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דבר העורך | טומי ברצ'נקו ,חניך מכינת כנפיים צעירים
אין יום שבו אנחנו לא שומעים דעות ,מחשבות ,אמירות שונות.
אין יום שבו אין העלאה של פוסטים בפייסבוק ,בטוויטר ,באינטגרם ובוואטסאפ כיוון שלכל אחד ואחד
מאיתנו יש דעות שונות ומגוונות והרוב מוכרח מבחינה אינטלקטואלית ומבחינה רגשית להפיץ את דבריו
ברבים כדי להיות נוכח ולהשאיר חותם משלו בכל מה שקורה.
הדבר שמאפשר את כל זה הוא הדמוקרטיה .לכל אחד הזכות להשפיע ולהיות עצמאי כיוון שהעצמאות
היא גם במישור הרוחני ,הרעיוני וגם מבחינה אישית – אדם עצמאי בקבלת החלטות וכן בדעותיו
ובמחשבותיו.
הדבר השני שהדמוקרטיה מאפשרת הוא מתן חירויות ומתן חירות הביטוי .כל אדם ראשי להתבטא איך
שהוא רוצה ,רשאי להגיד את דעתו ,רשאי להפגין ,רשאי לפגוע במידה מסוימת .הדמוקרטיה נותנת את
זה.
ערך השוויון התחיל מתוך מרד שהיה בתקופת הלאומיות ,מרד שהתנגד לשלושת המעמדות וטען שכולנו
בני אותה זהות ארצית ,לכולנו יש אותן זכויות ואותה שייכות למולדת .נשאלת השאלה -האם זהו שוויון?
יש אינספור דרכים שונות ומגוונות לממש שוויון.
שוויון מגדרי  -על אף אפליית נשים בתעסוקה ובדרכים שונות ,העולם יותר ויותר מבין שמגדר אינו דבר
שבאמצעותו ניתן למדוד ולהעריך את האדם.
שוויון למיעוטים  -אנחנו שואפים להיות אנושות שמכילה ומתייחסת לבני אדם כשווים זה לזה ,למרות שיש
גם דעות שמתנגדות לשוויון מהסוג הזה והעקרונות שלהם מנוגדים אליו.
שוויון כלכלי  -ישנן מספר תפיסות בעולם שאומרות שהשוויון צריך להיות ברמה הכלכלית-החברתית,
כלומר שהפערים הכלכליים בין אדם לחברו לא יהיה גדולים ,שכולם יהיו שווים מבחינת שכר וכן הלאה.
הרבה אופנים וצבעים שונים יש לשוויון ,דרכים שונות ,מישורים ,רעיונות ומחשבות .לשוויון יש הרבה פנים;
יש אנשים שייקחו את השוויון כדרך מעשית וכלכלית ,אך השוויון גם יכול להתממש מבחינה תפיסתית,
מהותית .אם נחשוב שכל אדם  -גם אם הוא טועה ,גם אם הוא פושע  -הוא שווה זכויות ,רק אז נקיים שוויון
אמיתי וצודק .גם אם זה לא שוויון כלכלי או שוויון הקשור לאורח חיים מסוים.
דבר נוסף שהדמוקרטיה מביאה איתה הוא החירות .החירות מאפשרת לנו עצמאות ,עצמאות לעשות מה
שאנו חפצים ולקבל החלטות לגמרי בכוחות עצמנו וללא שום גורם שיחליט עלינו .תפקידה של הדמוקרטיה
הוא לאפשר לנו את זה.

