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הסמינרהשנתילעובדיסקטורהחינוךיקיףהשנהכ–2,500עובדים.ביןהמרצים:מיכלדליות)סופרנני(והפסיכולוגית
ורדהרזיאלז'קונט.יו"רהעמותות,ארנוןברדוד":סקטורהחינוךעוסקבעבודהראשונהבמעלהוחשובלנולהעניק
לואתהכליםהמקצועייםביותר"
מאת:אוןלוי

הסמינרהייעודישלסקטורהחינוךברשויות
המקומיות,שהפךלמסורתמצליחהבעמותות
לקידוםמקצועי,מתקייםהשנהב–5עד9ביולי
באילת,ועוסקביוזמותחינוכיותוקידוםאתגרים
במערכתהחינוך.
סקטורהחינוךברשויותהמקומיות–שכולל
סייעותבגניילדיםובתיהספר,אבותביתומזכירות
– הוא אחד הסקטורים החשובים בפעילות
העמותותלקידוםמקצועי,שמקיימותסמינרים
בתחוםעםתכניםומרציםבעליאופיייחודי.
הסמינר השנה יכלול  2,500עמיתים שייהנו
מכליםמקצועייםלעבודתםהחינוכיתומפעילויות
העשרהבתחוםהחינוךוההורות,כמוהרצאתה
שלמיכלדליות)"סופרנני"(,הפסיכולוגיתורדה
רזיאלז'קונטבנוסףיתגבשוהעמיתיםבערב
מיוחדבויארחרמיקליינשטייןאתפבלורוזנגברג.
יו"רהעמותות,ארנוןברדוד,אומרכי"סקטור
החינוךעוסקבעבודהראשונהבמעלהוחשוב
לנולהעניקלואתהכליםהמקצועייםביותר.אנו
מתכווניםלהמשיךבהפקתסמינריםייעודיים,
לשפראתהשירותולגווןאתהתכנים,מתוך
תפיסהשזוהדרךהטובהביותרלענותעלצרכי

העמיתים ולשפר את התקשורת בארגונים
הלומדים".
הילהוייסברג,מנהלתתחוםהמכירותוהשיווק
מקצועיבשחראון,אומרתכי"אנומשתדלים
להעניקלכלעמיתבסמינריחסהאישיושירות
מקצועיאיןליספקכיהמפגששלעובדיסקטור
החינוךמכלרחביהארץמאפשרהחלפתדעות,

סמינרחינוךבאילת

העמותותמצדיעותלעובדיסקטורהחינוך
ברשויותהמקומיות

רעיונות ויצירת הוויה וחוויה משותפת".
"העמותותשמולנגדעיניהןאתטובתהעובד,
איכותחייווהשכלתו",אומרתוייסברג".הלימוד
ביחדיוצרתחושתשייכות,הזדהותותקשורת
בינאישית .אנו גאים בהצלחת הסמינרים
הייעודייםונוסיףלעשותאתהמיטבכדילשפר
אתהשירותהניתןלעמיתים".
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·‡ÏÎ†ÌÈ˜ÁÂˆ†Ë¯Â
°‰„Â·ÚÏ†Í¯„‰
מאותעובדיאורטישראליצאולראשונהמזהתשעשניםלסמינרייעודיבאילתבנושא
"הומורבעבודה".יו"רועדעובדיאורט,חייםאלגריסי":הומורבעבודההואאחדהכלים
היעיליםלהתמודדותעםמתחוחששותהעובדים,במיוחדבתקופהשלשינוייםארגוניים"

חייםאלגריסי,יו"רועדעובדיאורט

מאת:אוןלוי

בשניםהאחרונותתופסנושאההומורמקוםשל
נוסחתקסםבשימושיומיומיבעולםהעבודה
ובקשריםביןהעובדים,והואתורםללאספק
להפגתמתחיםולפתרוןקונפליקטים.
שימושבהומורבמקוםהעבודהמפחיתלחץ,
גורםלירידהבהיעדרותממקוםהעבודה,מעלה
אתהיעילותומשפראתמורלהעובדים,כפי
שלמדועובדירשתאורטישראלשיצאוב–25
עד27ביונילסמינרייעודישלהעמותותלקידום
מקצועי שנערך במלון גולדן טוליפ באילת.
המדוברבסמינרראשוןמזהתשעשניםאליו
יוצאיםעובדיהמנהלשלהרשתהוותיקהאורט.

