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נפגשים על המסלול

סצנת הקרמיקה במועצה פורחת.
יצאנו לפגוש את היוצרים

 20חבר'ה מאשכול כבר הצטרפו לקבוצת
הטריאתלון של עוטף עזה

רוב חיי אני במועצה .נולדתי
בקיבוץ עין השלושה וכשהייתי
בן שנתיים הוריי עברו למושב
יבול .מלבד תקופה קצרה בעיר
הגדולה ,אני כאן.
כל חורף ,כשהמוני עם ישראל
גודשים את פסטיבל דרום
אדום ,אני נזכר איך כילדים היינו
מתגלגלים במורדות תל גמה,
כשמרבדי הכלניות פרושים רק
לכבודנו  -ושקט מסביב.
אני אוהב את החיים במועצה
וגאה להיות תושב שלה .חזרתי
לכאן כדי לגדל את ילדיי במקום
שבו אני גדלתי וצמחתי ואני
שמח ששורשיהם ניטעים כאן ,על
האדמה הזו שאותה הפריחו סבי
וסבתי.
כשנגה התקשרה והציעה לי
להחליף אותה בעריכת העיתון,
לא היססתי יותר מדי .כבר ביום
הראשון נוכחתי לדעת שהגעתי
לבית חם עם אנשים שאוהבים את
עבודתם ועושים אותה על הדרך
הטובה ביותר .אני רוצה להודות
לנגה על ההזדמנות ,לארנון על
התמיכה וההכוונה ,לעטר וליפעת
על המקצועיות והעזרה ולתם
ולבר הכתבים על ההתגייסות.
אני קורא לכם ,תושבי המועצה,
להרגיש חופשיים לפנות אלינו.
אם יש לכם סיפור מעניין  -בין אם
זה סיפור שממלא אותנו בגאווה,
או סיפור מטריד שמכעיס אותנו -
אנחנו נשמח לשמוע במה מדובר.
אני מקווה שתיהנו מקריאת
הגיליון הזה שהושקעה בו עבודה
רבה  -וגם מהגיליונות הבאים.
יובל רויטמן

עורך :יובל רויטמן
עיצוב והוצאה לאור:
סטודיו עיצובניק
חברי מערכת :ארנון אבני ,בר צ'פט,
יפעת ז'ז'ק דרומי ,נגה גדג' ,עטר אופיר
גנילוין ,עפרה בן נתן ותם פרחי.
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קיבוץ נירים 8512500
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תוכן מודעות הפרסום
ומכתבי הקוראים  -על אחריות
המפרסמים והכותבים בלבד!
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אצבע מהירה ופוגענית

לפני חודשיים בנינו החייל היה
מעורב בתאונת דרכים באזור גוש
צוחר .המידע על התאונה הגיע
אלינו באמצעות הווטסאפ היישובי.
לא צריך לתאר את תחושת ההלם
הקשה ברגע שראינו את התמונה
של בנינו שרוע על הכביש .זו הייתה
חוויה מזעזעת וקשה.
יתכן שכוונת המפרסם הייתה טובה
במטרה לעזור ולהפיץ אינפורמציה
משמעותית באופן מהיר ומיידי
והחשיבות של עדכון מיידי של
אולם ,האם המפרסם
המשפחה.
והמשתף עצר לרגע וחשב על פעולתו
ועל איך היא עלולה להשפיע על
החשופים לה?
מצד אחד ,אני מבינה את הצורך לשתף
במידע שיש בידך .זה יכול להיות נחמד
כל עוד זה עוסק באינפורמציה יומיומית,
מצחיקה ומהנה .אבל חייבים להבין שיש
רגעים אישיים ופרטיים שהם לא לרשות
הציבור הרחב  -וההחלטה על שיתוף
ופרסום אינה ציבורית .אני מבינה את
הצורך של אנשים להעביר את המסרים
שמהם הם זועזעו או התרגשו ורוצים
לשתף ,לידע ולעניין אחרים .אך השאלה
האם זה מתאים לאדם או לאנשים שהם
נשוא המידע ,האם הם מעוניינים לשתף?
האם העיתוי מתאים להם?
חישבו רגע ,מה קורה להורים ולמשפחה
שרואים את המידע והתמונות .דעו לכם
שאלו רגעים לא קלים ,ואני אף מוכנה
לשתף שבאותו רגע עולמי כמעט חרב
עלי .אני מדברת וכותבת מבטן רכה
ורגישה של אימא שבנה נפצע בתאונה
ובאותם רגעים נראה שהאדמה פערה
את פיה .כמובן שעד היום אנחנו עדיין
מצויים במסע ארוך ומפרך סביב
הפציעה ,הטיפולים וההחלמה.
מתוך שלל רגשות קשים ועצומים,

אני פונה ומבקשת מכל אחד מאיתנו,
בואו נעצור לרגע ונחשוב לפני שאנו
פועלים באינסטינקטיביות .אנא מכם,
הפעילו שיקול דעת ,רגישות ואחריות
בכל פעולה שלכאורה נראית שגרתית
ונפוצה .אנחנו אנשים חכמים ואחראים,
אל לנו לשכוח זאת.
באהבה גדולה.
איילה טופר מצוחר

כביש עוקף לבאר שבע

חבל שלום ,המוביל את הצמיחה
הדמוגרפית של אשכול ומהווה את
הפריפריה של המועצה ,נאבק עשרות
שנים להקמת כביש שיקשר אותו לבאר
שבע .קשה לבוא בטענות לממשלה,
כאשר גם המועצה שלנו לא מתרגשת
מאי סלילת מוצא עורפי לחבל שלום
שיקצר מרחקים ,ישמש מוצא בחירום
(כיום כביש  232הוא הקישור היחידי
של החבל החוצה) ויקל על מתיישבים
חדשים להמשיך ולפתח החבל .אנחנו
עומדים לפני בחירת ראש מועצה חדש
במקום חיים ילין ,שסייע רבות בגיוס
משאבים לחבל .אני קורא שלא לתמוך
במועמדים שלא יתחייבו לחבר את חבל
שלום לגשר צאלים שהגיע הזמן להקימו.
אני מתנצל על שלא הצלחתי לקבל את
תמיכת המועצה .אני מבקש את תמיכת
תושבי המועצה לקידום סלילת הכביש.
משה טל ,דקל

בעניין קק"ל

הצעה למר חיים ילין .לפני שידידך יאיר
לפיד קובר את קק"ל ,כדאי לעשות לו
סיבוב ולהראות לו ,למשל ,את פארק
הבשור ,את דרך השדות ,את מאגרי
המים ,את דרך הבשור עם הגשר ,את
חניוני רעים ,את הנטיעות סביב הנחלים,
את החורשות את דרכי הביטחון ואת
שיקום השדות (כל זה רק למשל).
נוניק ,אורים

משקמים ומחזקים
בחודשים האחרונים אנו עוסקים
ביישום התוכנית הממשלתית
לשיקום וחיזוק יישובי עוטף עזה.
מספר פרויקטים כבר נמצאים
בתהליכי ביצוע וחלק ייצאו לביצוע
בימים הקרובים.
גיבוש התוכנית על סעיפיה השונים היה
מורכב וארך זמן עד שהיא אושרה סופית
על ידי הממשלה כתוכנית מחייבת,
מתוקצבת ועם לוחות זמנים מוגדרים.
הקדמת הבחירות לכנסת בטרם אושר
תקציב המדינה עיכבה חלק מהיישום,
אך ראשי המועצות פעלו נמרצות כדי
לשחרר את התקציבים שהובטחו,
לפחות עבור ביצוע השלב ראשון של
התוכנית בתקציבי  2014ו.2015-
הפרויקט הראשון שיצא לדרך הוא
תיקון הדרכים והשטחים החקלאיים
שניזוקו ב"צוק איתן" .בביצוע הפרויקט
שותפים קק"ל דרום ורשות הניקוז
שקמה-בשור ובניצוחו של רמי חרובי
(בארי) שמונה כפרויקטור לתוכנית
מטעם המועצות האזוריות .במקביל,
פיקוד העורף ומשרד הביטחון פועלים
לשדרוג מרכיבי ביטחון ,לרבות :גדרות,

גובשה תוכנית
לפינוי תושבים
בחירום

להחליט על העתקת הישובים .אם אחכה
להם כולם ימותו ,כי הראש שלהם במקום
אחר .בצוק איתן משרד הביטחון וצה"ל
לא רצו לפנות כי חשבו שזו תהיה תמונת
הניצחון של החמאס".
עם זאת ,לפי התוכנית ,רק לחלק
מהישובים במועצה מוגדר ישוב שיקלוט
את תושביו במקרה חירום .לדברי תמר
אורבך-אבני ,מנהלת האגף לשירותים
חברתיים במועצה שמנהלת בחירום את
המכלול שאחראי על פינוי אוכלוסייה,
"בתוכנית קיימת התייחסות למצב
קטסטרופלי  -ובמצב כזה יפונו שאר
התושבים לאכסניות נוער" .תמר מדגישה
שאחד הלקחים שיושמו בתוכנית החדשה
כלקח ממבצע צוק איתן ,זו ההבנה שמתי
שמפנים תושבים מבתיהם צריך לתת להם
פיתרון "תואם בית".
לדבריה ,לקח נוסף שהופק הוא
שתושבים לא יוצאו יותר מהמתקנים
שאליהם הם פונו  -כל עוד הלחימה
נמשכת" .בצוק איתן פינו את תושבי
סופה ועין השלושה מכפר נופש בגבעת
אולגה באמצע המבצע .אנחנו מצפים
שהתוכנית החדשה תופעל בזמן אמת,
שתתן תחושת ביטחון ,שהמתקנים
יהיו ערוכים לתושבים בכל זמן שהאיום
מתמשך ובעיקר  -שיהיה הסכם מסודר
עם המתקנים".
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הניהול  -תקין
משרד הפנים העניק החודש בפעם
החמישית ברציפות תעודת הוקרה
בגין ניהול כספי תקין למועצה האזורית
אשכול .מטעם המועצה קיבלו את הפרס
מזכיר המועצה ,מורדי ביטון וגזברית
המועצה כבי שקולניק .הטקס נערך
בבנייני האומה בירושלים במעמד שר
הפנים ,גלעד ארדן.
התעודה הוענקה על העמידה בכל
הקריטריונים והנהלים שקבע משרד
הפנים לגבי מינהל תקין ,לרבות בתחום
ניהול תקציב ,ניהול כוח אדם ושכר
ובתחום התאגידים העירוניים.
חיים ילין ,ראש המועצה" :זו גאווה רבה
למועצה על ההכרה ארצית הרשמית
בפעם החמישית ברציפות בעשייה
ציבורית אחראית ומוקפדת .יש להודות
לצוות המנהלים האיכותי והמסור במועצה
שעובד בשיתוף פעולה מלא וממוקד
בניהול מקצועי ללא רבב".
'232

כבי שקולניק ומורדי ביטון מקבלים את הפרס
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צילום :גיא אסייג בלום

בעקבות הביקורת שנמתחה לאחר
צוק איתן על חוסר היערכות
המדינה לפינוי תושבי עוטף עזה מבתיהם,
גובשה תוכנית פינוי מסודרת למקרי
חירום " -מלונית" .התוכנית ,שנחשפה
ב"ידיעות אחרונות" ב 22.2-בפברואר,
נכתבה במשותף על ידי ראשי הרשויות
בעוטף עזה ,הרשות לחירום לאומית,
התנועה הקיבוצית ומערכת הביטחון -
ומגדירה בדיוק לאן יפונו התושבים.
לדברי ראש המועצה חיים ילין,
"במסגרת מסקנות צוק איתן דרשנו
להסדיר את העתקת הישובים ,מתוך
ההבנה שחשוב לשמור על הקהילות
שלמות כמה שניתן והתוכנית נכתבה
לפי דרישות המועצות".
התוכנית מבוססת על  17,500מתפנים;
 4,000בתנועה הקיבוצית1,500 ,
במתקנים של האגודה למען החייל ו12-
אלף באכסניות.
ילין מדגיש שהדבר החשוב ביותר הוא
"העתקת הקו הקדמי שאין לו שום
דרך להתגונן מפני הפצמ"רים .לגבי
הישובים שנמצאים במרחק של  0עד 4
ק"מ מהגדר ,החוק קובע שראש הרשות
לא חייב לחכות למשרד הביטחון ורשאי

תאורה ,התראות ,הטמנת קווי חשמל
ואספקת גנרטורים לישובים צמודי הגדר
וכן לשיפור אמצעי מיגון והצטיידות
לרבש"צים וצוותי החירום.
להערכתנו ,הפרויקט המשמעותי ביותר
הוא בתחומי הבינוי והתשתיות ,שמטרתו
כפולה :לחזק ולשדרג את הישובים
ולהביא לשיפור התנאים לקליטה חדשה
ולצמיחה דמוגרפית .הפרויקט כולל
תקצוב בהיקף של מאות מיליוני שקלים,
שיתפרסו על פני כארבע שנים ושותפים
לו המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,משרד
השיכון ,משרד החקלאות ,המועצות
האזוריות והחטיבה להתיישבות דרום,
שהיא הזרוע המבצעת בפועל של
הפרויקט .הפרויקט כולל פיתוח מגרשים
לקליטה בסבסוד מלא לישובים צמודי
הגדר וסבסוד של כ 85%-בישובי ה"קו
השני" ( 7-4ק"מ) ,הצבת מבנים יבילים
לקליטה מיידית ,סבסוד גבוה לבניית
מגורים ("בתי אגודה") ,שדרוג כבישי
הגישה והכניסה לישובים ,לרבות פיתוח
מדרכות ותאורת רחוב ,נוי ומרחבים
ציבוריים .השלב הראשון בביצוע הוא
בישובים צמודי הגדר ובשלב השני יורחב

הפרויקט לשאר ישובי עוטף עזה.
בנוסף לכך ישנו מערך של הקלות,
הטבות ,סבסוד מוגדל והנחיות למתן
תעדוף מיוחד לעוטף עזה בתחומי
תעשייה ומסחר ,מרכז השקעות ,חקלאות
ורווחה .באשכול נכללת גם הרחבת
כביש  ,232אזור התעשייה ,מעבר הגבול
והמרכז המסחרי .בשלב זה הממשלה לא
פועלת להכללת מיגון בתי עסק ושטחים
חקלאיים בסדר העדיפות הלאומי -
בשונה ממה שנקבע לגבי בתי המגורים,
מוסדות החינוך ומקומות קהילתיים -
והמיגון בעסקים הוא באחריות הבעלים
והמעסיקים .עם זאת ,הממשלה הנחתה
את משרד הכלכלה ומרכז ההשקעות
להכיר בהשקעות במבנה ,כולל מיגון,
כזכאיות למענק.
תפקידנו כעת הוא לעקוב ולוודא שכל
התקציבים אכן יוצאים לביצוע ,מופנים
למקומות הנכונים והראויים ומנוצלים
למטרות שאותן הציבה הממשלה יחד
עם ראשי המועצות :חזרה לכשירות,
שיקום הנזקים וחיזוק החוסן היישובי
והאזורי ,תוך בניית בסיס נכון ומתאים
לחזרה למסלול של צמיחה ,קליטה
ופיתוח.
בועז קרצ'מר
מנהל האגף האסטרטגי

יש אישור לתכנן בית ספר
יסודי חדש במועצה

הו ,הא ,מי
זה בא?