בברכה,
טומי ברצ'נקו וצוות עיתון מכוונים גבוה
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דבר המנכ"ל | גידי צור
בברכת פסח כתבתי על מרכיב המאבק ביציאה לחירות ולעצמאות ,והנה מאבק נוסף לחירות לפנינו כאשר
התבשרנו באופן מפתיע מפי ראש הממשלה על ביטול גזירת הגירוש של העובדים הזרים ,ולאחר מכן
הודעת השהיית היישום ,וכמה שעות לאחר מכן ביטול הגירוש.
אני מבקש להתמקד בדבריי אלו בידיעה ובאמונה באשר לכוח המחאה באשר היא ,אפילו לא לעצם סוגיית
הגירוש הבעייתית.
רבים מאיתנו ,גם אלה שמשתתפים במאבקים ומחאות ממושכות ,מרגישים שאינם משפיעים ואומרים "זה
לא יעזור ,זה לא ישנה ,זה הוחלט כבר ,זה לא בידינו" ובלית ברירה מניחים לאחרים בעלי סמכויות לנהל
את חיינו.
להם ,ולכולם ,אני רוצה לספר סיפור ששמעתי על עיתונאי בריטי המבחין מדי שבוע באיש מבוגר העומד
לעיתים קרובות בפינת הנואמים בהייד פארק בלונדון ,בה מתקיימות הפגנות למיניהן .הוא פונה אליו
ושואל" :סליחה אדוני ,אני רואה אותך לעיתים קרובות כאן ,האם לא למדת מניסיונך ,שאין כל יכולת של
ההפגנות הללו לשנות את המציאות?" עונה לו המבוגר עם חיוך קל על שפתיו" :בוודאי שאני יודע ,אני
מגיע לכאן בעיקר על מנת שהמציאות לא תשנה אותי".
זה לדעתי הבסיס של היציאה למחאה ,על מנת לעמוד על העקרונות שלנו נוכח מציאות ,לתמוך בפעילים
אשר משקיעים מעל ומעבר ,וכן אמונה שהכוח המצטבר של דעת הקהל יטה את ההתנהלות לכיוונים
הנכונים.
בניתוח מקרה סוגיית הגירוש ברור לכל שלדעת הקהל בארץ וברמה הבינלאומית יש משקל משמעותי,
למרות שראש הממשלה בהסבריו לא ייחס כל משקל לכך .אלמלא דעת הקהל הנרחבת ,ומרכיבים נוספים
כמו עתירה לבית המשפט העליון ,ראש הממשלה לא היה מחולל את ה"פליק פלאק" הזה.
אלמלא החשש מפני תדמיתו שלו ותדמית מדינת ישראל בעולם שמתועדת תקשורתית כמוציאה בכוח
אלפי פליטים המוסתרים במקומות מסתור בישראל (תוכנית פעולה של הפעילים) ע"י אזרחים ישראלים;
אלמלא התגייסות חסרת תקדים של מגוון קבוצות בחברה הישראלית של מוחים על כל הרצף הגילאי ,יש
לשער שדעת הקהל לא היתה מצטברת לכוח שכזה; אלמלא פליטי שואה בגילאי התשעים ועד לש"ש בני
 18מתנועות נוער מסויימות; אלמלא נציגי דרום תל אביב החושבים אחרת; אלמלא התגובות השליליות
של ציבור האוהדים ועוד ועוד.
דוגמא נוספת לכח של מחאה ודעת קהל היא הפגנת ה 400-אלף של סברה ושתילה ב - 1982-הפגנה
אשר הצליחה ליצור לחץ ציבורי והביאה לכך שבסופו של תהליך וועדת החקירה ,נאלץ שר הבטחון אריק
שרון לעזוב את תפקידו.
אני מבקש להזכיר בעיקר לצעירים אצלנו בכוונים ,שניתן בהתמדה ,מחוייבות ,יצירתיות ועוד ,לשנות מידי
פעם את מהלך המציאות וטעם נצחונות נדירים שכאלו נשאר להרבה שנים אפורות נטולות הישגים.
אנו גם למדים מסיפור הגירוש אשר עדיין לפנינו ,שבסוגיות שכאלו שמהוות "ריצות לטווח רחוק" יש לפתח
חוסן והתמדה לאורך זמן ולקוות לטוב .לא להישבר מצד אחד ,ומצד שני לא להתרגש מידי לפני שמתחולל
השינויי בפועל.
לסיום ,באשר לעבודה הנדרשת מאתנו ליישום הערכים הדמוקרטים שלנו ,כתב ויקטור פראנקל ,יוצר הספר
"אדם מחפש משמעות" (הספר היווה את אחת ההשראות לפתיחת החנות למשמעות שלנו) ,שמן הראויי
להציב פסל משלים ל"פסל החירות" בחוף המזרחי בארצות הברית .הוא הציע שהפסל הנגדי בחוף המערבי
יקרא "פסל האחריות".
מאחל לכם נצחונות במחאות אשר מוציאות אתכם ,ומכם ,את הכוח והתקווה לפעול.
להתראות בכיכר!
גידי
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גלגלים של תקווה – דיווחים מהשטח |
אודי שמשון ,חניך תכנית דיור ארוך טווח
עופר גינת ,עובד סוציאלי ומנהל דיור ארוך טווח
יום שבת  4:30 -בבוקר
– השעון המעורר מצלצל! זמן לקום ולהתארגן!!
לא ,זאת לא השכמה לחליבת בוקר בקיבוץ – זאת
השכמה לאירוע ספורט חגיגי ומיוחד ,מהגדולים
וה-ותיקים שיש בארץ ,ואולי המרגש שבהם ...זהו
"גלגלים של תקווה" .2018
אז עופר גינת אוסף עם המרצדס מנהריה ,ועוד
חושך בחוץ ,אפילו הציפורים על העצים עוד
ישנות ...ונורה עוזרת ,ואמיליה מצטרפת ,ותומר
וחן וליאלי עולים לרכב ,וב 5-בבוקר אנחנו כבר
נוסעים לכיוון מכללת עמק יזרעאל – שם קורה האירוע הגדול!
אנו מגיעים לגלגלים של תקווה ,אירוע ספורט ארצי אשר במסגרתו מגיעים אלפי אנשים לרכב על אופניים או לרוץ
ריצת שטח בעמק יזרעאל .חלק מהאנשים בעלי צרכים מיוחדים כאלו ואחרים ,וחלקם לא – אך מה שבטוח :כולם
קמים מוקדם בבוקר כדי שב 08:00-כבר נהיה על האופניים או על מסלול הריצה.
הברלינגו עם העגלה ,המלאה באופניים ,חונה והמתנדבים היקרים מתחילים לפרוק את האופניים ...בהובלת ניר
שפר ,מדריך האופניים ה-ותיק ,ובעזרת קסמיו של שמעון 'האיש והאגדה' דה-פז התייצבו להם חמישה רוכבים
אמיצים בתחילת מסלול האופניים  -פאר ועידו מהצעירים,
ואודי ,ליאלי וחן מהבוגרים! ועוד חמישה מתנדבים יקרים
ומשקיענים ,כמובן לא לשכוח את איריס שלא מפספסת אף
אירוע ואת יוסי בעלה! הכל מוכן  -אפשר להתחיל בחגיגת
הספורט!
זוהי השנה השלישית שאנו משתתפים ב"גלגלים של תקווה"
– ואודי ,ה-ותיק ברוכבים ,מספר כי השנה המסלול השתנה
מעט ולא ידענו בדיוק למה לצפות ,אך בין פידול לפידול עוברים עוד ק"מ ועוד ק"מ וכמעט בלי לשים לב בסוף מגיעים,
רק אז העייפות נזכרת להגיע – בסוף המסלול!
אז כן  -המסלול ...האם מישהו מבין קוראי העיתון הנאמנים רכב פעם  32ק"מ?!
 32ק"מ!! זו הרכיבה שעשו חברי קבוצת אופני הטנדם – ובעזרת המתנדבים היקרים (אשר רוכבים איתנו כל שבוע)
סיימו את הרכיבה עייפים ,אך עם עוד הרבה כוח ...מהבדיקה שעשה תחקירן המערכת ,עולה כי למרות העייפות
הם היו יכולים לרכב בכיף עוד  10ק"מ...
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וחוץ מאופני הטנדם ראינו בשטח גם את חן רוכבת על אופני הידיים ,כאשר נורה ואיריס רצות מאחוריה ומנסות
לעמוד בקצב (ומדי פעם גם עוזרות ,כי מה לעשות ...אופני ידיים זה לא משחק ילדים).
חדי העין שהגיעו לאירוע הבחינו גם ברץ הראשון שמייצג את עמותת כוונים במסלול הריצה – לא אחר מאשר תומר
'האצן הנודע' האס ,אשר התלבט קשות בין החולצה של 'אתגרים' אותה הביא מהבית ,לבין חולצת הספורט הירוקה
הרשמית של כוונים (חדשה מהניילונים!) ...מה ללבוש? מה ללבוש? ...לבסוף הלחץ של אמיליה ועופר עבד ,וכולנו
לבשנו את חולצת כוונים (שימו לב בתמונות – )...ויצאנו לריצת שטח של  2ק"מ.
נשמע קל?! אז זהו – שלא!
מתנשפים סיימנו את הריצה ועברנו 'לפתוח שולחן' – תמרים,
תפוחים ,שוקולד וחטיפי אנרגיה הם רק חלק מהשלמת הסוכרים
שעשינו לנו ולכל משתתפי האירוע! הרבה מים ,הרבה מיץ וחגיגה
אחת גדולה של כל רוכבי כוונים.
אספנו את הציוד ,רכבנו חזרה לאוטו ,העמסנו את הציוד וקדימה
לנהריה...
בדרך חזרה כולם כבר השלימו שעות שינה ...הגענו לנהריה
עייפים ומרוצים – כוונים לא עוצרים! תודה לכל האמיצים שנרתמו
לאירוע...
נתראה בשנה הבאה! (או ברכיבה הבאה)...

6

שוויון תעסוקתי | חן וקנין ,חניכה במכינת כנפיים בוגרים
שלום ,שמי חן וקנין ,בת .24

רציתי לשתף אתכם בתהליך שעברתי בחיי בתחום התעסוקה.
כשסיימתי את השנתיים במכינת כנפיים בעמותת כוונים ,יצאתי למסע של לימודי מזכירות רפואית במכללה
הקרובה לאזור מגוריי.
כשנרשמתי הובטח לי קורס  +סטאג' (התנסות מעשית).
כשהגיע שלב הסטאג' הדברים החלו להתעכב .כל חברותיי כבר כמעט סיימו את ההתנסות ואני עוד לא
זומנתי .כשביררתי מה קורה ,מנהל הקורס ,לאחר שהתחמק ומשך זמן ,אמר בסופו של דבר את האמת:
בית חולים עפולה לא מוכן שאני אעבור את הסטאג' אצלם בשל היותי נכה .כשנרשמתי ,ידעו שאני נכה.
זו לא הייתה הפתעה!! כששמעתי את התשובה לקחתי את מה שמגיע לי ,אחרי מלחמה הצלחתי לקבל
את דמי הלימודים לקורס.
אחרי תקופה ארוכה של מחשבה  -איך אני מתקדמת בחיי ,יצרתי קשר עם גידי צור מנכ"ל עמותת כוונים.
סיפרתי לו מה עובר עלי בחיי וביקשתי את עזרתו בקידום
חיי.
לשמחתי הגעתי לראיון עם מאור – רכז תכנית מכינת
כנפיים בוגרים.
התקבלתי לתכנית .במקביל התחלתי תהליך מול הרווחה
בכדי שתהיה לי רכזת תעסוקה שתלווה אותי במציאת
העבודה.
כיום אחרי חיפושים רבים והתנסות במסגרת החנות למשמעות ,הנני מתחילה לעבוד במפעל בקיבוץ געתון!
כולנו שווים וכולנו יכולים
והשמיים הם לא הגבול בשבילנו
צריך רק רצון ,יכולת ולהיעזר באנשים הנכונים למסע.
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הולכים לכיוון חדש | ראיון עם אחאי תומר ,סמנכ"ל העמותה
אחאי תומר נכנס לא מזמן לעמותה למלא את תפקיד הסמנכ"ל .יצאנו לדבר איתו ולשמוע ממנו איך הייתה הכניסה
לכוונים ,לדעתנו זה שווה כתבה.
•

ספר לי קצת על עצמך ,מי אתה?

