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למי מצלצלת עמותת פעמונים:
על חינוך לחיסכון ובניית מסגרת תקציבית במשפחה

נסיבות הקמה ויעדים מרכזיים

2002.הארגוןמסייעלמשפחותהשרויות 1997ונרשםכעמותהבשנת ארגוןפעמוניםנוסדבשנת
במשברכלכלילעלותעלדרךהמלךומעניקלהןאתהדברשכסףאינויכוללקנות:כליםהמלמדים
כיצדלמצותאתכושרההשתכרות,לנהלתקציבמשקביתבצורהמאוזנת,להסדירחובותולפתור
בעיותכלכליותסבוכות.בנוסף,פעמוניםמקדיםתרופהלמכהומלמדכיצדלהימנעמלכתחילה
ממשברכלכליעלידימערךשלפעילותהדרכתיתוהסברתית.מטרתהארגון-לחזקאתהחוסן
הכלכליוהחברתישלהחברההישראליתמתוךערבותהדדיתורגשהתנדבותיומתוךדאגהלחלש

ולנזקק.
רחבי בכל משפחות המלווים מקצועיים מתנדבים מ-2,500 למעלה באמצעות פועל הארגון
כלכלת את לאזן משפחות מ-20,000 ליותר פעמונים ארגון סייע מעשור למעלה במשך הארץ.

הביתשלהן.כיוםהואאחדהארגוניםהחברתייםהגדוליםבישראל.
את לייסד ה'הארה' לדרברג, מר לדברי לדרברג. אוריאל מר אותו ומנהל הארגון את ייסד
התבקש הוא העשרים שלהמאה שנותהתשעים באמצע כאשר אצלו התרחשה פעמונים עמותת
לסייעלאישהבמצוקהשנקלעהלחובותכבדיםוהגיעהכמעטעדפתלחם.למרבהאכזבתו,אחרי
את בזבזה האישה קצר זמן שבתוך לדעת נוכח מבוטל, לא כסף סכום בשבילה להשיג שדאג
הכסףשקיבלהוחזרהלהיותעמוסתחובות.אזהביןשישלהקיםארגוןשיביאלתמורהחברתית

במגמהלסייעלאנשיםלשלוטבגורלםולאלהסתמךעלצדקהועלסיוע'מבחוץ'.
סניפיפעמוניםפועליםלצדרשויותהרווחההמקומיותובתיאוםִעמן.הארגוןחרתעלדגלו
והוא המדינה, מוסדות עם מלא פעולה בשיתוף המשפחה, כלכלת של הנכון הניהול הנחלת את
פועללשכנעאתהגורמיםהמתאימיםלהכניסלמסגרתלימודיהליבהבמדינהאתנושאהחינוך

הפיננסי,לצדםשללימודיהמתמטיקה,האנגליתוהאזרחות.

דרכי הפעילות: הקבוצתי והפרטני

במוקדהפעילותשלהארגוןעומדליוויפרטנישלמשפחות.משפחותהפונותאלהארגוןונמצאות
גילוי על המבוססת כלכלית לעצמאות להגיע להן שמסייע מתנדב, מלווה מקבלות מתאימות
נעשהבאמצעותתהליךמשותףשלשיקוףהמציאותהכלכליתבמשפחה,מאמץ אחריות.הסיוע

תודתנונתונהלדוברעמותתפעמונים,שמסראתעיקריהדבריםהמופיעיםבכתבה.
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להגיעלאיזוןביןהוצאותלהכנסות,מיצויכושרההשתכרותופתרוןבעיותהעבר.מהלךהליווי
תלויכולובנכונותהשלהמשפחהלגלותאחריותאישיתלניהולהכלכלישלחייה.כאמור,תהליך
זהמהווהאתליבתהעשייהשלארגוןפעמונים.המפגשיםהאישייםביןהמלווהלביןהמשפחה

נמשכיםבממוצעביןתשעהחודשיםלשנהתמימה.