יציאתו הצפויה של
חיים ילין מלשכת
ראש המועצה אחרי
הבחירות לכנסת ,תפסה
רבים במועצה בהפתעה.
עד כה הודיע רק מועמד
אחד על כוונתו להתמודד
על התפקיד – גדי ירקוני
מנירים .סיפורו של גדי,
שנפצע בשעה האחרונה
של 'צוק איתן' הגיע לכל
בית בישראל ועורר גל של
הזדהות .עם חזרתו של גדי
לביתו בסיום תהליך השיקום
נודע דרך התקשורת על
כוונתו להתמודד על
התפקיד .במכתב ששיגר
לחברי נירים התנצל גדי
על כך שהודעה כזו הגיעה
אליהם דרך העיתונות" :זה
לא היה מתוכנן כך ,אבל
משהו דלף וכשנשאלתי לא
יכולתי להכחיש".
מה אתה מתכוון להביא
אתך ללשכת ראש המועצה?
"ראשית אני בן המקום
הזה והגיע הזמן שיהיה פה
ראש מועצה שנולד במקום

גדי ירקוני" .בלי הנחות"

הזה ונטוע במקום הזה,
והייתי שמח גם להוסיף:
’בשתי רגליו’  -אבל זה לא
הסתדר .אני כבר עשר שנים
מרכז משק נירים ויש לי
היכרות מעמיקה עם כל
מרחב הבעיות הכלכליות,
הפוליטיות והגיאוגרפיות
של המקום הזה .ואת הניסיון
הזה אני רוצה להעמיד
לרשות המועצה".
לא קצת גדול עליך במצבך
החדש? "התפקיד הזה הוא
חלום ישן אצלי ,ואם היו
פה בחירות כל שנה ,אולי
הייתי נותן לעצמי עוד שנה
בתפקיד הקודם – אבל
המציאות מכתיבה תנאים
ולוחות זמנים ואני מתכוון
לעמוד בהם בלי הנחות".

בור בכביש צאלים-אורים

צילום :אולגה צ'גין

כביש  234בין צאלים
לאורים חסום לתנועה
בשל בור שנפער עקב
השטפונות.
במועצה מוסרים ,כי מדי
שנה בעונת החורף נסגר
הכביש לתנועה למשך ימים
ארוכים בשל הצפתו .הכביש
משמש אזרחים רבים באזור
וכן את בסיסי צה"ל והצפתו
מונעת מעבר כלי רכב
ומהווה סכנה בטיחותית של
ממש.

חיים ילין ,ראש המועצה,
מציין כי "משנת  2007אנו
שבים ודורשים ממשרד
התחבורה ומנתיבי ישראל
לפעול להקמת גשר בכביש
צאלים ,שהפך כבר לבסיס
אימונים קבוע של יחידות
החילוץ השונות שמוזעקות
בכל פעם מחדש לחלץ
אזרחים ורכבים תקועים.
מוטב שישקיעו בבניית גשר
מאשר בחילוץ רכבים -
שעולה המון כסף".
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סמנכ"ל ומנהל מינהל
הפיתוח במשרד
החינוך ,תמיר בן משה ,הגיע
לפגישה עם ראש המועצה
חיים ילין ,מנהלת אגף
החינוך יעל אדר ומהנדס
המועצה מוטי לבאן.
בפגישה נדונו צרכי הפיתוח
והבינוי של מוסדות החינוך
במועצה ,בין היתר לגבי
בניית בית הספר היסודי

החדש .בפגישה אושר
למועצה להתחיל בתכנון
מיידי (ללא תב"ע מאושרת)
כך שניתן יהיה להתחיל עם
הבנייה מהר בתוך מספר
חודשים .במועצה נערכים
כעת לתחילת עבודת
צוות ההיגוי ,לקביעת
עקרונות רוח החינוך היסודי
המשותף ,כדי שהבינוי
יותאם לתפיסה הפדגוגית.

מימין :מהנדס המועצה מוטי לבאן ,תמיר
בן משה ,חיים ילין ,יעל אדר ואורנה עסיס
ממשרד החינוך .צילום :דוברות אשכול

לחמם את הלב ואת הראש
חברי בארי התגייסו
למען המחלקה
ההמטולוגית בסורוקה ויזמו
ערב סריגת כובעי צמר
לחולי המחלקה.
מירב נשיא-קינג ,שיזמה
את הפרויקט ,מספרת:
"ההיענות היתה מדהימה
והכובעים התקבלו
בהתרגשות גדולה .את הצמר
קיבלנו באהבה ובתודה
מחברת ויטלגו ומתורם נוסף
שביקש להישאר בעילום

שם .הרעיון לקיום המבצע
עלה מתוך רצון לתת
ולשמח אפילו רק לרגע את
החולים המטופלים במחלקה
שבה טופלה אמי ,אולגה
ז"ל .תודה לכל הסורגות,
הסורגים ,לכל מי שבא
ותודה על תחושת החברות
המדהימה שהציפה את
הערב הזה .עם טווח גילאים
שנע בין  11ל !90-בסופו של
יום היו לנו מעל  40כובעים
שמסרנו לתרומה".

"אנחנו עדיין פה"
ב 10-בפברואר עלתה
באולם המועצה
ההצגה "אנחנו עדיין
פה"  -מופע משותף של
ניצולי שואה ותלמידי נופי
הבשור .ההצגה ,שמועלית
זו השנה השנייה ,היא
תוצאה של שיתוף פעולה
בין נווה אשכול ,נופי
הבשור ותיאטרון הנגב.
ההצגה מבוססת על עדויות
וסיפורים אישיים של
הניצולים ,שעובדו לסצנות
על הבמה .בני הנוער,
ששמעו את הסיפורים
ממקור ראשון ,גילמו את
הניצולים כילדים.

את ההצגה ביימה דני דניאל
מקיבוץ רעים ,שחקנית
ובמאית בתיאטרון הנגב
והפרויקט לווה מקצועית
על ידי מנחת הפסיכודרמה,
ליהיא אברמוב ממושב ישע,
שמספרת" :נוצרו חיבורים
אישיים חזקים בין המבוגרים,
שהיוו מקור תמיכה אחד
בשני ונרקמו יחסים
הדוקים בין בני הנוער לבין
המבוגרים".

חוויות מצוק איתן

השנה עלו ושולבו בהצגה
חוויות הניצולים ובני
הנוער ממבצע "צוק איתן".

מיחזור ביובלי הבשור
אירועי ט"ו בשבט
השנה צוינו ללא
נטיעות בשל שנת השמיטה.
על כן ,הפשילו הורי יובלי-
הבשור שרוולים והפיקו יום
ט"ו בשבט בסימן מיחזור,
אקולוגיה וסביבה .במקום
נטיעות שתלו הילדים צמחי
תבלין בגלילי נייר טואלט
שאותם קישטו ,הכינו ראש
דשא בגרב ניילון ויצרו

תיבות האכלה לציפורים
ממיכלי פלסטיק ובקבוקים.
בנוסף ,בנו תיבות קינון
לציפורים וחתכו סלט פירות
כיתתי .במהלך היום נהנו
הילדים ממופע מוזיקלי
על טהרת מוזיקת עולם.
המופע נוגן כולו בכלי נגינה
מחומרים ממוחזרים שאותם
יצר גיל בוהדנה (מפיק ונגן
המופע) .בין שאר הכלים
שעליהם ניגן היו כידון
אופניים שהפך לחליל,
מיכל מים ישן עשוי ברזל
שהפך לגיטרה ,ממטרה של
פעם שהפכה לרעשן נפלא
וצינורות ברזל שהפכו לכלי
הקשה .בית הספר התמלא
בצלילים קסומים
שבכדי להאמין למשמע
האוזניים ,צריך לראות
בעיניים ממה הופקו.
עטר אופיר גנילוין

בני הנוער ואריה ברזילי
מקיבוץ מגן ,על הבמה .צילום :דוברות אשכול

המסר המרכזי שעלה הוא
על החוסן והחוזק האישי
והקהילתי ,הבחירה בחיים
והתקומה .יונתן סגל מעין
הבשור ,תלמיד כיתה י"ב
ששיחק בהצגה ,מספר:
"העבודה המשותפת היתה
חוויה בלתי רגילה .נפגשנו
בחזרות וקיימנו הרבה
שיחות אישיות ,מרתקות

להזיז סוסים  -בלי כוח
בני נוער משדי אברהם
השתתפו בסוף ינואר
בסדנת תקשורת טיפולית
באמצעות סוסים שנערכה
בחווה של יעל ראם מצפון.
המסר היה שניתן להזיז
ולהשפיע לא משום שאתה
חזק או כי יש לך את הקול
הכי חזק ,אלא כי אתה
מקשיב לסביבה ולומד אותה.
מעיין צוויג ,נאמנת הנוער
שיזמה את הפעילות ביחד
עם יובל שוסטרמן מספרת:
"מי שהצליח הוא מי שהוריד
אגו והסיר את המגננות שלו".
הסדנה היא חלק משלל
פעילויות שעוברים בני
הנוער במושב בכל יום רביעי,
ביוזמתם של נאמני הנוער
והמדריך הבוגר איתי .עד
כה הם עברו הדרכת עזרה
ראשונה ,צחקו בערב סטנד
אפ ואימפרוביזציה והכינו
ביחד סושי ומתנות לט"ו

יונים של שיתוף
ב 12-בפברואר הגיעה
למועצה קבוצה של
"נשות המדבר" מעיריית
תל אביב שיצאה למסע בן
ארבעה ימים בדרום .הנשים
החליטו לשלב במסען
פעילות התנדבותית-
ערכית .בהובלת מנהלת
היחידה להתנדבות
במועצה ,קרן שריקי,

הוחלט על התנדבות ב"נווה
אשכול" ובמעון השלושה.
הנשים התקבלו בנווה
אשכול על ידי חברים
ממרכז היום ,מתנדבים,
אמניות קרמיקה בקהילה
 וכולם התגייסו לפרויקטולהכנת יונים מקרמיקה.
התוצאה היא קיר יונים
שמסמל את החיבור בין

ומלמדות ,הן על האירועים
ההיסטוריים והן על נושאי
אקטואליה עכשוויים".
איסי ממנוב ,מנהל תיאטרון
הנגב אמר ,כי "נוצר דיאלוג
מדהים והניצולים חשפו
סיפורים שמעולם לא
העזו לספר .נוצר תהליך
משמעותי של חיזוק הקהילה
דרך תיאטרון קהילתי".

צילום :מעיין צוויג

בשבט לכל המושב .מעיין
מספרת שהמטרה היא
לאתגר את הנוער בפעילות
איכותית ,ערכית ומגבשת.
"יש יום קבוע שהם תמיד
יכולים להגיע ,יש להם
מועדון נוער רק שלהם עם
תקציב משלהם והכי חשוב -
נוצרת אצלם תחושת שייכות
למקום שאוהב אותם".
צילום :דוברות אשכול

עיריית תל אביב לאשכול -
גם בשגרה וגם בחירום.
את הפרויקט מובילה
ומפעילה מרגלית
ברונשטיין מקיבוץ מגן,
מורה ומתנדבת בתחום
הקרמיקה בנווה אשכול.
כאות תודה העניקה
המועצה למתנדבות שי
מטוב התוצרת המקומית.
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פרס ביכורים

תלמידי כפר הנוער למצוינות באמנויות זכו במקום
שני בתחרות הרכבים ארצית
תלמידי 'ביכורים',
כפר הנוער למצוינות
באמנויות ,זכו במקום השני
בתחרות ההרכבים הארצית
של 'צליל צעיר' של המינהל
לחינוך התיישבותי .ההרכב
שהופיע נקרא ' 16תיבות'
וחבריו כותבים ,מלחינים
ומעבדים חומרים שלהם.
"אנחנו מנגנים כבר כמה
חודשים וממש התחברנו
ונהיינו חברים טובים",
מסרפר יוגב ירדני ,נגן ס�ק
סופון בכיתה ט' ,שחיבר את
הקטע שעלה בתחרות.
איתי דקל חן ,יזם הכפר
והרכז המוזיקלי" :חלק
מהחניכים הגיעו אלינו מבלי

לדעת לקרוא תווים ואחרי
ארבעה חודשי עבודה הם
כבר נמצאים במקום אחר
לגמרי".
כפר הנוער ביכורים מיועד
לתלמידים בכיתות ט'-י'
שרוצים להשקיע את מרצם
במוזיקה או אומנות .ביום
שישי ה 13/3-יתקיים יום
פתוח שבמהלכו ייערך סיור
בבית הספר נופי הבשור
ובכפר ,היכרות עם הצוות
ואיך לא – הופעה חיה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות
לדניאל אשכנזי 0525816543
kfarmusica@gmail.com
www.bikurim.org

תרומה מיוחדת לקהילה

ליטל אמסלם מיבול ,סטודנטית בספיר ,זכתה בפרס
של המל"ג על פיתוח וקידום פרויקטים חברתיים
ליטל אמסלם ממושב
יבול ,סטודנטית
במכללת ספיר ,זכתה בפרס
של המועצה להשכלה
גבוהה על תרומה לקהילה,
על כך שהובילה פרויקטים
חברתיים וקהילתיים רבים
מטעם היחידה למעורבות
חברתית במשרד הדיקן
במכללה.
בשנת הלימודים הראשונה
הצטרפה ליטל לפרויקט
'חברה בעם' ,מיזם קהילתי
הפועל בשדרות ובשנתיים
שלאחר מכן ריכזה את
הפרויקט .בנוסף ,הובילה
הקמה של שתי גינות
קהילתיות בשדרות .במהלך

לימודיה במחלקה לתרבות,
יצירה והפקה ,השתתפה
ליטל בהפקת פסטיבל
'מדרום' באופקים והובילה
את הקמתה של 'שולה' -
חנות יד שנייה קהילתית
בשדרות.

