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ברטל,  ניר  את  שאלתי  הראיון  בתחילת 
התמונה  בעיניו  מהי  אורנית,  מועצת  ראש 
ניר  האחרונה.  התקופה  את  מסמלת  שהכי 
בתי  של  פניה  על  הרחב  "החיוך  ואמר:  חייך 
כשהגננת שלה הגיעה בהפתעה לבקר אותנו 
בבית עם ערכה מיוחדת ליום העצמאות... בני 
הנוער המדהימים שהגיעו כדי לעזור בהכנת 
לוד.  בעיר  נזקקות  למשפחות  מזון  ארגזי 
במרפסות  לרקוד  שיצאו  התושבים 
כשמשאית המימונה עברה ברחוב... יש כל כך 

הרבה תמונות יפות“.

באחת  התרחש  ברטל  עם  הראיון 
יום  (לפני  ביותר  העמוסות  התקופות 
העצמאות ושבוע לפני פתיחת בתי הספר) - 
דופן,  יוצאת  עצמאות  יום  חגיגת  תכנון  לצד 
של  לפעילות  לחזרה  ההיערכות  גם  נכנסה 
מסגרות החינוך. למרות העומס הרב, לניר היה 
מרגיש  "אני  הפגישה.  את  לקיים  חשוב 
תקופה  של  בתחילתה  נמצאים  שאנחנו 
וחשוב   לשגרה,  חזרה  של  תקופה  חדשה, 
שכל הדברים המדהימים שקרו כאן ב"תקופת  
החזרה  במהלך  ישכחו  לא   – הקורונה" 
ההזדמנות  את  לנצל  גם  רוצה  אני  לפעילות. 
ובעיקר  עכשיו  עד  באורנית  קרה  מה  ולספר 
כדי להוקיר תודה לכול התושבים המדהימים 
שלנו שהקלו את ההתמודדות עם התקופה 

המאתגרת הזו“.

על העזרה של התושבים,  מדבר  כשאתה 
לאלו מעשים אתה מתכוון? 

בתוך  הדבקות  בכלל  לנו  היו  לא  כל,  "קודם 
אבל  חולים  חמישה  לנו  היו  שלנו.  הקהילה 
כולם נדבקו מחוץ לאורנית. זה אומר שתושבי 
ההנחיות  ועל  הכללים  על  הקפידו  אורנית 
גדולה  כבוד  תעודת  וזאת  מרשימה,  בצורה 

מאוד לנו. 
מצבי חירום הם מצבים ששופכים אור גם על 
הקהילה.  של  החוזקות  על  וגם  החולשות 

כמה  עד  הראתה  הקורונה  תקופת  אצלנו, 
לסייע.  ורוצה  מגובשת  חזקה,  היא  הקהילה 
מכל  תושבים  של  מדהימה  התנדבות  הייתה 
הגילאים החל מבני נוער שעזרו בחלוקת מזון 
ולתושבות שנענו לכול בקשת  ועד לתושבים 
עזרה משכן או משכנה. מלבד הדאגה לתושבי 
היישוב, ביום אחד נאספו שישים ארגזי מנות 

שהועברו למשפחות נזקקות בעיר לוד. 

במלוא  התגלתה  שלנו  החינוך  מערכת  גם 
ובתיכון  היסודיים  הספר  בבתי  בגנים,  כוחה; 
המורים  הגננות,  של  התגייסות  הייתה 
הצוות  אנשי  ושאר  המנהלות  והמורות, 
להמשיך  כל,  קודם  הייתה,  המטרה  החינוכי. 
לשמור על רציפות הקשר עם הילדים ועם בני 
לעבור  הייתה  השנייה  והמטרה  הנוער 
ללמידה וירטואלית. היו מורות שעבדו, כמעט 
את  להכין  כדי  בלילה  שתיים  עד  יום,  כל 
החומרים ללמידה דרך הזום. והיו גננות שחגגו 
הקטנים...  לילדים  וירטואליים  הולדת  ימי 
על  מרגשים  סרטונים  הרבה  כך  כל  קיבלתי 

שפע הפעילויות החינוכיות שנעשו ביישוב“.

שאנחנו  הבנת  שבו  הרגע  את  זוכר  אתה 
כיישוב עומדים להתמודד עם אירוע היסטורי 

יוצא דופן? 
לפני  מרץ,  "ביום חמישי בשבוע הראשון של 
שפורסמה ההנחיה הראשונה בנוגע להגבלת 
ההתקהלות ל-5,000 איש, הרגשתי שמשהו 
בו.  לזלזל  לנו  ושאסור  לקרות  עומד  גדול 
שנותרו  בפייסבוק  פרסמנו  עוד  בבוקר 
ישובית,  פורים  למסיבת  בודדים  כרטיסים 
ביום  המסיבה.  את  ביטלנו  כבר  ובצוהריים 

ראשון שאחריו, כינסתי לישיבת היערכות את 
כל מנהלי המחלקות במועצה. ידעתי שהדבר 
ככול  למנוע  הוא  לעשות  שצריך  הראשון 
בנוסף  לאורנית.  הנגיף  כניסת  את  האפשר 
נערכנו לאשפוז ביתי במקרה הצורך. מבחינתי 
היינו בתחילתה של מלחמה וכמו בקרב, צריך 
מענים  ולתת  המצב  את  להעריך  פעם  כל 
לדאוג  צריכים  שאנחנו  הבנתי  מתאימים. 
לתקציבים  או  לעזרה  לחכות  ולא  לעצמינו 
מבחוץ. לצד הפעילויות לשמירה על אורנית, 
היה לי חשוב לשמור על גמישות ועל התאמה 

לצרכים הספציפיים של תושבי היישוב“.

גם האזרחים הוותיקים של אורנית שנכנסו 
לבידוד משפחתי וחברתי, קיבלו מענה מהיר 
אחד  אף  לפספס  לא  "כדי  שלהם:  לצרכים 
טלפונים  חמ"ל  פתחנו  הוותיקים,  מאזרחים 
והצלחנו לבצע מעל לשמונה מאות טלפונים. 
שאנחנו  שהתפלאו  ותיקים  אזרחים  היו 
ותיקים  אזרחים  והיו  אליהם  מתקשרים 
או  תרופות  רכישת  מבחינת  עזרה  שביקשו 
שלושים  של  רשימה  גיבשנו  מזון.  מצרכי 
חמה,  לארוחה  שזקוקים  וותיקים  אזרחים 
בשיתוף  הרווחה  מחלקת  בשבוע.  פעמיים 
פעולה עם "חיבוק מקומי" ועם עוד מתנדבים 
כמו  לבקשות האלו.  גם  להיענות  – הצליחה 
מאתיים  מעל  וותיקים  לאזרחים  חילקנו  כן, 

ערכות מיוחדות לשמירה על כושר“.

ומה מבחינת החנויות שבמרכז המסחרי? 
"אני מודע לנזק הרב שנגרם לחלק מהעסקים 
השלטון  מרכז  עם  בשיתוף  ולכן  המקומיים, 
לחנויות  בארנונה  לסייע  החלטנו  המקומי 
מחלקת  באמצעות  מהקורונה.  שנפגעו 
גם  לסייע  משתדלים  אנחנו  הרווחה, 
למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות 

אובדן או פגיעה בפרנסה.

מועצת אורנית לא הזניחה גם את פעילויות 
ספרים  החלפת  לצד  והפנאי.  התרבות 
ערוץ  גם  נפתח  נוספות,  ושליחויות  באימייל 
אנחנו  ביום,  "פעמיים  מקומי.  שידורים 
לסייע  שיכולים  והרצאות  שיעורים  משדרים 
פילאטיס,  שיעורי  למשל;  כמו  לתושבים 

המשפחה,  לכלכלת  שקשורות  הרצאות 
תזונה נכונה וכדומה. את השיעורים מעבירים 
זו  מאורנית.  תושבי  שהם  מקצוע  אנשי 
למומחים  במה  לתת  גם  נהדרת  הזדמנות 
התושבים  את  להעשיר  וגם  מקצועיים, 

שנמצאים בבידוד חברתי.

עם  משאית  ארגנו  המימונה,  בחגיגות 
ותעשה  התושבים  בין  שתסתובב  מוסיקה 
להם שמח. לאור ההתרגשות הרבה, החלטנו 
שיסתובבו  רכבים  יהיו  העצמאות  ביום  שגם 
ויחלקו  מוסיקה  ישמיעו  הרחובות,  בין 

ארטיקים לילדים.

גם  נפתחה  לרדאר  בשקט בשקט, מתחת 
המיוחד  החינוך  כדי שתלמידי  ליער,  הכניסה 
שהות  אחרי  בטבע  ולהירגע  להנות  יוכלו 
ארוכה בבתים. "עשינו ככול יכולתנו כדי לעזור 
לקהילה שלנו והקהילה בתמורה עשתה ככול 
יכולתה כדי לעזור לנו לשמור אחד על השני 

ולשמור על השגרה. 

להודות  הזדמנות  היא  הזו  הכתבה  עבורי 
לאנשי ההוראה ולכול המתנדבים והמתנדבות 
על העזרה הרבה שהם נתנו לנו. אני רוצה גם 
להודות לתושבים על רמת האמון הגבוהה, על 
כך שהם עוקבים אחרי ההוראות (שמשתנות 
בזכות  להן.  ונשמעים  יום)  בכל  כמעט 
מוגנת  אורנית  על  לשמור  הצלחנו  התושבים 
נמשיך  החדשה,  בשגרה  שגם  מקווה  ואני 
ההדדית  הערבות  ועל  הבריאות  על  לשמור 

הנפלאה שהתגלתה במלוא עוצמתה“. 

מועצה מקומית אורנית | מאי 2020 | אייר תש“ף

קהילת אורנית התגלתה במלוא 
עוצמתה  |  ראש המועצה בראיון 1:1

שירה רייז משולם

כבר  מחבק  בקשר  בתיה  וסבתא  "אני 
שנתיים. מאז שאמי נפטרה, אני מרגישה צורך 
לעשות טוב למישהו אחר ובכך להמשיך את 
שזקוק  למישהו  להגיע  חשוב  לי  היה  דרכה. 
ולחום. הרווח הוא  לב, להתייחסות  לתשומת 
ומעשירה  מרתקת  שבתיה  משום  שלי  כולו 
אותי. אני מקבלת ממנה לא פחות ממה שאני 
באה  אני  ללב.  לי  נכנסה  פשוט  נותנת...היא 
את  מכירה  היא  בשבוע,  פעם  אותה  לבקר 
לארוחת  אצלנו  והתארחה  שלי  המשפחה 

ערב” - לורט, מתנדבת מחבקת.

מאוד  מאוד  ואני  שלי  החברה  היא  "לורט 
נהנית ממנה. יש ביננו כימיה טובה. לורט באה 
אלי כמעט כל שבוע, וכשהיא לא מגיעה היא 
מצלצלת. אנחנו מדברות, משתפות בחוויות. 
לה  יש  שלה...  המשפחה  את  אוהבת  אני 
משפחה כל כך יפה. בשבוע שעבר בילינו יחד 
תיארתי  לא  המקומי.  החיבוק  של  בערב 
נהניתי  שנהניתי.  כפי  שאיהנה  לעצמי 
 - אחד  במפגש  דורות  כמה  של  מהשילוב 
מחבקות  אבות,  אימהות,  חמש,  בני  ילדים 
יפה  ואנחנו המחובקות. האירוע היה מאורגן 
במועדון:  יום  כל  לראות  רגילות  אנחנו  מאוד. 
היה  המפגש  ולכן  מבוגרים,  ואנשים  מחלות 
להרגיש  לי  נותן  ה"חיבוק"  בכלל  מרענן. 

חשובה“ - בתיה. 

"חיבוק מקומי" הוא מיזם קהילתי שהוקם 
ואירית  שגיא  עידית  ידי  על   2017 בספטמבר 
המיזם  של  המטרה  הישוב.  תושבות  עציון, 
יד  להושיט  בקהילה,  אנשים  בין  לחבר  היא 
מסייעת ולב אוהב, בדגש על העמקת החיבור 

הבין-דורי. 

המתנדבת  או  המתנדב  בשבוע,  פעם 
נפגשים עם אחד מהאזרחים הוותיקים. מעת 
לעת וכחלק מהחוויה הקהילתית, מתקיימים 
המחבקים  לקהילת  וגיבוש  הכרות  מפגשי 

והמחובקים.

מנצחים את המגיפה של המאה ה-21
ומעלה   75 מבני   42% הלמ"ס,  נתוני  לפי 
החוקרים  בדידות.  על  מדווחים  בישראל 
מדברים על הבדידות כעל המגפה של המאה 
ה-21, כאשר ידוע שתחושת הבדידות גורמת 
לדיכאון ומובילה להאצת תהליכי ההזדקנות.

המיזם נולד מתוך ההבנה שלקהילה בכלל, 
לשנות  כוח  יש  בפרט,  אורנית  ולקהילת 
בני  של  החיים  איכות  על  לטובה  ולהשפיע 

הגיל השלישי.

מחבקים ומחבקות בכול הגילאים
ולבנות  לבני  נועד  המיזם  ובראשונה,  בראש 
בדידות,  בהפגת  המעוניינים  השלישי  הגיל 
לנשים  גם  התרחב  הוא  הזמן  עם  אולם 
וצורך  רצון  שהביעו  יותר  צעירים  בגילאים 

בחברה.

והמחבקות  המחבקים  של  הגילים  טווח 
והמתנדבות  המתנדבים  (בקבוצת  רחב  הוא 
של אורנית יש בחורה בת 25 וגם בחורה בת 
לעידית  מיוזמתם  פנו  המתנדבים  כל   .(70
לזולת  לעזור  רצונם  את  והביעו  ולאירית 

ולבנות קהילה מיטיבה יותר. 

ומספר  מחבקים  כ-20  משתתפים  במיזם 
המחובקים עומד על 12.

המחבק.ת  בין  ה"שידוך"  שלב  לאחר 
למחובק.ת, מתנהל קשר ישיר בין השניים על 

פי צרכים ספציפיים. 

יחד,  בהליכה  הצמדים  את  לראות  אפשר 
יום  בשיחה שבועית, בארוחת שבת, בחגיגת 
הולדת, באפייה ובבישול משותף... כל פעילות 
שמביאה לתחושת אכפתיות, דאגה ומשמעות 

לזולת – היא פעילות מבורכת.

חיבוקים, חיבורים ואירועים
מפגשי "זיכרון בסלון" בבית משפחת שמש, 
התקיימו בישוב בעקבות חיבור בין מתנדבת 
במיזם לבין שורדת שואה שסיפרה לראשונה 
של  "הבית  גן  ילדי  עם  החיבור  סיפורה.  את 
פיסטוק" התחזק וחיזק את הקשר הבין- דורי. 
הרצאות ושיחות בנושאים שונים במועדון גיל 
הקבוצה  חברות  ידי  על  התקיימו  הזהב 
נערכו  כן,  כמו  בקהילה.  נוספים  ואנשים 

מסיבות חג כמו חנוכה ופורים ועוד. 

הייתה שותפה  גם  מקומי"  "חיבוק  קבוצת 
לערב הוקרה לחברי וחברות מועדון גיל הזהב. 

החיבוק  קבוצת  מסייעת  הצורך  במידת 
בכל  או  כלכלית  בתמיכה  ביישוב,  בהסעות 
צורך אחר. במידה והחיבור אינו "עובד", נעשה 

ניסיון לחיבור חדש עם מחבק.ת אחר.ת.

מתקיימים  חווייתיים  קבוצתיים  מפגשים 
ומונחים  המחבקות  בבתי  פעם  מדי 
בהתנדבות על ידי אנשים מהקהילה (קסמים, 

פעילות במגע, שירה ונגינה ועוד).

של  ראשון  למפגש  התלוויתי  "לאחרונה 
מחבקת ומחובק. המפגש היה כל כך מרגש, 

 - הרב  האנושי  הצורך  לי  התחוור  שוב  כי 
בחברה, בשיחה, בהתעניינות ובשייכות. אגב, 
למחובק.  והן  למחבק  הן  הדדי  הוא  הצורך 
ומבקש  קשר  יוצר  שמישהו  פעם  בכל 
עד  מבינה  אני  המחבקת,  לקבוצה  להצטרף 
משל  פחותה  לא  לנותן  התרומה  כמה 

המקבל“ - אירית עציון.

"מעבר לקשרים הבין אישיים שנרקמו וללב 
מעט  כמה  לגלות  אותי  מדהים  שהתרחב, 
לו  ולגרום  אחר  מישהו  לשמח  כדי  נדרש 
להרגיש שייך ואיזו ברכה טמונה בחיבור הבין 

דורי" - עידית שגיא. 

אינם  והמחבקים  המחבקות  שמות  הערה: 
מי  של  ששמם  החשש  בשל  בכתבה,  מוזכרים 
וההערכה  התודה  אך  חיסיון,  ובשל  יישמט  מהם 
הרבה היא לכל אחד ואחת מהם על עשייה ברוכה 
ושקטה לאורך זמן, מתוך יוזמה ומחויבות אישית. 

בלעדיהן ובלעדיהם המיזם לא היה מתקיים.

חיבוק  לקבל  או  למיזם  להצטרף  למעוניינים 
מאיתנו - אפשר ליצור קשר:

אירית עציון: 050-6283656
עידית שגיא: 054-7740761

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
אותה שכנה החליטה  אוכל?'  בלי  עכשיו 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר. היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
אוכל  שמים  מלבדנו  אנשים  שעוד 

במקרר". 

את  אשתו  עם  שהקים  עשור,  יהודה 
בגדים,  שמעניק  החסדים  גמילות  מיזם 
אוכל והשאלת ציוד לכול מי שזקוק - גם 
על  מספר   – לה  מחוצה  וגם  באורנית 

הימים הראשונים של המיזם. 

החנות  את  מכירים  ביישוב  כולם 
כיצד  יודעים  לא  רובנו  אבל  פורטונה, 

המיזם התחיל.

"המחלוקת היחידה ביני לבין אשתי היא 
זוכר  אני  המיזם...  של  להתחלה  בנוגע 
שלפני שלושים שנה, נהגנו לערוך ארוחה 
הגפן.  ברחוב  הקהילה  כל  של  משותפת 
מביאים  היינו  והכיסאות  השולחנות  את 
הארוחות  באחת  באלקנה.  מהגמ"ח 
שלנו  למה  'תגידו  שלי:  לחברים  אמרתי 
אפשרות  תהייה  לא  באורנית,  כאן 
'מי  שאל:  החברים  אחד  ציוד?'  להשאיל 
ואני  כזה?'  דבר  להרים  מוכן  יהיה 
מוכן  שהוא  הודיע  אחר  שכן  התנדבתי. 
הציוד.  לאחסנת  שלו  החנייה  את  לנדב 
ושולחנות  כיסאות  קנינו  כסף,  אספנו 
מי   - שרה'   ב'יד  כמו  נוהל  על  והחלטנו 
שלוקח ציוד משאיר פיקדון. רוב האנשים 
את  תורמים  הציוד  את  שמחזירים 
הזה  הפיקדון  ממנו.  חלק  או  הפיקדון 

משמש לדברים אחרים כמו למשל רכישת 
מזון לנזקקים".

ומהי הגרסה של אשתך? 
"אשתי מספרת שהגמ"ח התחיל דווקא 
נזקקות.  למשפחות  האוכל  ממשלוחי 
תקופה  באותה  הייתה  שלי  הבת 
מהגננת  שמעה  ואשתי  בצהרונית 
שהאוכל שנשאר בסוף היום - נזרק לפח. 
אשתי אמרה לגננת: 'תקשיבי באורנית יש 
אפשר  אולי  רעבות,  משפחות  שתי 
להעביר להן את האוכל? הגננת הסכימה 
מקרר,  קנינו  האוכל.  את  תיקח  שאשתי 
שמנו אותו מוסתר בחצר שלנו ועם סיוע 
מילאנו את המקרר באוכל  של מתנדבים 

ואנשים התחילו להגיע ולקחת."

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
עכשיו בלי אוכל?'. אותה שכנה החליטה 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר, היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
שעוד אנשים מלבדנו שמים אוכל במקרר 

- וכך מיזם חלוקת האוכל התחיל." 

והחנות פורטונה?

חבילות  גם  לקבל  התחלנו  הזמן  "עם 
מקום  לנו  היה  לא  שאז  ומשום  בגדים, 
בתים,  שבונים  מאנשים  ביקשנו  משלנו, 
עד  כמחסן  שלהם  במקלט  להשתמש 

שהבנייה תסתיים. בתמורה היינו שומרים 
על המגרש מפני גניבות. המתנדבות הגיעו 
מכן  ולאחר  הבגדים  את  וקיפלו  למקלט 
מקומות  מיני  לכול  הבגדים  את  שלחנו 
גם  שלחנו  הבגדים  עם  ולפעמים  בארץ, 
אוכל. יום אחד התברר לנו שמישהו מוכר 
שהבגדים  ומכיוון  שקבלנו,  הבגדים  את 
נועדו לתרומה, החלטנו שגם אנחנו נמכור 
עוד  לקנות  כדי  בכסף  ונשתמש  בגדים 

דברים.  

ילדה  פטירת  של  האסון  קרה  ואז 
שמה  את  להנציח  רצינו  מהיישוב. 
בתוך  חנות  מעין  של  פתיחה  באמצעות 
בגדים  מכרנו  המסחרי.  במרכז  קונטיינר 
ובכסף קנינו מזון וחילקנו אותו. עוד ועוד 
נוער,  בני  ילדים,   - הצטרפו  מתנדבים 

ומבוגרים, דתיים וחילוניים... 

ילקוט  מאיתנו  לקחה  מישהי  אחד  יום 
לבת שלה. כשהילדה הגיעה לבית הספר 
עם התיק, אחד מהילדים זיהה את התיק 
לצחוק  התחילו  בכיתה  והילדים  שלו 
הלכתי  הסיפור,  את  כששמעתי  עליה. 
לכיתה משום שרציתי להסביר על מעשה 
ואמרתי  רעיון  לי  הבריק  ופתאום  החסד 
התיק  את  קנתה  שלה  שאימא  לילדים 
מהחנות שלנו שהיא חנות יד שנייה שגם 
של  הרעיון  נולד  כך  לנזקקים...  תורמת 

חנות יד-שנייה". 

והשם פורטונה? 

לוי  לימור  ידי  על  ניתן  פורטונה  "השם 
המתנדבת שלנו. במושב שלה גרה אישה 
מבוגרת בשם פורטונה, ולדברי לימור היה 
לקרוא  לכן החלטנו  בחיים,  גדול  מזל  לה 
לחנות כך. היום אני יו"ר המיזם בהתנדבות 
בחצי  שעובדת  אחת  פקידה  רק  לנו  ויש 
כבר  היא  פורטונה  בתשלום.  משרה 
ל-30  מזון  מחלקים  אנחנו   - אימפריה 
לעזור  גם  והצלחנו  באורנית,  משפחות 
באמצעות  מחובות  לצאת  לאנשים 

שמומחה  דין  עורך  של  סיוע  הלוואות, 
במקרה  מגשר  של  ליווי  לפועל,  בהוצאה 
של גירושים ועוד. הכול נעשה בהתנדבות. 
"בחגים אנחנו מחלקים כ-900 חבילות 
שמשפחות  משום  משפחות  ל-300  מזון 
כפולות.  חבילות  מקבלות  ילדים  מרובות 
במחיר  לאירועים  ציוד  משאילים  אנחנו 
בהתנדבות  מארגנים  גם  ואנחנו  סמלי 

חתונות ובר מצוות למי שצריך".

אלה שינויים אתה רואה עם השנים?
היה  שלי  הגדולים  מהחלומות  "אחד 
בין  חיבור  אמצעי  תהייה  שההתנדבות 
דתיים לחילוניים באורנית, ובאמת כך היה 
נוער  ובני  ילדים  פחות  היום  אבל  בעבר, 
היו  לא  כאשר  פעם,  אצלנו.  מתנדבים 
הילדים  של  מהבילוי  חלק  פלאפונים, 
לגמ"ח  להגיע  היה  צוהריים  אחר  בשעות 
ולעזור, היום זה השתנה. אני מרגיש שיש 
מקווה  ואני  להתנדבות  מודעות  פחות 
שבעזרת הכתבה הזו יגיעו עוד מתנדבים 
ולא רק מתנועת בני עקיבא אלא גם למשל 

מהצופים. 

אני מאמין שיש הרבה אנשים באורנית 
ושהיו  נמצאת בנשמה שלהם  שהנדיבות 
לנתינה, הם רק  הילדים  רוצים לחנך את 
הרבות  האפשרויות  על  יודעים  לא 

הקיימות אצלנו ביישוב".

קרוב  והנדסאי  אדריכל  שהיה  ספלטר,  דוד 
ל-40 שנה, החליט יום אחד שהוא רוצה להפוך 
את אהבה שלו לתיקונים לפרויקט התנדבותי. 
הקהילתית  בנגריה  עמו  שערכתי  בראיון 
החדשה, בין הרעש של ניסור העץ לבין כניסה 
להתרחק  יכולים  לא  שפשוט  ילדים  של 

מהנגרייה - דויד סיפר לי על המיזם שלו.

אז איך הכול התחיל?

מספר  לו  שיש  הוך,  אלי  עם  "דברתי 
הקמת  על  ביישוב,  התנדבותיים  פרויקטים 
לאנשים  מידי  מענה  שתיתן  שיפוצים  סיירת 
תיקונים  מיני  כל  לעשות  שצריכים  מבוגרים 
להתקין  תמונה,  לתלות  למשל:  כמו  קטנים 
מי  להם  ואין  שנשבר  תירס  לתקן  או  מדף 
שיעזור להם ואלי התלהב מהרעיון. בהתחלה 
באמת  שלא  אנשים  אליי  שייפנו  חששתי 
צריכים את העזרה שלי או שאצטרך לעשות 
תיקונים גדולים שאני לא יודע לבצע, אבל רוב 

הפניות הן כאלו שאני יכול לטפל בהן". 

איך אנשים מגיעים אלייך? 

"מתקשרים אלי ישירות. לדוגמה: היתה אם 
חד הורית שביקשה עזרה בהתקנת המדיח, 
ארונית  של  תרומה  שקבלה  משפחה  היתה 
לכן  לגמרי,  מפורקת  הייתה  הארונית  אבל 

לקחתי עוזר ויחד הצלחנו לבנות את הארונית. 
כל  קודם  מברר  אני  מגיעה,  שהפנייה  לאחר 
אם אני יכול לעזור, אם אני לא יכול, לדוגמה 
מבקש  אני  נזילה,  או  חשמל  בעיות  כשיש 

עזרה ממתנדבים שהם אנשי מקצוע".

נעזר  שאתה  המתנדבים  של  התגובות  ואיך 
בהם? 

וכולם  מתנדבים   6 עד  כ-5  איתי  "עובדים 
בקשה  לכול  רבה  בשמחה  נענים  תמיד 
ומגיעים מיד כשאני מבקש. אני משתדל מאוד 

להיענות לקריאה כבר באותו יום. 

טוב  ממש  להרגיש  לי  גורמת  ההתנדבות 
שאני יכול לעזור לאחרים ולכן בנוסף לסיירת 
ילדים  בהתנדבות  מדריך  אני  התיקונים, 
גם  ואשתי  הקהילתית  לנגריה  שמגיעים 
ארוחת  מועדון  את  הקימה  היא  מתנדבת, 

הבוקר". 

מאז פתיחת סיירת התיקונים בסוף חודש 
דויד מקבל קריאה לפחות פעם  יוני האחרון 
בשבוע. עד עכשיו הוא עזר בתיקון של ארון 
מפורק, תליית חפצי אומנות, החלפת שלבים 
באסלה  נזילה  תיקון  מדף,  תליית  בתריס, 
בסיוע של אינסטלטור, תיקון שלושה כיסאות 

ועוד ידו נטויה.

כשנירית הוברמן הייתה בת 11, אימא שלה 
נפצעה קשה בתאונת דרכים ואושפזה בבית 
זוכרת  חולים למשך חצי שנה. "עד היום אני 
את התמיכה העצומה שקיבלנו מהקהילה. אז 
מאות  שלוש  או  כמאתיים  רק  היו  באורנית 
ערב  לארוחת  הוזמנו  שישי  ובכול  משפחות 
אצל משפחה אחרת. היו גם אימהות שדאגו 
העזרה  מלא.  תמיד  יהיה  שלנו  שהמקרר 
שלי  אבא   - האוכל  מבחינת  רק  לא  הייתה 
לא  שהוא  הרגיש  השכנים  בתמיכת  שהוקף 
ההולדת  יום  את  ילדים.  שלושה  בגידול  לבד 
ואני  שלי,  אימא  עם  חולים  בבית  חגגנו  שלי 

זוכרת שהיינו מוקפים בחברים מאורנית. 

חמה  קהילה  בתוך  שגדלתי  מרגישה  אני 
שהמיזמים  לומר  ואפשר  ועוטפת 
להחזיר  שלי  הדרך  הם  ההתנדבותיים 
לקהילה - לא מתוך תחושה של מחויבות אלא 

באהבה גדולה".

והיישוב  מאוד  צעיר  מגיל  באורנית  גרה  את 
גדל והשתנה. מה לדעתך השינוי הגדול ביותר?

"אורנית אכן השתנתה מאוד מאז שהייתי 
כל העולם השתנה. מבחינתי מה  ילדה אבל 
שבכל  העובדה  הוא  באורנית  חשוב  שהכי 
ללכת  יכולים  שלנו  הילדים  היום  של  שעה 
בביטחון, ואם חס וחלילה קורה משהו תמיד 
אני  היום  עד  שיעזרו.  שכנה  או  שכן  יהיו 
מוקפת באהבה של חברות הילדות שלי ואני 

חושבת שיצרתי סביבי קהילות חמות.

מבחינתי גם ”אמאל‘ה“ וגם מיזם הבישולים 
"אורנית  בפייסבוק  קטנות.  קהילות  שתי  הן 
בוורוד" היא קהילה וירטואלית חמה מאוד, לא 
כותבת  שאת  ברגע  צריכה,  את  מה  משנה 

פוסט, מישהי מהקהילה תמצא לך פתרון". 

מה זה אמאל'ה וכיצד הוא התחיל?

שקיים  התנדבותי  פרויקט  הוא  "אמאל'ה 
מאפשר  הפרויקט  שנים.  שמונה  כבר 
להיות  לידה  בחופשת  שנמצאות  לאימהות 
מגיעה  בבוקר,  רביעי  ביום  יחד. פעם בשבוע 
בנושא  מפגש  ומעבירה  בהתנדבות  מנחה 
מסוים, כמו למשל תזונה, זוגיות, הורות, חינוך 
ללא  לנו את המקום  נותן  וכדומה. הקאנטרי 
מבחינתי,  לכולן.  חופשית  והכניסה  עלות 
דברים:  שני  על  הוא  האלו  במפגשים  הדגש 
הקושי  של  נורמליזציה  הוא  הראשון 
על  לדבר  יותר  טבעי  זה  היום  באימהות. 
לפני  אימאל'ה  את  כשהקמתי  אבל  הקושי, 
על  לספר  נהגו  לא  אימהות  שנים  שמונה 
הקשיים שלהם. גם אני כאימא חוויתי קשיים 
ליצור  רציתי  ולכן  הקטנה,  בתי  לידת  עם 

קהילה תומכת לאימהות.

אימהות  לאתר  גם  לנו  מאפשרים  המפגשים 
אימהות  או  לידה  אחרי  מדיכאון  שסובלות 
הילדים.  בגידול  גדול  רגשי  קושי  שמרגישות 
שמתקשות,  אימהות  מאתרות  אנחנו  כאשר 
אז יש לנו נשים שמגיעות בהתנדבות לבתים 
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על  להקל  ומנסות  אימהות  אותן  של 
התחושות האלו.

הדגש השני של המפגשים האלו הוא יצירת 
ויצירת קשר בין  קהילה – לאפשר תקשורת 
האימהות הטריות ביישוב,  במיוחד כשמדובר 
לא  עדיין  והן  לאורנית  הגיעו  שרק  בנשים 

מכירות אף אחת.

אמאל'ה.  על  ידעו  נשים  עוד  אם  אשמח 
הבדידות,  את  מפיגים  הקבועים  המפגשים 
לא  מאוד  בתקופה  טובה  הרגשה  נותנים 
פשוטה וגם מאפשרים לנשים ליצור חברויות 
שבו  תומך  מקום  יוצרים  המפגשים  חדשות. 
ואפשר  חלשות  להיות  ומותר  לקטר,  מותר 

לבקש עזרה".

מבשלות  גם  אתן  הרגשית  התמיכה  מלבד 
לאימהות אחרות? 

לאימהות  עוגות  אפינו  שנים  שמונה  "לפני 
במסגרת אמאל'ה ובאותה תקופה גם בישלנו 
ולנשים שנמצאות בשמירת  ליולדות הטריות 
נשים  של  קבוצה  נוצרה  לשם  מפה  היריון. 
מבשלת  בעיקר  הקבוצה  היום  שמבשלות. 
מסוים...  קושי  עם  שמתמודדות  למשפחות 
לא  בתקופות  למשפחות   מבשלות  אנחנו 
פשוטות - נגיד בתקופות של מחלה ממושכת 
יש  מבני המשפחה.  או של אשפוז של אחד 
נשים מדהימות בקבוצה של המבשלות, ואם 
פוסט  מעלה  אני  מתעייפות,  הן  פעם  מדי 
בבקשה לעזרה וכמות הפניות שאני מקבלת 

מדהימה אותי כל פעם מחדש.

"אני בעצמי לא מבשלת, התפקיד שלי הוא 
לבין  עזרה  שצריכה  המשפחה  בין  לחבר 
דיסקרטיות  על  שומרים  אנחנו  המבשלת. 
זו  היא  שלי  אימא  רבות  ופעמים  מלאה 
המשפחות.  לבית  הבישולים  את  שמעבירה 

תמיכה  קבוצת  גם  נוצרה  לבישולים  בנוסף 
כמו  בסיסיים  מוצרים  ברכישת  שמסייעת 
למשל: בגדים לילדים, ציוד לבית ספר, רכישת 

ספרים וכדומה".

כיצד הבקשות לעזרה מגיעות אלייך? 

מחלקת  דרך  אליי  מגיעים  המקרים  "רוב 
הרווחה, ולפעמים יש גם פניות ישירות. אני גם 
"חיבוק  פרויקט  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת 
מקומי" של עירית ועידית. לדוגמה הגיע אלינו 
מקרה של גבר ערירי שמלבד הארוחות, היה 

זקוק גם לחברה... 

אנשים ביישוב שלנו עוזרים מאוד וזה מה 
שהכי יפה כאן... אני יכולה לדבר במשך שעות 
על הנתינה כאן באורנית. אני מאמינה שנתינה 
היא חלק מהותי בחינוך שמחלחל לבני הנוער 

ואל הקהילה שלנו".

גם  את  ההתנדבות  שמלבד  יודעת  אני 
עזרה  איזו  יש  האם  מלאה  במשרה  עובדת 

שאת בעצמך צריכה? 

"קודם כול אני אוהבת מאוד את מה שאני 
יותר  גדולה  הסיפוק  שתחושת  כך  עושה 
עוד  אם  מאוד  אשמח  אני  בזמן.  מהמחסור 
למפגשים  ויגיעו  אמאל'ה  על  ישמעו  אימהות 
מבחינת  עזרה  לקבל  אשמח  גם  אני  שלנו. 
הלוגיסטיקה של חלוקת האוכל למשפחות... 
עמוס,  שלפעמים  למרות  שאמרתי,  כמו  אבל 

אין תחושה יותר טובה מתחושת הנתינה".

בתנועת  הצופים,  בתנועת  מדובר  אם  בין 
המדריכים  כל  עוז...  בסניף  או  עקיבא  בני 
שראיינתי מסכימים על דבר אחד – הסיפוק 
בתנועה  מהפעילות  שלהם  גדול  הכי  האישי 
הוא כשהם מצליחים לחולל שינוי אצל אחד 

מהחניכים. 

אחראית  י"ב,  כיתה  תלמידת  נחמני,  מיכל 
תחום קהילה בתנועת הצופים:

ספרי לי קצת על התפקיד שלך

"אחראית תחום קהילה הוא תפקיד חדש 
על  אחראית  אני  התפקיד  במסגרת  בצופים. 
אנחנו  כלומר  הקהילה,  עם  שונות  פעילויות 
לבין  השבט  בין  חיבור  ליצור  כדי  פועלים 
שעשינו,  העששיות  מצעד  לדוגמה  הקהילה, 
סוכה  לעשות  מתכננים  אנחנו  פורימון... 
קהילתית וגם חושבים על פעילויות חברתיות 

שמחברות בין דתיים לחילוניים".

מה עשית לפני כן? 

חמש  ליוויתי  וגם  בעצמי  מדריכה  "הייתי 
מדריכות צעירות. המדריכים ואני שמים דגש 
עם  אנשים  ושילוב  השונה  קבלת  על  גדול 
מוגבלויות בתנועה. אנחנו גם שמים דגש על 
פיתוח העצמאות של החניכים, על כך שיהיה 
ומאנשים אחרים. אני  להם אכפת מהסביבה 
על  לטובה  משפיעים  שהצופים  חושבת 
יותר   לעצמאים  אותם  הופכים  הם  הילדים 
ומלמדים אותם לשתף פעולה אחד עם השני“.

מהם האתגרים שלך?

"אחד האתגרים הגדולים בעיני הוא לנתק 
ולעודד  שלהם  מהטלפונים  הילדים  את 
אותםלהיות אחד עם השני, לראות את הטבע, 
קשה  זה  שלהם...  בסביבה  נוכחים  להיות 
ולהתחיל  המשחק  את  לסגור  לילד  להגיד 

לדבר עם חברים שלו".

מה עושה לך טוב בצופים? 

"אני בצופים מכיתה ד' עד י"ב, לא הפסקתי 
משמעותי  הכי  המקום  זה  בעיניי,  מעולם. 
בצופים  התחנכתי.  שבה  הדרך  מבחינת 
נוצרים קשרי חברות עמוקים משום שאנחנו 
ואנחנו  בצבא  כמו  ממש  דברים  עוברים 
לי  עזרו  הצופים  לשני.  אחד  לעזור  לומדים 
לסביבה  מודעות  לפתח  עצמאית,  להיות 
שאני  לדברים  בנוגע  אקטיביסטית  ולהיות 
שצריך  התכונות  בדיוק  אלו   – לשנות  רוצה 
להשריש אצל החניכים, לא רק בצופים אלא 

בכול תנועות הנוער. 

מבחינה  יותר  להם  שקשה  ילדים  יש 
לעזור  מצליחים  המדריכים  וכאשר  חברתית, 
ולהשתלב  למצוא את החוזקות שלהם  להם 
יכולים  המדריכים  לפעמים  בעיניי.  נפלא  זה 
משום  מהמבוגרים  יותר  טוב  זה  את  לעשות 

שהם קרובים אל החניכים מבחינת הגיל“.
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הילה שרעבי, כיתה י"א, קומונרית בסניף עוז:

ספרי לי קצת על סניף עוז ועל התפקיד שלך

"סניף עוז הוא תנועה שאליה מגיעים ילדים 
מכיתה א' עד כיתה ג'. הסניף הוא מעין הכנה 
בסניף  קומונרית  אני  עקיבא.   בני  לתנועת 
המדריכים  את  להכין  הוא  שלי  והתפקיד 
על  אחראית  להיות  החניכים,  עם  למפגש 
הילדים  וכדומה.  טיולים  לארגן  התקציב, 
שבת  וביום  שלישי  ביום  לסניף  מגיעים 
והמדריכים מעבירים להם פעולות. המדריכים 
לעשות  פעולות  אלו  שבוחרים  אלו  הם 

בהתאם לחזון של התנועה“.

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר?

של  בעיקר  הוא  האתגר  בתנועה,  "אצלנו 
השעה  עד  לומדים  שהם  משום  המדריכים 
חמש והם צריכים לשלב את הלימודים שלהם 
פעילויות  להכנת  מקדישים  שהם  הזמן  עם 

לילדים הקטנים וזה לא פשוט“.

מה עושה לך טוב באופן אישי? 

לי טוב הם אינטליגנטים,  "החניכים עושים 
יש  הספר  בבית  לפעמים  ואוהבים.  חכמים 
אפשר  בתנועה  וכאן  שמתפספסים  ילדים 
שאנחנו  חשוב  וזה  הילדים  לכול  לב  לשים 

המדריכים יכולים להגיע לאותם חניכים“.

בני  בתנועת  מדריך  י"א,  כיתה  גלבוע,  עומר 
עקיבא:

ספר לי קצת על התפקיד שלך

ז'.  מכיתה  חניכים  כרגע  מדריך  "אני 
ופעילויות  משחקים  בין  משלב  אני  בפעולות 
גם  אני  וחזון התנועה.  לבין ערכים  חווייתיות, 
דברים  שלי  החניכים  את  ללמד  משתדל 

חדשים שהם לא יודעים." 

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר? 

ומשהו   20 שיש  הוא  שלי  הגדול  "האתגר 
הפעילות  את  למצוא  וקשה  ובנות  בנים 
שמחים  יהיו  שכולם  כולם...  את  שתתפוס 
את  לחזק  הוא  נוסף  אתגר  רצון.  ושבעי 
הילדים שזקוקים לחיזוק – לתת להם תנופה 

כדי שהם יצליחו להשתלב בקבוצה”.

מה עושה לך טוב באופן אישי?

חניך  פשוט  הוא  טוב  לי  שעושה  "מה 
שמוקיר תודה. הרבה פעמים חניכים לוקחים 
המדריכים  שאנחנו  מה  את  מאליו  כמובן 
בא  פתאום  כשחניך  אז  בשבילם,  עושים 
כל  את  שווה  זה   – תודה  ואומר  ומעריך 
ההשקעה. גם לראות חניכים שבהתחלה היה 
טוב  יותר  במצב  הם  ועכשיו  קשה  להם 
מבחינה חברתית או בלימודים, זה גם עושה 

לי ממש טוב“.

בסיירת ההורים של אורנית שפועלת כבר 
12 ל-16 הורים  בין  יש בממוצע  יותר מעשור, 
מתנדבים, אשר בסופי שבוע, במקום לצפות 
לסייר  בוחרים  חברים,  לארח  או  בטלוויזיה 
בני  של  המפגש  ובמקומות  הציבוריים  בגנים 
הנוער. מטרת הסיורים היא בראש ובראשונה 
לשמור על ביטחונם של הנערים והנערות, אך 
ועל  השקט  על  גם  שומרת  הסיירת  במקביל 

השלווה של השכנים. 

בראיון עם נירה שרעבי שניהלה את סיירת 
היא  האחרונות,  השנים  בארבעת  ההורים 

מסבירה על פעילות הסיירת. 

אחרי כל כך הרבה שנים בסיירת הורים, מהו 
לדעתך היתרון הגדול ביותר של הסיירת?

ששומרת  בשטח  נוכחות  יוצרת  "הסיירת 
על ביטחונם של הילדים ולפעמים גם מונעת 
מהם "לעשות שטויות". הנוכחות שלנו מאזנת 
שיש  מבינים  שהם  משום  הנוער  בני  את 

מישהו שאיכפת לו ורוצה לשמור עליהם. 

בני הנוער   - גורם מרתיע  גם  היא  הסיירת 

לא יעשו דברים אסורים כשיש נוכחות הורית 
בשטח. בעיניי, המטרה העיקרית של הסיירת 
אחראי  מבוגר  שיש  יראו  שהילדים  היא 
שאפשר לדבר איתו בחופשיות משום שהוא 
רצון  מתוך  אלא  שיפוטי  ממקום  מגיע  לא 
מרגישים  נוער  בני  פתוחה.  תקשורת  לקיים 
מספרים  הם  ולפעמים  האכפתיות  את 
למתנדבים דברים שהם לא מספרים להורים 

שלהם“.

כשיש  להתלונן  אוהבים  נוער  בני  פניו  על 
פני  את  מקבלים  הם  איך  הורים,  של  פיקוח 

המתנדבים? 

פנים  בסבר  אותנו  מקבלים  הנוער  "בני 
כוח  לא  שאנחנו  יודעים  שהם  משום  יפות, 
אכיפה, אלא נמצאים במקומות הבילוי שלהם 
ילד  היה מקרה של  ולעזור. למשל,  להגן  כדי 
שלו  והחברים  שבוע  סוף  בכול  שהשתכר 
כלומר,  הסיירת.  למתנדבי  כך  על  סיפרו 
ושהילד  בסדר  לא  שמשהו  הבינו  החברים 

זועק לעזרה והם הרגישו בנוח לספר לנו. 
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שהנער  לוודא  כדי  המצב,  על  דיווחנו  אנחנו 
מקבל את העזרה שהוא צריך."  

האם המתנדבים עוברים הכנה?

מספר  עשינו  השנים  במשך  כן,  "בהחלט 
פסיכולוגית  עם  שיחות  היו   - השתלמויות 
ויש  מקרבת"  "תקשורת  על  שהסבירה 
הרצאות שמסבירות מה קורה עם הנוער של 
ימינו, מה מניע אותם, איך צריך לגשת אליהם 
כדי שלא יהיה 'חשדניסקים' וכדומה. כמו כן, 
של  גיבוש  מפגש  עושים  אנחנו  בשנה  פעם 
הסיירת כדי שכול המתנדבים יכירו אחד את 

השני".

יש תופעות מיוחדות שמאפיינות את היישוב?

"אני חושבת שיש כאן אחלה של נוער, אבל 
ההשתוללות  לפעמים  אחר,  מקום  בכול  כמו 
או פריקת העול מובילות לוונדליזם כמו למשל 
מאמינה  אני  שעשועים.  בגן  מתקנים  הריסת 
לילדים  שהתפקיד של ההורים הוא להסביר 
במקומות  להתנהג  צריך  כיצד  שלהם 

ציבוריים."

"הילדים זקוקים למבוגר אחראי, הם נהנים 
אנחנו  לנו.  מחכים  ואפילו  שלנו  מהביקורים 
עם  או  עוגיות  עם  להגיע  משתדלים  תמיד 
גם  דואגים  אנחנו  ובחורף  אחר  מתוק  משהו 
שהסיירת  חושבת  אני  חם.  תה  עם  לתרמוס 
נמצא  שמישהו  תחושה  הנוער  לבני  נותנת 
נחשון,  דקלה  אומרת  להם."  ודואג  איתם 

מתנדבת בסיירת כבר 6 שנים.

מדוע החלטת להתנדב דווקא בסיירת הורים? 

בפעם  שמעתי  כאשר  מצחיק:  סיפור  "זה 
הראשונה על סיירת הורים, חשבתי שמדובר 
על עזרה ראשונה לילדים ולבני נוער שנפצעו 
חולים.  לבית  ולפנות  במקום  לסייע  כלומר 
חשבתי  הרפואה  מעולם  באה  שאני  מכיוון 

שההתנדבות הזו תתאים לי. אחר כך התברר 
שבוע,  בסופי  בגינות  בסיורים  שמדובר  לי 
החלטתי להתנדב משום שאני מאמינה שזה 
מישהו  שיש  ידעו  הנוער  שבני  מאוד  חשוב 

שנמצא בחוץ בלילה כדי לשמור עליהם". 

האחרונות  בשנים  קרו  לדעתך  שינויים  אלו 
מבחינת הסיירת? 

מאוד,  עמוסות  היו  "פעם המשמרות שלנו 
בני  ברחובות.  נוער  בני  פחות  יש  היום  ואילו 
הנוער ממשיכים להתמודד עם אותם אתגרים 
רק שהיום המפגשים הם יותר בתוך הבתים 
ההורים  של  יותר  הוא  הנעשה  על  והפיקוח 
והתפקיד של  בסיירת  עצמם. התפקיד שלנו 
עם  קורה  מה  לדעת  הוא  בבית  ההורים 
הילדים שלנו בין אם הם מבלים בתוך הבית 

או בחוץ. 

קהילתי,  לחוסן  ביטוי  היא  הורים  סיירת 
לבני  המשדר  ואכפתי  רגיש  חברתי  למרקם 
רואים!  שמבוגריו  ביישוב  גדלים  "אתם  נוער: 
אכפת!".  למבוגריו  אשר  ביישוב  גדלים  אתם 
ביישוב  גדלים  "אתם  פחות:  לא  וחשוב 
התנהגות  לכל  לב  לשים  מסוגלים  שמבוגריו 
להפסקתה".  בנחישות  ולפעול  מקובלת  לא 
ללא  'עיר  הלאומי  הפרויקט  ראש  שחר,  דני 

אלימות'. 

במטאפורת  משתמשת  סולי  שיטת    •
העולם  את  להמחיש  כדי  הפנימית  הסוללה 

הרגשי והחברתי לילדים ומבוגרים.

"שריר"  את  במיוחד  מחזקת  השיטה     •
על  לחשוב  לנו  מאפשרת   – האמפתיה 
אומרים  שאנחנו  לדברים  שיש  ההשפעה 

ועושים על אחרים (וגם על עצמנו).

מצבים  עם  מתמודדים  כולנו  אלה  בימים 
שמרוקנים לנו את הסוללות, כל אחד מזווית 
הגעגועים,  השעמום,  השיגרה,  חוסר  אחרת: 
ההתכנסות  בנוסף,  ועוד.  הכלכלי  המתח 
בני  כל  של  הממושכת  והשהייה  בבתים 

המשפחה יחד יוצרים מצבי לחץ נפיצים.

האווירה המשפחתית היא "האופי" הייחודי 
אופן  על  ומשפיעה  המשפחה  של 
בני המשפחה, הדברים  כל  ההתמודדות של 

שמאפיינים את המשפחה ואת איך שהדברים 
מתנהלים בה.

אווירה  היא  "מטעינה"  משפחתית  אווירה 
הבעה  מעודדת  תומכת,  בטחון,  המשרה 
היא  וקבלה.  חום  אהבה,  משדרת  רגשית 
ביכולותיהם,  להאמין  לילדים  מאפשרת 
חדשים  בדברים  התנסויות  מעודדת 
ומאפשרת פתרון קונפליקטים וחילוקי דיעות 

באופן מכבד.
על  שומרת  מטעינה  משפחתית  אווירה 

תחושת מסוגלות וחוסן במצבי משבר.
איך אפשר ליצור אווירה משפחתית מטעינה 

בימים אלה ובכלל? 

ומובנה  קבוע  יום  סדר  לבנות  מנסים   .1
שמותאם לימים אלה. זה מונע תחושת כאוס, 

המשך בעמוד הבא ←

(הילדים  ציפיות  תיאום  ויוצר  סדר  עושה 
פחות   יש  ואז  מתבצע  דבר  כל  מתי  יודעים 
ויכוחים ומריבות). זה חשוב גם ליום שאחרי, 

שלא יהיה לילדים משבר חזרה ללימודים...
פעילויות  היום  בסדר  לשלב  חשוב    .2
לנו  וגורמות  אותנו  שמשמחות  מטעינות 
סרטים,  יצירה,  ספורט,  כמו:  טוב  להרגיש 
שמטעין  שדבר  לזכור  חשוב  וכו'.  ריקודים 
(אחד  אחר  מישהו  מטעין  בהכרח  לא  אותנו 
למשל אוהב לעשות ספורט ואחר ממש סובל 
כשהוא עושה ספורט) אז לדאוג שלכל אחד 

תהיה את ההטענה שלו.
 – ומשחררות  מרגיעות  פעילויות  לשלב     .3
נשימות,  רגועה,  למוסיקה  האזנה  הרפיות, 

תרגילי יוגה, ריצה, קפיצה בטרמפולינה וכו'.
הקשרים  לחיזוק  המצב  את  מנצלים    .4
לכל  אישית  התייחסות  למתן  המשפחתיים, 
וגילוי  לב   אל  מלב  ,לשיחות  בנפרד  ילד 
אישית  הטענה  של  דקות   10  – התענינות 
יומית יכולות לעשות הבדל גדול במצב הרגשי.

5.    שומרים על אופטימיות וזוכרים שמדובר 
במצב זמני גם אם לא ידוע כמה זמן זה ייקח. 
שאחרי:  ליום  תכניות  יחד  לעשות  אפשר 
לדמיין, לתכנן ולפנטז יחד לאן נטוס, לאן נצא 
לבלות, את מי נבקר? ואם עושים את זה יחד 
חוויה  יוצרים  עצומות  בעיניים  בשכיבה 

משפחתית נפלאה.
6.     בודקים כל יום את מצב הסוללה של בני 
זוכים  - כשאנחנו משתפים אנחנו  המשפחה 
עם  לבד  נשארים  ולא  מטעינה  לתמיכה 

משמש  ההורים  מצד  רגשי  שיתוף  הדברים. 
מודל לילדים ומעודד שיתוף גם מצידם. חשוב 
ומצד  וכן מצד אחד  אותנטי  יהיה  שהשיתוף 
על  תעמיס  שלא  שקולה  בצורה  ייעשה  שני 

הילדים ולא תעורר חרדות.
מטעינה   התנהגות  ומחזקים  מעודדים    .7
של  משימות  הכוללים  אתגרים-  באמצעות 
ופרגון.  עזרה  אחריות,  לקיחת  התחשבות, 
(אתגרים להדפסה באתר של סולי) והעומדים 

באתגר זוכים בפרסים
8.    מתעדים את המצב – מייצרים לימי הסגר 
ואת  היסטורית שמעלה את ערכם  משמעות 
(קובץ  להירואית  היומיומית  ההתמודדות 

לתיעוד נמצא באתר).
חדשים  ואתגרים  טקסים  מאמצים   .9
למשל:  למשפחה  טובות  אנרגיות  שמכניסים 
מבני  אחד  לכל  מחמאה  נותנים  בוקר  כל 
תודה  באמירת  היום  את  סוגרים  המשפחה,, 
שעשו  הקטנים  הדברים  על  המשפחה  לבני 

למעננו במשך היום.
המורחבת  סוללות במשפחה  מטעינים     .10
ובסביבה – שולחים הודעות טקסט מטעינות 
הכיתה,  או  מהגן  ולחברים  וסבתא  לסבא 
בדואר  ושולחים  מטעינים  מכתבים  כותבים 
בהפתעה ועורכים מפגשי משחק דרך שיחות 
וידאו – אפשר לשחק כמעט בכל משחק שיש 

לשני הצדדים. 

והכי חשוב לזכור שהטענת סוללות זו דרך 
חיים וכשאנחנו מטעינים, אנחנו נטענים!
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ברטל,  ניר  את  שאלתי  הראיון  בתחילת 
התמונה  בעיניו  מהי  אורנית,  מועצת  ראש 
ניר  האחרונה.  התקופה  את  מסמלת  שהכי 
בתי  של  פניה  על  הרחב  "החיוך  ואמר:  חייך 
כשהגננת שלה הגיעה בהפתעה לבקר אותנו 
בבית עם ערכה מיוחדת ליום העצמאות... בני 
הנוער המדהימים שהגיעו כדי לעזור בהכנת 
לוד.  בעיר  נזקקות  למשפחות  מזון  ארגזי 
במרפסות  לרקוד  שיצאו  התושבים 
כשמשאית המימונה עברה ברחוב... יש כל כך 

הרבה תמונות יפות“.

באחת  התרחש  ברטל  עם  הראיון 
יום  (לפני  ביותר  העמוסות  התקופות 
העצמאות ושבוע לפני פתיחת בתי הספר) - 
דופן,  יוצאת  עצמאות  יום  חגיגת  תכנון  לצד 
של  לפעילות  לחזרה  ההיערכות  גם  נכנסה 
מסגרות החינוך. למרות העומס הרב, לניר היה 
מרגיש  "אני  הפגישה.  את  לקיים  חשוב 
תקופה  של  בתחילתה  נמצאים  שאנחנו 
וחשוב   לשגרה,  חזרה  של  תקופה  חדשה, 
שכל הדברים המדהימים שקרו כאן ב"תקופת  
החזרה  במהלך  ישכחו  לא   – הקורונה" 
ההזדמנות  את  לנצל  גם  רוצה  אני  לפעילות. 
ובעיקר  עכשיו  עד  באורנית  קרה  מה  ולספר 
כדי להוקיר תודה לכול התושבים המדהימים 
שלנו שהקלו את ההתמודדות עם התקופה 

המאתגרת הזו“.