יו"רועדעובדיאורט,חייםאלגריסי,שיזםאת
הסמינרבשיתוףעםהעמותותלקידוםמקצועי:
"הומור בעבודה הוא אחד הכלים היעילים
להתמודדותעםמתחוחששותהעובדים,במיוחד
בתקופהשלשינוייםארגוניים.שכשלוקחיםאת
החייםבקלותמצליחיםיותרבעבודה,משחררים
מתחים ,אינטריגותולחצים.העלאתחיוךעל
השפתייםאוהערהשנונהמעלהאתהמורל
בקרבהעובדיםוכולםמרוויחיםמכך".
לדבריאלגריסי,הסמינרהותאםלצרכיהעובדים
ברשתאורטוכללבנוסףלסדנתצחוקגםערב
הוויעםשמעוןרגב.

¨‰ÓÎÂÁ·†˙Â˜Ï
‰Â·˙·†ÍÂÒÁÏ
מאת:ד"רהללאביחי

צרכנותנבונהאינהרקסיסמה,היאדרךחיים,
שצריכה למצוא את ביטוייה בחיי היומיום
ושתכליתהלסייעלנולהתמודדעםהאוברדרפט,
עםמשכורתשלאמספיקהועםהקושיהמתמיד
לגמוראתהחודש.
הצרכנותהנבונהמסייעתלנולהתגברעל"קניית
הדחף",עתהמרכיבהרציונליהופךלמשניבעוד
דחפים אמוציונליים ,רגעיים הופכים למניע
העיקרי.מילאשאנוכצרכניםיודעיםזאת,הבעיה
מתחילהכשאנשיהשיווקמביניםזאת.
ואכן אנשי השיווק יודעים להציב גירויים:
פרסומות,דוכנימכירה,התנסותלתקופתניסיון.
כמעטמיליארדדולרמוציאיםהמפרסמיםמידי
שנהבישראל–ובסופושלדבראנו,הצרכנים,
נושאיםבעלות.
אנו מסתכלים בקנאה על אמריקה ,ארץ
האפשרויות–והקניות–הבלתימוגבלות.אבל
אם אמריקה ,אז עד הסוף :כדאי שהצרכן

הישראלייתנהגכמועמיתובארה"ב.הצרכן
האמריקנימקפידלבדוק,לקרוא,להשוותורק
אזלהחליט.
אתהעקרונותשלצרכנותנבונהצריךללמוד.
במסגרת העמותה מתקיימות סדנאות
המאפשרותלמשתתפיםלהפניםאתעקרונות
הצרכנותהנבונהבמגווןרבשלתחומיצרכנות:
רכישתמזון,נטילתהלוואות,בחירתפוליסת
ביטוחועוד.

רשתאורטישראל,שנוסדהב–,1949היאהרשת
החינוכית המובילה בישראל ,והיא מחויבת
להטמיעבקרבלומדיהערכיםולטפחהשכלה
רחבה,תוךמיקודבטכנולוגיהובמדעים.
מוסדותהרשתכולליםבתיספרעל–יסודיים
שש–שנתיים,בתיספרתעשייתיים,מרכזיחינוך
ומכללות להנדסאים ולהנדסה בעלות אופק
אקדמילצעיריםולמבוגרים.
הרשתחורטתעלדגלהערכיליבהשלמצוינות
וחדשנות,אמינות,הוגנותומקצוענות.
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ד"רהללאביחיהואיועץארגונישווקי,מתמחה
בסדנאותבתחומיהניהול,השיווקוהצרכנות
ומרצהבסדנאותהעמותותבתחומיניהולכלכלי
שלתקציבהמשפחה.
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˜ı¯‡‰†È·Á¯·†ÌÈ‡˘Â†ÔÂÂ‚Ó·†ÌÈÈ„ÂÁÈÈ†ÌÈÒ¯Â
בעלותסמליתשל190ש"חלכל50שעותלימודלעובדיםב–100%משרההחבריםבשתיהעמותות.