ניצנים של מצוינות
בית הספר "ניצני
אשכול" ,המשתתף
זו השנה השמינית
בתוכנית 'מצוינות
 '2000של המרכז
הישראלי למצוינות
בחינוך ,זכה פעמיים
ברציפות במקום
הראשון בשנה זו
בתחרויות מול בתי
ספר אחרים מרחבי
הארץ .בחודש ינואר
התקיים חידון בחשיבה
מדעית בנושא חשמל.
קבוצת המצוינות
של "ניצני אשכול"
המורכבת מ 20-ילדי

הגיאוגרף שלנו
ב 10-בפברואר קיים
משרד החינוך את
חידון הגיאוגרפיה המחוזי
לתלמידי כיתות ט' .בחידון,
שנערך בבאר שבע,
השתתפו כ 40-תלמידים
מבתי הספר בדרום ,שזכו
בחידונים השכבתיים הבית
ספריים .מבין המשתתפים
שני תלמידים שלנו מתיכון
"נופי הבשור" :רגב הגלילי
וטל עציון ,שניהם מקיבוץ
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נירים .החידון היה מרתק
והתלמידים מספרים שנהנו
מעוצמת החווייה .טל
עציון זכה במקום השלישי
והמכובד בחידון המחוזי
והעפיל לשלב הבא -
החידון הארצי ,שיתקיים
בירושלים ב 10-במרץ .ישר
כח לתלמידים המוכשרים -
ואיחולי הצלחה לטל בשלב
הבא.
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במרכז :טל עציון ,צילום :רגב הגלילי

כיתות ה'-ו' זכתה
במקום הראשון.
בפברואר התקיים
חידון נוסף ,הפעם
בתחום החשיבה
המתמטית ,לקבוצה
זו  -וגם הפעם זכו
תלמידי "ניצני אשכול"
במקום הראשון
מול בתי ספר שונים
מרחבי הארץ .בתחום
החשיבה המתמטית
זוכה בית הספר זו
השנה השלישית
ברציפות במקום
הראשון .כבוד.

אלופים ואלופות

על רפתנים ופרות בעין השלושה  -אלופי תנובת החלב לשנת  • 2014ארנון אבני
צילום'232' :

דני (באדום) עם צוות העיתונאים  -במשרד

עכשיו זה רשמי .רפת עין השלושה
היא אלופת הארץ בתנובת חלב
ממוצעת לפרה – לשנת  .2014סיבה
טובה לבקר בפלא הזה כדי להחליף כמה
מילים עם דני וויס ,מרכז הרפת .כאשר
הגעתי נאלצתי להמתין בתור :צוות של
הירחון המקצועי ”משק הבקר והחלב”
כבר התנחל שם .בינתיים המצלמה
עובדת .האמת – הפתעה .המכון נראה
כמו מלפני חמישים שנה .שני טורים של
שמונה פרות נחלבות ביחד .בערך חצי
ממכונים ממוצעים והרבה פחות ממכוני
חליבה גדולים ומעודכנים .גם המשרד
של דני נמצא במכולה.
כמה שנים אתה ברפת? הרבה ,כבר פעם
רביעית.

הצוות במכון החליבה :תשומת לב ,ניסיון מקצועי ,דייקנות וסבלנות

מה זה פעם רביעית? כבר הייתי גזבר,
הייתי בשליחות בחו”ל ,הייתי בתפקידי
ניהול במפעל ...ובין לבין – ברפת.
למדת את זה? בוודאי ,ברופין זה המסלול
העיקרי.
אז מה המיוחד אצלכם? יש כמה מרכיבים
שיכולים להביא עדר שלם לממוצע
גבוה של חלב .מזון ,טיפוח גנטי ,ואיכות
הטיפול בפרות .מזון זה מה שיש לכולם
וההרכב מחושב על פי אותם מדדים אצל
כולם ,הטיפוח הגנטי הוא כמעט כולו
בידי הארגון הארצי .אז נשאר הצוות
ואיכות עבודה :הרבה תשומת לב ,ניסיון
מקצועי ,דייקנות והרבה סבלנות .אנחנו
חבורת פסיכים שלא מוותרת על שום
פרט .יש כאן תשעה אנשים ,עם תשע

הגדרות שונות :יהודים ,ערבי ,תאילנדי,
צעירים ,ותיקים ,חברי קיבוץ ,תושבים,
בני קיבוץ ,ועולים מדרום אמריקה .אבל
במלחמה האחרונה אף אחד לא נפקד –
כולם עבדו.
גם במלחמה הקודמת ספגתם פה,
בעיקר ברפת ...כן ,נדמה לי שהמרגמה
’שלנו’ ,זו שמכוונת לרפת  -עדיין לא
נפגעה.
מה גודל הרפת?  300חולבות – זה משהו
ממוצע.
ואיך מסתדרים עם מבנים כאלה? קודם
כל העובדות מראות שמסתדרים טוב.
אבל בשנה הבאה אנחנו מתחילים לבנות
מכון חדש .אולי לפרות לא אכפת ,אבל
גם העובדים צריכים ליהנות מהעבודה.

מחלקת ביטחון פברואר 2015

פלילי

אנו מבחינים בעלייה במספר האירועים
של פשיעה ,חקלאית בעיקר .היו
ניסיונות לגניבת בקר וברזים אך גם
פריצות למגורי עובדים זרים ולבתי
עסק .אנשי השיטור הקהילתי ,בשיתוף
עם המתנדבים ומשטרת אופקים עושים
לילות כימים כדי להתמודד עם התופעה
ואף תוגברנו בכוחות נוספים.

כללי

החודש התקיים תרגיל חירום במוסדות
החינוך שדימה רעידת אדמה ולשמחתנו
תפקדו בתי הספר בצורה טובה מאוד.

צילום :ספיר שאובי

ביטחוני

השקט היחסי בגזרה נשמר והצבא
מסכל כל ניסיון לחציית הגדר .באזור
עדיין נשמעים קולות נפץ מכיוון מצרים
ובמקרים כאלה אנו מעדכנים את ראשי
צח"י ביישובים ,בנוסף לרבש"צים
שמעודכנים כל העת .כמו כן ,אנו עדיין
עוסקים בשיקום והקמה של מרכיבי
הביטחון ביישובים וכן של הכבישים
החקלאיים באזור.

במקביל ביצענו תרגיל ליחידת החילוץ
מההריסות (יחידת סע"ר) של המועצה,
שדימה התמוטטות מבנה בית ילדים
בקיבוץ מגן כתוצאה מ"רעידת אדמה".
במהלך התרגיל ביקרו נציגי פיקוד
העורף מהאוגדה והפיקוד ושיבחו רבות
את הצוות המתנדב וגם תרגיל זה הוכתר
בהצלחה גדולה.
סיימנו את פסטיבל דרום אדום שהתאפיין
בתנועה ערה מאוד של מטיילים באזור
אך לשמחתנו לא לווה באירועים חריגים.
לקראת סוף החודש מזג האוויר הזכיר
לנו שהחורף עדיין כאן והכה במלוא עוזו.
חווינו גשמים משמעותיים ורוחות עזות
אך למעט ניתוקי חשמל קצרים באזור
המועצה כתוצאה מברקים ,לא נרשמו
נזקים יוצאי דופן.
בסוף מערכת הגשמים הגיעו כצפוי
השיטפונות ואיתם גם מטיילים אמיצים
שניסו לחצות את נחל הבשור בשיא
זרימתו .התוצאות הידועות מראש הן
רכב שיצא מכלל שימוש ושני מחולצים
במים .למקום הוזעקו אנשי יחידת
החילוץ הר הנגב שעמם נמנים גם
מתנדבים מאשכול ובשיתוף פעולה עם
מחלצי יחידת החילוץ של חיל האוויר

תרגול חילוץ נפגעים מהריסות.

( )669הצליחו לחלץ את שני המטיילים
כמו גם אחד המחלצים שנפגע באורח קל
עקב השהייה הארוכה במים הקרירים.
לאחר מספר שעות ובדיקות שוחררו
כולם לביתם שמחים וטובי לב.
עדרי המרעה פרוסים בכל האזור וכולם
מטופלים ,מאושרים ומצוידים בהיתר
ממשרד החקלאות .ממונה המרעה
במועצה הוא הקב"ט וניתן לפנות למוקד
בכל שעה ועם כל בעיה המתעוררת
בעניין.
היכונו לבוא האביב ואנו נמשיך וניערך
בכדי להיות מוכנים.
מחלקת ביטחון

פנו אלינו בכל שעה ,על כל בעיה .מוקד אשכול08-9966333 :
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"לא מתכנן לעצור לרגע"

ינאי בונה מעין הבשור התפרסם ב 2013-כשצילום שלו זכה במקום
שלישי בתחרות של נשיונל ג'יאוגרפיק .לפני שבועיים הוא חזר עם
תמונות מרהיבות מהזוהר הצפוני ומספר על אהבתו לצילומי טבע ,על
אביו שנפטר ומלווה אותו בכל תמונה  -ועל החלום הבא • יובל רויטמן

ינאי בונה ,בן  24מעין הבשור חזר
לפני שבועיים ממסע צילומים
בנורבגיה ,לשם נסע כדי לראות ולצלם
את הזוהר הצפוני .הוא המתין בלילה
בקור של מינוס  20מעלות צלזיוס
בתקווה שהמזל  -ושמי הצפון  -יאירו
לו פנים" .זכיתי למופע של כמעט ארבע
שעות ברצף .זה היה חלום ,מרגש".
לפני שנה וחצי הפך ינאי מצעיר ישראלי
אלמוני לצלם טבע מוכשר שתמונותיו
מעטרות מגזינים נחשבים בעולם .זה
קרה לאחר שתמונה שצילם בספארי
באפריקה ובה נראות צ'יטות מטפסות
על גג של ג'יפ ,זכתה במקום השלישי
בתחרת צילומי הטבע השנתית של
נשיונל ג'יאוגרפיק.

מגשים את החלומות של אבא

אבא של ינאי ,ד"ר דני בונה ,נפטר לפני
שלוש שנים וינאי מספר שהוא נוכח
בכל תמונה שלו" .הוא אהב לצלם ואהב
לטייל .היה לו חלום לראות גורילות
באוגנדה ,אז טסתי לשבועיים והצלחתי
לראות ולצלם  -וגם לפרסם .וגם המסע
האחרון לזוהר הצפוני  -זה היה חלום
שלו לנסוע ולראות .החלומות של אבא
הופכים להיות חלק מהחלומות שלי .זה
משהו שנותן לי מוטיבציה".
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מה אתה אוהב
בצילום?
"אני לא תמיד אוהב
את זה .זה נטל לא
קטן .המטרה שלי
בלטייל זה לצלם וזה
דורש הרבה מאמץ
 לסבול בקור,לסחוב משקל על
הגב .מה שאני אוהב
בסופו של דבר זה
את התוצאה .ברגע
תמונה
שיוצאת
טובה ואני מקבל
חיובי
פידבק
מאנשים ,זה הכי
טוב .זה נותן לי
דרייב להמשיך".
יש רגעי משבר?
"היו לי תקופות
שכמעט שנה לא
נגעתי במצלמה .בשנה האחרונה
עד שטסתי לנורבגיה
כמעט ולא צילמתי.
עכשיו ,אחרי
שצילמתי באפריקה
ובלפלנד ,לחזור
לצלם בארץ נראה
לי קטן .לא פשוט
לצלם כאן ,הכול
מוכר ,צריך להיות
יצירתי".
מה ההרגשה
כשיוצאת תמונה
טובה?
"קשה להסביר
במילים .אחת
החוויות הכי
מרגשות .זו
תחושת היי,
תחושת ניצחון.
אבל מצד שני זה
רגשות מעורבים.
מחזיר אותי
לאבא שלי .אני
חושב מה הוא
היה אומר ,איך
הוא היה מגיב".
למה?
"תמיד הוא
היה דוחף אותי

