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מערכת

תגובות :

מכתבים למערכת

הפנינג ריקודים או צעדה?
מיומנה של אם מתוסכלת בשבת האחרונה:
קמנו בשמונה ,הכנתי אוכל ועזרתי לרקדנית הצ–
עירה להתארגן (הטייץ צמוד מדי ,הקוקו לא
"מתוח" ,האיפור לא טוב וכו' וכו' טרוניות של
מתבגרת שנמצאת ב"לחץ טרום הופעתי" המוכר
בוודאי לכל אם בעיר שבתה רוקדת).
בעשר כבר הייתה צריכה להיות ברחבת המופעים
שהוכנה מבעוד מועד בשכונת טוסקנה (ה"נצורה"
בבוקרו של שבת אביבי/קיצי).
ברגע שנפרדתי ממנה ,רצתי במהירות האפשרית
לפגוש את חבריי הצועדים בגבעות ומזהים את
אירוס הארגמן היפיפה והנדיר ,מריחים את ריחות
הפריחה הנעימים ,צופים בפריחת הלוטם ,הרותם,
מצלמים בנחת ונושמים אויר גבעות צלול( .הכל
יחסי כמובן).
צעדנו יחדיו כחצי שעה ואז מצאתי עצמי ביחד עם
עוד אימהות ואבות לחוצים ומזיעים כמוני-
"טסים" לכיוון גבעת התור כשבליבנו (שכבר אינו
כתמול שלשום )...תפילה אחת" :שלא נפספס
רחמנא ליצלן את הופעת הבת היקרה "...באזור
ה"הפנינג" מצאנו הורים רבים ישובים על הדשא
וממתינים לתחילת המופעים (אמנם לא איחרנו
אבל לקח לנו  5דקות להסדיר דופק .)...שאלנו :לא
צעדתם? ענו :לא .אי אפשר להספיק הכל...
חברים ,עד כאן הסיפור.
ואני שואלת :מדוע צריך להספיק הכל? מדוע
אוכלוסייה גדולה בעיר הזו (שמתגאה בהיותה
"עיר מחול") לא מצליחה להשתתף באירוע טבע
חשוב ויפה (ואנחנו גם מתגאים בשמירה על הס–
ביבה...לא?) מדוע אותן רקדניות לא יכולות כבר
שנים להשתתף באירוע כזה כי הן עסוקות
בלהופיע?
ובכלל ,מה הקשר בין הפנינג ריקודים לצעדה?
ותסלחו לי אם מראש לא אקבל את התשובה" :כי
ככה זה כבר שנים"...
אני קוראת כאן לכולם להצטרף אליי בקריאה
לפצל את הימים הללו .אם רוצים מנהיגי העיר
לערוך יום פיקניק משפחתי עם הופעות ומתקני
שעשוע -יפה ונחמד ומי שירצה יבוא וישתתף
ויצפה .אבל אנא תכבדו את הצעדה ותהפכו אותה
ליום של חגיגה בטבע ,שאנחנו זכינו בו (ולא תמיד
יודעים לכבדו).
שוחחתי עם אנשים במהלך צעידתי הקצרה (כן,
גם את זה הספקתי לעשות תוך כדי הליכה
מהירה -)...שאמרו כי" מספר הצועדים פוחת" ,כי
"היום הפך "ממוסחר"" ,הוא דומה ליום העצמאות
בגלל ההופעות"" ,היו זמנים("...איכשהו תמיד
מגיעים לשם.)...
יום הגבעות הוא יום שבו כל מי שירצה ,כולל
הבנות הללו  -יוכל לטייל וליהנות מהפעלות
שקשורות לטבע ולסביבה (ולא חסרות כאלה בזכות
החברה להגנת הטבע ועוד מתנדבים ואנשי איכות
סביבה נהדרים הקיימים בעיר) ,תחנות הפעלה
משפחתיות ,הכרת החי והצומח ועוד ועוד -כיד
הדמיון והיצירתיות ,כי יש עוד כמה דברים חשובים
ויפים בנוסף לריקודים...
ענת חבצלת
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בית ספר בטב"ע
בארומה נס ציונה
 תודות לסניף מיוחדבמינו !