איזורהדרום
בארשבע

איזורהשרון

מס' תאריך שעות עלות
נושאהקורס קורס פתיחה לגמול למשתתף
152 40 9/9/09 2579ש"ח
העצמתנשים
תדמיתאישית 152 40 17/9/09 2580ש"ח

איזוראילת
מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף

נושאהקורס

40 1/9/09 2268

אסרטיביות

נושאהקורס

כפרסבא שפתגוףותקשורתבלתימילולית 2/9/09 2621
3/9/09 2622
בנייתמצגותלמתחילים
13/9/09 2623
*פענוחציוריילדים
8/9/09 2583
ראשהעין הכרתהמחשב
3/9/09 2558
קבלתהחלטות
נתניה
8/9/09 2599
מבואלפסיכולוגיה

שלומי
חיפה

מגדלהעמק
מעלות

גישור
שפתגוףותקשורת
גישור
העצמתנשים
פסיכולוגיהארגונית
פיתוחמצויינות
אקסלמתחילים
עבודתצוות
לחץושחיקה

40
40
52
40
40
60

איזורהשפלה
מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף
2535
2536
2524
2525
2576
2577
2578
2618
2582

12/8/09
9/9/09
7/9/09
9/9/09
10/9/09
10/9/09
13/9/09
6/9/09
9/9/09

60
40
60
40
50
40
40
60
40

228ש"ח
152ש"ח
228ש"ח
152ש"ח
190ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
228ש"ח
152ש"ח

ראשוןלציון

רחובות
תלאביב
באריעקב
בת–ים

מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף

2561
אקסלמתחילים
2547
יחסיעבודהודיניעבודה
2548
איכותהסביבה
שפתגוףותקשורתבלתימילולית 2596
2549
מבואלקרימינולוגיה

נושאהקורס

מס'
קורס

תאריך
פתיחה

שיפורהשירות
קבלתהחלטות
איכותהסביבה
מבואלקרימינולוגיה
ניהולזמן
פיתוחהזיכרון
אקסלמתקדמים
העצמתנשים
אנגליתמתחילים
ניהולמשאביאנוש

2572
2575
2574
2571
2570
2584
2585
2531
2530
2386

8/9/09
8/9/09
9/9/09
14/9/09
1/9/09
23/8/09
30/8/09
6/9/09
9/9/09
31/8/09

שעות עלות
לגמול למשתתף
50
40
100
60
40
40
40
40
80
40

190ש"ח
152ש"ח
380ש"ח
228ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
304ש"ח
152ש"ח

גבעתשאול

איזורירושלים
נושאהקורס

152ש"ח
152ש"ח
198ש"ח
152ש"ח
152ש"ח
228ש"ח

152ש"ח

איזורהצפון
נושאהקורס

מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף

2/9/09
6/9/09
7/9/09
10/9/09
15/9/09

40
60
100
40
80

152ש"ח
228ש"ח
380ש"ח
152ש"ח
304ש"ח

נושאהקורס
שיפורתדמיתאישית
ניהולמשאומתן

מס' תאריך שעות עלות
קורס פתיחה לגמול למשתתף
60 3/9/09 2603
60 22/9/09 2597

228ש"ח
228ש"ח

*מיועדלסייעותבלבד

הקורסיםמוכריםלגמולהשתלמות

Â¯‰Ó
°Ì˘¯‰Ï

משתלםלךאנגליתבברליץ
העמותותלקידוםמקצועימעניקות לכםהזדמנות,ללמודאנגלית
בברליץ–ביתהספרלשפותהמובילבעולם!!!
קורסיאנגליתהמוכריםלגמולהשתלמותרק₪450במקום₪6,000
כוללערכתלימודלעמיתב–100%משרה
זהומדגםבלבד.ההרשמהלקורסיםהינהבנוסףלמימושהזכאותבסמינריםבבתיהמלון.לקורסיםנוספיםישלפנותלמרכזהמידעוההזמנות.

בטלפון1–700–700–126:ובאתרהאינטרנטwww.amitnet.co.il:
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˘ÂÓÈÓÏ† ‰˙ÏÚ
†Á¢˘†π∞∞≠Ï
‰‡ÏÓ†‰¯˘ÓÏ

¯·ÓËÙÒ≠ËÒÂ‚Â‡†ÌÈ¯ÈÓÒ
יםהמלחמוריהקלאסיק ירושליםקראוןפלאז'ה חיפהדןפנורמה
תאריך23–25.8:ימים:א'–ג'
מחיר:עמית₪260