קדימה ,היה תמיד הכי מתלהב .זו
תחושת פספוס שהוא לא כאן כדי
לראות ,אבל זה נותן לי מוטיבציה .כל
תמונה היא בשבילו .זה מעצים .אני
יודע להסתכל על צדדים חיוביים בכל
דבר .נהייתי גם קצת אדיש .קשה לי
להתרגש .חוויתי רגע כזה קשה שאני
אומר לעצמי  -מה כבר יכול לקרות לי".
מה התמונה הבאה שאתה חולם לצלם?
"דובים בטבע  -או בקוטב הצפוני או
במזרח רוסיה .אני מחפש מקומות
שעדיין בתוליים ופחות נגישים .זה הופך
את הכול ליותר עוצמתי".
מה התוכניות לעתיד?
"אין לי תוכניות יותר מדי לעתיד .להיות
צלם זה חלום ,אבל לא יכולים להבטיח
לי .מה שבטוח  -אני לא מתכנן לעצור
לרגע".
התמונות של ינאי :ג'ירפות בשמורת
המסאי מארה בקניה ,גורילה ביער הגשם
שבשמורת בווינדי באוגנדה והזוהר
הצפוני בלפלנד ,צפון נורבגיה

אני אדם חסר דמיון

ישראל נטע מבארי הוציא בחודש שחלף ספר שירה חדש עם שם מעט ארוך” :הלכתי על האדמה כמו
שהולכים על פני המים” וזו סיבה קטנה למסיבה .הספר ממשיך בקו שהתוו שני קודמיו” :השיר על הארץ”
ו”צפון דרום מערב” ,ולכן אולי גם אנחנו צריכים להמשיך להתעניין ,כי ישראל נטע הוא משורר מקומי מאוד
והמקום הזה הוא אנחנו • ארנון אבני
זה לא פשוט ,כי שירה לרובנו היא
דבר קצת זר ולא נגיש .במיוחד
כאשר השורות אצלו הופכות לארוכות
ויוצרות פסקאות שרק הניקוד מחשיד
אותן כבעלות יומרה פואטית:
”מעבר לגבעה נפתח אלי הואדי.
מאגר המים של קיבוץ נירים / ,שני
אשלים שטו בשדה סמוך לגדה .חלפה
אותי תחושה של אושר פתאומי – /
חתיכות גנום שלי התהלכו כאן בואדי
לפני אלפי שנים .יצחק / ,ואברהם,
והבדואים ,וכמה פקידים מצריים
גבוהי קומה ,סמכותיים...
סליחה על הבורות ,אבל מה הופך
סיפור כזה לשיר? אני שואל כאילו
בהיתממות ,אבל בתקווה למצוא
תשובה אחת ולתמיד" .אני לא יודע",
הוא עונה" ,גם בהוצאת הספרים זה עלה
לדיון (רווח לי ,אני לא לבד) ואז דוד
וינפלד העורך קבע – זה שירים .נכון,
כמה שירים נשארו בחוץ בהשראתו,
אבל לא בגלל שהוא חשב שזו לא שירה.
להיפך ,אם מותר לוותר על הצניעות,
הוא אמר” :המצאת סגנון חדש”.
הספר הזה ,כמו קודמיו ,מאוד מקומי
ומאוד ילידי :נופים וריחות עולים מתוכו
ואפילו שמות מקומות שרק כאן מכירים.
בהמשך הוא כאילו משתנה והופך קצת
אירוטי קצת רומנטי ...איך זה קורה? "זה
נכון ,אבל זה עדיין מקומי ,אלה מבחינתי
דברים שאני סופג :במראה ,במילה ,בגוף.
זו שפת המקום ,והדימויים הם חלק
מהמקום הזה".
ומאיפה בא הקטע הזה:
”...מ’ אומרת :לפתוח חלונות
– זה הכי מטפורה  /שאפשר,
כאילו מה זה מטפורה .האבא
של הבחור ישיבה גנב לו את /
הכרטיס אשראי וקנה טבלט.
שרית אבל אמרתי לך ,למה
לא הסתכלת על  /החתימה
 .אברך ,נכנס לאינטרנט דרך
השכנים זה הבן שלך ,ביום
שישי הוא  /היה פה ,הרזה,
בסגי נהור ,היא אמרה,
פורנו מהשכנים”...
"זה דיבורים שאני שומע
ברחוב .הלכתי לקנות
משהו והשיר מבוסס
על מונולוג של בעלת
החנות בטלפון .אני אדם
חסר דמיון – לא מסוגל

להמציא דבר".
ומבחינתך זה תרגום ללא שיפוט? "יש
שיפוט ,אבל הוא לא במושגים של טוב
ורע .אני מעמיד את המילים והמושגים
שאני שומע לצד עולם המושגים שלי.
הניגודיות היא שהופכת את זה לנלעג
אבל גם לנפלא .הרבה פעמים זה נפלא,
רק הרבגוניות הזו ,הפסיפס הצבעוני
הזה ,שנסיעה אחת לעיר המחוז מציעה
לפניך .אני לא משורר מחאה וגם לא
חיה פוליטית מזדהה עם מיעוטים – אך
אי אפשר ש'המצב' לא יחדור פה ושם
לתוך השורות .ודווקא אומרים לי שאני
אובר-שיפוטי".
וזה ,מתוך שיר ציוני או קצת פחות
ציוני:
 ...ממטרות רקדו במעגל ,טיפות מים
זהרו בין ערביים.
חילקו
ארטיקים,
 /מי לא
קיבל מי
לא קיבל
ככה

הפרחנו את השממה .ארבע מאות
שנה דשאנו  /דשא והארץ עדיין קוץ
ודרדר ,כך אליעזר ,חושב מחשבות,
בחלון .סאלים  /על הטרקטור הגמדי
שלו פורס גלילי דשא במשיכת
קלאץ’ אחת ,ושנים מאריתראה /
עוזרים לו מהצד עם הטוריות...
"גם וגם .אני ציוני ,כלומר ,אם כבר
בהגדרות ,הייתי מעדיף :עברי .כתבתי
מסה שכותרתה' :עבריַּ ,ד ֵּבר!' המצב
העברי מכיל גם את האלפיים שנה וגם
את בן גוריון עם חוג התנ”ך שלו וגם
את הביצים של נמרוד של דנציגר ואת
שני הפועלים האריתראים עם הטוריות
והבוס הערבי .אני מתעב ניו אייג’ ,הנה
לך – שיפוטי ,אבל אוהב את המעשה
הציוני כפי שנצרב בזיכרון .אלה דברים
שחווינו בגופנו ,אלה אנשים בשר
ודם ,חולמי חלומות ,שבערוב יומם
(ואולי השיר הוא בכלל על ערוב יומם)
רואים מבעד לחלון אחרי כל הנאומים
והפאתוס ,את סאלים מקלאנסווה,
ושני האריתראים שהוא אסף בצומת".
בעמוד האחורי של הספר פסקה
שמסתיימת כך...” :ורק הצלילים
המתוקים ששמע עוד בבטן אמו,
המשורר ,מחיים אותו ,מפעימים.
האותיות המתוקות האלה ששמע
בבטן אמו ,התקוה הפנימית".
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מסע אובניים

סצנת הקרמיקה באשכול חיה ובועטת מאי-פעם וסוחפת אחריה
רבים .הקרמיקאיות והקרמיקאים במועצה הם כבר מזמן לא קומץ
אמנים בטל בשישים ,אלא קבוצה גדלה והולכת שלוקחת ברצינות
רבה את שעות הפנאי שלנו .יצאנו לשטח להכיר את הנפשות
הפועלות ולבדוק הכקערתה (רשימה חלקית) • תם פרחי
טובי רוזנברג (שדה ניצן)
לאה ראב (בני נצרים)
החלה ללמוד קרמיקה לפני כ 30-שנה
בחוג של המועצה .המדריך היה חיים
כהנא ז"ל מאורים ,שאצלו בסדנה גם
המשיכה לעבוד וללמוד את כל רזי
המקצוע .בהמשך למדה קרמיקה גם
בשער הנגב .כיום מלמדת טובי בעיקר
ילדים אבל גם מבוגרים  -עשר קבוצות
בכל שבוע של "בני  ,"65-5ומדי פעם
מעבירה ימי כיף לקבוצות מאורגנות.

למדה קרמיקה לפני  20שנה בגוש
קטיף .אהבתה לחומר לא פסקה גם
אחרי הפינוי וכשהגיעה לאשכול
החליטה להמשיך ולהשתלם בקדרות
אצל דפנה עמיבר מדקל .אחר-כך למדה
קדרות במוזיאון ישראל .בשבע השנים
האחרונות היא מעבירה חוגים לילדים
בכיתות א'-ח' בשעות אחר הצהריים
במתחם החוגים בישוב נווה ,שם היא
גם יוצרת בעצמה .המעבר מתחביב
למקצוע היה מכורח הנסיבות" :היינו
צריכים לייסד חוגים והעשרה לילדים
בישובים ובגלל הניסיון שלי בקרמיקה
פנו אליי וביקשו שאתגייס למשימה.
הסברתי לילדים שאני אמנם לא מורה,
אבל אני אלמד אותם את כל מה שאני
יודעת ,וכך עשיתי .זו עבודה פיזית לא
פשוטה אבל מאוד מספקת".

טובי רוזנברג

לפני כמה חודשים חברה לתערוכת
"פורחים בגיל" במוזיאון ארץ ישראל
בתל-אביב  -מיזם חברתי-אומנותי,
המבטא את כושרם היצירתי של בני
הגיל השלישי בישראל .טובי קיבצה
בסטודיו שלה כמה מגדלי פרחים
בדימוס והזמינה אותם ליצור את פרח
הקרמיקה שלהם.

ורד אלטמן (ניר יצחק)

למדה הוראת אומנות בסמינר
הקיבוצים ולימדה אומנות בבתי ספר
במועצה ובמגמה לקרמיקה במכללת
ספיר .כיום מלמדת קבוצת ילדים אחת
מדי שבוע ועוד שלוש קבוצות של
מבוגרים .מלבד הסטודיו לקרמיקה שבו
היא מדריכה ויוצרת ,יש לה גם חנות
משלה בניר יצחק ,שבה היא מוכרת את
עבודותיה .מקצת המפגשים המעניינים
שאליהם נקלעה בעקבות עיסוקה היו
ימי המכירה המיוחדים בהאנגר  11בתל-
אביב בזמן המבצעים בדרום" :אנשים
באו בהמוניהם וקנו הרבה עבודות .זו
הייתה חוויה מאוד מעניינת ומיוחדת
לשבת שם ולפגוש גם אנשים מהאזור
וגם אנשים שבאו כדי לתמוך בנו .פשוט
חימם את הלב".
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מעבודותיה של לאה ראב

מרים מישקין דינר (נירים)

עיסוקה המרכזי של מרים במשך השנים
היה חקלאות והקרמיקה הייתה רק
תחביב משני .לפני כעשרים שנה למדה
קרמיקה במכללת ספיר ואט-אט הפך
התחביב למקצוע .תחילה פתחה חוג
קטן לילדי הקיבוץ ,ואילו כיום מעבירה
מרים חוגים לילדים בכיתות א'-י"ב מכל
רחבי המועצה וחוגי ערב למבוגרים.
במהלך השנים השתתפה בפרויקטים
רבים ובשנת  2006במיוחד ,שבהם היא
ועוד  134אומנים יהודים ופלסטינים
עיטרו צלחות קרמיקה ברוח של פיוס
והציגו אותן בתערוכה במוזיאון רמת
גן" :היה מאוד מעניין לפגוש את כל
האנשים האלה .לפעמים מאומנות
יכולים לצאת הדברים הגדולים באמת,
כי בשביל למצוא את הפתרון צריך
לגלות יצירתיות".

מרים מישקין דינר

תרצה טלר (נווה)

למדה אומנות בירושלים ולימודי
קרמיקה במצפה רמון ובחוג של ורד
אלטמן בניר יצחק .כיום היא יוצרת
בעיקר אריחי קרמיקה ומציירת עליהם:
"כל האיורים והדוגמאות נולדים מתוך
השקט והמרחבים במקום שבו אני גרה
 חולות חלוצה" .מדי פעם מעבירהתרצה סדנאות ציור על אריחים ועל
כלי קרמיקה לקבוצות מאורגנות .את
עבודותיה היא מוכרת באתר אינטרנט
לעיצוב וליצירה עצמאית .אחרי הקיץ
הקשה האחרון הצטרפה תרצה למיזם
של המועצה שמכר בתקופת החגים
חבילות שי למפעלים וחברות ברחבי
הארץ .בחבילות נארזה תוצרתם של
אומנים ועסקים שונים באשכול ,ובהם
גם הכלים המצוירים של תרצה.

נוגה ברק (עין הבשור)

"רוח וחומר" ,במילים האלה מתמצתת
נוגה את הרצון שליווה אותה כל חייה
לשלב בין הגשמי לרוחני" :טיפלתי
ברפואה משלימה ועבדתי במשתלה
שלנו בטיפול בצמחים .למדתי ויצרתי
במגוון תחומי אומנות :ציור ,רישום,
צורפות ועיצוב תפאורות לחגים
במושב" .בשנים האחרונות החליטה
לשלב בין הציור והרישום לאומנות
שימושית" :התאהבתי בעבודת הקדרות,
ביכולת להחזיק בידי גוש חמר פשוט,
אדמה ,להניח אותו על האובניים ותוך
כדי תנועה להכניס בו כוונה ,מחשבה
ונשמה .והנה זה פלא הוא הופך לקו,
לצורה ,לכלי שיש בו יופי .חשוב לי
שהכלים יהיו מקור להנאה ושמחה" .את
עבודותיה מתכננת נוגה למכור באתרי

ומקטן ועד גדול באים להיפגש וליצור
בו .זוהר וצאלה חיות (בארי) מעבירות
במקום חוגי קרמיקה לילדים ,לנוער
ולמבוגרים ובבקרים מפעילות גם
את בני הגיל השלישי במגוון רחב של
מלאכות יד :יצירה בחומר ,תפירת
סלסילות ושטיחים בטכניקה ייחודית
ועוד .מקצת מן הכלים מכינים לפי
הזמנה ,ואחרים לפי ראות עיניה של
זוהר או של המשתתפים בסדנאות .את
הכלים אפשר לרכוש בכלבו של בארי.
נוגה ברק

אינטרנט ובתערוכות בסטודיו שלה
בעין הבשור.