שמי אחאי תומר .תומר זה שם המשפחה ,כולם מתבלבלים .אני בן  ,56גר
בעצמון שזה יישוב קהילתי בגוש שגב .נשוי לאלונה המקסימה ,כבר  30שנה
אנחנו חיים ביחד .יש לנו  6ילדים ו 6-נכדים .אני חייתי בקיבוץ משגב-עם
בצפון כ 20שנה ולפני  18שנה כשצה"ל עזב את לבנון ,עזבנו את הקיבוץ.
היה קצת קשה מבחינה ביטחונית ,אבל נשארנו בגליל ואנחנו מאוד שמחים
על כך .יש לי  3ילדים ביולוגיים ו 3-בנות ממשפחת אומנה ,הם ילדים שלנו
לכל דבר .אני בעצם כל חיי הבוגרים עבדתי בתעשייה כמנהל תפעול .המון
שנים היה לי משהו בבטן ,רצון לשלב את כל הידע שלי על ניהול מפעלים עם
עבודה חברתית ,משהו שהוא גם לנשמה .הגעתי למקום עם המון נשמה
לשמחתי והנה אני פה.
•

איך שמעת על כוונים?

שאלה מעולה! אני אסביר גם למה :לא שמעתי על כוונים .לא ידעתי שיש כזה דבר .כל הנושא של מוגבלות
ונוער זה משהו שבכלל לא הכרתי ולא נחשפתי אליו .אני יכול להגיד שהיום כל דבר שקשור לנושא צד את עיני,
אני לומד וקורא ושומע מכם ,פחות נחשפתי אליו קודם .מכיוון שרציתי לעבוד באיזושהי עמותה חברתית פשוט
חיפשתי באתרים שמחפשים עובדים ,ראיתי מודעה שמחפשים סמנכ"ל לעמותת כוונים ושלחתי קורות חיים.
כמובן שכבר אז התחלתי לחפש באינטרנט ובפייסבוק מה עושים בעמותה ,ככל שקראתי יותר התאהבתי יותר.
כשבאתי לראיון עבודה פשוט הרגשתי חיבור .אני זוכר ששלחתי לגידי הודעה אחרי הראיון ,שזה משהו לא
מקובל ,שאני לא יודע מה יצא מהראיון הזה אבל יצאתי מוקסם וממש הרגשתי חיבור.
•

מה תרצה לתרום לעמותה עם הזמן ,איזה חותם תרצה להטביע כאן?

אני אתחיל באיזושהי הקדמה :אני חודש כאן .אני לומד
ומכיר את החניכים שזה הכי חשוב ,מקסימים אחד אחד,
בא לי לחבק את כולם כל בוקר .מכיר את הפעילויות
שעושים ולאט לאט מקבל תמונה .אני חושב שהמטרה
שלי כשהגעתי לפה ,זה באמת לנהל את העמותה כמו
שצריך כדי ליצור יותר ויותר פעילויות .כדי להשיג יותר
ויותר דברים להגשמת המטרות של כוונים .למשל ,לטפח
את הדירות ,שיהיו המזגנים הכי טובים והמון טיולים,
ליצור מעטפת מקצועית שתעטוף מצד אחד ומצד שני
מערכת יותר תפעולית של הסעות ,רכבים ,פעילויות מתנדבים ,סביבה טובה .זו מטרה אחת .מטרה שניה מאוד
חשובה היא לפרסם בכל הארץ שיש כזה מקום מדהים שקוראים לו עמותת כוונים .מקום שנותן פתרון יוצא מן
הכלל לחניכים פה אצלנו במכינה של הצעירים ואז בוגרים ואז דיור המשך .העמותה נותנת מעטפת מעולה,
מכינה ומחבקת כשצריך .כל נער או נערה שזקוקים למעטפת כזאת הייתי רוצה שיידעו שאנחנו קיימים ויגיעו
אלינו .שהמכינות תגדלנה ,אווירה עוד יותר ססגונית של הרבה חניכים וחניכות .אני חושב שזה יכול לתת המון
לעולמנו .אלה המטרות המרכזיות .אני אוסיף – זה תחום שאני לא מכיר וכל דקה אני לומד ,וככל שאני לומד
אני אוסף עוד ועוד מטרות ויעדים שאני רוצה לקחת את העמותה אליהם.
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•

האם יש משהו שהפתיע אותך?

כמו שאמרתי ,כל הנושא הזה זה משהו שלא הכרתי קודם .אני לא יודע על משהו שהפתיע אבל הכל חדש לי,
אנשים חדשים ,חניכים מקסימים שחדשים לי .אני מגיע כל בוקר בהתרגשות לעבודה ואני מתרגש גם עכשיו.
ואני לומד ואני גאה .גאה בכם ,בעמותה הזאת ,פשוט לומד כל יום דברים חדשים .למשל כל הנושא של נגישות,
למרות שלמדתי את זה בזמנו (ניהול בתי אבות באוניברסיטה) ,עכשיו אני באמת מבין ,את הצרכים ,את
המטרה ,לתת לכם את הדרך ,היכולות וההכוונה לחיים ,שתצאו מפה בצידה שלמה שתיקחו איתכם לחיים .אני
לומד כל הזמן ,נפתח לי עולם חדש.
•

מה ההשראה שלך ,אם יש כזו?

אני חושב שלפגוש אתכם .לפגוש אותך כל בוקר ,זה נותן המון השראה .פשוט מראה לי את הדרך .זה נורא
מזכיר לי את הבת שלי שעכשיו במכינה בחולון ,אתם גם לומדים ומתנדבים ואתם נמצאים בדיוק באותה מסגרת,
מכינת כנפיים ,מקסים ונותן לי השראה .עם זה אני הולך כל ערב הביתה וקם ככה בבוקר .מתפעם מהזכות
להיות פה ,להיות שותף בניהול ובליווי.
•

אחאי שם מיוחד ,מה המקור?

תמיד שואלים אותי .אחאי זה אחים שלי .אז בטח אתה
שואל למה כותבים ככה? אני נקרא על שם שני אחים
של אבא שלי שנרצחו בשואה .הוא רצה שם שינציח
את השם של שניהם וגם שם שיהיה מיוחד .הוריי נתנו
לי לשאת את השם הזה ואת הזכר בגאווה ואכן אני
נושא אותו בגאווה .השם די נדיר .מי שיקיש בגוגל
יופתע לראות שזה מופיע גם כשם של בת וגם כשם
משפחה ,אפילו זמרת שקוראים לה סתיו אחאי .באמת שם מיוחד והרבה גאווה ללכת עם שם כזה.
•

אתה רוצה להוסיף משהו?

אני מרגיש שזכיתי .אני המון שנים כבר רוצה לעשות משהו כזה .לתרום לעמותה שכזו ,לתרום מהניסיון וממני
כבן אדם ואני מרגיש שהגעתי למקום הנכון ,ממש מרגיש נהדר פה .אני מקווה שגם אתם מרגישים ותרגישו
ככה.
•

תודה רבה רבה אחאי והרבה בהצלחה בעמותה.
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הולכים לכיוון חדש | ראיון עם מיכל ניצני ,מנהלת פיתוח וגיוס משאבים
•

ספרי לי קצת על עצמך.