תאריך23–26.8:ימים:א'–ד'
מחיר:עמית₪300
במימוש2זכאויות

תאריך27–29.8:ימים:ה'–שבת
מחיר:עמית₪30
במימוש2זכאויות

אילתשרתון
תאריך30.8–2.9:ימים:א'–ד'
מחיר:עמית₪0
במימוש2זכאויות

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

פתרוןקונפליקטים

חשיבהיצירתית

שיפורהשירות

סמכותומנהיגותהורית
והשלכתהעלהעבודה

כוללארוחתצהרייםבשבת

אילתדןפנורמה

אילתלגונה

אילתהילטון

אילתדן

תאריך3–5.9:ימים:ה'–שבת
מחיר:עמית₪0
במימוש2זכאויות

תאריך6–10.9:ימים:א'–ה'
מחיר:עמית₪360
במימוש2זכאויות

תאריך13–16.9:ימים:א'–ד'
מחיר:עמית₪120
במימוש2זכאויות

תאריך21–24.9:ימים:ב'–ה'
מחיר:עמית₪240
במימוש2זכאויות

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

איכותהסביבה

אימוןאישיבעבודה
ובחייםבכלל

אינטלגנציהרגשית

אומנותהתקשורת

הכלכלול

אילתמרידיאן

אילתדן

יםהמלחישרוטל

יםהמלחמוריהפלאז'ה

תאריך21–24.9:ימים:ב'–ה'
מחיר:עמית₪140
במימוש2זכאויות

תאריך29.9–1.10:ימים:ג'–ה'
מחיר:עמית₪280

תאריך13–16.9:ימים:א'–ד'
מחיר:עמית₪170
במימוש2זכאויות

תאריך3–5.9:ימים:ה'–שבת
מחיר:עמית₪40
במימוש2זכאויות

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

התמודדותעםסביבת
עבודהשוחקת

הדרךאלהאושר
ולמימושעצמי

אימוןאישיבעבודה
ובחייםבכלל

תדמיתאישיתושפתגוף
כוללארוחתצהרייםבשבת
וכניסהלספא

יםהמלחגולדןטוליפקלאב
תאריך15–17.9:ימים:ג'–ה'
מחיר:עמית₪200

רמתגןכפרהמכביה טבריהשרתון
תאריך11–12.9:ימים:ו'–שבת
מחיר:עמית₪30

µ

תאריך13–16.9:ימים:א'–ד'
מחיר:עמית₪40
במימוש2זכאויות

כרמלנירציון
תאריך11–12.9:ימים:ו'–שבת
מחיר:עמית₪60

גלאטלציבורהדתי

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

לסמינרבנושא:

חשיבהחיובית

חשיבהחיובית

העצמהמקצועיתואישית
ככלילמצויינות

התמודדותעםשינויים

הכלכלול

פנסיוןמלא,סופ"שלילהאחד

חדריסופרב

פנסיוןמלא,סופ"שלילהאחד

זהומדגםבלבד.לסמינריםנוספיםישלפנותלמרכזהמידעוההזמנות

בטלפון1–700–700–126:ובאתרהאינטרנטwww.amitnet.co.il:
המחיריםמתייחסיםלעמיתב–100%משרה,עלבסיסחצי–פנסיוןאלאאםצוייןאחרת.ט.ל.ח.
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˙˜˘˙¯Â
·˜°˘‡‰†Â
עובדישירותיהכיבוינדרשיםלתתתשובותלכליתקשורתבשעת
לחץ.כדילתתלהםכליםכיצדלהתנהלמולהתקשורתעברו
עשרותדובריםשלתחנותכיבויאשקורסראשוןמסוגושל
העמותות לקידום מקצועי בנושא תקשורת ויחסי ציבור.
מאת:אוןלוי

כלכבאימכיראתהתרחישהבא:מיידאחרישהתקבלהבתחנההודעה
עלשריפהגדולהבלבאוכלוסייהיוצאיםלשטחלארקצוותיכיבוי,הצלה
ורפואה,אלאגםעיתונאיםוצוותיצילום.
פעמיםרבותנדרשיםעובדישירותיהכיבוילתתלעיתונאיםתגובהאו
הסבריםלאירועיםוהכלבשעתלחץ,מצבשעלוללגרוםלמסירתמידע
לאמדויקלציבורשעלוללחשוףאותםלביקורתולתביעות.
כדילסייעלעובדישירותיהכבאותלהביןאתאופןפעילותאמצעיהתקשורת
השוניםוהמדיההשונים,נערךלאחרונהקורסתקשורתויחסיציבורבבית
הספרהארצילכבאותבראשוןלציון.