על העזרה של התושבים,  מדבר  כשאתה 
לאלו מעשים אתה מתכוון? 

בתוך  הדבקות  בכלל  לנו  היו  לא  כל,  "קודם 
אבל  חולים  חמישה  לנו  היו  שלנו.  הקהילה 
כולם נדבקו מחוץ לאורנית. זה אומר שתושבי 
ההנחיות  ועל  הכללים  על  הקפידו  אורנית 
גדולה  כבוד  תעודת  וזאת  מרשימה,  בצורה 

מאוד לנו. 
מצבי חירום הם מצבים ששופכים אור גם על 
הקהילה.  של  החוזקות  על  וגם  החולשות 

כמה  עד  הראתה  הקורונה  תקופת  אצלנו, 
לסייע.  ורוצה  מגובשת  חזקה,  היא  הקהילה 
מכל  תושבים  של  מדהימה  התנדבות  הייתה 
הגילאים החל מבני נוער שעזרו בחלוקת מזון 
ולתושבות שנענו לכול בקשת  ועד לתושבים 
עזרה משכן או משכנה. מלבד הדאגה לתושבי 
היישוב, ביום אחד נאספו שישים ארגזי מנות 

שהועברו למשפחות נזקקות בעיר לוד. 

במלוא  התגלתה  שלנו  החינוך  מערכת  גם 
ובתיכון  היסודיים  הספר  בבתי  בגנים,  כוחה; 
המורים  הגננות,  של  התגייסות  הייתה 
הצוות  אנשי  ושאר  המנהלות  והמורות, 
להמשיך  כל,  קודם  הייתה,  המטרה  החינוכי. 
לשמור על רציפות הקשר עם הילדים ועם בני 
לעבור  הייתה  השנייה  והמטרה  הנוער 
ללמידה וירטואלית. היו מורות שעבדו, כמעט 
את  להכין  כדי  בלילה  שתיים  עד  יום,  כל 
החומרים ללמידה דרך הזום. והיו גננות שחגגו 
הקטנים...  לילדים  וירטואליים  הולדת  ימי 
על  מרגשים  סרטונים  הרבה  כך  כל  קיבלתי 

שפע הפעילויות החינוכיות שנעשו ביישוב“.

שאנחנו  הבנת  שבו  הרגע  את  זוכר  אתה 
כיישוב עומדים להתמודד עם אירוע היסטורי 

יוצא דופן? 
לפני  מרץ,  "ביום חמישי בשבוע הראשון של 
שפורסמה ההנחיה הראשונה בנוגע להגבלת 
ההתקהלות ל-5,000 איש, הרגשתי שמשהו 
בו.  לזלזל  לנו  ושאסור  לקרות  עומד  גדול 
שנותרו  בפייסבוק  פרסמנו  עוד  בבוקר 
ישובית,  פורים  למסיבת  בודדים  כרטיסים 
ביום  המסיבה.  את  ביטלנו  כבר  ובצוהריים 

ראשון שאחריו, כינסתי לישיבת היערכות את 
כל מנהלי המחלקות במועצה. ידעתי שהדבר 
ככול  למנוע  הוא  לעשות  שצריך  הראשון 
בנוסף  לאורנית.  הנגיף  כניסת  את  האפשר 
נערכנו לאשפוז ביתי במקרה הצורך. מבחינתי 
היינו בתחילתה של מלחמה וכמו בקרב, צריך 
מענים  ולתת  המצב  את  להעריך  פעם  כל 
לדאוג  צריכים  שאנחנו  הבנתי  מתאימים. 
לתקציבים  או  לעזרה  לחכות  ולא  לעצמינו 
מבחוץ. לצד הפעילויות לשמירה על אורנית, 
היה לי חשוב לשמור על גמישות ועל התאמה 

לצרכים הספציפיים של תושבי היישוב“.

גם האזרחים הוותיקים של אורנית שנכנסו 
לבידוד משפחתי וחברתי, קיבלו מענה מהיר 
אחד  אף  לפספס  לא  "כדי  שלהם:  לצרכים 
טלפונים  חמ"ל  פתחנו  הוותיקים,  מאזרחים 
והצלחנו לבצע מעל לשמונה מאות טלפונים. 
שאנחנו  שהתפלאו  ותיקים  אזרחים  היו 
ותיקים  אזרחים  והיו  אליהם  מתקשרים 
או  תרופות  רכישת  מבחינת  עזרה  שביקשו 
שלושים  של  רשימה  גיבשנו  מזון.  מצרכי 
חמה,  לארוחה  שזקוקים  וותיקים  אזרחים 
בשיתוף  הרווחה  מחלקת  בשבוע.  פעמיים 
פעולה עם "חיבוק מקומי" ועם עוד מתנדבים 
כמו  לבקשות האלו.  גם  להיענות  – הצליחה 
מאתיים  מעל  וותיקים  לאזרחים  חילקנו  כן, 

ערכות מיוחדות לשמירה על כושר“.

ומה מבחינת החנויות שבמרכז המסחרי? 
"אני מודע לנזק הרב שנגרם לחלק מהעסקים 
השלטון  מרכז  עם  בשיתוף  ולכן  המקומיים, 
לחנויות  בארנונה  לסייע  החלטנו  המקומי 
מחלקת  באמצעות  מהקורונה.  שנפגעו 
גם  לסייע  משתדלים  אנחנו  הרווחה, 
למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות 

אובדן או פגיעה בפרנסה.

מועצת אורנית לא הזניחה גם את פעילויות 
ספרים  החלפת  לצד  והפנאי.  התרבות 
ערוץ  גם  נפתח  נוספות,  ושליחויות  באימייל 
אנחנו  ביום,  "פעמיים  מקומי.  שידורים 
לסייע  שיכולים  והרצאות  שיעורים  משדרים 
פילאטיס,  שיעורי  למשל;  כמו  לתושבים 

המשפחה,  לכלכלת  שקשורות  הרצאות 
תזונה נכונה וכדומה. את השיעורים מעבירים 
זו  מאורנית.  תושבי  שהם  מקצוע  אנשי 
למומחים  במה  לתת  גם  נהדרת  הזדמנות 
התושבים  את  להעשיר  וגם  מקצועיים, 

שנמצאים בבידוד חברתי.

עם  משאית  ארגנו  המימונה,  בחגיגות 
ותעשה  התושבים  בין  שתסתובב  מוסיקה 
להם שמח. לאור ההתרגשות הרבה, החלטנו 
שיסתובבו  רכבים  יהיו  העצמאות  ביום  שגם 
ויחלקו  מוסיקה  ישמיעו  הרחובות,  בין 

ארטיקים לילדים.

גם  נפתחה  לרדאר  בשקט בשקט, מתחת 
המיוחד  החינוך  כדי שתלמידי  ליער,  הכניסה 
שהות  אחרי  בטבע  ולהירגע  להנות  יוכלו 
ארוכה בבתים. "עשינו ככול יכולתנו כדי לעזור 
לקהילה שלנו והקהילה בתמורה עשתה ככול 
יכולתה כדי לעזור לנו לשמור אחד על השני 

ולשמור על השגרה. 

להודות  הזדמנות  היא  הזו  הכתבה  עבורי 
לאנשי ההוראה ולכול המתנדבים והמתנדבות 
על העזרה הרבה שהם נתנו לנו. אני רוצה גם 
להודות לתושבים על רמת האמון הגבוהה, על 
כך שהם עוקבים אחרי ההוראות (שמשתנות 
בזכות  להן.  ונשמעים  יום)  בכל  כמעט 
מוגנת  אורנית  על  לשמור  הצלחנו  התושבים 
נמשיך  החדשה,  בשגרה  שגם  מקווה  ואני 
ההדדית  הערבות  ועל  הבריאות  על  לשמור 

הנפלאה שהתגלתה במלוא עוצמתה“. 

החיבוק המקומי של אורנית
כבר  מחבק  בקשר  בתיה  וסבתא  "אני 
שנתיים. מאז שאמי נפטרה, אני מרגישה צורך 
לעשות טוב למישהו אחר ובכך להמשיך את 
שזקוק  למישהו  להגיע  חשוב  לי  היה  דרכה. 
ולחום. הרווח הוא  לב, להתייחסות  לתשומת 
ומעשירה  מרתקת  שבתיה  משום  שלי  כולו 
אותי. אני מקבלת ממנה לא פחות ממה שאני 
באה  אני  ללב.  לי  נכנסה  פשוט  נותנת...היא 
את  מכירה  היא  בשבוע,  פעם  אותה  לבקר 
לארוחת  אצלנו  והתארחה  שלי  המשפחה 

ערב” - לורט, מתנדבת מחבקת.

מאוד  מאוד  ואני  שלי  החברה  היא  "לורט 
נהנית ממנה. יש ביננו כימיה טובה. לורט באה 
אלי כמעט כל שבוע, וכשהיא לא מגיעה היא 
מצלצלת. אנחנו מדברות, משתפות בחוויות. 
לה  יש  שלה...  המשפחה  את  אוהבת  אני 
משפחה כל כך יפה. בשבוע שעבר בילינו יחד 
תיארתי  לא  המקומי.  החיבוק  של  בערב 
נהניתי  שנהניתי.  כפי  שאיהנה  לעצמי 
 - אחד  במפגש  דורות  כמה  של  מהשילוב 
מחבקות  אבות,  אימהות,  חמש,  בני  ילדים 
יפה  ואנחנו המחובקות. האירוע היה מאורגן 
במועדון:  יום  כל  לראות  רגילות  אנחנו  מאוד. 
היה  המפגש  ולכן  מבוגרים,  ואנשים  מחלות 
להרגיש  לי  נותן  ה"חיבוק"  בכלל  מרענן. 

חשובה“ - בתיה. 

"חיבוק מקומי" הוא מיזם קהילתי שהוקם 
ואירית  שגיא  עידית  ידי  על   2017 בספטמבר 
המיזם  של  המטרה  הישוב.  תושבות  עציון, 
יד  להושיט  בקהילה,  אנשים  בין  לחבר  היא 
מסייעת ולב אוהב, בדגש על העמקת החיבור 

הבין-דורי. 

המתנדבת  או  המתנדב  בשבוע,  פעם 
נפגשים עם אחד מהאזרחים הוותיקים. מעת 
לעת וכחלק מהחוויה הקהילתית, מתקיימים 
המחבקים  לקהילת  וגיבוש  הכרות  מפגשי 

והמחובקים.

מנצחים את המגיפה של המאה ה-21
ומעלה   75 מבני   42% הלמ"ס,  נתוני  לפי 
החוקרים  בדידות.  על  מדווחים  בישראל 
מדברים על הבדידות כעל המגפה של המאה 
ה-21, כאשר ידוע שתחושת הבדידות גורמת 
לדיכאון ומובילה להאצת תהליכי ההזדקנות.

המיזם נולד מתוך ההבנה שלקהילה בכלל, 
לשנות  כוח  יש  בפרט,  אורנית  ולקהילת 
בני  של  החיים  איכות  על  לטובה  ולהשפיע 

הגיל השלישי.

מחבקים ומחבקות בכול הגילאים
ולבנות  לבני  נועד  המיזם  ובראשונה,  בראש 
בדידות,  בהפגת  המעוניינים  השלישי  הגיל 
לנשים  גם  התרחב  הוא  הזמן  עם  אולם 
וצורך  רצון  שהביעו  יותר  צעירים  בגילאים 

בחברה.

והמחבקות  המחבקים  של  הגילים  טווח 
והמתנדבות  המתנדבים  (בקבוצת  רחב  הוא 
של אורנית יש בחורה בת 25 וגם בחורה בת 
לעידית  מיוזמתם  פנו  המתנדבים  כל   .(70
לזולת  לעזור  רצונם  את  והביעו  ולאירית 

ולבנות קהילה מיטיבה יותר. 

ומספר  מחבקים  כ-20  משתתפים  במיזם 
המחובקים עומד על 12.

המחבק.ת  בין  ה"שידוך"  שלב  לאחר 
למחובק.ת, מתנהל קשר ישיר בין השניים על 

פי צרכים ספציפיים. 

יחד,  בהליכה  הצמדים  את  לראות  אפשר 
יום  בשיחה שבועית, בארוחת שבת, בחגיגת 
הולדת, באפייה ובבישול משותף... כל פעילות 
שמביאה לתחושת אכפתיות, דאגה ומשמעות 

לזולת – היא פעילות מבורכת.

חיבוקים, חיבורים ואירועים
מפגשי "זיכרון בסלון" בבית משפחת שמש, 
התקיימו בישוב בעקבות חיבור בין מתנדבת 
במיזם לבין שורדת שואה שסיפרה לראשונה 
של  "הבית  גן  ילדי  עם  החיבור  סיפורה.  את 
פיסטוק" התחזק וחיזק את הקשר הבין- דורי. 
הרצאות ושיחות בנושאים שונים במועדון גיל 
הקבוצה  חברות  ידי  על  התקיימו  הזהב 
נערכו  כן,  כמו  בקהילה.  נוספים  ואנשים 

מסיבות חג כמו חנוכה ופורים ועוד. 

הייתה שותפה  גם  מקומי"  "חיבוק  קבוצת 
לערב הוקרה לחברי וחברות מועדון גיל הזהב. 

החיבוק  קבוצת  מסייעת  הצורך  במידת 
בכל  או  כלכלית  בתמיכה  ביישוב,  בהסעות 
צורך אחר. במידה והחיבור אינו "עובד", נעשה 

ניסיון לחיבור חדש עם מחבק.ת אחר.ת.

מתקיימים  חווייתיים  קבוצתיים  מפגשים 
ומונחים  המחבקות  בבתי  פעם  מדי 
בהתנדבות על ידי אנשים מהקהילה (קסמים, 

פעילות במגע, שירה ונגינה ועוד).

של  ראשון  למפגש  התלוויתי  "לאחרונה 
מחבקת ומחובק. המפגש היה כל כך מרגש, 

 - הרב  האנושי  הצורך  לי  התחוור  שוב  כי 
בחברה, בשיחה, בהתעניינות ובשייכות. אגב, 
למחובק.  והן  למחבק  הן  הדדי  הוא  הצורך 
ומבקש  קשר  יוצר  שמישהו  פעם  בכל 
עד  מבינה  אני  המחבקת,  לקבוצה  להצטרף 
משל  פחותה  לא  לנותן  התרומה  כמה 

המקבל“ - אירית עציון.

"מעבר לקשרים הבין אישיים שנרקמו וללב 
מעט  כמה  לגלות  אותי  מדהים  שהתרחב, 
לו  ולגרום  אחר  מישהו  לשמח  כדי  נדרש 
להרגיש שייך ואיזו ברכה טמונה בחיבור הבין 

דורי" - עידית שגיא. 

אינם  והמחבקים  המחבקות  שמות  הערה: 
מי  של  ששמם  החשש  בשל  בכתבה,  מוזכרים 
וההערכה  התודה  אך  חיסיון,  ובשל  יישמט  מהם 
הרבה היא לכל אחד ואחת מהם על עשייה ברוכה 
ושקטה לאורך זמן, מתוך יוזמה ומחויבות אישית. 

בלעדיהן ובלעדיהם המיזם לא היה מתקיים.

חיבוק  לקבל  או  למיזם  להצטרף  למעוניינים 
מאיתנו - אפשר ליצור קשר:

אירית עציון: 050-6283656
עידית שגיא: 054-7740761

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
אותה שכנה החליטה  אוכל?'  בלי  עכשיו 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר. היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
אוכל  שמים  מלבדנו  אנשים  שעוד 

במקרר". 

את  אשתו  עם  שהקים  עשור,  יהודה 
בגדים,  שמעניק  החסדים  גמילות  מיזם 
אוכל והשאלת ציוד לכול מי שזקוק - גם 
על  מספר   – לה  מחוצה  וגם  באורנית 

הימים הראשונים של המיזם. 

החנות  את  מכירים  ביישוב  כולם 
כיצד  יודעים  לא  רובנו  אבל  פורטונה, 

המיזם התחיל.

"המחלוקת היחידה ביני לבין אשתי היא 
זוכר  אני  המיזם...  של  להתחלה  בנוגע 
שלפני שלושים שנה, נהגנו לערוך ארוחה 
הגפן.  ברחוב  הקהילה  כל  של  משותפת 
מביאים  היינו  והכיסאות  השולחנות  את 
הארוחות  באחת  באלקנה.  מהגמ"ח 
שלנו  למה  'תגידו  שלי:  לחברים  אמרתי 
אפשרות  תהייה  לא  באורנית,  כאן 
'מי  שאל:  החברים  אחד  ציוד?'  להשאיל 
ואני  כזה?'  דבר  להרים  מוכן  יהיה 
מוכן  שהוא  הודיע  אחר  שכן  התנדבתי. 
הציוד.  לאחסנת  שלו  החנייה  את  לנדב 
ושולחנות  כיסאות  קנינו  כסף,  אספנו 
מי   - שרה'   ב'יד  כמו  נוהל  על  והחלטנו 
שלוקח ציוד משאיר פיקדון. רוב האנשים 
את  תורמים  הציוד  את  שמחזירים 
הזה  הפיקדון  ממנו.  חלק  או  הפיקדון 

משמש לדברים אחרים כמו למשל רכישת 
מזון לנזקקים".

ומהי הגרסה של אשתך? 
"אשתי מספרת שהגמ"ח התחיל דווקא 
נזקקות.  למשפחות  האוכל  ממשלוחי 
תקופה  באותה  הייתה  שלי  הבת 
מהגננת  שמעה  ואשתי  בצהרונית 
שהאוכל שנשאר בסוף היום - נזרק לפח. 
אשתי אמרה לגננת: 'תקשיבי באורנית יש 
אפשר  אולי  רעבות,  משפחות  שתי 
להעביר להן את האוכל? הגננת הסכימה 
מקרר,  קנינו  האוכל.  את  תיקח  שאשתי 
שמנו אותו מוסתר בחצר שלנו ועם סיוע 
מילאנו את המקרר באוכל  של מתנדבים 

ואנשים התחילו להגיע ולקחת."

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
עכשיו בלי אוכל?'. אותה שכנה החליטה 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר, היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
שעוד אנשים מלבדנו שמים אוכל במקרר 

- וכך מיזם חלוקת האוכל התחיל." 

והחנות פורטונה?

חבילות  גם  לקבל  התחלנו  הזמן  "עם 
מקום  לנו  היה  לא  שאז  ומשום  בגדים, 
בתים,  שבונים  מאנשים  ביקשנו  משלנו, 
עד  כמחסן  שלהם  במקלט  להשתמש 

שהבנייה תסתיים. בתמורה היינו שומרים 
על המגרש מפני גניבות. המתנדבות הגיעו 
מכן  ולאחר  הבגדים  את  וקיפלו  למקלט 
מקומות  מיני  לכול  הבגדים  את  שלחנו 
גם  שלחנו  הבגדים  עם  ולפעמים  בארץ, 
אוכל. יום אחד התברר לנו שמישהו מוכר 
שהבגדים  ומכיוון  שקבלנו,  הבגדים  את 
נועדו לתרומה, החלטנו שגם אנחנו נמכור 
עוד  לקנות  כדי  בכסף  ונשתמש  בגדים 

דברים.  

ילדה  פטירת  של  האסון  קרה  ואז 
שמה  את  להנציח  רצינו  מהיישוב. 
בתוך  חנות  מעין  של  פתיחה  באמצעות 
בגדים  מכרנו  המסחרי.  במרכז  קונטיינר 
ובכסף קנינו מזון וחילקנו אותו. עוד ועוד 
נוער,  בני  ילדים,   - הצטרפו  מתנדבים 

ומבוגרים, דתיים וחילוניים... 

ילקוט  מאיתנו  לקחה  מישהי  אחד  יום 
לבת שלה. כשהילדה הגיעה לבית הספר 
עם התיק, אחד מהילדים זיהה את התיק 
לצחוק  התחילו  בכיתה  והילדים  שלו 
הלכתי  הסיפור,  את  כששמעתי  עליה. 
לכיתה משום שרציתי להסביר על מעשה 
ואמרתי  רעיון  לי  הבריק  ופתאום  החסד 
התיק  את  קנתה  שלה  שאימא  לילדים 
מהחנות שלנו שהיא חנות יד שנייה שגם 
של  הרעיון  נולד  כך  לנזקקים...  תורמת 

חנות יד-שנייה". 

והשם פורטונה? 

לוי  לימור  ידי  על  ניתן  פורטונה  "השם 
המתנדבת שלנו. במושב שלה גרה אישה 
מבוגרת בשם פורטונה, ולדברי לימור היה 
לקרוא  לכן החלטנו  בחיים,  גדול  מזל  לה 
לחנות כך. היום אני יו"ר המיזם בהתנדבות 
בחצי  שעובדת  אחת  פקידה  רק  לנו  ויש 
כבר  היא  פורטונה  בתשלום.  משרה 
ל-30  מזון  מחלקים  אנחנו   - אימפריה 
לעזור  גם  והצלחנו  באורנית,  משפחות 
באמצעות  מחובות  לצאת  לאנשים 

שמומחה  דין  עורך  של  סיוע  הלוואות, 
במקרה  מגשר  של  ליווי  לפועל,  בהוצאה 
של גירושים ועוד. הכול נעשה בהתנדבות. 
"בחגים אנחנו מחלקים כ-900 חבילות 
שמשפחות  משום  משפחות  ל-300  מזון 
כפולות.  חבילות  מקבלות  ילדים  מרובות 
במחיר  לאירועים  ציוד  משאילים  אנחנו 
בהתנדבות  מארגנים  גם  ואנחנו  סמלי 

חתונות ובר מצוות למי שצריך".

אלה שינויים אתה רואה עם השנים?
היה  שלי  הגדולים  מהחלומות  "אחד 
בין  חיבור  אמצעי  תהייה  שההתנדבות 
דתיים לחילוניים באורנית, ובאמת כך היה 
נוער  ובני  ילדים  פחות  היום  אבל  בעבר, 
היו  לא  כאשר  פעם,  אצלנו.  מתנדבים 
הילדים  של  מהבילוי  חלק  פלאפונים, 
לגמ"ח  להגיע  היה  צוהריים  אחר  בשעות 
ולעזור, היום זה השתנה. אני מרגיש שיש 
מקווה  ואני  להתנדבות  מודעות  פחות 
שבעזרת הכתבה הזו יגיעו עוד מתנדבים 
ולא רק מתנועת בני עקיבא אלא גם למשל 

מהצופים. 

אני מאמין שיש הרבה אנשים באורנית 
ושהיו  נמצאת בנשמה שלהם  שהנדיבות 
לנתינה, הם רק  הילדים  רוצים לחנך את 
הרבות  האפשרויות  על  יודעים  לא 

הקיימות אצלנו ביישוב".

קרוב  והנדסאי  אדריכל  שהיה  ספלטר,  דוד 
ל-40 שנה, החליט יום אחד שהוא רוצה להפוך 
את אהבה שלו לתיקונים לפרויקט התנדבותי. 
הקהילתית  בנגריה  עמו  שערכתי  בראיון 
החדשה, בין הרעש של ניסור העץ לבין כניסה 
להתרחק  יכולים  לא  שפשוט  ילדים  של 

מהנגרייה - דויד סיפר לי על המיזם שלו.

אז איך הכול התחיל?

מספר  לו  שיש  הוך,  אלי  עם  "דברתי 
הקמת  על  ביישוב,  התנדבותיים  פרויקטים 
לאנשים  מידי  מענה  שתיתן  שיפוצים  סיירת 
תיקונים  מיני  כל  לעשות  שצריכים  מבוגרים 
להתקין  תמונה,  לתלות  למשל:  כמו  קטנים 
מי  להם  ואין  שנשבר  תירס  לתקן  או  מדף 
שיעזור להם ואלי התלהב מהרעיון. בהתחלה 
באמת  שלא  אנשים  אליי  שייפנו  חששתי 
צריכים את העזרה שלי או שאצטרך לעשות 
תיקונים גדולים שאני לא יודע לבצע, אבל רוב 

הפניות הן כאלו שאני יכול לטפל בהן". 

איך אנשים מגיעים אלייך? 

"מתקשרים אלי ישירות. לדוגמה: היתה אם 
חד הורית שביקשה עזרה בהתקנת המדיח, 
ארונית  של  תרומה  שקבלה  משפחה  היתה 
לכן  לגמרי,  מפורקת  הייתה  הארונית  אבל 

לקחתי עוזר ויחד הצלחנו לבנות את הארונית. 
כל  קודם  מברר  אני  מגיעה,  שהפנייה  לאחר 
אם אני יכול לעזור, אם אני לא יכול, לדוגמה 
מבקש  אני  נזילה,  או  חשמל  בעיות  כשיש 

עזרה ממתנדבים שהם אנשי מקצוע".

נעזר  שאתה  המתנדבים  של  התגובות  ואיך 
בהם? 

וכולם  מתנדבים   6 עד  כ-5  איתי  "עובדים 
בקשה  לכול  רבה  בשמחה  נענים  תמיד 
ומגיעים מיד כשאני מבקש. אני משתדל מאוד 

להיענות לקריאה כבר באותו יום. 

טוב  ממש  להרגיש  לי  גורמת  ההתנדבות 
שאני יכול לעזור לאחרים ולכן בנוסף לסיירת 
ילדים  בהתנדבות  מדריך  אני  התיקונים, 
גם  ואשתי  הקהילתית  לנגריה  שמגיעים 
ארוחת  מועדון  את  הקימה  היא  מתנדבת, 

הבוקר". 

מאז פתיחת סיירת התיקונים בסוף חודש 
דויד מקבל קריאה לפחות פעם  יוני האחרון 
בשבוע. עד עכשיו הוא עזר בתיקון של ארון 
מפורק, תליית חפצי אומנות, החלפת שלבים 
באסלה  נזילה  תיקון  מדף,  תליית  בתריס, 
בסיוע של אינסטלטור, תיקון שלושה כיסאות 

ועוד ידו נטויה.

כשנירית הוברמן הייתה בת 11, אימא שלה 
נפצעה קשה בתאונת דרכים ואושפזה בבית 
זוכרת  חולים למשך חצי שנה. "עד היום אני 
את התמיכה העצומה שקיבלנו מהקהילה. אז 
מאות  שלוש  או  כמאתיים  רק  היו  באורנית 
ערב  לארוחת  הוזמנו  שישי  ובכול  משפחות 
אצל משפחה אחרת. היו גם אימהות שדאגו 
העזרה  מלא.  תמיד  יהיה  שלנו  שהמקרר 
שלי  אבא   - האוכל  מבחינת  רק  לא  הייתה 
לא  שהוא  הרגיש  השכנים  בתמיכת  שהוקף 
ההולדת  יום  את  ילדים.  שלושה  בגידול  לבד 
ואני  שלי,  אימא  עם  חולים  בבית  חגגנו  שלי 

זוכרת שהיינו מוקפים בחברים מאורנית. 

חמה  קהילה  בתוך  שגדלתי  מרגישה  אני 
שהמיזמים  לומר  ואפשר  ועוטפת 
להחזיר  שלי  הדרך  הם  ההתנדבותיים 
לקהילה - לא מתוך תחושה של מחויבות אלא 

באהבה גדולה".

והיישוב  מאוד  צעיר  מגיל  באורנית  גרה  את 
גדל והשתנה. מה לדעתך השינוי הגדול ביותר?

"אורנית אכן השתנתה מאוד מאז שהייתי 
כל העולם השתנה. מבחינתי מה  ילדה אבל 
שבכל  העובדה  הוא  באורנית  חשוב  שהכי 
ללכת  יכולים  שלנו  הילדים  היום  של  שעה 
בביטחון, ואם חס וחלילה קורה משהו תמיד 
אני  היום  עד  שיעזרו.  שכנה  או  שכן  יהיו 
מוקפת באהבה של חברות הילדות שלי ואני 

חושבת שיצרתי סביבי קהילות חמות.

מבחינתי גם ”אמאל‘ה“ וגם מיזם הבישולים 
"אורנית  בפייסבוק  קטנות.  קהילות  שתי  הן 
בוורוד" היא קהילה וירטואלית חמה מאוד, לא 
כותבת  שאת  ברגע  צריכה,  את  מה  משנה 

פוסט, מישהי מהקהילה תמצא לך פתרון". 

מה זה אמאל'ה וכיצד הוא התחיל?

שקיים  התנדבותי  פרויקט  הוא  "אמאל'ה 
מאפשר  הפרויקט  שנים.  שמונה  כבר 
להיות  לידה  בחופשת  שנמצאות  לאימהות 
מגיעה  בבוקר,  רביעי  ביום  יחד. פעם בשבוע 
בנושא  מפגש  ומעבירה  בהתנדבות  מנחה 
מסוים, כמו למשל תזונה, זוגיות, הורות, חינוך 
ללא  לנו את המקום  נותן  וכדומה. הקאנטרי 
מבחינתי,  לכולן.  חופשית  והכניסה  עלות 
דברים:  שני  על  הוא  האלו  במפגשים  הדגש 
הקושי  של  נורמליזציה  הוא  הראשון 
על  לדבר  יותר  טבעי  זה  היום  באימהות. 
לפני  אימאל'ה  את  כשהקמתי  אבל  הקושי, 
על  לספר  נהגו  לא  אימהות  שנים  שמונה 
הקשיים שלהם. גם אני כאימא חוויתי קשיים 
ליצור  רציתי  ולכן  הקטנה,  בתי  לידת  עם 

קהילה תומכת לאימהות.

אימהות  לאתר  גם  לנו  מאפשרים  המפגשים 
אימהות  או  לידה  אחרי  מדיכאון  שסובלות 
הילדים.  בגידול  גדול  רגשי  קושי  שמרגישות 
שמתקשות,  אימהות  מאתרות  אנחנו  כאשר 
אז יש לנו נשים שמגיעות בהתנדבות לבתים 
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על  להקל  ומנסות  אימהות  אותן  של 
התחושות האלו.

הדגש השני של המפגשים האלו הוא יצירת 
ויצירת קשר בין  קהילה – לאפשר תקשורת 
האימהות הטריות ביישוב,  במיוחד כשמדובר 
לא  עדיין  והן  לאורנית  הגיעו  שרק  בנשים 

מכירות אף אחת.

אמאל'ה.  על  ידעו  נשים  עוד  אם  אשמח 
הבדידות,  את  מפיגים  הקבועים  המפגשים 
לא  מאוד  בתקופה  טובה  הרגשה  נותנים 
פשוטה וגם מאפשרים לנשים ליצור חברויות 
שבו  תומך  מקום  יוצרים  המפגשים  חדשות. 
ואפשר  חלשות  להיות  ומותר  לקטר,  מותר 

לבקש עזרה".

מבשלות  גם  אתן  הרגשית  התמיכה  מלבד 
לאימהות אחרות? 

לאימהות  עוגות  אפינו  שנים  שמונה  "לפני 
במסגרת אמאל'ה ובאותה תקופה גם בישלנו 
ולנשים שנמצאות בשמירת  ליולדות הטריות 
נשים  של  קבוצה  נוצרה  לשם  מפה  היריון. 
מבשלת  בעיקר  הקבוצה  היום  שמבשלות. 
מסוים...  קושי  עם  שמתמודדות  למשפחות 
לא  בתקופות  למשפחות   מבשלות  אנחנו 
פשוטות - נגיד בתקופות של מחלה ממושכת 
יש  מבני המשפחה.  או של אשפוז של אחד 
נשים מדהימות בקבוצה של המבשלות, ואם 
פוסט  מעלה  אני  מתעייפות,  הן  פעם  מדי 
בבקשה לעזרה וכמות הפניות שאני מקבלת 

מדהימה אותי כל פעם מחדש.

"אני בעצמי לא מבשלת, התפקיד שלי הוא 
לבין  עזרה  שצריכה  המשפחה  בין  לחבר 
דיסקרטיות  על  שומרים  אנחנו  המבשלת. 
זו  היא  שלי  אימא  רבות  ופעמים  מלאה 
המשפחות.  לבית  הבישולים  את  שמעבירה 

תמיכה  קבוצת  גם  נוצרה  לבישולים  בנוסף 
כמו  בסיסיים  מוצרים  ברכישת  שמסייעת 
למשל: בגדים לילדים, ציוד לבית ספר, רכישת 

ספרים וכדומה".

כיצד הבקשות לעזרה מגיעות אלייך? 

מחלקת  דרך  אליי  מגיעים  המקרים  "רוב 
הרווחה, ולפעמים יש גם פניות ישירות. אני גם 
"חיבוק  פרויקט  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת 
מקומי" של עירית ועידית. לדוגמה הגיע אלינו 
מקרה של גבר ערירי שמלבד הארוחות, היה 

זקוק גם לחברה... 

אנשים ביישוב שלנו עוזרים מאוד וזה מה 
שהכי יפה כאן... אני יכולה לדבר במשך שעות 
על הנתינה כאן באורנית. אני מאמינה שנתינה 
היא חלק מהותי בחינוך שמחלחל לבני הנוער 

ואל הקהילה שלנו".

גם  את  ההתנדבות  שמלבד  יודעת  אני 
עזרה  איזו  יש  האם  מלאה  במשרה  עובדת 

שאת בעצמך צריכה? 

"קודם כול אני אוהבת מאוד את מה שאני 
יותר  גדולה  הסיפוק  שתחושת  כך  עושה 
עוד  אם  מאוד  אשמח  אני  בזמן.  מהמחסור 
למפגשים  ויגיעו  אמאל'ה  על  ישמעו  אימהות 
מבחינת  עזרה  לקבל  אשמח  גם  אני  שלנו. 
הלוגיסטיקה של חלוקת האוכל למשפחות... 
עמוס,  שלפעמים  למרות  שאמרתי,  כמו  אבל 

אין תחושה יותר טובה מתחושת הנתינה".
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בתנועת  הצופים,  בתנועת  מדובר  אם  בין 
המדריכים  כל  עוז...  בסניף  או  עקיבא  בני 
שראיינתי מסכימים על דבר אחד – הסיפוק 
בתנועה  מהפעילות  שלהם  גדול  הכי  האישי 
הוא כשהם מצליחים לחולל שינוי אצל אחד 

מהחניכים. 

אחראית  י"ב,  כיתה  תלמידת  נחמני,  מיכל 
תחום קהילה בתנועת הצופים:

ספרי לי קצת על התפקיד שלך

"אחראית תחום קהילה הוא תפקיד חדש 
על  אחראית  אני  התפקיד  במסגרת  בצופים. 
אנחנו  כלומר  הקהילה,  עם  שונות  פעילויות 
לבין  השבט  בין  חיבור  ליצור  כדי  פועלים 
שעשינו,  העששיות  מצעד  לדוגמה  הקהילה, 
סוכה  לעשות  מתכננים  אנחנו  פורימון... 
קהילתית וגם חושבים על פעילויות חברתיות 

שמחברות בין דתיים לחילוניים".

מה עשית לפני כן? 

חמש  ליוויתי  וגם  בעצמי  מדריכה  "הייתי 
מדריכות צעירות. המדריכים ואני שמים דגש 
עם  אנשים  ושילוב  השונה  קבלת  על  גדול 
מוגבלויות בתנועה. אנחנו גם שמים דגש על 
פיתוח העצמאות של החניכים, על כך שיהיה 
ומאנשים אחרים. אני  להם אכפת מהסביבה 
על  לטובה  משפיעים  שהצופים  חושבת 
יותר   לעצמאים  אותם  הופכים  הם  הילדים 
ומלמדים אותם לשתף פעולה אחד עם השני“.

מהם האתגרים שלך?

"אחד האתגרים הגדולים בעיני הוא לנתק 
ולעודד  שלהם  מהטלפונים  הילדים  את 
אותםלהיות אחד עם השני, לראות את הטבע, 
קשה  זה  שלהם...  בסביבה  נוכחים  להיות 
ולהתחיל  המשחק  את  לסגור  לילד  להגיד 

לדבר עם חברים שלו".

מה עושה לך טוב בצופים? 

"אני בצופים מכיתה ד' עד י"ב, לא הפסקתי 
משמעותי  הכי  המקום  זה  בעיניי,  מעולם. 
בצופים  התחנכתי.  שבה  הדרך  מבחינת 
נוצרים קשרי חברות עמוקים משום שאנחנו 
ואנחנו  בצבא  כמו  ממש  דברים  עוברים 
לי  עזרו  הצופים  לשני.  אחד  לעזור  לומדים 
לסביבה  מודעות  לפתח  עצמאית,  להיות 
שאני  לדברים  בנוגע  אקטיביסטית  ולהיות 
שצריך  התכונות  בדיוק  אלו   – לשנות  רוצה 
להשריש אצל החניכים, לא רק בצופים אלא 

בכול תנועות הנוער. 

מבחינה  יותר  להם  שקשה  ילדים  יש 
לעזור  מצליחים  המדריכים  וכאשר  חברתית, 
ולהשתלב  למצוא את החוזקות שלהם  להם 
יכולים  המדריכים  לפעמים  בעיניי.  נפלא  זה 
משום  מהמבוגרים  יותר  טוב  זה  את  לעשות 

שהם קרובים אל החניכים מבחינת הגיל“.
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הילה שרעבי, כיתה י"א, קומונרית בסניף עוז:

ספרי לי קצת על סניף עוז ועל התפקיד שלך

"סניף עוז הוא תנועה שאליה מגיעים ילדים 
מכיתה א' עד כיתה ג'. הסניף הוא מעין הכנה 
בסניף  קומונרית  אני  עקיבא.   בני  לתנועת 
המדריכים  את  להכין  הוא  שלי  והתפקיד 
על  אחראית  להיות  החניכים,  עם  למפגש 
הילדים  וכדומה.  טיולים  לארגן  התקציב, 
שבת  וביום  שלישי  ביום  לסניף  מגיעים 
והמדריכים מעבירים להם פעולות. המדריכים 
לעשות  פעולות  אלו  שבוחרים  אלו  הם 

בהתאם לחזון של התנועה“.

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר?

של  בעיקר  הוא  האתגר  בתנועה,  "אצלנו 
השעה  עד  לומדים  שהם  משום  המדריכים 
חמש והם צריכים לשלב את הלימודים שלהם 
פעילויות  להכנת  מקדישים  שהם  הזמן  עם 

לילדים הקטנים וזה לא פשוט“.

מה עושה לך טוב באופן אישי? 

לי טוב הם אינטליגנטים,  "החניכים עושים 
יש  הספר  בבית  לפעמים  ואוהבים.  חכמים 
אפשר  בתנועה  וכאן  שמתפספסים  ילדים 
שאנחנו  חשוב  וזה  הילדים  לכול  לב  לשים 

המדריכים יכולים להגיע לאותם חניכים“.

בני  בתנועת  מדריך  י"א,  כיתה  גלבוע,  עומר 
עקיבא:

ספר לי קצת על התפקיד שלך

ז'.  מכיתה  חניכים  כרגע  מדריך  "אני 
ופעילויות  משחקים  בין  משלב  אני  בפעולות 
גם  אני  וחזון התנועה.  לבין ערכים  חווייתיות, 
דברים  שלי  החניכים  את  ללמד  משתדל 

חדשים שהם לא יודעים." 

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר? 

ומשהו   20 שיש  הוא  שלי  הגדול  "האתגר 
הפעילות  את  למצוא  וקשה  ובנות  בנים 
שמחים  יהיו  שכולם  כולם...  את  שתתפוס 
את  לחזק  הוא  נוסף  אתגר  רצון.  ושבעי 
הילדים שזקוקים לחיזוק – לתת להם תנופה 

כדי שהם יצליחו להשתלב בקבוצה”.

מה עושה לך טוב באופן אישי?

חניך  פשוט  הוא  טוב  לי  שעושה  "מה 
שמוקיר תודה. הרבה פעמים חניכים לוקחים 
המדריכים  שאנחנו  מה  את  מאליו  כמובן 
בא  פתאום  כשחניך  אז  בשבילם,  עושים 
כל  את  שווה  זה   – תודה  ואומר  ומעריך 
ההשקעה. גם לראות חניכים שבהתחלה היה 
טוב  יותר  במצב  הם  ועכשיו  קשה  להם 
מבחינה חברתית או בלימודים, זה גם עושה 

לי ממש טוב“.

בסיירת ההורים של אורנית שפועלת כבר 
12 ל-16 הורים  בין  יש בממוצע  יותר מעשור, 
מתנדבים, אשר בסופי שבוע, במקום לצפות 
לסייר  בוחרים  חברים,  לארח  או  בטלוויזיה 
בני  של  המפגש  ובמקומות  הציבוריים  בגנים 
הנוער. מטרת הסיורים היא בראש ובראשונה 
לשמור על ביטחונם של הנערים והנערות, אך 
ועל  השקט  על  גם  שומרת  הסיירת  במקביל 

השלווה של השכנים. 

בראיון עם נירה שרעבי שניהלה את סיירת 
היא  האחרונות,  השנים  בארבעת  ההורים 

מסבירה על פעילות הסיירת. 

אחרי כל כך הרבה שנים בסיירת הורים, מהו 
לדעתך היתרון הגדול ביותר של הסיירת?

ששומרת  בשטח  נוכחות  יוצרת  "הסיירת 
על ביטחונם של הילדים ולפעמים גם מונעת 
מהם "לעשות שטויות". הנוכחות שלנו מאזנת 
שיש  מבינים  שהם  משום  הנוער  בני  את 

מישהו שאיכפת לו ורוצה לשמור עליהם. 

בני הנוער   - גורם מרתיע  גם  היא  הסיירת 

לא יעשו דברים אסורים כשיש נוכחות הורית 
בשטח. בעיניי, המטרה העיקרית של הסיירת 
אחראי  מבוגר  שיש  יראו  שהילדים  היא 
שאפשר לדבר איתו בחופשיות משום שהוא 
רצון  מתוך  אלא  שיפוטי  ממקום  מגיע  לא 
מרגישים  נוער  בני  פתוחה.  תקשורת  לקיים 
מספרים  הם  ולפעמים  האכפתיות  את 
למתנדבים דברים שהם לא מספרים להורים 

שלהם“.

כשיש  להתלונן  אוהבים  נוער  בני  פניו  על 
פני  את  מקבלים  הם  איך  הורים,  של  פיקוח 

המתנדבים? 

פנים  בסבר  אותנו  מקבלים  הנוער  "בני 
כוח  לא  שאנחנו  יודעים  שהם  משום  יפות, 
אכיפה, אלא נמצאים במקומות הבילוי שלהם 
ילד  היה מקרה של  ולעזור. למשל,  להגן  כדי 
שלו  והחברים  שבוע  סוף  בכול  שהשתכר 
כלומר,  הסיירת.  למתנדבי  כך  על  סיפרו 
ושהילד  בסדר  לא  שמשהו  הבינו  החברים 

זועק לעזרה והם הרגישו בנוח לספר לנו. 
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שהנער  לוודא  כדי  המצב,  על  דיווחנו  אנחנו 
מקבל את העזרה שהוא צריך."  

האם המתנדבים עוברים הכנה?

מספר  עשינו  השנים  במשך  כן,  "בהחלט 
פסיכולוגית  עם  שיחות  היו   - השתלמויות 
ויש  מקרבת"  "תקשורת  על  שהסבירה 
הרצאות שמסבירות מה קורה עם הנוער של 
ימינו, מה מניע אותם, איך צריך לגשת אליהם 
כדי שלא יהיה 'חשדניסקים' וכדומה. כמו כן, 
של  גיבוש  מפגש  עושים  אנחנו  בשנה  פעם 
הסיירת כדי שכול המתנדבים יכירו אחד את 

השני".

יש תופעות מיוחדות שמאפיינות את היישוב?

"אני חושבת שיש כאן אחלה של נוער, אבל 
ההשתוללות  לפעמים  אחר,  מקום  בכול  כמו 
או פריקת העול מובילות לוונדליזם כמו למשל 
מאמינה  אני  שעשועים.  בגן  מתקנים  הריסת 
לילדים  שהתפקיד של ההורים הוא להסביר 
במקומות  להתנהג  צריך  כיצד  שלהם 

ציבוריים."

"הילדים זקוקים למבוגר אחראי, הם נהנים 
אנחנו  לנו.  מחכים  ואפילו  שלנו  מהביקורים 
עם  או  עוגיות  עם  להגיע  משתדלים  תמיד 
גם  דואגים  אנחנו  ובחורף  אחר  מתוק  משהו 
שהסיירת  חושבת  אני  חם.  תה  עם  לתרמוס 
נמצא  שמישהו  תחושה  הנוער  לבני  נותנת 
נחשון,  דקלה  אומרת  להם."  ודואג  איתם 

מתנדבת בסיירת כבר 6 שנים.

מדוע החלטת להתנדב דווקא בסיירת הורים? 

בפעם  שמעתי  כאשר  מצחיק:  סיפור  "זה 
הראשונה על סיירת הורים, חשבתי שמדובר 
על עזרה ראשונה לילדים ולבני נוער שנפצעו 
חולים.  לבית  ולפנות  במקום  לסייע  כלומר 
חשבתי  הרפואה  מעולם  באה  שאני  מכיוון 

שההתנדבות הזו תתאים לי. אחר כך התברר 
שבוע,  בסופי  בגינות  בסיורים  שמדובר  לי 
החלטתי להתנדב משום שאני מאמינה שזה 
מישהו  שיש  ידעו  הנוער  שבני  מאוד  חשוב 

שנמצא בחוץ בלילה כדי לשמור עליהם". 

האחרונות  בשנים  קרו  לדעתך  שינויים  אלו 
מבחינת הסיירת? 

מאוד,  עמוסות  היו  "פעם המשמרות שלנו 
בני  ברחובות.  נוער  בני  פחות  יש  היום  ואילו 
הנוער ממשיכים להתמודד עם אותם אתגרים 
רק שהיום המפגשים הם יותר בתוך הבתים 
ההורים  של  יותר  הוא  הנעשה  על  והפיקוח 
והתפקיד של  בסיירת  עצמם. התפקיד שלנו 
עם  קורה  מה  לדעת  הוא  בבית  ההורים 
הילדים שלנו בין אם הם מבלים בתוך הבית 

או בחוץ. 

קהילתי,  לחוסן  ביטוי  היא  הורים  סיירת 
לבני  המשדר  ואכפתי  רגיש  חברתי  למרקם 
רואים!  שמבוגריו  ביישוב  גדלים  "אתם  נוער: 
אכפת!".  למבוגריו  אשר  ביישוב  גדלים  אתם 
ביישוב  גדלים  "אתם  פחות:  לא  וחשוב 
התנהגות  לכל  לב  לשים  מסוגלים  שמבוגריו 
להפסקתה".  בנחישות  ולפעול  מקובלת  לא 
ללא  'עיר  הלאומי  הפרויקט  ראש  שחר,  דני 

אלימות'. 

במטאפורת  משתמשת  סולי  שיטת    •
העולם  את  להמחיש  כדי  הפנימית  הסוללה 

הרגשי והחברתי לילדים ומבוגרים.

"שריר"  את  במיוחד  מחזקת  השיטה     •
על  לחשוב  לנו  מאפשרת   – האמפתיה 
אומרים  שאנחנו  לדברים  שיש  ההשפעה 

ועושים על אחרים (וגם על עצמנו).

מצבים  עם  מתמודדים  כולנו  אלה  בימים 
שמרוקנים לנו את הסוללות, כל אחד מזווית 
הגעגועים,  השעמום,  השיגרה,  חוסר  אחרת: 
ההתכנסות  בנוסף,  ועוד.  הכלכלי  המתח 
בני  כל  של  הממושכת  והשהייה  בבתים 

המשפחה יחד יוצרים מצבי לחץ נפיצים.

האווירה המשפחתית היא "האופי" הייחודי 
אופן  על  ומשפיעה  המשפחה  של 
בני המשפחה, הדברים  כל  ההתמודדות של 

שמאפיינים את המשפחה ואת איך שהדברים 
מתנהלים בה.

אווירה  היא  "מטעינה"  משפחתית  אווירה 
הבעה  מעודדת  תומכת,  בטחון,  המשרה 
היא  וקבלה.  חום  אהבה,  משדרת  רגשית 
ביכולותיהם,  להאמין  לילדים  מאפשרת 
חדשים  בדברים  התנסויות  מעודדת 
ומאפשרת פתרון קונפליקטים וחילוקי דיעות 

באופן מכבד.
על  שומרת  מטעינה  משפחתית  אווירה 

תחושת מסוגלות וחוסן במצבי משבר.
איך אפשר ליצור אווירה משפחתית מטעינה 

בימים אלה ובכלל? 

ומובנה  קבוע  יום  סדר  לבנות  מנסים   .1
שמותאם לימים אלה. זה מונע תחושת כאוס, 
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(הילדים  ציפיות  תיאום  ויוצר  סדר  עושה 
פחות   יש  ואז  מתבצע  דבר  כל  מתי  יודעים 
ויכוחים ומריבות). זה חשוב גם ליום שאחרי, 

שלא יהיה לילדים משבר חזרה ללימודים...
פעילויות  היום  בסדר  לשלב  חשוב    .2
לנו  וגורמות  אותנו  שמשמחות  מטעינות 
סרטים,  יצירה,  ספורט,  כמו:  טוב  להרגיש 
שמטעין  שדבר  לזכור  חשוב  וכו'.  ריקודים 
(אחד  אחר  מישהו  מטעין  בהכרח  לא  אותנו 
למשל אוהב לעשות ספורט ואחר ממש סובל 
כשהוא עושה ספורט) אז לדאוג שלכל אחד 

תהיה את ההטענה שלו.
 – ומשחררות  מרגיעות  פעילויות  לשלב     .3
נשימות,  רגועה,  למוסיקה  האזנה  הרפיות, 

תרגילי יוגה, ריצה, קפיצה בטרמפולינה וכו'.
הקשרים  לחיזוק  המצב  את  מנצלים    .4
לכל  אישית  התייחסות  למתן  המשפחתיים, 
וגילוי  לב   אל  מלב  ,לשיחות  בנפרד  ילד 
אישית  הטענה  של  דקות   10  – התענינות 
יומית יכולות לעשות הבדל גדול במצב הרגשי.

5.    שומרים על אופטימיות וזוכרים שמדובר 
במצב זמני גם אם לא ידוע כמה זמן זה ייקח. 
שאחרי:  ליום  תכניות  יחד  לעשות  אפשר 
לדמיין, לתכנן ולפנטז יחד לאן נטוס, לאן נצא 
לבלות, את מי נבקר? ואם עושים את זה יחד 
חוויה  יוצרים  עצומות  בעיניים  בשכיבה 

משפחתית נפלאה.
6.     בודקים כל יום את מצב הסוללה של בני 
זוכים  - כשאנחנו משתפים אנחנו  המשפחה 
עם  לבד  נשארים  ולא  מטעינה  לתמיכה 

משמש  ההורים  מצד  רגשי  שיתוף  הדברים. 
מודל לילדים ומעודד שיתוף גם מצידם. חשוב 
ומצד  וכן מצד אחד  אותנטי  יהיה  שהשיתוף 
על  תעמיס  שלא  שקולה  בצורה  ייעשה  שני 

הילדים ולא תעורר חרדות.
מטעינה   התנהגות  ומחזקים  מעודדים    .7
של  משימות  הכוללים  אתגרים-  באמצעות 
ופרגון.  עזרה  אחריות,  לקיחת  התחשבות, 
(אתגרים להדפסה באתר של סולי) והעומדים 

באתגר זוכים בפרסים
8.    מתעדים את המצב – מייצרים לימי הסגר 
ואת  היסטורית שמעלה את ערכם  משמעות 
(קובץ  להירואית  היומיומית  ההתמודדות 

לתיעוד נמצא באתר).
חדשים  ואתגרים  טקסים  מאמצים   .9
למשל:  למשפחה  טובות  אנרגיות  שמכניסים 
מבני  אחד  לכל  מחמאה  נותנים  בוקר  כל 
תודה  באמירת  היום  את  סוגרים  המשפחה,, 
שעשו  הקטנים  הדברים  על  המשפחה  לבני 

למעננו במשך היום.
המורחבת  סוללות במשפחה  מטעינים     .10
ובסביבה – שולחים הודעות טקסט מטעינות 
הכיתה,  או  מהגן  ולחברים  וסבתא  לסבא 
בדואר  ושולחים  מטעינים  מכתבים  כותבים 
בהפתעה ועורכים מפגשי משחק דרך שיחות 
וידאו – אפשר לשחק כמעט בכל משחק שיש 

לשני הצדדים. 

והכי חשוב לזכור שהטענת סוללות זו דרך 
חיים וכשאנחנו מטעינים, אנחנו נטענים!
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ברטל,  ניר  את  שאלתי  הראיון  בתחילת 
התמונה  בעיניו  מהי  אורנית,  מועצת  ראש 
ניר  האחרונה.  התקופה  את  מסמלת  שהכי 
בתי  של  פניה  על  הרחב  "החיוך  ואמר:  חייך 
כשהגננת שלה הגיעה בהפתעה לבקר אותנו 
בבית עם ערכה מיוחדת ליום העצמאות... בני 
הנוער המדהימים שהגיעו כדי לעזור בהכנת 
לוד.  בעיר  נזקקות  למשפחות  מזון  ארגזי 
במרפסות  לרקוד  שיצאו  התושבים 
כשמשאית המימונה עברה ברחוב... יש כל כך 

הרבה תמונות יפות“.

באחת  התרחש  ברטל  עם  הראיון 
יום  (לפני  ביותר  העמוסות  התקופות 
העצמאות ושבוע לפני פתיחת בתי הספר) - 
דופן,  יוצאת  עצמאות  יום  חגיגת  תכנון  לצד 
של  לפעילות  לחזרה  ההיערכות  גם  נכנסה 
מסגרות החינוך. למרות העומס הרב, לניר היה 
מרגיש  "אני  הפגישה.  את  לקיים  חשוב 
תקופה  של  בתחילתה  נמצאים  שאנחנו 
וחשוב   לשגרה,  חזרה  של  תקופה  חדשה, 
שכל הדברים המדהימים שקרו כאן ב"תקופת  
החזרה  במהלך  ישכחו  לא   – הקורונה" 
ההזדמנות  את  לנצל  גם  רוצה  אני  לפעילות. 
ובעיקר  עכשיו  עד  באורנית  קרה  מה  ולספר 
כדי להוקיר תודה לכול התושבים המדהימים 
שלנו שהקלו את ההתמודדות עם התקופה 

המאתגרת הזו“.

על העזרה של התושבים,  מדבר  כשאתה 
לאלו מעשים אתה מתכוון? 

בתוך  הדבקות  בכלל  לנו  היו  לא  כל,  "קודם 
אבל  חולים  חמישה  לנו  היו  שלנו.  הקהילה 
כולם נדבקו מחוץ לאורנית. זה אומר שתושבי 
ההנחיות  ועל  הכללים  על  הקפידו  אורנית 
גדולה  כבוד  תעודת  וזאת  מרשימה,  בצורה 

מאוד לנו. 
מצבי חירום הם מצבים ששופכים אור גם על 
הקהילה.  של  החוזקות  על  וגם  החולשות 

כמה  עד  הראתה  הקורונה  תקופת  אצלנו, 
לסייע.  ורוצה  מגובשת  חזקה,  היא  הקהילה 
מכל  תושבים  של  מדהימה  התנדבות  הייתה 
הגילאים החל מבני נוער שעזרו בחלוקת מזון 
ולתושבות שנענו לכול בקשת  ועד לתושבים 
עזרה משכן או משכנה. מלבד הדאגה לתושבי 
היישוב, ביום אחד נאספו שישים ארגזי מנות 

שהועברו למשפחות נזקקות בעיר לוד. 

במלוא  התגלתה  שלנו  החינוך  מערכת  גם 
ובתיכון  היסודיים  הספר  בבתי  בגנים,  כוחה; 
המורים  הגננות,  של  התגייסות  הייתה 
הצוות  אנשי  ושאר  המנהלות  והמורות, 
להמשיך  כל,  קודם  הייתה,  המטרה  החינוכי. 
לשמור על רציפות הקשר עם הילדים ועם בני 
לעבור  הייתה  השנייה  והמטרה  הנוער 
ללמידה וירטואלית. היו מורות שעבדו, כמעט 
את  להכין  כדי  בלילה  שתיים  עד  יום,  כל 
החומרים ללמידה דרך הזום. והיו גננות שחגגו 
הקטנים...  לילדים  וירטואליים  הולדת  ימי 
על  מרגשים  סרטונים  הרבה  כך  כל  קיבלתי 

שפע הפעילויות החינוכיות שנעשו ביישוב“.