אילנה אבין (ניר יצחק)

למדה קרמיקה במרכז לאומנות חזותית
בבאר שבע .לדבריה" ,האומנות הזאת
מאפשרת לי לתת ביטוי לחוויות שאני
עוברת בחיים" .עבורה הקרמיקה
היא לא רק תחביב ומקצוע ,אלא גם
הזיקה למקום שבו היא גרה" :הקיבוץ
מלא בפסלים גדולי ממדים שיצרתי.
יש עבודות על חלק מבתי ההנהלה
וגם בבית הקברות יש מבחר פסלים
המתאימים למקום" .בחנות של אילנה
בניר יצחק אפשר למצוא מגוון רחב
של יצירות לקנייה  -פיסול קטן ,כלים
שימושיים העשויים בטכניקה של
קליעה בחמר ,תמונות לתלייה ,עציצים
ועוד" .כל עבודה היא חד פעמית",
מסבירה אילנה" ,ומכולן ביחד יש לי
סיפוק גדול מעצם היכולת ליצור משהו
שהוא כולו שלי".

נחשון רימר (אורים)

למד במכון לאומנות באורנים ולימד
אומנות ב"אשל הנשיא" וב"מעלה
הבשור" .אצל נחשון יש קשר הדוק
בין התחביב למקצוע ,שהוא עבורו
שליחות אמיתית" :אני רואה בעצמי
קודם כל מורה ואיש חינוך שמעביר
לתלמידים את תפיסת עולמו החינוכית
דרך היצירה" .כבר  20שנה שבסדנה
של נחשון יוצרים תלמידיו בקרמיקה,
נגרות ,נפחות ,פיסול ,ציור ועוד ,כיד
הדמיון הטובה עליו ועל הילדים .השנה
יש בסדנה שלו שבעה חוגים לתלמידים

זוהר לב (בארי)

למדה קרמיקה בתל-אביב ,בהוד השרון
ובשער הנגב .בשנת  2006הקימה את
הסטודיו שלה בבארי והביאה אליו
תנור ,אובניים וכמה צבעים .בתחילה
עבדה במקום יחד עם עוד כמה בנות
בקרמיקה בלבד .כעבור זמן החלה
גם להעביר חוג לילדי הקיבוץ וחוג
למבוגרים .בשנתיים האחרונות הסטודיו
שלה " -ירוק אקליפטוס"  -שוקק חיים

מיכל מרום (רעים)

מכיתה ג' למדה בחוגי קרמיקה ותמיד
ידעה שתהפוך את התחביב למקצוע.
תחילה העבירה חוג קרמיקה לילדי
הקיבוץ .לפני שבע שנים פתחה את
"גוטיק" – מרכז סדנאות וגלריה ושם
היא מוכרת את עבודותיה לצד מגוון
תכשיטים וכלי בית .מלבד כלי קרמיקה
יוצרת מיכל גם פסלים אומנותיים
וכיורים בעבודת יד .אחת לשבוע היא
מדריכה ילדים בחוג קרמיקה ובשאר
השבוע יוצרת ומארחת קבוצות לימי כיף
בסדנה .בעבר השתתפה בכמה תערוכות
בארץ ,בהן תערוכה שהוצגה בנמל יפו
לאחר "צוק איתן" ונתנה במה לעבודות
של אומנים שונים תושבי הדרום .בחודש
אפריל היא עתידה להשתתף בתערוכה
בתיאטרון "הבימה".

טל ברקוביץ' (שדה ניצן)

אתי גוטסמן (בני נצרים)

למדה קרמיקה אצל מורות פרטיות
בניר עקיבא ובתאשור .מבחינת אתי
הקרמיקה היא גם תחביב וגם מקצוע,
אבל בראש ובראשונה היא מרפא
לנפש .במשך שלוש שנים העבירה חוגי
קרמיקה לילדים ,אך לבסוף החליטה
להפסיק וכיום היא מלמדת נשים באופן
פרטי .בחגים היא משווקת אריזות שי
לוועדי עובדים ,בעיקר כלים שימושיים
שיצרה באובניים האהובים עליה כל
כך .בקרוב אמורה אתי להתחיל ללמד
קרמיקה בבית הספר בבני נצרים
בשיתוף עם קרן קרב.

בגת רימון" :לקחת גוש חמר ולברוא
לו חיים היא דרך פשוטה לספר סיפור".
לאורך השנים הציגה נטע בתערוכות
אישיות וקבוצתיות רבות ,וגם כעת היא
ממשיכה לתת דרור לכישרון ולדמיון
שלה בהשראת דבריו של איינשטיין:
"דמיון חשוב יותר מידע; הידע מוגבל
אך הדמיון חובק עולם".

נחשון רימר

בכיתות א'-י"ב ומבחינתו הדור ממש לא
הולך ופוחת ,להיפך .היצירה הדרמטית
ביותר שיצר היא פסל של נר התמיד
המוצב בבית יד לבנים בבאר שבע.
הפסל ששמו "שבעה שופרות" נבחר
מבין פסלים רבים של אומנים מהדרום.

נטע גבע (עין הבשור)

נטע נחשפה לראשונה לחומר בגיל ,20
וזאת ,לדבריה ,הייתה "אהבה ממגע
ראשון" .את לימודי הקרמיקה שלה
החלה במרכז לאומנות חזותית בבאר
שבע ,שם גם גילתה מגוון רחב של דרכי
עבודה ואת הפן התרפויטי שביצירה.
בהמשך למדה במכללת ספיר ולימדה
אומנות בבתי ספר במועצה עד גיל
הפרישה .בה בעת הקימה נטע סטודיו
לפיסול ובו היא "מגדלת דור חדש
של אומנים מוכשרים" .במקביל היא
מפסלת בשיש ,בפוליאסטר ובברונזה
ביחד עם דינה בבאי בסטודיו לפיסול

מגיל  16חלמה לעבוד באובניים ובכל
מקום שבו התגוררה חיפשה אחר
המורה שייקח אותה למסע .כשהגיעה
לשדה ניצן מצאה את שביקשה לה ממש
מעבר לדלת ,והחלה ללמוד קרמיקה
בסטודיו של שכנתה  -טובי רוזנברג.
לפני  12שנים קיבלה במתנה ליום
הולדתה תנור ואובניים משלה ויצאה
לדרך עצמאית .מאז ועד היום היא
ממשיכה לקדר בשעות הפנאי שלה,
לצד עבודתה העיקרית בתור עורכת-
דין" :השילוב בין השניים הוא אידיאלי
בשבילי ומאפשר לי גם ליצור וגם
להביא לידי ביטוי יכולות אחרות שלי".
בחלוף השנים צברה טל מיומנות וניסיון
ויצרה אינספור כלים באובניים .מדי
פעם בפעם מביטה בהם אחותה בנחת
ואומרת לה" :איזה מזל שבהתחלה
אמרנו לך שהכלים שלך יפים".

טל ברקוביץ'
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רק באשכול  -קפה אלצהיימר
תוכנית חדשה שהגיעה אלינו מהולנד מפגישה אחת לחודש חולים ובני משפחותיהם מרחבי המועצה בנווה
אשכול ונותנת להם כלים חדשים להתמודדות עם המחלה  -והכול באווירה נינוחה וחמימה • תם פרחי
"קפה אלצהיימר" היא תוכנית
חדשה בנווה אשכול ,שבמסגרתה
נפגשים חולי אלצהיימר ובני
משפחותיהם לשעתיים קבוצתיות
באווירה נינוחה ולצלילי מוזיקה שלווה
במטרה לשתף ,לשוחח ולהתאוורר
קצת משגרת חייהם הקשה .המפגשים
נערכים ביום שני אחת לחודש בין
השעות  .19:00–17:00המפגש הראשון
נערך בינואר ,השני בפברואר והשלישי
ייערך ב 9-במרץ.
איריינה בר-סלע מאורים ,רכזת
פרויקטים בנווה אשכול היא המנוע
והלב מאחורי הפרויקט  .מלבד איריינה
מלוות את המפגשים גם דינה פלג,
ויוליה סבו ,מנווה אשכול ,רחל חזן,
האחראית על גיוס משאבים והמתנדבות
ושרה רוט ממגן.
המפגש הראשון יוחד להיכרות ולהסבר
על הסממנים הראשוניים להופעת
המחלה .המפגש השני נפתח בקטעי
נגינה של שני תלמידים ומדריך מבית
הספר למוזיקה "ביכורים" והמשיך
בסיפורו המרגש של אריה איציק מניר
עוז ,שאשתו נפטרה מאלצהיימר בגיל
צעיר יחסית .אריה סיפר על השינוי
שחל בחייהם בעקבות גילוי המחלה ועל
ניסיונותיו לשמור על שגרת חיים בתוך
המציאות הלא שגרתית שנכפתה עליו.
על השיטה הייחודית שמעה איריינה
באחד מביקוריה בהולנד מולדתה,
הראשונה מבין עשר המדינות שבהן
מתקיימת התוכנית .היא נפגשה עם
הוגה ומייסד התוכנית באר מיסן
( )Bere Miesenשסיפר לה על הגישה
הטיפולית העומדת ביסודה .איריינה
החליטה לייבא את הרעיון לישראל.
המפגשים נערכים בעידודן ובחסותן של
אש"ל (האגודה לתכנון ולפיתוח
שירותים לזקן) ,עמדא
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(עמותת אלצהיימר ומחלות דומות
בישראל) והמועצה.
אז מה זה בדיוק קפה לחולי אלצהיימר?
"המטרה היא להציע גישה שתומכת לא
רק בחולה ,אלא גם בסביבתו הקרובה -
מתוך הבנה שהמחלה פוגעת בכל התא

"המטרה היא להציע גישה שתומכת
לא רק בחולה ,אלא גם בסביבתו
הקרובה  -מתוך הבנה שהמחלה
פוגעת בכל התא המשפחתי"
המשפחתי .המשתתפים שותים קפה
ואוכלים יחד ארוחה קלה ,משוחחים
זה עם זה ומתאווררים מעט מהשגרה,
ובעיקר מוצאים אוזן קשבת וכתף
תומכת ,אחים ואחיות לצרה ,שיודעים
בדיוק עם מה הם מתמודדים .הרבה
פעמים נוטים לא לשתף את החולים
בתהליך הטיפולי בגלל הירידה בתפקוד
הקוגניטיבי.
אנחנו רוצים שהם יהיו נוכחים ,גם
אם לא תמיד ברור להם על מה בדיוק
מדובר" .על כך נוסף גם הרצון לתת
לחולים ולמשפחות סיבה טובה לצאת
מהבית" :החולה ובני משפחתו יכולים
למצוא את עצמם סגורים בבית ימים
ארוכים ,שקועים בקושי ובחולי.
הקפה שלנו הוא מצד אחד מקום
שבו יש עוד אנשים במצבם -
ומצד שני מקום שמאפשר
לשכוח קצת מהמחלה
ולהתעסק בדברים
אחרים".

לתת כלים חדשים

"אנחנו מבקשים לתת למשתתפים כלים
להתמודדות עם המגבלות ,הקשיים
והאובדן ומסבירים להם מהן זכויותיהם
וכיצד עליהם למצות אותן" ,מסבירה
איריינה" ,אנחנו נותנים להם במה
להעלות ולחשוף את המצבים הקשים
שהם נקלעים אליהם ומעודדים אותם
לפרוק את המתחים ולשתף אותנו
בהתלבטויות שלהם .המפגש והלימוד
על המחלה ועל ההתמודדות איתה
הם ניסיון לגעת בנקודה מאוד רגישה
ולא פשוטה ,אבל האופי הלא רשמי
והמרגיע של המסגרת הזאת מאפשר
להם להיפתח קצת יותר בקלות ואפילו
ליהנות".
ומה הלאה?
ב 9-במרץ יתארח הרופא הגריאטרי
ד"ר בוריס פונצ'ק מקופת חולים כללית
שיספר על אלצהיימר ועל מחלות
דמנטיות נוספות .נושאים כאלה ועוד
רבים אחרים ימשיכו ללוות את באי
הקפה גם במפגשים הבאים.
המעוניינים להצטרף או לשמוע
פרטים נוספים ,מוזמנים ליצור קשר
עם איריינה בטלפון.054-7976056 :