במקור אנחנו מהמרכז ,אבל ב 7-השנים האחרונות היינו בארה"ב
בשביל הלימודים של בעלי .בתחילה ,היינו  5שנים בעיירה
אית'קה ,שבצפון מדינת ניו-יורק ואח"כ עוד שנתיים גרנו בשיקגו.
זו הייתה חוויה נהדרת ,אבל אין כמו בארץ .כשתכננו את החזרה
לארץ ידענו שאנחנו רוצים להתרחק מהמרכז ,ואכן ,בעלי מצא
עבודה פה בגליל אז הגענו לגילון .אנחנו מאוד נהנים פה
מהאנשים ,מהקהילה ומהנופים המדהימים של הגליל .יש לנו 2
בנים – בני  8.5ו 4.5-וגם כלב שאנחנו שומרים עליו למשך שנה.
אנחנו עדיין מתרגלים מחדש לחיים בארץ .נהנים מהקרבה למשפחה והטיולים הרבים שיש באזור.
•

למה דווקא כוונים – איך שמעת? איך הגעת?

יש לי תואר שני בגיאופיסיקה ומדעי האטמוספירה ,אבל
בשלב מסוים שיניתי כיוון ועשיתי גם תואר שני במנהל
עסקים .עברנו לארה"ב קצת אחרי סיום התואר ושם
השתלבתי ,במקרה ,בארגונים ללא מטרות רווח.
בתחילה ב ,YMCA-ואח"כ בהילל (ארגון שעורך
פעילויות לסטודנטים יהודיים בקמפוסים ברחבי העולם),
שם גם הייתי אחראית על תחום גיוס המשאבים.
העבודה במלכ"רים (מוסדות ללא כוונות רווח) מאוד ריגשה אותי ולכן זה היה לי די ברור שכשאחזור לארץ
אמשיך בתחום הזה .בארץ חיפשתי עבודה בצינורות הרגילים (דוחות דרושים ,אנשי גיוס כוח אדם ועוד),
אבל דווקא על כוונים שמעתי מחברה ,ששמעה מחברה ,ששמעה מחברה על העמותה והמשרה – ממש
מפה לאוזן .נפגשתי עם גידי בחיפה ,ומשם זה היסטוריה.
•

ספרי על התפקיד שלך.

אני בעצם אחראית על גיוס תרומות מאנשים ומקרנות פילנתרופיות .יש גם קרנות בארץ וגם הרבה קרנות
בחו"ל שמשקיעות בפרויקטים ,קהילות ועמותות בארץ .זה לא פשוט כמובן ,כי יש הרבה עמותות כמו שלנו
שמגישות בקשות גם .צריך הרבה ניסיונות והרבה סבלנות כדי לקבל אישור למענק .אנחנו גם מנסים עכשיו
לפתח אגודת ידידים של העמותה (אנשים שיכולים לעזור לנו בין אם בתרומות ,ובין אם ביצירת קשרים
עבורנו עם תורמים וקרנות) .בנוסף ,לפתח את התחום של קבלת מענקים וחסויות מחברות .זו עבודה
שמשלבת עבודה עם אנשים ,חשיבה אסטרטגית
ותשומת לב לפרטים .אני נהנית מתפקידים כאלה
ומקווה שאצליח להגדיל את כמות התרומות
שהעמותה מקבלת כדי שנוכל להעניק לחניכים שלנו
יותר.
•

יש משהו שתרצי להוסיף?

זה מאוד מרגש לעבוד בכוונים .הכרתי כבר חלק מהחניכים שלנו – חלק מהחנות וחלק באירועים אחרים
וזה מדהים אותי לראות איך הם מתמודדים עם האתגרים בחיים שלהם .אני מאוד שמחה להיות חלק
מהעמותה ולדעת שאני עוזרת בדרכי .זו בכלל שנה מרגשת מבחינתי – חזרה לארץ ,התיישבות במקום
חדש (רחוק מהמרכז שבו גרנו קודם) ,הרבה חברים חדשים ,עבודה חדשה ועוד הרבה התחדשויות.
בקיצור – מתרגשת ונהנית להיות פה!
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שיר עצמאי | עמית הגלעדי ,חניך מכינת כנפיים בוגרים
מצד אחד
השאיפה לעצמאות.
מצד שני
ההכרה בתלות.

הגשר הנמתח
בין הקצוות
הוא נושא השיר הזה.
מוצקותו החמקמקה.
נוכחותו הנעדרת.

ואולי
הצועד עליו
הוא נושא השיר.
כובד צעדיו.
רוחק מבטו.
הספקנות הטבועה בו
בנוגע לגשרים.

יללת המפוחית
כשהירח מלא.
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קבוצה מספרת על החנות למשמעות | גמלאי לוחמי הגטאות
בבוקר של ה 22-בינואר הוזמנו גמלאי קיבוץ לוחמי הגטאות למפגש הכרות עם עמותת "כוונים" .המפגש
היה נעים ,מעניין ומרגש .קיבלנו מידע ורקע אודות התנהלות העמותה והתחומים בהם היא עוסקת.
חשיבות ופעילות העמותה ראויה להערכה אדירה.
במהלך המפגש נפגשנו עם חברי העמותה :טומי ,יונתן ,חן ומאי שסיפרו על עיסוקיהם וחייהם במסגרת
העמותה ואף שיתפו אותנו בסי פורים וסיטואציות מרתקות מחייהם האישיים .הבנה והתחברות מיוחדת
היו בהפעלה של קבוצת הגמלאים:
יונתן וטומי העבירו לנו ביצוע של משימה מאתגרת בה חוו המתנסים את הקושי הרב בבצוע משימה של
קשירת שרוכים כאשר הידיים עטופות בשקית .התחברנו לקשיים ולתחושת המוגבלות ולו לרגעים מועטים.
מאי הפעילה במעגלים ריקודי עם כיפיים ומהנים .חן
שיתפה אותנו ,עם המון הומור וחיוניות ,במצבים שונים
עימם נאלצה להתמודד בחיי היומיום.
הייתה תחושה של בית ספר לחיים .מאי ,חן ,יונתן
וטומי היקרים .הלמידה מכם היא אינסופית .כמה
עוצמה וכוח אתם משדרים .אתם מעוררי השראה.
כל אחד מכם מקרין אהבה ,חוזק ושמחה .אתם מורים גדולים בבית הספר של החיים.
סוקרטס אמר" :הדרך לכבוש את כוחו של האדם היא רק באמצעות אהבה וחכמה ולא באמצעות כוח".