שאנחנו  הבנת  שבו  הרגע  את  זוכר  אתה 
כיישוב עומדים להתמודד עם אירוע היסטורי 

יוצא דופן? 
לפני  מרץ,  "ביום חמישי בשבוע הראשון של 
שפורסמה ההנחיה הראשונה בנוגע להגבלת 
ההתקהלות ל-5,000 איש, הרגשתי שמשהו 
בו.  לזלזל  לנו  ושאסור  לקרות  עומד  גדול 
שנותרו  בפייסבוק  פרסמנו  עוד  בבוקר 
ישובית,  פורים  למסיבת  בודדים  כרטיסים 
ביום  המסיבה.  את  ביטלנו  כבר  ובצוהריים 

ראשון שאחריו, כינסתי לישיבת היערכות את 
כל מנהלי המחלקות במועצה. ידעתי שהדבר 
ככול  למנוע  הוא  לעשות  שצריך  הראשון 
בנוסף  לאורנית.  הנגיף  כניסת  את  האפשר 
נערכנו לאשפוז ביתי במקרה הצורך. מבחינתי 
היינו בתחילתה של מלחמה וכמו בקרב, צריך 
מענים  ולתת  המצב  את  להעריך  פעם  כל 
לדאוג  צריכים  שאנחנו  הבנתי  מתאימים. 
לתקציבים  או  לעזרה  לחכות  ולא  לעצמינו 
מבחוץ. לצד הפעילויות לשמירה על אורנית, 
היה לי חשוב לשמור על גמישות ועל התאמה 

לצרכים הספציפיים של תושבי היישוב“.

גם האזרחים הוותיקים של אורנית שנכנסו 
לבידוד משפחתי וחברתי, קיבלו מענה מהיר 
אחד  אף  לפספס  לא  "כדי  שלהם:  לצרכים 
טלפונים  חמ"ל  פתחנו  הוותיקים,  מאזרחים 
והצלחנו לבצע מעל לשמונה מאות טלפונים. 
שאנחנו  שהתפלאו  ותיקים  אזרחים  היו 
ותיקים  אזרחים  והיו  אליהם  מתקשרים 
או  תרופות  רכישת  מבחינת  עזרה  שביקשו 
שלושים  של  רשימה  גיבשנו  מזון.  מצרכי 
חמה,  לארוחה  שזקוקים  וותיקים  אזרחים 
בשיתוף  הרווחה  מחלקת  בשבוע.  פעמיים 
פעולה עם "חיבוק מקומי" ועם עוד מתנדבים 
כמו  לבקשות האלו.  גם  להיענות  – הצליחה 
מאתיים  מעל  וותיקים  לאזרחים  חילקנו  כן, 

ערכות מיוחדות לשמירה על כושר“.

ומה מבחינת החנויות שבמרכז המסחרי? 
"אני מודע לנזק הרב שנגרם לחלק מהעסקים 
השלטון  מרכז  עם  בשיתוף  ולכן  המקומיים, 
לחנויות  בארנונה  לסייע  החלטנו  המקומי 
מחלקת  באמצעות  מהקורונה.  שנפגעו 
גם  לסייע  משתדלים  אנחנו  הרווחה, 
למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות 

אובדן או פגיעה בפרנסה.

מועצת אורנית לא הזניחה גם את פעילויות 
ספרים  החלפת  לצד  והפנאי.  התרבות 
ערוץ  גם  נפתח  נוספות,  ושליחויות  באימייל 
אנחנו  ביום,  "פעמיים  מקומי.  שידורים 
לסייע  שיכולים  והרצאות  שיעורים  משדרים 
פילאטיס,  שיעורי  למשל;  כמו  לתושבים 

המשפחה,  לכלכלת  שקשורות  הרצאות 
תזונה נכונה וכדומה. את השיעורים מעבירים 
זו  מאורנית.  תושבי  שהם  מקצוע  אנשי 
למומחים  במה  לתת  גם  נהדרת  הזדמנות 
התושבים  את  להעשיר  וגם  מקצועיים, 

שנמצאים בבידוד חברתי.

עם  משאית  ארגנו  המימונה,  בחגיגות 
ותעשה  התושבים  בין  שתסתובב  מוסיקה 
להם שמח. לאור ההתרגשות הרבה, החלטנו 
שיסתובבו  רכבים  יהיו  העצמאות  ביום  שגם 
ויחלקו  מוסיקה  ישמיעו  הרחובות,  בין 

ארטיקים לילדים.

גם  נפתחה  לרדאר  בשקט בשקט, מתחת 
המיוחד  החינוך  כדי שתלמידי  ליער,  הכניסה 
שהות  אחרי  בטבע  ולהירגע  להנות  יוכלו 
ארוכה בבתים. "עשינו ככול יכולתנו כדי לעזור 
לקהילה שלנו והקהילה בתמורה עשתה ככול 
יכולתה כדי לעזור לנו לשמור אחד על השני 

ולשמור על השגרה. 

להודות  הזדמנות  היא  הזו  הכתבה  עבורי 
לאנשי ההוראה ולכול המתנדבים והמתנדבות 
על העזרה הרבה שהם נתנו לנו. אני רוצה גם 
להודות לתושבים על רמת האמון הגבוהה, על 
כך שהם עוקבים אחרי ההוראות (שמשתנות 
בזכות  להן.  ונשמעים  יום)  בכל  כמעט 
מוגנת  אורנית  על  לשמור  הצלחנו  התושבים 
נמשיך  החדשה,  בשגרה  שגם  מקווה  ואני 
ההדדית  הערבות  ועל  הבריאות  על  לשמור 

הנפלאה שהתגלתה במלוא עוצמתה“. 

מועצה מקומית אורנית | מאי 2020 | אייר תש“ף

כבר  מחבק  בקשר  בתיה  וסבתא  "אני 
שנתיים. מאז שאמי נפטרה, אני מרגישה צורך 
לעשות טוב למישהו אחר ובכך להמשיך את 
שזקוק  למישהו  להגיע  חשוב  לי  היה  דרכה. 
ולחום. הרווח הוא  לב, להתייחסות  לתשומת 
ומעשירה  מרתקת  שבתיה  משום  שלי  כולו 
אותי. אני מקבלת ממנה לא פחות ממה שאני 
באה  אני  ללב.  לי  נכנסה  פשוט  נותנת...היא 
את  מכירה  היא  בשבוע,  פעם  אותה  לבקר 
לארוחת  אצלנו  והתארחה  שלי  המשפחה 

ערב” - לורט, מתנדבת מחבקת.

מאוד  מאוד  ואני  שלי  החברה  היא  "לורט 
נהנית ממנה. יש ביננו כימיה טובה. לורט באה 
אלי כמעט כל שבוע, וכשהיא לא מגיעה היא 
מצלצלת. אנחנו מדברות, משתפות בחוויות. 
לה  יש  שלה...  המשפחה  את  אוהבת  אני 
משפחה כל כך יפה. בשבוע שעבר בילינו יחד 
תיארתי  לא  המקומי.  החיבוק  של  בערב 
נהניתי  שנהניתי.  כפי  שאיהנה  לעצמי 
 - אחד  במפגש  דורות  כמה  של  מהשילוב 
מחבקות  אבות,  אימהות,  חמש,  בני  ילדים 
יפה  ואנחנו המחובקות. האירוע היה מאורגן 
במועדון:  יום  כל  לראות  רגילות  אנחנו  מאוד. 
היה  המפגש  ולכן  מבוגרים,  ואנשים  מחלות 
להרגיש  לי  נותן  ה"חיבוק"  בכלל  מרענן. 

חשובה“ - בתיה. 

"חיבוק מקומי" הוא מיזם קהילתי שהוקם 
ואירית  שגיא  עידית  ידי  על   2017 בספטמבר 
המיזם  של  המטרה  הישוב.  תושבות  עציון, 
יד  להושיט  בקהילה,  אנשים  בין  לחבר  היא 
מסייעת ולב אוהב, בדגש על העמקת החיבור 

הבין-דורי. 

המתנדבת  או  המתנדב  בשבוע,  פעם 
נפגשים עם אחד מהאזרחים הוותיקים. מעת 
לעת וכחלק מהחוויה הקהילתית, מתקיימים 
המחבקים  לקהילת  וגיבוש  הכרות  מפגשי 

והמחובקים.

מנצחים את המגיפה של המאה ה-21
ומעלה   75 מבני   42% הלמ"ס,  נתוני  לפי 
החוקרים  בדידות.  על  מדווחים  בישראל 
מדברים על הבדידות כעל המגפה של המאה 
ה-21, כאשר ידוע שתחושת הבדידות גורמת 
לדיכאון ומובילה להאצת תהליכי ההזדקנות.

המיזם נולד מתוך ההבנה שלקהילה בכלל, 
לשנות  כוח  יש  בפרט,  אורנית  ולקהילת 
בני  של  החיים  איכות  על  לטובה  ולהשפיע 

הגיל השלישי.

מחבקים ומחבקות בכול הגילאים
ולבנות  לבני  נועד  המיזם  ובראשונה,  בראש 
בדידות,  בהפגת  המעוניינים  השלישי  הגיל 
לנשים  גם  התרחב  הוא  הזמן  עם  אולם 
וצורך  רצון  שהביעו  יותר  צעירים  בגילאים 

בחברה.

והמחבקות  המחבקים  של  הגילים  טווח 
והמתנדבות  המתנדבים  (בקבוצת  רחב  הוא 
של אורנית יש בחורה בת 25 וגם בחורה בת 
לעידית  מיוזמתם  פנו  המתנדבים  כל   .(70
לזולת  לעזור  רצונם  את  והביעו  ולאירית 

ולבנות קהילה מיטיבה יותר. 

ומספר  מחבקים  כ-20  משתתפים  במיזם 
המחובקים עומד על 12.

המחבק.ת  בין  ה"שידוך"  שלב  לאחר 
למחובק.ת, מתנהל קשר ישיר בין השניים על 

פי צרכים ספציפיים. 

יחד,  בהליכה  הצמדים  את  לראות  אפשר 
יום  בשיחה שבועית, בארוחת שבת, בחגיגת 
הולדת, באפייה ובבישול משותף... כל פעילות 
שמביאה לתחושת אכפתיות, דאגה ומשמעות 

לזולת – היא פעילות מבורכת.

חיבוקים, חיבורים ואירועים
מפגשי "זיכרון בסלון" בבית משפחת שמש, 
התקיימו בישוב בעקבות חיבור בין מתנדבת 
במיזם לבין שורדת שואה שסיפרה לראשונה 
של  "הבית  גן  ילדי  עם  החיבור  סיפורה.  את 
פיסטוק" התחזק וחיזק את הקשר הבין- דורי. 
הרצאות ושיחות בנושאים שונים במועדון גיל 
הקבוצה  חברות  ידי  על  התקיימו  הזהב 
נערכו  כן,  כמו  בקהילה.  נוספים  ואנשים 

מסיבות חג כמו חנוכה ופורים ועוד. 

הייתה שותפה  גם  מקומי"  "חיבוק  קבוצת 
לערב הוקרה לחברי וחברות מועדון גיל הזהב. 

החיבוק  קבוצת  מסייעת  הצורך  במידת 
בכל  או  כלכלית  בתמיכה  ביישוב,  בהסעות 
צורך אחר. במידה והחיבור אינו "עובד", נעשה 

ניסיון לחיבור חדש עם מחבק.ת אחר.ת.

מתקיימים  חווייתיים  קבוצתיים  מפגשים 
ומונחים  המחבקות  בבתי  פעם  מדי 
בהתנדבות על ידי אנשים מהקהילה (קסמים, 

פעילות במגע, שירה ונגינה ועוד).

של  ראשון  למפגש  התלוויתי  "לאחרונה 
מחבקת ומחובק. המפגש היה כל כך מרגש, 

 - הרב  האנושי  הצורך  לי  התחוור  שוב  כי 
בחברה, בשיחה, בהתעניינות ובשייכות. אגב, 
למחובק.  והן  למחבק  הן  הדדי  הוא  הצורך 
ומבקש  קשר  יוצר  שמישהו  פעם  בכל 
עד  מבינה  אני  המחבקת,  לקבוצה  להצטרף 
משל  פחותה  לא  לנותן  התרומה  כמה 

המקבל“ - אירית עציון.

"מעבר לקשרים הבין אישיים שנרקמו וללב 
מעט  כמה  לגלות  אותי  מדהים  שהתרחב, 
לו  ולגרום  אחר  מישהו  לשמח  כדי  נדרש 
להרגיש שייך ואיזו ברכה טמונה בחיבור הבין 

דורי" - עידית שגיא. 

אינם  והמחבקים  המחבקות  שמות  הערה: 
מי  של  ששמם  החשש  בשל  בכתבה,  מוזכרים 
וההערכה  התודה  אך  חיסיון,  ובשל  יישמט  מהם 
הרבה היא לכל אחד ואחת מהם על עשייה ברוכה 
ושקטה לאורך זמן, מתוך יוזמה ומחויבות אישית. 

בלעדיהן ובלעדיהם המיזם לא היה מתקיים.

חיבוק  לקבל  או  למיזם  להצטרף  למעוניינים 
מאיתנו - אפשר ליצור קשר:

אירית עציון: 050-6283656
עידית שגיא: 054-7740761

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
אותה שכנה החליטה  אוכל?'  בלי  עכשיו 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר. היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
אוכל  שמים  מלבדנו  אנשים  שעוד 

במקרר". 

את  אשתו  עם  שהקים  עשור,  יהודה 
בגדים,  שמעניק  החסדים  גמילות  מיזם 
אוכל והשאלת ציוד לכול מי שזקוק - גם 
על  מספר   – לה  מחוצה  וגם  באורנית 

הימים הראשונים של המיזם. 

החנות  את  מכירים  ביישוב  כולם 
כיצד  יודעים  לא  רובנו  אבל  פורטונה, 

המיזם התחיל.

"המחלוקת היחידה ביני לבין אשתי היא 
זוכר  אני  המיזם...  של  להתחלה  בנוגע 
שלפני שלושים שנה, נהגנו לערוך ארוחה 
הגפן.  ברחוב  הקהילה  כל  של  משותפת 
מביאים  היינו  והכיסאות  השולחנות  את 
הארוחות  באחת  באלקנה.  מהגמ"ח 
שלנו  למה  'תגידו  שלי:  לחברים  אמרתי 
אפשרות  תהייה  לא  באורנית,  כאן 
'מי  שאל:  החברים  אחד  ציוד?'  להשאיל 
ואני  כזה?'  דבר  להרים  מוכן  יהיה 
מוכן  שהוא  הודיע  אחר  שכן  התנדבתי. 
הציוד.  לאחסנת  שלו  החנייה  את  לנדב 
ושולחנות  כיסאות  קנינו  כסף,  אספנו 
מי   - שרה'   ב'יד  כמו  נוהל  על  והחלטנו 
שלוקח ציוד משאיר פיקדון. רוב האנשים 
את  תורמים  הציוד  את  שמחזירים 
הזה  הפיקדון  ממנו.  חלק  או  הפיקדון 

משמש לדברים אחרים כמו למשל רכישת 
מזון לנזקקים".

ומהי הגרסה של אשתך? 
"אשתי מספרת שהגמ"ח התחיל דווקא 
נזקקות.  למשפחות  האוכל  ממשלוחי 
תקופה  באותה  הייתה  שלי  הבת 
מהגננת  שמעה  ואשתי  בצהרונית 
שהאוכל שנשאר בסוף היום - נזרק לפח. 
אשתי אמרה לגננת: 'תקשיבי באורנית יש 
אפשר  אולי  רעבות,  משפחות  שתי 
להעביר להן את האוכל? הגננת הסכימה 
מקרר,  קנינו  האוכל.  את  תיקח  שאשתי 
שמנו אותו מוסתר בחצר שלנו ועם סיוע 
מילאנו את המקרר באוכל  של מתנדבים 

ואנשים התחילו להגיע ולקחת."

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
עכשיו בלי אוכל?'. אותה שכנה החליטה 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר, היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
שעוד אנשים מלבדנו שמים אוכל במקרר 

- וכך מיזם חלוקת האוכל התחיל." 

והחנות פורטונה?

חבילות  גם  לקבל  התחלנו  הזמן  "עם 
מקום  לנו  היה  לא  שאז  ומשום  בגדים, 
בתים,  שבונים  מאנשים  ביקשנו  משלנו, 
עד  כמחסן  שלהם  במקלט  להשתמש 

שהבנייה תסתיים. בתמורה היינו שומרים 
על המגרש מפני גניבות. המתנדבות הגיעו 
מכן  ולאחר  הבגדים  את  וקיפלו  למקלט 
מקומות  מיני  לכול  הבגדים  את  שלחנו 
גם  שלחנו  הבגדים  עם  ולפעמים  בארץ, 
אוכל. יום אחד התברר לנו שמישהו מוכר 
שהבגדים  ומכיוון  שקבלנו,  הבגדים  את 
נועדו לתרומה, החלטנו שגם אנחנו נמכור 
עוד  לקנות  כדי  בכסף  ונשתמש  בגדים 

דברים.  

ילדה  פטירת  של  האסון  קרה  ואז 
שמה  את  להנציח  רצינו  מהיישוב. 
בתוך  חנות  מעין  של  פתיחה  באמצעות 
בגדים  מכרנו  המסחרי.  במרכז  קונטיינר 
ובכסף קנינו מזון וחילקנו אותו. עוד ועוד 
נוער,  בני  ילדים,   - הצטרפו  מתנדבים 

ומבוגרים, דתיים וחילוניים... 

ילקוט  מאיתנו  לקחה  מישהי  אחד  יום 
לבת שלה. כשהילדה הגיעה לבית הספר 
עם התיק, אחד מהילדים זיהה את התיק 
לצחוק  התחילו  בכיתה  והילדים  שלו 
הלכתי  הסיפור,  את  כששמעתי  עליה. 
לכיתה משום שרציתי להסביר על מעשה 
ואמרתי  רעיון  לי  הבריק  ופתאום  החסד 
התיק  את  קנתה  שלה  שאימא  לילדים 
מהחנות שלנו שהיא חנות יד שנייה שגם 
של  הרעיון  נולד  כך  לנזקקים...  תורמת 

חנות יד-שנייה". 

והשם פורטונה? 

לוי  לימור  ידי  על  ניתן  פורטונה  "השם 
המתנדבת שלנו. במושב שלה גרה אישה 
מבוגרת בשם פורטונה, ולדברי לימור היה 
לקרוא  לכן החלטנו  בחיים,  גדול  מזל  לה 
לחנות כך. היום אני יו"ר המיזם בהתנדבות 
בחצי  שעובדת  אחת  פקידה  רק  לנו  ויש 
כבר  היא  פורטונה  בתשלום.  משרה 
ל-30  מזון  מחלקים  אנחנו   - אימפריה 
לעזור  גם  והצלחנו  באורנית,  משפחות 
באמצעות  מחובות  לצאת  לאנשים 

שמומחה  דין  עורך  של  סיוע  הלוואות, 
במקרה  מגשר  של  ליווי  לפועל,  בהוצאה 
של גירושים ועוד. הכול נעשה בהתנדבות. 
"בחגים אנחנו מחלקים כ-900 חבילות 
שמשפחות  משום  משפחות  ל-300  מזון 
כפולות.  חבילות  מקבלות  ילדים  מרובות 
במחיר  לאירועים  ציוד  משאילים  אנחנו 
בהתנדבות  מארגנים  גם  ואנחנו  סמלי 

חתונות ובר מצוות למי שצריך".

אלה שינויים אתה רואה עם השנים?
היה  שלי  הגדולים  מהחלומות  "אחד 
בין  חיבור  אמצעי  תהייה  שההתנדבות 
דתיים לחילוניים באורנית, ובאמת כך היה 
נוער  ובני  ילדים  פחות  היום  אבל  בעבר, 
היו  לא  כאשר  פעם,  אצלנו.  מתנדבים 
הילדים  של  מהבילוי  חלק  פלאפונים, 
לגמ"ח  להגיע  היה  צוהריים  אחר  בשעות 
ולעזור, היום זה השתנה. אני מרגיש שיש 
מקווה  ואני  להתנדבות  מודעות  פחות 
שבעזרת הכתבה הזו יגיעו עוד מתנדבים 
ולא רק מתנועת בני עקיבא אלא גם למשל 

מהצופים. 

אני מאמין שיש הרבה אנשים באורנית 
ושהיו  נמצאת בנשמה שלהם  שהנדיבות 
לנתינה, הם רק  הילדים  רוצים לחנך את 
הרבות  האפשרויות  על  יודעים  לא 

הקיימות אצלנו ביישוב".

קרוב  והנדסאי  אדריכל  שהיה  ספלטר,  דוד 
ל-40 שנה, החליט יום אחד שהוא רוצה להפוך 
את אהבה שלו לתיקונים לפרויקט התנדבותי. 
הקהילתית  בנגריה  עמו  שערכתי  בראיון 
החדשה, בין הרעש של ניסור העץ לבין כניסה 
להתרחק  יכולים  לא  שפשוט  ילדים  של 

מהנגרייה - דויד סיפר לי על המיזם שלו.

אז איך הכול התחיל?

מספר  לו  שיש  הוך,  אלי  עם  "דברתי 
הקמת  על  ביישוב,  התנדבותיים  פרויקטים 
לאנשים  מידי  מענה  שתיתן  שיפוצים  סיירת 
תיקונים  מיני  כל  לעשות  שצריכים  מבוגרים 
להתקין  תמונה,  לתלות  למשל:  כמו  קטנים 
מי  להם  ואין  שנשבר  תירס  לתקן  או  מדף 
שיעזור להם ואלי התלהב מהרעיון. בהתחלה 
באמת  שלא  אנשים  אליי  שייפנו  חששתי 
צריכים את העזרה שלי או שאצטרך לעשות 
תיקונים גדולים שאני לא יודע לבצע, אבל רוב 

הפניות הן כאלו שאני יכול לטפל בהן". 

איך אנשים מגיעים אלייך? 

"מתקשרים אלי ישירות. לדוגמה: היתה אם 
חד הורית שביקשה עזרה בהתקנת המדיח, 
ארונית  של  תרומה  שקבלה  משפחה  היתה 
לכן  לגמרי,  מפורקת  הייתה  הארונית  אבל 

לקחתי עוזר ויחד הצלחנו לבנות את הארונית. 
כל  קודם  מברר  אני  מגיעה,  שהפנייה  לאחר 
אם אני יכול לעזור, אם אני לא יכול, לדוגמה 
מבקש  אני  נזילה,  או  חשמל  בעיות  כשיש 

עזרה ממתנדבים שהם אנשי מקצוע".

נעזר  שאתה  המתנדבים  של  התגובות  ואיך 
בהם? 

וכולם  מתנדבים   6 עד  כ-5  איתי  "עובדים 
בקשה  לכול  רבה  בשמחה  נענים  תמיד 
ומגיעים מיד כשאני מבקש. אני משתדל מאוד 

להיענות לקריאה כבר באותו יום. 

טוב  ממש  להרגיש  לי  גורמת  ההתנדבות 
שאני יכול לעזור לאחרים ולכן בנוסף לסיירת 
ילדים  בהתנדבות  מדריך  אני  התיקונים, 
גם  ואשתי  הקהילתית  לנגריה  שמגיעים 
ארוחת  מועדון  את  הקימה  היא  מתנדבת, 

הבוקר". 

מאז פתיחת סיירת התיקונים בסוף חודש 
דויד מקבל קריאה לפחות פעם  יוני האחרון 
בשבוע. עד עכשיו הוא עזר בתיקון של ארון 
מפורק, תליית חפצי אומנות, החלפת שלבים 
באסלה  נזילה  תיקון  מדף,  תליית  בתריס, 
בסיוע של אינסטלטור, תיקון שלושה כיסאות 

ועוד ידו נטויה.

כשנירית הוברמן הייתה בת 11, אימא שלה 
נפצעה קשה בתאונת דרכים ואושפזה בבית 
זוכרת  חולים למשך חצי שנה. "עד היום אני 
את התמיכה העצומה שקיבלנו מהקהילה. אז 
מאות  שלוש  או  כמאתיים  רק  היו  באורנית 
ערב  לארוחת  הוזמנו  שישי  ובכול  משפחות 
אצל משפחה אחרת. היו גם אימהות שדאגו 
העזרה  מלא.  תמיד  יהיה  שלנו  שהמקרר 
שלי  אבא   - האוכל  מבחינת  רק  לא  הייתה 
לא  שהוא  הרגיש  השכנים  בתמיכת  שהוקף 
ההולדת  יום  את  ילדים.  שלושה  בגידול  לבד 
ואני  שלי,  אימא  עם  חולים  בבית  חגגנו  שלי 

זוכרת שהיינו מוקפים בחברים מאורנית. 

חמה  קהילה  בתוך  שגדלתי  מרגישה  אני 
שהמיזמים  לומר  ואפשר  ועוטפת 
להחזיר  שלי  הדרך  הם  ההתנדבותיים 
לקהילה - לא מתוך תחושה של מחויבות אלא 

באהבה גדולה".

והיישוב  מאוד  צעיר  מגיל  באורנית  גרה  את 
גדל והשתנה. מה לדעתך השינוי הגדול ביותר?

"אורנית אכן השתנתה מאוד מאז שהייתי 
כל העולם השתנה. מבחינתי מה  ילדה אבל 
שבכל  העובדה  הוא  באורנית  חשוב  שהכי 
ללכת  יכולים  שלנו  הילדים  היום  של  שעה 
בביטחון, ואם חס וחלילה קורה משהו תמיד 
אני  היום  עד  שיעזרו.  שכנה  או  שכן  יהיו 
מוקפת באהבה של חברות הילדות שלי ואני 

חושבת שיצרתי סביבי קהילות חמות.

מבחינתי גם ”אמאל‘ה“ וגם מיזם הבישולים 
"אורנית  בפייסבוק  קטנות.  קהילות  שתי  הן 
בוורוד" היא קהילה וירטואלית חמה מאוד, לא 
כותבת  שאת  ברגע  צריכה,  את  מה  משנה 

פוסט, מישהי מהקהילה תמצא לך פתרון". 

מה זה אמאל'ה וכיצד הוא התחיל?

שקיים  התנדבותי  פרויקט  הוא  "אמאל'ה 
מאפשר  הפרויקט  שנים.  שמונה  כבר 
להיות  לידה  בחופשת  שנמצאות  לאימהות 
מגיעה  בבוקר,  רביעי  ביום  יחד. פעם בשבוע 
בנושא  מפגש  ומעבירה  בהתנדבות  מנחה 
מסוים, כמו למשל תזונה, זוגיות, הורות, חינוך 
ללא  לנו את המקום  נותן  וכדומה. הקאנטרי 
מבחינתי,  לכולן.  חופשית  והכניסה  עלות 
דברים:  שני  על  הוא  האלו  במפגשים  הדגש 
הקושי  של  נורמליזציה  הוא  הראשון 
על  לדבר  יותר  טבעי  זה  היום  באימהות. 
לפני  אימאל'ה  את  כשהקמתי  אבל  הקושי, 
על  לספר  נהגו  לא  אימהות  שנים  שמונה 
הקשיים שלהם. גם אני כאימא חוויתי קשיים 
ליצור  רציתי  ולכן  הקטנה,  בתי  לידת  עם 

קהילה תומכת לאימהות.

אימהות  לאתר  גם  לנו  מאפשרים  המפגשים 
אימהות  או  לידה  אחרי  מדיכאון  שסובלות 
הילדים.  בגידול  גדול  רגשי  קושי  שמרגישות 
שמתקשות,  אימהות  מאתרות  אנחנו  כאשר 
אז יש לנו נשים שמגיעות בהתנדבות לבתים 

המשך בעמוד הבא ←

על  להקל  ומנסות  אימהות  אותן  של 
התחושות האלו.

הדגש השני של המפגשים האלו הוא יצירת 
ויצירת קשר בין  קהילה – לאפשר תקשורת 
האימהות הטריות ביישוב,  במיוחד כשמדובר 
לא  עדיין  והן  לאורנית  הגיעו  שרק  בנשים 

מכירות אף אחת.

אמאל'ה.  על  ידעו  נשים  עוד  אם  אשמח 
הבדידות,  את  מפיגים  הקבועים  המפגשים 
לא  מאוד  בתקופה  טובה  הרגשה  נותנים 
פשוטה וגם מאפשרים לנשים ליצור חברויות 
שבו  תומך  מקום  יוצרים  המפגשים  חדשות. 
ואפשר  חלשות  להיות  ומותר  לקטר,  מותר 

לבקש עזרה".

מבשלות  גם  אתן  הרגשית  התמיכה  מלבד 
לאימהות אחרות? 

לאימהות  עוגות  אפינו  שנים  שמונה  "לפני 
במסגרת אמאל'ה ובאותה תקופה גם בישלנו 
ולנשים שנמצאות בשמירת  ליולדות הטריות 
נשים  של  קבוצה  נוצרה  לשם  מפה  היריון. 
מבשלת  בעיקר  הקבוצה  היום  שמבשלות. 
מסוים...  קושי  עם  שמתמודדות  למשפחות 
לא  בתקופות  למשפחות   מבשלות  אנחנו 
פשוטות - נגיד בתקופות של מחלה ממושכת 
יש  מבני המשפחה.  או של אשפוז של אחד 
נשים מדהימות בקבוצה של המבשלות, ואם 
פוסט  מעלה  אני  מתעייפות,  הן  פעם  מדי 
בבקשה לעזרה וכמות הפניות שאני מקבלת 

מדהימה אותי כל פעם מחדש.

"אני בעצמי לא מבשלת, התפקיד שלי הוא 
לבין  עזרה  שצריכה  המשפחה  בין  לחבר 
דיסקרטיות  על  שומרים  אנחנו  המבשלת. 
זו  היא  שלי  אימא  רבות  ופעמים  מלאה 
המשפחות.  לבית  הבישולים  את  שמעבירה 

תמיכה  קבוצת  גם  נוצרה  לבישולים  בנוסף 
כמו  בסיסיים  מוצרים  ברכישת  שמסייעת 
למשל: בגדים לילדים, ציוד לבית ספר, רכישת 

ספרים וכדומה".

כיצד הבקשות לעזרה מגיעות אלייך? 

מחלקת  דרך  אליי  מגיעים  המקרים  "רוב 
הרווחה, ולפעמים יש גם פניות ישירות. אני גם 
"חיבוק  פרויקט  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת 
מקומי" של עירית ועידית. לדוגמה הגיע אלינו 
מקרה של גבר ערירי שמלבד הארוחות, היה 

זקוק גם לחברה... 

אנשים ביישוב שלנו עוזרים מאוד וזה מה 
שהכי יפה כאן... אני יכולה לדבר במשך שעות 
על הנתינה כאן באורנית. אני מאמינה שנתינה 
היא חלק מהותי בחינוך שמחלחל לבני הנוער 

ואל הקהילה שלנו".

גם  את  ההתנדבות  שמלבד  יודעת  אני 
עזרה  איזו  יש  האם  מלאה  במשרה  עובדת 

שאת בעצמך צריכה? 

"קודם כול אני אוהבת מאוד את מה שאני 
יותר  גדולה  הסיפוק  שתחושת  כך  עושה 
עוד  אם  מאוד  אשמח  אני  בזמן.  מהמחסור 
למפגשים  ויגיעו  אמאל'ה  על  ישמעו  אימהות 
מבחינת  עזרה  לקבל  אשמח  גם  אני  שלנו. 
הלוגיסטיקה של חלוקת האוכל למשפחות... 
עמוס,  שלפעמים  למרות  שאמרתי,  כמו  אבל 

אין תחושה יותר טובה מתחושת הנתינה".

בתנועת  הצופים,  בתנועת  מדובר  אם  בין 
המדריכים  כל  עוז...  בסניף  או  עקיבא  בני 
שראיינתי מסכימים על דבר אחד – הסיפוק 
בתנועה  מהפעילות  שלהם  גדול  הכי  האישי 
הוא כשהם מצליחים לחולל שינוי אצל אחד 

מהחניכים. 

אחראית  י"ב,  כיתה  תלמידת  נחמני,  מיכל 
תחום קהילה בתנועת הצופים:

ספרי לי קצת על התפקיד שלך

"אחראית תחום קהילה הוא תפקיד חדש 
על  אחראית  אני  התפקיד  במסגרת  בצופים. 
אנחנו  כלומר  הקהילה,  עם  שונות  פעילויות 
לבין  השבט  בין  חיבור  ליצור  כדי  פועלים 
שעשינו,  העששיות  מצעד  לדוגמה  הקהילה, 
סוכה  לעשות  מתכננים  אנחנו  פורימון... 
קהילתית וגם חושבים על פעילויות חברתיות 

שמחברות בין דתיים לחילוניים".

מה עשית לפני כן? 

חמש  ליוויתי  וגם  בעצמי  מדריכה  "הייתי 
מדריכות צעירות. המדריכים ואני שמים דגש 
עם  אנשים  ושילוב  השונה  קבלת  על  גדול 
מוגבלויות בתנועה. אנחנו גם שמים דגש על 
פיתוח העצמאות של החניכים, על כך שיהיה 
ומאנשים אחרים. אני  להם אכפת מהסביבה 
על  לטובה  משפיעים  שהצופים  חושבת 
יותר   לעצמאים  אותם  הופכים  הם  הילדים 
ומלמדים אותם לשתף פעולה אחד עם השני“.

מהם האתגרים שלך?

"אחד האתגרים הגדולים בעיני הוא לנתק 
ולעודד  שלהם  מהטלפונים  הילדים  את 
אותםלהיות אחד עם השני, לראות את הטבע, 
קשה  זה  שלהם...  בסביבה  נוכחים  להיות 
ולהתחיל  המשחק  את  לסגור  לילד  להגיד 

לדבר עם חברים שלו".

מה עושה לך טוב בצופים? 

"אני בצופים מכיתה ד' עד י"ב, לא הפסקתי 
משמעותי  הכי  המקום  זה  בעיניי,  מעולם. 
בצופים  התחנכתי.  שבה  הדרך  מבחינת 
נוצרים קשרי חברות עמוקים משום שאנחנו 
ואנחנו  בצבא  כמו  ממש  דברים  עוברים 
לי  עזרו  הצופים  לשני.  אחד  לעזור  לומדים 
לסביבה  מודעות  לפתח  עצמאית,  להיות 
שאני  לדברים  בנוגע  אקטיביסטית  ולהיות 
שצריך  התכונות  בדיוק  אלו   – לשנות  רוצה 
להשריש אצל החניכים, לא רק בצופים אלא 

בכול תנועות הנוער. 

מבחינה  יותר  להם  שקשה  ילדים  יש 
לעזור  מצליחים  המדריכים  וכאשר  חברתית, 
ולהשתלב  למצוא את החוזקות שלהם  להם 
יכולים  המדריכים  לפעמים  בעיניי.  נפלא  זה 
משום  מהמבוגרים  יותר  טוב  זה  את  לעשות 

שהם קרובים אל החניכים מבחינת הגיל“.

המשך בעמוד הבא ←

הילה שרעבי, כיתה י"א, קומונרית בסניף עוז:

ספרי לי קצת על סניף עוז ועל התפקיד שלך

"סניף עוז הוא תנועה שאליה מגיעים ילדים 
מכיתה א' עד כיתה ג'. הסניף הוא מעין הכנה 
בסניף  קומונרית  אני  עקיבא.   בני  לתנועת 
המדריכים  את  להכין  הוא  שלי  והתפקיד 
על  אחראית  להיות  החניכים,  עם  למפגש 
הילדים  וכדומה.  טיולים  לארגן  התקציב, 
שבת  וביום  שלישי  ביום  לסניף  מגיעים 
והמדריכים מעבירים להם פעולות. המדריכים 
לעשות  פעולות  אלו  שבוחרים  אלו  הם 

בהתאם לחזון של התנועה“.

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר?

של  בעיקר  הוא  האתגר  בתנועה,  "אצלנו 
השעה  עד  לומדים  שהם  משום  המדריכים 
חמש והם צריכים לשלב את הלימודים שלהם 
פעילויות  להכנת  מקדישים  שהם  הזמן  עם 

לילדים הקטנים וזה לא פשוט“.

מה עושה לך טוב באופן אישי? 

לי טוב הם אינטליגנטים,  "החניכים עושים 
יש  הספר  בבית  לפעמים  ואוהבים.  חכמים 
אפשר  בתנועה  וכאן  שמתפספסים  ילדים 
שאנחנו  חשוב  וזה  הילדים  לכול  לב  לשים 

המדריכים יכולים להגיע לאותם חניכים“.

בני  בתנועת  מדריך  י"א,  כיתה  גלבוע,  עומר 
עקיבא:

ספר לי קצת על התפקיד שלך

ז'.  מכיתה  חניכים  כרגע  מדריך  "אני 
ופעילויות  משחקים  בין  משלב  אני  בפעולות 
גם  אני  וחזון התנועה.  לבין ערכים  חווייתיות, 
דברים  שלי  החניכים  את  ללמד  משתדל 

חדשים שהם לא יודעים." 

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר? 

ומשהו   20 שיש  הוא  שלי  הגדול  "האתגר 
הפעילות  את  למצוא  וקשה  ובנות  בנים 
שמחים  יהיו  שכולם  כולם...  את  שתתפוס 
את  לחזק  הוא  נוסף  אתגר  רצון.  ושבעי 
הילדים שזקוקים לחיזוק – לתת להם תנופה 

כדי שהם יצליחו להשתלב בקבוצה”.

מה עושה לך טוב באופן אישי?

חניך  פשוט  הוא  טוב  לי  שעושה  "מה 
שמוקיר תודה. הרבה פעמים חניכים לוקחים 
המדריכים  שאנחנו  מה  את  מאליו  כמובן 
בא  פתאום  כשחניך  אז  בשבילם,  עושים 
כל  את  שווה  זה   – תודה  ואומר  ומעריך 
ההשקעה. גם לראות חניכים שבהתחלה היה 
טוב  יותר  במצב  הם  ועכשיו  קשה  להם 
מבחינה חברתית או בלימודים, זה גם עושה 

לי ממש טוב“.

בסיירת ההורים של אורנית שפועלת כבר 
12 ל-16 הורים  בין  יש בממוצע  יותר מעשור, 
מתנדבים, אשר בסופי שבוע, במקום לצפות 
לסייר  בוחרים  חברים,  לארח  או  בטלוויזיה 
בני  של  המפגש  ובמקומות  הציבוריים  בגנים 
הנוער. מטרת הסיורים היא בראש ובראשונה 
לשמור על ביטחונם של הנערים והנערות, אך 
ועל  השקט  על  גם  שומרת  הסיירת  במקביל 

השלווה של השכנים. 

בראיון עם נירה שרעבי שניהלה את סיירת 
היא  האחרונות,  השנים  בארבעת  ההורים 

מסבירה על פעילות הסיירת. 

אחרי כל כך הרבה שנים בסיירת הורים, מהו 
לדעתך היתרון הגדול ביותר של הסיירת?

ששומרת  בשטח  נוכחות  יוצרת  "הסיירת 
על ביטחונם של הילדים ולפעמים גם מונעת 
מהם "לעשות שטויות". הנוכחות שלנו מאזנת 
שיש  מבינים  שהם  משום  הנוער  בני  את 

מישהו שאיכפת לו ורוצה לשמור עליהם. 

בני הנוער   - גורם מרתיע  גם  היא  הסיירת 

לא יעשו דברים אסורים כשיש נוכחות הורית 
בשטח. בעיניי, המטרה העיקרית של הסיירת 
אחראי  מבוגר  שיש  יראו  שהילדים  היא 
שאפשר לדבר איתו בחופשיות משום שהוא 
רצון  מתוך  אלא  שיפוטי  ממקום  מגיע  לא 
מרגישים  נוער  בני  פתוחה.  תקשורת  לקיים 
מספרים  הם  ולפעמים  האכפתיות  את 
למתנדבים דברים שהם לא מספרים להורים 

שלהם“.

כשיש  להתלונן  אוהבים  נוער  בני  פניו  על 
פני  את  מקבלים  הם  איך  הורים,  של  פיקוח 

המתנדבים? 

פנים  בסבר  אותנו  מקבלים  הנוער  "בני 
כוח  לא  שאנחנו  יודעים  שהם  משום  יפות, 
אכיפה, אלא נמצאים במקומות הבילוי שלהם 
ילד  היה מקרה של  ולעזור. למשל,  להגן  כדי 
שלו  והחברים  שבוע  סוף  בכול  שהשתכר 
כלומר,  הסיירת.  למתנדבי  כך  על  סיפרו 
ושהילד  בסדר  לא  שמשהו  הבינו  החברים 

זועק לעזרה והם הרגישו בנוח לספר לנו. 

המשך בעמוד הבא ←

שהנער  לוודא  כדי  המצב,  על  דיווחנו  אנחנו 
מקבל את העזרה שהוא צריך."  

האם המתנדבים עוברים הכנה?

מספר  עשינו  השנים  במשך  כן,  "בהחלט 
פסיכולוגית  עם  שיחות  היו   - השתלמויות 
ויש  מקרבת"  "תקשורת  על  שהסבירה 
הרצאות שמסבירות מה קורה עם הנוער של 
ימינו, מה מניע אותם, איך צריך לגשת אליהם 
כדי שלא יהיה 'חשדניסקים' וכדומה. כמו כן, 
של  גיבוש  מפגש  עושים  אנחנו  בשנה  פעם 
הסיירת כדי שכול המתנדבים יכירו אחד את 

השני".

יש תופעות מיוחדות שמאפיינות את היישוב?

"אני חושבת שיש כאן אחלה של נוער, אבל 
ההשתוללות  לפעמים  אחר,  מקום  בכול  כמו 
או פריקת העול מובילות לוונדליזם כמו למשל 
מאמינה  אני  שעשועים.  בגן  מתקנים  הריסת 
לילדים  שהתפקיד של ההורים הוא להסביר 
במקומות  להתנהג  צריך  כיצד  שלהם 

ציבוריים."

"הילדים זקוקים למבוגר אחראי, הם נהנים 
אנחנו  לנו.  מחכים  ואפילו  שלנו  מהביקורים 
עם  או  עוגיות  עם  להגיע  משתדלים  תמיד 
גם  דואגים  אנחנו  ובחורף  אחר  מתוק  משהו 
שהסיירת  חושבת  אני  חם.  תה  עם  לתרמוס 
נמצא  שמישהו  תחושה  הנוער  לבני  נותנת 
נחשון,  דקלה  אומרת  להם."  ודואג  איתם 

מתנדבת בסיירת כבר 6 שנים.

מדוע החלטת להתנדב דווקא בסיירת הורים? 

בפעם  שמעתי  כאשר  מצחיק:  סיפור  "זה 
הראשונה על סיירת הורים, חשבתי שמדובר 
על עזרה ראשונה לילדים ולבני נוער שנפצעו 
חולים.  לבית  ולפנות  במקום  לסייע  כלומר 
חשבתי  הרפואה  מעולם  באה  שאני  מכיוון 

שההתנדבות הזו תתאים לי. אחר כך התברר 
שבוע,  בסופי  בגינות  בסיורים  שמדובר  לי 
החלטתי להתנדב משום שאני מאמינה שזה 
מישהו  שיש  ידעו  הנוער  שבני  מאוד  חשוב 

שנמצא בחוץ בלילה כדי לשמור עליהם". 

האחרונות  בשנים  קרו  לדעתך  שינויים  אלו 
מבחינת הסיירת? 

מאוד,  עמוסות  היו  "פעם המשמרות שלנו 
בני  ברחובות.  נוער  בני  פחות  יש  היום  ואילו 
הנוער ממשיכים להתמודד עם אותם אתגרים 
רק שהיום המפגשים הם יותר בתוך הבתים 
ההורים  של  יותר  הוא  הנעשה  על  והפיקוח 
והתפקיד של  בסיירת  עצמם. התפקיד שלנו 
עם  קורה  מה  לדעת  הוא  בבית  ההורים 
הילדים שלנו בין אם הם מבלים בתוך הבית 

או בחוץ. 

קהילתי,  לחוסן  ביטוי  היא  הורים  סיירת 
לבני  המשדר  ואכפתי  רגיש  חברתי  למרקם 
רואים!  שמבוגריו  ביישוב  גדלים  "אתם  נוער: 
אכפת!".  למבוגריו  אשר  ביישוב  גדלים  אתם 
ביישוב  גדלים  "אתם  פחות:  לא  וחשוב 
התנהגות  לכל  לב  לשים  מסוגלים  שמבוגריו 
להפסקתה".  בנחישות  ולפעול  מקובלת  לא 
ללא  'עיר  הלאומי  הפרויקט  ראש  שחר,  דני 

אלימות'. 

במטאפורת  משתמשת  סולי  שיטת    •
העולם  את  להמחיש  כדי  הפנימית  הסוללה 

הרגשי והחברתי לילדים ומבוגרים.

"שריר"  את  במיוחד  מחזקת  השיטה     •
על  לחשוב  לנו  מאפשרת   – האמפתיה 
אומרים  שאנחנו  לדברים  שיש  ההשפעה 

ועושים על אחרים (וגם על עצמנו).

מצבים  עם  מתמודדים  כולנו  אלה  בימים 
שמרוקנים לנו את הסוללות, כל אחד מזווית 
הגעגועים,  השעמום,  השיגרה,  חוסר  אחרת: 
ההתכנסות  בנוסף,  ועוד.  הכלכלי  המתח 
בני  כל  של  הממושכת  והשהייה  בבתים 

המשפחה יחד יוצרים מצבי לחץ נפיצים.

האווירה המשפחתית היא "האופי" הייחודי 
אופן  על  ומשפיעה  המשפחה  של 
בני המשפחה, הדברים  כל  ההתמודדות של 

שמאפיינים את המשפחה ואת איך שהדברים 
מתנהלים בה.

אווירה  היא  "מטעינה"  משפחתית  אווירה 
הבעה  מעודדת  תומכת,  בטחון,  המשרה 
היא  וקבלה.  חום  אהבה,  משדרת  רגשית 
ביכולותיהם,  להאמין  לילדים  מאפשרת 
חדשים  בדברים  התנסויות  מעודדת 
ומאפשרת פתרון קונפליקטים וחילוקי דיעות 

באופן מכבד.
על  שומרת  מטעינה  משפחתית  אווירה 

תחושת מסוגלות וחוסן במצבי משבר.
איך אפשר ליצור אווירה משפחתית מטעינה 

בימים אלה ובכלל? 

ומובנה  קבוע  יום  סדר  לבנות  מנסים   .1
שמותאם לימים אלה. זה מונע תחושת כאוס, 

המשך בעמוד הבא ←

(הילדים  ציפיות  תיאום  ויוצר  סדר  עושה 
פחות   יש  ואז  מתבצע  דבר  כל  מתי  יודעים 
ויכוחים ומריבות). זה חשוב גם ליום שאחרי, 

שלא יהיה לילדים משבר חזרה ללימודים...
פעילויות  היום  בסדר  לשלב  חשוב    .2
לנו  וגורמות  אותנו  שמשמחות  מטעינות 
סרטים,  יצירה,  ספורט,  כמו:  טוב  להרגיש 
שמטעין  שדבר  לזכור  חשוב  וכו'.  ריקודים 
(אחד  אחר  מישהו  מטעין  בהכרח  לא  אותנו 
למשל אוהב לעשות ספורט ואחר ממש סובל 
כשהוא עושה ספורט) אז לדאוג שלכל אחד 

תהיה את ההטענה שלו.
 – ומשחררות  מרגיעות  פעילויות  לשלב     .3
נשימות,  רגועה,  למוסיקה  האזנה  הרפיות, 

תרגילי יוגה, ריצה, קפיצה בטרמפולינה וכו'.
הקשרים  לחיזוק  המצב  את  מנצלים    .4
לכל  אישית  התייחסות  למתן  המשפחתיים, 
וגילוי  לב   אל  מלב  ,לשיחות  בנפרד  ילד 
אישית  הטענה  של  דקות   10  – התענינות 
יומית יכולות לעשות הבדל גדול במצב הרגשי.

5.    שומרים על אופטימיות וזוכרים שמדובר 
במצב זמני גם אם לא ידוע כמה זמן זה ייקח. 
שאחרי:  ליום  תכניות  יחד  לעשות  אפשר 
לדמיין, לתכנן ולפנטז יחד לאן נטוס, לאן נצא 
לבלות, את מי נבקר? ואם עושים את זה יחד 
חוויה  יוצרים  עצומות  בעיניים  בשכיבה 

משפחתית נפלאה.
6.     בודקים כל יום את מצב הסוללה של בני 
זוכים  - כשאנחנו משתפים אנחנו  המשפחה 
עם  לבד  נשארים  ולא  מטעינה  לתמיכה 

משמש  ההורים  מצד  רגשי  שיתוף  הדברים. 
מודל לילדים ומעודד שיתוף גם מצידם. חשוב 
ומצד  וכן מצד אחד  אותנטי  יהיה  שהשיתוף 
על  תעמיס  שלא  שקולה  בצורה  ייעשה  שני 

הילדים ולא תעורר חרדות.
מטעינה   התנהגות  ומחזקים  מעודדים    .7
של  משימות  הכוללים  אתגרים-  באמצעות 
ופרגון.  עזרה  אחריות,  לקיחת  התחשבות, 
(אתגרים להדפסה באתר של סולי) והעומדים 

באתגר זוכים בפרסים
8.    מתעדים את המצב – מייצרים לימי הסגר 
ואת  היסטורית שמעלה את ערכם  משמעות 
(קובץ  להירואית  היומיומית  ההתמודדות 

לתיעוד נמצא באתר).
חדשים  ואתגרים  טקסים  מאמצים   .9
למשל:  למשפחה  טובות  אנרגיות  שמכניסים 
מבני  אחד  לכל  מחמאה  נותנים  בוקר  כל 
תודה  באמירת  היום  את  סוגרים  המשפחה,, 
שעשו  הקטנים  הדברים  על  המשפחה  לבני 

למעננו במשך היום.
המורחבת  סוללות במשפחה  מטעינים     .10
ובסביבה – שולחים הודעות טקסט מטעינות 
הכיתה,  או  מהגן  ולחברים  וסבתא  לסבא 
בדואר  ושולחים  מטעינים  מכתבים  כותבים 
בהפתעה ועורכים מפגשי משחק דרך שיחות 
וידאו – אפשר לשחק כמעט בכל משחק שיש 

לשני הצדדים. 

והכי חשוב לזכור שהטענת סוללות זו דרך 
חיים וכשאנחנו מטעינים, אנחנו נטענים!
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ברטל,  ניר  את  שאלתי  הראיון  בתחילת 
התמונה  בעיניו  מהי  אורנית,  מועצת  ראש 
ניר  האחרונה.  התקופה  את  מסמלת  שהכי 
בתי  של  פניה  על  הרחב  "החיוך  ואמר:  חייך 
כשהגננת שלה הגיעה בהפתעה לבקר אותנו 
בבית עם ערכה מיוחדת ליום העצמאות... בני 
הנוער המדהימים שהגיעו כדי לעזור בהכנת 
לוד.  בעיר  נזקקות  למשפחות  מזון  ארגזי 
במרפסות  לרקוד  שיצאו  התושבים 
כשמשאית המימונה עברה ברחוב... יש כל כך 

הרבה תמונות יפות“.

באחת  התרחש  ברטל  עם  הראיון 
יום  (לפני  ביותר  העמוסות  התקופות 
העצמאות ושבוע לפני פתיחת בתי הספר) - 
דופן,  יוצאת  עצמאות  יום  חגיגת  תכנון  לצד 
של  לפעילות  לחזרה  ההיערכות  גם  נכנסה 
מסגרות החינוך. למרות העומס הרב, לניר היה 
מרגיש  "אני  הפגישה.  את  לקיים  חשוב 
תקופה  של  בתחילתה  נמצאים  שאנחנו 
וחשוב   לשגרה,  חזרה  של  תקופה  חדשה, 
שכל הדברים המדהימים שקרו כאן ב"תקופת  
החזרה  במהלך  ישכחו  לא   – הקורונה" 
ההזדמנות  את  לנצל  גם  רוצה  אני  לפעילות. 
ובעיקר  עכשיו  עד  באורנית  קרה  מה  ולספר 
כדי להוקיר תודה לכול התושבים המדהימים 
שלנו שהקלו את ההתמודדות עם התקופה 

המאתגרת הזו“.

על העזרה של התושבים,  מדבר  כשאתה 
לאלו מעשים אתה מתכוון? 

בתוך  הדבקות  בכלל  לנו  היו  לא  כל,  "קודם 
אבל  חולים  חמישה  לנו  היו  שלנו.  הקהילה 
כולם נדבקו מחוץ לאורנית. זה אומר שתושבי 
ההנחיות  ועל  הכללים  על  הקפידו  אורנית 
גדולה  כבוד  תעודת  וזאת  מרשימה,  בצורה 

מאוד לנו. 
מצבי חירום הם מצבים ששופכים אור גם על 
הקהילה.  של  החוזקות  על  וגם  החולשות 

כמה  עד  הראתה  הקורונה  תקופת  אצלנו, 
לסייע.  ורוצה  מגובשת  חזקה,  היא  הקהילה 
מכל  תושבים  של  מדהימה  התנדבות  הייתה 
הגילאים החל מבני נוער שעזרו בחלוקת מזון 
ולתושבות שנענו לכול בקשת  ועד לתושבים 
עזרה משכן או משכנה. מלבד הדאגה לתושבי 
היישוב, ביום אחד נאספו שישים ארגזי מנות 

שהועברו למשפחות נזקקות בעיר לוד. 

במלוא  התגלתה  שלנו  החינוך  מערכת  גם 
ובתיכון  היסודיים  הספר  בבתי  בגנים,  כוחה; 
המורים  הגננות,  של  התגייסות  הייתה 
הצוות  אנשי  ושאר  המנהלות  והמורות, 
להמשיך  כל,  קודם  הייתה,  המטרה  החינוכי. 
לשמור על רציפות הקשר עם הילדים ועם בני 
לעבור  הייתה  השנייה  והמטרה  הנוער 
ללמידה וירטואלית. היו מורות שעבדו, כמעט 
את  להכין  כדי  בלילה  שתיים  עד  יום,  כל 
החומרים ללמידה דרך הזום. והיו גננות שחגגו 
הקטנים...  לילדים  וירטואליים  הולדת  ימי 
על  מרגשים  סרטונים  הרבה  כך  כל  קיבלתי 

שפע הפעילויות החינוכיות שנעשו ביישוב“.

שאנחנו  הבנת  שבו  הרגע  את  זוכר  אתה 
כיישוב עומדים להתמודד עם אירוע היסטורי 

יוצא דופן? 
לפני  מרץ,  "ביום חמישי בשבוע הראשון של 
שפורסמה ההנחיה הראשונה בנוגע להגבלת 
ההתקהלות ל-5,000 איש, הרגשתי שמשהו 
בו.  לזלזל  לנו  ושאסור  לקרות  עומד  גדול 
שנותרו  בפייסבוק  פרסמנו  עוד  בבוקר 
ישובית,  פורים  למסיבת  בודדים  כרטיסים 
ביום  המסיבה.  את  ביטלנו  כבר  ובצוהריים 

ראשון שאחריו, כינסתי לישיבת היערכות את 
כל מנהלי המחלקות במועצה. ידעתי שהדבר 
ככול  למנוע  הוא  לעשות  שצריך  הראשון 
בנוסף  לאורנית.  הנגיף  כניסת  את  האפשר 
נערכנו לאשפוז ביתי במקרה הצורך. מבחינתי 
היינו בתחילתה של מלחמה וכמו בקרב, צריך 
מענים  ולתת  המצב  את  להעריך  פעם  כל 
לדאוג  צריכים  שאנחנו  הבנתי  מתאימים. 
לתקציבים  או  לעזרה  לחכות  ולא  לעצמינו 
מבחוץ. לצד הפעילויות לשמירה על אורנית, 
היה לי חשוב לשמור על גמישות ועל התאמה 

לצרכים הספציפיים של תושבי היישוב“.