דוברימד"אואשרתחבר–אזולאימנהלתתחוםההשכלהבעמותות
הקורס,שנערךבמעמדנציבכבאותוהצלהרבטפסרשמעוןרומחועשרות
דובריםשלתחנותכיבויאשמכלרחביהארץ,נמשךחמישהימיםועסק
בחשיפהוהיכרותעםהזירההתקשורתית–ערוציהתקשורת,יחסיהציבור
וההסברהוחשיבותםלארגון.ביןהמרציםבקורסהיועו"דירוןברדה,שדיבר
עלאתיקהבתקשורתולשוןהרע,דוריתעוזיאלשהעבירהסדנהבפני
מצלמה,עורכתמדדיומיבערוץ1דינהרייס,יועץהתקשורתאביבבושינסקי
והפרשןהכלכלימורבלוי.
"התקשורתהיאאחדהתחומיםהמתפתחיםבעולםהמערביוהשפעתה
ניכרתבכלתחומיהחיים",אומרדוברנציבותכבאותוהצלה,יורםלוי,
שסייעבבנייתמערךהלימודיםשלהקורס".עוצמתהמדיההפכהאותה
לכלימרכזיבהשגתיעדיםחברתיים,פוליטייםועסקייםולכןחשובלהבין
אתהכוחותהפועליםבתוכה.הכליםשקיבלוהדובריםבקורסיעזרולהם
בעבודתםהיומיומיתובהסברהשלהפעילותהמתבצעתבתחנות.הכבאים
יידעוכיצדלמסורמידעחשובלציבור,ולייצגאתהתחנהשלהםבצורה
מכובדתומקצועית".

±≠∑∞∞≠∑∞∞≠±≤∂††Ú„ÈÓ‰Â†˙ÂÓÊ‰‰†ÊÎ¯ÓÏ†ÂÈ˘ÎÚ†ÂÏˆÏˆ††††www.amitnet.co.il††††≤∞∞π†ÈÏÂÈ††††È˙¯·Á†ÈÚÂˆ˜Ó†ÌÂ„È˜Ï†˙Â˙ÂÓÚ‰†ÔÂÚ„ÈÓ

∑

¯ÈÓÒÏ†˙‡ˆÏ†˙ÈÓÚ‰†Ï˘†˙ÈÓÈËÈ‚Ï‰†Â˙ÂÎÊ†È‰ÂÊ
כ–400עובדיעירייתרעננההשתתפוהחודשבסמינרייעודיבנושא"בריאות
גוףונפשבסביבתהעבודה"במלוןמרידיאןיםהמלח
מאת:אוןלוי

זוהשנההשלישיתשעמיתיעירייתרעננהיוצאים
לסמינרמרוכז.השנהעמדסמינרזהבסימן
שאלהבצלהמשברהכלכליוהקיצוציםבתקציב
העירייה .בהנהלת העירייה שקלו לבטל את
הסמינרהשנתיהמתוכנן.
עובדיהרשויותבארץנתקליםלאחרונהבשורה
ארוכהשלקיצוציםופגיעהבזכויותיהם.ביןהשאר
מנסותהרשויותלבטלאולצמצםאתיציאתם
שלהעובדיםלסמינרים–זכותשמוקניתלהם
עלפיחוק.כאןחשובהעמדתוהנחרצתשל
ארגוןהעובדיםבסיועההסתדרות,שעומדיםעל
זכויותהעובדיםומצליחיםלשכנעאתהנהלת
העירייהבנחיצותהסמינריםלקידוםהמקצועי
והחברתישלהעובדיםבארגון.
יו"רועדעובדיעירייתרעננה,דודיפרח,בשיתוף
העמותותלקידוםמקצועיהצליחולשכנעאת
הנהלתהעירייהלקייםאתהסמינרהמתוכנןוכן

הוסברכיהסבסודשלהעמותות,שגדללאחרונה
מ– 600ל– 900שקל לעמית ,גורם להפחתה
משמעותיתשלהוצאותהעירייהולכןהקיצוצים
בעירייה הם לא תירוץ לרמיסת זכויותיהם
הלגיטימיותשלהעובדים.
"העובדיםמחכיםלסמינרהשנתיכמו
אוויר לנשימה ובשנה כל כך קשה
הסמינר חשוב שבעתיים" ,הסביר
יפרח".דווקאבתקופהזועולההצורך
להכשיראתהעובדיםשנותרובארגון,
לציידאותםבכליםלהתייעלותושיפור
השירות,כיהםהמנועהעיקרישיחלץ
אתהארגוןמהמשבר".
בסופושליוםראתההנהלתהעירייה
אתטובתהעובדיםלנגדעיניהואישרה
אתהסמינרבמלוןמרידיאןביםהמלח,
שהתקייםבנוכחותראשהעירייהנחום
חופרי,מנכ"להעירייהאמירשוצמן,

ראשיאגפיםומחלקות.
הסמינר,שנבנהתוךשיתוףפעולהביןנציגי
העמותהלקידוםמקצועילביןועדהעובדים,עסק
ביצירתסביבהמונעתמתחיםולחצים.העובדים
למדועלשינוייםארגונייםכיוצרימתח,שיתוף
ועבודתצוותלמניעתמתחיםבעבודהואפילו
בהשפעהשלמוסיקהכאמצעילהרגעהעצמית.