בתודה ענקית לכולם
גמלאי לוחמי הגטאות
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פינת אקטואליה | תם לוין ,מתנדבת שנת שירות
גירוש מבקשי המקלט
בשנים האחרונות ,נכנסו למדינת ישראל עשרות אלפי אנשים מאפריקה ,בעיקר מאריתריאה וסודן .תופעה
זו הציבה את ישראל בפני קושי ,כיוון שמצד אחד לא ניתן לגרש את המסתננים חזרה למדינותיהם (לפי
אמנת הפליטים הבינלאומית ,שעליה חתומות  145מדינות וביניהן ישראל) ומצד שני ,אין במדינת ישראל
מערכת חוקים שיסייעו לה להתמודד עם אלפי המסתננים .בסוף  2017החליטה ממשלת ישראל לגרש את
האנשים האלו למדינות אחרות באפריקה ,כגון רואנדה ואוגנדה .הם עמדו בפני בחירה -להצהיר שהם
יוצאים מרצון לרואנדה ,או להיכנס לכלא לתקופה בלתי מוגבלת .כ 5,000אנשים כבר יצאו "מרצון"
לרואנדה ,ורבים נוספים קיבלו צווי גירוש ,עד שלפני מספר חודשים הקפיא בג"ץ את התהליך .באפריל
 2018הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כי נחתם הסכם עם האו"ם להוצאת מחצית מהמסתננים
למדינות מערביות לאחר שיקבלו הכרה כפליטים ,ופיזור של שאר המסתננים בישובים שונים בארץ .לאחר
מספר שעות ,עקב התנגדות חריפה מצד גורמים בקואליציה ובציבור הבוחרים שלו ,ביטל ראש הממשלה
את ההסכם .בימים אלו מנסה ממשלת ישראל לחתום על הסכם גירוש חדש לאוגנדה ומדינות אחרות
באפריקה .בינתיים ,השיח הציבורי סביב הנושא סוער בארץ ובעולם .פינת האקטואליה של עיתון זה
מוקדשת לגירוש ולשיח סביבו.
מיהם אותם אנשים ומדוע הגיעו לישראל?
הצ יבור הישראלי חלוק בדעותיו; חלק מהאנשים טוענים כי המסתננים נכנסו לישראל בשביל למצוא כאן
עבודה ,אחרים טוענים כי המסתננים ברחו ממדינותיהם באפריקה על מנת לבקש כאן מקלט ולכן עלינו
לאפשר להם להישאר בארץ עד שיוכלו לשוב למדינותיהם.
מהגר עבודה -אדם העובר למדינה אחרת ,שבה אין לו מעמד של אזרח או תושב קבע ,כדי למצוא פרנסה.
מבקש מקלט -אדם שנמלט מארצו למדינה אחרת ,ומבקש מהמדינה האחרת הגנה .מרגע שהגיש בקשה
למקלט ועד שמתקבלת הכרעה לגביו (לחיוב או לשלילה) הוא נחשב למבקש מקלט.
פליט -אדם שיש חשש מבוסס לרדיפתו על רקע גזע ,דת ,לאום ,או השקפה פוליטית.
(ההגדרות לקוחות מויקיפדיה)
ניתן להבין מההגדרות הנ"ל שההבדל העיקרי בין מהגרי עבודה לפליטים טמון בשאלה -מדוע הם עזבו
את מולדתם .כדי להבין לעומק את הסיבות שבגינן עזבו מהגרי העבודה /מבקשי המקלט את אפריקה,
נצטרך רקע קצר על המדינות שמהן אותם אנשים מגיעים.
אריתריאה 72% :ממבקשי המקלט בישראל באים מאריתריאה .מדינה זו נתונה לשלטונה של אחת
הדיקטטורות האכזריות ביותר הפועלות כיום בעולם .החל מ ,1995-כל אזרח אריתראי שגילו  18ומעלה
מגויס לצבא ,ושירותו הצבאי ניתן להארכה באופן בלתי מוגבל .ארגון העבודה הבינלאומי הגדיר את
השירות הצבאי באריתריאה כ"עבודות כפייה" .כאשר אזרחים אריתריאים מסרבים לשרת בצבא או
נתפסים בניסיון לעזוב את המדינה ,הם נעצרים ,נאסרים ומעונים בבתי כלא בתנאים מחפירים .כל זאת,
ללא משפט.
סודאן :כמעט  20%ממבקשי המקלט בישראל באים מסודאן ,רפובליקה דיקטטורית שבה הנשיא ,עומאר
אל-בשיר ,מחזיק בכל הסמכויות .נשיא סודאן מואשם בפשעי מלחמה שונים ,ביניהם ביצוע רצח עם .לאחר
מרד בשלטון שהחל בדארפור (חבל ארץ במערב סודאן) החל צבא סודאן יחד עם קבוצות טרור מוסלמיות
התקפות על אזרחי דארפור .ההתקפות החלו כתגובה על המרד בשלטון והפכו במהרה לטיהור אתני של
דארפור מהתושבים האפריקאים שאינם ממוצא ערבי .ההתקפות כללו הפצצות אוויריות ,שריפת כפרים,
בורות ירי ,השלכת תינוקות לבקתות בוערות ושימוש באונס ככלי מלחמה.
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המצב הזה לא מותיר לנו ספק :האנשים האלו ברחו מהמדינות שלהם כיוון ששם הם בסכנת חיים .אין
להם ברירה אלא לחפש מקום שייתן להם הגנה ,ולכן הם מוגדרים כ״מבקשי מקלט״.
למה זו הבעיה שלנו? למה דווקא ישראל?
ישראל הייתה מהמדינות הראשונות בעולם לחתום על האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים
( .) 1951האמנה נכתבה בעקבות בעיית הפליטים שיצרה מלחמת העולם השנייה ,והיא קובעת שאסור
להחזיר פליט בכוח למדינה שלו וגם אסור להעמיד לדין פליט בשל כניסה לא חוקית למדינה (הסתננות)
אם הוא הגיע ישירות ממדינה שבה הוא מצוי בסכנת חיים או בסכנת החזרה לארצו.
ישראל בעצם מהווה עבור פליטים רבים המדינה הבטוחה הראשונה שהם פוגשים במסע הפליטות שלהם.
פליטים רבים מגיעים ללוב ,שם הם מושלכים לכלא מהאכזריים בעולם ,בו הם עוברים פעמים רבות עינויים
במכות חשמל .אחרים בורחים למצריים ,שם הם מוחזרים ישירות למדינת המוצא שלהם .המעטים
שמצליחים להגיע לסיני נחטפים על ידי כנופיות בדואים או פעילי דאעש ועוברים עינויים קשים ,במטרה
לקבל כופר בעבור שחרורם .עדויות של ארגוני סיוע לפליטים מספרות שהכנופיות בסיני דורשות מהפליטים
להתקשר למשפחותיהם במהלך העינויים ,כדי שהמשפחות ישמעו את הצעקות וימהרו להשיג את הכסף.
משפחות רבות לא מספיקות לגייס את סכומי הכסף הענקיים שהם דורשים ( 20-30אלף דולר) והפליטים
מתים מהעינויים או מרעב.
פליט שמצליח לברוח או להשתחרר בעזרת כופר ,ממשיך במסע ומגיע לישראל .זו בעצם המדינה
הדמוקרטית הראשונה שהוא פוגש ,מדינה שחתומה על האמנה הבינלאומית ,כלומר מכאן אי אפשר לגרש
אותו למדינת המוצא (וגם לא למדינה כמו מצריים ,שמחזירה את הפליטים ישירות לארצם) .לכן מבקשי
מקלט רבים של ישראל לאפשר לפליטים להגיש בקשות פליטות ולתת להם מקלט זמני עד שתתקבל
תשובה בנוגע לבקשה שהגישו.
אבל הפליטים בארץ מזיקים לנו ,לא?
אפשר להגיד שריכוזם של הפליטים במקום אחד בארץ אכן מזיק לנו (ולהם) .מבקשי מקלט רבים נמצאים
ב שכונות דרום תל אביב ,דבר שיוצר המון עומס על שכונות אלו ,שהיו שכונות עניות ומוזנחות גם לפני
הגעתם של מבקשי המקלט .כמות האנשים שמתגוררת באיזור מצומצם יחסית ,מכבידה על התשתיות