גיבור מקומי

אביהו יהלומי מישע ,שקיבל צל"ש על 'צוק איתן' ,מספר על הרגע שבו היה בטוח שחבר שלו מת ,על
הפציעה והשיקום  -ומדרבן את הנוער ללכת לקרבי" :זה מרוץ שליחים  -כל דור והתור שלו" • יובל רויטמן
אביהו יהלומי ,בן  22ממושב ישע,
מהבית ממול ,שעמד במרחק חמישה
הוא אחד ממקבלי הצל"שים של
מטרים מאיתנו .הראשון שנפגע זה חבר
צוק איתן .אביהו ,לוחם בגדס"ר גולני,
שלי ששימש כמפקד הכוח .אני עמדתי
השתחרר בנובמבר ושובץ למילואים
מאחוריו וראיתי מה קרה .הייתי בטוח
בחטיבת כרמלי .משפחתו עברה לישע
באותו רגע שהוא מת .התחילה לחימה בין
מבאר שבע לפני חמש
המחבלים שנשארו בחצר
חזקה
הרגשה
"היתה
שנים.
לבינינו.
מה קרה שם?
של הגנה על הבית .אני כל אחד תופס פינה בחדר
ויורה למקומות שמהם
"נכנסנו לבית בסג'עייה מהאזור ויודע מה זה
והתחלנו לסרוק אותו .חלק
יוצאת אש .אתה לא רואה
מהכוח עלה לקומה שנייה .לחטוף רקטות על הראש" מחבל ,רק רשף של ירי.
חמישה לוחמים נשארו
אחרי דקה בערך אני רואה
למטה ,אני ביניהם .באותו
שחייבים לפנות אותו .הוא
הרגשת שאתה שומר על הבית?
רגע ,מהחצר
נמצא במקום גרוע ואנחנו
"בטח .הביאו לנו מצרכים ואוכל וכמות
של הבית
לא מצליחים להגיע אליו".
ענקית של אהבה  -שזה מדהים .היו
התחילו
מתי נפצעת?
עוברים אצלנו בשטחי כינוס ודוחפים
לירות
"בזמן שהתקרבתי אליו קיבלתי
לנו סנדוויצ’ים לפה .היתה הרגשה מאוד
עלינו
כדור ברגל והמשכתי להתקדם
חזקה של הגנה על הבית .אני מהאזור אז
וגם
כדי לפנות אותו .בהתחלה
אני יודע מה זה לחטוף כל יום רקטות
ירו
בגרירה עד שמצאתי מחסה
על הראש".
ואחרי זה ראינו שקשה עם הציוד
איך עבר השיקום מהפציעה?
להעביר אותו דרך החור בקיר,
"הייתי בבית ונסעתי  4פעמים בשבוע
אז סחבתי אותו על הכתפיים
במשך חודשיים לבאר שבע לעשות
והעפתי אותו לנגמ"ש פינוי.
פיזיותרפיה .לא מוותרים לך .לא באים
היו שם רופא ושני לוחמים,
להירגע .מסבירים לך שם שברגע שכואב
הסברתי להם מה המצב,
 זה סימן שאתה משתקם .השיפור היהאחרי זה שאר הכוח הגיע
ממש מהיר .הרופאים היו מופתעים
לבית והמשיך לטפל
מקצב ההחלמה .הם הבינו שלא באתי
במחבלים עד שהורידו
לשחק .המטרה הייתה לחזור לחברים
אותם .אחרי שפיניתי
לצוות והספקתי לחזור לשבועיים בקו
אותו ,חזרתי לעדכן את
ברמת הגולן  -אותו קו שעזבנו לטובת
המ"פ במצב שלי ושלו
המבצע .החבר'ה התרגשו כשחזרתי.
ולהחביר את שאר הכוח.
היה לי חשוב לחזור .כשמתחילים
כשהמצב נרגע הודעתי
מסיימים  -זה מה שחינכו אותנו".
על הפציעה
שלי .המ"פהמסר לנוער" :לעשות שירות משמעותי זו זכות .זה נותן
לי
אמר
להתפנות עםהמון מבחינה ערכית ומעניק תחושת מסוגלות"
אחד הנגמ"שים".
פחדת למות?
"בהתחלה הייתי בשוק לגמרי.
אתה חושב להרצות לתיכוניסטים
יש יריות ,רסיסים .אתה לא יודע
שעומדים לפני גיוס?
מי יורה .צריך להיות טכני ,ערני
"אם יפנו אליי אני לא אתנגד .אבל אני
וממוקד ,לבדוק כל חדר עשר
לא מתכוון לבוא ולהציע את עצמי בגלל
פעמים .כשיורים עליך כמובן
הסיפור שלי .אשמח לחלוק .לא מתכוון
שיש חששות ,אבל כשאתה
לנפנף בצל"ש".
מיישם את מה שאתה לומד אתה
מה תגיד להם?
צובר ביטחון ,רואה את האטרף
"תעשו שירות משמעותי .זו זכות .אתם
של החבר'ה ועושה דברים בצורה
תרוויחו יותר ממה שאתם חושבים.
הכי טובה שאתה יכול .אני לא
מעבר לתרומה זה גם נותן המון מבחינה
מאמין שמי שיורים עליו לא מפחד
אישית וערכית .תכונות מאוד חשובות
 השאלה אם אתה משתתק אוכמו אחריות ותחושת מסוגלות .זה
מתפקד".
מרוץ שליחים  -כל דור והתור שלו".

ראית חברים מתים?
"הרבה חברים נפצעו.
באירוע השני נפצעו עוד חברים מהצוות.
עוד חבר איבד עין ונהרגו מהגדוד 5
לוחמים שהכרתי אישית .הסמג"ד של
הגדוד צפריר בר אור ,קצין האג"ם
צביקה קפלן ועוד שלושה לוחמים
מפלוגת החה"ן  -עוז מנדלוביץ' ,גלעד
יעקבי ומשה מלקו זיכרם לברכה .הם
הגיבורים האמיתיים  -לא אני".
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סופרים פוגשים
את העולם:
"הבשורה על פי יהודה"

עמוס עוז ישוחח על ספרו החדש,
חורף  1959בבית אבן בשכונת שערי
חסד בירושלים .שמואל הצעיר נאלץ
לקטוע את מחקרו באוניברסיטה על
ישו בעיני היהודים ,הוא מוצא מפלט
ופרנסה בביתו של זקן נכה ושנון ושם
טליה ,אישה יפה ומסתורית .מוסיקה -איה כורם.
פוגש בע
ביעי  ,4.3שעה  ,18:00נווה אשכול .עלות.₪ 30 :
יום ר

קומיקזה מאר את
תריםיניק
נדק וחיםאבי גרי
דביר ב

סטנד אפ ,מערכונים מאול
במקום ,שירים לפי דרישה והכל תוך
שניות ובשיתוף הקהל .קבלת פנים
פורימית ,ססגונית ומתוקה .יום חמישי
אולם אשכול ,החל משעה  .20:30תחילת מופע
,5.3
 .21:00עלות כרטיס .₪ 65 :הכניסה מעל גיל .18
בשעה:

הצגת מנויים:
"האמת"

פארסת חדר מיטות
ודיון פילוסופי
בכרטיס אחד.
תיאטרון בית ליסין.
יום רביעי ,11.3 ,בשעה  ,20:30אולם אשכול.
עלות כרטיס .₪ 100 :להזמנות 08-9985175

סופרים פוגשים את העולם:
"אבנים בוכות בירושלים"

פגש עם הסופר דן בניה סרי שבו הוא מתמקד על
מ
שניים מספריו ,ספר הביכורים" :עוגיות המלח של
סבתא סולטנה" מול ספרו האחרון "מותו של עץ
רוב" .סרי כותב בשפה דו משמעית ,בסגנון פיוטי
הח
רב חסד ובורא עולמות רוויי הומור וכאב.
מוסיקה :ירמי קפלן .יום רביעי  18.3שעה ,18:00
ספריית ידע כל .עלות.₪ 30 :

טיול במסגרת טעימות תרבות:

בארץ בנימין בימי שפוט השופטים

לקבר שמואל הנביא ,המתחם הצלבני של הר
השמחה ,בית אל וחפירות שילה .יום שלישי.24.3 ,
ציאה מרחבת המועצה בשעה .07:00 :עלות .₪ 200
י

ה"מסצגתיבהילדבגןים:
העכברים"

הצגה מוסיקלית
ומשעשעת על פי
ספרה של שלומית
כהן אסיף.
לגילאי .3-8
יום שלישי  ,24.3שעה  ,17:00אולם אשכול.
עלות.₪ 70 :
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תרבות אשכול
הרצאות ,פעילויות ואירועים:

•
מסיבת פורים שמחה וצבעונית .בנווה אשכול יום ה'  5.3בשעה .09:30
•
על
יהדות
ואק
טואליה עם ד"ר מרטין ססלר יום א'  8.3בשעה 09:30
•
"בין
אדר לניסן – בין גורל לחרות" עם ד"ר מרטין ססלר יום א' 8.3
בשעה
17:00
• קפה אלצהיימר  -לוקחים "פסק זמן" יום ב'  9.3בשעה 17:00
•
טיול לתערוכת הפרחים במוזיאון תל אביב יום ג'  ,10.3בשעה 09:30
•
"רוסיה
ל
אורכה
ול
רוחבה:
מתוהו ובוהו לפריחה" עם ד"ר אלון קליבנוב
יום ה'  12.3בשעה .17:00
• "סמינר מטייל בנושא הערכה אומנותית" עם לאה פופר
יום א'  15.03יציאה בשעה 07:00
• על יהדות ואקטואליה עם ד"ר
מרטין
ססלר
יום
א'
15.3
בשעה 09:30
• דוכן מכירת מצעים יום ה'  19.3בין השעות 17:00 – 09:00
• קפה בריטניה נפגשים עם שכבת ט' מנופי הבשור
יום ב'  16.03בשעה 17:00
•
מועדון זמר" :פעם בשנה אביב" עם יוסי לב יום ה'  19.3בשעה 17:00
•
על
יהדות
ואק
טואליה
עם
ד"ר
מרטין
ססלר יום א' 22.3 ,בשעה 09:30
•
"
ירמיהו
אופו
זיציונר
בלתי
נלאה,
אהבת
עולם אהבתיך"
עם יפית קליימר  22.02יום א' בשעה 17:00
• דוכני מכירה של עבודות חברים ממרכז היום
א'-ג  24.3 –22.3בין השעות 13:00 – 09:00
•
רוקדים עם ה –  FLASH MOBיום ב' 23.3 ,בין השעות 12:00–09:15
•
גמלאי
ה
מועצה
י
וצאים
לנופש וטיול בגליל המערבי 26.03 23.03-
•
עושים
שוק
יום
ד'
25.3
בין
השעות 11:30–09:30
•
הקרנת
סרט:
"חוף
מב
טחים"
עם
רון
פוגל  26.03יום ה' בשעה 17:00
•
חוג
ספרות
עם
ד"ר
חיותה
זי
לברמן
יום
א'
 29.3בשעה 09:30
•
"בין
אדר
לניסן"
לי
מודים
עם
מרטין
ססלר
וא
ורחים
יום
א'
 29.3בשעה 17:00
• טיול אשכולות" :בעקבות עמוס עוז" ,עם מימי חסקין
 30.3יום ב' יציאה בשעה 07:00
• סדר פסח ציבורי -אנחנו מזמינים אתכם לחגוג איתנו
ועם חברי מרכז היום -חג שמח יום ד'  01.04בשעה 10:00

מועדון "אנחנו פה" לניצולי שואה
(מועדון בריטניה):

•
"צלילי בוקר" -שתי חצוצרות" עם מאיר מינדל ורביעיית מיתרי הזהב
יום
ג'
 3.3בשעה  ,10:30פתיחה לתערוכת ציורים "נשים גדולות" עם
קרוליין ארכוס בשעה .10:00
מרכז היום יהיה סגור במהלך חוה"מ פסח בתאריכים 5.4-9.4
חדר הכושר יפעל במתכונת חג :
 03.04יום ו'  ,ערב חג -סגור
 – 04.04יום שבת סגור
 09.04 – 05.04ימים א' – ה'
פתוח
רגיל
 10.04יום ו' – פתוח בבוקר
 11.04יום שבת  -סגור

חדר כושר ,חוגים
קהילה תומכת (לחצן מצוקה ושירות רפואי)
ייעוץ לדמנציה ואלצהיימר ,סיוע לניצולי שואה
נווה אשכול | 08-9987519 :קהילה תומכת052-3575207 :
דינה פלג ,נווה אשכול.

 מרץ 2015"מחבואים
בים"
הצגה
מרהיבה
לפורים

תיאטרון המזוודה של
נועה בקר
לכל המשפחה,
יום שלישי, 3.3 ,
.₪ 15 .16:30

שלישי הקסום

סדנת קרמיקה עם איריס ,לכל המשפחה,
 ₪ 15 ,16:30 ,10.3מומלץ להירשם!!!

אם מישהו היה אומר לי....

סדנה בת  10מפגשים להורים עם קשיי קשב
וריכוז (לא בהכרח מאובחנים) ולילדים עם
קשים לימודיים – נלמד לזהות את כוחותיו של
הילד ,לפתח את אישיותו ולהביאו לצמיחה
והעצמה .יום שלישי₪ 55 ,20:30-22:00 ,10.3 ,
למפגש הראשון .לפרטים נירית 052-4269269
אילנה  052-4269584או בדיונה.

חמישה בלונים

תיאטרון קמגולם
של אסף אלברשטיין,
לגילאי ,1-2.5
יום ראשון,15.3 ,
₪ 15 ,16:30

בכל אלה אישה:
"מכשפת הקשרים ומבשלת הקסמים"

מפגשי חיבור לעוצמות הנשיות העתיקות
החבויות בתוכנו ,עם אלמוג חולות.
יום שני₪ 50 .20:00 ,16.3 ,
(כולל כיבוד עשיר וטעים) מומלץ מאוד!!!

"החפצים האבודים"

נעל שמאל הולכת לחפש את אחותה נעל
ימין ,בדר עוברות הרפתקאות ופוגשות
דמויות שונות ומשונות מחפצים –
לשמירה על איכות הסביבה ומחזור,
עם טל בן בינה .לגילאי  ,4-9יום רביעי,
 ₪ 15 ,16:30 ,18.3כולל סדנת יצירה

דיונה מרכז פנאי אשכול
לפרטים נוספים:
לימור ראובני  -מנהלת הדיונה
מרכז פנאי אשכול052-5402975 :

שינויים בשעות הפתיחה
של
ספ
ריית
צ
וחר:
ימי ראשון08:00-16:00 -

ימי שני08:00-14:00 -
ימי שלישי08:00-13:00 -
ימי רביעי08:00-16:00 -

שעת סיפור:

"פרח לב הזהב"

עם קרן אור .יום שני,17:00 ,9.3 ,
בספריית ידע כל.