°Í¯„Ï†‰‡ˆÈ†¢‚ÏÊÓ‰†‰ˆ˜†ÏÚ¢†ÏÂ˘È·‰†˙„Ò
בימיםאלונפתחהלראשונהבבארשבע,סדנתבישול"עלקצההמזלג"בהשתתפות
עשרות מבשלות מויצו ,ונרשם ביקוש גדול לסדנאות נוספות בכל רחבי הארץ
מאת:אוןלוי

היהמדהיםלהיכנסהשבועלמכללתהשףבבאר
שבע.במקוםהועברהסדנתהבישוללמבשלות
מתשעהמעונותויצ"ובעיר.הבנותמשתתפות
הסדנא,בשלניותמדופלמות,המבשלותלמאות
ילדיםבמעונותמידייוםהגיעועםהמוןסקרנות
ורצון ללמוד ולקבל כלים קולינרים חדשים.
לאחרונהאנושומעיםיותרויותרעלהקשרבין
תזונהנכונה,גוףבריאונפשבריאהועלמחקרים
המוכיחים קשר ישיר בין תזונת הילד ,על
התפתחותוהפיזית,הקוגנטיביתוכןאףהשלכות
למצבבריאותוכמבוגר,אולםעדכהלאנעשה
במעונותובגניהילדיםכמעטדברבנושאכעת,
בעקבותיוזמהשלהעמותותלקידוםמקצועי
עוברותהמבשלותהאלוברחביהארץהכשרה
עלידימיטבהשפיםומומחיתזונהאשרמקנה
להםשיפורידעבנושאתזונתילדים,מתכונים,
וכן דרכי בישול חדשניות לשיפור פעילותם.
ליאורהאורן,מנהלתמעוןויצ"ובבארשבע,
אומרתכי"כמישרואהבתזונהמרכיבמכריע
ברמההתפקודיתהיומיומיתבגילהרךוכצעד
מניעתי למחלות ותופעות השמנה ,קיבלנו
בשמחהאתפנייתהעמותהלקידוםמקצועי
להכשיראתהמבשלותבמעון.המבשלותלומדות
כיצדלפתחהרגליאכילהנכוניםבקרבהילדים,

איךלהרכיבתפריטמגווןומאוזןומההקשרבין
תזונהלתפקודהילדיםבמעון.כךלמשלהםלמדו
שהקפדה על צריכת פירות וירקות תורמת
למניעתעצירותבקרבהילדים".
לדבריה" ,המבשלות נהנות מאוד מהקורס
ורוכשותבוידעמעשילעבודתן.המפגשיםהם
חווייתייםוכמושאומרים'פתחולהןאתהתיאבון'.
עכשיונותרלודואכיהידעשנרכשייושםבמעון".
אילנהטובול,עובדתמעוןויצ"והמדעבבאר
שבע,מספרתכיהסדנאהיתהמוצלחתמאוד
והשאירהרושםרבבקרבהמשתתפות".קיבלנו
טיפיםמעשייםלעבודה,כוללפירוקומילויעופות,
תבלוןמומלץוהכנתמרקיםפשוטיםומזינים.
סדנתהבישולהינהבהיקףשל20–40,שעות
לימוד,מסובסדכמעטבמלואועלידיהעמותות
ועלותו₪200לעמיתעבורכל20שעותלימוד.