יצרנו קשר עם סניף ארומה הקרוב לבית
הספר וכבר בטלפון קיבלנו תחושה
מדהימה של הכנסת אורחים .מנהלת הס–
ניף -בתיה -היא אישה מקסימה וחמה
שקיבלה אותנו בזרועות פתוחות .נראה
שהיא הכינה מראש את כל הצוות מאחר
וכולם היו אדיבים ,סובלניים ,ופשוט מק–
סימים!
במשך כשבוע ,הגיעה לבית הקפה כל יום
כתה אחרת .בין שבתיה היתה ובין שלא,
כל התלמידים נשאלו בסבלנות להזמנתם,
קיבלו עזרה בבחירה מהתפריט והתאמה

כבר פעם שניה שאנו חווים חוויה כה מו–
צלחת ומדהימה שהפעם
החלטנו "חייבים לכתוב
עליהם בעיתון!".
בית ספר בטב"ע -בית
ספר לחינוך מיוחד
ללקויות למידה בבית
עובד לתלמידים מכתה א'
עד גי ל  .21במסגרת ת�כ
נית הלימודים הכללית
בבית הספר אנו מלמדים
"כישורי חיים" .מטרתנו
היא להכשיר את התלמי–
דים להיות עצמאיים
בתמונה :חניכינו בפעילות בבית הקפה.
בקהילה בבגרותם ככל
הניתן .תכנית כישורי
החיים כוללת מגוון תחומים רחב -מזהירות
בדרכים ,דרך בישול ,גינון ,התנדבות ות– לתקציב ,קיבלו זמן לחשב בעצמם כמה
רומה לאחרים ,רכישת מיומנויות שעות עודף מגיע להם וכמובן גם נהנו מאוכל
טעים ואווירה נעימה .היתה לתלמידים
פנאי ,הכל תוך שילוב בקהילה.
נושא השילוב עומד בראש מעייננו מאחר חוויה כל כך טובה ששנה אחר כך -חזרנו
ואנו רואים את תלמידינו כחלק בלתי נפרד שוב לאותו הסניף ולא יאומן ,בתיה זכרה
חלק מהתלמידים וכרגיל ,התקבלנו במאור
מהעולם בו הם חיים.
במסגרת מתכנית כישורי החיים ונושא פנים ויותר מכך בסבלנות אין קץ.
השילוב בקהילה אנו יוצאים עם התלמידים אנחנו מודים לארומה ובמיוחד למנהלת
למרכזי קניות ולומדים על התנהלות במ– בתיה ולכל הצוות הנפלא מקרב ליבנו
צבי מכירה וקנייה ,שימוש בכסף ,מתמטי– ומקווים שבתי עסק נוספים ייקחו מהם
דוגמא ויפתחו את דלתם בפנינו ובפני כלל
קה ועוד וכך הגענו לארומה.
הפעילות בבית הקפה מזמנת לתלמידים הילדים מהחינוך המיוחד בצורה כל כך
למידה מגוונת ביותר עם דגש גם על הצד נעימה שמאפשרת לתלמידים הן ללמוד ,הן
החברתי -איך יושבים בבית קפה? איך ליהנות והכי חשוב -להרגיש שהם חלק
מהחברה!
מתנהגים? עם מי מדברים ועל מה?

תגובות :
בעקבות המכתב על
רעש שבקע מ"ויצמן
"22בעלי ויצמן 22
מגיבים:

הוזמן יועץ
אקוסטיקה לתת חוות
דעת מקצועית בעניין.

בעלי הבר -בית קפה בקשונו לפרסם
בשמם כי:
" ויצמן  22הינו מקום בילוי עבור כל
תושבי העיר ומהווה אבן יסוד במרקם
הבילוי והתרבות העירוני כבר כעשור
ומהווה אלטרנטיבת בילוי מקומית עבור
כל חתך הגילאים של לקוחותינו ,על פני
הערים השכנות ,ראשל״צ ורחובות.
הנהלת העסק עבדה ועובדת בצמוד לגור–
מי הרישוי והעירייה תמיד למען תושבי
נס ציונה.
בעקבות התלונה שפורסמה בשבוע שעבר,
הוזמן יועץ אקוסטיקה לתת חוות דעת
מקצועית בעניין.
הנושא נשקל בכובד ראש והנהלת העסק
פועלת לבירור התלונה באופן מיידי,
בכדי לקיים שכנות טובה עם תושבי
האזור".