המועטות וגורמת לקריסתן ,במיוחד כאשר אלו אנשים שאין להם מעמד של אזרח קבע וגם אין להם
אפשרות לעבוד ולהתפרנס .בנוסף ,מתארים חלק מהתושבים הוותיקים בשכונות דרום תל אביב תחושה
של זרּות בתוך השכונות שבהן גדלו.
מדוע הגיעו מבקשי מקלט כה רבים לדרום תל אביב? מבקשי המקלט שנעצרו בגבול מצריים שוחררו כיוון
שלא היה ניתן לגרשם (גם לא למצריים ,כיוון שהשלטון שם לא הסכים להתחייב בפני האו״ם שלא יחזיר
את הפליטים למדינתם) .הם קיבלו היתר שהייה זמני בארץ וכרטיס אוטובוס לדרום תל אביב ,וכך נוצר
מצב של עומס על דרום תל אביב שלא הצליחה לקלוט את הפליטים .היתר השהייה אסר עליהם לעבוד,
ואולם מתוך הבנה שעליהם להתקיים ,ישראל לא אכפה את איסור ההעסקה .ב 2013נבנה מתקן ״חולות״,
מחנה פליטים בסמוך לגבול מצריים ,על מנת להקל את העומס על דרום תל אביב ,אך בג״ץ קבע שהתנאים
במחנה ״חולות״ פוגעים בזכויות אדם ובמרץ  2018נסגר המחנה כחלק מיישום תכנית הגירוש.
עקב העומס על שכונות דרום תל אביב ועקב האיסור לעבוד ,הפשיעה בדרום תל אביב אכן התגברה מאוד.
מבקשי מקלט רבים מצאו את עצמם ברחובות ,ללא אפשרות לעבוד או לשכור דירה ,ללא זכויות אדם של
בריאות ורווחה ,ומהמקום הזה נולד הפשע .עם זאת ,חשוב לציין שמבקשי מקלט רבים השתלבו בערים
שונות בארץ ,במקומות עבודה ואפילו בתנועות נוער ,ולא היו שותפים לפשיעה.
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אז מה הבעיה להעביר אותם למדינה אחרת?
ממשלת ישראל מבינה שהחזרת הפליטים ישירות לארצות המוצא שלהם היא עבירה על החוק הבינלאומי,
לכן היא מציעה לגרש אותם ל"מדינה שלישית" כגון רואנדה או אוגנדה .כ 5,000מבקשי מקלט מישראל
הסכימו ״לעזוב מרצון״ (כאשר המחיר לסירובם הוא כליאה לזמן לא מוגבל) ורק בחודשים האחרונים הגיעו
מהם עדויות על מה באמת קורה ברואנדה .הם מספרים כי כאשר הגיעו לרואנדה ,לקחו מהם את כל
המסמכים והם נותרו ללא מעמד וללא הגנה ,רבים מהם נשלחו לאוגנדה ומשם לדרום סודאן ,ופעמים רבות
המשטרה ניסתה לכלוא אותם או לשלוח אותם בחזרה לארצם .תמורת עזיבתם הם מקבלים ממדינת
ישראל  3,500דולר ,מה שהופך אותם למטרה קלה עבור שודדים .הם הופכים חסרי מעמד ,הם לא מכירים
את השפה ואין להם אפשרות לעבוד ,מה שמאלץ אותם להמשיך במסע הפליטות דרך סודאן ולוב בתקווה
להגיע דרך הים לאירופה .כלומר גירוש הפליטים ל״מדינה שלישית״ באפריקה כמו רואנדה או אוגנדה ,לא
נותנת להם מקלט אמיתי אלא מהווה רק עוד תחנה במסעם הארוך והמסוכן.
יש פיתרון אחר?
הפיתרון שמציעים ארגוני זכויות אדם ותנועות מחאה נגד הגירוש ,מתחלק לכמה שלבים:
 .1בדיקת בקשות המקלט ומתן מעמד פליט  -בישראל כ 38,000מבקשי מקלט ,מתוכם רק כ15,400
הגישו בקשות מקלט ,רק  6,600נבדקו ו 11אנשים בלבד קיבלו מעמד פליט .בארצות אירופה אחוזי
הבקשות למקלט שהמדינה מאשרת עומדים על כ 85-95אחוזים ,ובארץ רק  11אנשים ,כלומר פחות
מ 0.005אחוז! המצב הזה נוצר מכמה סיבות :ראשית ,הפליטים לא מכירים את השפה בישראל ולא מבינים
את הבירוקרטיה .הם לא יודעים שהם צריכים להסביר מאיפה הם באו ולמה הם צריכים מקלט .כל
ההוראות והטפסים בעברית וזה לא נגיש להם .לכן כ 60%מהפליטים בכלל לא מגישים בקשות פליטות.
הסיבה השנייה היא שבישראל אין מערכת מסודרת לקליטת פליטים ,החוק מאוד מעורפל ,ולכן הרבה
מהבקשות בכלל לא נבדקות .בקיצור :יש להנגיש את הטפסים ,לבדוק את כל בקשות המקלט ולהעניק
מעמד פליט למי שראוי לכך.
 .2פיזור בארץ  -במקום לרכז את הפליטים בדרום תל אביב בלבד ,יש לפזר אותם בערים שונות בארץ,
לתת להם אשרות עבודה כדי שיוכלו להשתלב בתעסוקה באופן חוקי ,ובנוסף יש לתת כספים לעיריות
ורשויות מקומיות על מנת שיצליחו לקלוט את הפליטים ולא ייווצר עליהן עומס כמו שנוצר בדרום תל אביב.
 .3לשקם את דרום תל אביב  -הממשלה הזניחה במשך שנים את שכונות דרום תל אביב ,והתפתח בהן
הרבה פשע ,עוני ,סחר בסמים ,וזנות .כעת ,הממשלה טוענת שגירוש הפליטים ״יפתור״ את הבעיות בדרום
תל אביב ,אבל הבעיות לא ייפתרו עד שהתושבים הוותיקים יקבלו מענה וסיוע בתחומי הבריאות והרווחה.
יש להשקיע כסף בשיפור התשתיות ,במציאת מקומות עבודה לתושבים ,ובשיקום קורבנות הזנות.
ובנימה קצת יותר אישית
כרגע בישראל אכן יש בעיה של מבקשי מקלט ,שהמדינה לא מצליחה או לא רוצה להתמודד איתם .אבל
הגירוש הוא לא פיתרון .אפשר וצריך לדרוש פתרונות אחרים ,אמיתיים יותר ,אנושיים יותר.
לפני כשבועיים ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה .נשבענו לזכור ולעולם לא לשכוח ,לעולם לא לאפשר
שוב לגזענות ולהסתה לקחת חיי אדם .זעקתו של חיים רוט ,ניצול שואה בן  ,85מהדהדת בי בחודשים
האחרונים" :האם לא למדנו שום דבר מהשואה? אני יצאתי בחיים בזכות אנשים שהיו מוכנים לתת לי
מקלט ,ופה אנחנו לא מוכנים?"
בתקופה שבין חג החירות לחג העצמאות ,אני מקווה שנזכור כולנו את אותם אנשים שעדיין אין להם חירות
או עצמאות אישית ,שעדיין נאלצים להתמודד עם מסע מפרך ומסוכן ,שעדיין נלחמים על הזכות שלהם
לחיות .אני מקווה שנשכיל להיות חברה מכילה ומחבקת עבור אותם אנשים.
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עצמאות | איריס ברבי ,מנהלת החנות למשמעות וקשרי קהילה
עצמאות זה דבר הישרדותי ,מדיני ועצמי .יש בזה עוצמה ,אוטונומיה ואפשר להשיג זאת גם בגבולות
שנראים כמסגרת.
העצמאות מאפשרת ליזום ולהביע .להמציא מסגרות חדשות.
עצמאות זה גם חופש ,דרור .זה יכול להיות עבור עם ועבור היחיד.
בכוונים דוגלים בעצמאות – כדרך לשילוב בקהילה ,תפקוד טוב יותר ,יישום והגשמה עצמית.
יכולת להיות חלק מקבוצה ו/או הקמת תא משפחתי.
הצד הנוסף הינו הצד של ההורים.
העצמאות מאפשרת להורה לראות בילדים הצעירים כבוגרים.
אנשים צעירים שיכולים להסתדר ולהתמודד בעולם.
ההורים יכולים להיות רגועים יותר ולאפשר לעצמם להתפתח בכוונים נוספים.