אחרישעוררנואתהתיאבוןהנה
חמישהטיפיםלבישוללילדים:
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˙Â¯È˘‰†˙ÂÎÈ‡†˙‡†¯Ù˘Ó†˜ÂÁˆ‰
אחתהדרכיםהיצירתיותלגבשאתהעובדיםולהקנותלהםכליםלהתמודדותעם
שחיקהועייפותהיאיוגהצחוק–הפעילותהגופניתהבריאהביותרלגוףולנפש
מאת:אוןלוי

כל עובד חווה בשלב
כלשהו של הקריירה
תחושהשלמיצוי,עייפות
ושחיקה,במיוחדאםהוא
עוסקבמתןשירותועובד
תחת לחץ .המשפט
השכיחביותרבמקריםאלההוא"אניזקוקלחופשה
כדי למלא את המצברים" .הבעיה היא שאחרי
שאוזליםימיהחופשה,מתרוקניםשובהמצברים.
בשניםהאחרונותהתפתחהשיטהיעילהומהנה
להילחםבגורמיהשחיקה,להגיעלעבודהרעננים
ושמחיםועלהדרךגםלגבשאתהעובדיםבארגון.
קוראים לשיטה יוגה צחוק והיא מוכרת בעולם
המערביכפעילותהגופניתהבריאהביותרלגוףולנפש.
ערןמכנס,מרצהבעמותותלקידוםמקצועי,מסביר
כי"המתרגליםשלהשיטהגורמיםלגירוירפלקס
הצחוקבאופןגופניולאבאמצעותהמוח.כשהרפלקס
מגורהחולףבגוףדגדוגשגורםלנולצחוקמכלדבר.
בסדנהמתרגליםהעובדיםשיטותשונותלצחוק
ומדביקיםזהאתזהבצחוקמתגלגל.מניסיון,גםמי

שאינורגיללצחוקנסחףאחריהקבוצהופורץבצחוק
שמספיקלולשנהשלמה".
מהיההשפעהשלהצחוקעלהתפקודשלנובעבודה?
"ההשפעהשלהיוגהצחוקעלהעובדיםהיאלא
פחותממופלאה.הצחוקמזוההאצלנועםחופש
מוחלטוחוסרעכבות,ולכןצחוקאינטנסיביגורםלנו
להרגישרעננים.מישמתרגליוגהצחוקבאופןקבוע
הופךלאדםקלילושמחיותרובעלאומץלפרוץ
קדימהולבצעשינוייםבחייוובמקוםעבודתו.אמנם
קשהלמדודאתההשפעהבתפוקות,וזהגםלאנכון
לעשותאתזה,אבלדבראחדבטוח–העובדממלא
אתהמצבריםוהמעסיקמרוויחעובדמרוצה,יצירתי
ומלאבחדוותחייםאשרבסופושלדברנותןשירות
טוביותרלתושבים.
אלוטיפיםאתהיכוללתתלעובדיםבמקוםעבודה?
"לקחתאתהעבודהבחיוך.גםכשהמטלותנערמות
והלחץגובר–להשתדללצחוקכמהשיותר,כיכעס
ותסכולהםלאמתכוןלעבודהיעילהיותר.אםאתם
לאמצליחיםלהשתחררלבד,גייסוכמהחברים
להפסקהקצרהותתחילולזרוקאחדעלהשניכריות
– מניסיון זו הפעילות הכי משחררת בקבוצה".

°ÁÓ˘†˙„ÏÂ‰†ÌÂÈ
∑Ô„¯È‰†˙Ú˜·Æ‡ÆÓ ÌÈÈ˜Ï‡†„Â„†±Æ
∑ÔÂÈˆÏ†ÔÂ˘‡¯ÆÚ†Ô‰Î†ÈÂ¯†µÆ
†††††ÔÈÎÈÏ‡ÆÓÆÓ†ÒË†‰‡Ï
∑ÌÈ†˙·ÆÚ†‰ÈÙ‡†È·‡†∏Æ
∑‰ÂÂ¯†Ô‚Æ‡ÆÓ†·ÈÏËÂ‚†Ï‡ÎÈÓ†πÆ
†††††·˙ÔÂ„È¯Ù†‰È
†††††¯ÂÎ¯Î≠‰Á†Ò„¯ÙÆÓÆÓ
∑˙ÂÏÚÓÆÚ†ÂÓÁ†Ô·†ÈÒÂÈ†±¥Æ
ÔÚ˘Ó†¯ËÒÈ˜†‰·ÎÂÎ
∑ÂÓÁ†Ô·†¯ÙÒÂ¯Ù†±∂Æ
††††††˘˙ÈÏÏÎ†˙Â‡È¯·†È˙Â¯È
∑ÔÂÏ˜˘‡†ÆÚ†ÔÈ˜Â†„ÂÓ¯‡ ±∑Æ
∑‰È˙ÆÚ†ÈÁ¯ÊÓ†ÌÁÓ ±∏Æ
∑ÌÈÏ˘Â¯ÈÆÚ†ÔÈÈ„†ÔÂÈˆ†≤∞Æ
∑Ë‡È¯Ù‡†‰„Â‰È†≤∂Æ
††††††ÔÂ¯·Á†¯‰Æ‡ÆÓ
∑¯ÓÊÆ‡ÆÓ†È„·Ú†¯ÈÒÈÈË†≤πÆ
∑ÔÈÚÈ˜ÙÆÓÆÓ†¯¢ÈÁ†·Ï‡¯†≥±Æ