גם האזרחים הוותיקים של אורנית שנכנסו 
לבידוד משפחתי וחברתי, קיבלו מענה מהיר 
אחד  אף  לפספס  לא  "כדי  שלהם:  לצרכים 
טלפונים  חמ"ל  פתחנו  הוותיקים,  מאזרחים 
והצלחנו לבצע מעל לשמונה מאות טלפונים. 
שאנחנו  שהתפלאו  ותיקים  אזרחים  היו 
ותיקים  אזרחים  והיו  אליהם  מתקשרים 
או  תרופות  רכישת  מבחינת  עזרה  שביקשו 
שלושים  של  רשימה  גיבשנו  מזון.  מצרכי 
חמה,  לארוחה  שזקוקים  וותיקים  אזרחים 
בשיתוף  הרווחה  מחלקת  בשבוע.  פעמיים 
פעולה עם "חיבוק מקומי" ועם עוד מתנדבים 
כמו  לבקשות האלו.  גם  להיענות  – הצליחה 
מאתיים  מעל  וותיקים  לאזרחים  חילקנו  כן, 

ערכות מיוחדות לשמירה על כושר“.

ומה מבחינת החנויות שבמרכז המסחרי? 
"אני מודע לנזק הרב שנגרם לחלק מהעסקים 
השלטון  מרכז  עם  בשיתוף  ולכן  המקומיים, 
לחנויות  בארנונה  לסייע  החלטנו  המקומי 
מחלקת  באמצעות  מהקורונה.  שנפגעו 
גם  לסייע  משתדלים  אנחנו  הרווחה, 
למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות 

אובדן או פגיעה בפרנסה.

מועצת אורנית לא הזניחה גם את פעילויות 
ספרים  החלפת  לצד  והפנאי.  התרבות 
ערוץ  גם  נפתח  נוספות,  ושליחויות  באימייל 
אנחנו  ביום,  "פעמיים  מקומי.  שידורים 
לסייע  שיכולים  והרצאות  שיעורים  משדרים 
פילאטיס,  שיעורי  למשל;  כמו  לתושבים 

המשפחה,  לכלכלת  שקשורות  הרצאות 
תזונה נכונה וכדומה. את השיעורים מעבירים 
זו  מאורנית.  תושבי  שהם  מקצוע  אנשי 
למומחים  במה  לתת  גם  נהדרת  הזדמנות 
התושבים  את  להעשיר  וגם  מקצועיים, 

שנמצאים בבידוד חברתי.

עם  משאית  ארגנו  המימונה,  בחגיגות 
ותעשה  התושבים  בין  שתסתובב  מוסיקה 
להם שמח. לאור ההתרגשות הרבה, החלטנו 
שיסתובבו  רכבים  יהיו  העצמאות  ביום  שגם 
ויחלקו  מוסיקה  ישמיעו  הרחובות,  בין 

ארטיקים לילדים.

גם  נפתחה  לרדאר  בשקט בשקט, מתחת 
המיוחד  החינוך  כדי שתלמידי  ליער,  הכניסה 
שהות  אחרי  בטבע  ולהירגע  להנות  יוכלו 
ארוכה בבתים. "עשינו ככול יכולתנו כדי לעזור 
לקהילה שלנו והקהילה בתמורה עשתה ככול 
יכולתה כדי לעזור לנו לשמור אחד על השני 

ולשמור על השגרה. 

להודות  הזדמנות  היא  הזו  הכתבה  עבורי 
לאנשי ההוראה ולכול המתנדבים והמתנדבות 
על העזרה הרבה שהם נתנו לנו. אני רוצה גם 
להודות לתושבים על רמת האמון הגבוהה, על 
כך שהם עוקבים אחרי ההוראות (שמשתנות 
בזכות  להן.  ונשמעים  יום)  בכל  כמעט 
מוגנת  אורנית  על  לשמור  הצלחנו  התושבים 
נמשיך  החדשה,  בשגרה  שגם  מקווה  ואני 
ההדדית  הערבות  ועל  הבריאות  על  לשמור 

הנפלאה שהתגלתה במלוא עוצמתה“. 

כבר  מחבק  בקשר  בתיה  וסבתא  "אני 
שנתיים. מאז שאמי נפטרה, אני מרגישה צורך 
לעשות טוב למישהו אחר ובכך להמשיך את 
שזקוק  למישהו  להגיע  חשוב  לי  היה  דרכה. 
ולחום. הרווח הוא  לב, להתייחסות  לתשומת 
ומעשירה  מרתקת  שבתיה  משום  שלי  כולו 
אותי. אני מקבלת ממנה לא פחות ממה שאני 
באה  אני  ללב.  לי  נכנסה  פשוט  נותנת...היא 
את  מכירה  היא  בשבוע,  פעם  אותה  לבקר 
לארוחת  אצלנו  והתארחה  שלי  המשפחה 

ערב” - לורט, מתנדבת מחבקת.

מאוד  מאוד  ואני  שלי  החברה  היא  "לורט 
נהנית ממנה. יש ביננו כימיה טובה. לורט באה 
אלי כמעט כל שבוע, וכשהיא לא מגיעה היא 
מצלצלת. אנחנו מדברות, משתפות בחוויות. 
לה  יש  שלה...  המשפחה  את  אוהבת  אני 
משפחה כל כך יפה. בשבוע שעבר בילינו יחד 
תיארתי  לא  המקומי.  החיבוק  של  בערב 
נהניתי  שנהניתי.  כפי  שאיהנה  לעצמי 
 - אחד  במפגש  דורות  כמה  של  מהשילוב 
מחבקות  אבות,  אימהות,  חמש,  בני  ילדים 
יפה  ואנחנו המחובקות. האירוע היה מאורגן 
במועדון:  יום  כל  לראות  רגילות  אנחנו  מאוד. 
היה  המפגש  ולכן  מבוגרים,  ואנשים  מחלות 
להרגיש  לי  נותן  ה"חיבוק"  בכלל  מרענן. 

חשובה“ - בתיה. 

"חיבוק מקומי" הוא מיזם קהילתי שהוקם 
ואירית  שגיא  עידית  ידי  על   2017 בספטמבר 
המיזם  של  המטרה  הישוב.  תושבות  עציון, 
יד  להושיט  בקהילה,  אנשים  בין  לחבר  היא 
מסייעת ולב אוהב, בדגש על העמקת החיבור 

הבין-דורי. 

המתנדבת  או  המתנדב  בשבוע,  פעם 
נפגשים עם אחד מהאזרחים הוותיקים. מעת 
לעת וכחלק מהחוויה הקהילתית, מתקיימים 
המחבקים  לקהילת  וגיבוש  הכרות  מפגשי 

והמחובקים.

מנצחים את המגיפה של המאה ה-21
ומעלה   75 מבני   42% הלמ"ס,  נתוני  לפי 
החוקרים  בדידות.  על  מדווחים  בישראל 
מדברים על הבדידות כעל המגפה של המאה 
ה-21, כאשר ידוע שתחושת הבדידות גורמת 
לדיכאון ומובילה להאצת תהליכי ההזדקנות.

המיזם נולד מתוך ההבנה שלקהילה בכלל, 
לשנות  כוח  יש  בפרט,  אורנית  ולקהילת 
בני  של  החיים  איכות  על  לטובה  ולהשפיע 

הגיל השלישי.

מחבקים ומחבקות בכול הגילאים
ולבנות  לבני  נועד  המיזם  ובראשונה,  בראש 
בדידות,  בהפגת  המעוניינים  השלישי  הגיל 
לנשים  גם  התרחב  הוא  הזמן  עם  אולם 
וצורך  רצון  שהביעו  יותר  צעירים  בגילאים 

בחברה.

והמחבקות  המחבקים  של  הגילים  טווח 
והמתנדבות  המתנדבים  (בקבוצת  רחב  הוא 
של אורנית יש בחורה בת 25 וגם בחורה בת 
לעידית  מיוזמתם  פנו  המתנדבים  כל   .(70
לזולת  לעזור  רצונם  את  והביעו  ולאירית 

ולבנות קהילה מיטיבה יותר. 

ומספר  מחבקים  כ-20  משתתפים  במיזם 
המחובקים עומד על 12.

המחבק.ת  בין  ה"שידוך"  שלב  לאחר 
למחובק.ת, מתנהל קשר ישיר בין השניים על 

פי צרכים ספציפיים. 

יחד,  בהליכה  הצמדים  את  לראות  אפשר 
יום  בשיחה שבועית, בארוחת שבת, בחגיגת 
הולדת, באפייה ובבישול משותף... כל פעילות 
שמביאה לתחושת אכפתיות, דאגה ומשמעות 

לזולת – היא פעילות מבורכת.

חיבוקים, חיבורים ואירועים
מפגשי "זיכרון בסלון" בבית משפחת שמש, 
התקיימו בישוב בעקבות חיבור בין מתנדבת 
במיזם לבין שורדת שואה שסיפרה לראשונה 
של  "הבית  גן  ילדי  עם  החיבור  סיפורה.  את 
פיסטוק" התחזק וחיזק את הקשר הבין- דורי. 
הרצאות ושיחות בנושאים שונים במועדון גיל 
הקבוצה  חברות  ידי  על  התקיימו  הזהב 
נערכו  כן,  כמו  בקהילה.  נוספים  ואנשים 

מסיבות חג כמו חנוכה ופורים ועוד. 

הייתה שותפה  גם  מקומי"  "חיבוק  קבוצת 
לערב הוקרה לחברי וחברות מועדון גיל הזהב. 

החיבוק  קבוצת  מסייעת  הצורך  במידת 
בכל  או  כלכלית  בתמיכה  ביישוב,  בהסעות 
צורך אחר. במידה והחיבור אינו "עובד", נעשה 

ניסיון לחיבור חדש עם מחבק.ת אחר.ת.

מתקיימים  חווייתיים  קבוצתיים  מפגשים 
ומונחים  המחבקות  בבתי  פעם  מדי 
בהתנדבות על ידי אנשים מהקהילה (קסמים, 

פעילות במגע, שירה ונגינה ועוד).

של  ראשון  למפגש  התלוויתי  "לאחרונה 
מחבקת ומחובק. המפגש היה כל כך מרגש, 

 - הרב  האנושי  הצורך  לי  התחוור  שוב  כי 
בחברה, בשיחה, בהתעניינות ובשייכות. אגב, 
למחובק.  והן  למחבק  הן  הדדי  הוא  הצורך 
ומבקש  קשר  יוצר  שמישהו  פעם  בכל 
עד  מבינה  אני  המחבקת,  לקבוצה  להצטרף 
משל  פחותה  לא  לנותן  התרומה  כמה 

המקבל“ - אירית עציון.

"מעבר לקשרים הבין אישיים שנרקמו וללב 
מעט  כמה  לגלות  אותי  מדהים  שהתרחב, 
לו  ולגרום  אחר  מישהו  לשמח  כדי  נדרש 
להרגיש שייך ואיזו ברכה טמונה בחיבור הבין 

דורי" - עידית שגיא. 

אינם  והמחבקים  המחבקות  שמות  הערה: 
מי  של  ששמם  החשש  בשל  בכתבה,  מוזכרים 
וההערכה  התודה  אך  חיסיון,  ובשל  יישמט  מהם 
הרבה היא לכל אחד ואחת מהם על עשייה ברוכה 
ושקטה לאורך זמן, מתוך יוזמה ומחויבות אישית. 

בלעדיהן ובלעדיהם המיזם לא היה מתקיים.

חיבוק  לקבל  או  למיזם  להצטרף  למעוניינים 
מאיתנו - אפשר ליצור קשר:

אירית עציון: 050-6283656
עידית שגיא: 054-7740761

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
אותה שכנה החליטה  אוכל?'  בלי  עכשיו 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר. היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
אוכל  שמים  מלבדנו  אנשים  שעוד 

במקרר". 

את  אשתו  עם  שהקים  עשור,  יהודה 
בגדים,  שמעניק  החסדים  גמילות  מיזם 
אוכל והשאלת ציוד לכול מי שזקוק - גם 
על  מספר   – לה  מחוצה  וגם  באורנית 

הימים הראשונים של המיזם. 

החנות  את  מכירים  ביישוב  כולם 
כיצד  יודעים  לא  רובנו  אבל  פורטונה, 

המיזם התחיל.

"המחלוקת היחידה ביני לבין אשתי היא 
זוכר  אני  המיזם...  של  להתחלה  בנוגע 
שלפני שלושים שנה, נהגנו לערוך ארוחה 
הגפן.  ברחוב  הקהילה  כל  של  משותפת 
מביאים  היינו  והכיסאות  השולחנות  את 
הארוחות  באחת  באלקנה.  מהגמ"ח 
שלנו  למה  'תגידו  שלי:  לחברים  אמרתי 
אפשרות  תהייה  לא  באורנית,  כאן 
'מי  שאל:  החברים  אחד  ציוד?'  להשאיל 
ואני  כזה?'  דבר  להרים  מוכן  יהיה 
מוכן  שהוא  הודיע  אחר  שכן  התנדבתי. 
הציוד.  לאחסנת  שלו  החנייה  את  לנדב 
ושולחנות  כיסאות  קנינו  כסף,  אספנו 
מי   - שרה'   ב'יד  כמו  נוהל  על  והחלטנו 
שלוקח ציוד משאיר פיקדון. רוב האנשים 
את  תורמים  הציוד  את  שמחזירים 
הזה  הפיקדון  ממנו.  חלק  או  הפיקדון 

משמש לדברים אחרים כמו למשל רכישת 
מזון לנזקקים".

ומהי הגרסה של אשתך? 
"אשתי מספרת שהגמ"ח התחיל דווקא 
נזקקות.  למשפחות  האוכל  ממשלוחי 
תקופה  באותה  הייתה  שלי  הבת 
מהגננת  שמעה  ואשתי  בצהרונית 
שהאוכל שנשאר בסוף היום - נזרק לפח. 
אשתי אמרה לגננת: 'תקשיבי באורנית יש 
אפשר  אולי  רעבות,  משפחות  שתי 
להעביר להן את האוכל? הגננת הסכימה 
מקרר,  קנינו  האוכל.  את  תיקח  שאשתי 
שמנו אותו מוסתר בחצר שלנו ועם סיוע 
מילאנו את המקרר באוכל  של מתנדבים 

ואנשים התחילו להגיע ולקחת."

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
עכשיו בלי אוכל?'. אותה שכנה החליטה 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר, היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
שעוד אנשים מלבדנו שמים אוכל במקרר 

- וכך מיזם חלוקת האוכל התחיל." 

והחנות פורטונה?

חבילות  גם  לקבל  התחלנו  הזמן  "עם 
מקום  לנו  היה  לא  שאז  ומשום  בגדים, 
בתים,  שבונים  מאנשים  ביקשנו  משלנו, 
עד  כמחסן  שלהם  במקלט  להשתמש 

שהבנייה תסתיים. בתמורה היינו שומרים 
על המגרש מפני גניבות. המתנדבות הגיעו 
מכן  ולאחר  הבגדים  את  וקיפלו  למקלט 
מקומות  מיני  לכול  הבגדים  את  שלחנו 
גם  שלחנו  הבגדים  עם  ולפעמים  בארץ, 
אוכל. יום אחד התברר לנו שמישהו מוכר 
שהבגדים  ומכיוון  שקבלנו,  הבגדים  את 
נועדו לתרומה, החלטנו שגם אנחנו נמכור 
עוד  לקנות  כדי  בכסף  ונשתמש  בגדים 

דברים.  

ילדה  פטירת  של  האסון  קרה  ואז 
שמה  את  להנציח  רצינו  מהיישוב. 
בתוך  חנות  מעין  של  פתיחה  באמצעות 
בגדים  מכרנו  המסחרי.  במרכז  קונטיינר 
ובכסף קנינו מזון וחילקנו אותו. עוד ועוד 
נוער,  בני  ילדים,   - הצטרפו  מתנדבים 

ומבוגרים, דתיים וחילוניים... 

ילקוט  מאיתנו  לקחה  מישהי  אחד  יום 
לבת שלה. כשהילדה הגיעה לבית הספר 
עם התיק, אחד מהילדים זיהה את התיק 
לצחוק  התחילו  בכיתה  והילדים  שלו 
הלכתי  הסיפור,  את  כששמעתי  עליה. 
לכיתה משום שרציתי להסביר על מעשה 
ואמרתי  רעיון  לי  הבריק  ופתאום  החסד 
התיק  את  קנתה  שלה  שאימא  לילדים 
מהחנות שלנו שהיא חנות יד שנייה שגם 
של  הרעיון  נולד  כך  לנזקקים...  תורמת 

חנות יד-שנייה". 

והשם פורטונה? 

לוי  לימור  ידי  על  ניתן  פורטונה  "השם 
המתנדבת שלנו. במושב שלה גרה אישה 
מבוגרת בשם פורטונה, ולדברי לימור היה 
לקרוא  לכן החלטנו  בחיים,  גדול  מזל  לה 
לחנות כך. היום אני יו"ר המיזם בהתנדבות 
בחצי  שעובדת  אחת  פקידה  רק  לנו  ויש 
כבר  היא  פורטונה  בתשלום.  משרה 
ל-30  מזון  מחלקים  אנחנו   - אימפריה 
לעזור  גם  והצלחנו  באורנית,  משפחות 
באמצעות  מחובות  לצאת  לאנשים 

שמומחה  דין  עורך  של  סיוע  הלוואות, 
במקרה  מגשר  של  ליווי  לפועל,  בהוצאה 
של גירושים ועוד. הכול נעשה בהתנדבות. 
"בחגים אנחנו מחלקים כ-900 חבילות 
שמשפחות  משום  משפחות  ל-300  מזון 
כפולות.  חבילות  מקבלות  ילדים  מרובות 
במחיר  לאירועים  ציוד  משאילים  אנחנו 
בהתנדבות  מארגנים  גם  ואנחנו  סמלי 

חתונות ובר מצוות למי שצריך".

אלה שינויים אתה רואה עם השנים?
היה  שלי  הגדולים  מהחלומות  "אחד 
בין  חיבור  אמצעי  תהייה  שההתנדבות 
דתיים לחילוניים באורנית, ובאמת כך היה 
נוער  ובני  ילדים  פחות  היום  אבל  בעבר, 
היו  לא  כאשר  פעם,  אצלנו.  מתנדבים 
הילדים  של  מהבילוי  חלק  פלאפונים, 
לגמ"ח  להגיע  היה  צוהריים  אחר  בשעות 
ולעזור, היום זה השתנה. אני מרגיש שיש 
מקווה  ואני  להתנדבות  מודעות  פחות 
שבעזרת הכתבה הזו יגיעו עוד מתנדבים 
ולא רק מתנועת בני עקיבא אלא גם למשל 

מהצופים. 

אני מאמין שיש הרבה אנשים באורנית 
ושהיו  נמצאת בנשמה שלהם  שהנדיבות 
לנתינה, הם רק  הילדים  רוצים לחנך את 
הרבות  האפשרויות  על  יודעים  לא 

הקיימות אצלנו ביישוב".

קח פטיש, קח מסמר
סיירת תיקונים של אורנית

כולן למען אחת ואחת למען כולן
אמאל'ה - הפרויקט של נירית הוברמן
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קרוב  והנדסאי  אדריכל  שהיה  ספלטר,  דוד 
ל-40 שנה, החליט יום אחד שהוא רוצה להפוך 
את אהבה שלו לתיקונים לפרויקט התנדבותי. 
הקהילתית  בנגריה  עמו  שערכתי  בראיון 
החדשה, בין הרעש של ניסור העץ לבין כניסה 
להתרחק  יכולים  לא  שפשוט  ילדים  של 

מהנגרייה - דויד סיפר לי על המיזם שלו.

אז איך הכול התחיל?

מספר  לו  שיש  הוך,  אלי  עם  "דברתי 
הקמת  על  ביישוב,  התנדבותיים  פרויקטים 
לאנשים  מידי  מענה  שתיתן  שיפוצים  סיירת 
תיקונים  מיני  כל  לעשות  שצריכים  מבוגרים 
להתקין  תמונה,  לתלות  למשל:  כמו  קטנים 
מי  להם  ואין  שנשבר  תירס  לתקן  או  מדף 
שיעזור להם ואלי התלהב מהרעיון. בהתחלה 
באמת  שלא  אנשים  אליי  שייפנו  חששתי 
צריכים את העזרה שלי או שאצטרך לעשות 
תיקונים גדולים שאני לא יודע לבצע, אבל רוב 

הפניות הן כאלו שאני יכול לטפל בהן". 

איך אנשים מגיעים אלייך? 

"מתקשרים אלי ישירות. לדוגמה: היתה אם 
חד הורית שביקשה עזרה בהתקנת המדיח, 
ארונית  של  תרומה  שקבלה  משפחה  היתה 
לכן  לגמרי,  מפורקת  הייתה  הארונית  אבל 

לקחתי עוזר ויחד הצלחנו לבנות את הארונית. 
כל  קודם  מברר  אני  מגיעה,  שהפנייה  לאחר 
אם אני יכול לעזור, אם אני לא יכול, לדוגמה 
מבקש  אני  נזילה,  או  חשמל  בעיות  כשיש 

עזרה ממתנדבים שהם אנשי מקצוע".

נעזר  שאתה  המתנדבים  של  התגובות  ואיך 
בהם? 

וכולם  מתנדבים   6 עד  כ-5  איתי  "עובדים 
בקשה  לכול  רבה  בשמחה  נענים  תמיד 
ומגיעים מיד כשאני מבקש. אני משתדל מאוד 

להיענות לקריאה כבר באותו יום. 

טוב  ממש  להרגיש  לי  גורמת  ההתנדבות 
שאני יכול לעזור לאחרים ולכן בנוסף לסיירת 
ילדים  בהתנדבות  מדריך  אני  התיקונים, 
גם  ואשתי  הקהילתית  לנגריה  שמגיעים 
ארוחת  מועדון  את  הקימה  היא  מתנדבת, 

הבוקר". 

מאז פתיחת סיירת התיקונים בסוף חודש 
דויד מקבל קריאה לפחות פעם  יוני האחרון 
בשבוע. עד עכשיו הוא עזר בתיקון של ארון 
מפורק, תליית חפצי אומנות, החלפת שלבים 
באסלה  נזילה  תיקון  מדף,  תליית  בתריס, 
בסיוע של אינסטלטור, תיקון שלושה כיסאות 

ועוד ידו נטויה.

סיירתתיקונים

תיקונים קטנים
עזרה גדולה

כשנירית הוברמן הייתה בת 11, אימא שלה 
נפצעה קשה בתאונת דרכים ואושפזה בבית 
זוכרת  חולים למשך חצי שנה. "עד היום אני 
את התמיכה העצומה שקיבלנו מהקהילה. אז 
מאות  שלוש  או  כמאתיים  רק  היו  באורנית 
ערב  לארוחת  הוזמנו  שישי  ובכול  משפחות 
אצל משפחה אחרת. היו גם אימהות שדאגו 
העזרה  מלא.  תמיד  יהיה  שלנו  שהמקרר 
שלי  אבא   - האוכל  מבחינת  רק  לא  הייתה 
לא  שהוא  הרגיש  השכנים  בתמיכת  שהוקף 
ההולדת  יום  את  ילדים.  שלושה  בגידול  לבד 
ואני  שלי,  אימא  עם  חולים  בבית  חגגנו  שלי 

זוכרת שהיינו מוקפים בחברים מאורנית. 

חמה  קהילה  בתוך  שגדלתי  מרגישה  אני 
שהמיזמים  לומר  ואפשר  ועוטפת 
להחזיר  שלי  הדרך  הם  ההתנדבותיים 
לקהילה - לא מתוך תחושה של מחויבות אלא 

באהבה גדולה".

והיישוב  מאוד  צעיר  מגיל  באורנית  גרה  את 
גדל והשתנה. מה לדעתך השינוי הגדול ביותר?

"אורנית אכן השתנתה מאוד מאז שהייתי 
כל העולם השתנה. מבחינתי מה  ילדה אבל 
שבכל  העובדה  הוא  באורנית  חשוב  שהכי 
ללכת  יכולים  שלנו  הילדים  היום  של  שעה 
בביטחון, ואם חס וחלילה קורה משהו תמיד 
אני  היום  עד  שיעזרו.  שכנה  או  שכן  יהיו 
מוקפת באהבה של חברות הילדות שלי ואני 

חושבת שיצרתי סביבי קהילות חמות.

מבחינתי גם ”אמאל‘ה“ וגם מיזם הבישולים 
"אורנית  בפייסבוק  קטנות.  קהילות  שתי  הן 
בוורוד" היא קהילה וירטואלית חמה מאוד, לא 
כותבת  שאת  ברגע  צריכה,  את  מה  משנה 

פוסט, מישהי מהקהילה תמצא לך פתרון". 

מה זה אמאל'ה וכיצד הוא התחיל?

שקיים  התנדבותי  פרויקט  הוא  "אמאל'ה 
מאפשר  הפרויקט  שנים.  שמונה  כבר 
להיות  לידה  בחופשת  שנמצאות  לאימהות 
מגיעה  בבוקר,  רביעי  ביום  יחד. פעם בשבוע 
בנושא  מפגש  ומעבירה  בהתנדבות  מנחה 
מסוים, כמו למשל תזונה, זוגיות, הורות, חינוך 
ללא  לנו את המקום  נותן  וכדומה. הקאנטרי 
מבחינתי,  לכולן.  חופשית  והכניסה  עלות 
דברים:  שני  על  הוא  האלו  במפגשים  הדגש 
הקושי  של  נורמליזציה  הוא  הראשון 
על  לדבר  יותר  טבעי  זה  היום  באימהות. 
לפני  אימאל'ה  את  כשהקמתי  אבל  הקושי, 
על  לספר  נהגו  לא  אימהות  שנים  שמונה 
הקשיים שלהם. גם אני כאימא חוויתי קשיים 
ליצור  רציתי  ולכן  הקטנה,  בתי  לידת  עם 

קהילה תומכת לאימהות.

אימהות  לאתר  גם  לנו  מאפשרים  המפגשים 
אימהות  או  לידה  אחרי  מדיכאון  שסובלות 
הילדים.  בגידול  גדול  רגשי  קושי  שמרגישות 
שמתקשות,  אימהות  מאתרות  אנחנו  כאשר 
אז יש לנו נשים שמגיעות בהתנדבות לבתים 
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על  להקל  ומנסות  אימהות  אותן  של 
התחושות האלו.

הדגש השני של המפגשים האלו הוא יצירת 
ויצירת קשר בין  קהילה – לאפשר תקשורת 
האימהות הטריות ביישוב,  במיוחד כשמדובר 
לא  עדיין  והן  לאורנית  הגיעו  שרק  בנשים 

מכירות אף אחת.

אמאל'ה.  על  ידעו  נשים  עוד  אם  אשמח 
הבדידות,  את  מפיגים  הקבועים  המפגשים 
לא  מאוד  בתקופה  טובה  הרגשה  נותנים 
פשוטה וגם מאפשרים לנשים ליצור חברויות 
שבו  תומך  מקום  יוצרים  המפגשים  חדשות. 
ואפשר  חלשות  להיות  ומותר  לקטר,  מותר 

לבקש עזרה".

מבשלות  גם  אתן  הרגשית  התמיכה  מלבד 
לאימהות אחרות? 

לאימהות  עוגות  אפינו  שנים  שמונה  "לפני 
במסגרת אמאל'ה ובאותה תקופה גם בישלנו 
ולנשים שנמצאות בשמירת  ליולדות הטריות 
נשים  של  קבוצה  נוצרה  לשם  מפה  היריון. 
מבשלת  בעיקר  הקבוצה  היום  שמבשלות. 
מסוים...  קושי  עם  שמתמודדות  למשפחות 
לא  בתקופות  למשפחות   מבשלות  אנחנו 
פשוטות - נגיד בתקופות של מחלה ממושכת 
יש  מבני המשפחה.  או של אשפוז של אחד 
נשים מדהימות בקבוצה של המבשלות, ואם 
פוסט  מעלה  אני  מתעייפות,  הן  פעם  מדי 
בבקשה לעזרה וכמות הפניות שאני מקבלת 

מדהימה אותי כל פעם מחדש.

"אני בעצמי לא מבשלת, התפקיד שלי הוא 
לבין  עזרה  שצריכה  המשפחה  בין  לחבר 
דיסקרטיות  על  שומרים  אנחנו  המבשלת. 
זו  היא  שלי  אימא  רבות  ופעמים  מלאה 
המשפחות.  לבית  הבישולים  את  שמעבירה 

תמיכה  קבוצת  גם  נוצרה  לבישולים  בנוסף 
כמו  בסיסיים  מוצרים  ברכישת  שמסייעת 
למשל: בגדים לילדים, ציוד לבית ספר, רכישת 

ספרים וכדומה".

כיצד הבקשות לעזרה מגיעות אלייך? 

מחלקת  דרך  אליי  מגיעים  המקרים  "רוב 
הרווחה, ולפעמים יש גם פניות ישירות. אני גם 
"חיבוק  פרויקט  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת 
מקומי" של עירית ועידית. לדוגמה הגיע אלינו 
מקרה של גבר ערירי שמלבד הארוחות, היה 

זקוק גם לחברה... 

אנשים ביישוב שלנו עוזרים מאוד וזה מה 
שהכי יפה כאן... אני יכולה לדבר במשך שעות 
על הנתינה כאן באורנית. אני מאמינה שנתינה 
היא חלק מהותי בחינוך שמחלחל לבני הנוער 

ואל הקהילה שלנו".

גם  את  ההתנדבות  שמלבד  יודעת  אני 
עזרה  איזו  יש  האם  מלאה  במשרה  עובדת 

שאת בעצמך צריכה? 

"קודם כול אני אוהבת מאוד את מה שאני 
יותר  גדולה  הסיפוק  שתחושת  כך  עושה 
עוד  אם  מאוד  אשמח  אני  בזמן.  מהמחסור 
למפגשים  ויגיעו  אמאל'ה  על  ישמעו  אימהות 
מבחינת  עזרה  לקבל  אשמח  גם  אני  שלנו. 
הלוגיסטיקה של חלוקת האוכל למשפחות... 
עמוס,  שלפעמים  למרות  שאמרתי,  כמו  אבל 

אין תחושה יותר טובה מתחושת הנתינה".

בתנועת  הצופים,  בתנועת  מדובר  אם  בין 
המדריכים  כל  עוז...  בסניף  או  עקיבא  בני 
שראיינתי מסכימים על דבר אחד – הסיפוק 
בתנועה  מהפעילות  שלהם  גדול  הכי  האישי 
הוא כשהם מצליחים לחולל שינוי אצל אחד 

מהחניכים. 

אחראית  י"ב,  כיתה  תלמידת  נחמני,  מיכל 
תחום קהילה בתנועת הצופים:

ספרי לי קצת על התפקיד שלך

"אחראית תחום קהילה הוא תפקיד חדש 
על  אחראית  אני  התפקיד  במסגרת  בצופים. 
אנחנו  כלומר  הקהילה,  עם  שונות  פעילויות 
לבין  השבט  בין  חיבור  ליצור  כדי  פועלים 
שעשינו,  העששיות  מצעד  לדוגמה  הקהילה, 
סוכה  לעשות  מתכננים  אנחנו  פורימון... 
קהילתית וגם חושבים על פעילויות חברתיות 

שמחברות בין דתיים לחילוניים".

מה עשית לפני כן? 

חמש  ליוויתי  וגם  בעצמי  מדריכה  "הייתי 
מדריכות צעירות. המדריכים ואני שמים דגש 
עם  אנשים  ושילוב  השונה  קבלת  על  גדול 
מוגבלויות בתנועה. אנחנו גם שמים דגש על 
פיתוח העצמאות של החניכים, על כך שיהיה 
ומאנשים אחרים. אני  להם אכפת מהסביבה 
על  לטובה  משפיעים  שהצופים  חושבת 
יותר   לעצמאים  אותם  הופכים  הם  הילדים 
ומלמדים אותם לשתף פעולה אחד עם השני“.

מהם האתגרים שלך?

"אחד האתגרים הגדולים בעיני הוא לנתק 
ולעודד  שלהם  מהטלפונים  הילדים  את 
אותםלהיות אחד עם השני, לראות את הטבע, 
קשה  זה  שלהם...  בסביבה  נוכחים  להיות 
ולהתחיל  המשחק  את  לסגור  לילד  להגיד 

לדבר עם חברים שלו".

מה עושה לך טוב בצופים? 

"אני בצופים מכיתה ד' עד י"ב, לא הפסקתי 
משמעותי  הכי  המקום  זה  בעיניי,  מעולם. 
בצופים  התחנכתי.  שבה  הדרך  מבחינת 
נוצרים קשרי חברות עמוקים משום שאנחנו 
ואנחנו  בצבא  כמו  ממש  דברים  עוברים 
לי  עזרו  הצופים  לשני.  אחד  לעזור  לומדים 
לסביבה  מודעות  לפתח  עצמאית,  להיות 
שאני  לדברים  בנוגע  אקטיביסטית  ולהיות 
שצריך  התכונות  בדיוק  אלו   – לשנות  רוצה 
להשריש אצל החניכים, לא רק בצופים אלא 

בכול תנועות הנוער. 

מבחינה  יותר  להם  שקשה  ילדים  יש 
לעזור  מצליחים  המדריכים  וכאשר  חברתית, 
ולהשתלב  למצוא את החוזקות שלהם  להם 
יכולים  המדריכים  לפעמים  בעיניי.  נפלא  זה 
משום  מהמבוגרים  יותר  טוב  זה  את  לעשות 

שהם קרובים אל החניכים מבחינת הגיל“.
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הילה שרעבי, כיתה י"א, קומונרית בסניף עוז:

ספרי לי קצת על סניף עוז ועל התפקיד שלך

"סניף עוז הוא תנועה שאליה מגיעים ילדים 
מכיתה א' עד כיתה ג'. הסניף הוא מעין הכנה 
בסניף  קומונרית  אני  עקיבא.   בני  לתנועת 
המדריכים  את  להכין  הוא  שלי  והתפקיד 
על  אחראית  להיות  החניכים,  עם  למפגש 
הילדים  וכדומה.  טיולים  לארגן  התקציב, 
שבת  וביום  שלישי  ביום  לסניף  מגיעים 
והמדריכים מעבירים להם פעולות. המדריכים 
לעשות  פעולות  אלו  שבוחרים  אלו  הם 

בהתאם לחזון של התנועה“.

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר?

של  בעיקר  הוא  האתגר  בתנועה,  "אצלנו 
השעה  עד  לומדים  שהם  משום  המדריכים 
חמש והם צריכים לשלב את הלימודים שלהם 
פעילויות  להכנת  מקדישים  שהם  הזמן  עם 

לילדים הקטנים וזה לא פשוט“.

מה עושה לך טוב באופן אישי? 

לי טוב הם אינטליגנטים,  "החניכים עושים 
יש  הספר  בבית  לפעמים  ואוהבים.  חכמים 
אפשר  בתנועה  וכאן  שמתפספסים  ילדים 
שאנחנו  חשוב  וזה  הילדים  לכול  לב  לשים 

המדריכים יכולים להגיע לאותם חניכים“.

בני  בתנועת  מדריך  י"א,  כיתה  גלבוע,  עומר 
עקיבא:

ספר לי קצת על התפקיד שלך

ז'.  מכיתה  חניכים  כרגע  מדריך  "אני 
ופעילויות  משחקים  בין  משלב  אני  בפעולות 
גם  אני  וחזון התנועה.  לבין ערכים  חווייתיות, 
דברים  שלי  החניכים  את  ללמד  משתדל 

חדשים שהם לא יודעים." 

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר? 

ומשהו   20 שיש  הוא  שלי  הגדול  "האתגר 
הפעילות  את  למצוא  וקשה  ובנות  בנים 
שמחים  יהיו  שכולם  כולם...  את  שתתפוס 
את  לחזק  הוא  נוסף  אתגר  רצון.  ושבעי 
הילדים שזקוקים לחיזוק – לתת להם תנופה 

כדי שהם יצליחו להשתלב בקבוצה”.

מה עושה לך טוב באופן אישי?

חניך  פשוט  הוא  טוב  לי  שעושה  "מה 
שמוקיר תודה. הרבה פעמים חניכים לוקחים 
המדריכים  שאנחנו  מה  את  מאליו  כמובן 
בא  פתאום  כשחניך  אז  בשבילם,  עושים 
כל  את  שווה  זה   – תודה  ואומר  ומעריך 
ההשקעה. גם לראות חניכים שבהתחלה היה 
טוב  יותר  במצב  הם  ועכשיו  קשה  להם 
מבחינה חברתית או בלימודים, זה גם עושה 

לי ממש טוב“.

בסיירת ההורים של אורנית שפועלת כבר 
12 ל-16 הורים  בין  יש בממוצע  יותר מעשור, 
מתנדבים, אשר בסופי שבוע, במקום לצפות 
לסייר  בוחרים  חברים,  לארח  או  בטלוויזיה 
בני  של  המפגש  ובמקומות  הציבוריים  בגנים 
הנוער. מטרת הסיורים היא בראש ובראשונה 
לשמור על ביטחונם של הנערים והנערות, אך 
ועל  השקט  על  גם  שומרת  הסיירת  במקביל 

השלווה של השכנים. 

בראיון עם נירה שרעבי שניהלה את סיירת 
היא  האחרונות,  השנים  בארבעת  ההורים 

מסבירה על פעילות הסיירת. 

אחרי כל כך הרבה שנים בסיירת הורים, מהו 
לדעתך היתרון הגדול ביותר של הסיירת?

ששומרת  בשטח  נוכחות  יוצרת  "הסיירת 
על ביטחונם של הילדים ולפעמים גם מונעת 
מהם "לעשות שטויות". הנוכחות שלנו מאזנת 
שיש  מבינים  שהם  משום  הנוער  בני  את 

מישהו שאיכפת לו ורוצה לשמור עליהם. 

בני הנוער   - גורם מרתיע  גם  היא  הסיירת 

לא יעשו דברים אסורים כשיש נוכחות הורית 
בשטח. בעיניי, המטרה העיקרית של הסיירת 
אחראי  מבוגר  שיש  יראו  שהילדים  היא 
שאפשר לדבר איתו בחופשיות משום שהוא 
רצון  מתוך  אלא  שיפוטי  ממקום  מגיע  לא 
מרגישים  נוער  בני  פתוחה.  תקשורת  לקיים 
מספרים  הם  ולפעמים  האכפתיות  את 
למתנדבים דברים שהם לא מספרים להורים 

שלהם“.

כשיש  להתלונן  אוהבים  נוער  בני  פניו  על 
פני  את  מקבלים  הם  איך  הורים,  של  פיקוח 

המתנדבים? 

פנים  בסבר  אותנו  מקבלים  הנוער  "בני 
כוח  לא  שאנחנו  יודעים  שהם  משום  יפות, 
אכיפה, אלא נמצאים במקומות הבילוי שלהם 
ילד  היה מקרה של  ולעזור. למשל,  להגן  כדי 
שלו  והחברים  שבוע  סוף  בכול  שהשתכר 
כלומר,  הסיירת.  למתנדבי  כך  על  סיפרו 
ושהילד  בסדר  לא  שמשהו  הבינו  החברים 

זועק לעזרה והם הרגישו בנוח לספר לנו. 
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שהנער  לוודא  כדי  המצב,  על  דיווחנו  אנחנו 
מקבל את העזרה שהוא צריך."  

האם המתנדבים עוברים הכנה?

מספר  עשינו  השנים  במשך  כן,  "בהחלט 
פסיכולוגית  עם  שיחות  היו   - השתלמויות 
ויש  מקרבת"  "תקשורת  על  שהסבירה 
הרצאות שמסבירות מה קורה עם הנוער של 
ימינו, מה מניע אותם, איך צריך לגשת אליהם 
כדי שלא יהיה 'חשדניסקים' וכדומה. כמו כן, 
של  גיבוש  מפגש  עושים  אנחנו  בשנה  פעם 
הסיירת כדי שכול המתנדבים יכירו אחד את 

השני".

יש תופעות מיוחדות שמאפיינות את היישוב?

"אני חושבת שיש כאן אחלה של נוער, אבל 
ההשתוללות  לפעמים  אחר,  מקום  בכול  כמו 
או פריקת העול מובילות לוונדליזם כמו למשל 
מאמינה  אני  שעשועים.  בגן  מתקנים  הריסת 
לילדים  שהתפקיד של ההורים הוא להסביר 
במקומות  להתנהג  צריך  כיצד  שלהם 

ציבוריים."

"הילדים זקוקים למבוגר אחראי, הם נהנים 
אנחנו  לנו.  מחכים  ואפילו  שלנו  מהביקורים 
עם  או  עוגיות  עם  להגיע  משתדלים  תמיד 
גם  דואגים  אנחנו  ובחורף  אחר  מתוק  משהו 
שהסיירת  חושבת  אני  חם.  תה  עם  לתרמוס 
נמצא  שמישהו  תחושה  הנוער  לבני  נותנת 
נחשון,  דקלה  אומרת  להם."  ודואג  איתם 

מתנדבת בסיירת כבר 6 שנים.

מדוע החלטת להתנדב דווקא בסיירת הורים? 

בפעם  שמעתי  כאשר  מצחיק:  סיפור  "זה 
הראשונה על סיירת הורים, חשבתי שמדובר 
על עזרה ראשונה לילדים ולבני נוער שנפצעו 
חולים.  לבית  ולפנות  במקום  לסייע  כלומר 
חשבתי  הרפואה  מעולם  באה  שאני  מכיוון 

שההתנדבות הזו תתאים לי. אחר כך התברר 
שבוע,  בסופי  בגינות  בסיורים  שמדובר  לי 
החלטתי להתנדב משום שאני מאמינה שזה 
מישהו  שיש  ידעו  הנוער  שבני  מאוד  חשוב 

שנמצא בחוץ בלילה כדי לשמור עליהם". 

האחרונות  בשנים  קרו  לדעתך  שינויים  אלו 
מבחינת הסיירת? 

מאוד,  עמוסות  היו  "פעם המשמרות שלנו 
בני  ברחובות.  נוער  בני  פחות  יש  היום  ואילו 
הנוער ממשיכים להתמודד עם אותם אתגרים 
רק שהיום המפגשים הם יותר בתוך הבתים 
ההורים  של  יותר  הוא  הנעשה  על  והפיקוח 
והתפקיד של  בסיירת  עצמם. התפקיד שלנו 
עם  קורה  מה  לדעת  הוא  בבית  ההורים 
הילדים שלנו בין אם הם מבלים בתוך הבית 

או בחוץ. 

קהילתי,  לחוסן  ביטוי  היא  הורים  סיירת 
לבני  המשדר  ואכפתי  רגיש  חברתי  למרקם 
רואים!  שמבוגריו  ביישוב  גדלים  "אתם  נוער: 
אכפת!".  למבוגריו  אשר  ביישוב  גדלים  אתם 
ביישוב  גדלים  "אתם  פחות:  לא  וחשוב 
התנהגות  לכל  לב  לשים  מסוגלים  שמבוגריו 
להפסקתה".  בנחישות  ולפעול  מקובלת  לא 
ללא  'עיר  הלאומי  הפרויקט  ראש  שחר,  דני 

אלימות'. 

במטאפורת  משתמשת  סולי  שיטת    •
העולם  את  להמחיש  כדי  הפנימית  הסוללה 

הרגשי והחברתי לילדים ומבוגרים.

"שריר"  את  במיוחד  מחזקת  השיטה     •
על  לחשוב  לנו  מאפשרת   – האמפתיה 
אומרים  שאנחנו  לדברים  שיש  ההשפעה 

ועושים על אחרים (וגם על עצמנו).

מצבים  עם  מתמודדים  כולנו  אלה  בימים 
שמרוקנים לנו את הסוללות, כל אחד מזווית 
הגעגועים,  השעמום,  השיגרה,  חוסר  אחרת: 
ההתכנסות  בנוסף,  ועוד.  הכלכלי  המתח 
בני  כל  של  הממושכת  והשהייה  בבתים 

המשפחה יחד יוצרים מצבי לחץ נפיצים.

האווירה המשפחתית היא "האופי" הייחודי 
אופן  על  ומשפיעה  המשפחה  של 
בני המשפחה, הדברים  כל  ההתמודדות של 

שמאפיינים את המשפחה ואת איך שהדברים 
מתנהלים בה.

אווירה  היא  "מטעינה"  משפחתית  אווירה 
הבעה  מעודדת  תומכת,  בטחון,  המשרה 
היא  וקבלה.  חום  אהבה,  משדרת  רגשית 
ביכולותיהם,  להאמין  לילדים  מאפשרת 
חדשים  בדברים  התנסויות  מעודדת 
ומאפשרת פתרון קונפליקטים וחילוקי דיעות 

באופן מכבד.
על  שומרת  מטעינה  משפחתית  אווירה 

תחושת מסוגלות וחוסן במצבי משבר.
איך אפשר ליצור אווירה משפחתית מטעינה 

בימים אלה ובכלל? 

ומובנה  קבוע  יום  סדר  לבנות  מנסים   .1
שמותאם לימים אלה. זה מונע תחושת כאוס, 
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(הילדים  ציפיות  תיאום  ויוצר  סדר  עושה 
פחות   יש  ואז  מתבצע  דבר  כל  מתי  יודעים 
ויכוחים ומריבות). זה חשוב גם ליום שאחרי, 

שלא יהיה לילדים משבר חזרה ללימודים...
פעילויות  היום  בסדר  לשלב  חשוב    .2
לנו  וגורמות  אותנו  שמשמחות  מטעינות 
סרטים,  יצירה,  ספורט,  כמו:  טוב  להרגיש 
שמטעין  שדבר  לזכור  חשוב  וכו'.  ריקודים 
(אחד  אחר  מישהו  מטעין  בהכרח  לא  אותנו 
למשל אוהב לעשות ספורט ואחר ממש סובל 
כשהוא עושה ספורט) אז לדאוג שלכל אחד 

תהיה את ההטענה שלו.
 – ומשחררות  מרגיעות  פעילויות  לשלב     .3
נשימות,  רגועה,  למוסיקה  האזנה  הרפיות, 

תרגילי יוגה, ריצה, קפיצה בטרמפולינה וכו'.
הקשרים  לחיזוק  המצב  את  מנצלים    .4
לכל  אישית  התייחסות  למתן  המשפחתיים, 
וגילוי  לב   אל  מלב  ,לשיחות  בנפרד  ילד 
אישית  הטענה  של  דקות   10  – התענינות 
יומית יכולות לעשות הבדל גדול במצב הרגשי.

5.    שומרים על אופטימיות וזוכרים שמדובר 
במצב זמני גם אם לא ידוע כמה זמן זה ייקח. 
שאחרי:  ליום  תכניות  יחד  לעשות  אפשר 
לדמיין, לתכנן ולפנטז יחד לאן נטוס, לאן נצא 
לבלות, את מי נבקר? ואם עושים את זה יחד 
חוויה  יוצרים  עצומות  בעיניים  בשכיבה 

משפחתית נפלאה.
6.     בודקים כל יום את מצב הסוללה של בני 
זוכים  - כשאנחנו משתפים אנחנו  המשפחה 
עם  לבד  נשארים  ולא  מטעינה  לתמיכה 

משמש  ההורים  מצד  רגשי  שיתוף  הדברים. 
מודל לילדים ומעודד שיתוף גם מצידם. חשוב 
ומצד  וכן מצד אחד  אותנטי  יהיה  שהשיתוף 
על  תעמיס  שלא  שקולה  בצורה  ייעשה  שני 

הילדים ולא תעורר חרדות.
מטעינה   התנהגות  ומחזקים  מעודדים    .7
של  משימות  הכוללים  אתגרים-  באמצעות 
ופרגון.  עזרה  אחריות,  לקיחת  התחשבות, 
(אתגרים להדפסה באתר של סולי) והעומדים 

באתגר זוכים בפרסים
8.    מתעדים את המצב – מייצרים לימי הסגר 
ואת  היסטורית שמעלה את ערכם  משמעות 
(קובץ  להירואית  היומיומית  ההתמודדות 

לתיעוד נמצא באתר).
חדשים  ואתגרים  טקסים  מאמצים   .9
למשל:  למשפחה  טובות  אנרגיות  שמכניסים 
מבני  אחד  לכל  מחמאה  נותנים  בוקר  כל 
תודה  באמירת  היום  את  סוגרים  המשפחה,, 
שעשו  הקטנים  הדברים  על  המשפחה  לבני 

למעננו במשך היום.
המורחבת  סוללות במשפחה  מטעינים     .10
ובסביבה – שולחים הודעות טקסט מטעינות 
הכיתה,  או  מהגן  ולחברים  וסבתא  לסבא 
בדואר  ושולחים  מטעינים  מכתבים  כותבים 
בהפתעה ועורכים מפגשי משחק דרך שיחות 
וידאו – אפשר לשחק כמעט בכל משחק שיש 

לשני הצדדים. 

והכי חשוב לזכור שהטענת סוללות זו דרך 
חיים וכשאנחנו מטעינים, אנחנו נטענים!
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ברטל,  ניר  את  שאלתי  הראיון  בתחילת 
התמונה  בעיניו  מהי  אורנית,  מועצת  ראש 
ניר  האחרונה.  התקופה  את  מסמלת  שהכי 
בתי  של  פניה  על  הרחב  "החיוך  ואמר:  חייך 
כשהגננת שלה הגיעה בהפתעה לבקר אותנו 
בבית עם ערכה מיוחדת ליום העצמאות... בני 
הנוער המדהימים שהגיעו כדי לעזור בהכנת 
לוד.  בעיר  נזקקות  למשפחות  מזון  ארגזי 
במרפסות  לרקוד  שיצאו  התושבים 
כשמשאית המימונה עברה ברחוב... יש כל כך 

הרבה תמונות יפות“.

באחת  התרחש  ברטל  עם  הראיון 
יום  (לפני  ביותר  העמוסות  התקופות 
העצמאות ושבוע לפני פתיחת בתי הספר) - 
דופן,  יוצאת  עצמאות  יום  חגיגת  תכנון  לצד 
של  לפעילות  לחזרה  ההיערכות  גם  נכנסה 
מסגרות החינוך. למרות העומס הרב, לניר היה 
מרגיש  "אני  הפגישה.  את  לקיים  חשוב 
תקופה  של  בתחילתה  נמצאים  שאנחנו 
וחשוב   לשגרה,  חזרה  של  תקופה  חדשה, 
שכל הדברים המדהימים שקרו כאן ב"תקופת  
החזרה  במהלך  ישכחו  לא   – הקורונה" 
ההזדמנות  את  לנצל  גם  רוצה  אני  לפעילות. 
ובעיקר  עכשיו  עד  באורנית  קרה  מה  ולספר 
כדי להוקיר תודה לכול התושבים המדהימים 
שלנו שהקלו את ההתמודדות עם התקופה 

המאתגרת הזו“.

על העזרה של התושבים,  מדבר  כשאתה 
לאלו מעשים אתה מתכוון? 

בתוך  הדבקות  בכלל  לנו  היו  לא  כל,  "קודם 
אבל  חולים  חמישה  לנו  היו  שלנו.  הקהילה 
כולם נדבקו מחוץ לאורנית. זה אומר שתושבי 
ההנחיות  ועל  הכללים  על  הקפידו  אורנית 
גדולה  כבוד  תעודת  וזאת  מרשימה,  בצורה 

מאוד לנו. 
מצבי חירום הם מצבים ששופכים אור גם על 
הקהילה.  של  החוזקות  על  וגם  החולשות 

כמה  עד  הראתה  הקורונה  תקופת  אצלנו, 
לסייע.  ורוצה  מגובשת  חזקה,  היא  הקהילה 
מכל  תושבים  של  מדהימה  התנדבות  הייתה 
הגילאים החל מבני נוער שעזרו בחלוקת מזון 
ולתושבות שנענו לכול בקשת  ועד לתושבים 
עזרה משכן או משכנה. מלבד הדאגה לתושבי 
היישוב, ביום אחד נאספו שישים ארגזי מנות 

שהועברו למשפחות נזקקות בעיר לוד. 

במלוא  התגלתה  שלנו  החינוך  מערכת  גם 
ובתיכון  היסודיים  הספר  בבתי  בגנים,  כוחה; 
המורים  הגננות,  של  התגייסות  הייתה 
הצוות  אנשי  ושאר  המנהלות  והמורות, 
להמשיך  כל,  קודם  הייתה,  המטרה  החינוכי. 
לשמור על רציפות הקשר עם הילדים ועם בני 
לעבור  הייתה  השנייה  והמטרה  הנוער 
ללמידה וירטואלית. היו מורות שעבדו, כמעט 
את  להכין  כדי  בלילה  שתיים  עד  יום,  כל 
החומרים ללמידה דרך הזום. והיו גננות שחגגו 
הקטנים...  לילדים  וירטואליים  הולדת  ימי 
על  מרגשים  סרטונים  הרבה  כך  כל  קיבלתי 

שפע הפעילויות החינוכיות שנעשו ביישוב“.

שאנחנו  הבנת  שבו  הרגע  את  זוכר  אתה 
כיישוב עומדים להתמודד עם אירוע היסטורי 

יוצא דופן? 
לפני  מרץ,  "ביום חמישי בשבוע הראשון של 
שפורסמה ההנחיה הראשונה בנוגע להגבלת 
ההתקהלות ל-5,000 איש, הרגשתי שמשהו 
בו.  לזלזל  לנו  ושאסור  לקרות  עומד  גדול 
שנותרו  בפייסבוק  פרסמנו  עוד  בבוקר 
ישובית,  פורים  למסיבת  בודדים  כרטיסים 
ביום  המסיבה.  את  ביטלנו  כבר  ובצוהריים 

ראשון שאחריו, כינסתי לישיבת היערכות את 
כל מנהלי המחלקות במועצה. ידעתי שהדבר 
ככול  למנוע  הוא  לעשות  שצריך  הראשון 
בנוסף  לאורנית.  הנגיף  כניסת  את  האפשר 
נערכנו לאשפוז ביתי במקרה הצורך. מבחינתי 
היינו בתחילתה של מלחמה וכמו בקרב, צריך 
מענים  ולתת  המצב  את  להעריך  פעם  כל 
לדאוג  צריכים  שאנחנו  הבנתי  מתאימים. 
לתקציבים  או  לעזרה  לחכות  ולא  לעצמינו 
מבחוץ. לצד הפעילויות לשמירה על אורנית, 
היה לי חשוב לשמור על גמישות ועל התאמה 

לצרכים הספציפיים של תושבי היישוב“.

גם האזרחים הוותיקים של אורנית שנכנסו 
לבידוד משפחתי וחברתי, קיבלו מענה מהיר 
אחד  אף  לפספס  לא  "כדי  שלהם:  לצרכים 
טלפונים  חמ"ל  פתחנו  הוותיקים,  מאזרחים 
והצלחנו לבצע מעל לשמונה מאות טלפונים. 
שאנחנו  שהתפלאו  ותיקים  אזרחים  היו 
ותיקים  אזרחים  והיו  אליהם  מתקשרים 
או  תרופות  רכישת  מבחינת  עזרה  שביקשו 
שלושים  של  רשימה  גיבשנו  מזון.  מצרכי 
חמה,  לארוחה  שזקוקים  וותיקים  אזרחים 
בשיתוף  הרווחה  מחלקת  בשבוע.  פעמיים 
פעולה עם "חיבוק מקומי" ועם עוד מתנדבים 
כמו  לבקשות האלו.  גם  להיענות  – הצליחה 
מאתיים  מעל  וותיקים  לאזרחים  חילקנו  כן, 

ערכות מיוחדות לשמירה על כושר“.

ומה מבחינת החנויות שבמרכז המסחרי? 
"אני מודע לנזק הרב שנגרם לחלק מהעסקים 
השלטון  מרכז  עם  בשיתוף  ולכן  המקומיים, 
לחנויות  בארנונה  לסייע  החלטנו  המקומי 
מחלקת  באמצעות  מהקורונה.  שנפגעו 
גם  לסייע  משתדלים  אנחנו  הרווחה, 
למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות 

אובדן או פגיעה בפרנסה.