שעת סיפור:

"איילת מטיילת"

עם הגר חופש .יום
שני,17:00 ,23.3 ,
בספריית ידע כל.

פתיחת הספרייה
ביום
שישי:
ביום
שישי
ה-

 27.3ספריית ידע כל
תהיה פתוחה בין השעות
.8:30-12:00
להתראות מצוות 'ידע־כל'
077-3191132/3
library@nhs.org.il
מוזמנים להתעדכן גם באתר שלנו:
http://www.hasifria.org.il/eshkol

מרץ 135 2015

15

צעדת בשבילם

כ 2,000-צועדים השתתפו בשבת האחרונה של פברואר
בצעדת "בשבילם" ,לזכרם של סרן ליעד ,זאביק ושחר ז"ל שנפלו במהלך 'צוק איתן'
מזג האויר שיתף פעולה והארגון
עמד בכל הציפיות .הצועדים
עברו במסלול שבין השדות לנחל אסף

ממזרח לניר עוז והתכנסו לפיקניק
המוני ,מתקני משחקים ,דוכני אוכל
וטקס סיום מרגש בחורשה שליד

פסיפס מעון .על פי הרוח הכללית
ששרתה על האירוע כולו  -יש לנו
צעדה שנחכה לה כל שנה.

232

נחנך מצפור שי דיין בנחל הבשור
מצפור חדש על שם שי דיין ,בן
מושב דקל ,נחנך ביער המילואים

צילום :רועי דיין

המפה הפנורמית
במצפור שי

בנחל הבשור.
שי נפטר לפני תשע שנים בגיל  28מדום
לב ,במהלך משחק כדורסל .משפחתו
החליטה להנציח את זכרו באחת
מנקודות התצפית בנחל הבשור שהיה
אהוב עליו במיוחד .במקום הוצב שלט
פנורמי המתאר את הנשקף ,מלווה
באיוריו של שלום גוולר.
טקס חנוכת המצפור התקיים בסוף
השבוע הראשון של דרום אדום.
אימו של שי ,יוכי דיין ,תיארה את
מלחמתו של דוד בעמלק ,כפי שמתוארת

 12הירחים

 232מציץ בשעון החקלאי

חודש אדר  -אדמונית

בשנים האחרונות הפכה האדמונית
לאחד הגידולים הרווחיים בענף
הפרחים .היתרונות בגידול הינם
תמורה גבוהה עבור הפרחים וצורך
במעט ידיים עובדות.
פיתוח שיטות גידול שונות תרם
להרחבת הייצוא ,לחודשים פברואר-
מאי ,בהם אין אספקה של פרחים
מתוצרת הולנדית .לגידול אדמונית
באזור הנגב יתרון יחסי על פני
אזורי הגידול האחרים ,אשר נובע
מהאפשרות להקדמת פריחה והארכת
תקופת הייצוא .יבול הפרחים אצל
החקלאים באזור הנגב נמוך מזה
המתקבל באזורי הגידול האחרים,
לכן הוחלט במו"פ דרום לעסוק
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במחקר באדמונית במטרה להתאים
את פרוטוקול הגידול של האדמונית
לתנאי האקלים האופייניים לנגב.
הבאנו  18זנים נוספים ,במטרה לאתר
זנים פחות רגישים לטמפרטורות
גבוהות שמתאימים לגידול באזור
הנגב .באזור הבשור יש  2מגדלים:
אורי פטקין מישע ועומרי ואיל כהן
מעין הבשור שמיישמים את הידע
שנצבר במו"פ דרום ויש בזה סיפוק
גדול .בזכות הניסיונות במו"פ עברו
החקלאים לזנים המתאימים יותר
לנגב ולגידול בשיטת השינוע .אנו
מקווים שמגדלים נוספים ייכנסו
לגידול עתיר ידע זה בעתיד.
עירית דורי

בשמואל א' פרק ד'" :כמי שגרים קרוב
לנחל הבשור ,מכירים גם אנו את
קולות הקרב ואת בשורת הניצחון ,אבל
מעדיפים להסתפק בבשורת השיטפון,
שפוקדת את הנחל בחורף נדיב .מי ייתן
ונזכה להרבה בשורות של מים".

232

הגעה :כשנוסעים מכיוון צומת מעון
לאופקים ,יש לפנות שמאלה לאחר
כק"מ ,אל יער המילואים .בהמשך,
מימין ,ניתן לראות את חניון הררי
ומשמאל מובילה הדרך אל המצפור.

גם השנה,
במועצה אזורית אשכול
ממשיכים לעשות טוב!
יום שלישי

24.3 .2015

קהילת נווה אשכול מזמינים אתכם
להעלות את המורל בפרויקט הגדול של השנה
בשבוע המעשים הטובים:

איך משתתפים? לומדים את התנועות בבית...
)הדרכה מה (youtube-ומגיעים ליום הצילום בשעה 9:15
בנווה אשכול ובאמפי של נופי הבשור בשעה 15:30

האירוע יצולם ביום שני ה23.3.2015-
להרשמה להשתתפותflasheshkol@gmail.com :
פרטים נוספים יפורסמו בדף הפייסבוק
"הכל באשכול"

לפרטים :היחידה להתנדבות אשכול 08-9929170 -

בשיתוף :נווה אשכול ,מגמת תקשורת ,נופי הבשור ,מרכז
הצעירים ,להקת "איה אשכול" ,חניכי תנועות הנוער ,חניכי
"הבית הירוק"" ,תאטרון השפם" ועוד רבים וטובים!
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הצצה לבית השכן

משפחה שכזאת

עצמאים
בשטח
משפחת רוסו
מגבולות

רונן רוסו ,בן  43נולד בקיבוץ גבעת
ברנר.
רוני בנימיני רוסו ,בת  ,39נולדה בנווה
מונוסון.
יועד – בן  10בכיתה ד' ,ביה"ס ניצני
אשכול.
ל‘טם – בת  ,6בכיתה א' ביה"ס ניצני
אשכול.
שירות צבאי :רונן  -מכונאי מטוסי , F16
רוני  -רכש למטוסים תקולים.
סיפור פגישתכם :זה היה בבסיס שבו
שירתנו .רונן כבר היה בשירות הקבע
ורוני חדשה בבסיס .הכל התחיל בטרמפ
שרונן לקח את רוני ומשם היסטוריה של
כמעט  20שנה .מה בדיוק קרה שם ?..זה
עוד בוויכוח.
עבודה :רונן  -עצמאי בתחום השמאות
הימית ,רוני  -מנהלת קיבוצון דרום
ויועצת לכלכלת המשפחה.
חלוקת העבודה בבית :כולם עושים הכל,
אבל תכל'ס אף אחד לא עושה כלום.
בפועל ,רונן בד"כ היוזם של עבודות
הבית ורוני מצטרפת.

סדר יום :בשבע הילדים יוצאים להסעה
לבית הספר ,קפה קטן לאמא ,ריצה
ורכיבת בוקר לאבא .רוני יוצאת לעבודה
שכוללת נסיעות ברחבי אשכול בין
המרכזים של רשת קיבוצון ורונן עובד
מהמשרד בבית .אחה"צ הילדים חוזרים
מהמרכזון וחברת ההסעות (אמא בע"מ)
יוצאת לחוגים.
ארוחת ערב משתדלים לאכול יחד כל
המשפחה (ותמיד יש כסא חם לחברים
של הילדים) .אחרי שהילדים הולכים
לישון מתיישבים ומתחברים לאינפוזיה
שכוללת סדרות בילוש בהוט.
זה כמובן יום אידיאלי ,כעצמאים יש
לנו הרבה פעמים ימים שכוללים הרבה
עבודה מחוץ לבית גם בשעות הערב
בילויים משותפים של המשפחה:
מטיילים יחד ,משתתפים באירועי
ספורט ,אוהבים ללכת יחד לקולנוע.
לפעמים בדלתות סגורות ,משמיעים
מוזיקה וכולם רוקדים בבלאגן.
תחביבים :רונן  -טריאתלט ומרתוניסט,

מתנדב ביחידת חילוץ הר הנגב.
רוני " -בין תחביבים"...
יועד  -חובב לגו מושבע וטריאתלט.
ל‘טם  -רקדנית ומשתתפת בחוג קראטה.
בשבילנו החיים באשכול :החיים
באשכול חדשים לנו ,אבל מהר מאוד
השתדלנו למצות את הטוב של המקום.
משתתפים בפעילויות שמוצעות באזור,
סוקרים בשבתות מקומות חדשים.
חלום משפחתי לעתיד :ההגעה שלנו
לאשכול היא בבחינת הגשמת חלום.
החלום הבא הוא בניית הבית בהרחבה
והשתקעות שלנו פה.
על המקרר בבית :הכי חשוב  -המגנט
של המפתחות ,אחרת כולנו נלך איבוד
והרבה תמונות.
תובנה לחיים" :תתחיל בהכי חזק שלך
ולאט לאט תגביר" .זה אומנם התחיל
כבדיחה ,אבל בהחלט משקף את
האמביציות שלנו".
עטר אופיר גנילוין

חידה חדשה:
פתרון החידה האחרונה:
מובא כאן הפתרון בלשונה של
אסתי תירוש ממושב מסלול:
המילה המשותפת היאַּ :ת ְל ֵמי,
וסומכיה ִהּנָ ם:
תלמי אלעזר ע"ש אלעזר
וורמסר ,ממנהלי פיק"א,
דהיינו ,מפקידי הברון.
תלמי מנשה ע"ש מנשה
מאירוביץ' ,הוא אחרון הנחים
ל"בית יעקב לכו ונלכה".
והאם פסחתם על תלמי ביל"ו
שבמרחבים שכנתכם? (מודה,
החידה לא מושלמת נ.א).
תלמי יחיאל ע"ש יחיאל
צ'לנוב ,מראשי הציונים
ברוסיה שנפטר בלונדון
מסיבוך בריאותי ועצמותיו
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הועלו ארצה ונטמנו בבית
העלמין 'טרומפלדור' בת"א,
כעבור מ"ג שנה.
תלמי אליהו ע"ש אליהו
קראוזה שניהל מ"ב שנים את
תלמידיו בביה"ס החקלאי
'מקוה ישראל'
תלמי יוסף ע"ש יוסף וייץ
ששכל את בנו יחיעם בליל
הגשרים ,אז נספו י"ד לוחמים
בגשר הסמוך לאכזיב.
תלמי יפה נקרא ע"ש לייב יפה
שנהרג בפיצוץ בניין המוסדות
הלאומיים ב 1948ועלה בסערה
השמיימה עם י"א עובדיו
וברבים – מושב תלמים
שבלכיש

הוא החל דרכו כיוסף מהתל ,והמשיך את דרכו לאחר
מותו .זקנו היה חסיד חב"ד ,רב בזקנותו בירושלים.
הוא כתב וחתם כנודד ,והקים את הנודדת ,היה לאגדה,
ותכנן את מצדה.
הוא בנה צבא ,שסמלו לו מצבה.
הוא הקים את השמינית ,והכריע בשמינית.
הוא לא היה מנהריים ,ולא הביא חשמל,
הוא לא גר בשדה בוקר( ,אלא קרוב לים)
אבל יש למשפחתו אמצעים בדרך לשם.
החריש הפרטי שלו במערב הנגב,
היה טוב שנים כמטולה אילת ועין גב,
ועם משפחתו  -בעמק חפר הוא יושב.
בין מורשה למסובים ,עליו חולפים,
והזקנים עדיין עליו חולמים.
האם היה עד כדי חשוב ,או שסימל נושא מאד כאוב?
בחידה מופיע גם ישוב במועצה.
האם מאותו ישוב פותר נמצא?
פתרונות לחידה ניתן לשלוח במייל או בפייסבוק.
הפותרים נכונה את החידה הקודמת :עוזי ליבנה
מקיבוץ גבולות ואסתי תירוש ממושב מסלול.

מועדון האדרנלין
כשאתם במיטה ,הם כבר במים ,כשאתם באוטו ,הם רצים ומדוושים .בר צ'פט נפגש עם קבוצת הטריאתלון
של עוטף עזה שחברים בה  20חבר'ה מאשכול ושמע על האימונים ,האתגרים והאווירה המשפחתית
חורף ,קר .כל מה שאנחנו רוצים
זה להישאר במיטה .אבל יש כאלה
שבחמש וחצי בבוקר (!) כבר שוחים
בבריכה בגבולות .אלו הם  20תושבי
אשכול ,נשים וגברים ,שחברים בקבוצת
הטריאתלון של עוטף עזה שהקים ומוביל
יוסף למדן ( )51מקיבוץ מפלסים.
אירית אפרתי-ארד ( )45מעין הבשור,
אם לשלוש בנות ,היא שחיינית מקצועית
ואלופת ישראל בעבר והיום אחת
מ 15-נשים מאשכול שחברות בקבוצה.
"כשסיימתי טריאתלון נשים בפעם
הראשונה הוכחתי לעצמי שאני מסוגלת
לעשות משהו שמעבר לגבולות היכולת
שלי .הרגע הזה היה הגשמת חלום".
מאיר שלמה ( )63מיבול ,נשוי ואב
לארבעה ,מתאמן זו השנה השלישית
בקבוצה" .יוסף ואני עבדנו יחד .כשהוא
ראה שאני רוכב על אופניים הוא הציע
לי לנסות ולהצטרף לקבוצה .מאז
התאהבתי והיום אני גם שוחה ורץ,
מתאמן חמש פעמים בשבוע ומשתתף
בהרבה תחרויות".