ÔÈ·† ÌÈ¯ÚÙ† ÌÂˆÓˆÏ† Í¯„‰¢
¢„ÂÓÈÏ‰†˙˙ÈÎ·†˙¯·ÂÚ†ÌÈ¯Ê‚Ó‰
יו"רועדהעובדיםשלמועצתקאבול,מוסטפאחמוד,מסכם8שניםבוועד,בשתימלים":ניצחוןהרוח".לדבריו,הדרך
הבטוחהלהעציםאתהעובדיםהיאבאמצעותלימודיםו"כלהמרבההריזהמשובח"
מאת:אוןלוי

"כשעובדיםערביםמדבריםעלפעריםביןהמגזר
הערביליהודיאניאומרלהםשיפסיקולדברוילכו
ללמוד",אומריו"רועדהעובדיםשלמ.מקאבול,
מוסטפאחמוד".אנימשוכנעשהדרךלצמצוםפערים
ביןהמגזריםעוברתבכיתתהלימודולכןאנישולח
אתהעובדיםבמועצהלכמהשיותרקורסיםולפחות
פעמייםבשנהמוציאאתכולםלסמינרים.בתקופה
שאניבוועדהוכחתישהדרךהבטוחהלחזקעובדים
היאבלימודיםוכלהמרבההריזהמשובח".
חמוד,בן,46נשוי,6+משמשכבר17שנהקצין
ביקורסדירבמועצתקאבול,מתוכן8שניםהואעומד
בראשותועדהעובדים.
מהםההישגיםהגדוליםשלךבתפקיד?
"ללאספקלימודיםוהכשרותשלהעובדים.בשנה
שעברהעשיתילעובדיםקורסמינהלמקומיבתיכון
כאבולובשבועהבאמתחילקורסשיפורהשירות.
להגיעלמצבשבואנישולחעשרותעובדיםלקורסים
וסמינריםזהלאדברשלמהבכךברשויותהערביות
שנאבקות לשרוד כלכלית ,אבל כבעל השכלה

אקדמיתאנייודעלהעריךאתהחשיבותהעצומה
שלהלימודיםולכןאעשההכלכדילשלוחכמה
שיותרעובדיםללמודולהשתלם.אנייכוללהעיד
שהעמותות משקיעות מחשבה רבה בהשלמת
השכלהשלעובדיםבמגזרהערביובהחלטישליאוזן
קשבתבנושאהזה.הישגנוסףהואהעובדהשעברנו
לפניחמששניםתוכניתהבראהויצאנוממנהבלי
פיטוריםשלאףעובד.בענייןהזהאניממליץלקרוא
אתהספר'האםניתןלצאתמהמשבר–השלטון
המקומי הערבי בישראל בתחילת המאה ה–,'21
בהוצאתאוניברסיטתחיפה".
מההאתגרהבאשלך?
"לבטלאתהגזירותשלקיצוץבשכרהעובדים,או
לכלהפחותלמזעראתהנזקבנושא".
איזועצהתיתןליו"רועד?
"לדעתמתילוותרומתילהתעקש.התפקידשליו"ר
ועדהואתפקידקשה,מורכב,רוויבלחציםומוקשים.
לפעמיםאתהרואהסיטואציהאחתבצורהמסוימת
ואחריםרואיםאותהאחרת.צריךלדעתאיךלהעביר
אתהמסרשלךכדילשכנע,ואםלאהצלחת–לדעת

גםמתילוותר.לפעמיםמוותריםעלדבר
אחדכדילהשיגמשהואחר.אסוראף
פעםללכתעםהראשבקיר".

דבריםשלאידעתעל
מוסטפאחמוד:
הואבוגרהחוגלפילוסופיה
באוניברסיטתחיפה.
הספרהאחרוןשקראהוא"דילמות
במוסר")דניאלסטטמן(.
הוא אוהב להיות בחיק משפחה.
הואאוהדאתקבוצתהכדורגלשלבני
סכנין.

