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"כל הפעילות שלי למען צמצום פערים בפריפריה היא
אמתית ולא פרובוקציה כמו שטוענים בתקשורת"
כך אמר ח"כ מיקי זוהר )הליכוד( בביקורו שכונת נחל בקע באר שבע ,במטרה להכיר את קהילות הצעירים
המשימתיות בעיר ואת פעילותם .במהלך הסיור ,אותו יזמה קרן שח"ף נפגש חבר הכנסת עם מנהלי קהילות וארגוני
קהילות הפועלות באזור הדרום וציין כי הוא גאה לתמוך בצעירים אלו ולסייע להם.
על ידי אוהד ברקן  19 -ביוני 2017

ביום חמישי 8 ,ביוני ,ביקר ח"כ מיקי זוהר )הליכוד( בשכונת נחל בקע באר שבע ,במטרה להכיר את קהילות הצעירים
המשימתיות בעיר ואת פעילותם .במהלך הסיור ,אותו יזמה קרן שח"ף – שותפות של פילנתרופים התומכת בצעירים
הבוחרים לחיות בפריפריה כקהילה ופועלים למען שינוי חברתי – נפגש חבר הכנסת עם מנהלי קהילות וארגוני קהילות
הפועלות באזור הדרום.
במהלך הסיור ,התרשם ח"כ זוהר מפעילות הקהילות בעיר וציין כי "הקהילות והגרעינים הם חוד החנית של צעירים
הפועלים לצמצום פערים ושוויון חברתי בחברה הישראלית .אני גאה לתמוך בצעירים אילו ולסייע להם" והוסיף כי
"כלי תקשורת מסויימים לא הצליחו עדיין להבין שהפעולות שלי לטובת צמצום פערים ושוויון חברתי והועדה שהקמתי
בכנסת לקידום הנושא הם אמתיים ולא פרובוקציה כמו שטוענים בתקשורת" .בנוגע לועדה שהקים ,אמר ח"כ זוהר כי
"הועדה תסייע להביא עוד  100מיטות חדשות לסורוקה על מנת לשרת את כל הנגב".
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המפגש התקיים במועדונית המופעלת על ידי גרעין פעימ"ה – קהילה משימתית שהיא חלק מארגון "מדור לדור" בו
חברים צעירים קווקזים הפועלים לשינוי מצבם של יוצאי קווקז בחברה הישראלית.
הסיור החל במפגש של חבר הכנסת זוהר עם מנכ"לית רשת הקהילות "נטיעות" ,דינה דיין – שבימים אלו גם מתמודדת
לראשות מפלגת העבודה .דיין סיפרה לחבר הכנסת על פעילויותיה לקידום הפריפריה ולצמצום הפערים בחברה
הישראלית ,ביניהם פרויקט שנועד להכשיר צעירים חרדים למקצועות שונים להכשרה מקצועית של צעירים חרדים ,עידוד
נשים חרדיות לצאת ללימודים אקדמיים ועוד.
לאחר מכן הכיר ח"כ זוהר את אביטל חפר ,מיוזמי קהילת "הרשת" – רשת צעירים באר שבע אשר פועלת בשכונה ב'
ובעיר העתיקה במטרה להשאיר צעירים בבאר שבע ולהפוך את העיר לאבן שואבת לצעירים מכל רחבי הארץ .הרשת
כוללת כ  500צעירים פעילים בתחומי התרבות ,תעסוקה ,קהילה ,עסקים חברתייםקהילתיים ושיפור המרחב
הציבורי .במסגרת פעילות הרשת ,התקבלו בשנה האחרונה מעל מאה צעירים לעבודה בבאר שבע והסביבה.
בנוסף פגש חבר הכנסת את תמר גיל ,מנהלת שותפויות בעמותת תור המדבר ,שהציגה לחבר הכנסת את רשת
הקהילות של תור המדבר הפועלות למען שיפור איכות החיים ומשיכת צעירים לפריפריה באמצעות קידום קהילתיות
ויזמות .גיל הסבירה לחבר הכנסת ,כי בכדי שצעירים יבחרו להישאר בפריפריה יש לתת להם מענה לצרכים בסיסיים
כמו תעסוקה ,תחושת שייכות ,משמעות ועוד.

בהמשך הסיור נפגש חבר הכנסת עם מובילי קהילות נוספים ביניהם הדר פנטהון ,מנהלת פרויקטים ברשת קהילות
הינני ,סטס מורדכייב מנכ"ל עמותת מדור לדור ומשה סלומון מנכ"ל רשת הנני .,כל אחד מהם סיפר על האתגרים
שעומדים בפניו בדרך להמשך התפתחות ארגוני הקהילות והשפעתם על צמצום הפערים החברתיים בישראל.

ד"ר חיה ג'משי ,מנכ"לית קרן שח"ף" :אנו שמחים כי חברי הכנסת בישראל תומכים בקהילות הצעירים ומבינים את
חשיבותן לחברה הישראלית .על המדינה להשקיע בקהילות אלו מתוך הבנה כי הן יכולות להיות המפתח לצמצום
הפערים בין תושבי הפריפריה למרכז".

אוהד ברקן
http://tlvtimes
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