חג עצמאות שמח עם חזקות אישיות.
עם חזקות של מעבר לפרט ,תוך הקשבה וכבוד לאחר.

מאת איריס ברבי,
קשרי קהילה ,ניהול מתנדבים והחנות למשמעות.
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הרפתקה במטבח | תומר האס ,חניך תכנית דיור ארוך טווח
ההרפתקה התחילה בתור ילד ,לא רק בעמותה.
הייתי רואה תכניות בישול של ישראל אהרוני ועוד.
דווקא בשנה-שנתיים האחרונות נזכרתי בתכניות והחלטתי לקפוץ למים.
לא בישלתי בבית ,עד היום אמא שלי אוהבת "לשלוט" במטבח ,רק כשהגעתי לבית חינוך עיוורים היה שם
שבוע שמוקדש לבישול קבוצתי ,שם יצא לי לראשונה לבשל בעצמי .בכוונים התחלתי לבשל ולהשתלט על
המטבח .עכשיו יש בישולים והצלחות אצלנו בדירת יבנה בארוחות ערב.
מדי פעם מבקשים ממני מתכונים.
ככה זה התחיל ,בשעה שלי עם דבורה  -מרגיש בשמיים ,גבוה ,מעז ,נהנה מכל רגע בעשיית האוכל,
במיוחד מהתוצאות הסופיות של הבישול ,זה מבחינתי הישג שאני רואה את התוצאה הסופית במראה
עיניים וגם בטעם .דבורה הכירה לי תבלינים ומתכונים שלא הכרתי עד עכשיו ,למשל חוואייג' וראס אל
חנות .את השאר אני לא זוכר כי יש להם שמות ממש מסובכים אבל הם הפכו לבסיס בבישולים שלי.
מבחינתי ככה הגעתי לתוצאה של המתכון שאיתו אני והחברים חוגגים.
מתכון מוצלח ליום קריר:
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אקטיביזם ועצמאות | תם לוין ,מתנדבת שנת שירות
יום העצמאות זו נקודה טובה לעצור לרגע ולבדוק את עצמנו .איך התקדמנו ,כמדינה וכאזרחים ,בשבעים
השנים האחרונות.
זה גם זמן טוב להזכיר לעצמנו את ההתקדמות הקטנה שלנו ,את העצמאות הקטנה שלנו ,את ההתפתחות
שלנו כאנשים .זה זמן טוב לחשוב על כל הקשיים שעברנו ,על ההצלחות ,על הכישלונות ,להיזכר בדרך
שעשינו בכוונים עד עכשיו ,ואולי אפילו לתכנן קצת את הדרך החשובה באמת ,שתתחיל אחרי היציאה
מכוונים.
זה זמן טוב לעצור ולחשוב מחדש :מה אני עושה כדי להיות יותר עצמאי? מה אני עושה כדי לקדם את
השאיפות שלי? ואולי אפילו יש מקום לשאול – מה אני עושה כדי להיות אדם טוב יותר?
בכל אחד מאיתנו בוער צמא עמוק ,שמייבש את הגרון עד שאפילו הקול הבוקע ממנו נחלש ונשבר .אנחנו
צמאים לכך שהסביבה תראה אותנו ותתייחס אלינו קודם כל כבני אדם ,ורק אחר כך כאנשים עם מגבלה.
זה הרצון שלנו כאנשי כוונים ,חניכים ואנשי צוות כאחד.
אבל האם אנחנו מתייחסים כך לעצמנו? האם אנשים עם מגבלה באמת מצליחים לראות את עצמם קודם
כל כאנשים? כאזרחים במדינה?
האם אנחנו מתעניינים במה שקורה סביבנו? האם אנחנו מספיק מודעים למצב במדינה? האם מישהו
מאיתנו עושה משהו כדי להיות אזרח פעיל ,כדי להשפיע?
יש לנו ארץ נהדרת .אבל לא חסרים דברים להשתפר בהם – וחשוב לי להגיד את זה דווקא בעיתון שמוקדש
ליום ההולדת השבעים של מדינת ישראל .האם אנחנו נהיה אלו שיובילו את השינוי? האם אנחנו נהפוך
את המדינה למקום טוב יותר לחיות בו?
"הרבה יותר קל להילחם על עקרונותיך מאשר לחיות לפיהם" (אלפרד אדלר)
אנחנו יודעים מצוין מהם העקרונות שלנו .אנחנו יודעים לדבר בעיניים נוצצות על שוויון זכויות ,על חירות
האד ם ,על חובת המדינה לתת סיוע ,על חובת הקהילה להכיל ולקבל .אנחנו רוצים שיראו אותנו .שיזכרו
שאנחנו בני אדם ,ושאנחנו שווי ערך וזכויות.
האם אנחנו זוכרים לפעמים להציץ החוצה?
להסתכל על קבוצות אחרות באוכלוסייה ולהגיד" ,הם לא מקבלים כאן יחס שווה"?
האם אנחנו מעיזים להוסיף ,בקול חלש אבל בטוח,
"זה מפריע לי ואני אפעל כדי לשנות את זה"?
זו בעיני חובתו של כל אזרח במדינת ישראל .להוביל ,לעשות ,לפעול ,כדי שיהיה פה טוב יותר .ואולי אפילו
אנחנו קצת שוכחים את זה לפעמים :אנחנו האנשים האלה .אנחנו אזרחי המדינה .נכון ,אנחנו גם
מתמודדים עם מגבלה .אבל זה לא פוטר אותנו מלהיות אזרחים פעילים ,מתעניינים ,יוזמים ,בועטים.
מכאן תגיע גם ההבנה שאנחנו אנשים .שאנחנו אזרחים .שאכפת לנו ממה שקורה בסביבה שלנו ,במדינה
שלנו .מכאן תגיע ההסתכלות לא רק על "הצרכים המיוחדים" שלנו ,אלא גם על הצרכים האנושיים שלנו.
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ודרך ההסתכלות עלינו כאנשים ,תוכל גם הסביבה שלנו להבין טוב יותר את השאיפה שלנו לחיות חיים
עצמאיים ,מלאים ,מעניינים ,משולבים בקהילה.
אם נצליח להראות לסביבה שלנו שאנחנו אנשים עם דעות ,עם רצונות ,ועם שאיפות – שדווקא לא קשורים
לנכות שלנו – רק אז היא תוכל לראות אותנו כאנשים ,ולא כ"מוגבלים".
" על כל אדם להחליט אם ילך באורו של אלטרואיזם יצירתי ,או בחשכתה של אנוכיות הרסנית .זאת
ההכרעה .השאלה המתמדת והדוחקת ביותר בחיים היא :מה את/ה עושה למען הזולת?" (מרטין לותר
קינג)
הייתי רוצה שנבוא דווקא מהמקום שמבין .מבין מה המשמעות של חוסר מודעות ,של חוסר שוויון ,של
חוסר נגישות .שמכיר קשיים של התנהלות עם קצבאות ,של בירוקרטיה מסובכת ,של מערכת אטומה .אני
רוצה שנבוא מהמקום שלנו ,כאנשי זכויות ,כאנשי מיעוט .כאנשים שנאבקים יום יום לקבל הזדמנויות שוות,
לקבל יחס שווה.
נבוא מהמקום הזה ,וממנו נצא לעשייה שהיא אולי שונה ממה שאנחנו מכירים אבל זהה במהות שלה .נצא
לעשייה חברתית .נתעניין בדברים שקורים במדינה ,נפעל נגד עוולות שקורות לאנשים אחרים ולא בהכרח
לנו .נלך להתנדב .נחתום על עצומה .נלך להפגנה .נכתוב פוסט בפייסבוק .נתרום בגדים ישנים .נעשה
הרצאה .נעלה את המודעות לנושא מסוים בשיחה יומיומית בעבודה או בארוחת הערב.
בואו נצא מהמקום הנוח והמוכר .כולנו מכירים איזו מחאה או איזה קמפיין שקשור לזכויות של אנשים עם
מוגבלויות ,כולנו שיתפנו איזה פוסט בפייסבוק ,הגשנו תלונה על מקום לא נגיש ,אפילו חתמנו פעם על
עצומה להעלאת הקצבאות .כל דבר כזה ,גם אם הוא נראה קטן ,הוא חשוב ומוערך .אבל זה עדיין המקום
הנוח שלנו .זה עדיין סביב הנכות .בואו נהיה אמיצים קצת יותר .בואו נאפשר לעצמנו להתעניין גם בנושאים
אחרים .להילחם מלחמות אחרות.
כמובן שעשייה כזו בכל תחום היא מבורכת .אבל אני חושבת שיש בה ערך מוסף אם היא נעשית עבור
מישהו אחר .מה שאני בעצם מנסה לומר הוא – הייתי שמחה שכולנו ניקח את חלקנו הקטן והצנוע במאבק
הנכים למשל ,אבל הלוואי שניקח חלק גם במאבקים אחרים ,שלא בהכרח קשורים אלינו .הלוואי שנתעניין
בדברים שקורים במדינה ,הלוואי שנסחף רבים אחרינו לעשייה חברתית ,הלוואי שנעזור לאנשים אחרים
במלחמות שלהם – כי יש לא מעט אנשים שצריכים אותנו איתם.
אני מזמינה את כולנו לשאול את עצמנו תמיד :לא האם אנחנו עושים מספיק ,אלא האם אנחנו יכולים
לעשות יותר.
חג עצמאות שמח.
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"שיר ישראלי" – שירון חגיגי |
בוגרים אורן גוזלן
יונתן כרמי,
חגיגי|
חניךשירון
ישראלי" –
כנפיים
מכינת
"שיר כרמי,
יונתן
שנת
מתנדב
גוזלן,
אורן
שירותקטנה מפס הקול המלווה את מדינתנו האהובה.
לכם טעימה
חשבנו לתת
העצמאות,
לכבוד יום
המוסיקה הישראלית מהווה מעין מראה לחברה שלנו והיא גוללת בתוכה את סיפור המדינה מאז ועד

