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עפ הקמת המדינה זה היה ערך
מובהק :לבנותולהיבנות בארץ.

ציוני

עבודה ולעבוד

בענף הבנייה.

שיצאו

בחרו להתנדב

המתנדביםהתחילו בש־
$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע $DN2$שעבר קורס ״שלראות״ (מקצועות השלד
בבניין
בוע
נחשבה לקריירה מכובדת .אבל עט
הזמן התרגלנו לכך שאנשימ אחריפ בוניפלנו
בתחוםהבניין) במכללת ״עתיד״ בבאר־שבע.
במהלך הקורם הםילמדו לקרוא תוכניות בניין
בשנים
את הבתיפ.
האחרונות אלה בעיקר
בברזלנות ,בבניית פיגומים
וישתלמו בטפסנות,
עובדיפ זריפ.
שמהווה
תוכנית מיוחדת
מבקשת לשנות את המצב הזה ועוד .בסיום הקורס הם יזכו בתעודה
אישור רשמי שהם אנשי מקצוע בענף הבנייה.
לעודד צעירים להתנדב בבנייןועל הדרך
מירושלים ,עבדה בשבו־
$TS1$בשבועות$TS1$
אושר שיינר ,בת 18
להחזירלענףכולו את הכבוד שמגיעלו .במס־
$TS1$במסגרת$TS1$

האחרונים

באתר בנייה

בשדרות .״יש

הרבה

לעבוד

עבודת

אפשרויותלהתנדב ,למשל בתחום החינוך ,אבל
ההתנדבות והצבא״.
אחרי שנת
בחרתי לתרום דווקא בתחום הבנייה בגלל שזה
המתנדבים בא־
$TS1$באתרי$TS1$
״בעיניי ,חשוב
נראה לי מיוחד״ ,היא מספרת.
במיומה של ההכשרה יעבדו
$DN2$באתרי $DN2$בנייה בדרום ובצפון הארץויסייעולבנות
תרי
מאוד שאת עבודות הכפיים יעשו ישראלים
שקלים
005,2
דיורמוזל להשכרה במחיר של
ושלא נשאיר את זהלאחרים.לבנות במו ידינו
זאת תרומה משמעותית .העבודה הפיזית לא לחודש .השרלפיתוח הנגבוהגלילסילבן שלום
׳איילים׳,
אומר :״כשאני רואה את החברה של
מפחידה ,עם הזמןמתרגליםליבלותבידיים״.
ליבי מתמלא גאווה אמיתית .זאת ציונות בת
בר כהן מבנימינה מוסיף :״בתיכון עסקתי
הקמת כפרי סטודנטים
בהתנדבות בתחום ההדרכהוהחינוך .מאוד קסם זמננו .נמשיךלהוביל
בנגבובגליל ופתרונות דיורמיוחדים״.
ולעבוד פיזית בבניין ,מרגש אותי
לי להתנדב
אני

לא פוסל

כפיים יחד

עםפועלים

ותיקים.
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