מועצת אורנית לא הזניחה גם את פעילויות 
ספרים  החלפת  לצד  והפנאי.  התרבות 
ערוץ  גם  נפתח  נוספות,  ושליחויות  באימייל 
אנחנו  ביום,  "פעמיים  מקומי.  שידורים 
לסייע  שיכולים  והרצאות  שיעורים  משדרים 
פילאטיס,  שיעורי  למשל;  כמו  לתושבים 

המשפחה,  לכלכלת  שקשורות  הרצאות 
תזונה נכונה וכדומה. את השיעורים מעבירים 
זו  מאורנית.  תושבי  שהם  מקצוע  אנשי 
למומחים  במה  לתת  גם  נהדרת  הזדמנות 
התושבים  את  להעשיר  וגם  מקצועיים, 

שנמצאים בבידוד חברתי.

עם  משאית  ארגנו  המימונה,  בחגיגות 
ותעשה  התושבים  בין  שתסתובב  מוסיקה 
להם שמח. לאור ההתרגשות הרבה, החלטנו 
שיסתובבו  רכבים  יהיו  העצמאות  ביום  שגם 
ויחלקו  מוסיקה  ישמיעו  הרחובות,  בין 

ארטיקים לילדים.

גם  נפתחה  לרדאר  בשקט בשקט, מתחת 
המיוחד  החינוך  כדי שתלמידי  ליער,  הכניסה 
שהות  אחרי  בטבע  ולהירגע  להנות  יוכלו 
ארוכה בבתים. "עשינו ככול יכולתנו כדי לעזור 
לקהילה שלנו והקהילה בתמורה עשתה ככול 
יכולתה כדי לעזור לנו לשמור אחד על השני 

ולשמור על השגרה. 

להודות  הזדמנות  היא  הזו  הכתבה  עבורי 
לאנשי ההוראה ולכול המתנדבים והמתנדבות 
על העזרה הרבה שהם נתנו לנו. אני רוצה גם 
להודות לתושבים על רמת האמון הגבוהה, על 
כך שהם עוקבים אחרי ההוראות (שמשתנות 
בזכות  להן.  ונשמעים  יום)  בכל  כמעט 
מוגנת  אורנית  על  לשמור  הצלחנו  התושבים 
נמשיך  החדשה,  בשגרה  שגם  מקווה  ואני 
ההדדית  הערבות  ועל  הבריאות  על  לשמור 

הנפלאה שהתגלתה במלוא עוצמתה“. 

כבר  מחבק  בקשר  בתיה  וסבתא  "אני 
שנתיים. מאז שאמי נפטרה, אני מרגישה צורך 
לעשות טוב למישהו אחר ובכך להמשיך את 
שזקוק  למישהו  להגיע  חשוב  לי  היה  דרכה. 
ולחום. הרווח הוא  לב, להתייחסות  לתשומת 
ומעשירה  מרתקת  שבתיה  משום  שלי  כולו 
אותי. אני מקבלת ממנה לא פחות ממה שאני 
באה  אני  ללב.  לי  נכנסה  פשוט  נותנת...היא 
את  מכירה  היא  בשבוע,  פעם  אותה  לבקר 
לארוחת  אצלנו  והתארחה  שלי  המשפחה 

ערב” - לורט, מתנדבת מחבקת.

מאוד  מאוד  ואני  שלי  החברה  היא  "לורט 
נהנית ממנה. יש ביננו כימיה טובה. לורט באה 
אלי כמעט כל שבוע, וכשהיא לא מגיעה היא 
מצלצלת. אנחנו מדברות, משתפות בחוויות. 
לה  יש  שלה...  המשפחה  את  אוהבת  אני 
משפחה כל כך יפה. בשבוע שעבר בילינו יחד 
תיארתי  לא  המקומי.  החיבוק  של  בערב 
נהניתי  שנהניתי.  כפי  שאיהנה  לעצמי 
 - אחד  במפגש  דורות  כמה  של  מהשילוב 
מחבקות  אבות,  אימהות,  חמש,  בני  ילדים 
יפה  ואנחנו המחובקות. האירוע היה מאורגן 
במועדון:  יום  כל  לראות  רגילות  אנחנו  מאוד. 
היה  המפגש  ולכן  מבוגרים,  ואנשים  מחלות 
להרגיש  לי  נותן  ה"חיבוק"  בכלל  מרענן. 

חשובה“ - בתיה. 

"חיבוק מקומי" הוא מיזם קהילתי שהוקם 
ואירית  שגיא  עידית  ידי  על   2017 בספטמבר 
המיזם  של  המטרה  הישוב.  תושבות  עציון, 
יד  להושיט  בקהילה,  אנשים  בין  לחבר  היא 
מסייעת ולב אוהב, בדגש על העמקת החיבור 

הבין-דורי. 

המתנדבת  או  המתנדב  בשבוע,  פעם 
נפגשים עם אחד מהאזרחים הוותיקים. מעת 
לעת וכחלק מהחוויה הקהילתית, מתקיימים 
המחבקים  לקהילת  וגיבוש  הכרות  מפגשי 

והמחובקים.

מנצחים את המגיפה של המאה ה-21
ומעלה   75 מבני   42% הלמ"ס,  נתוני  לפי 
החוקרים  בדידות.  על  מדווחים  בישראל 
מדברים על הבדידות כעל המגפה של המאה 
ה-21, כאשר ידוע שתחושת הבדידות גורמת 
לדיכאון ומובילה להאצת תהליכי ההזדקנות.

המיזם נולד מתוך ההבנה שלקהילה בכלל, 
לשנות  כוח  יש  בפרט,  אורנית  ולקהילת 
בני  של  החיים  איכות  על  לטובה  ולהשפיע 

הגיל השלישי.

מחבקים ומחבקות בכול הגילאים
ולבנות  לבני  נועד  המיזם  ובראשונה,  בראש 
בדידות,  בהפגת  המעוניינים  השלישי  הגיל 
לנשים  גם  התרחב  הוא  הזמן  עם  אולם 
וצורך  רצון  שהביעו  יותר  צעירים  בגילאים 

בחברה.

והמחבקות  המחבקים  של  הגילים  טווח 
והמתנדבות  המתנדבים  (בקבוצת  רחב  הוא 
של אורנית יש בחורה בת 25 וגם בחורה בת 
לעידית  מיוזמתם  פנו  המתנדבים  כל   .(70
לזולת  לעזור  רצונם  את  והביעו  ולאירית 

ולבנות קהילה מיטיבה יותר. 

ומספר  מחבקים  כ-20  משתתפים  במיזם 
המחובקים עומד על 12.

המחבק.ת  בין  ה"שידוך"  שלב  לאחר 
למחובק.ת, מתנהל קשר ישיר בין השניים על 

פי צרכים ספציפיים. 

יחד,  בהליכה  הצמדים  את  לראות  אפשר 
יום  בשיחה שבועית, בארוחת שבת, בחגיגת 
הולדת, באפייה ובבישול משותף... כל פעילות 
שמביאה לתחושת אכפתיות, דאגה ומשמעות 

לזולת – היא פעילות מבורכת.

חיבוקים, חיבורים ואירועים
מפגשי "זיכרון בסלון" בבית משפחת שמש, 
התקיימו בישוב בעקבות חיבור בין מתנדבת 
במיזם לבין שורדת שואה שסיפרה לראשונה 
של  "הבית  גן  ילדי  עם  החיבור  סיפורה.  את 
פיסטוק" התחזק וחיזק את הקשר הבין- דורי. 
הרצאות ושיחות בנושאים שונים במועדון גיל 
הקבוצה  חברות  ידי  על  התקיימו  הזהב 
נערכו  כן,  כמו  בקהילה.  נוספים  ואנשים 

מסיבות חג כמו חנוכה ופורים ועוד. 

הייתה שותפה  גם  מקומי"  "חיבוק  קבוצת 
לערב הוקרה לחברי וחברות מועדון גיל הזהב. 

החיבוק  קבוצת  מסייעת  הצורך  במידת 
בכל  או  כלכלית  בתמיכה  ביישוב,  בהסעות 
צורך אחר. במידה והחיבור אינו "עובד", נעשה 

ניסיון לחיבור חדש עם מחבק.ת אחר.ת.

מתקיימים  חווייתיים  קבוצתיים  מפגשים 
ומונחים  המחבקות  בבתי  פעם  מדי 
בהתנדבות על ידי אנשים מהקהילה (קסמים, 

פעילות במגע, שירה ונגינה ועוד).

של  ראשון  למפגש  התלוויתי  "לאחרונה 
מחבקת ומחובק. המפגש היה כל כך מרגש, 

 - הרב  האנושי  הצורך  לי  התחוור  שוב  כי 
בחברה, בשיחה, בהתעניינות ובשייכות. אגב, 
למחובק.  והן  למחבק  הן  הדדי  הוא  הצורך 
ומבקש  קשר  יוצר  שמישהו  פעם  בכל 
עד  מבינה  אני  המחבקת,  לקבוצה  להצטרף 
משל  פחותה  לא  לנותן  התרומה  כמה 

המקבל“ - אירית עציון.

"מעבר לקשרים הבין אישיים שנרקמו וללב 
מעט  כמה  לגלות  אותי  מדהים  שהתרחב, 
לו  ולגרום  אחר  מישהו  לשמח  כדי  נדרש 
להרגיש שייך ואיזו ברכה טמונה בחיבור הבין 

דורי" - עידית שגיא. 

אינם  והמחבקים  המחבקות  שמות  הערה: 
מי  של  ששמם  החשש  בשל  בכתבה,  מוזכרים 
וההערכה  התודה  אך  חיסיון,  ובשל  יישמט  מהם 
הרבה היא לכל אחד ואחת מהם על עשייה ברוכה 
ושקטה לאורך זמן, מתוך יוזמה ומחויבות אישית. 

בלעדיהן ובלעדיהם המיזם לא היה מתקיים.

חיבוק  לקבל  או  למיזם  להצטרף  למעוניינים 
מאיתנו - אפשר ליצור קשר:

אירית עציון: 050-6283656
עידית שגיא: 054-7740761

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
אותה שכנה החליטה  אוכל?'  בלי  עכשיו 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר. היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
אוכל  שמים  מלבדנו  אנשים  שעוד 

במקרר". 

את  אשתו  עם  שהקים  עשור,  יהודה 
בגדים,  שמעניק  החסדים  גמילות  מיזם 
אוכל והשאלת ציוד לכול מי שזקוק - גם 
על  מספר   – לה  מחוצה  וגם  באורנית 

הימים הראשונים של המיזם. 

החנות  את  מכירים  ביישוב  כולם 
כיצד  יודעים  לא  רובנו  אבל  פורטונה, 

המיזם התחיל.

"המחלוקת היחידה ביני לבין אשתי היא 
זוכר  אני  המיזם...  של  להתחלה  בנוגע 
שלפני שלושים שנה, נהגנו לערוך ארוחה 
הגפן.  ברחוב  הקהילה  כל  של  משותפת 
מביאים  היינו  והכיסאות  השולחנות  את 
הארוחות  באחת  באלקנה.  מהגמ"ח 
שלנו  למה  'תגידו  שלי:  לחברים  אמרתי 
אפשרות  תהייה  לא  באורנית,  כאן 
'מי  שאל:  החברים  אחד  ציוד?'  להשאיל 
ואני  כזה?'  דבר  להרים  מוכן  יהיה 
מוכן  שהוא  הודיע  אחר  שכן  התנדבתי. 
הציוד.  לאחסנת  שלו  החנייה  את  לנדב 
ושולחנות  כיסאות  קנינו  כסף,  אספנו 
מי   - שרה'   ב'יד  כמו  נוהל  על  והחלטנו 
שלוקח ציוד משאיר פיקדון. רוב האנשים 
את  תורמים  הציוד  את  שמחזירים 
הזה  הפיקדון  ממנו.  חלק  או  הפיקדון 

משמש לדברים אחרים כמו למשל רכישת 
מזון לנזקקים".

ומהי הגרסה של אשתך? 
"אשתי מספרת שהגמ"ח התחיל דווקא 
נזקקות.  למשפחות  האוכל  ממשלוחי 
תקופה  באותה  הייתה  שלי  הבת 
מהגננת  שמעה  ואשתי  בצהרונית 
שהאוכל שנשאר בסוף היום - נזרק לפח. 
אשתי אמרה לגננת: 'תקשיבי באורנית יש 
אפשר  אולי  רעבות,  משפחות  שתי 
להעביר להן את האוכל? הגננת הסכימה 
מקרר,  קנינו  האוכל.  את  תיקח  שאשתי 
שמנו אותו מוסתר בחצר שלנו ועם סיוע 
מילאנו את המקרר באוכל  של מתנדבים 

ואנשים התחילו להגיע ולקחת."

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
עכשיו בלי אוכל?'. אותה שכנה החליטה 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר, היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
שעוד אנשים מלבדנו שמים אוכל במקרר 

- וכך מיזם חלוקת האוכל התחיל." 

והחנות פורטונה?

חבילות  גם  לקבל  התחלנו  הזמן  "עם 
מקום  לנו  היה  לא  שאז  ומשום  בגדים, 
בתים,  שבונים  מאנשים  ביקשנו  משלנו, 
עד  כמחסן  שלהם  במקלט  להשתמש 

שהבנייה תסתיים. בתמורה היינו שומרים 
על המגרש מפני גניבות. המתנדבות הגיעו 
מכן  ולאחר  הבגדים  את  וקיפלו  למקלט 
מקומות  מיני  לכול  הבגדים  את  שלחנו 
גם  שלחנו  הבגדים  עם  ולפעמים  בארץ, 
אוכל. יום אחד התברר לנו שמישהו מוכר 
שהבגדים  ומכיוון  שקבלנו,  הבגדים  את 
נועדו לתרומה, החלטנו שגם אנחנו נמכור 
עוד  לקנות  כדי  בכסף  ונשתמש  בגדים 

דברים.  

ילדה  פטירת  של  האסון  קרה  ואז 
שמה  את  להנציח  רצינו  מהיישוב. 
בתוך  חנות  מעין  של  פתיחה  באמצעות 
בגדים  מכרנו  המסחרי.  במרכז  קונטיינר 
ובכסף קנינו מזון וחילקנו אותו. עוד ועוד 
נוער,  בני  ילדים,   - הצטרפו  מתנדבים 

ומבוגרים, דתיים וחילוניים... 

ילקוט  מאיתנו  לקחה  מישהי  אחד  יום 
לבת שלה. כשהילדה הגיעה לבית הספר 
עם התיק, אחד מהילדים זיהה את התיק 
לצחוק  התחילו  בכיתה  והילדים  שלו 
הלכתי  הסיפור,  את  כששמעתי  עליה. 
לכיתה משום שרציתי להסביר על מעשה 
ואמרתי  רעיון  לי  הבריק  ופתאום  החסד 
התיק  את  קנתה  שלה  שאימא  לילדים 
מהחנות שלנו שהיא חנות יד שנייה שגם 
של  הרעיון  נולד  כך  לנזקקים...  תורמת 

חנות יד-שנייה". 

והשם פורטונה? 

לוי  לימור  ידי  על  ניתן  פורטונה  "השם 
המתנדבת שלנו. במושב שלה גרה אישה 
מבוגרת בשם פורטונה, ולדברי לימור היה 
לקרוא  לכן החלטנו  בחיים,  גדול  מזל  לה 
לחנות כך. היום אני יו"ר המיזם בהתנדבות 
בחצי  שעובדת  אחת  פקידה  רק  לנו  ויש 
כבר  היא  פורטונה  בתשלום.  משרה 
ל-30  מזון  מחלקים  אנחנו   - אימפריה 
לעזור  גם  והצלחנו  באורנית,  משפחות 
באמצעות  מחובות  לצאת  לאנשים 

שמומחה  דין  עורך  של  סיוע  הלוואות, 
במקרה  מגשר  של  ליווי  לפועל,  בהוצאה 
של גירושים ועוד. הכול נעשה בהתנדבות. 
"בחגים אנחנו מחלקים כ-900 חבילות 
שמשפחות  משום  משפחות  ל-300  מזון 
כפולות.  חבילות  מקבלות  ילדים  מרובות 
במחיר  לאירועים  ציוד  משאילים  אנחנו 
בהתנדבות  מארגנים  גם  ואנחנו  סמלי 

חתונות ובר מצוות למי שצריך".

אלה שינויים אתה רואה עם השנים?
היה  שלי  הגדולים  מהחלומות  "אחד 
בין  חיבור  אמצעי  תהייה  שההתנדבות 
דתיים לחילוניים באורנית, ובאמת כך היה 
נוער  ובני  ילדים  פחות  היום  אבל  בעבר, 
היו  לא  כאשר  פעם,  אצלנו.  מתנדבים 
הילדים  של  מהבילוי  חלק  פלאפונים, 
לגמ"ח  להגיע  היה  צוהריים  אחר  בשעות 
ולעזור, היום זה השתנה. אני מרגיש שיש 
מקווה  ואני  להתנדבות  מודעות  פחות 
שבעזרת הכתבה הזו יגיעו עוד מתנדבים 
ולא רק מתנועת בני עקיבא אלא גם למשל 

מהצופים. 

אני מאמין שיש הרבה אנשים באורנית 
ושהיו  נמצאת בנשמה שלהם  שהנדיבות 
לנתינה, הם רק  הילדים  רוצים לחנך את 
הרבות  האפשרויות  על  יודעים  לא 

הקיימות אצלנו ביישוב".

קרוב  והנדסאי  אדריכל  שהיה  ספלטר,  דוד 
ל-40 שנה, החליט יום אחד שהוא רוצה להפוך 
את אהבה שלו לתיקונים לפרויקט התנדבותי. 
הקהילתית  בנגריה  עמו  שערכתי  בראיון 
החדשה, בין הרעש של ניסור העץ לבין כניסה 
להתרחק  יכולים  לא  שפשוט  ילדים  של 

מהנגרייה - דויד סיפר לי על המיזם שלו.

אז איך הכול התחיל?

מספר  לו  שיש  הוך,  אלי  עם  "דברתי 
הקמת  על  ביישוב,  התנדבותיים  פרויקטים 
לאנשים  מידי  מענה  שתיתן  שיפוצים  סיירת 
תיקונים  מיני  כל  לעשות  שצריכים  מבוגרים 
להתקין  תמונה,  לתלות  למשל:  כמו  קטנים 
מי  להם  ואין  שנשבר  תירס  לתקן  או  מדף 
שיעזור להם ואלי התלהב מהרעיון. בהתחלה 
באמת  שלא  אנשים  אליי  שייפנו  חששתי 
צריכים את העזרה שלי או שאצטרך לעשות 
תיקונים גדולים שאני לא יודע לבצע, אבל רוב 

הפניות הן כאלו שאני יכול לטפל בהן". 

איך אנשים מגיעים אלייך? 

"מתקשרים אלי ישירות. לדוגמה: היתה אם 
חד הורית שביקשה עזרה בהתקנת המדיח, 
ארונית  של  תרומה  שקבלה  משפחה  היתה 
לכן  לגמרי,  מפורקת  הייתה  הארונית  אבל 

לקחתי עוזר ויחד הצלחנו לבנות את הארונית. 
כל  קודם  מברר  אני  מגיעה,  שהפנייה  לאחר 
אם אני יכול לעזור, אם אני לא יכול, לדוגמה 
מבקש  אני  נזילה,  או  חשמל  בעיות  כשיש 

עזרה ממתנדבים שהם אנשי מקצוע".

נעזר  שאתה  המתנדבים  של  התגובות  ואיך 
בהם? 

וכולם  מתנדבים   6 עד  כ-5  איתי  "עובדים 
בקשה  לכול  רבה  בשמחה  נענים  תמיד 
ומגיעים מיד כשאני מבקש. אני משתדל מאוד 

להיענות לקריאה כבר באותו יום. 

טוב  ממש  להרגיש  לי  גורמת  ההתנדבות 
שאני יכול לעזור לאחרים ולכן בנוסף לסיירת 
ילדים  בהתנדבות  מדריך  אני  התיקונים, 
גם  ואשתי  הקהילתית  לנגריה  שמגיעים 
ארוחת  מועדון  את  הקימה  היא  מתנדבת, 

הבוקר". 

מאז פתיחת סיירת התיקונים בסוף חודש 
דויד מקבל קריאה לפחות פעם  יוני האחרון 
בשבוע. עד עכשיו הוא עזר בתיקון של ארון 
מפורק, תליית חפצי אומנות, החלפת שלבים 
באסלה  נזילה  תיקון  מדף,  תליית  בתריס, 
בסיוע של אינסטלטור, תיקון שלושה כיסאות 

ועוד ידו נטויה.

כשנירית הוברמן הייתה בת 11, אימא שלה 
נפצעה קשה בתאונת דרכים ואושפזה בבית 
זוכרת  חולים למשך חצי שנה. "עד היום אני 
את התמיכה העצומה שקיבלנו מהקהילה. אז 
מאות  שלוש  או  כמאתיים  רק  היו  באורנית 
ערב  לארוחת  הוזמנו  שישי  ובכול  משפחות 
אצל משפחה אחרת. היו גם אימהות שדאגו 
העזרה  מלא.  תמיד  יהיה  שלנו  שהמקרר 
שלי  אבא   - האוכל  מבחינת  רק  לא  הייתה 
לא  שהוא  הרגיש  השכנים  בתמיכת  שהוקף 
ההולדת  יום  את  ילדים.  שלושה  בגידול  לבד 
ואני  שלי,  אימא  עם  חולים  בבית  חגגנו  שלי 

זוכרת שהיינו מוקפים בחברים מאורנית. 

חמה  קהילה  בתוך  שגדלתי  מרגישה  אני 
שהמיזמים  לומר  ואפשר  ועוטפת 
להחזיר  שלי  הדרך  הם  ההתנדבותיים 
לקהילה - לא מתוך תחושה של מחויבות אלא 

באהבה גדולה".

והיישוב  מאוד  צעיר  מגיל  באורנית  גרה  את 
גדל והשתנה. מה לדעתך השינוי הגדול ביותר?

"אורנית אכן השתנתה מאוד מאז שהייתי 
כל העולם השתנה. מבחינתי מה  ילדה אבל 
שבכל  העובדה  הוא  באורנית  חשוב  שהכי 
ללכת  יכולים  שלנו  הילדים  היום  של  שעה 
בביטחון, ואם חס וחלילה קורה משהו תמיד 
אני  היום  עד  שיעזרו.  שכנה  או  שכן  יהיו 
מוקפת באהבה של חברות הילדות שלי ואני 

חושבת שיצרתי סביבי קהילות חמות.

מבחינתי גם ”אמאל‘ה“ וגם מיזם הבישולים 
"אורנית  בפייסבוק  קטנות.  קהילות  שתי  הן 
בוורוד" היא קהילה וירטואלית חמה מאוד, לא 
כותבת  שאת  ברגע  צריכה,  את  מה  משנה 

פוסט, מישהי מהקהילה תמצא לך פתרון". 

מה זה אמאל'ה וכיצד הוא התחיל?

שקיים  התנדבותי  פרויקט  הוא  "אמאל'ה 
מאפשר  הפרויקט  שנים.  שמונה  כבר 
להיות  לידה  בחופשת  שנמצאות  לאימהות 
מגיעה  בבוקר,  רביעי  ביום  יחד. פעם בשבוע 
בנושא  מפגש  ומעבירה  בהתנדבות  מנחה 
מסוים, כמו למשל תזונה, זוגיות, הורות, חינוך 
ללא  לנו את המקום  נותן  וכדומה. הקאנטרי 
מבחינתי,  לכולן.  חופשית  והכניסה  עלות 
דברים:  שני  על  הוא  האלו  במפגשים  הדגש 
הקושי  של  נורמליזציה  הוא  הראשון 
על  לדבר  יותר  טבעי  זה  היום  באימהות. 
לפני  אימאל'ה  את  כשהקמתי  אבל  הקושי, 
על  לספר  נהגו  לא  אימהות  שנים  שמונה 
הקשיים שלהם. גם אני כאימא חוויתי קשיים 
ליצור  רציתי  ולכן  הקטנה,  בתי  לידת  עם 

קהילה תומכת לאימהות.

אימהות  לאתר  גם  לנו  מאפשרים  המפגשים 
אימהות  או  לידה  אחרי  מדיכאון  שסובלות 
הילדים.  בגידול  גדול  רגשי  קושי  שמרגישות 
שמתקשות,  אימהות  מאתרות  אנחנו  כאשר 
אז יש לנו נשים שמגיעות בהתנדבות לבתים 

המשך בעמוד הבא ←

על  להקל  ומנסות  אימהות  אותן  של 
התחושות האלו.

הדגש השני של המפגשים האלו הוא יצירת 
ויצירת קשר בין  קהילה – לאפשר תקשורת 
האימהות הטריות ביישוב,  במיוחד כשמדובר 
לא  עדיין  והן  לאורנית  הגיעו  שרק  בנשים 

מכירות אף אחת.

אמאל'ה.  על  ידעו  נשים  עוד  אם  אשמח 
הבדידות,  את  מפיגים  הקבועים  המפגשים 
לא  מאוד  בתקופה  טובה  הרגשה  נותנים 
פשוטה וגם מאפשרים לנשים ליצור חברויות 
שבו  תומך  מקום  יוצרים  המפגשים  חדשות. 
ואפשר  חלשות  להיות  ומותר  לקטר,  מותר 

לבקש עזרה".

מבשלות  גם  אתן  הרגשית  התמיכה  מלבד 
לאימהות אחרות? 

לאימהות  עוגות  אפינו  שנים  שמונה  "לפני 
במסגרת אמאל'ה ובאותה תקופה גם בישלנו 
ולנשים שנמצאות בשמירת  ליולדות הטריות 
נשים  של  קבוצה  נוצרה  לשם  מפה  היריון. 
מבשלת  בעיקר  הקבוצה  היום  שמבשלות. 
מסוים...  קושי  עם  שמתמודדות  למשפחות 
לא  בתקופות  למשפחות   מבשלות  אנחנו 
פשוטות - נגיד בתקופות של מחלה ממושכת 
יש  מבני המשפחה.  או של אשפוז של אחד 
נשים מדהימות בקבוצה של המבשלות, ואם 
פוסט  מעלה  אני  מתעייפות,  הן  פעם  מדי 
בבקשה לעזרה וכמות הפניות שאני מקבלת 

מדהימה אותי כל פעם מחדש.

"אני בעצמי לא מבשלת, התפקיד שלי הוא 
לבין  עזרה  שצריכה  המשפחה  בין  לחבר 
דיסקרטיות  על  שומרים  אנחנו  המבשלת. 
זו  היא  שלי  אימא  רבות  ופעמים  מלאה 
המשפחות.  לבית  הבישולים  את  שמעבירה 

כולן למען אחת ואחת
למען כולן - המשך

תמיכה  קבוצת  גם  נוצרה  לבישולים  בנוסף 
כמו  בסיסיים  מוצרים  ברכישת  שמסייעת 
למשל: בגדים לילדים, ציוד לבית ספר, רכישת 

ספרים וכדומה".

כיצד הבקשות לעזרה מגיעות אלייך? 

מחלקת  דרך  אליי  מגיעים  המקרים  "רוב 
הרווחה, ולפעמים יש גם פניות ישירות. אני גם 
"חיבוק  פרויקט  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת 
מקומי" של עירית ועידית. לדוגמה הגיע אלינו 
מקרה של גבר ערירי שמלבד הארוחות, היה 

זקוק גם לחברה... 

אנשים ביישוב שלנו עוזרים מאוד וזה מה 
שהכי יפה כאן... אני יכולה לדבר במשך שעות 
על הנתינה כאן באורנית. אני מאמינה שנתינה 
היא חלק מהותי בחינוך שמחלחל לבני הנוער 

ואל הקהילה שלנו".

גם  את  ההתנדבות  שמלבד  יודעת  אני 
עזרה  איזו  יש  האם  מלאה  במשרה  עובדת 

שאת בעצמך צריכה? 

"קודם כול אני אוהבת מאוד את מה שאני 
יותר  גדולה  הסיפוק  שתחושת  כך  עושה 
עוד  אם  מאוד  אשמח  אני  בזמן.  מהמחסור 
למפגשים  ויגיעו  אמאל'ה  על  ישמעו  אימהות 
מבחינת  עזרה  לקבל  אשמח  גם  אני  שלנו. 
הלוגיסטיקה של חלוקת האוכל למשפחות... 
עמוס,  שלפעמים  למרות  שאמרתי,  כמו  אבל 

אין תחושה יותר טובה מתחושת הנתינה".
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להיות בתנועה
תנועות הנוער באורנית

בתנועת  הצופים,  בתנועת  מדובר  אם  בין 
המדריכים  כל  עוז...  בסניף  או  עקיבא  בני 
שראיינתי מסכימים על דבר אחד – הסיפוק 
בתנועה  מהפעילות  שלהם  גדול  הכי  האישי 
הוא כשהם מצליחים לחולל שינוי אצל אחד 

מהחניכים. 

אחראית  י"ב,  כיתה  תלמידת  נחמני,  מיכל 
תחום קהילה בתנועת הצופים:

ספרי לי קצת על התפקיד שלך

"אחראית תחום קהילה הוא תפקיד חדש 
על  אחראית  אני  התפקיד  במסגרת  בצופים. 
אנחנו  כלומר  הקהילה,  עם  שונות  פעילויות 
לבין  השבט  בין  חיבור  ליצור  כדי  פועלים 
שעשינו,  העששיות  מצעד  לדוגמה  הקהילה, 
סוכה  לעשות  מתכננים  אנחנו  פורימון... 
קהילתית וגם חושבים על פעילויות חברתיות 

שמחברות בין דתיים לחילוניים".

מה עשית לפני כן? 

חמש  ליוויתי  וגם  בעצמי  מדריכה  "הייתי 
מדריכות צעירות. המדריכים ואני שמים דגש 
עם  אנשים  ושילוב  השונה  קבלת  על  גדול 
מוגבלויות בתנועה. אנחנו גם שמים דגש על 
פיתוח העצמאות של החניכים, על כך שיהיה 
ומאנשים אחרים. אני  להם אכפת מהסביבה 
על  לטובה  משפיעים  שהצופים  חושבת 
יותר   לעצמאים  אותם  הופכים  הם  הילדים 
ומלמדים אותם לשתף פעולה אחד עם השני“.

מהם האתגרים שלך?

"אחד האתגרים הגדולים בעיני הוא לנתק 
ולעודד  שלהם  מהטלפונים  הילדים  את 
אותםלהיות אחד עם השני, לראות את הטבע, 
קשה  זה  שלהם...  בסביבה  נוכחים  להיות 
ולהתחיל  המשחק  את  לסגור  לילד  להגיד 

לדבר עם חברים שלו".

מה עושה לך טוב בצופים? 

"אני בצופים מכיתה ד' עד י"ב, לא הפסקתי 
משמעותי  הכי  המקום  זה  בעיניי,  מעולם. 
בצופים  התחנכתי.  שבה  הדרך  מבחינת 
נוצרים קשרי חברות עמוקים משום שאנחנו 
ואנחנו  בצבא  כמו  ממש  דברים  עוברים 
לי  עזרו  הצופים  לשני.  אחד  לעזור  לומדים 
לסביבה  מודעות  לפתח  עצמאית,  להיות 
שאני  לדברים  בנוגע  אקטיביסטית  ולהיות 
שצריך  התכונות  בדיוק  אלו   – לשנות  רוצה 
להשריש אצל החניכים, לא רק בצופים אלא 

בכול תנועות הנוער. 

מבחינה  יותר  להם  שקשה  ילדים  יש 
לעזור  מצליחים  המדריכים  וכאשר  חברתית, 
ולהשתלב  למצוא את החוזקות שלהם  להם 
יכולים  המדריכים  לפעמים  בעיניי.  נפלא  זה 
משום  מהמבוגרים  יותר  טוב  זה  את  לעשות 

שהם קרובים אל החניכים מבחינת הגיל“.
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הילה שרעבי, כיתה י"א, קומונרית בסניף עוז:

ספרי לי קצת על סניף עוז ועל התפקיד שלך

"סניף עוז הוא תנועה שאליה מגיעים ילדים 
מכיתה א' עד כיתה ג'. הסניף הוא מעין הכנה 
בסניף  קומונרית  אני  עקיבא.   בני  לתנועת 
המדריכים  את  להכין  הוא  שלי  והתפקיד 
על  אחראית  להיות  החניכים,  עם  למפגש 
הילדים  וכדומה.  טיולים  לארגן  התקציב, 
שבת  וביום  שלישי  ביום  לסניף  מגיעים 
והמדריכים מעבירים להם פעולות. המדריכים 
לעשות  פעולות  אלו  שבוחרים  אלו  הם 

בהתאם לחזון של התנועה“.

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר?

של  בעיקר  הוא  האתגר  בתנועה,  "אצלנו 
השעה  עד  לומדים  שהם  משום  המדריכים 
חמש והם צריכים לשלב את הלימודים שלהם 
פעילויות  להכנת  מקדישים  שהם  הזמן  עם 

לילדים הקטנים וזה לא פשוט“.

מה עושה לך טוב באופן אישי? 

לי טוב הם אינטליגנטים,  "החניכים עושים 
יש  הספר  בבית  לפעמים  ואוהבים.  חכמים 
אפשר  בתנועה  וכאן  שמתפספסים  ילדים 
שאנחנו  חשוב  וזה  הילדים  לכול  לב  לשים 

המדריכים יכולים להגיע לאותם חניכים“.

בני  בתנועת  מדריך  י"א,  כיתה  גלבוע,  עומר 
עקיבא:

ספר לי קצת על התפקיד שלך

ז'.  מכיתה  חניכים  כרגע  מדריך  "אני 
ופעילויות  משחקים  בין  משלב  אני  בפעולות 
גם  אני  וחזון התנועה.  לבין ערכים  חווייתיות, 
דברים  שלי  החניכים  את  ללמד  משתדל 

חדשים שהם לא יודעים." 

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר? 

ומשהו   20 שיש  הוא  שלי  הגדול  "האתגר 
הפעילות  את  למצוא  וקשה  ובנות  בנים 
שמחים  יהיו  שכולם  כולם...  את  שתתפוס 
את  לחזק  הוא  נוסף  אתגר  רצון.  ושבעי 
הילדים שזקוקים לחיזוק – לתת להם תנופה 

כדי שהם יצליחו להשתלב בקבוצה”.

מה עושה לך טוב באופן אישי?

חניך  פשוט  הוא  טוב  לי  שעושה  "מה 
שמוקיר תודה. הרבה פעמים חניכים לוקחים 
המדריכים  שאנחנו  מה  את  מאליו  כמובן 
בא  פתאום  כשחניך  אז  בשבילם,  עושים 
כל  את  שווה  זה   – תודה  ואומר  ומעריך 
ההשקעה. גם לראות חניכים שבהתחלה היה 
טוב  יותר  במצב  הם  ועכשיו  קשה  להם 
מבחינה חברתית או בלימודים, זה גם עושה 

לי ממש טוב“.

בסיירת ההורים של אורנית שפועלת כבר 
12 ל-16 הורים  בין  יש בממוצע  יותר מעשור, 
מתנדבים, אשר בסופי שבוע, במקום לצפות 
לסייר  בוחרים  חברים,  לארח  או  בטלוויזיה 
בני  של  המפגש  ובמקומות  הציבוריים  בגנים 
הנוער. מטרת הסיורים היא בראש ובראשונה 
לשמור על ביטחונם של הנערים והנערות, אך 
ועל  השקט  על  גם  שומרת  הסיירת  במקביל 

השלווה של השכנים. 

בראיון עם נירה שרעבי שניהלה את סיירת 
היא  האחרונות,  השנים  בארבעת  ההורים 

מסבירה על פעילות הסיירת. 

אחרי כל כך הרבה שנים בסיירת הורים, מהו 
לדעתך היתרון הגדול ביותר של הסיירת?

ששומרת  בשטח  נוכחות  יוצרת  "הסיירת 
על ביטחונם של הילדים ולפעמים גם מונעת 
מהם "לעשות שטויות". הנוכחות שלנו מאזנת 
שיש  מבינים  שהם  משום  הנוער  בני  את 

מישהו שאיכפת לו ורוצה לשמור עליהם. 

בני הנוער   - גורם מרתיע  גם  היא  הסיירת 

לא יעשו דברים אסורים כשיש נוכחות הורית 
בשטח. בעיניי, המטרה העיקרית של הסיירת 
אחראי  מבוגר  שיש  יראו  שהילדים  היא 
שאפשר לדבר איתו בחופשיות משום שהוא 
רצון  מתוך  אלא  שיפוטי  ממקום  מגיע  לא 
מרגישים  נוער  בני  פתוחה.  תקשורת  לקיים 
מספרים  הם  ולפעמים  האכפתיות  את 
למתנדבים דברים שהם לא מספרים להורים 

שלהם“.

כשיש  להתלונן  אוהבים  נוער  בני  פניו  על 
פני  את  מקבלים  הם  איך  הורים,  של  פיקוח 

המתנדבים? 

פנים  בסבר  אותנו  מקבלים  הנוער  "בני 
כוח  לא  שאנחנו  יודעים  שהם  משום  יפות, 
אכיפה, אלא נמצאים במקומות הבילוי שלהם 
ילד  היה מקרה של  ולעזור. למשל,  להגן  כדי 
שלו  והחברים  שבוע  סוף  בכול  שהשתכר 
כלומר,  הסיירת.  למתנדבי  כך  על  סיפרו 
ושהילד  בסדר  לא  שמשהו  הבינו  החברים 

זועק לעזרה והם הרגישו בנוח לספר לנו. 

המשך בעמוד הבא ←

שהנער  לוודא  כדי  המצב,  על  דיווחנו  אנחנו 
מקבל את העזרה שהוא צריך."  

האם המתנדבים עוברים הכנה?

מספר  עשינו  השנים  במשך  כן,  "בהחלט 
פסיכולוגית  עם  שיחות  היו   - השתלמויות 
ויש  מקרבת"  "תקשורת  על  שהסבירה 
הרצאות שמסבירות מה קורה עם הנוער של 
ימינו, מה מניע אותם, איך צריך לגשת אליהם 
כדי שלא יהיה 'חשדניסקים' וכדומה. כמו כן, 
של  גיבוש  מפגש  עושים  אנחנו  בשנה  פעם 
הסיירת כדי שכול המתנדבים יכירו אחד את 

השני".

יש תופעות מיוחדות שמאפיינות את היישוב?

"אני חושבת שיש כאן אחלה של נוער, אבל 
ההשתוללות  לפעמים  אחר,  מקום  בכול  כמו 
או פריקת העול מובילות לוונדליזם כמו למשל 
מאמינה  אני  שעשועים.  בגן  מתקנים  הריסת 
לילדים  שהתפקיד של ההורים הוא להסביר 
במקומות  להתנהג  צריך  כיצד  שלהם 

ציבוריים."

"הילדים זקוקים למבוגר אחראי, הם נהנים 
אנחנו  לנו.  מחכים  ואפילו  שלנו  מהביקורים 
עם  או  עוגיות  עם  להגיע  משתדלים  תמיד 
גם  דואגים  אנחנו  ובחורף  אחר  מתוק  משהו 
שהסיירת  חושבת  אני  חם.  תה  עם  לתרמוס 
נמצא  שמישהו  תחושה  הנוער  לבני  נותנת 
נחשון,  דקלה  אומרת  להם."  ודואג  איתם 

מתנדבת בסיירת כבר 6 שנים.

מדוע החלטת להתנדב דווקא בסיירת הורים? 

בפעם  שמעתי  כאשר  מצחיק:  סיפור  "זה 
הראשונה על סיירת הורים, חשבתי שמדובר 
על עזרה ראשונה לילדים ולבני נוער שנפצעו 
חולים.  לבית  ולפנות  במקום  לסייע  כלומר 
חשבתי  הרפואה  מעולם  באה  שאני  מכיוון 

שההתנדבות הזו תתאים לי. אחר כך התברר 
שבוע,  בסופי  בגינות  בסיורים  שמדובר  לי 
החלטתי להתנדב משום שאני מאמינה שזה 
מישהו  שיש  ידעו  הנוער  שבני  מאוד  חשוב 

שנמצא בחוץ בלילה כדי לשמור עליהם". 

האחרונות  בשנים  קרו  לדעתך  שינויים  אלו 
מבחינת הסיירת? 

מאוד,  עמוסות  היו  "פעם המשמרות שלנו 
בני  ברחובות.  נוער  בני  פחות  יש  היום  ואילו 
הנוער ממשיכים להתמודד עם אותם אתגרים 
רק שהיום המפגשים הם יותר בתוך הבתים 
ההורים  של  יותר  הוא  הנעשה  על  והפיקוח 
והתפקיד של  בסיירת  עצמם. התפקיד שלנו 
עם  קורה  מה  לדעת  הוא  בבית  ההורים 
הילדים שלנו בין אם הם מבלים בתוך הבית 

או בחוץ. 

קהילתי,  לחוסן  ביטוי  היא  הורים  סיירת 
לבני  המשדר  ואכפתי  רגיש  חברתי  למרקם 
רואים!  שמבוגריו  ביישוב  גדלים  "אתם  נוער: 
אכפת!".  למבוגריו  אשר  ביישוב  גדלים  אתם 
ביישוב  גדלים  "אתם  פחות:  לא  וחשוב 
התנהגות  לכל  לב  לשים  מסוגלים  שמבוגריו 
להפסקתה".  בנחישות  ולפעול  מקובלת  לא 
ללא  'עיר  הלאומי  הפרויקט  ראש  שחר,  דני 

אלימות'. 

במטאפורת  משתמשת  סולי  שיטת    •
העולם  את  להמחיש  כדי  הפנימית  הסוללה 

הרגשי והחברתי לילדים ומבוגרים.

"שריר"  את  במיוחד  מחזקת  השיטה     •
על  לחשוב  לנו  מאפשרת   – האמפתיה 
אומרים  שאנחנו  לדברים  שיש  ההשפעה 

ועושים על אחרים (וגם על עצמנו).

מצבים  עם  מתמודדים  כולנו  אלה  בימים 
שמרוקנים לנו את הסוללות, כל אחד מזווית 
הגעגועים,  השעמום,  השיגרה,  חוסר  אחרת: 
ההתכנסות  בנוסף,  ועוד.  הכלכלי  המתח 
בני  כל  של  הממושכת  והשהייה  בבתים 

המשפחה יחד יוצרים מצבי לחץ נפיצים.

האווירה המשפחתית היא "האופי" הייחודי 
אופן  על  ומשפיעה  המשפחה  של 
בני המשפחה, הדברים  כל  ההתמודדות של 

שמאפיינים את המשפחה ואת איך שהדברים 
מתנהלים בה.

אווירה  היא  "מטעינה"  משפחתית  אווירה 
הבעה  מעודדת  תומכת,  בטחון,  המשרה 
היא  וקבלה.  חום  אהבה,  משדרת  רגשית 
ביכולותיהם,  להאמין  לילדים  מאפשרת 
חדשים  בדברים  התנסויות  מעודדת 
ומאפשרת פתרון קונפליקטים וחילוקי דיעות 

באופן מכבד.
על  שומרת  מטעינה  משפחתית  אווירה 

תחושת מסוגלות וחוסן במצבי משבר.
איך אפשר ליצור אווירה משפחתית מטעינה 

בימים אלה ובכלל? 

ומובנה  קבוע  יום  סדר  לבנות  מנסים   .1
שמותאם לימים אלה. זה מונע תחושת כאוס, 

המשך בעמוד הבא ←

(הילדים  ציפיות  תיאום  ויוצר  סדר  עושה 
פחות   יש  ואז  מתבצע  דבר  כל  מתי  יודעים 
ויכוחים ומריבות). זה חשוב גם ליום שאחרי, 

שלא יהיה לילדים משבר חזרה ללימודים...
פעילויות  היום  בסדר  לשלב  חשוב    .2
לנו  וגורמות  אותנו  שמשמחות  מטעינות 
סרטים,  יצירה,  ספורט,  כמו:  טוב  להרגיש 
שמטעין  שדבר  לזכור  חשוב  וכו'.  ריקודים 
(אחד  אחר  מישהו  מטעין  בהכרח  לא  אותנו 
למשל אוהב לעשות ספורט ואחר ממש סובל 
כשהוא עושה ספורט) אז לדאוג שלכל אחד 

תהיה את ההטענה שלו.
 – ומשחררות  מרגיעות  פעילויות  לשלב     .3
נשימות,  רגועה,  למוסיקה  האזנה  הרפיות, 

תרגילי יוגה, ריצה, קפיצה בטרמפולינה וכו'.
הקשרים  לחיזוק  המצב  את  מנצלים    .4
לכל  אישית  התייחסות  למתן  המשפחתיים, 
וגילוי  לב   אל  מלב  ,לשיחות  בנפרד  ילד 
אישית  הטענה  של  דקות   10  – התענינות 
יומית יכולות לעשות הבדל גדול במצב הרגשי.

5.    שומרים על אופטימיות וזוכרים שמדובר 
במצב זמני גם אם לא ידוע כמה זמן זה ייקח. 
שאחרי:  ליום  תכניות  יחד  לעשות  אפשר 
לדמיין, לתכנן ולפנטז יחד לאן נטוס, לאן נצא 
לבלות, את מי נבקר? ואם עושים את זה יחד 
חוויה  יוצרים  עצומות  בעיניים  בשכיבה 

משפחתית נפלאה.
6.     בודקים כל יום את מצב הסוללה של בני 
זוכים  - כשאנחנו משתפים אנחנו  המשפחה 
עם  לבד  נשארים  ולא  מטעינה  לתמיכה 

משמש  ההורים  מצד  רגשי  שיתוף  הדברים. 
מודל לילדים ומעודד שיתוף גם מצידם. חשוב 
ומצד  וכן מצד אחד  אותנטי  יהיה  שהשיתוף 
על  תעמיס  שלא  שקולה  בצורה  ייעשה  שני 

הילדים ולא תעורר חרדות.
מטעינה   התנהגות  ומחזקים  מעודדים    .7
של  משימות  הכוללים  אתגרים-  באמצעות 
ופרגון.  עזרה  אחריות,  לקיחת  התחשבות, 
(אתגרים להדפסה באתר של סולי) והעומדים 

באתגר זוכים בפרסים
8.    מתעדים את המצב – מייצרים לימי הסגר 
ואת  היסטורית שמעלה את ערכם  משמעות 
(קובץ  להירואית  היומיומית  ההתמודדות 

לתיעוד נמצא באתר).
חדשים  ואתגרים  טקסים  מאמצים   .9
למשל:  למשפחה  טובות  אנרגיות  שמכניסים 
מבני  אחד  לכל  מחמאה  נותנים  בוקר  כל 
תודה  באמירת  היום  את  סוגרים  המשפחה,, 
שעשו  הקטנים  הדברים  על  המשפחה  לבני 

למעננו במשך היום.
המורחבת  סוללות במשפחה  מטעינים     .10
ובסביבה – שולחים הודעות טקסט מטעינות 
הכיתה,  או  מהגן  ולחברים  וסבתא  לסבא 
בדואר  ושולחים  מטעינים  מכתבים  כותבים 
בהפתעה ועורכים מפגשי משחק דרך שיחות 
וידאו – אפשר לשחק כמעט בכל משחק שיש 

לשני הצדדים. 

והכי חשוב לזכור שהטענת סוללות זו דרך 
חיים וכשאנחנו מטעינים, אנחנו נטענים!
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ברטל,  ניר  את  שאלתי  הראיון  בתחילת 
התמונה  בעיניו  מהי  אורנית,  מועצת  ראש 
ניר  האחרונה.  התקופה  את  מסמלת  שהכי 
בתי  של  פניה  על  הרחב  "החיוך  ואמר:  חייך 
כשהגננת שלה הגיעה בהפתעה לבקר אותנו 
בבית עם ערכה מיוחדת ליום העצמאות... בני 
הנוער המדהימים שהגיעו כדי לעזור בהכנת 
לוד.  בעיר  נזקקות  למשפחות  מזון  ארגזי 
במרפסות  לרקוד  שיצאו  התושבים 
כשמשאית המימונה עברה ברחוב... יש כל כך 

הרבה תמונות יפות“.

באחת  התרחש  ברטל  עם  הראיון 
יום  (לפני  ביותר  העמוסות  התקופות 
העצמאות ושבוע לפני פתיחת בתי הספר) - 
דופן,  יוצאת  עצמאות  יום  חגיגת  תכנון  לצד 
של  לפעילות  לחזרה  ההיערכות  גם  נכנסה 
מסגרות החינוך. למרות העומס הרב, לניר היה 
מרגיש  "אני  הפגישה.  את  לקיים  חשוב 
תקופה  של  בתחילתה  נמצאים  שאנחנו 
וחשוב   לשגרה,  חזרה  של  תקופה  חדשה, 
שכל הדברים המדהימים שקרו כאן ב"תקופת  
החזרה  במהלך  ישכחו  לא   – הקורונה" 
ההזדמנות  את  לנצל  גם  רוצה  אני  לפעילות. 
ובעיקר  עכשיו  עד  באורנית  קרה  מה  ולספר 
כדי להוקיר תודה לכול התושבים המדהימים 
שלנו שהקלו את ההתמודדות עם התקופה 

המאתגרת הזו“.

על העזרה של התושבים,  מדבר  כשאתה 
לאלו מעשים אתה מתכוון? 

בתוך  הדבקות  בכלל  לנו  היו  לא  כל,  "קודם 
אבל  חולים  חמישה  לנו  היו  שלנו.  הקהילה 
כולם נדבקו מחוץ לאורנית. זה אומר שתושבי 
ההנחיות  ועל  הכללים  על  הקפידו  אורנית 
גדולה  כבוד  תעודת  וזאת  מרשימה,  בצורה 

מאוד לנו. 
מצבי חירום הם מצבים ששופכים אור גם על 
הקהילה.  של  החוזקות  על  וגם  החולשות 

כמה  עד  הראתה  הקורונה  תקופת  אצלנו, 
לסייע.  ורוצה  מגובשת  חזקה,  היא  הקהילה 
מכל  תושבים  של  מדהימה  התנדבות  הייתה 
הגילאים החל מבני נוער שעזרו בחלוקת מזון 
ולתושבות שנענו לכול בקשת  ועד לתושבים 
עזרה משכן או משכנה. מלבד הדאגה לתושבי 
היישוב, ביום אחד נאספו שישים ארגזי מנות 

שהועברו למשפחות נזקקות בעיר לוד. 

במלוא  התגלתה  שלנו  החינוך  מערכת  גם 
ובתיכון  היסודיים  הספר  בבתי  בגנים,  כוחה; 
המורים  הגננות,  של  התגייסות  הייתה 
הצוות  אנשי  ושאר  המנהלות  והמורות, 
להמשיך  כל,  קודם  הייתה,  המטרה  החינוכי. 
לשמור על רציפות הקשר עם הילדים ועם בני 
לעבור  הייתה  השנייה  והמטרה  הנוער 
ללמידה וירטואלית. היו מורות שעבדו, כמעט 
את  להכין  כדי  בלילה  שתיים  עד  יום,  כל 
החומרים ללמידה דרך הזום. והיו גננות שחגגו 
הקטנים...  לילדים  וירטואליים  הולדת  ימי 
על  מרגשים  סרטונים  הרבה  כך  כל  קיבלתי 

שפע הפעילויות החינוכיות שנעשו ביישוב“.

שאנחנו  הבנת  שבו  הרגע  את  זוכר  אתה 
כיישוב עומדים להתמודד עם אירוע היסטורי 

יוצא דופן? 
לפני  מרץ,  "ביום חמישי בשבוע הראשון של 
שפורסמה ההנחיה הראשונה בנוגע להגבלת 
ההתקהלות ל-5,000 איש, הרגשתי שמשהו 
בו.  לזלזל  לנו  ושאסור  לקרות  עומד  גדול 
שנותרו  בפייסבוק  פרסמנו  עוד  בבוקר 
ישובית,  פורים  למסיבת  בודדים  כרטיסים 
ביום  המסיבה.  את  ביטלנו  כבר  ובצוהריים 

ראשון שאחריו, כינסתי לישיבת היערכות את 
כל מנהלי המחלקות במועצה. ידעתי שהדבר 
ככול  למנוע  הוא  לעשות  שצריך  הראשון 
בנוסף  לאורנית.  הנגיף  כניסת  את  האפשר 
נערכנו לאשפוז ביתי במקרה הצורך. מבחינתי 
היינו בתחילתה של מלחמה וכמו בקרב, צריך 
מענים  ולתת  המצב  את  להעריך  פעם  כל 
לדאוג  צריכים  שאנחנו  הבנתי  מתאימים. 
לתקציבים  או  לעזרה  לחכות  ולא  לעצמינו 
מבחוץ. לצד הפעילויות לשמירה על אורנית, 
היה לי חשוב לשמור על גמישות ועל התאמה 

לצרכים הספציפיים של תושבי היישוב“.

גם האזרחים הוותיקים של אורנית שנכנסו 
לבידוד משפחתי וחברתי, קיבלו מענה מהיר 
אחד  אף  לפספס  לא  "כדי  שלהם:  לצרכים 
טלפונים  חמ"ל  פתחנו  הוותיקים,  מאזרחים 
והצלחנו לבצע מעל לשמונה מאות טלפונים. 
שאנחנו  שהתפלאו  ותיקים  אזרחים  היו 
ותיקים  אזרחים  והיו  אליהם  מתקשרים 
או  תרופות  רכישת  מבחינת  עזרה  שביקשו 
שלושים  של  רשימה  גיבשנו  מזון.  מצרכי 
חמה,  לארוחה  שזקוקים  וותיקים  אזרחים 
בשיתוף  הרווחה  מחלקת  בשבוע.  פעמיים 
פעולה עם "חיבוק מקומי" ועם עוד מתנדבים 
כמו  לבקשות האלו.  גם  להיענות  – הצליחה 
מאתיים  מעל  וותיקים  לאזרחים  חילקנו  כן, 

ערכות מיוחדות לשמירה על כושר“.

ומה מבחינת החנויות שבמרכז המסחרי? 
"אני מודע לנזק הרב שנגרם לחלק מהעסקים 
השלטון  מרכז  עם  בשיתוף  ולכן  המקומיים, 
לחנויות  בארנונה  לסייע  החלטנו  המקומי 
מחלקת  באמצעות  מהקורונה.  שנפגעו 
גם  לסייע  משתדלים  אנחנו  הרווחה, 
למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות 

אובדן או פגיעה בפרנסה.

מועצת אורנית לא הזניחה גם את פעילויות 
ספרים  החלפת  לצד  והפנאי.  התרבות 
ערוץ  גם  נפתח  נוספות,  ושליחויות  באימייל 
אנחנו  ביום,  "פעמיים  מקומי.  שידורים 
לסייע  שיכולים  והרצאות  שיעורים  משדרים 
פילאטיס,  שיעורי  למשל;  כמו  לתושבים 

המשפחה,  לכלכלת  שקשורות  הרצאות 
תזונה נכונה וכדומה. את השיעורים מעבירים 
זו  מאורנית.  תושבי  שהם  מקצוע  אנשי 
למומחים  במה  לתת  גם  נהדרת  הזדמנות 
התושבים  את  להעשיר  וגם  מקצועיים, 

שנמצאים בבידוד חברתי.

עם  משאית  ארגנו  המימונה,  בחגיגות 
ותעשה  התושבים  בין  שתסתובב  מוסיקה 
להם שמח. לאור ההתרגשות הרבה, החלטנו 
שיסתובבו  רכבים  יהיו  העצמאות  ביום  שגם 
ויחלקו  מוסיקה  ישמיעו  הרחובות,  בין 

ארטיקים לילדים.

גם  נפתחה  לרדאר  בשקט בשקט, מתחת 
המיוחד  החינוך  כדי שתלמידי  ליער,  הכניסה 
שהות  אחרי  בטבע  ולהירגע  להנות  יוכלו 
ארוכה בבתים. "עשינו ככול יכולתנו כדי לעזור 
לקהילה שלנו והקהילה בתמורה עשתה ככול 
יכולתה כדי לעזור לנו לשמור אחד על השני 

ולשמור על השגרה. 

להודות  הזדמנות  היא  הזו  הכתבה  עבורי 
לאנשי ההוראה ולכול המתנדבים והמתנדבות 
על העזרה הרבה שהם נתנו לנו. אני רוצה גם 
להודות לתושבים על רמת האמון הגבוהה, על 
כך שהם עוקבים אחרי ההוראות (שמשתנות 
בזכות  להן.  ונשמעים  יום)  בכל  כמעט 
מוגנת  אורנית  על  לשמור  הצלחנו  התושבים 
נמשיך  החדשה,  בשגרה  שגם  מקווה  ואני 
ההדדית  הערבות  ועל  הבריאות  על  לשמור 

הנפלאה שהתגלתה במלוא עוצמתה“. 