הרצאות וסדנאות

כלים מתן לשם כלליות וסדנאות הרצאות מקיים הארגון אישי, בליווי משפחות הדרכת מלבד
ובמסגרת עסקיות בחברות חינוך, במוסדות מתקיימות וההרצאות הסדנאות נכונה. לכלכלה
קבוצותחברתיותשונות–ומיועדותגםליחידים.המודלהמרכזישלהפעילות:הרצאותוסדנאות

קבוצתיותלֵשםהבראהכלכלית.
מונעת'(,מתוךהבנהשחלק )'פעילותהדרכה בפעמוניםאתאגףפהמ"ון 2007הקימו בשנת
משמעותיבהתמודדותעםמשברבמשקיהביתמצויבשלבהמניעה.'הסיכוןשלמשפחותהלומדות
ומתרגלותניהולנכוןשלכלכלתהביתלהיכנסלמשברכלכליולהתדרדרלמעגלהמצוקה-פוחת
בעיות המחמיר, הכלכלי המצב רקע על התוכניות. מנהלת שרון, נעמי קובעת ניכר', באופן כך
מעניק שהוא השירותים מגוון את לשכלל הארגון נדרש דיור, בהשגת והקושי המחיה יוקר
את ללמוד משפחות ליותר לעזור מנת על ומגוונים, שונים סיוע סוגי פיתח הוא כן על לציבור.
על האחראי פהמ"ון, לאגף ומעבר הפרטני לסיוע מעבר נכונה. בית לכלכלת פעמונים' 'תורת
המשלבות ליווי' 'סדנאות הנקראת פלטפורמה גם הארגון פיתח - כלליות וסדנאות הרצאות
10-7 משתתפים סדנה בכל פרטניים. וליווי סיוע עם יחד משפחות כמה של קבוצתית דינמיקה
אחד כל עם אישיים מפגשים שלושה עוד מתקיימים ובנוסף קבוצתיים, מפגשים בשישה זוגות

מבניהמשפחהשלאבמסגרתהקבוצה.משךהסדנה-כשישהחודשים.
הוא למשפחה ופרטני אישי לליווי קבוצתית דינמיקה בין שהשילוב מאמינים בפעמונים
מעשור למעלה במשך שרכשנו והכלים הידע את 'לקחנו לדרברג, מר לדברי האידאלי. המודל
בליוויהפרטני,האישי,ושילבנועםאותםעםתכניםקבוצתיים;והתוצאותמדברותבעדעצמן.

אלושהדרכנואותםמדבריםעלתמורהמשמעותיתשחלהבחייהם'.

השפעות שונות של הסדנאות

היחסים מערך על גם אלא הכלכליים חייהן על רק לא משפיעה המשפחות שמקבלות ההדרכה
הרגשיים לרבדים שונים באמצעים מתחברים אנו הטכני, מהלימוד חוץ 'בסדנה, בתוָכן.
שחוסמיםאתהשינויואתההצלחהבתהליך.עצםעלייתםלמודעותכברמחוללתשינוי',אומרת
אפרתמליח,מנחתסדנאותבפעמוניםשאףלקחהחלקבבנייתן.'לסדנהמגיעיםבניהזוגכשניים
השותפיםלמסעולשינוי.הדברמעוררבתחילהמתחיםומצריךעבודתצוותכדילהגיעלתוצאות.
אנחנועובדיםעליצירתסדריעדיפויות,קבלההדדיתוהבנהשהדרךהיחידהלהצליחהיאלהיות
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שותפיםמלאיםלמסע.בסוףכלסדנהאנישומעתמבניהזוגשהם"הרוויחואתהזוגיותשלהם
מחדש"'.

מתוך כ-75% על עומדים פעילותה של ההצלחה אחוזי העמותה, שקיבלה המשוב דפי לפי
מסיימיהסדנאות.רביםמןהמסיימיםמעידיםעלשינוימןהקצהאלהקצהשחלבחייהם.