חשבנו לתת לכם טעימה קטנה מפס הקול המלווה את מדינתנו האהובה .המוסיקה
לכבוד יום העצמאות
היום .חג שמח ,שירו ותיהנו.
הישראלית מהווה מעין מראה לחברה שלנו והיא גוללת בתוכה את סיפור המדינה מאז ועד היום .שירו ותהינו.
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ירושלים של זהב
מילים ולחן :נעמי שמר
אויר הרים צלול כיין
וריח אורנים
נישא ברוח הערביים
עם קול פעמונים .
ובתרדמת אילן ואבן
שבויה בחלומה
העיר אשר בדד יושבת
ובליבה חומה
ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך
אני כינור
ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור
הלא לכל שירייך
אני כינור
איכה יבשו בורות המים
כיכר השוק ריקה
ואין פוקד את הר הבית
בעיר העתיקה .
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כתונת פסים
מילים :מאיר אריאל
לחן :ארקדי דוכין
לפני כמה וכמה שנות אלף
נפרדנו אני ואחי
הוא לכיוון של הקרירים האלה
אני לדרום מזרחי
יובלות על יובלות לא התראנו
ופתאום נפגשנו כאן
לא הכרנו כל כך השתננו
טוב שהשארנו סימן

מי שמדבר צחקתי בכיתי למראה
החיוור של אחי
למבטא המוזר שלו ביטא ביטא זה
יותר תנכי ?
הו כתונת פסים שלי כל פס בי נוגע
כל פס רוצה לקלף לי את העור
הו פסים פסים פסים שלי אני לא
אשתגע
רק אתן לגוונים מעט אור
כן ,כל הצבעים עוד יזהירו ...

פולנים התנפלו על מרוקו
מה הם עשו לך אתה בכלל לא דומה לי רוסים נכנסו בתימן
בבכי צחק לי אחי
מצרים חטפה מטורקיה
שבדרך תקעה את יוון
אתה לא נראה כל כך ישראלי
בטח שלא תנכי
איך שביניהם הסתבכנו
כבר סופר אף כי לא יאומן
כן ,כל הצבעים עוד יזהירו
אבל למה את המלחמות הזרות
שלהם משכנו
לכל הצדדים בעולם
לראות כולם את כולם
אחרי שהם שכחו אותנו מזמן מזמן
וכל הצדדים עוד יכירו
הו כתונת פסים שלי כל פס בי נוגע
בגוונים השונים את עצמם
כל פס רוצה לקלף לי את העור
הו פסים פסים פסים שלי
ויותר הצבעים לא יסתירו
אדם מאדם דם מדם
אני לא אשתגע לא אשתגע
רק אתן לגוונים מעט אור
כן ,כל הצבעים עוד יזהירו...
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שיר ישראלי
מילים :אהוד מנור
לחן :שלמה גרוניך
השלג שלך
והמטר שלי
הוואדי שלך
והנהר שלי
נפגשים סוף סוף
בחוף ישראלי
עם כל החלומות והגעגועים
עם כל הזיכרונות
הטובים והרעים
בשיר חדש ישן
שמאחה את הקרעים
הנה מה טוב
הנה מה טוב
ומה נעים .

במקצב יווני עם מבטא פולני ...
בסלסול תימני עם כינור רומני ...
מי אני? מי אני ?
כן אני! אלי אלי !
שיר ישראלי .
העמק שלך
וההר שלי
היער שלך
והמדבר שלי
נפגשים סוף סוף
בנוף ישראלי
עם כל החלומות והגעגועים
עם כל הזיכרונות
הטובים והרעים
בשיר חדש ישן
שמאחה את הקרעים
הנה מה טוב
הנה מה טוב
ומה נעים .

במקצב יווני עם מבטא פולני ...
ה" -למד "שלך
וה" -חת "שלי
ה"-עין "שלי
וה"-ריש "שלך
נפגשים סוף סוף
עם תוף ישראלי
עם כל החלומות והגעגועים
עם כל הזיכרונות
הטובים והרעים
בשיר חדש ישן
שמאחה את הקרעים
הנה מה טוב
הנה מה טוב
ומה נעים .
במקצב יווני עם מבטא פולני ...
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תודות | טומי ברצ'נקו ,עורך ראשי וחניך מכינת כנפיים צעירים
תודה רבה למנכ"ל העמותה ,גידי צור ,על שהדריך והנחה את צוות מכוונים גבוה ואף כתב בעיתון זה.
תודה רבה לסמנכ"ל העמותה ,אחאי תומר ,על הראיון הנפלא שהעניק לעיתון זה.
תודה רבה לאיריס ברבי שנתנה חסות לעיתון דרך החנות למשמעות.
תודה רבה למיכל ניצני על העזרה בשיווק העיתון.
תודה רבה לגל אנגדיה שעיצבה את הלוגו של העיתון.
תודה לכל הכתבים :עמית הגלעדי ,חן וקנין ,תומר האס ,אודי שמשון ,יונתן כרמי ,תם לוין ,אורן גוזלן,
איריס ברבי ,עופר גינת.
תודה רבה רבה לאור בן עמרם ,רכזת השירות הלאומי ,על ההקשבה וההכוונה בכל עת.
תודה רבה רבה לצוות "מכוונים גבוה" :תם לוין ,עורכת המשנה; אורן גוזלן ,העורך הלשוני; יונתן כרמי,
המעצב הגרפי.
תודה ענקית ענקית ליהודית זגורי על תיאום פגישות ,מידע על העמותה וקשר עם הנהלת העמותה.

מעריכים את עזרתכם ,עבודתכם הקשה ,ותרומתכם לעיתון זה.
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