כבר  מחבק  בקשר  בתיה  וסבתא  "אני 
שנתיים. מאז שאמי נפטרה, אני מרגישה צורך 
לעשות טוב למישהו אחר ובכך להמשיך את 
שזקוק  למישהו  להגיע  חשוב  לי  היה  דרכה. 
ולחום. הרווח הוא  לב, להתייחסות  לתשומת 
ומעשירה  מרתקת  שבתיה  משום  שלי  כולו 
אותי. אני מקבלת ממנה לא פחות ממה שאני 
באה  אני  ללב.  לי  נכנסה  פשוט  נותנת...היא 
את  מכירה  היא  בשבוע,  פעם  אותה  לבקר 
לארוחת  אצלנו  והתארחה  שלי  המשפחה 

ערב” - לורט, מתנדבת מחבקת.

מאוד  מאוד  ואני  שלי  החברה  היא  "לורט 
נהנית ממנה. יש ביננו כימיה טובה. לורט באה 
אלי כמעט כל שבוע, וכשהיא לא מגיעה היא 
מצלצלת. אנחנו מדברות, משתפות בחוויות. 
לה  יש  שלה...  המשפחה  את  אוהבת  אני 
משפחה כל כך יפה. בשבוע שעבר בילינו יחד 
תיארתי  לא  המקומי.  החיבוק  של  בערב 
נהניתי  שנהניתי.  כפי  שאיהנה  לעצמי 
 - אחד  במפגש  דורות  כמה  של  מהשילוב 
מחבקות  אבות,  אימהות,  חמש,  בני  ילדים 
יפה  ואנחנו המחובקות. האירוע היה מאורגן 
במועדון:  יום  כל  לראות  רגילות  אנחנו  מאוד. 
היה  המפגש  ולכן  מבוגרים,  ואנשים  מחלות 
להרגיש  לי  נותן  ה"חיבוק"  בכלל  מרענן. 

חשובה“ - בתיה. 

"חיבוק מקומי" הוא מיזם קהילתי שהוקם 
ואירית  שגיא  עידית  ידי  על   2017 בספטמבר 
המיזם  של  המטרה  הישוב.  תושבות  עציון, 
יד  להושיט  בקהילה,  אנשים  בין  לחבר  היא 
מסייעת ולב אוהב, בדגש על העמקת החיבור 

הבין-דורי. 

המתנדבת  או  המתנדב  בשבוע,  פעם 
נפגשים עם אחד מהאזרחים הוותיקים. מעת 
לעת וכחלק מהחוויה הקהילתית, מתקיימים 
המחבקים  לקהילת  וגיבוש  הכרות  מפגשי 

והמחובקים.

מנצחים את המגיפה של המאה ה-21
ומעלה   75 מבני   42% הלמ"ס,  נתוני  לפי 
החוקרים  בדידות.  על  מדווחים  בישראל 
מדברים על הבדידות כעל המגפה של המאה 
ה-21, כאשר ידוע שתחושת הבדידות גורמת 
לדיכאון ומובילה להאצת תהליכי ההזדקנות.

המיזם נולד מתוך ההבנה שלקהילה בכלל, 
לשנות  כוח  יש  בפרט,  אורנית  ולקהילת 
בני  של  החיים  איכות  על  לטובה  ולהשפיע 

הגיל השלישי.

מחבקים ומחבקות בכול הגילאים
ולבנות  לבני  נועד  המיזם  ובראשונה,  בראש 
בדידות,  בהפגת  המעוניינים  השלישי  הגיל 
לנשים  גם  התרחב  הוא  הזמן  עם  אולם 
וצורך  רצון  שהביעו  יותר  צעירים  בגילאים 

בחברה.

והמחבקות  המחבקים  של  הגילים  טווח 
והמתנדבות  המתנדבים  (בקבוצת  רחב  הוא 
של אורנית יש בחורה בת 25 וגם בחורה בת 
לעידית  מיוזמתם  פנו  המתנדבים  כל   .(70
לזולת  לעזור  רצונם  את  והביעו  ולאירית 

ולבנות קהילה מיטיבה יותר. 

ומספר  מחבקים  כ-20  משתתפים  במיזם 
המחובקים עומד על 12.

המחבק.ת  בין  ה"שידוך"  שלב  לאחר 
למחובק.ת, מתנהל קשר ישיר בין השניים על 

פי צרכים ספציפיים. 

יחד,  בהליכה  הצמדים  את  לראות  אפשר 
יום  בשיחה שבועית, בארוחת שבת, בחגיגת 
הולדת, באפייה ובבישול משותף... כל פעילות 
שמביאה לתחושת אכפתיות, דאגה ומשמעות 

לזולת – היא פעילות מבורכת.

חיבוקים, חיבורים ואירועים
מפגשי "זיכרון בסלון" בבית משפחת שמש, 
התקיימו בישוב בעקבות חיבור בין מתנדבת 
במיזם לבין שורדת שואה שסיפרה לראשונה 
של  "הבית  גן  ילדי  עם  החיבור  סיפורה.  את 
פיסטוק" התחזק וחיזק את הקשר הבין- דורי. 
הרצאות ושיחות בנושאים שונים במועדון גיל 
הקבוצה  חברות  ידי  על  התקיימו  הזהב 
נערכו  כן,  כמו  בקהילה.  נוספים  ואנשים 

מסיבות חג כמו חנוכה ופורים ועוד. 

הייתה שותפה  גם  מקומי"  "חיבוק  קבוצת 
לערב הוקרה לחברי וחברות מועדון גיל הזהב. 

החיבוק  קבוצת  מסייעת  הצורך  במידת 
בכל  או  כלכלית  בתמיכה  ביישוב,  בהסעות 
צורך אחר. במידה והחיבור אינו "עובד", נעשה 

ניסיון לחיבור חדש עם מחבק.ת אחר.ת.

מתקיימים  חווייתיים  קבוצתיים  מפגשים 
ומונחים  המחבקות  בבתי  פעם  מדי 
בהתנדבות על ידי אנשים מהקהילה (קסמים, 

פעילות במגע, שירה ונגינה ועוד).

של  ראשון  למפגש  התלוויתי  "לאחרונה 
מחבקת ומחובק. המפגש היה כל כך מרגש, 

 - הרב  האנושי  הצורך  לי  התחוור  שוב  כי 
בחברה, בשיחה, בהתעניינות ובשייכות. אגב, 
למחובק.  והן  למחבק  הן  הדדי  הוא  הצורך 
ומבקש  קשר  יוצר  שמישהו  פעם  בכל 
עד  מבינה  אני  המחבקת,  לקבוצה  להצטרף 
משל  פחותה  לא  לנותן  התרומה  כמה 

המקבל“ - אירית עציון.

"מעבר לקשרים הבין אישיים שנרקמו וללב 
מעט  כמה  לגלות  אותי  מדהים  שהתרחב, 
לו  ולגרום  אחר  מישהו  לשמח  כדי  נדרש 
להרגיש שייך ואיזו ברכה טמונה בחיבור הבין 

דורי" - עידית שגיא. 

אינם  והמחבקים  המחבקות  שמות  הערה: 
מי  של  ששמם  החשש  בשל  בכתבה,  מוזכרים 
וההערכה  התודה  אך  חיסיון,  ובשל  יישמט  מהם 
הרבה היא לכל אחד ואחת מהם על עשייה ברוכה 
ושקטה לאורך זמן, מתוך יוזמה ומחויבות אישית. 

בלעדיהן ובלעדיהם המיזם לא היה מתקיים.

חיבוק  לקבל  או  למיזם  להצטרף  למעוניינים 
מאיתנו - אפשר ליצור קשר:

אירית עציון: 050-6283656
עידית שגיא: 054-7740761

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
אותה שכנה החליטה  אוכל?'  בלי  עכשיו 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר. היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
אוכל  שמים  מלבדנו  אנשים  שעוד 

במקרר". 

את  אשתו  עם  שהקים  עשור,  יהודה 
בגדים,  שמעניק  החסדים  גמילות  מיזם 
אוכל והשאלת ציוד לכול מי שזקוק - גם 
על  מספר   – לה  מחוצה  וגם  באורנית 

הימים הראשונים של המיזם. 

החנות  את  מכירים  ביישוב  כולם 
כיצד  יודעים  לא  רובנו  אבל  פורטונה, 

המיזם התחיל.

"המחלוקת היחידה ביני לבין אשתי היא 
זוכר  אני  המיזם...  של  להתחלה  בנוגע 
שלפני שלושים שנה, נהגנו לערוך ארוחה 
הגפן.  ברחוב  הקהילה  כל  של  משותפת 
מביאים  היינו  והכיסאות  השולחנות  את 
הארוחות  באחת  באלקנה.  מהגמ"ח 
שלנו  למה  'תגידו  שלי:  לחברים  אמרתי 
אפשרות  תהייה  לא  באורנית,  כאן 
'מי  שאל:  החברים  אחד  ציוד?'  להשאיל 
ואני  כזה?'  דבר  להרים  מוכן  יהיה 
מוכן  שהוא  הודיע  אחר  שכן  התנדבתי. 
הציוד.  לאחסנת  שלו  החנייה  את  לנדב 
ושולחנות  כיסאות  קנינו  כסף,  אספנו 
מי   - שרה'   ב'יד  כמו  נוהל  על  והחלטנו 
שלוקח ציוד משאיר פיקדון. רוב האנשים 
את  תורמים  הציוד  את  שמחזירים 
הזה  הפיקדון  ממנו.  חלק  או  הפיקדון 

משמש לדברים אחרים כמו למשל רכישת 
מזון לנזקקים".

ומהי הגרסה של אשתך? 
"אשתי מספרת שהגמ"ח התחיל דווקא 
נזקקות.  למשפחות  האוכל  ממשלוחי 
תקופה  באותה  הייתה  שלי  הבת 
מהגננת  שמעה  ואשתי  בצהרונית 
שהאוכל שנשאר בסוף היום - נזרק לפח. 
אשתי אמרה לגננת: 'תקשיבי באורנית יש 
אפשר  אולי  רעבות,  משפחות  שתי 
להעביר להן את האוכל? הגננת הסכימה 
מקרר,  קנינו  האוכל.  את  תיקח  שאשתי 
שמנו אותו מוסתר בחצר שלנו ועם סיוע 
מילאנו את המקרר באוכל  של מתנדבים 

ואנשים התחילו להגיע ולקחת."

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
עכשיו בלי אוכל?'. אותה שכנה החליטה 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר, היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
שעוד אנשים מלבדנו שמים אוכל במקרר 

- וכך מיזם חלוקת האוכל התחיל." 

והחנות פורטונה?

חבילות  גם  לקבל  התחלנו  הזמן  "עם 
מקום  לנו  היה  לא  שאז  ומשום  בגדים, 
בתים,  שבונים  מאנשים  ביקשנו  משלנו, 
עד  כמחסן  שלהם  במקלט  להשתמש 

שהבנייה תסתיים. בתמורה היינו שומרים 
על המגרש מפני גניבות. המתנדבות הגיעו 
מכן  ולאחר  הבגדים  את  וקיפלו  למקלט 
מקומות  מיני  לכול  הבגדים  את  שלחנו 
גם  שלחנו  הבגדים  עם  ולפעמים  בארץ, 
אוכל. יום אחד התברר לנו שמישהו מוכר 
שהבגדים  ומכיוון  שקבלנו,  הבגדים  את 
נועדו לתרומה, החלטנו שגם אנחנו נמכור 
עוד  לקנות  כדי  בכסף  ונשתמש  בגדים 

דברים.  

ילדה  פטירת  של  האסון  קרה  ואז 
שמה  את  להנציח  רצינו  מהיישוב. 
בתוך  חנות  מעין  של  פתיחה  באמצעות 
בגדים  מכרנו  המסחרי.  במרכז  קונטיינר 
ובכסף קנינו מזון וחילקנו אותו. עוד ועוד 
נוער,  בני  ילדים,   - הצטרפו  מתנדבים 

ומבוגרים, דתיים וחילוניים... 

ילקוט  מאיתנו  לקחה  מישהי  אחד  יום 
לבת שלה. כשהילדה הגיעה לבית הספר 
עם התיק, אחד מהילדים זיהה את התיק 
לצחוק  התחילו  בכיתה  והילדים  שלו 
הלכתי  הסיפור,  את  כששמעתי  עליה. 
לכיתה משום שרציתי להסביר על מעשה 
ואמרתי  רעיון  לי  הבריק  ופתאום  החסד 
התיק  את  קנתה  שלה  שאימא  לילדים 
מהחנות שלנו שהיא חנות יד שנייה שגם 
של  הרעיון  נולד  כך  לנזקקים...  תורמת 

חנות יד-שנייה". 

והשם פורטונה? 

לוי  לימור  ידי  על  ניתן  פורטונה  "השם 
המתנדבת שלנו. במושב שלה גרה אישה 
מבוגרת בשם פורטונה, ולדברי לימור היה 
לקרוא  לכן החלטנו  בחיים,  גדול  מזל  לה 
לחנות כך. היום אני יו"ר המיזם בהתנדבות 
בחצי  שעובדת  אחת  פקידה  רק  לנו  ויש 
כבר  היא  פורטונה  בתשלום.  משרה 
ל-30  מזון  מחלקים  אנחנו   - אימפריה 
לעזור  גם  והצלחנו  באורנית,  משפחות 
באמצעות  מחובות  לצאת  לאנשים 

שמומחה  דין  עורך  של  סיוע  הלוואות, 
במקרה  מגשר  של  ליווי  לפועל,  בהוצאה 
של גירושים ועוד. הכול נעשה בהתנדבות. 
"בחגים אנחנו מחלקים כ-900 חבילות 
שמשפחות  משום  משפחות  ל-300  מזון 
כפולות.  חבילות  מקבלות  ילדים  מרובות 
במחיר  לאירועים  ציוד  משאילים  אנחנו 
בהתנדבות  מארגנים  גם  ואנחנו  סמלי 

חתונות ובר מצוות למי שצריך".

אלה שינויים אתה רואה עם השנים?
היה  שלי  הגדולים  מהחלומות  "אחד 
בין  חיבור  אמצעי  תהייה  שההתנדבות 
דתיים לחילוניים באורנית, ובאמת כך היה 
נוער  ובני  ילדים  פחות  היום  אבל  בעבר, 
היו  לא  כאשר  פעם,  אצלנו.  מתנדבים 
הילדים  של  מהבילוי  חלק  פלאפונים, 
לגמ"ח  להגיע  היה  צוהריים  אחר  בשעות 
ולעזור, היום זה השתנה. אני מרגיש שיש 
מקווה  ואני  להתנדבות  מודעות  פחות 
שבעזרת הכתבה הזו יגיעו עוד מתנדבים 
ולא רק מתנועת בני עקיבא אלא גם למשל 

מהצופים. 

אני מאמין שיש הרבה אנשים באורנית 
ושהיו  נמצאת בנשמה שלהם  שהנדיבות 
לנתינה, הם רק  הילדים  רוצים לחנך את 
הרבות  האפשרויות  על  יודעים  לא 

הקיימות אצלנו ביישוב".

קרוב  והנדסאי  אדריכל  שהיה  ספלטר,  דוד 
ל-40 שנה, החליט יום אחד שהוא רוצה להפוך 
את אהבה שלו לתיקונים לפרויקט התנדבותי. 
הקהילתית  בנגריה  עמו  שערכתי  בראיון 
החדשה, בין הרעש של ניסור העץ לבין כניסה 
להתרחק  יכולים  לא  שפשוט  ילדים  של 

מהנגרייה - דויד סיפר לי על המיזם שלו.

אז איך הכול התחיל?

מספר  לו  שיש  הוך,  אלי  עם  "דברתי 
הקמת  על  ביישוב,  התנדבותיים  פרויקטים 
לאנשים  מידי  מענה  שתיתן  שיפוצים  סיירת 
תיקונים  מיני  כל  לעשות  שצריכים  מבוגרים 
להתקין  תמונה,  לתלות  למשל:  כמו  קטנים 
מי  להם  ואין  שנשבר  תירס  לתקן  או  מדף 
שיעזור להם ואלי התלהב מהרעיון. בהתחלה 
באמת  שלא  אנשים  אליי  שייפנו  חששתי 
צריכים את העזרה שלי או שאצטרך לעשות 
תיקונים גדולים שאני לא יודע לבצע, אבל רוב 

הפניות הן כאלו שאני יכול לטפל בהן". 

איך אנשים מגיעים אלייך? 

"מתקשרים אלי ישירות. לדוגמה: היתה אם 
חד הורית שביקשה עזרה בהתקנת המדיח, 
ארונית  של  תרומה  שקבלה  משפחה  היתה 
לכן  לגמרי,  מפורקת  הייתה  הארונית  אבל 

לקחתי עוזר ויחד הצלחנו לבנות את הארונית. 
כל  קודם  מברר  אני  מגיעה,  שהפנייה  לאחר 
אם אני יכול לעזור, אם אני לא יכול, לדוגמה 
מבקש  אני  נזילה,  או  חשמל  בעיות  כשיש 

עזרה ממתנדבים שהם אנשי מקצוע".

נעזר  שאתה  המתנדבים  של  התגובות  ואיך 
בהם? 

וכולם  מתנדבים   6 עד  כ-5  איתי  "עובדים 
בקשה  לכול  רבה  בשמחה  נענים  תמיד 
ומגיעים מיד כשאני מבקש. אני משתדל מאוד 

להיענות לקריאה כבר באותו יום. 

טוב  ממש  להרגיש  לי  גורמת  ההתנדבות 
שאני יכול לעזור לאחרים ולכן בנוסף לסיירת 
ילדים  בהתנדבות  מדריך  אני  התיקונים, 
גם  ואשתי  הקהילתית  לנגריה  שמגיעים 
ארוחת  מועדון  את  הקימה  היא  מתנדבת, 

הבוקר". 

מאז פתיחת סיירת התיקונים בסוף חודש 
דויד מקבל קריאה לפחות פעם  יוני האחרון 
בשבוע. עד עכשיו הוא עזר בתיקון של ארון 
מפורק, תליית חפצי אומנות, החלפת שלבים 
באסלה  נזילה  תיקון  מדף,  תליית  בתריס, 
בסיוע של אינסטלטור, תיקון שלושה כיסאות 

ועוד ידו נטויה.

כשנירית הוברמן הייתה בת 11, אימא שלה 
נפצעה קשה בתאונת דרכים ואושפזה בבית 
זוכרת  חולים למשך חצי שנה. "עד היום אני 
את התמיכה העצומה שקיבלנו מהקהילה. אז 
מאות  שלוש  או  כמאתיים  רק  היו  באורנית 
ערב  לארוחת  הוזמנו  שישי  ובכול  משפחות 
אצל משפחה אחרת. היו גם אימהות שדאגו 
העזרה  מלא.  תמיד  יהיה  שלנו  שהמקרר 
שלי  אבא   - האוכל  מבחינת  רק  לא  הייתה 
לא  שהוא  הרגיש  השכנים  בתמיכת  שהוקף 
ההולדת  יום  את  ילדים.  שלושה  בגידול  לבד 
ואני  שלי,  אימא  עם  חולים  בבית  חגגנו  שלי 

זוכרת שהיינו מוקפים בחברים מאורנית. 

חמה  קהילה  בתוך  שגדלתי  מרגישה  אני 
שהמיזמים  לומר  ואפשר  ועוטפת 
להחזיר  שלי  הדרך  הם  ההתנדבותיים 
לקהילה - לא מתוך תחושה של מחויבות אלא 

באהבה גדולה".

והיישוב  מאוד  צעיר  מגיל  באורנית  גרה  את 
גדל והשתנה. מה לדעתך השינוי הגדול ביותר?

"אורנית אכן השתנתה מאוד מאז שהייתי 
כל העולם השתנה. מבחינתי מה  ילדה אבל 
שבכל  העובדה  הוא  באורנית  חשוב  שהכי 
ללכת  יכולים  שלנו  הילדים  היום  של  שעה 
בביטחון, ואם חס וחלילה קורה משהו תמיד 
אני  היום  עד  שיעזרו.  שכנה  או  שכן  יהיו 
מוקפת באהבה של חברות הילדות שלי ואני 

חושבת שיצרתי סביבי קהילות חמות.

מבחינתי גם ”אמאל‘ה“ וגם מיזם הבישולים 
"אורנית  בפייסבוק  קטנות.  קהילות  שתי  הן 
בוורוד" היא קהילה וירטואלית חמה מאוד, לא 
כותבת  שאת  ברגע  צריכה,  את  מה  משנה 

פוסט, מישהי מהקהילה תמצא לך פתרון". 

מה זה אמאל'ה וכיצד הוא התחיל?

שקיים  התנדבותי  פרויקט  הוא  "אמאל'ה 
מאפשר  הפרויקט  שנים.  שמונה  כבר 
להיות  לידה  בחופשת  שנמצאות  לאימהות 
מגיעה  בבוקר,  רביעי  ביום  יחד. פעם בשבוע 
בנושא  מפגש  ומעבירה  בהתנדבות  מנחה 
מסוים, כמו למשל תזונה, זוגיות, הורות, חינוך 
ללא  לנו את המקום  נותן  וכדומה. הקאנטרי 
מבחינתי,  לכולן.  חופשית  והכניסה  עלות 
דברים:  שני  על  הוא  האלו  במפגשים  הדגש 
הקושי  של  נורמליזציה  הוא  הראשון 
על  לדבר  יותר  טבעי  זה  היום  באימהות. 
לפני  אימאל'ה  את  כשהקמתי  אבל  הקושי, 
על  לספר  נהגו  לא  אימהות  שנים  שמונה 
הקשיים שלהם. גם אני כאימא חוויתי קשיים 
ליצור  רציתי  ולכן  הקטנה,  בתי  לידת  עם 

קהילה תומכת לאימהות.

אימהות  לאתר  גם  לנו  מאפשרים  המפגשים 
אימהות  או  לידה  אחרי  מדיכאון  שסובלות 
הילדים.  בגידול  גדול  רגשי  קושי  שמרגישות 
שמתקשות,  אימהות  מאתרות  אנחנו  כאשר 
אז יש לנו נשים שמגיעות בהתנדבות לבתים 
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על  להקל  ומנסות  אימהות  אותן  של 
התחושות האלו.

הדגש השני של המפגשים האלו הוא יצירת 
ויצירת קשר בין  קהילה – לאפשר תקשורת 
האימהות הטריות ביישוב,  במיוחד כשמדובר 
לא  עדיין  והן  לאורנית  הגיעו  שרק  בנשים 

מכירות אף אחת.

אמאל'ה.  על  ידעו  נשים  עוד  אם  אשמח 
הבדידות,  את  מפיגים  הקבועים  המפגשים 
לא  מאוד  בתקופה  טובה  הרגשה  נותנים 
פשוטה וגם מאפשרים לנשים ליצור חברויות 
שבו  תומך  מקום  יוצרים  המפגשים  חדשות. 
ואפשר  חלשות  להיות  ומותר  לקטר,  מותר 

לבקש עזרה".

מבשלות  גם  אתן  הרגשית  התמיכה  מלבד 
לאימהות אחרות? 

לאימהות  עוגות  אפינו  שנים  שמונה  "לפני 
במסגרת אמאל'ה ובאותה תקופה גם בישלנו 
ולנשים שנמצאות בשמירת  ליולדות הטריות 
נשים  של  קבוצה  נוצרה  לשם  מפה  היריון. 
מבשלת  בעיקר  הקבוצה  היום  שמבשלות. 
מסוים...  קושי  עם  שמתמודדות  למשפחות 
לא  בתקופות  למשפחות   מבשלות  אנחנו 
פשוטות - נגיד בתקופות של מחלה ממושכת 
יש  מבני המשפחה.  או של אשפוז של אחד 
נשים מדהימות בקבוצה של המבשלות, ואם 
פוסט  מעלה  אני  מתעייפות,  הן  פעם  מדי 
בבקשה לעזרה וכמות הפניות שאני מקבלת 

מדהימה אותי כל פעם מחדש.

"אני בעצמי לא מבשלת, התפקיד שלי הוא 
לבין  עזרה  שצריכה  המשפחה  בין  לחבר 
דיסקרטיות  על  שומרים  אנחנו  המבשלת. 
זו  היא  שלי  אימא  רבות  ופעמים  מלאה 
המשפחות.  לבית  הבישולים  את  שמעבירה 

תמיכה  קבוצת  גם  נוצרה  לבישולים  בנוסף 
כמו  בסיסיים  מוצרים  ברכישת  שמסייעת 
למשל: בגדים לילדים, ציוד לבית ספר, רכישת 

ספרים וכדומה".

כיצד הבקשות לעזרה מגיעות אלייך? 

מחלקת  דרך  אליי  מגיעים  המקרים  "רוב 
הרווחה, ולפעמים יש גם פניות ישירות. אני גם 
"חיבוק  פרויקט  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת 
מקומי" של עירית ועידית. לדוגמה הגיע אלינו 
מקרה של גבר ערירי שמלבד הארוחות, היה 

זקוק גם לחברה... 

אנשים ביישוב שלנו עוזרים מאוד וזה מה 
שהכי יפה כאן... אני יכולה לדבר במשך שעות 
על הנתינה כאן באורנית. אני מאמינה שנתינה 
היא חלק מהותי בחינוך שמחלחל לבני הנוער 

ואל הקהילה שלנו".

גם  את  ההתנדבות  שמלבד  יודעת  אני 
עזרה  איזו  יש  האם  מלאה  במשרה  עובדת 

שאת בעצמך צריכה? 

"קודם כול אני אוהבת מאוד את מה שאני 
יותר  גדולה  הסיפוק  שתחושת  כך  עושה 
עוד  אם  מאוד  אשמח  אני  בזמן.  מהמחסור 
למפגשים  ויגיעו  אמאל'ה  על  ישמעו  אימהות 
מבחינת  עזרה  לקבל  אשמח  גם  אני  שלנו. 
הלוגיסטיקה של חלוקת האוכל למשפחות... 
עמוס,  שלפעמים  למרות  שאמרתי,  כמו  אבל 

אין תחושה יותר טובה מתחושת הנתינה".

בתנועת  הצופים,  בתנועת  מדובר  אם  בין 
המדריכים  כל  עוז...  בסניף  או  עקיבא  בני 
שראיינתי מסכימים על דבר אחד – הסיפוק 
בתנועה  מהפעילות  שלהם  גדול  הכי  האישי 
הוא כשהם מצליחים לחולל שינוי אצל אחד 

מהחניכים. 

אחראית  י"ב,  כיתה  תלמידת  נחמני,  מיכל 
תחום קהילה בתנועת הצופים:

ספרי לי קצת על התפקיד שלך

"אחראית תחום קהילה הוא תפקיד חדש 
על  אחראית  אני  התפקיד  במסגרת  בצופים. 
אנחנו  כלומר  הקהילה,  עם  שונות  פעילויות 
לבין  השבט  בין  חיבור  ליצור  כדי  פועלים 
שעשינו,  העששיות  מצעד  לדוגמה  הקהילה, 
סוכה  לעשות  מתכננים  אנחנו  פורימון... 
קהילתית וגם חושבים על פעילויות חברתיות 

שמחברות בין דתיים לחילוניים".

מה עשית לפני כן? 

חמש  ליוויתי  וגם  בעצמי  מדריכה  "הייתי 
מדריכות צעירות. המדריכים ואני שמים דגש 
עם  אנשים  ושילוב  השונה  קבלת  על  גדול 
מוגבלויות בתנועה. אנחנו גם שמים דגש על 
פיתוח העצמאות של החניכים, על כך שיהיה 
ומאנשים אחרים. אני  להם אכפת מהסביבה 
על  לטובה  משפיעים  שהצופים  חושבת 
יותר   לעצמאים  אותם  הופכים  הם  הילדים 
ומלמדים אותם לשתף פעולה אחד עם השני“.

מהם האתגרים שלך?

"אחד האתגרים הגדולים בעיני הוא לנתק 
ולעודד  שלהם  מהטלפונים  הילדים  את 
אותםלהיות אחד עם השני, לראות את הטבע, 
קשה  זה  שלהם...  בסביבה  נוכחים  להיות 
ולהתחיל  המשחק  את  לסגור  לילד  להגיד 

לדבר עם חברים שלו".

מה עושה לך טוב בצופים? 

"אני בצופים מכיתה ד' עד י"ב, לא הפסקתי 
משמעותי  הכי  המקום  זה  בעיניי,  מעולם. 
בצופים  התחנכתי.  שבה  הדרך  מבחינת 
נוצרים קשרי חברות עמוקים משום שאנחנו 
ואנחנו  בצבא  כמו  ממש  דברים  עוברים 
לי  עזרו  הצופים  לשני.  אחד  לעזור  לומדים 
לסביבה  מודעות  לפתח  עצמאית,  להיות 
שאני  לדברים  בנוגע  אקטיביסטית  ולהיות 
שצריך  התכונות  בדיוק  אלו   – לשנות  רוצה 
להשריש אצל החניכים, לא רק בצופים אלא 

בכול תנועות הנוער. 

מבחינה  יותר  להם  שקשה  ילדים  יש 
לעזור  מצליחים  המדריכים  וכאשר  חברתית, 
ולהשתלב  למצוא את החוזקות שלהם  להם 
יכולים  המדריכים  לפעמים  בעיניי.  נפלא  זה 
משום  מהמבוגרים  יותר  טוב  זה  את  לעשות 

שהם קרובים אל החניכים מבחינת הגיל“.

המשך בעמוד הבא ←

להיות בתנועה - המשך

הילה שרעבי, כיתה י"א, קומונרית בסניף עוז:

ספרי לי קצת על סניף עוז ועל התפקיד שלך

"סניף עוז הוא תנועה שאליה מגיעים ילדים 
מכיתה א' עד כיתה ג'. הסניף הוא מעין הכנה 
בסניף  קומונרית  אני  עקיבא.   בני  לתנועת 
המדריכים  את  להכין  הוא  שלי  והתפקיד 
על  אחראית  להיות  החניכים,  עם  למפגש 
הילדים  וכדומה.  טיולים  לארגן  התקציב, 
שבת  וביום  שלישי  ביום  לסניף  מגיעים 
והמדריכים מעבירים להם פעולות. המדריכים 
לעשות  פעולות  אלו  שבוחרים  אלו  הם 

בהתאם לחזון של התנועה“.

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר?

של  בעיקר  הוא  האתגר  בתנועה,  "אצלנו 
השעה  עד  לומדים  שהם  משום  המדריכים 
חמש והם צריכים לשלב את הלימודים שלהם 
פעילויות  להכנת  מקדישים  שהם  הזמן  עם 

לילדים הקטנים וזה לא פשוט“.

מה עושה לך טוב באופן אישי? 

לי טוב הם אינטליגנטים,  "החניכים עושים 
יש  הספר  בבית  לפעמים  ואוהבים.  חכמים 
אפשר  בתנועה  וכאן  שמתפספסים  ילדים 
שאנחנו  חשוב  וזה  הילדים  לכול  לב  לשים 

המדריכים יכולים להגיע לאותם חניכים“.

בני  בתנועת  מדריך  י"א,  כיתה  גלבוע,  עומר 
עקיבא:

ספר לי קצת על התפקיד שלך

ז'.  מכיתה  חניכים  כרגע  מדריך  "אני 
ופעילויות  משחקים  בין  משלב  אני  בפעולות 
גם  אני  וחזון התנועה.  לבין ערכים  חווייתיות, 
דברים  שלי  החניכים  את  ללמד  משתדל 

חדשים שהם לא יודעים." 

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר? 

ומשהו   20 שיש  הוא  שלי  הגדול  "האתגר 
הפעילות  את  למצוא  וקשה  ובנות  בנים 
שמחים  יהיו  שכולם  כולם...  את  שתתפוס 
את  לחזק  הוא  נוסף  אתגר  רצון.  ושבעי 
הילדים שזקוקים לחיזוק – לתת להם תנופה 

כדי שהם יצליחו להשתלב בקבוצה”.

מה עושה לך טוב באופן אישי?

חניך  פשוט  הוא  טוב  לי  שעושה  "מה 
שמוקיר תודה. הרבה פעמים חניכים לוקחים 
המדריכים  שאנחנו  מה  את  מאליו  כמובן 
בא  פתאום  כשחניך  אז  בשבילם,  עושים 
כל  את  שווה  זה   – תודה  ואומר  ומעריך 
ההשקעה. גם לראות חניכים שבהתחלה היה 
טוב  יותר  במצב  הם  ועכשיו  קשה  להם 
מבחינה חברתית או בלימודים, זה גם עושה 

לי ממש טוב“.

מאחורי הגדר של הגינה הציבורית
סיירת ההורים של אורנית

בסיירת ההורים של אורנית שפועלת כבר 
12 ל-16 הורים  בין  יש בממוצע  יותר מעשור, 
מתנדבים, אשר בסופי שבוע, במקום לצפות 
לסייר  בוחרים  חברים,  לארח  או  בטלוויזיה 
בני  של  המפגש  ובמקומות  הציבוריים  בגנים 
הנוער. מטרת הסיורים היא בראש ובראשונה 
לשמור על ביטחונם של הנערים והנערות, אך 
ועל  השקט  על  גם  שומרת  הסיירת  במקביל 

השלווה של השכנים. 

בראיון עם נירה שרעבי שניהלה את סיירת 
היא  האחרונות,  השנים  בארבעת  ההורים 

מסבירה על פעילות הסיירת. 

אחרי כל כך הרבה שנים בסיירת הורים, מהו 
לדעתך היתרון הגדול ביותר של הסיירת?

ששומרת  בשטח  נוכחות  יוצרת  "הסיירת 
על ביטחונם של הילדים ולפעמים גם מונעת 
מהם "לעשות שטויות". הנוכחות שלנו מאזנת 
שיש  מבינים  שהם  משום  הנוער  בני  את 

מישהו שאיכפת לו ורוצה לשמור עליהם. 

בני הנוער   - גורם מרתיע  גם  היא  הסיירת 

לא יעשו דברים אסורים כשיש נוכחות הורית 
בשטח. בעיניי, המטרה העיקרית של הסיירת 
אחראי  מבוגר  שיש  יראו  שהילדים  היא 
שאפשר לדבר איתו בחופשיות משום שהוא 
רצון  מתוך  אלא  שיפוטי  ממקום  מגיע  לא 
מרגישים  נוער  בני  פתוחה.  תקשורת  לקיים 
מספרים  הם  ולפעמים  האכפתיות  את 
למתנדבים דברים שהם לא מספרים להורים 

שלהם“.

כשיש  להתלונן  אוהבים  נוער  בני  פניו  על 
פני  את  מקבלים  הם  איך  הורים,  של  פיקוח 

המתנדבים? 

פנים  בסבר  אותנו  מקבלים  הנוער  "בני 
כוח  לא  שאנחנו  יודעים  שהם  משום  יפות, 
אכיפה, אלא נמצאים במקומות הבילוי שלהם 
ילד  היה מקרה של  ולעזור. למשל,  להגן  כדי 
שלו  והחברים  שבוע  סוף  בכול  שהשתכר 
כלומר,  הסיירת.  למתנדבי  כך  על  סיפרו 
ושהילד  בסדר  לא  שמשהו  הבינו  החברים 

זועק לעזרה והם הרגישו בנוח לספר לנו. 
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שהנער  לוודא  כדי  המצב,  על  דיווחנו  אנחנו 
מקבל את העזרה שהוא צריך."  

האם המתנדבים עוברים הכנה?

מספר  עשינו  השנים  במשך  כן,  "בהחלט 
פסיכולוגית  עם  שיחות  היו   - השתלמויות 
ויש  מקרבת"  "תקשורת  על  שהסבירה 
הרצאות שמסבירות מה קורה עם הנוער של 
ימינו, מה מניע אותם, איך צריך לגשת אליהם 
כדי שלא יהיה 'חשדניסקים' וכדומה. כמו כן, 
של  גיבוש  מפגש  עושים  אנחנו  בשנה  פעם 
הסיירת כדי שכול המתנדבים יכירו אחד את 

השני".

יש תופעות מיוחדות שמאפיינות את היישוב?

"אני חושבת שיש כאן אחלה של נוער, אבל 
ההשתוללות  לפעמים  אחר,  מקום  בכול  כמו 
או פריקת העול מובילות לוונדליזם כמו למשל 
מאמינה  אני  שעשועים.  בגן  מתקנים  הריסת 
לילדים  שהתפקיד של ההורים הוא להסביר 
במקומות  להתנהג  צריך  כיצד  שלהם 

ציבוריים."

"הילדים זקוקים למבוגר אחראי, הם נהנים 
אנחנו  לנו.  מחכים  ואפילו  שלנו  מהביקורים 
עם  או  עוגיות  עם  להגיע  משתדלים  תמיד 
גם  דואגים  אנחנו  ובחורף  אחר  מתוק  משהו 
שהסיירת  חושבת  אני  חם.  תה  עם  לתרמוס 
נמצא  שמישהו  תחושה  הנוער  לבני  נותנת 
נחשון,  דקלה  אומרת  להם."  ודואג  איתם 

מתנדבת בסיירת כבר 6 שנים.

מדוע החלטת להתנדב דווקא בסיירת הורים? 

בפעם  שמעתי  כאשר  מצחיק:  סיפור  "זה 
הראשונה על סיירת הורים, חשבתי שמדובר 
על עזרה ראשונה לילדים ולבני נוער שנפצעו 
חולים.  לבית  ולפנות  במקום  לסייע  כלומר 
חשבתי  הרפואה  מעולם  באה  שאני  מכיוון 

שההתנדבות הזו תתאים לי. אחר כך התברר 
שבוע,  בסופי  בגינות  בסיורים  שמדובר  לי 
החלטתי להתנדב משום שאני מאמינה שזה 
מישהו  שיש  ידעו  הנוער  שבני  מאוד  חשוב 

שנמצא בחוץ בלילה כדי לשמור עליהם". 

האחרונות  בשנים  קרו  לדעתך  שינויים  אלו 
מבחינת הסיירת? 

מאוד,  עמוסות  היו  "פעם המשמרות שלנו 
בני  ברחובות.  נוער  בני  פחות  יש  היום  ואילו 
הנוער ממשיכים להתמודד עם אותם אתגרים 
רק שהיום המפגשים הם יותר בתוך הבתים 
ההורים  של  יותר  הוא  הנעשה  על  והפיקוח 
והתפקיד של  בסיירת  עצמם. התפקיד שלנו 
עם  קורה  מה  לדעת  הוא  בבית  ההורים 
הילדים שלנו בין אם הם מבלים בתוך הבית 

או בחוץ. 

קהילתי,  לחוסן  ביטוי  היא  הורים  סיירת 
לבני  המשדר  ואכפתי  רגיש  חברתי  למרקם 
רואים!  שמבוגריו  ביישוב  גדלים  "אתם  נוער: 
אכפת!".  למבוגריו  אשר  ביישוב  גדלים  אתם 
ביישוב  גדלים  "אתם  פחות:  לא  וחשוב 
התנהגות  לכל  לב  לשים  מסוגלים  שמבוגריו 
להפסקתה".  בנחישות  ולפעול  מקובלת  לא 
ללא  'עיר  הלאומי  הפרויקט  ראש  שחר,  דני 

אלימות'. 

במטאפורת  משתמשת  סולי  שיטת    •
העולם  את  להמחיש  כדי  הפנימית  הסוללה 

הרגשי והחברתי לילדים ומבוגרים.

"שריר"  את  במיוחד  מחזקת  השיטה     •
על  לחשוב  לנו  מאפשרת   – האמפתיה 
אומרים  שאנחנו  לדברים  שיש  ההשפעה 

ועושים על אחרים (וגם על עצמנו).

מצבים  עם  מתמודדים  כולנו  אלה  בימים 
שמרוקנים לנו את הסוללות, כל אחד מזווית 
הגעגועים,  השעמום,  השיגרה,  חוסר  אחרת: 
ההתכנסות  בנוסף,  ועוד.  הכלכלי  המתח 
בני  כל  של  הממושכת  והשהייה  בבתים 

המשפחה יחד יוצרים מצבי לחץ נפיצים.

האווירה המשפחתית היא "האופי" הייחודי 
אופן  על  ומשפיעה  המשפחה  של 
בני המשפחה, הדברים  כל  ההתמודדות של 

שמאפיינים את המשפחה ואת איך שהדברים 
מתנהלים בה.

אווירה  היא  "מטעינה"  משפחתית  אווירה 
הבעה  מעודדת  תומכת,  בטחון,  המשרה 
היא  וקבלה.  חום  אהבה,  משדרת  רגשית 
ביכולותיהם,  להאמין  לילדים  מאפשרת 
חדשים  בדברים  התנסויות  מעודדת 
ומאפשרת פתרון קונפליקטים וחילוקי דיעות 

באופן מכבד.
על  שומרת  מטעינה  משפחתית  אווירה 

תחושת מסוגלות וחוסן במצבי משבר.
איך אפשר ליצור אווירה משפחתית מטעינה 

בימים אלה ובכלל? 

ומובנה  קבוע  יום  סדר  לבנות  מנסים   .1
שמותאם לימים אלה. זה מונע תחושת כאוס, 
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(הילדים  ציפיות  תיאום  ויוצר  סדר  עושה 
פחות   יש  ואז  מתבצע  דבר  כל  מתי  יודעים 
ויכוחים ומריבות). זה חשוב גם ליום שאחרי, 

שלא יהיה לילדים משבר חזרה ללימודים...
פעילויות  היום  בסדר  לשלב  חשוב    .2
לנו  וגורמות  אותנו  שמשמחות  מטעינות 
סרטים,  יצירה,  ספורט,  כמו:  טוב  להרגיש 
שמטעין  שדבר  לזכור  חשוב  וכו'.  ריקודים 
(אחד  אחר  מישהו  מטעין  בהכרח  לא  אותנו 
למשל אוהב לעשות ספורט ואחר ממש סובל 
כשהוא עושה ספורט) אז לדאוג שלכל אחד 

תהיה את ההטענה שלו.
 – ומשחררות  מרגיעות  פעילויות  לשלב     .3
נשימות,  רגועה,  למוסיקה  האזנה  הרפיות, 

תרגילי יוגה, ריצה, קפיצה בטרמפולינה וכו'.
הקשרים  לחיזוק  המצב  את  מנצלים    .4
לכל  אישית  התייחסות  למתן  המשפחתיים, 
וגילוי  לב   אל  מלב  ,לשיחות  בנפרד  ילד 
אישית  הטענה  של  דקות   10  – התענינות 
יומית יכולות לעשות הבדל גדול במצב הרגשי.

5.    שומרים על אופטימיות וזוכרים שמדובר 
במצב זמני גם אם לא ידוע כמה זמן זה ייקח. 
שאחרי:  ליום  תכניות  יחד  לעשות  אפשר 
לדמיין, לתכנן ולפנטז יחד לאן נטוס, לאן נצא 
לבלות, את מי נבקר? ואם עושים את זה יחד 
חוויה  יוצרים  עצומות  בעיניים  בשכיבה 

משפחתית נפלאה.
6.     בודקים כל יום את מצב הסוללה של בני 
זוכים  - כשאנחנו משתפים אנחנו  המשפחה 
עם  לבד  נשארים  ולא  מטעינה  לתמיכה 

משמש  ההורים  מצד  רגשי  שיתוף  הדברים. 
מודל לילדים ומעודד שיתוף גם מצידם. חשוב 
ומצד  וכן מצד אחד  אותנטי  יהיה  שהשיתוף 
על  תעמיס  שלא  שקולה  בצורה  ייעשה  שני 

הילדים ולא תעורר חרדות.
מטעינה   התנהגות  ומחזקים  מעודדים    .7
של  משימות  הכוללים  אתגרים-  באמצעות 
ופרגון.  עזרה  אחריות,  לקיחת  התחשבות, 
(אתגרים להדפסה באתר של סולי) והעומדים 

באתגר זוכים בפרסים
8.    מתעדים את המצב – מייצרים לימי הסגר 
ואת  היסטורית שמעלה את ערכם  משמעות 
(קובץ  להירואית  היומיומית  ההתמודדות 

לתיעוד נמצא באתר).
חדשים  ואתגרים  טקסים  מאמצים   .9
למשל:  למשפחה  טובות  אנרגיות  שמכניסים 
מבני  אחד  לכל  מחמאה  נותנים  בוקר  כל 
תודה  באמירת  היום  את  סוגרים  המשפחה,, 
שעשו  הקטנים  הדברים  על  המשפחה  לבני 

למעננו במשך היום.
המורחבת  סוללות במשפחה  מטעינים     .10
ובסביבה – שולחים הודעות טקסט מטעינות 
הכיתה,  או  מהגן  ולחברים  וסבתא  לסבא 
בדואר  ושולחים  מטעינים  מכתבים  כותבים 
בהפתעה ועורכים מפגשי משחק דרך שיחות 
וידאו – אפשר לשחק כמעט בכל משחק שיש 

לשני הצדדים. 

והכי חשוב לזכור שהטענת סוללות זו דרך 
חיים וכשאנחנו מטעינים, אנחנו נטענים!
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ברטל,  ניר  את  שאלתי  הראיון  בתחילת 
התמונה  בעיניו  מהי  אורנית,  מועצת  ראש 
ניר  האחרונה.  התקופה  את  מסמלת  שהכי 
בתי  של  פניה  על  הרחב  "החיוך  ואמר:  חייך 
כשהגננת שלה הגיעה בהפתעה לבקר אותנו 
בבית עם ערכה מיוחדת ליום העצמאות... בני 
הנוער המדהימים שהגיעו כדי לעזור בהכנת 
לוד.  בעיר  נזקקות  למשפחות  מזון  ארגזי 
במרפסות  לרקוד  שיצאו  התושבים 
כשמשאית המימונה עברה ברחוב... יש כל כך 

הרבה תמונות יפות“.

באחת  התרחש  ברטל  עם  הראיון 
יום  (לפני  ביותר  העמוסות  התקופות 
העצמאות ושבוע לפני פתיחת בתי הספר) - 
דופן,  יוצאת  עצמאות  יום  חגיגת  תכנון  לצד 
של  לפעילות  לחזרה  ההיערכות  גם  נכנסה 
מסגרות החינוך. למרות העומס הרב, לניר היה 
מרגיש  "אני  הפגישה.  את  לקיים  חשוב 
תקופה  של  בתחילתה  נמצאים  שאנחנו 
וחשוב   לשגרה,  חזרה  של  תקופה  חדשה, 
שכל הדברים המדהימים שקרו כאן ב"תקופת  
החזרה  במהלך  ישכחו  לא   – הקורונה" 
ההזדמנות  את  לנצל  גם  רוצה  אני  לפעילות. 
ובעיקר  עכשיו  עד  באורנית  קרה  מה  ולספר 
כדי להוקיר תודה לכול התושבים המדהימים 
שלנו שהקלו את ההתמודדות עם התקופה 

המאתגרת הזו“.

על העזרה של התושבים,  מדבר  כשאתה 
לאלו מעשים אתה מתכוון? 

בתוך  הדבקות  בכלל  לנו  היו  לא  כל,  "קודם 
אבל  חולים  חמישה  לנו  היו  שלנו.  הקהילה 
כולם נדבקו מחוץ לאורנית. זה אומר שתושבי 
ההנחיות  ועל  הכללים  על  הקפידו  אורנית 
גדולה  כבוד  תעודת  וזאת  מרשימה,  בצורה 

מאוד לנו. 
מצבי חירום הם מצבים ששופכים אור גם על 
הקהילה.  של  החוזקות  על  וגם  החולשות 

כמה  עד  הראתה  הקורונה  תקופת  אצלנו, 
לסייע.  ורוצה  מגובשת  חזקה,  היא  הקהילה 
מכל  תושבים  של  מדהימה  התנדבות  הייתה 
הגילאים החל מבני נוער שעזרו בחלוקת מזון 
ולתושבות שנענו לכול בקשת  ועד לתושבים 
עזרה משכן או משכנה. מלבד הדאגה לתושבי 
היישוב, ביום אחד נאספו שישים ארגזי מנות 

שהועברו למשפחות נזקקות בעיר לוד. 

במלוא  התגלתה  שלנו  החינוך  מערכת  גם 
ובתיכון  היסודיים  הספר  בבתי  בגנים,  כוחה; 
המורים  הגננות,  של  התגייסות  הייתה 
הצוות  אנשי  ושאר  המנהלות  והמורות, 
להמשיך  כל,  קודם  הייתה,  המטרה  החינוכי. 
לשמור על רציפות הקשר עם הילדים ועם בני 
לעבור  הייתה  השנייה  והמטרה  הנוער 
ללמידה וירטואלית. היו מורות שעבדו, כמעט 
את  להכין  כדי  בלילה  שתיים  עד  יום,  כל 
החומרים ללמידה דרך הזום. והיו גננות שחגגו 
הקטנים...  לילדים  וירטואליים  הולדת  ימי 
על  מרגשים  סרטונים  הרבה  כך  כל  קיבלתי 

שפע הפעילויות החינוכיות שנעשו ביישוב“.

שאנחנו  הבנת  שבו  הרגע  את  זוכר  אתה 
כיישוב עומדים להתמודד עם אירוע היסטורי 

יוצא דופן? 
לפני  מרץ,  "ביום חמישי בשבוע הראשון של 
שפורסמה ההנחיה הראשונה בנוגע להגבלת 
ההתקהלות ל-5,000 איש, הרגשתי שמשהו 
בו.  לזלזל  לנו  ושאסור  לקרות  עומד  גדול 
שנותרו  בפייסבוק  פרסמנו  עוד  בבוקר 
ישובית,  פורים  למסיבת  בודדים  כרטיסים 
ביום  המסיבה.  את  ביטלנו  כבר  ובצוהריים 

ראשון שאחריו, כינסתי לישיבת היערכות את 
כל מנהלי המחלקות במועצה. ידעתי שהדבר 
ככול  למנוע  הוא  לעשות  שצריך  הראשון 
בנוסף  לאורנית.  הנגיף  כניסת  את  האפשר 
נערכנו לאשפוז ביתי במקרה הצורך. מבחינתי 
היינו בתחילתה של מלחמה וכמו בקרב, צריך 
מענים  ולתת  המצב  את  להעריך  פעם  כל 
לדאוג  צריכים  שאנחנו  הבנתי  מתאימים. 
לתקציבים  או  לעזרה  לחכות  ולא  לעצמינו 
מבחוץ. לצד הפעילויות לשמירה על אורנית, 
היה לי חשוב לשמור על גמישות ועל התאמה 

לצרכים הספציפיים של תושבי היישוב“.

גם האזרחים הוותיקים של אורנית שנכנסו 
לבידוד משפחתי וחברתי, קיבלו מענה מהיר 
אחד  אף  לפספס  לא  "כדי  שלהם:  לצרכים 
טלפונים  חמ"ל  פתחנו  הוותיקים,  מאזרחים 
והצלחנו לבצע מעל לשמונה מאות טלפונים. 
שאנחנו  שהתפלאו  ותיקים  אזרחים  היו 
ותיקים  אזרחים  והיו  אליהם  מתקשרים 
או  תרופות  רכישת  מבחינת  עזרה  שביקשו 
שלושים  של  רשימה  גיבשנו  מזון.  מצרכי 
חמה,  לארוחה  שזקוקים  וותיקים  אזרחים 
בשיתוף  הרווחה  מחלקת  בשבוע.  פעמיים 
פעולה עם "חיבוק מקומי" ועם עוד מתנדבים 
כמו  לבקשות האלו.  גם  להיענות  – הצליחה 
מאתיים  מעל  וותיקים  לאזרחים  חילקנו  כן, 

ערכות מיוחדות לשמירה על כושר“.

ומה מבחינת החנויות שבמרכז המסחרי? 
"אני מודע לנזק הרב שנגרם לחלק מהעסקים 
השלטון  מרכז  עם  בשיתוף  ולכן  המקומיים, 
לחנויות  בארנונה  לסייע  החלטנו  המקומי 
מחלקת  באמצעות  מהקורונה.  שנפגעו 
גם  לסייע  משתדלים  אנחנו  הרווחה, 
למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות 

אובדן או פגיעה בפרנסה.

מועצת אורנית לא הזניחה גם את פעילויות 
ספרים  החלפת  לצד  והפנאי.  התרבות 
ערוץ  גם  נפתח  נוספות,  ושליחויות  באימייל 
אנחנו  ביום,  "פעמיים  מקומי.  שידורים 
לסייע  שיכולים  והרצאות  שיעורים  משדרים 
פילאטיס,  שיעורי  למשל;  כמו  לתושבים 

המשפחה,  לכלכלת  שקשורות  הרצאות 
תזונה נכונה וכדומה. את השיעורים מעבירים 
זו  מאורנית.  תושבי  שהם  מקצוע  אנשי 
למומחים  במה  לתת  גם  נהדרת  הזדמנות 
התושבים  את  להעשיר  וגם  מקצועיים, 

שנמצאים בבידוד חברתי.

עם  משאית  ארגנו  המימונה,  בחגיגות 
ותעשה  התושבים  בין  שתסתובב  מוסיקה 
להם שמח. לאור ההתרגשות הרבה, החלטנו 
שיסתובבו  רכבים  יהיו  העצמאות  ביום  שגם 
ויחלקו  מוסיקה  ישמיעו  הרחובות,  בין 

ארטיקים לילדים.

גם  נפתחה  לרדאר  בשקט בשקט, מתחת 
המיוחד  החינוך  כדי שתלמידי  ליער,  הכניסה 
שהות  אחרי  בטבע  ולהירגע  להנות  יוכלו 
ארוכה בבתים. "עשינו ככול יכולתנו כדי לעזור 
לקהילה שלנו והקהילה בתמורה עשתה ככול 
יכולתה כדי לעזור לנו לשמור אחד על השני 

ולשמור על השגרה. 

להודות  הזדמנות  היא  הזו  הכתבה  עבורי 
לאנשי ההוראה ולכול המתנדבים והמתנדבות 
על העזרה הרבה שהם נתנו לנו. אני רוצה גם 
להודות לתושבים על רמת האמון הגבוהה, על 
כך שהם עוקבים אחרי ההוראות (שמשתנות 
בזכות  להן.  ונשמעים  יום)  בכל  כמעט 
מוגנת  אורנית  על  לשמור  הצלחנו  התושבים 
נמשיך  החדשה,  בשגרה  שגם  מקווה  ואני 
ההדדית  הערבות  ועל  הבריאות  על  לשמור 

הנפלאה שהתגלתה במלוא עוצמתה“. 

כבר  מחבק  בקשר  בתיה  וסבתא  "אני 
שנתיים. מאז שאמי נפטרה, אני מרגישה צורך 
לעשות טוב למישהו אחר ובכך להמשיך את 
שזקוק  למישהו  להגיע  חשוב  לי  היה  דרכה. 
ולחום. הרווח הוא  לב, להתייחסות  לתשומת 
ומעשירה  מרתקת  שבתיה  משום  שלי  כולו 
אותי. אני מקבלת ממנה לא פחות ממה שאני 
באה  אני  ללב.  לי  נכנסה  פשוט  נותנת...היא 
את  מכירה  היא  בשבוע,  פעם  אותה  לבקר 
לארוחת  אצלנו  והתארחה  שלי  המשפחה 

ערב” - לורט, מתנדבת מחבקת.

מאוד  מאוד  ואני  שלי  החברה  היא  "לורט 
נהנית ממנה. יש ביננו כימיה טובה. לורט באה 
אלי כמעט כל שבוע, וכשהיא לא מגיעה היא 
מצלצלת. אנחנו מדברות, משתפות בחוויות. 
לה  יש  שלה...  המשפחה  את  אוהבת  אני 
משפחה כל כך יפה. בשבוע שעבר בילינו יחד 
תיארתי  לא  המקומי.  החיבוק  של  בערב 
נהניתי  שנהניתי.  כפי  שאיהנה  לעצמי 
 - אחד  במפגש  דורות  כמה  של  מהשילוב 
מחבקות  אבות,  אימהות,  חמש,  בני  ילדים 
יפה  ואנחנו המחובקות. האירוע היה מאורגן 
במועדון:  יום  כל  לראות  רגילות  אנחנו  מאוד. 
היה  המפגש  ולכן  מבוגרים,  ואנשים  מחלות 
להרגיש  לי  נותן  ה"חיבוק"  בכלל  מרענן. 

