנע מאזרחים להשיג את מבוקשם.

זהו ספר שכתוב ומתורגם היטב. הוא מציע  דרך 
אחרת לראות את איראן ולהיחשף למדינה זו, 
שספרים רבים נכתבו אודותיה. מינואי רואה את 
התהפוכות הפוליטיות דרך משקפיים אחרות 
לחלוטין ומביעה זאת באמצעות כתיבה שהיא מצד 
אחד עיתונאית מאוד ומצד שני אישית מאוד. נהניתי 

מאוד לקרוא את הספר הזה.  

עמותת ותיקי בני שמעון קוראת לך 
לקחת חלק פעיל באסיפה הכללית של 

העמותה. 

אם אתם בגיל הזהב, או אנשי מקצוע/
בעלי תפקיד העובדים עם אוכלוסיית 

הוותיקים וחשוב לכם לקחת חלק 
פעיל, להשפיע, לתרום ולעשות למען 

ותיקי בני שמעון מקומכם איתנו 
באסיפת העמותה. 

חברי העמותה הם שגרירי הוותיקים 
בהנהלת העמותה )העלאת צרכים, 

רעיונות, רצונות וכו מתוך היישובים(. 
אסיפת העמותה מקבלת החלטות 

אסטרטגיות הנוגעות למטרות, 
מסגרות והתנהלות העמותה, בנייה 

ואישור תוכנית עבודה והתקציב 
השנתי של העמותה. 

בואו לקחת חלק ויחד ניצור אסיפה 

המייצגת את הדור הוותיק, על פי 
גילאים ויישובים.

בואו כדי להיות מעורבים ומשפיעים 
בעמותה הפועלת עבור ותיקי המועצה!  

לפרטים: 
בר שניידר, 

מנכ"לית עמותת ותיקי בני שמעון
בטלפון: 050-7639424 

 vatikim@bns.org.il :או במייל

קול קורא – חבר באסיפת עמותת ותיקי בני שמעון
 עמותת

ותיקי בני שמעון
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מקומפגש לתרבות / קרן סביון כחילה, מנהלת מחלקת תרבות

פסטיבל חיפה להצגות ילדים 2018
פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים יתקיים 
השנה בפעם ה-28 בחול המועד פסח, בימים 
ראשון עד שלישי, 3-1 באפריל, בסימן 70 שנה 
חיפה.  העירוני  התיאטרון  במתחם  למדינה,  
לכל  ילדים  הצגות  יכלול שפע של  הפסטיבל 
הגילאים ומופעי תיאטרון רחוב צבעוניים מרחבי 
מהעולם באוויר הפתוח, ללא תשלום. במופעים 
אלה יתארחו אמנים מהבולטים בתחום, שייצרו 
בין ההצגות חגיגה לכל המשפחה. מופעי הרחוב 
אינם כרוכים בתשלום נוסף ומתקיימים לאורך 

כל שעות היום. 
רשימת המופעים המלאה באתר הפסטיבל 

3-1 באפריל , התיאטרון העירוני חיפה

המלצות החודש

תערוכת הדרדסים בבאר שבע
ל"ישפרו  )סמוך  שבע  בבאר  הפורום  מתחם 
פלאנט"( יציג לאורך חופשת פסח את תערוכת 
כפר הדרדסים, שתהפוך את תוכנית הטלוויזיה 
המיתולוגית "הדרדסים" לחוויה מוחשית ותציג 
תחת כיפת השמיים מגוון אטרקציות מעולמם של 
הדרדסים, כולל מחזמר מקורי המגיע הישר מחו"ל 
בתרגום לעברית, שיועלה מספר פעמים בכל יום.

איפה?  מתחם הפורום בבאר שבע.
מתי 24 ?במרץ עד 7 באפריל, החל מהשעה 10:00.

פסטיבל חיפה להצגות ילדים 1-3 באפריל

פסטיבל שירת הים 1-3 באפריל

ואצלנו - חוגגים עצמאות בבני שמעון 
אירוע חגיגי  לציון יום העצמאות ה-70 למדינה 
יתקיים ב-19.4 באמפיתיאטרון בקיבוץ שובל. 
בתוכנית: תערוכת התוצרים של פרויקט "מציירים 
את ישראל בבני שמעון", דמויות שטח והולכי קביים, 
לחגיגות ה-70,  ילדי החוגים  מיוחד של  מופע 
ההרכבים המוסיקליים של נוער בני שמעון במופע 
חימום ושני מופעים מרכזיים: קרן פלס וסאבלימינל. 
19:30, אמפיתיאטרון  19.4.18, החל מהשעה 

מבואות הנגב בקיבוץ שובל. 
בהרשמה  מותנית  אך  חופשית,  הכניסה   **

מראש. 19.4.18 חוגגים עצמאות במבואות הנגב

פסטיבל שירת הים 
כמדי חוה”מ פסח, זו השנה האחת עשרה יתקיים 

פסטיבל למוסיקה ותרבות יהודית

ובו מבחר מופעי מוסיקה מהנים וייחודיים. כל מופעי 
הפסטיבל מבוססים על הרמוניה, סבלנות וסובלנות 
ומציגים שיתוף פעולה פורה, יצירתי ומכבד בין כל 

המגזרים בישראל.

בנאי  אהוד  השנה:  הפסטיבל  משתתפי  בין 
והפרשים, מתי כספי, שלישיית עלמא, שימי תבורי, 

זהבה בן ועוד.
1-3.4.2018 תיאטרון גבעתיים

למידע נוסף ורכישת כרטיסים: 03-7325340 
www.t-g.co.il שלוחה 2( ובאתר(

פעילויות ופסטיבלים מומלצים לכל 
המשפחה ברחבי הארץ בחוה"מ פסח 
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