משפחה אחת לדוגמה

דוגמהלפעילותהעמותה-משפחתםשלאורןוענברבר-יושפט.אורןהואאמןילדיםוימיהולדת
אנשים נורמטיווית, במשפחה מדובר לילדים. צהרון בעלת היא וענבר לילדים, דיסקים ומפיק
עובדיםומפרנסים.מסוגםישרבים:כאלההמתפרנסיםבדוחק,עובדיםקשה,אבללאמצליחים
ילדים שני 'כשהיו ₪. 350,000 מעל חובות עדותם, פי על צברו, הזוג בני החודש'. את 'לסגור
לא-רצוף, באופן עבדה ענבר גם להתרומם. הצליח ממש שלא עסק 'הקמתי אורן, סיפר בבית',
וכלחודשלקחנועודהלוואהכדילהמשיךלהתקיים.חוסרהידעבהתנהלותכלכליתנכונהגרם
פשוט, לא ונפשי אישי במצב היינו הגדולים לחובות מעבר ]...[ מצבנו ממשמעות להתעלם לנו
הזמן כל ]...[ שורדים אנחנו איך הבאה לדקה מעבר קדימה לחשוב יכולת בלי לגמרי, חנוקים
ידענומה לא וכבר לכלהמשפחההמורחבת חייביםכספים היינו עלינו. ולחצו התקשרומהבנק
לעשות'.כשהמצבהיהנראהאבוד-אימאשלאורןעשתהמעשה:'אימאשלי,שעזרהלנוכספית
לצאת לנו שיעזרו פעמונים לארגון לפנות חייבים ואנחנו יותר, אפשר שאי החליטה הזמן, כל

מהתסבוכתהזאת'.
מהרגעשארגוןפעמוניםנכנסלתמונה,המשפחההתחילהלעלותבהדרגהעלדרךהמלך.אורן
מספרעלתחילתהתהליך:'כשהמלווהשלפעמוניםהגיע,הואעזרלנולהביןאיפהאנחנועומדים
יותר.הואעזרלנולחשוב ולעשותשיקוףשלהמצבהכלכלי,ראינואתהמציאותבצורהברורה
לייצב וענבר אורן הצליחו שנה, שנמשך ארוך בתהליך כך, אוויר'. קצת ולנשום קדימה קצת
אתעצמםולאזןאתכלכלתביתם:'הצלחנולהוסיףעודהכנסהועודהכנסהובמקביללהתייעל

ולצמצםבכלמהשניתן,וכךהגענולאיזוןביןההוצאותלהכנסות'.
השלבהבאהיהליצוריתרהחיובית,כדילהחזיראתהחובותולעמודמולהנושיםהשונים.
גםכאןארגוןפעמוניםסייעלהםבתהליךהמורכב:'המלווההמדהיםשלפעמונים,שמבחינתנו
הואממשמלאך,עזרותמךבנולכלאורךהדרך,גםכשהיונפילותותקופותקשות.הדברהמרכזי
שקיבלנו, המטלות כל את ביצענו מהמצב. לצאת שלנו האמתי הרצון היה להתמיד לנו שעזר

והיינומאודמחויביםלתהליךהמובנהשפעמוניםמציעים'.
סיסמתפעמוניםהיא'מגליםאחריות',וזהבדיוקמהשאורןוענברעשוכשהחלואתתהליך
הליווי:'בתקופהשלפניהליוויוגםבתחילתוהיינועסוקיםבעיקרבלמצואאתהאשמיםלמצב.
קדימה מסתכלים ומפה המצב, זה אשמים. אין אצלנו. היא שהבעיה להבין לנו עזרו פעמונים
יחד אבל וקלה, פשוטה הייתה לא הדרך מהמצב'. ויוצאים נכון להתנהל לומדים איך ורואים
'בזכות וענברלהתייצבכלכליתולהריםאתהראשמעלהמים: עםהמלווהשלהםהצליחואורן
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ומתפתחים. הולכים לילדים שלי ההופעות וגם ענבר של הצהרון גם שעברנו, המדהים התהליך
אנחנויותררגועיםופנוייםלעשותאתמהשאנחנועושיםהכיטובשאפשר]...[.

המצבהיוםהואשאנחנומתנהליםלפיתקציבמוגדרוקבוע,והיתרההפנויההולכתלתשלומי
המצב את נסיים ומתי איך בדיוק יודעים אנחנו אבל הכול, לשלם סיימנו לא עדיין החובות.

הבעייתי,וזהלארחוקובלתיאפשריכמושחשבנו'.

ו/או להצטרף  נכונה  וללמוד כלכלת בית  ארגון פעמונים קורא למשפחות להסתייע ללא תשלום 
לסדנאות הליווי. משפחה שרוצה לקבל סיוע או מתנדבים שמעוניינים לסייע מתבקשים לפנות 
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