חשובה“ - בתיה. 

"חיבוק מקומי" הוא מיזם קהילתי שהוקם 
ואירית  שגיא  עידית  ידי  על   2017 בספטמבר 
המיזם  של  המטרה  הישוב.  תושבות  עציון, 
יד  להושיט  בקהילה,  אנשים  בין  לחבר  היא 
מסייעת ולב אוהב, בדגש על העמקת החיבור 

הבין-דורי. 

המתנדבת  או  המתנדב  בשבוע,  פעם 
נפגשים עם אחד מהאזרחים הוותיקים. מעת 
לעת וכחלק מהחוויה הקהילתית, מתקיימים 
המחבקים  לקהילת  וגיבוש  הכרות  מפגשי 

והמחובקים.

מנצחים את המגיפה של המאה ה-21
ומעלה   75 מבני   42% הלמ"ס,  נתוני  לפי 
החוקרים  בדידות.  על  מדווחים  בישראל 
מדברים על הבדידות כעל המגפה של המאה 
ה-21, כאשר ידוע שתחושת הבדידות גורמת 
לדיכאון ומובילה להאצת תהליכי ההזדקנות.

המיזם נולד מתוך ההבנה שלקהילה בכלל, 
לשנות  כוח  יש  בפרט,  אורנית  ולקהילת 
בני  של  החיים  איכות  על  לטובה  ולהשפיע 

הגיל השלישי.

מחבקים ומחבקות בכול הגילאים
ולבנות  לבני  נועד  המיזם  ובראשונה,  בראש 
בדידות,  בהפגת  המעוניינים  השלישי  הגיל 
לנשים  גם  התרחב  הוא  הזמן  עם  אולם 
וצורך  רצון  שהביעו  יותר  צעירים  בגילאים 

בחברה.

והמחבקות  המחבקים  של  הגילים  טווח 
והמתנדבות  המתנדבים  (בקבוצת  רחב  הוא 
של אורנית יש בחורה בת 25 וגם בחורה בת 
לעידית  מיוזמתם  פנו  המתנדבים  כל   .(70
לזולת  לעזור  רצונם  את  והביעו  ולאירית 

ולבנות קהילה מיטיבה יותר. 

ומספר  מחבקים  כ-20  משתתפים  במיזם 
המחובקים עומד על 12.

המחבק.ת  בין  ה"שידוך"  שלב  לאחר 
למחובק.ת, מתנהל קשר ישיר בין השניים על 

פי צרכים ספציפיים. 

יחד,  בהליכה  הצמדים  את  לראות  אפשר 
יום  בשיחה שבועית, בארוחת שבת, בחגיגת 
הולדת, באפייה ובבישול משותף... כל פעילות 
שמביאה לתחושת אכפתיות, דאגה ומשמעות 

לזולת – היא פעילות מבורכת.

חיבוקים, חיבורים ואירועים
מפגשי "זיכרון בסלון" בבית משפחת שמש, 
התקיימו בישוב בעקבות חיבור בין מתנדבת 
במיזם לבין שורדת שואה שסיפרה לראשונה 
של  "הבית  גן  ילדי  עם  החיבור  סיפורה.  את 
פיסטוק" התחזק וחיזק את הקשר הבין- דורי. 
הרצאות ושיחות בנושאים שונים במועדון גיל 
הקבוצה  חברות  ידי  על  התקיימו  הזהב 
נערכו  כן,  כמו  בקהילה.  נוספים  ואנשים 

מסיבות חג כמו חנוכה ופורים ועוד. 

הייתה שותפה  גם  מקומי"  "חיבוק  קבוצת 
לערב הוקרה לחברי וחברות מועדון גיל הזהב. 

החיבוק  קבוצת  מסייעת  הצורך  במידת 
בכל  או  כלכלית  בתמיכה  ביישוב,  בהסעות 
צורך אחר. במידה והחיבור אינו "עובד", נעשה 

ניסיון לחיבור חדש עם מחבק.ת אחר.ת.

מתקיימים  חווייתיים  קבוצתיים  מפגשים 
ומונחים  המחבקות  בבתי  פעם  מדי 
בהתנדבות על ידי אנשים מהקהילה (קסמים, 

פעילות במגע, שירה ונגינה ועוד).

של  ראשון  למפגש  התלוויתי  "לאחרונה 
מחבקת ומחובק. המפגש היה כל כך מרגש, 

 - הרב  האנושי  הצורך  לי  התחוור  שוב  כי 
בחברה, בשיחה, בהתעניינות ובשייכות. אגב, 
למחובק.  והן  למחבק  הן  הדדי  הוא  הצורך 
ומבקש  קשר  יוצר  שמישהו  פעם  בכל 
עד  מבינה  אני  המחבקת,  לקבוצה  להצטרף 
משל  פחותה  לא  לנותן  התרומה  כמה 

המקבל“ - אירית עציון.

"מעבר לקשרים הבין אישיים שנרקמו וללב 
מעט  כמה  לגלות  אותי  מדהים  שהתרחב, 
לו  ולגרום  אחר  מישהו  לשמח  כדי  נדרש 
להרגיש שייך ואיזו ברכה טמונה בחיבור הבין 

דורי" - עידית שגיא. 

אינם  והמחבקים  המחבקות  שמות  הערה: 
מי  של  ששמם  החשש  בשל  בכתבה,  מוזכרים 
וההערכה  התודה  אך  חיסיון,  ובשל  יישמט  מהם 
הרבה היא לכל אחד ואחת מהם על עשייה ברוכה 
ושקטה לאורך זמן, מתוך יוזמה ומחויבות אישית. 

בלעדיהן ובלעדיהם המיזם לא היה מתקיים.

חיבוק  לקבל  או  למיזם  להצטרף  למעוניינים 
מאיתנו - אפשר ליצור קשר:

אירית עציון: 050-6283656
עידית שגיא: 054-7740761

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
אותה שכנה החליטה  אוכל?'  בלי  עכשיו 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר. היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
אוכל  שמים  מלבדנו  אנשים  שעוד 

במקרר". 

את  אשתו  עם  שהקים  עשור,  יהודה 
בגדים,  שמעניק  החסדים  גמילות  מיזם 
אוכל והשאלת ציוד לכול מי שזקוק - גם 
על  מספר   – לה  מחוצה  וגם  באורנית 

הימים הראשונים של המיזם. 

החנות  את  מכירים  ביישוב  כולם 
כיצד  יודעים  לא  רובנו  אבל  פורטונה, 

המיזם התחיל.

"המחלוקת היחידה ביני לבין אשתי היא 
זוכר  אני  המיזם...  של  להתחלה  בנוגע 
שלפני שלושים שנה, נהגנו לערוך ארוחה 
הגפן.  ברחוב  הקהילה  כל  של  משותפת 
מביאים  היינו  והכיסאות  השולחנות  את 
הארוחות  באחת  באלקנה.  מהגמ"ח 
שלנו  למה  'תגידו  שלי:  לחברים  אמרתי 
אפשרות  תהייה  לא  באורנית,  כאן 
'מי  שאל:  החברים  אחד  ציוד?'  להשאיל 
ואני  כזה?'  דבר  להרים  מוכן  יהיה 
מוכן  שהוא  הודיע  אחר  שכן  התנדבתי. 
הציוד.  לאחסנת  שלו  החנייה  את  לנדב 
ושולחנות  כיסאות  קנינו  כסף,  אספנו 
מי   - שרה'   ב'יד  כמו  נוהל  על  והחלטנו 
שלוקח ציוד משאיר פיקדון. רוב האנשים 
את  תורמים  הציוד  את  שמחזירים 
הזה  הפיקדון  ממנו.  חלק  או  הפיקדון 

משמש לדברים אחרים כמו למשל רכישת 
מזון לנזקקים".

ומהי הגרסה של אשתך? 
"אשתי מספרת שהגמ"ח התחיל דווקא 
נזקקות.  למשפחות  האוכל  ממשלוחי 
תקופה  באותה  הייתה  שלי  הבת 
מהגננת  שמעה  ואשתי  בצהרונית 
שהאוכל שנשאר בסוף היום - נזרק לפח. 
אשתי אמרה לגננת: 'תקשיבי באורנית יש 
אפשר  אולי  רעבות,  משפחות  שתי 
להעביר להן את האוכל? הגננת הסכימה 
מקרר,  קנינו  האוכל.  את  תיקח  שאשתי 
שמנו אותו מוסתר בחצר שלנו ועם סיוע 
מילאנו את המקרר באוכל  של מתנדבים 

ואנשים התחילו להגיע ולקחת."

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
עכשיו בלי אוכל?'. אותה שכנה החליטה 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר, היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
שעוד אנשים מלבדנו שמים אוכל במקרר 

- וכך מיזם חלוקת האוכל התחיל." 

והחנות פורטונה?

חבילות  גם  לקבל  התחלנו  הזמן  "עם 
מקום  לנו  היה  לא  שאז  ומשום  בגדים, 
בתים,  שבונים  מאנשים  ביקשנו  משלנו, 
עד  כמחסן  שלהם  במקלט  להשתמש 

שהבנייה תסתיים. בתמורה היינו שומרים 
על המגרש מפני גניבות. המתנדבות הגיעו 
מכן  ולאחר  הבגדים  את  וקיפלו  למקלט 
מקומות  מיני  לכול  הבגדים  את  שלחנו 
גם  שלחנו  הבגדים  עם  ולפעמים  בארץ, 
אוכל. יום אחד התברר לנו שמישהו מוכר 
שהבגדים  ומכיוון  שקבלנו,  הבגדים  את 
נועדו לתרומה, החלטנו שגם אנחנו נמכור 
עוד  לקנות  כדי  בכסף  ונשתמש  בגדים 

דברים.  

ילדה  פטירת  של  האסון  קרה  ואז 
שמה  את  להנציח  רצינו  מהיישוב. 
בתוך  חנות  מעין  של  פתיחה  באמצעות 
בגדים  מכרנו  המסחרי.  במרכז  קונטיינר 
ובכסף קנינו מזון וחילקנו אותו. עוד ועוד 
נוער,  בני  ילדים,   - הצטרפו  מתנדבים 

ומבוגרים, דתיים וחילוניים... 

ילקוט  מאיתנו  לקחה  מישהי  אחד  יום 
לבת שלה. כשהילדה הגיעה לבית הספר 
עם התיק, אחד מהילדים זיהה את התיק 
לצחוק  התחילו  בכיתה  והילדים  שלו 
הלכתי  הסיפור,  את  כששמעתי  עליה. 
לכיתה משום שרציתי להסביר על מעשה 
ואמרתי  רעיון  לי  הבריק  ופתאום  החסד 
התיק  את  קנתה  שלה  שאימא  לילדים 
מהחנות שלנו שהיא חנות יד שנייה שגם 
של  הרעיון  נולד  כך  לנזקקים...  תורמת 

חנות יד-שנייה". 

והשם פורטונה? 

לוי  לימור  ידי  על  ניתן  פורטונה  "השם 
המתנדבת שלנו. במושב שלה גרה אישה 
מבוגרת בשם פורטונה, ולדברי לימור היה 
לקרוא  לכן החלטנו  בחיים,  גדול  מזל  לה 
לחנות כך. היום אני יו"ר המיזם בהתנדבות 
בחצי  שעובדת  אחת  פקידה  רק  לנו  ויש 
כבר  היא  פורטונה  בתשלום.  משרה 
ל-30  מזון  מחלקים  אנחנו   - אימפריה 
לעזור  גם  והצלחנו  באורנית,  משפחות 
באמצעות  מחובות  לצאת  לאנשים 

שמומחה  דין  עורך  של  סיוע  הלוואות, 
במקרה  מגשר  של  ליווי  לפועל,  בהוצאה 
של גירושים ועוד. הכול נעשה בהתנדבות. 
"בחגים אנחנו מחלקים כ-900 חבילות 
שמשפחות  משום  משפחות  ל-300  מזון 
כפולות.  חבילות  מקבלות  ילדים  מרובות 
במחיר  לאירועים  ציוד  משאילים  אנחנו 
בהתנדבות  מארגנים  גם  ואנחנו  סמלי 

חתונות ובר מצוות למי שצריך".

אלה שינויים אתה רואה עם השנים?
היה  שלי  הגדולים  מהחלומות  "אחד 
בין  חיבור  אמצעי  תהייה  שההתנדבות 
דתיים לחילוניים באורנית, ובאמת כך היה 
נוער  ובני  ילדים  פחות  היום  אבל  בעבר, 
היו  לא  כאשר  פעם,  אצלנו.  מתנדבים 
הילדים  של  מהבילוי  חלק  פלאפונים, 
לגמ"ח  להגיע  היה  צוהריים  אחר  בשעות 
ולעזור, היום זה השתנה. אני מרגיש שיש 
מקווה  ואני  להתנדבות  מודעות  פחות 
שבעזרת הכתבה הזו יגיעו עוד מתנדבים 
ולא רק מתנועת בני עקיבא אלא גם למשל 

מהצופים. 

אני מאמין שיש הרבה אנשים באורנית 
ושהיו  נמצאת בנשמה שלהם  שהנדיבות 
לנתינה, הם רק  הילדים  רוצים לחנך את 
הרבות  האפשרויות  על  יודעים  לא 

הקיימות אצלנו ביישוב".

קרוב  והנדסאי  אדריכל  שהיה  ספלטר,  דוד 
ל-40 שנה, החליט יום אחד שהוא רוצה להפוך 
את אהבה שלו לתיקונים לפרויקט התנדבותי. 
הקהילתית  בנגריה  עמו  שערכתי  בראיון 
החדשה, בין הרעש של ניסור העץ לבין כניסה 
להתרחק  יכולים  לא  שפשוט  ילדים  של 

מהנגרייה - דויד סיפר לי על המיזם שלו.

אז איך הכול התחיל?

מספר  לו  שיש  הוך,  אלי  עם  "דברתי 
הקמת  על  ביישוב,  התנדבותיים  פרויקטים 
לאנשים  מידי  מענה  שתיתן  שיפוצים  סיירת 
תיקונים  מיני  כל  לעשות  שצריכים  מבוגרים 
להתקין  תמונה,  לתלות  למשל:  כמו  קטנים 
מי  להם  ואין  שנשבר  תירס  לתקן  או  מדף 
שיעזור להם ואלי התלהב מהרעיון. בהתחלה 
באמת  שלא  אנשים  אליי  שייפנו  חששתי 
צריכים את העזרה שלי או שאצטרך לעשות 
תיקונים גדולים שאני לא יודע לבצע, אבל רוב 

הפניות הן כאלו שאני יכול לטפל בהן". 

איך אנשים מגיעים אלייך? 

"מתקשרים אלי ישירות. לדוגמה: היתה אם 
חד הורית שביקשה עזרה בהתקנת המדיח, 
ארונית  של  תרומה  שקבלה  משפחה  היתה 
לכן  לגמרי,  מפורקת  הייתה  הארונית  אבל 

לקחתי עוזר ויחד הצלחנו לבנות את הארונית. 
כל  קודם  מברר  אני  מגיעה,  שהפנייה  לאחר 
אם אני יכול לעזור, אם אני לא יכול, לדוגמה 
מבקש  אני  נזילה,  או  חשמל  בעיות  כשיש 

עזרה ממתנדבים שהם אנשי מקצוע".

נעזר  שאתה  המתנדבים  של  התגובות  ואיך 
בהם? 

וכולם  מתנדבים   6 עד  כ-5  איתי  "עובדים 
בקשה  לכול  רבה  בשמחה  נענים  תמיד 
ומגיעים מיד כשאני מבקש. אני משתדל מאוד 

להיענות לקריאה כבר באותו יום. 

טוב  ממש  להרגיש  לי  גורמת  ההתנדבות 
שאני יכול לעזור לאחרים ולכן בנוסף לסיירת 
ילדים  בהתנדבות  מדריך  אני  התיקונים, 
גם  ואשתי  הקהילתית  לנגריה  שמגיעים 
ארוחת  מועדון  את  הקימה  היא  מתנדבת, 

הבוקר". 

מאז פתיחת סיירת התיקונים בסוף חודש 
דויד מקבל קריאה לפחות פעם  יוני האחרון 
בשבוע. עד עכשיו הוא עזר בתיקון של ארון 
מפורק, תליית חפצי אומנות, החלפת שלבים 
באסלה  נזילה  תיקון  מדף,  תליית  בתריס, 
בסיוע של אינסטלטור, תיקון שלושה כיסאות 

ועוד ידו נטויה.

כשנירית הוברמן הייתה בת 11, אימא שלה 
נפצעה קשה בתאונת דרכים ואושפזה בבית 
זוכרת  חולים למשך חצי שנה. "עד היום אני 
את התמיכה העצומה שקיבלנו מהקהילה. אז 
מאות  שלוש  או  כמאתיים  רק  היו  באורנית 
ערב  לארוחת  הוזמנו  שישי  ובכול  משפחות 
אצל משפחה אחרת. היו גם אימהות שדאגו 
העזרה  מלא.  תמיד  יהיה  שלנו  שהמקרר 
שלי  אבא   - האוכל  מבחינת  רק  לא  הייתה 
לא  שהוא  הרגיש  השכנים  בתמיכת  שהוקף 
ההולדת  יום  את  ילדים.  שלושה  בגידול  לבד 
ואני  שלי,  אימא  עם  חולים  בבית  חגגנו  שלי 

זוכרת שהיינו מוקפים בחברים מאורנית. 

חמה  קהילה  בתוך  שגדלתי  מרגישה  אני 
שהמיזמים  לומר  ואפשר  ועוטפת 
להחזיר  שלי  הדרך  הם  ההתנדבותיים 
לקהילה - לא מתוך תחושה של מחויבות אלא 

באהבה גדולה".

והיישוב  מאוד  צעיר  מגיל  באורנית  גרה  את 
גדל והשתנה. מה לדעתך השינוי הגדול ביותר?

"אורנית אכן השתנתה מאוד מאז שהייתי 
כל העולם השתנה. מבחינתי מה  ילדה אבל 
שבכל  העובדה  הוא  באורנית  חשוב  שהכי 
ללכת  יכולים  שלנו  הילדים  היום  של  שעה 
בביטחון, ואם חס וחלילה קורה משהו תמיד 
אני  היום  עד  שיעזרו.  שכנה  או  שכן  יהיו 
מוקפת באהבה של חברות הילדות שלי ואני 

חושבת שיצרתי סביבי קהילות חמות.

מבחינתי גם ”אמאל‘ה“ וגם מיזם הבישולים 
"אורנית  בפייסבוק  קטנות.  קהילות  שתי  הן 
בוורוד" היא קהילה וירטואלית חמה מאוד, לא 
כותבת  שאת  ברגע  צריכה,  את  מה  משנה 

פוסט, מישהי מהקהילה תמצא לך פתרון". 

מה זה אמאל'ה וכיצד הוא התחיל?

שקיים  התנדבותי  פרויקט  הוא  "אמאל'ה 
מאפשר  הפרויקט  שנים.  שמונה  כבר 
להיות  לידה  בחופשת  שנמצאות  לאימהות 
מגיעה  בבוקר,  רביעי  ביום  יחד. פעם בשבוע 
בנושא  מפגש  ומעבירה  בהתנדבות  מנחה 
מסוים, כמו למשל תזונה, זוגיות, הורות, חינוך 
ללא  לנו את המקום  נותן  וכדומה. הקאנטרי 
מבחינתי,  לכולן.  חופשית  והכניסה  עלות 
דברים:  שני  על  הוא  האלו  במפגשים  הדגש 
הקושי  של  נורמליזציה  הוא  הראשון 
על  לדבר  יותר  טבעי  זה  היום  באימהות. 
לפני  אימאל'ה  את  כשהקמתי  אבל  הקושי, 
על  לספר  נהגו  לא  אימהות  שנים  שמונה 
הקשיים שלהם. גם אני כאימא חוויתי קשיים 
ליצור  רציתי  ולכן  הקטנה,  בתי  לידת  עם 

קהילה תומכת לאימהות.

אימהות  לאתר  גם  לנו  מאפשרים  המפגשים 
אימהות  או  לידה  אחרי  מדיכאון  שסובלות 
הילדים.  בגידול  גדול  רגשי  קושי  שמרגישות 
שמתקשות,  אימהות  מאתרות  אנחנו  כאשר 
אז יש לנו נשים שמגיעות בהתנדבות לבתים 

המשך בעמוד הבא ←

על  להקל  ומנסות  אימהות  אותן  של 
התחושות האלו.

הדגש השני של המפגשים האלו הוא יצירת 
ויצירת קשר בין  קהילה – לאפשר תקשורת 
האימהות הטריות ביישוב,  במיוחד כשמדובר 
לא  עדיין  והן  לאורנית  הגיעו  שרק  בנשים 

מכירות אף אחת.

אמאל'ה.  על  ידעו  נשים  עוד  אם  אשמח 
הבדידות,  את  מפיגים  הקבועים  המפגשים 
לא  מאוד  בתקופה  טובה  הרגשה  נותנים 
פשוטה וגם מאפשרים לנשים ליצור חברויות 
שבו  תומך  מקום  יוצרים  המפגשים  חדשות. 
ואפשר  חלשות  להיות  ומותר  לקטר,  מותר 

לבקש עזרה".

מבשלות  גם  אתן  הרגשית  התמיכה  מלבד 
לאימהות אחרות? 

לאימהות  עוגות  אפינו  שנים  שמונה  "לפני 
במסגרת אמאל'ה ובאותה תקופה גם בישלנו 
ולנשים שנמצאות בשמירת  ליולדות הטריות 
נשים  של  קבוצה  נוצרה  לשם  מפה  היריון. 
מבשלת  בעיקר  הקבוצה  היום  שמבשלות. 
מסוים...  קושי  עם  שמתמודדות  למשפחות 
לא  בתקופות  למשפחות   מבשלות  אנחנו 
פשוטות - נגיד בתקופות של מחלה ממושכת 
יש  מבני המשפחה.  או של אשפוז של אחד 
נשים מדהימות בקבוצה של המבשלות, ואם 
פוסט  מעלה  אני  מתעייפות,  הן  פעם  מדי 
בבקשה לעזרה וכמות הפניות שאני מקבלת 

מדהימה אותי כל פעם מחדש.

"אני בעצמי לא מבשלת, התפקיד שלי הוא 
לבין  עזרה  שצריכה  המשפחה  בין  לחבר 
דיסקרטיות  על  שומרים  אנחנו  המבשלת. 
זו  היא  שלי  אימא  רבות  ופעמים  מלאה 
המשפחות.  לבית  הבישולים  את  שמעבירה 

תמיכה  קבוצת  גם  נוצרה  לבישולים  בנוסף 
כמו  בסיסיים  מוצרים  ברכישת  שמסייעת 
למשל: בגדים לילדים, ציוד לבית ספר, רכישת 

ספרים וכדומה".

כיצד הבקשות לעזרה מגיעות אלייך? 

מחלקת  דרך  אליי  מגיעים  המקרים  "רוב 
הרווחה, ולפעמים יש גם פניות ישירות. אני גם 
"חיבוק  פרויקט  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת 
מקומי" של עירית ועידית. לדוגמה הגיע אלינו 
מקרה של גבר ערירי שמלבד הארוחות, היה 

זקוק גם לחברה... 

אנשים ביישוב שלנו עוזרים מאוד וזה מה 
שהכי יפה כאן... אני יכולה לדבר במשך שעות 
על הנתינה כאן באורנית. אני מאמינה שנתינה 
היא חלק מהותי בחינוך שמחלחל לבני הנוער 

ואל הקהילה שלנו".

גם  את  ההתנדבות  שמלבד  יודעת  אני 
עזרה  איזו  יש  האם  מלאה  במשרה  עובדת 

שאת בעצמך צריכה? 

"קודם כול אני אוהבת מאוד את מה שאני 
יותר  גדולה  הסיפוק  שתחושת  כך  עושה 
עוד  אם  מאוד  אשמח  אני  בזמן.  מהמחסור 
למפגשים  ויגיעו  אמאל'ה  על  ישמעו  אימהות 
מבחינת  עזרה  לקבל  אשמח  גם  אני  שלנו. 
הלוגיסטיקה של חלוקת האוכל למשפחות... 
עמוס,  שלפעמים  למרות  שאמרתי,  כמו  אבל 

אין תחושה יותר טובה מתחושת הנתינה".

בתנועת  הצופים,  בתנועת  מדובר  אם  בין 
המדריכים  כל  עוז...  בסניף  או  עקיבא  בני 
שראיינתי מסכימים על דבר אחד – הסיפוק 
בתנועה  מהפעילות  שלהם  גדול  הכי  האישי 
הוא כשהם מצליחים לחולל שינוי אצל אחד 

מהחניכים. 

אחראית  י"ב,  כיתה  תלמידת  נחמני,  מיכל 
תחום קהילה בתנועת הצופים:

ספרי לי קצת על התפקיד שלך

"אחראית תחום קהילה הוא תפקיד חדש 
על  אחראית  אני  התפקיד  במסגרת  בצופים. 
אנחנו  כלומר  הקהילה,  עם  שונות  פעילויות 
לבין  השבט  בין  חיבור  ליצור  כדי  פועלים 
שעשינו,  העששיות  מצעד  לדוגמה  הקהילה, 
סוכה  לעשות  מתכננים  אנחנו  פורימון... 
קהילתית וגם חושבים על פעילויות חברתיות 

שמחברות בין דתיים לחילוניים".

מה עשית לפני כן? 

חמש  ליוויתי  וגם  בעצמי  מדריכה  "הייתי 
מדריכות צעירות. המדריכים ואני שמים דגש 
עם  אנשים  ושילוב  השונה  קבלת  על  גדול 
מוגבלויות בתנועה. אנחנו גם שמים דגש על 
פיתוח העצמאות של החניכים, על כך שיהיה 
ומאנשים אחרים. אני  להם אכפת מהסביבה 
על  לטובה  משפיעים  שהצופים  חושבת 
יותר   לעצמאים  אותם  הופכים  הם  הילדים 
ומלמדים אותם לשתף פעולה אחד עם השני“.

מהם האתגרים שלך?

"אחד האתגרים הגדולים בעיני הוא לנתק 
ולעודד  שלהם  מהטלפונים  הילדים  את 
אותםלהיות אחד עם השני, לראות את הטבע, 
קשה  זה  שלהם...  בסביבה  נוכחים  להיות 
ולהתחיל  המשחק  את  לסגור  לילד  להגיד 

לדבר עם חברים שלו".

מה עושה לך טוב בצופים? 

"אני בצופים מכיתה ד' עד י"ב, לא הפסקתי 
משמעותי  הכי  המקום  זה  בעיניי,  מעולם. 
בצופים  התחנכתי.  שבה  הדרך  מבחינת 
נוצרים קשרי חברות עמוקים משום שאנחנו 
ואנחנו  בצבא  כמו  ממש  דברים  עוברים 
לי  עזרו  הצופים  לשני.  אחד  לעזור  לומדים 
לסביבה  מודעות  לפתח  עצמאית,  להיות 
שאני  לדברים  בנוגע  אקטיביסטית  ולהיות 
שצריך  התכונות  בדיוק  אלו   – לשנות  רוצה 
להשריש אצל החניכים, לא רק בצופים אלא 

בכול תנועות הנוער. 

מבחינה  יותר  להם  שקשה  ילדים  יש 
לעזור  מצליחים  המדריכים  וכאשר  חברתית, 
ולהשתלב  למצוא את החוזקות שלהם  להם 
יכולים  המדריכים  לפעמים  בעיניי.  נפלא  זה 
משום  מהמבוגרים  יותר  טוב  זה  את  לעשות 

שהם קרובים אל החניכים מבחינת הגיל“.

המשך בעמוד הבא ←

הילה שרעבי, כיתה י"א, קומונרית בסניף עוז:

ספרי לי קצת על סניף עוז ועל התפקיד שלך

"סניף עוז הוא תנועה שאליה מגיעים ילדים 
מכיתה א' עד כיתה ג'. הסניף הוא מעין הכנה 
בסניף  קומונרית  אני  עקיבא.   בני  לתנועת 
המדריכים  את  להכין  הוא  שלי  והתפקיד 
על  אחראית  להיות  החניכים,  עם  למפגש 
הילדים  וכדומה.  טיולים  לארגן  התקציב, 
שבת  וביום  שלישי  ביום  לסניף  מגיעים 
והמדריכים מעבירים להם פעולות. המדריכים 
לעשות  פעולות  אלו  שבוחרים  אלו  הם 

בהתאם לחזון של התנועה“.

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר?

של  בעיקר  הוא  האתגר  בתנועה,  "אצלנו 
השעה  עד  לומדים  שהם  משום  המדריכים 
חמש והם צריכים לשלב את הלימודים שלהם 
פעילויות  להכנת  מקדישים  שהם  הזמן  עם 

לילדים הקטנים וזה לא פשוט“.

מה עושה לך טוב באופן אישי? 

לי טוב הם אינטליגנטים,  "החניכים עושים 
יש  הספר  בבית  לפעמים  ואוהבים.  חכמים 
אפשר  בתנועה  וכאן  שמתפספסים  ילדים 
שאנחנו  חשוב  וזה  הילדים  לכול  לב  לשים 

המדריכים יכולים להגיע לאותם חניכים“.

בני  בתנועת  מדריך  י"א,  כיתה  גלבוע,  עומר 
עקיבא:

ספר לי קצת על התפקיד שלך

ז'.  מכיתה  חניכים  כרגע  מדריך  "אני 
ופעילויות  משחקים  בין  משלב  אני  בפעולות 
גם  אני  וחזון התנועה.  לבין ערכים  חווייתיות, 
דברים  שלי  החניכים  את  ללמד  משתדל 

חדשים שהם לא יודעים." 

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר? 

ומשהו   20 שיש  הוא  שלי  הגדול  "האתגר 
הפעילות  את  למצוא  וקשה  ובנות  בנים 
שמחים  יהיו  שכולם  כולם...  את  שתתפוס 
את  לחזק  הוא  נוסף  אתגר  רצון.  ושבעי 
הילדים שזקוקים לחיזוק – לתת להם תנופה 

כדי שהם יצליחו להשתלב בקבוצה”.

מה עושה לך טוב באופן אישי?

חניך  פשוט  הוא  טוב  לי  שעושה  "מה 
שמוקיר תודה. הרבה פעמים חניכים לוקחים 
המדריכים  שאנחנו  מה  את  מאליו  כמובן 
בא  פתאום  כשחניך  אז  בשבילם,  עושים 
כל  את  שווה  זה   – תודה  ואומר  ומעריך 
ההשקעה. גם לראות חניכים שבהתחלה היה 
טוב  יותר  במצב  הם  ועכשיו  קשה  להם 
מבחינה חברתית או בלימודים, זה גם עושה 

לי ממש טוב“.

בסיירת ההורים של אורנית שפועלת כבר 
12 ל-16 הורים  בין  יש בממוצע  יותר מעשור, 
מתנדבים, אשר בסופי שבוע, במקום לצפות 
לסייר  בוחרים  חברים,  לארח  או  בטלוויזיה 
בני  של  המפגש  ובמקומות  הציבוריים  בגנים 
הנוער. מטרת הסיורים היא בראש ובראשונה 
לשמור על ביטחונם של הנערים והנערות, אך 
ועל  השקט  על  גם  שומרת  הסיירת  במקביל 

השלווה של השכנים. 

בראיון עם נירה שרעבי שניהלה את סיירת 
היא  האחרונות,  השנים  בארבעת  ההורים 

מסבירה על פעילות הסיירת. 

אחרי כל כך הרבה שנים בסיירת הורים, מהו 
לדעתך היתרון הגדול ביותר של הסיירת?

ששומרת  בשטח  נוכחות  יוצרת  "הסיירת 
על ביטחונם של הילדים ולפעמים גם מונעת 
מהם "לעשות שטויות". הנוכחות שלנו מאזנת 
שיש  מבינים  שהם  משום  הנוער  בני  את 

מישהו שאיכפת לו ורוצה לשמור עליהם. 

בני הנוער   - גורם מרתיע  גם  היא  הסיירת 

לא יעשו דברים אסורים כשיש נוכחות הורית 
בשטח. בעיניי, המטרה העיקרית של הסיירת 
אחראי  מבוגר  שיש  יראו  שהילדים  היא 
שאפשר לדבר איתו בחופשיות משום שהוא 
רצון  מתוך  אלא  שיפוטי  ממקום  מגיע  לא 
מרגישים  נוער  בני  פתוחה.  תקשורת  לקיים 
מספרים  הם  ולפעמים  האכפתיות  את 
למתנדבים דברים שהם לא מספרים להורים 

שלהם“.

כשיש  להתלונן  אוהבים  נוער  בני  פניו  על 
פני  את  מקבלים  הם  איך  הורים,  של  פיקוח 

המתנדבים? 

פנים  בסבר  אותנו  מקבלים  הנוער  "בני 
כוח  לא  שאנחנו  יודעים  שהם  משום  יפות, 
אכיפה, אלא נמצאים במקומות הבילוי שלהם 
ילד  היה מקרה של  ולעזור. למשל,  להגן  כדי 
שלו  והחברים  שבוע  סוף  בכול  שהשתכר 
כלומר,  הסיירת.  למתנדבי  כך  על  סיפרו 
ושהילד  בסדר  לא  שמשהו  הבינו  החברים 

זועק לעזרה והם הרגישו בנוח לספר לנו. 
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שהנער  לוודא  כדי  המצב,  על  דיווחנו  אנחנו 
מקבל את העזרה שהוא צריך."  

האם המתנדבים עוברים הכנה?

מספר  עשינו  השנים  במשך  כן,  "בהחלט 
פסיכולוגית  עם  שיחות  היו   - השתלמויות 
ויש  מקרבת"  "תקשורת  על  שהסבירה 
הרצאות שמסבירות מה קורה עם הנוער של 
ימינו, מה מניע אותם, איך צריך לגשת אליהם 
כדי שלא יהיה 'חשדניסקים' וכדומה. כמו כן, 
של  גיבוש  מפגש  עושים  אנחנו  בשנה  פעם 
הסיירת כדי שכול המתנדבים יכירו אחד את 

השני".

יש תופעות מיוחדות שמאפיינות את היישוב?

"אני חושבת שיש כאן אחלה של נוער, אבל 
ההשתוללות  לפעמים  אחר,  מקום  בכול  כמו 
או פריקת העול מובילות לוונדליזם כמו למשל 
מאמינה  אני  שעשועים.  בגן  מתקנים  הריסת 
לילדים  שהתפקיד של ההורים הוא להסביר 
במקומות  להתנהג  צריך  כיצד  שלהם 

ציבוריים."

"הילדים זקוקים למבוגר אחראי, הם נהנים 
אנחנו  לנו.  מחכים  ואפילו  שלנו  מהביקורים 
עם  או  עוגיות  עם  להגיע  משתדלים  תמיד 
גם  דואגים  אנחנו  ובחורף  אחר  מתוק  משהו 
שהסיירת  חושבת  אני  חם.  תה  עם  לתרמוס 
נמצא  שמישהו  תחושה  הנוער  לבני  נותנת 
נחשון,  דקלה  אומרת  להם."  ודואג  איתם 

מתנדבת בסיירת כבר 6 שנים.

מדוע החלטת להתנדב דווקא בסיירת הורים? 

בפעם  שמעתי  כאשר  מצחיק:  סיפור  "זה 
הראשונה על סיירת הורים, חשבתי שמדובר 
על עזרה ראשונה לילדים ולבני נוער שנפצעו 
חולים.  לבית  ולפנות  במקום  לסייע  כלומר 
חשבתי  הרפואה  מעולם  באה  שאני  מכיוון 

סיירת הורים - המשך
שההתנדבות הזו תתאים לי. אחר כך התברר 
שבוע,  בסופי  בגינות  בסיורים  שמדובר  לי 
החלטתי להתנדב משום שאני מאמינה שזה 
מישהו  שיש  ידעו  הנוער  שבני  מאוד  חשוב 

שנמצא בחוץ בלילה כדי לשמור עליהם". 

האחרונות  בשנים  קרו  לדעתך  שינויים  אלו 
מבחינת הסיירת? 

מאוד,  עמוסות  היו  "פעם המשמרות שלנו 
בני  ברחובות.  נוער  בני  פחות  יש  היום  ואילו 
הנוער ממשיכים להתמודד עם אותם אתגרים 
רק שהיום המפגשים הם יותר בתוך הבתים 
ההורים  של  יותר  הוא  הנעשה  על  והפיקוח 
והתפקיד של  בסיירת  עצמם. התפקיד שלנו 
עם  קורה  מה  לדעת  הוא  בבית  ההורים 
הילדים שלנו בין אם הם מבלים בתוך הבית 

או בחוץ. 

קהילתי,  לחוסן  ביטוי  היא  הורים  סיירת 
לבני  המשדר  ואכפתי  רגיש  חברתי  למרקם 
רואים!  שמבוגריו  ביישוב  גדלים  "אתם  נוער: 
אכפת!".  למבוגריו  אשר  ביישוב  גדלים  אתם 
ביישוב  גדלים  "אתם  פחות:  לא  וחשוב 
התנהגות  לכל  לב  לשים  מסוגלים  שמבוגריו 
להפסקתה".  בנחישות  ולפעול  מקובלת  לא 
ללא  'עיר  הלאומי  הפרויקט  ראש  שחר,  דני 

אלימות'. 

סיירת
הורים

כי אכפת לנו

במטאפורת  משתמשת  סולי  שיטת    •
העולם  את  להמחיש  כדי  הפנימית  הסוללה 

הרגשי והחברתי לילדים ומבוגרים.

"שריר"  את  במיוחד  מחזקת  השיטה     •
על  לחשוב  לנו  מאפשרת   – האמפתיה 
אומרים  שאנחנו  לדברים  שיש  ההשפעה 

ועושים על אחרים (וגם על עצמנו).

מצבים  עם  מתמודדים  כולנו  אלה  בימים 
שמרוקנים לנו את הסוללות, כל אחד מזווית 
הגעגועים,  השעמום,  השיגרה,  חוסר  אחרת: 
ההתכנסות  בנוסף,  ועוד.  הכלכלי  המתח 
בני  כל  של  הממושכת  והשהייה  בבתים 

המשפחה יחד יוצרים מצבי לחץ נפיצים.

האווירה המשפחתית היא "האופי" הייחודי 
אופן  על  ומשפיעה  המשפחה  של 
בני המשפחה, הדברים  כל  ההתמודדות של 

שמאפיינים את המשפחה ואת איך שהדברים 
מתנהלים בה.

אווירה  היא  "מטעינה"  משפחתית  אווירה 
הבעה  מעודדת  תומכת,  בטחון,  המשרה 
היא  וקבלה.  חום  אהבה,  משדרת  רגשית 
ביכולותיהם,  להאמין  לילדים  מאפשרת 
חדשים  בדברים  התנסויות  מעודדת 
ומאפשרת פתרון קונפליקטים וחילוקי דיעות 

באופן מכבד.
על  שומרת  מטעינה  משפחתית  אווירה 

תחושת מסוגלות וחוסן במצבי משבר.
איך אפשר ליצור אווירה משפחתית מטעינה 

בימים אלה ובכלל? 

ומובנה  קבוע  יום  סדר  לבנות  מנסים   .1
שמותאם לימים אלה. זה מונע תחושת כאוס, 
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(הילדים  ציפיות  תיאום  ויוצר  סדר  עושה 
פחות   יש  ואז  מתבצע  דבר  כל  מתי  יודעים 
ויכוחים ומריבות). זה חשוב גם ליום שאחרי, 

שלא יהיה לילדים משבר חזרה ללימודים...
פעילויות  היום  בסדר  לשלב  חשוב    .2
לנו  וגורמות  אותנו  שמשמחות  מטעינות 
סרטים,  יצירה,  ספורט,  כמו:  טוב  להרגיש 
שמטעין  שדבר  לזכור  חשוב  וכו'.  ריקודים 
(אחד  אחר  מישהו  מטעין  בהכרח  לא  אותנו 
למשל אוהב לעשות ספורט ואחר ממש סובל 
כשהוא עושה ספורט) אז לדאוג שלכל אחד 

תהיה את ההטענה שלו.
 – ומשחררות  מרגיעות  פעילויות  לשלב     .3
נשימות,  רגועה,  למוסיקה  האזנה  הרפיות, 

תרגילי יוגה, ריצה, קפיצה בטרמפולינה וכו'.
הקשרים  לחיזוק  המצב  את  מנצלים    .4
לכל  אישית  התייחסות  למתן  המשפחתיים, 
וגילוי  לב   אל  מלב  ,לשיחות  בנפרד  ילד 
אישית  הטענה  של  דקות   10  – התענינות 
יומית יכולות לעשות הבדל גדול במצב הרגשי.

5.    שומרים על אופטימיות וזוכרים שמדובר 
במצב זמני גם אם לא ידוע כמה זמן זה ייקח. 
שאחרי:  ליום  תכניות  יחד  לעשות  אפשר 
לדמיין, לתכנן ולפנטז יחד לאן נטוס, לאן נצא 
לבלות, את מי נבקר? ואם עושים את זה יחד 
חוויה  יוצרים  עצומות  בעיניים  בשכיבה 

משפחתית נפלאה.
6.     בודקים כל יום את מצב הסוללה של בני 
זוכים  - כשאנחנו משתפים אנחנו  המשפחה 
עם  לבד  נשארים  ולא  מטעינה  לתמיכה 

הטענה בימי קורונה ובכלל

סולי הסוללה שמטעינה את הנשמה - סיגל אלבז

משמש  ההורים  מצד  רגשי  שיתוף  הדברים. 
מודל לילדים ומעודד שיתוף גם מצידם. חשוב 
ומצד  וכן מצד אחד  אותנטי  יהיה  שהשיתוף 
על  תעמיס  שלא  שקולה  בצורה  ייעשה  שני 

הילדים ולא תעורר חרדות.
מטעינה   התנהגות  ומחזקים  מעודדים    .7
של  משימות  הכוללים  אתגרים-  באמצעות 
ופרגון.  עזרה  אחריות,  לקיחת  התחשבות, 
(אתגרים להדפסה באתר של סולי) והעומדים 

באתגר זוכים בפרסים
8.    מתעדים את המצב – מייצרים לימי הסגר 
ואת  היסטורית שמעלה את ערכם  משמעות 
(קובץ  להירואית  היומיומית  ההתמודדות 

לתיעוד נמצא באתר).
חדשים  ואתגרים  טקסים  מאמצים   .9
למשל:  למשפחה  טובות  אנרגיות  שמכניסים 
מבני  אחד  לכל  מחמאה  נותנים  בוקר  כל 
תודה  באמירת  היום  את  סוגרים  המשפחה,, 
שעשו  הקטנים  הדברים  על  המשפחה  לבני 

למעננו במשך היום.
המורחבת  סוללות במשפחה  מטעינים     .10
ובסביבה – שולחים הודעות טקסט מטעינות 
הכיתה,  או  מהגן  ולחברים  וסבתא  לסבא 
בדואר  ושולחים  מטעינים  מכתבים  כותבים 
בהפתעה ועורכים מפגשי משחק דרך שיחות 
וידאו – אפשר לשחק כמעט בכל משחק שיש 

לשני הצדדים. 

והכי חשוב לזכור שהטענת סוללות זו דרך 
חיים וכשאנחנו מטעינים, אנחנו נטענים!
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ברטל,  ניר  את  שאלתי  הראיון  בתחילת 
התמונה  בעיניו  מהי  אורנית,  מועצת  ראש 
ניר  האחרונה.  התקופה  את  מסמלת  שהכי 
בתי  של  פניה  על  הרחב  "החיוך  ואמר:  חייך 
כשהגננת שלה הגיעה בהפתעה לבקר אותנו 
בבית עם ערכה מיוחדת ליום העצמאות... בני 
הנוער המדהימים שהגיעו כדי לעזור בהכנת 
לוד.  בעיר  נזקקות  למשפחות  מזון  ארגזי 
במרפסות  לרקוד  שיצאו  התושבים 
כשמשאית המימונה עברה ברחוב... יש כל כך 

הרבה תמונות יפות“.

באחת  התרחש  ברטל  עם  הראיון 
יום  (לפני  ביותר  העמוסות  התקופות 
העצמאות ושבוע לפני פתיחת בתי הספר) - 
דופן,  יוצאת  עצמאות  יום  חגיגת  תכנון  לצד 
של  לפעילות  לחזרה  ההיערכות  גם  נכנסה 
מסגרות החינוך. למרות העומס הרב, לניר היה 
מרגיש  "אני  הפגישה.  את  לקיים  חשוב 
תקופה  של  בתחילתה  נמצאים  שאנחנו 
וחשוב   לשגרה,  חזרה  של  תקופה  חדשה, 
שכל הדברים המדהימים שקרו כאן ב"תקופת  
החזרה  במהלך  ישכחו  לא   – הקורונה" 
ההזדמנות  את  לנצל  גם  רוצה  אני  לפעילות. 
ובעיקר  עכשיו  עד  באורנית  קרה  מה  ולספר 
כדי להוקיר תודה לכול התושבים המדהימים 
שלנו שהקלו את ההתמודדות עם התקופה 

המאתגרת הזו“.

על העזרה של התושבים,  מדבר  כשאתה 
לאלו מעשים אתה מתכוון? 

בתוך  הדבקות  בכלל  לנו  היו  לא  כל,  "קודם 
אבל  חולים  חמישה  לנו  היו  שלנו.  הקהילה 
כולם נדבקו מחוץ לאורנית. זה אומר שתושבי 
ההנחיות  ועל  הכללים  על  הקפידו  אורנית 
גדולה  כבוד  תעודת  וזאת  מרשימה,  בצורה 

מאוד לנו. 
מצבי חירום הם מצבים ששופכים אור גם על 
הקהילה.  של  החוזקות  על  וגם  החולשות 

כמה  עד  הראתה  הקורונה  תקופת  אצלנו, 
לסייע.  ורוצה  מגובשת  חזקה,  היא  הקהילה 
מכל  תושבים  של  מדהימה  התנדבות  הייתה 
הגילאים החל מבני נוער שעזרו בחלוקת מזון 
ולתושבות שנענו לכול בקשת  ועד לתושבים 
עזרה משכן או משכנה. מלבד הדאגה לתושבי 
היישוב, ביום אחד נאספו שישים ארגזי מנות 

שהועברו למשפחות נזקקות בעיר לוד. 

במלוא  התגלתה  שלנו  החינוך  מערכת  גם 
ובתיכון  היסודיים  הספר  בבתי  בגנים,  כוחה; 
המורים  הגננות,  של  התגייסות  הייתה 
הצוות  אנשי  ושאר  המנהלות  והמורות, 
להמשיך  כל,  קודם  הייתה,  המטרה  החינוכי. 
לשמור על רציפות הקשר עם הילדים ועם בני 
לעבור  הייתה  השנייה  והמטרה  הנוער 
ללמידה וירטואלית. היו מורות שעבדו, כמעט 
את  להכין  כדי  בלילה  שתיים  עד  יום,  כל 
החומרים ללמידה דרך הזום. והיו גננות שחגגו 
הקטנים...  לילדים  וירטואליים  הולדת  ימי 
על  מרגשים  סרטונים  הרבה  כך  כל  קיבלתי 

שפע הפעילויות החינוכיות שנעשו ביישוב“.

שאנחנו  הבנת  שבו  הרגע  את  זוכר  אתה 
כיישוב עומדים להתמודד עם אירוע היסטורי 

יוצא דופן? 
לפני  מרץ,  "ביום חמישי בשבוע הראשון של 
שפורסמה ההנחיה הראשונה בנוגע להגבלת 
ההתקהלות ל-5,000 איש, הרגשתי שמשהו 
בו.  לזלזל  לנו  ושאסור  לקרות  עומד  גדול 
שנותרו  בפייסבוק  פרסמנו  עוד  בבוקר 
ישובית,  פורים  למסיבת  בודדים  כרטיסים 
ביום  המסיבה.  את  ביטלנו  כבר  ובצוהריים 

ראשון שאחריו, כינסתי לישיבת היערכות את 
כל מנהלי המחלקות במועצה. ידעתי שהדבר 
ככול  למנוע  הוא  לעשות  שצריך  הראשון 
בנוסף  לאורנית.  הנגיף  כניסת  את  האפשר 
נערכנו לאשפוז ביתי במקרה הצורך. מבחינתי 
היינו בתחילתה של מלחמה וכמו בקרב, צריך 
מענים  ולתת  המצב  את  להעריך  פעם  כל 
לדאוג  צריכים  שאנחנו  הבנתי  מתאימים. 
לתקציבים  או  לעזרה  לחכות  ולא  לעצמינו 
מבחוץ. לצד הפעילויות לשמירה על אורנית, 
היה לי חשוב לשמור על גמישות ועל התאמה 

לצרכים הספציפיים של תושבי היישוב“.

גם האזרחים הוותיקים של אורנית שנכנסו 
לבידוד משפחתי וחברתי, קיבלו מענה מהיר 
אחד  אף  לפספס  לא  "כדי  שלהם:  לצרכים 
טלפונים  חמ"ל  פתחנו  הוותיקים,  מאזרחים 
והצלחנו לבצע מעל לשמונה מאות טלפונים. 
שאנחנו  שהתפלאו  ותיקים  אזרחים  היו 
ותיקים  אזרחים  והיו  אליהם  מתקשרים 
או  תרופות  רכישת  מבחינת  עזרה  שביקשו 
שלושים  של  רשימה  גיבשנו  מזון.  מצרכי 
חמה,  לארוחה  שזקוקים  וותיקים  אזרחים 
בשיתוף  הרווחה  מחלקת  בשבוע.  פעמיים 
פעולה עם "חיבוק מקומי" ועם עוד מתנדבים 
כמו  לבקשות האלו.  גם  להיענות  – הצליחה 
מאתיים  מעל  וותיקים  לאזרחים  חילקנו  כן, 

ערכות מיוחדות לשמירה על כושר“.

ומה מבחינת החנויות שבמרכז המסחרי? 
"אני מודע לנזק הרב שנגרם לחלק מהעסקים 
השלטון  מרכז  עם  בשיתוף  ולכן  המקומיים, 
לחנויות  בארנונה  לסייע  החלטנו  המקומי 
מחלקת  באמצעות  מהקורונה.  שנפגעו 
גם  לסייע  משתדלים  אנחנו  הרווחה, 
למשפחות שנקלעו למצוקה כלכלית בעקבות 

אובדן או פגיעה בפרנסה.

מועצת אורנית לא הזניחה גם את פעילויות 
ספרים  החלפת  לצד  והפנאי.  התרבות 
ערוץ  גם  נפתח  נוספות,  ושליחויות  באימייל 
אנחנו  ביום,  "פעמיים  מקומי.  שידורים 
לסייע  שיכולים  והרצאות  שיעורים  משדרים 
פילאטיס,  שיעורי  למשל;  כמו  לתושבים 

המשפחה,  לכלכלת  שקשורות  הרצאות 
תזונה נכונה וכדומה. את השיעורים מעבירים 
זו  מאורנית.  תושבי  שהם  מקצוע  אנשי 
למומחים  במה  לתת  גם  נהדרת  הזדמנות 
התושבים  את  להעשיר  וגם  מקצועיים, 

שנמצאים בבידוד חברתי.

עם  משאית  ארגנו  המימונה,  בחגיגות 
ותעשה  התושבים  בין  שתסתובב  מוסיקה 
להם שמח. לאור ההתרגשות הרבה, החלטנו 
שיסתובבו  רכבים  יהיו  העצמאות  ביום  שגם 
ויחלקו  מוסיקה  ישמיעו  הרחובות,  בין 

ארטיקים לילדים.

גם  נפתחה  לרדאר  בשקט בשקט, מתחת 
המיוחד  החינוך  כדי שתלמידי  ליער,  הכניסה 
שהות  אחרי  בטבע  ולהירגע  להנות  יוכלו 
ארוכה בבתים. "עשינו ככול יכולתנו כדי לעזור 
לקהילה שלנו והקהילה בתמורה עשתה ככול 
יכולתה כדי לעזור לנו לשמור אחד על השני 

ולשמור על השגרה. 

להודות  הזדמנות  היא  הזו  הכתבה  עבורי 
לאנשי ההוראה ולכול המתנדבים והמתנדבות 
על העזרה הרבה שהם נתנו לנו. אני רוצה גם 
להודות לתושבים על רמת האמון הגבוהה, על 
כך שהם עוקבים אחרי ההוראות (שמשתנות 
בזכות  להן.  ונשמעים  יום)  בכל  כמעט 
מוגנת  אורנית  על  לשמור  הצלחנו  התושבים 
נמשיך  החדשה,  בשגרה  שגם  מקווה  ואני 
ההדדית  הערבות  ועל  הבריאות  על  לשמור 

הנפלאה שהתגלתה במלוא עוצמתה“. 

כבר  מחבק  בקשר  בתיה  וסבתא  "אני 
שנתיים. מאז שאמי נפטרה, אני מרגישה צורך 
לעשות טוב למישהו אחר ובכך להמשיך את 
שזקוק  למישהו  להגיע  חשוב  לי  היה  דרכה. 
ולחום. הרווח הוא  לב, להתייחסות  לתשומת 
ומעשירה  מרתקת  שבתיה  משום  שלי  כולו 
אותי. אני מקבלת ממנה לא פחות ממה שאני 
באה  אני  ללב.  לי  נכנסה  פשוט  נותנת...היא 
את  מכירה  היא  בשבוע,  פעם  אותה  לבקר 
לארוחת  אצלנו  והתארחה  שלי  המשפחה 

ערב” - לורט, מתנדבת מחבקת.

מאוד  מאוד  ואני  שלי  החברה  היא  "לורט 
נהנית ממנה. יש ביננו כימיה טובה. לורט באה 
אלי כמעט כל שבוע, וכשהיא לא מגיעה היא 
מצלצלת. אנחנו מדברות, משתפות בחוויות. 
לה  יש  שלה...  המשפחה  את  אוהבת  אני 
משפחה כל כך יפה. בשבוע שעבר בילינו יחד 
תיארתי  לא  המקומי.  החיבוק  של  בערב 
נהניתי  שנהניתי.  כפי  שאיהנה  לעצמי 
 - אחד  במפגש  דורות  כמה  של  מהשילוב 
מחבקות  אבות,  אימהות,  חמש,  בני  ילדים 
יפה  ואנחנו המחובקות. האירוע היה מאורגן 
במועדון:  יום  כל  לראות  רגילות  אנחנו  מאוד. 
היה  המפגש  ולכן  מבוגרים,  ואנשים  מחלות 
להרגיש  לי  נותן  ה"חיבוק"  בכלל  מרענן. 

חשובה“ - בתיה. 

"חיבוק מקומי" הוא מיזם קהילתי שהוקם 
ואירית  שגיא  עידית  ידי  על   2017 בספטמבר 
המיזם  של  המטרה  הישוב.  תושבות  עציון, 
יד  להושיט  בקהילה,  אנשים  בין  לחבר  היא 
מסייעת ולב אוהב, בדגש על העמקת החיבור 

הבין-דורי. 

המתנדבת  או  המתנדב  בשבוע,  פעם 
נפגשים עם אחד מהאזרחים הוותיקים. מעת 
לעת וכחלק מהחוויה הקהילתית, מתקיימים 
המחבקים  לקהילת  וגיבוש  הכרות  מפגשי 

והמחובקים.

מנצחים את המגיפה של המאה ה-21
ומעלה   75 מבני   42% הלמ"ס,  נתוני  לפי 
החוקרים  בדידות.  על  מדווחים  בישראל 
מדברים על הבדידות כעל המגפה של המאה 
ה-21, כאשר ידוע שתחושת הבדידות גורמת 
לדיכאון ומובילה להאצת תהליכי ההזדקנות.

המיזם נולד מתוך ההבנה שלקהילה בכלל, 
לשנות  כוח  יש  בפרט,  אורנית  ולקהילת 
בני  של  החיים  איכות  על  לטובה  ולהשפיע 

הגיל השלישי.

מחבקים ומחבקות בכול הגילאים
ולבנות  לבני  נועד  המיזם  ובראשונה,  בראש 
בדידות,  בהפגת  המעוניינים  השלישי  הגיל 
לנשים  גם  התרחב  הוא  הזמן  עם  אולם 
וצורך  רצון  שהביעו  יותר  צעירים  בגילאים 

בחברה.

והמחבקות  המחבקים  של  הגילים  טווח 
והמתנדבות  המתנדבים  (בקבוצת  רחב  הוא 
של אורנית יש בחורה בת 25 וגם בחורה בת 
לעידית  מיוזמתם  פנו  המתנדבים  כל   .(70
לזולת  לעזור  רצונם  את  והביעו  ולאירית 

ולבנות קהילה מיטיבה יותר. 

ומספר  מחבקים  כ-20  משתתפים  במיזם 
המחובקים עומד על 12.

המחבק.ת  בין  ה"שידוך"  שלב  לאחר 
למחובק.ת, מתנהל קשר ישיר בין השניים על 

פי צרכים ספציפיים. 

יחד,  בהליכה  הצמדים  את  לראות  אפשר 
יום  בשיחה שבועית, בארוחת שבת, בחגיגת 
הולדת, באפייה ובבישול משותף... כל פעילות 
שמביאה לתחושת אכפתיות, דאגה ומשמעות 

לזולת – היא פעילות מבורכת.

חיבוקים, חיבורים ואירועים
מפגשי "זיכרון בסלון" בבית משפחת שמש, 
התקיימו בישוב בעקבות חיבור בין מתנדבת 
במיזם לבין שורדת שואה שסיפרה לראשונה 
של  "הבית  גן  ילדי  עם  החיבור  סיפורה.  את 
פיסטוק" התחזק וחיזק את הקשר הבין- דורי. 
הרצאות ושיחות בנושאים שונים במועדון גיל 
הקבוצה  חברות  ידי  על  התקיימו  הזהב 
נערכו  כן,  כמו  בקהילה.  נוספים  ואנשים 

מסיבות חג כמו חנוכה ופורים ועוד. 

הייתה שותפה  גם  מקומי"  "חיבוק  קבוצת 
לערב הוקרה לחברי וחברות מועדון גיל הזהב. 

החיבוק  קבוצת  מסייעת  הצורך  במידת 
בכל  או  כלכלית  בתמיכה  ביישוב,  בהסעות 
צורך אחר. במידה והחיבור אינו "עובד", נעשה 

ניסיון לחיבור חדש עם מחבק.ת אחר.ת.

מתקיימים  חווייתיים  קבוצתיים  מפגשים 
ומונחים  המחבקות  בבתי  פעם  מדי 
בהתנדבות על ידי אנשים מהקהילה (קסמים, 

פעילות במגע, שירה ונגינה ועוד).

של  ראשון  למפגש  התלוויתי  "לאחרונה 
מחבקת ומחובק. המפגש היה כל כך מרגש, 

 - הרב  האנושי  הצורך  לי  התחוור  שוב  כי 
בחברה, בשיחה, בהתעניינות ובשייכות. אגב, 
למחובק.  והן  למחבק  הן  הדדי  הוא  הצורך 
ומבקש  קשר  יוצר  שמישהו  פעם  בכל 
עד  מבינה  אני  המחבקת,  לקבוצה  להצטרף 
משל  פחותה  לא  לנותן  התרומה  כמה 

המקבל“ - אירית עציון.

"מעבר לקשרים הבין אישיים שנרקמו וללב 
מעט  כמה  לגלות  אותי  מדהים  שהתרחב, 
לו  ולגרום  אחר  מישהו  לשמח  כדי  נדרש 
להרגיש שייך ואיזו ברכה טמונה בחיבור הבין 

דורי" - עידית שגיא. 

אינם  והמחבקים  המחבקות  שמות  הערה: 
מי  של  ששמם  החשש  בשל  בכתבה,  מוזכרים 
וההערכה  התודה  אך  חיסיון,  ובשל  יישמט  מהם 
הרבה היא לכל אחד ואחת מהם על עשייה ברוכה 
ושקטה לאורך זמן, מתוך יוזמה ומחויבות אישית. 

בלעדיהן ובלעדיהם המיזם לא היה מתקיים.

חיבוק  לקבל  או  למיזם  להצטרף  למעוניינים 
מאיתנו - אפשר ליצור קשר:

אירית עציון: 050-6283656
עידית שגיא: 054-7740761

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
אותה שכנה החליטה  אוכל?'  בלי  עכשיו 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר. היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
אוכל  שמים  מלבדנו  אנשים  שעוד 

במקרר". 

את  אשתו  עם  שהקים  עשור,  יהודה 
בגדים,  שמעניק  החסדים  גמילות  מיזם 
אוכל והשאלת ציוד לכול מי שזקוק - גם 
על  מספר   – לה  מחוצה  וגם  באורנית 

הימים הראשונים של המיזם. 

החנות  את  מכירים  ביישוב  כולם 
כיצד  יודעים  לא  רובנו  אבל  פורטונה, 

המיזם התחיל.

"המחלוקת היחידה ביני לבין אשתי היא 
זוכר  אני  המיזם...  של  להתחלה  בנוגע 
שלפני שלושים שנה, נהגנו לערוך ארוחה 
הגפן.  ברחוב  הקהילה  כל  של  משותפת 
מביאים  היינו  והכיסאות  השולחנות  את 
הארוחות  באחת  באלקנה.  מהגמ"ח 
שלנו  למה  'תגידו  שלי:  לחברים  אמרתי 
אפשרות  תהייה  לא  באורנית,  כאן 
'מי  שאל:  החברים  אחד  ציוד?'  להשאיל 
ואני  כזה?'  דבר  להרים  מוכן  יהיה 
מוכן  שהוא  הודיע  אחר  שכן  התנדבתי. 
הציוד.  לאחסנת  שלו  החנייה  את  לנדב 
ושולחנות  כיסאות  קנינו  כסף,  אספנו 
מי   - שרה'   ב'יד  כמו  נוהל  על  והחלטנו 
שלוקח ציוד משאיר פיקדון. רוב האנשים 
את  תורמים  הציוד  את  שמחזירים 
הזה  הפיקדון  ממנו.  חלק  או  הפיקדון 

משמש לדברים אחרים כמו למשל רכישת 
מזון לנזקקים".

ומהי הגרסה של אשתך? 
"אשתי מספרת שהגמ"ח התחיל דווקא 
נזקקות.  למשפחות  האוכל  ממשלוחי 
תקופה  באותה  הייתה  שלי  הבת 
מהגננת  שמעה  ואשתי  בצהרונית 
שהאוכל שנשאר בסוף היום - נזרק לפח. 
אשתי אמרה לגננת: 'תקשיבי באורנית יש 
אפשר  אולי  רעבות,  משפחות  שתי 
להעביר להן את האוכל? הגננת הסכימה 
מקרר,  קנינו  האוכל.  את  תיקח  שאשתי 
שמנו אותו מוסתר בחצר שלנו ועם סיוע 
מילאנו את המקרר באוכל  של מתנדבים 

ואנשים התחילו להגיע ולקחת."

אוכל  לקחת  זוג  בני  הגיעו  אחד,  "יום 
אחת  ריק.  היה  שבחצר  והמקרר 
מהשכנות שלי שמעה את האישה אומרת 
נעשה  מה  במקרר,  כלום  'אין  לבעלה: 
עכשיו בלי אוכל?'. אותה שכנה החליטה 
ולשים  שונים  מאכלים  בעצמה  לבשל 
במקרר, היא גם ביקשה מהשכנות שיעזרו 
לב  שמנו  לאט  לאט,  הבישולים...  עם  לה 
שעוד אנשים מלבדנו שמים אוכל במקרר 

- וכך מיזם חלוקת האוכל התחיל." 

והחנות פורטונה?

חבילות  גם  לקבל  התחלנו  הזמן  "עם 
מקום  לנו  היה  לא  שאז  ומשום  בגדים, 
בתים,  שבונים  מאנשים  ביקשנו  משלנו, 
עד  כמחסן  שלהם  במקלט  להשתמש 

שהבנייה תסתיים. בתמורה היינו שומרים 
על המגרש מפני גניבות. המתנדבות הגיעו 
מכן  ולאחר  הבגדים  את  וקיפלו  למקלט 
מקומות  מיני  לכול  הבגדים  את  שלחנו 
גם  שלחנו  הבגדים  עם  ולפעמים  בארץ, 
אוכל. יום אחד התברר לנו שמישהו מוכר 
שהבגדים  ומכיוון  שקבלנו,  הבגדים  את 
נועדו לתרומה, החלטנו שגם אנחנו נמכור 
עוד  לקנות  כדי  בכסף  ונשתמש  בגדים 

דברים.  

ילדה  פטירת  של  האסון  קרה  ואז 
שמה  את  להנציח  רצינו  מהיישוב. 
בתוך  חנות  מעין  של  פתיחה  באמצעות 
בגדים  מכרנו  המסחרי.  במרכז  קונטיינר 
ובכסף קנינו מזון וחילקנו אותו. עוד ועוד 
נוער,  בני  ילדים,   - הצטרפו  מתנדבים 

ומבוגרים, דתיים וחילוניים... 

ילקוט  מאיתנו  לקחה  מישהי  אחד  יום 
לבת שלה. כשהילדה הגיעה לבית הספר 
עם התיק, אחד מהילדים זיהה את התיק 
לצחוק  התחילו  בכיתה  והילדים  שלו 
הלכתי  הסיפור,  את  כששמעתי  עליה. 
לכיתה משום שרציתי להסביר על מעשה 
ואמרתי  רעיון  לי  הבריק  ופתאום  החסד 
התיק  את  קנתה  שלה  שאימא  לילדים 
מהחנות שלנו שהיא חנות יד שנייה שגם 
של  הרעיון  נולד  כך  לנזקקים...  תורמת 

חנות יד-שנייה". 

והשם פורטונה? 

לוי  לימור  ידי  על  ניתן  פורטונה  "השם 
המתנדבת שלנו. במושב שלה גרה אישה 
מבוגרת בשם פורטונה, ולדברי לימור היה 
לקרוא  לכן החלטנו  בחיים,  גדול  מזל  לה 
לחנות כך. היום אני יו"ר המיזם בהתנדבות 
בחצי  שעובדת  אחת  פקידה  רק  לנו  ויש 
כבר  היא  פורטונה  בתשלום.  משרה 
ל-30  מזון  מחלקים  אנחנו   - אימפריה 
לעזור  גם  והצלחנו  באורנית,  משפחות 
באמצעות  מחובות  לצאת  לאנשים 

שמומחה  דין  עורך  של  סיוע  הלוואות, 
במקרה  מגשר  של  ליווי  לפועל,  בהוצאה 
של גירושים ועוד. הכול נעשה בהתנדבות. 
"בחגים אנחנו מחלקים כ-900 חבילות 
שמשפחות  משום  משפחות  ל-300  מזון 
כפולות.  חבילות  מקבלות  ילדים  מרובות 
במחיר  לאירועים  ציוד  משאילים  אנחנו 
בהתנדבות  מארגנים  גם  ואנחנו  סמלי 

חתונות ובר מצוות למי שצריך".

אלה שינויים אתה רואה עם השנים?
היה  שלי  הגדולים  מהחלומות  "אחד 
בין  חיבור  אמצעי  תהייה  שההתנדבות 
דתיים לחילוניים באורנית, ובאמת כך היה 
נוער  ובני  ילדים  פחות  היום  אבל  בעבר, 
היו  לא  כאשר  פעם,  אצלנו.  מתנדבים 
הילדים  של  מהבילוי  חלק  פלאפונים, 
לגמ"ח  להגיע  היה  צוהריים  אחר  בשעות 
ולעזור, היום זה השתנה. אני מרגיש שיש 
מקווה  ואני  להתנדבות  מודעות  פחות 
שבעזרת הכתבה הזו יגיעו עוד מתנדבים 
ולא רק מתנועת בני עקיבא אלא גם למשל 

מהצופים. 

אני מאמין שיש הרבה אנשים באורנית 
ושהיו  נמצאת בנשמה שלהם  שהנדיבות 
לנתינה, הם רק  הילדים  רוצים לחנך את 
הרבות  האפשרויות  על  יודעים  לא 

הקיימות אצלנו ביישוב".

קרוב  והנדסאי  אדריכל  שהיה  ספלטר,  דוד 
ל-40 שנה, החליט יום אחד שהוא רוצה להפוך 
את אהבה שלו לתיקונים לפרויקט התנדבותי. 
הקהילתית  בנגריה  עמו  שערכתי  בראיון 
החדשה, בין הרעש של ניסור העץ לבין כניסה 
להתרחק  יכולים  לא  שפשוט  ילדים  של 

מהנגרייה - דויד סיפר לי על המיזם שלו.

אז איך הכול התחיל?

מספר  לו  שיש  הוך,  אלי  עם  "דברתי 
הקמת  על  ביישוב,  התנדבותיים  פרויקטים 
לאנשים  מידי  מענה  שתיתן  שיפוצים  סיירת 
תיקונים  מיני  כל  לעשות  שצריכים  מבוגרים 
להתקין  תמונה,  לתלות  למשל:  כמו  קטנים 
מי  להם  ואין  שנשבר  תירס  לתקן  או  מדף 
שיעזור להם ואלי התלהב מהרעיון. בהתחלה 
באמת  שלא  אנשים  אליי  שייפנו  חששתי 
צריכים את העזרה שלי או שאצטרך לעשות 
תיקונים גדולים שאני לא יודע לבצע, אבל רוב 

הפניות הן כאלו שאני יכול לטפל בהן". 

איך אנשים מגיעים אלייך? 

"מתקשרים אלי ישירות. לדוגמה: היתה אם 
חד הורית שביקשה עזרה בהתקנת המדיח, 
ארונית  של  תרומה  שקבלה  משפחה  היתה 
לכן  לגמרי,  מפורקת  הייתה  הארונית  אבל 

לקחתי עוזר ויחד הצלחנו לבנות את הארונית. 
כל  קודם  מברר  אני  מגיעה,  שהפנייה  לאחר 
אם אני יכול לעזור, אם אני לא יכול, לדוגמה 
מבקש  אני  נזילה,  או  חשמל  בעיות  כשיש 

עזרה ממתנדבים שהם אנשי מקצוע".

נעזר  שאתה  המתנדבים  של  התגובות  ואיך 
בהם? 

וכולם  מתנדבים   6 עד  כ-5  איתי  "עובדים 
בקשה  לכול  רבה  בשמחה  נענים  תמיד 
ומגיעים מיד כשאני מבקש. אני משתדל מאוד 

להיענות לקריאה כבר באותו יום. 

טוב  ממש  להרגיש  לי  גורמת  ההתנדבות 
שאני יכול לעזור לאחרים ולכן בנוסף לסיירת 
ילדים  בהתנדבות  מדריך  אני  התיקונים, 
גם  ואשתי  הקהילתית  לנגריה  שמגיעים 
ארוחת  מועדון  את  הקימה  היא  מתנדבת, 

הבוקר". 

מאז פתיחת סיירת התיקונים בסוף חודש 
דויד מקבל קריאה לפחות פעם  יוני האחרון 
בשבוע. עד עכשיו הוא עזר בתיקון של ארון 
מפורק, תליית חפצי אומנות, החלפת שלבים 
באסלה  נזילה  תיקון  מדף,  תליית  בתריס, 
בסיוע של אינסטלטור, תיקון שלושה כיסאות 

ועוד ידו נטויה.

כשנירית הוברמן הייתה בת 11, אימא שלה 
נפצעה קשה בתאונת דרכים ואושפזה בבית 
זוכרת  חולים למשך חצי שנה. "עד היום אני 
את התמיכה העצומה שקיבלנו מהקהילה. אז 
מאות  שלוש  או  כמאתיים  רק  היו  באורנית 
ערב  לארוחת  הוזמנו  שישי  ובכול  משפחות 
אצל משפחה אחרת. היו גם אימהות שדאגו 
העזרה  מלא.  תמיד  יהיה  שלנו  שהמקרר 
שלי  אבא   - האוכל  מבחינת  רק  לא  הייתה 
לא  שהוא  הרגיש  השכנים  בתמיכת  שהוקף 
ההולדת  יום  את  ילדים.  שלושה  בגידול  לבד 
ואני  שלי,  אימא  עם  חולים  בבית  חגגנו  שלי 

זוכרת שהיינו מוקפים בחברים מאורנית. 

חמה  קהילה  בתוך  שגדלתי  מרגישה  אני 
שהמיזמים  לומר  ואפשר  ועוטפת 
להחזיר  שלי  הדרך  הם  ההתנדבותיים 
לקהילה - לא מתוך תחושה של מחויבות אלא 

באהבה גדולה".

והיישוב  מאוד  צעיר  מגיל  באורנית  גרה  את 
גדל והשתנה. מה לדעתך השינוי הגדול ביותר?

"אורנית אכן השתנתה מאוד מאז שהייתי 
כל העולם השתנה. מבחינתי מה  ילדה אבל 
שבכל  העובדה  הוא  באורנית  חשוב  שהכי 
ללכת  יכולים  שלנו  הילדים  היום  של  שעה 
בביטחון, ואם חס וחלילה קורה משהו תמיד 
אני  היום  עד  שיעזרו.  שכנה  או  שכן  יהיו 
מוקפת באהבה של חברות הילדות שלי ואני 

חושבת שיצרתי סביבי קהילות חמות.

מבחינתי גם ”אמאל‘ה“ וגם מיזם הבישולים 
"אורנית  בפייסבוק  קטנות.  קהילות  שתי  הן 
בוורוד" היא קהילה וירטואלית חמה מאוד, לא 
כותבת  שאת  ברגע  צריכה,  את  מה  משנה 

פוסט, מישהי מהקהילה תמצא לך פתרון". 

מה זה אמאל'ה וכיצד הוא התחיל?

שקיים  התנדבותי  פרויקט  הוא  "אמאל'ה 
מאפשר  הפרויקט  שנים.  שמונה  כבר 
להיות  לידה  בחופשת  שנמצאות  לאימהות 
מגיעה  בבוקר,  רביעי  ביום  יחד. פעם בשבוע 
בנושא  מפגש  ומעבירה  בהתנדבות  מנחה 
מסוים, כמו למשל תזונה, זוגיות, הורות, חינוך 
ללא  לנו את המקום  נותן  וכדומה. הקאנטרי 
מבחינתי,  לכולן.  חופשית  והכניסה  עלות 
דברים:  שני  על  הוא  האלו  במפגשים  הדגש 
הקושי  של  נורמליזציה  הוא  הראשון 
על  לדבר  יותר  טבעי  זה  היום  באימהות. 
לפני  אימאל'ה  את  כשהקמתי  אבל  הקושי, 
על  לספר  נהגו  לא  אימהות  שנים  שמונה 
הקשיים שלהם. גם אני כאימא חוויתי קשיים 
ליצור  רציתי  ולכן  הקטנה,  בתי  לידת  עם 

קהילה תומכת לאימהות.

אימהות  לאתר  גם  לנו  מאפשרים  המפגשים 
אימהות  או  לידה  אחרי  מדיכאון  שסובלות 
הילדים.  בגידול  גדול  רגשי  קושי  שמרגישות 
שמתקשות,  אימהות  מאתרות  אנחנו  כאשר 
אז יש לנו נשים שמגיעות בהתנדבות לבתים 
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על  להקל  ומנסות  אימהות  אותן  של 
התחושות האלו.

הדגש השני של המפגשים האלו הוא יצירת 
ויצירת קשר בין  קהילה – לאפשר תקשורת 
האימהות הטריות ביישוב,  במיוחד כשמדובר 
לא  עדיין  והן  לאורנית  הגיעו  שרק  בנשים 

מכירות אף אחת.

אמאל'ה.  על  ידעו  נשים  עוד  אם  אשמח 
הבדידות,  את  מפיגים  הקבועים  המפגשים 
לא  מאוד  בתקופה  טובה  הרגשה  נותנים 
פשוטה וגם מאפשרים לנשים ליצור חברויות 
שבו  תומך  מקום  יוצרים  המפגשים  חדשות. 
ואפשר  חלשות  להיות  ומותר  לקטר,  מותר 

לבקש עזרה".

מבשלות  גם  אתן  הרגשית  התמיכה  מלבד 
לאימהות אחרות? 

לאימהות  עוגות  אפינו  שנים  שמונה  "לפני 
במסגרת אמאל'ה ובאותה תקופה גם בישלנו 
ולנשים שנמצאות בשמירת  ליולדות הטריות 
נשים  של  קבוצה  נוצרה  לשם  מפה  היריון. 
מבשלת  בעיקר  הקבוצה  היום  שמבשלות. 
מסוים...  קושי  עם  שמתמודדות  למשפחות 
לא  בתקופות  למשפחות   מבשלות  אנחנו 
פשוטות - נגיד בתקופות של מחלה ממושכת 
יש  מבני המשפחה.  או של אשפוז של אחד 
נשים מדהימות בקבוצה של המבשלות, ואם 
פוסט  מעלה  אני  מתעייפות,  הן  פעם  מדי 
בבקשה לעזרה וכמות הפניות שאני מקבלת 

מדהימה אותי כל פעם מחדש.

"אני בעצמי לא מבשלת, התפקיד שלי הוא 
לבין  עזרה  שצריכה  המשפחה  בין  לחבר 
דיסקרטיות  על  שומרים  אנחנו  המבשלת. 
זו  היא  שלי  אימא  רבות  ופעמים  מלאה 
המשפחות.  לבית  הבישולים  את  שמעבירה 

תמיכה  קבוצת  גם  נוצרה  לבישולים  בנוסף 
כמו  בסיסיים  מוצרים  ברכישת  שמסייעת 
למשל: בגדים לילדים, ציוד לבית ספר, רכישת 

ספרים וכדומה".

כיצד הבקשות לעזרה מגיעות אלייך? 

מחלקת  דרך  אליי  מגיעים  המקרים  "רוב 
הרווחה, ולפעמים יש גם פניות ישירות. אני גם 
"חיבוק  פרויקט  עם  פעולה  בשיתוף  עובדת 
מקומי" של עירית ועידית. לדוגמה הגיע אלינו 
מקרה של גבר ערירי שמלבד הארוחות, היה 

זקוק גם לחברה... 

אנשים ביישוב שלנו עוזרים מאוד וזה מה 
שהכי יפה כאן... אני יכולה לדבר במשך שעות 
על הנתינה כאן באורנית. אני מאמינה שנתינה 
היא חלק מהותי בחינוך שמחלחל לבני הנוער 

ואל הקהילה שלנו".

גם  את  ההתנדבות  שמלבד  יודעת  אני 
עזרה  איזו  יש  האם  מלאה  במשרה  עובדת 

שאת בעצמך צריכה? 

"קודם כול אני אוהבת מאוד את מה שאני 
יותר  גדולה  הסיפוק  שתחושת  כך  עושה 
עוד  אם  מאוד  אשמח  אני  בזמן.  מהמחסור 
למפגשים  ויגיעו  אמאל'ה  על  ישמעו  אימהות 
מבחינת  עזרה  לקבל  אשמח  גם  אני  שלנו. 
הלוגיסטיקה של חלוקת האוכל למשפחות... 
עמוס,  שלפעמים  למרות  שאמרתי,  כמו  אבל 

אין תחושה יותר טובה מתחושת הנתינה".

בתנועת  הצופים,  בתנועת  מדובר  אם  בין 
המדריכים  כל  עוז...  בסניף  או  עקיבא  בני 
שראיינתי מסכימים על דבר אחד – הסיפוק 
בתנועה  מהפעילות  שלהם  גדול  הכי  האישי 
הוא כשהם מצליחים לחולל שינוי אצל אחד 

מהחניכים. 

אחראית  י"ב,  כיתה  תלמידת  נחמני,  מיכל 
תחום קהילה בתנועת הצופים:

ספרי לי קצת על התפקיד שלך

"אחראית תחום קהילה הוא תפקיד חדש 
על  אחראית  אני  התפקיד  במסגרת  בצופים. 
אנחנו  כלומר  הקהילה,  עם  שונות  פעילויות 
לבין  השבט  בין  חיבור  ליצור  כדי  פועלים 
שעשינו,  העששיות  מצעד  לדוגמה  הקהילה, 
סוכה  לעשות  מתכננים  אנחנו  פורימון... 
קהילתית וגם חושבים על פעילויות חברתיות 

שמחברות בין דתיים לחילוניים".

מה עשית לפני כן? 

חמש  ליוויתי  וגם  בעצמי  מדריכה  "הייתי 
מדריכות צעירות. המדריכים ואני שמים דגש 
עם  אנשים  ושילוב  השונה  קבלת  על  גדול 
מוגבלויות בתנועה. אנחנו גם שמים דגש על 
פיתוח העצמאות של החניכים, על כך שיהיה 
ומאנשים אחרים. אני  להם אכפת מהסביבה 
על  לטובה  משפיעים  שהצופים  חושבת 
יותר   לעצמאים  אותם  הופכים  הם  הילדים 
ומלמדים אותם לשתף פעולה אחד עם השני“.

מהם האתגרים שלך?

"אחד האתגרים הגדולים בעיני הוא לנתק 
ולעודד  שלהם  מהטלפונים  הילדים  את 
אותםלהיות אחד עם השני, לראות את הטבע, 
קשה  זה  שלהם...  בסביבה  נוכחים  להיות 
ולהתחיל  המשחק  את  לסגור  לילד  להגיד 

לדבר עם חברים שלו".

מה עושה לך טוב בצופים? 

"אני בצופים מכיתה ד' עד י"ב, לא הפסקתי 
משמעותי  הכי  המקום  זה  בעיניי,  מעולם. 
בצופים  התחנכתי.  שבה  הדרך  מבחינת 
נוצרים קשרי חברות עמוקים משום שאנחנו 
ואנחנו  בצבא  כמו  ממש  דברים  עוברים 
לי  עזרו  הצופים  לשני.  אחד  לעזור  לומדים 
לסביבה  מודעות  לפתח  עצמאית,  להיות 
שאני  לדברים  בנוגע  אקטיביסטית  ולהיות 
שצריך  התכונות  בדיוק  אלו   – לשנות  רוצה 
להשריש אצל החניכים, לא רק בצופים אלא 

בכול תנועות הנוער. 

מבחינה  יותר  להם  שקשה  ילדים  יש 
לעזור  מצליחים  המדריכים  וכאשר  חברתית, 
ולהשתלב  למצוא את החוזקות שלהם  להם 
יכולים  המדריכים  לפעמים  בעיניי.  נפלא  זה 
משום  מהמבוגרים  יותר  טוב  זה  את  לעשות 

שהם קרובים אל החניכים מבחינת הגיל“.
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הילה שרעבי, כיתה י"א, קומונרית בסניף עוז:

ספרי לי קצת על סניף עוז ועל התפקיד שלך

"סניף עוז הוא תנועה שאליה מגיעים ילדים 
מכיתה א' עד כיתה ג'. הסניף הוא מעין הכנה 
בסניף  קומונרית  אני  עקיבא.   בני  לתנועת 
המדריכים  את  להכין  הוא  שלי  והתפקיד 
על  אחראית  להיות  החניכים,  עם  למפגש 
הילדים  וכדומה.  טיולים  לארגן  התקציב, 
שבת  וביום  שלישי  ביום  לסניף  מגיעים 
והמדריכים מעבירים להם פעולות. המדריכים 
לעשות  פעולות  אלו  שבוחרים  אלו  הם 

בהתאם לחזון של התנועה“.

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר?

של  בעיקר  הוא  האתגר  בתנועה,  "אצלנו 
השעה  עד  לומדים  שהם  משום  המדריכים 
חמש והם צריכים לשלב את הלימודים שלהם 
פעילויות  להכנת  מקדישים  שהם  הזמן  עם 

לילדים הקטנים וזה לא פשוט“.

מה עושה לך טוב באופן אישי? 

לי טוב הם אינטליגנטים,  "החניכים עושים 
יש  הספר  בבית  לפעמים  ואוהבים.  חכמים 
אפשר  בתנועה  וכאן  שמתפספסים  ילדים 
שאנחנו  חשוב  וזה  הילדים  לכול  לב  לשים 

המדריכים יכולים להגיע לאותם חניכים“.

בני  בתנועת  מדריך  י"א,  כיתה  גלבוע,  עומר 
עקיבא:

ספר לי קצת על התפקיד שלך

ז'.  מכיתה  חניכים  כרגע  מדריך  "אני 
ופעילויות  משחקים  בין  משלב  אני  בפעולות 
גם  אני  וחזון התנועה.  לבין ערכים  חווייתיות, 
דברים  שלי  החניכים  את  ללמד  משתדל 

חדשים שהם לא יודעים." 

מהו לדעתך האתגר הגדול ביותר? 

ומשהו   20 שיש  הוא  שלי  הגדול  "האתגר 
הפעילות  את  למצוא  וקשה  ובנות  בנים 
שמחים  יהיו  שכולם  כולם...  את  שתתפוס 
את  לחזק  הוא  נוסף  אתגר  רצון.  ושבעי 
הילדים שזקוקים לחיזוק – לתת להם תנופה 

כדי שהם יצליחו להשתלב בקבוצה”.

מה עושה לך טוב באופן אישי?

חניך  פשוט  הוא  טוב  לי  שעושה  "מה 
שמוקיר תודה. הרבה פעמים חניכים לוקחים 
המדריכים  שאנחנו  מה  את  מאליו  כמובן 
בא  פתאום  כשחניך  אז  בשבילם,  עושים 
כל  את  שווה  זה   – תודה  ואומר  ומעריך 
ההשקעה. גם לראות חניכים שבהתחלה היה 
טוב  יותר  במצב  הם  ועכשיו  קשה  להם 
מבחינה חברתית או בלימודים, זה גם עושה 

לי ממש טוב“.

בסיירת ההורים של אורנית שפועלת כבר 
12 ל-16 הורים  בין  יש בממוצע  יותר מעשור, 
מתנדבים, אשר בסופי שבוע, במקום לצפות 
לסייר  בוחרים  חברים,  לארח  או  בטלוויזיה 
בני  של  המפגש  ובמקומות  הציבוריים  בגנים 
הנוער. מטרת הסיורים היא בראש ובראשונה 
לשמור על ביטחונם של הנערים והנערות, אך 
ועל  השקט  על  גם  שומרת  הסיירת  במקביל 

השלווה של השכנים. 

בראיון עם נירה שרעבי שניהלה את סיירת 
היא  האחרונות,  השנים  בארבעת  ההורים 

מסבירה על פעילות הסיירת. 

אחרי כל כך הרבה שנים בסיירת הורים, מהו 
לדעתך היתרון הגדול ביותר של הסיירת?

ששומרת  בשטח  נוכחות  יוצרת  "הסיירת 
על ביטחונם של הילדים ולפעמים גם מונעת 
מהם "לעשות שטויות". הנוכחות שלנו מאזנת 
שיש  מבינים  שהם  משום  הנוער  בני  את 

מישהו שאיכפת לו ורוצה לשמור עליהם. 

בני הנוער   - גורם מרתיע  גם  היא  הסיירת 

לא יעשו דברים אסורים כשיש נוכחות הורית 
בשטח. בעיניי, המטרה העיקרית של הסיירת 
אחראי  מבוגר  שיש  יראו  שהילדים  היא 
שאפשר לדבר איתו בחופשיות משום שהוא 
רצון  מתוך  אלא  שיפוטי  ממקום  מגיע  לא 
מרגישים  נוער  בני  פתוחה.  תקשורת  לקיים 
מספרים  הם  ולפעמים  האכפתיות  את 
למתנדבים דברים שהם לא מספרים להורים 

שלהם“.

כשיש  להתלונן  אוהבים  נוער  בני  פניו  על 
פני  את  מקבלים  הם  איך  הורים,  של  פיקוח 

המתנדבים? 

פנים  בסבר  אותנו  מקבלים  הנוער  "בני 
כוח  לא  שאנחנו  יודעים  שהם  משום  יפות, 
אכיפה, אלא נמצאים במקומות הבילוי שלהם 
ילד  היה מקרה של  ולעזור. למשל,  להגן  כדי 
שלו  והחברים  שבוע  סוף  בכול  שהשתכר 
כלומר,  הסיירת.  למתנדבי  כך  על  סיפרו 
ושהילד  בסדר  לא  שמשהו  הבינו  החברים 

זועק לעזרה והם הרגישו בנוח לספר לנו. 
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שהנער  לוודא  כדי  המצב,  על  דיווחנו  אנחנו 
מקבל את העזרה שהוא צריך."  

האם המתנדבים עוברים הכנה?

מספר  עשינו  השנים  במשך  כן,  "בהחלט 
פסיכולוגית  עם  שיחות  היו   - השתלמויות 
ויש  מקרבת"  "תקשורת  על  שהסבירה 
הרצאות שמסבירות מה קורה עם הנוער של 
ימינו, מה מניע אותם, איך צריך לגשת אליהם 
כדי שלא יהיה 'חשדניסקים' וכדומה. כמו כן, 
של  גיבוש  מפגש  עושים  אנחנו  בשנה  פעם 
הסיירת כדי שכול המתנדבים יכירו אחד את 

השני".

יש תופעות מיוחדות שמאפיינות את היישוב?

"אני חושבת שיש כאן אחלה של נוער, אבל 
ההשתוללות  לפעמים  אחר,  מקום  בכול  כמו 
או פריקת העול מובילות לוונדליזם כמו למשל 
מאמינה  אני  שעשועים.  בגן  מתקנים  הריסת 
לילדים  שהתפקיד של ההורים הוא להסביר 
במקומות  להתנהג  צריך  כיצד  שלהם 

ציבוריים."

"הילדים זקוקים למבוגר אחראי, הם נהנים 
אנחנו  לנו.  מחכים  ואפילו  שלנו  מהביקורים 
עם  או  עוגיות  עם  להגיע  משתדלים  תמיד 
גם  דואגים  אנחנו  ובחורף  אחר  מתוק  משהו 
שהסיירת  חושבת  אני  חם.  תה  עם  לתרמוס 
נמצא  שמישהו  תחושה  הנוער  לבני  נותנת 
נחשון,  דקלה  אומרת  להם."  ודואג  איתם 

מתנדבת בסיירת כבר 6 שנים.

מדוע החלטת להתנדב דווקא בסיירת הורים? 

בפעם  שמעתי  כאשר  מצחיק:  סיפור  "זה 
הראשונה על סיירת הורים, חשבתי שמדובר 
על עזרה ראשונה לילדים ולבני נוער שנפצעו 
חולים.  לבית  ולפנות  במקום  לסייע  כלומר 
חשבתי  הרפואה  מעולם  באה  שאני  מכיוון 

שההתנדבות הזו תתאים לי. אחר כך התברר 
שבוע,  בסופי  בגינות  בסיורים  שמדובר  לי 
החלטתי להתנדב משום שאני מאמינה שזה 
מישהו  שיש  ידעו  הנוער  שבני  מאוד  חשוב 

שנמצא בחוץ בלילה כדי לשמור עליהם". 

האחרונות  בשנים  קרו  לדעתך  שינויים  אלו 
מבחינת הסיירת? 

מאוד,  עמוסות  היו  "פעם המשמרות שלנו 
בני  ברחובות.  נוער  בני  פחות  יש  היום  ואילו 
הנוער ממשיכים להתמודד עם אותם אתגרים 
רק שהיום המפגשים הם יותר בתוך הבתים 
ההורים  של  יותר  הוא  הנעשה  על  והפיקוח 
והתפקיד של  בסיירת  עצמם. התפקיד שלנו 
עם  קורה  מה  לדעת  הוא  בבית  ההורים 
הילדים שלנו בין אם הם מבלים בתוך הבית 

או בחוץ. 

קהילתי,  לחוסן  ביטוי  היא  הורים  סיירת 
לבני  המשדר  ואכפתי  רגיש  חברתי  למרקם 
רואים!  שמבוגריו  ביישוב  גדלים  "אתם  נוער: 
אכפת!".  למבוגריו  אשר  ביישוב  גדלים  אתם 
ביישוב  גדלים  "אתם  פחות:  לא  וחשוב 
התנהגות  לכל  לב  לשים  מסוגלים  שמבוגריו 
להפסקתה".  בנחישות  ולפעול  מקובלת  לא 
ללא  'עיר  הלאומי  הפרויקט  ראש  שחר,  דני 

אלימות'. 

לעשות "ריסט" לגוף
עדי יוגב

במטאפורת  משתמשת  סולי  שיטת    •
העולם  את  להמחיש  כדי  הפנימית  הסוללה 

הרגשי והחברתי לילדים ומבוגרים.

"שריר"  את  במיוחד  מחזקת  השיטה     •
על  לחשוב  לנו  מאפשרת   – האמפתיה 
אומרים  שאנחנו  לדברים  שיש  ההשפעה 

ועושים על אחרים (וגם על עצמנו).

מצבים  עם  מתמודדים  כולנו  אלה  בימים 
שמרוקנים לנו את הסוללות, כל אחד מזווית 
הגעגועים,  השעמום,  השיגרה,  חוסר  אחרת: 
ההתכנסות  בנוסף,  ועוד.  הכלכלי  המתח 
בני  כל  של  הממושכת  והשהייה  בבתים 

המשפחה יחד יוצרים מצבי לחץ נפיצים.

האווירה המשפחתית היא "האופי" הייחודי 
אופן  על  ומשפיעה  המשפחה  של 
בני המשפחה, הדברים  כל  ההתמודדות של 

שמאפיינים את המשפחה ואת איך שהדברים 
מתנהלים בה.

אווירה  היא  "מטעינה"  משפחתית  אווירה 
הבעה  מעודדת  תומכת,  בטחון,  המשרה 
היא  וקבלה.  חום  אהבה,  משדרת  רגשית 
ביכולותיהם,  להאמין  לילדים  מאפשרת 
חדשים  בדברים  התנסויות  מעודדת 
ומאפשרת פתרון קונפליקטים וחילוקי דיעות 

באופן מכבד.
על  שומרת  מטעינה  משפחתית  אווירה 

תחושת מסוגלות וחוסן במצבי משבר.
איך אפשר ליצור אווירה משפחתית מטעינה 

בימים אלה ובכלל? 

ומובנה  קבוע  יום  סדר  לבנות  מנסים   .1
שמותאם לימים אלה. זה מונע תחושת כאוס, 

המשך בעמוד הבא ←

(הילדים  ציפיות  תיאום  ויוצר  סדר  עושה 
פחות   יש  ואז  מתבצע  דבר  כל  מתי  יודעים 
ויכוחים ומריבות). זה חשוב גם ליום שאחרי, 

שלא יהיה לילדים משבר חזרה ללימודים...
פעילויות  היום  בסדר  לשלב  חשוב    .2
לנו  וגורמות  אותנו  שמשמחות  מטעינות 
סרטים,  יצירה,  ספורט,  כמו:  טוב  להרגיש 
שמטעין  שדבר  לזכור  חשוב  וכו'.  ריקודים 
(אחד  אחר  מישהו  מטעין  בהכרח  לא  אותנו 
למשל אוהב לעשות ספורט ואחר ממש סובל 
כשהוא עושה ספורט) אז לדאוג שלכל אחד 

תהיה את ההטענה שלו.
 – ומשחררות  מרגיעות  פעילויות  לשלב     .3
נשימות,  רגועה,  למוסיקה  האזנה  הרפיות, 

תרגילי יוגה, ריצה, קפיצה בטרמפולינה וכו'.
הקשרים  לחיזוק  המצב  את  מנצלים    .4
לכל  אישית  התייחסות  למתן  המשפחתיים, 
וגילוי  לב   אל  מלב  ,לשיחות  בנפרד  ילד 
אישית  הטענה  של  דקות   10  – התענינות 
יומית יכולות לעשות הבדל גדול במצב הרגשי.

5.    שומרים על אופטימיות וזוכרים שמדובר 
במצב זמני גם אם לא ידוע כמה זמן זה ייקח. 
שאחרי:  ליום  תכניות  יחד  לעשות  אפשר 
לדמיין, לתכנן ולפנטז יחד לאן נטוס, לאן נצא 
לבלות, את מי נבקר? ואם עושים את זה יחד 
חוויה  יוצרים  עצומות  בעיניים  בשכיבה 

משפחתית נפלאה.
6.     בודקים כל יום את מצב הסוללה של בני 
זוכים  - כשאנחנו משתפים אנחנו  המשפחה 
עם  לבד  נשארים  ולא  מטעינה  לתמיכה 

משמש  ההורים  מצד  רגשי  שיתוף  הדברים. 
מודל לילדים ומעודד שיתוף גם מצידם. חשוב 
ומצד  וכן מצד אחד  אותנטי  יהיה  שהשיתוף 
על  תעמיס  שלא  שקולה  בצורה  ייעשה  שני 

הילדים ולא תעורר חרדות.
מטעינה   התנהגות  ומחזקים  מעודדים    .7
של  משימות  הכוללים  אתגרים-  באמצעות 
ופרגון.  עזרה  אחריות,  לקיחת  התחשבות, 
(אתגרים להדפסה באתר של סולי) והעומדים 

באתגר זוכים בפרסים
8.    מתעדים את המצב – מייצרים לימי הסגר 
ואת  היסטורית שמעלה את ערכם  משמעות 
(קובץ  להירואית  היומיומית  ההתמודדות 

לתיעוד נמצא באתר).
חדשים  ואתגרים  טקסים  מאמצים   .9
למשל:  למשפחה  טובות  אנרגיות  שמכניסים 
מבני  אחד  לכל  מחמאה  נותנים  בוקר  כל 
תודה  באמירת  היום  את  סוגרים  המשפחה,, 
שעשו  הקטנים  הדברים  על  המשפחה  לבני 

למעננו במשך היום.
המורחבת  סוללות במשפחה  מטעינים     .10
ובסביבה – שולחים הודעות טקסט מטעינות 
הכיתה,  או  מהגן  ולחברים  וסבתא  לסבא 
בדואר  ושולחים  מטעינים  מכתבים  כותבים 
בהפתעה ועורכים מפגשי משחק דרך שיחות 
וידאו – אפשר לשחק כמעט בכל משחק שיש 

לשני הצדדים. 

והכי חשוב לזכור שהטענת סוללות זו דרך 
חיים וכשאנחנו מטעינים, אנחנו נטענים!
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ספונטני  קורס  בעקבות  שלושים,  בגיל 
להחליף  יוגב  עדי  החליטה  ברפלקסולוגיה, 
וללמוד  ולוגיסטיקה  בניהול  מצליחה  קריירה 
הקליניקה  בעלת  היא  יוגב  היום  נטורופתיה. 
השאר  בין  המעניקה  טבעית"  בדרך  "רפואה 
ייעוץ בנוגע לשמירה על בריאות ועל מערכת 

החיסון באמצעות תזונה נכונה. 

לפני כמה ימים קראתי כתבה על כך שהרבה 
 - אנשים השמינו בתקופה הזו של הקורונה 

מה לדעתך הסיבה העיקרית לכך? 

מפני  ההסתגרות  של  הזו  "התקופה 
שמייצרת  מאתגרת  תקופה  היא  הקורונה 
הרבה לחץ ומתח. חוסר הידיעה שכולנו חווים 
גורם לנו לתחושה של אובדן שליטה. המקרר 
בשליטתנו  גם  שנמצאים  הדברים  אחד  הוא 
לאכול  בוחרים  אנחנו  ידינו.  בהישג  וגם 
יוצרים  שהם  משום  פחמימות  או  מתוקים 
אצלנו תחושות טובות כמו סיפוק ואושר, אך 
מאוד  קצר  לזמן  לנו  עוזרות  אלו  תחושות 
הטובה  ההרגשה  על  המחיר  רבות  ופעמים 

הוא השמנה“.

אז מה עושים כשהפיתוי הוא כזה גדול?

כלומר  תודעתית,  בעבודה  מתחיל  "השינוי 
לנו  שגורם  מהאוטומט  לצאת  היא  המטרה 
מתוך  זאת  לעשות  ואפשר  למקרר  ללכת 
נכונה. למשל,  לא  לנזקים של תזונה  מודעות 
הסוכר פוגע מאוד במערכת החיסונית שלנו. 
מורידה  סוכר  כף  שאכילת  מראים  מחקרים 
את  שעות,  שלוש  למשך  ב-50%, 
שלנו.  החיסונית  המערכת  של  האפקטיביות 
הקפה,  בכוס  מתחבאת  הזאת  הסוכר  וכף 
שוקולד  קוביות  שלוש  או  בשתיים  בעוגייה, 

ואפילו בפרוסת לחם. 

בעצם השינוי מגיע מתוך חיווט מחדש של 
הדרך שבה אנחנו חושבים - במקום לחשוב 
נחמה,  של  או  פיצוי  של  במונחים  אוכל  על 
אנחנו מתחילים לחשוב על אוכל במונחים של 
מבינים  אנחנו  כאשר  בריאות.  ושל  תזונה 
להגיע  ושאפשר  מקדשינו,  הוא  שגופינו 
מאכלים  באמצעות  מאוד  טובה  להרגשה 
קל  יותר  הרבה  גופנית,  ופעילות  בריאים 

לשנות הרגלי תזונה שליליים."  

בריאה  בתזונה  בוחרים  כולנו  פניו  על 
שהחשק  כנראה  אבל  גופנית,  ובפעילות 
סדרה  של  בינג'  איזה  לצד  מתוק  למשהו 
בנטפליקס מצליח להתגבר על הבחירה הזו...

הגברת  של  הדרגתי  בתהליך  מדובר  "נכון, 
הטריק  שלנו.  לגוף  הקשבה  ושל  המודעות 
מחשבה.  של  מרווח  לעצמנו  לאפשר  הוא 
להוציא את  לנו פתאום  למשל, אם מתחשק 
לרגע לעצור  אפשר  מהמקפיא,  הגלידה 

המשך בעמוד הבא ←

ולחשוב האם אנחנו באמת רוצים או צריכים 
וההקשבה  הזו  העצירה   – הזו  הגלידה  את 
את  להחליף  לנו  יעזרו  רבות  פעמים  לגוף, 

הגלידה במשהו בריא יותר. 

יש כול מיני שינויים קטנים שיכולים לעזור 
למשל,  שליליים.  אכילה  הרגלי  לשנות  לנו 
לאכול  ומפסיקים  בעמידה  לאכול  מפסיקים 
דוגמה  עוגייה.  לא  אפילו   – המסכים  מול 
נוספת, ברגע שהופכים את שתיית הקפה עם 
העוגייה של אחרי הצוהריים לטקס – השינוי 
הזה מאפשר לנו הפסקה מפנקת, שבמהלך 
של  מבוקרת  לא  אכילה  מבטלת  היום 

מתוקים“.

הגדולות  המשפחתיות  לארוחות  בנוגע  ומה 
שכולנו כל כך אוהבים? 

'טורחים, טורחים  "סבתא שלי נהגה לומר, 
כל  עומדים  אנחנו  מהר.'  נגמר  הכול  ובסוף 
ארבע  של  ארוחה  ומבשלים  במטבח  היום 
דבר  של  ובסופו  בערב,  שישי  ליום  מנות 
דקות.  תוך מספר  הארוחה עצמה מסתיימת 
אז קודם כל חשוב ללעוס טוב – יש תזונאים 
שמדברים על ארבעים לעיסות לפני שבולעים 
או  שבע  של  לעיסה  גם  אבל,  האוכל.  את 
אפשר  מאוד.  בריאה  היא  פעמים  שמונה 

אנחנו   – ולדבר  לנוח  המנות,  בין  זמן  לקחת 
הרי לא ממהרים לאף מקום. 

הוא  מאוזנת  לתזונה  בנוגע  נוסף  טיפ 
להשתדל להכניס 30% ירק לכול ארוחה. אם 
אפשר  בוקר  לארוחת  כריך  אוכלים  למשל 
ליד  ולהוסיף  מלאה  מחיטה  בלחם  לבחור 
צוהריים  בארוחת  קטן.  ירקות  סלט  הכריך 
וכדומה.  ירקות צלויים בתנור  אפשר להוסיף 
במינרליים  הגוף  את  מעשירים  הירקות 

ובוויטמינים ומעלים את החיוניות של הגוף.

פרי,  שכוללות  ביניים  ארוחות  על  הקפדה 
לשמור  לנו  תעזור   - וכדומה  שקדים  אגוזים, 
על שובע ועל ערנות וכך לא נהייה רעבים ואז 
נחטוף את הדבר הראשון שאנחנו רואים. גם 
ספורט,  לעשות  להמשיך  חשוב  האלו  בימים 
נכון זה מאתגר יותר עם המגבלות החדשות, 
אבל אפשר גם להוציא את הדלגיות מהמחסן, 
אפשר לעלות ולרדת במדרגות שבתוך הבית 
תוכניות  אינספור  שיש  וכמובן  בבניין  או 
בתוך  גופנית  בפעילות  שעוסקות  טלוויזיה 
להירשם  נהדרת  הזדמנות  גם  זו  הסלון. 
משום  רעלים  לניקוי  וירטואליות  לסדנאות 
שכאשר אנחנו לא נמצאים במרוץ של עבודה 
בגוף  לטיפול  להקדיש  זמן  יותר  יש   - ובית 
מהיר  ריסט  עושות  הניקוי  סדנאות  שלנו. 
למערכת החיסון ועוזרות לנו גם להתאים את 
לאמץ  וגם  לגוף שלנו  ביותר  הנכונה  התזונה 

הרגלי אכילה בריאים“.
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השאר  בין  המעניקה  טבעית"  בדרך  "רפואה 
ייעוץ בנוגע לשמירה על בריאות ועל מערכת 

החיסון באמצעות תזונה נכונה. 

לפני כמה ימים קראתי כתבה על כך שהרבה 
 - אנשים השמינו בתקופה הזו של הקורונה 

מה לדעתך הסיבה העיקרית לכך? 

מפני  ההסתגרות  של  הזו  "התקופה 
שמייצרת  מאתגרת  תקופה  היא  הקורונה 
הרבה לחץ ומתח. חוסר הידיעה שכולנו חווים 
גורם לנו לתחושה של אובדן שליטה. המקרר 
בשליטתנו  גם  שנמצאים  הדברים  אחד  הוא 
לאכול  בוחרים  אנחנו  ידינו.  בהישג  וגם 
יוצרים  שהם  משום  פחמימות  או  מתוקים 
אצלנו תחושות טובות כמו סיפוק ואושר, אך 
מאוד  קצר  לזמן  לנו  עוזרות  אלו  תחושות 
הטובה  ההרגשה  על  המחיר  רבות  ופעמים 

הוא השמנה“.

אז מה עושים כשהפיתוי הוא כזה גדול?

כלומר  תודעתית,  בעבודה  מתחיל  "השינוי 
לנו  שגורם  מהאוטומט  לצאת  היא  המטרה 
מתוך  זאת  לעשות  ואפשר  למקרר  ללכת 
נכונה. למשל,  לא  לנזקים של תזונה  מודעות 
הסוכר פוגע מאוד במערכת החיסונית שלנו. 
מורידה  סוכר  כף  שאכילת  מראים  מחקרים 
את  שעות,  שלוש  למשך  ב-50%, 
שלנו.  החיסונית  המערכת  של  האפקטיביות 
הקפה,  בכוס  מתחבאת  הזאת  הסוכר  וכף 
שוקולד  קוביות  שלוש  או  בשתיים  בעוגייה, 

ואפילו בפרוסת לחם. 

בעצם השינוי מגיע מתוך חיווט מחדש של 
הדרך שבה אנחנו חושבים - במקום לחשוב 
נחמה,  של  או  פיצוי  של  במונחים  אוכל  על 
אנחנו מתחילים לחשוב על אוכל במונחים של 
מבינים  אנחנו  כאשר  בריאות.  ושל  תזונה 
להגיע  ושאפשר  מקדשינו,  הוא  שגופינו 
מאכלים  באמצעות  מאוד  טובה  להרגשה 
קל  יותר  הרבה  גופנית,  ופעילות  בריאים 

לשנות הרגלי תזונה שליליים."  

בריאה  בתזונה  בוחרים  כולנו  פניו  על 
שהחשק  כנראה  אבל  גופנית,  ובפעילות 
סדרה  של  בינג'  איזה  לצד  מתוק  למשהו 
בנטפליקס מצליח להתגבר על הבחירה הזו...

הגברת  של  הדרגתי  בתהליך  מדובר  "נכון, 
הטריק  שלנו.  לגוף  הקשבה  ושל  המודעות 
מחשבה.  של  מרווח  לעצמנו  לאפשר  הוא 
להוציא את  לנו פתאום  למשל, אם מתחשק 
לרגע לעצור  אפשר  מהמקפיא,  הגלידה 

המשך בעמוד הבא ←

ולחשוב האם אנחנו באמת רוצים או צריכים 
וההקשבה  הזו  העצירה   – הזו  הגלידה  את 
את  להחליף  לנו  יעזרו  רבות  פעמים  לגוף, 

הגלידה במשהו בריא יותר. 

יש כול מיני שינויים קטנים שיכולים לעזור 
למשל,  שליליים.  אכילה  הרגלי  לשנות  לנו 
לאכול  ומפסיקים  בעמידה  לאכול  מפסיקים 
דוגמה  עוגייה.  לא  אפילו   – המסכים  מול 
נוספת, ברגע שהופכים את שתיית הקפה עם 
העוגייה של אחרי הצוהריים לטקס – השינוי 
הזה מאפשר לנו הפסקה מפנקת, שבמהלך 
של  מבוקרת  לא  אכילה  מבטלת  היום 

מתוקים“.

הגדולות  המשפחתיות  לארוחות  בנוגע  ומה 
שכולנו כל כך אוהבים? 

'טורחים, טורחים  "סבתא שלי נהגה לומר, 
כל  עומדים  אנחנו  מהר.'  נגמר  הכול  ובסוף 
ארבע  של  ארוחה  ומבשלים  במטבח  היום 
דבר  של  ובסופו  בערב,  שישי  ליום  מנות 
דקות.  תוך מספר  הארוחה עצמה מסתיימת 
אז קודם כל חשוב ללעוס טוב – יש תזונאים 
שמדברים על ארבעים לעיסות לפני שבולעים 
או  שבע  של  לעיסה  גם  אבל,  האוכל.  את 
אפשר  מאוד.  בריאה  היא  פעמים  שמונה 

אנחנו   – ולדבר  לנוח  המנות,  בין  זמן  לקחת 
הרי לא ממהרים לאף מקום. 

הוא  מאוזנת  לתזונה  בנוגע  נוסף  טיפ 
להשתדל להכניס 30% ירק לכול ארוחה. אם 
אפשר  בוקר  לארוחת  כריך  אוכלים  למשל 
ליד  ולהוסיף  מלאה  מחיטה  בלחם  לבחור 
צוהריים  בארוחת  קטן.  ירקות  סלט  הכריך 
וכדומה.  ירקות צלויים בתנור  אפשר להוסיף 
במינרליים  הגוף  את  מעשירים  הירקות 

ובוויטמינים ומעלים את החיוניות של הגוף.

פרי,  שכוללות  ביניים  ארוחות  על  הקפדה 
לשמור  לנו  תעזור   - וכדומה  שקדים  אגוזים, 
על שובע ועל ערנות וכך לא נהייה רעבים ואז 
נחטוף את הדבר הראשון שאנחנו רואים. גם 
ספורט,  לעשות  להמשיך  חשוב  האלו  בימים 
נכון זה מאתגר יותר עם המגבלות החדשות, 
אבל אפשר גם להוציא את הדלגיות מהמחסן, 
אפשר לעלות ולרדת במדרגות שבתוך הבית 
תוכניות  אינספור  שיש  וכמובן  בבניין  או 
בתוך  גופנית  בפעילות  שעוסקות  טלוויזיה 
להירשם  נהדרת  הזדמנות  גם  זו  הסלון. 
משום  רעלים  לניקוי  וירטואליות  לסדנאות 
שכאשר אנחנו לא נמצאים במרוץ של עבודה 
בגוף  לטיפול  להקדיש  זמן  יותר  יש   - ובית 
מהיר  ריסט  עושות  הניקוי  סדנאות  שלנו. 
למערכת החיסון ועוזרות לנו גם להתאים את 
לאמץ  וגם  לגוף שלנו  ביותר  הנכונה  התזונה 

הרגלי אכילה בריאים“.

"ריסט" לגוף - המשך
מצאו את ההבדלים
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