בתוך המים  -מימין :רון פלד משדי
אברהם ,רביב אווקרט ממשק צאן
ואירית אפרתי-ארד מעין הבשור.
בחוץ  -עומד גבוה מעל כולם :המאמן
גלעד הלפרין מתלמי יוסף ,שלישית
משמאל  -גליה שלו מעין הבשור
צילום'232' :

עם סגירת הגיליון :אירית זכתה בארבעה
מקומות ראשונים באליפות ישראל
ל'מאסטרס' (גיל  200 )45מ' מעורב ו,50-
 100ו 200-מ' חזה .בכולם שברה את השיא
הישראלי לקטגוריית הגיל  -יש כבוד.

איך הכול התחיל

כשחיפש יוסף דרך להתמודד עם מות
אשתו טל ,לפני  8שנים ,הוא חשב
על שלושה דברים שאפיינו אותה:
ספורט ,חיים ואהבה  -ואת זה הוא
מצא בטריאתלון .תחילה היווה עבורו
הטריאתלון טיפול עצמי ומאוחר יותר
הוא ייסד את הקבוצה.
בתחילת הדרך הרכיבו אותה נשים משער
הנגב .עם הזמן החליט יוסף לפתוח
את שערי הקבוצה לתושבי המועצות
השכנות  -אשכול ,שדות נגב וחוף
אשקלון  -בכל הגילאים והרמות .הרעיון
היה לבנות קבוצה שתשלב רצינות של
ספורט תחרותי ,לצד אווירת פתיחות
וכיף  .הטריאתלון אינו תנאי להשתתפות
בקבוצה ולחברים יש אופציה להתמקד
רק באחד משלושת הענפים  -שחייה,
אופניים או ריצה .היום מונה הקבוצה
"אתגרית עוטף עזה" כ 65-משתתפים,
רובן נשים.
מה שגרת האימונים?
יוסף" :האימונים מתקיימים לאורך כל
השבוע ,מלבד שבת .יש אימונים בחמש
וחצי בבוקר ויש בשמונה וחצי בערב .כל
אחד מחליט במה וכמה להשקיע .אימוני
השחייה נערכים בבריכה של קיבוץ
גבולות ובמרכז ההידרותרפי בשער הנגב.
את אימוני האופניים אנחנו מתחילים
ברכיבה מקיבוץ נחל עוז ואת אימוני

הריצה מאנדרטת החץ שחור ,הסמוכה
לקיבוץ מפלסים".
כיצד משלבים באימונים ספורטאים
תחרותיים לצד כאלה שעבורם זה
תחביב?
אירית" :זה משתלב יפה מאוד כי האווירה
מאוד טובה וחברתית ומאפשרת לכל
אחד את המקום ויש דחיפה ועזרה
הדדית .החזקים עוזרים לחלשים ואף
אחד לא נישאר מאחור .אני לדוגמה,
כאחת שקשה לה מאוד עם ריצות אף
פעם לא הרגשתי מעכבת או מתעכבת
בקבוצה".
יוסף מוסיף שמהיכרותו עם קבוצות
מקצועיות ,אצלם זה שונה ומיוחד.
"רק מלראות את חברי הקבוצה שלנו
בזמן תחרות מעודדים את שאר חברי
הקבוצות ביציאה מהשחייה בים ,זה דבר
מדהים שכמעט ולא נראה באף מקום".

אימון זוגי

גליה ( )47וזיו ( )48שלו מעין הבשור,
הורים לארבעה ,מתאמנים יחדיו "ועל
הדרך מבלים יחד" .גליה" :תמיד עשיתי
ספורט .כששמעתי על הקבוצה החלטתי
לנסות .היום אני יכולה להגיד שפשוט אי
אפשר לצאת מכל הכיף הזה".
איך זה משתלב עם בן זוג?
"אנחנו רואים בזה הזדמנות לבלות שנינו

לבד .מעבר לספורט ,הפכנו לחברים של
ממש שיוצאים לשתות וליהנות יחד.
יש לנו משפט שאומר  -באנו בשביל
הספורט ,נשארנו בגלל הקבוצה".

לבנות את דור העתיד

ב 27.3-תקיים קבוצת הטריאתלון
זו השנה השנייה מרוץ ריצה חברתי
למען פרויקט "שמיים במים"  -מסגרת
טיפולית לילדים של המרכז ההידרותרפי
בשער הנגב .הכסף שיגויס ייתרם לילדים.
בנוסף ,הקבוצה משתפת פעולה עם
מרכז "חוסן שדרות" ,שם הם מעבירים
אימונים לאנשים נפגעי חרדה.
מה השאיפות?
יוסף" :להמשיך את התרחבות הקבוצה
בעוטף עזה ולשמר את ההעצמה הנשית
שבנינו כמטרה חשובה ומרכזית שנועדה
להעביר מסר לנשים  -כולן יכולות.
בנוסף לפתח את דור העתיד  -הילדים
שלנו .כרגע יש לנו  10ילדים ואנחנו
מצפים להתרחב .המטרה היא קבוצת
ילדים גדולה בעוטף עזה".
לפרטים נוספים ולהצטרפות:
יוסף למדן ,מייסד הקבוצה054-5684435 :
פאולה פרנקל ,מנהלת הקבוצה:
050-7718818
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סערת צבעים ורגשות

הניגודיות העזה בין חודשי הקיץ החרבים לחודשי החורף
הצבעוניים היא שמעסיקה את יוחנן דרוקר בעבודותיו
בשנת  ,2005בעקבות אירוע לב ,לאחר
הפסקה של שני עשורים ,חזר יוחנן
לצייר .החזרה לציור החלה כתרפיה
והפכה עד מהרה למקור הנאה ויצירה
בלתי פוסקת .יוחנן הוא אוטודידקט,
ללא השכלה פורמלית בתחום האמנות.
בעבודותיו הוא מביא לידי
ביטוי את הסביבה הפיזית
שבה הוא חי .למי שמרבית
חייו עברו למרגלות הר
הכרמל ,המעבר לאזור
הנגב דרש ותבע הסתגלות
לנופים החדשים.
יוחנן יוצא עם מצלמתו
אל מרחבי השדות ,אל
הוואדיות ,אל החורשות
ומצלם את המראות.
כל שנה בין ינואר למרץ
מטמורפוזה
מתרחשת
בנוף .אודם הכלניות מציף
ומטביע את חותמו העז,
כמו רוצה להשכיח את
היובש החום-צהוב השולט
בשאר עונות השנה.
הניגודיות הדרמטית הזו

יוחנן דרוקר ,חבר קיבוץ בארי,
יליד אורוגוואי ,עלה ארצה כנער
והשתקע עם משפחתו בקיבוץ עין
כרמל .בשנת  1997עבר לקיבוץ
בארי ,נישא לזוגתו וכיום הוא עובד
בבית הדפוס של הקיבוץ.

המתחוללת בטבע ,היא שמעסיקה
אותו .החגיגה האדומה הופכת בחלק
מהעבודות להיות נהר של דם ושלדי
האיקליפטוסים העומדים זקופים,
יוצרים אווירה אפוקליפטית.
ההתלבטויות בסטודיו ארוכות וקשות
ואילו תהליך העבודה מהיר וקצר יחסית.
יוחנן בודק ,חוקר ומתנסה במנעד
רחב של חומרי ציור ,במצעים מגוונים
ובצבעוניות אקספרסיבית .קשת רגשית
שלמה עולה מסך העבודות .מעדינות,
רכות וניקיון ועד לסערה צבעונית.
הצבעים הם אלה המכים בנו כשאנו
צופים בציוריו של יוחנן דרוקר.
יוחנן הציג בתערוכות החל משנת 2008
בגלריית בארי ,גלריית מגן ,גן שמואל,
חצרים ואורים.
יוחנן דרוקר  /ציורים  :מבטים
גלריה 'ציאורים' ,קיבוץ אורים
הפתיחה :יום ו' 13.3 ,בשעה 19:30
( 13.3.15-28.3.15כולל)
שעות פתיחה:
שישי  ,19:30-20:20שבת 11:00-13:00
או בתיאום עם אסתי .טלפון,08-9920561 :
( 054-6786432גם לפתיחת השער)

ציורים ושירים בספריית 'ידע כל'
מי שהגיע ב 15-בפברואר לספריית
'ידע כל' בנופי הבשור ,נתקל במראה
שונה מהרגיל .לא רק מדפים עמוסי ספרים
 את חלל הספרייה עיטרה תערוכת ציוריםצילום :עפרה בן נתן

מרשימה ,פרי מכחולם של תלמידי בית
הספר.
עפרה בן נתן ,ספרנית ,מספרת שאת
הרעיון ליצור תערוכה של תלמידים
יוצרים אמנות ,שאינם בהכרח תלמידים
במגמות האמנות השונות ,הגתה קבוצה
של "מנהיגות נוער" בתיכון .הקבוצה
פנתה עם הרעיון לספריה שתארח את
התערוכה .צוות הספרייה אהב מאוד את
הרעיון  -והתערוכה יצאה אל הדרך.
במחזור הראשון השתתפו  12תלמידים
ותלמידות מכיתות ז' ועד י"ב כשהם
יוצרים במגוון חומרים :צילום ,שמן,

אקריליק ,פחם ועוד .כבר בערב הפתיחה
נרשמה התעניינות בקרב התלמידים
בנוגע למחזור הבא .את התערוכה
ליווה הרכב מוזיקלי של הבית הירוק
עם הזמרת לי שלייפר .התערוכה הציגה
במשך שבוע להנאתם של כל תלמידי
"נופי הבשור" ולכל באי הספרייה הרבים.

תערוכה באולם אשכול
עבודותיו של דוד ברוש מקיבוץ אורים
שהוצגו בינואר בגלריית 'ציאורים' (גיליון
' )133 '232יוצגו בתאריכים 11-30.3.15
באולם אשכול .לפרטים  -מחלקת תרבות :
077-3191149

המלצת החודש :בירדמן Birdman
שחקן עבר שנודע בזכות דמות גיבור-
על שגילם ,מנסה לזכות מחדש בתהילה
באמצעות מחזה שהוא מביים ומככב בו
בברודווי.
בימוי :אלחנדרו גונזלס אינאריטו .משחק:
מייקל קיטון ,אדוארד נורטון ,אמה סטון,
צילום :עמנואל לובצקי ,מוזיקה :אנטוניו
סאנצ'ס ,ארה"ב ,2015 ,עלילתי 118 ,דקות,
אנגלית ,תרגום לעברית.

לוח הצגות:
מוצ"ש  ,7.3יום א'-ה' ,8.3-12.3
מוצ"ש  ,14.3יום ב'  ,16.3יום ג' 17.3

מתנה לקוראי :232
ברכישת כרטיס אחד לסרט בסינמטק

הכרטיס השני
חינם!

למביא מודעה זו .תוקף הקופון עד ה31.3.15-
*לא כולל סרטי ילדים,ט.בכורה ,בירדמן ,הולכת רחוק

סינמטק שדרותwww.sderotcin.org.il ,08-6897741 ,08-684969508 :
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מאוסלו באהבה

לפני שקבוצת הכדורגל שלנו טסה במאי לטורניר בנורבגיה,
הגיעו נערים ונערות משם לביקור אצלנו במועצה
ביום שני ה 16-בפברואר הגיעה
לביקור במועצה קבוצה של 14
נערים ונערות מנורבגיה .את
הקבוצה אירחו חברי קבוצת
הכדורגל של המועצה שאותה מוביל
המאמן הוותיק יואל ארזי מניר יצחק.
יואל מספר שהנערים שלנו מאוד
התרגשו לקראת הביקור ונרתמו כולם
למשימה ,משום שרצו להוקיר תודה
על כל הפעמים שהתארחו בנורבגיה.
"אנחנו מוזמנים בדרך כלל לטורנירים
באוסלו ולאירוח בקהילה היהודית
שם ,וכשמשלחות נוער שלהם מגיעות
ארצה ,הם מבקשים לעשות סיור אצלנו
במועצה ,כי הם מכירים חלק מהנערים",
מספר יואל.
החבר'ה יצאו לסיור ברחבי המועצה

בהובלת רמי זווילי ,מנהל החטיבה
הצעירה בנופי הבשור ומאוד התרשמו.
הקבוצה ביקרה במוזיאון למחוזות ילדות
של יענקל'ה איתן בעין הבשור ,ולשם
הצטרף סגן ראש המועצה מאיר יפרח.
לאחר מכן אכלו צהריים בחדר האוכל
בסופה ונסעו לפעילות בשביל הסלט של
אורי ושולי אלון בתלמי יוסף.
הקבוצה ביקרה באנדרטת דנגור
והאורחים מנורבגיה קיבלו הסבר מקיף
על המקום  -גם מבחינה היסטורית וגם
על כל מה שקרה בקיץ האחרון במהלך
מבצע 'צוק איתן' .אחרי כל הסיור
המלמד והרציני ,הנערים והנערות
קינחו במפגש חברתי במועדון הנוער
של תלמי יוסף ועשו על האש ביחד
במשך שלוש שעות" .הייתה אווירה

עפים על איטליה
קבוצות הכדורעף במועצה מגייסות כסף למחנה אימונים במילאנו
במטרה להגיע ליעד הגיוס עד אפריל  -ולטוס לפני שמתחילות הבגרויות
ושחקניות
שחקני
קבוצות הנוער בכדורעף
של אשכול מכיתות ט'-י"ב,
שטסו בשנה שעברה למחנה
אימונים בסלובניה ,רוצים
להפוך את הנסיעה למסורת.
השנה מתוכננת טיסה למחנה
אימונים באזור מילאנו באיטליה
והשחקנים החליטו לגייס כספים
שיסייעו במימון הנסיעה .אחרי
השתתפות המועצה ותרומתה
לקבוצות ,השחקנים מעוניינים השחקנים וההורים מוכרים תוצרת שתרמו החקלאים
לגייס עוד  20אלף שקל כדי
יורם מספר שבמסגרת חוגי הכדורעף יש
לטוס למחנה באפריל ,לפני שיתחילו
ילדים רבים בכיתות ד' ומעלה  -וחשוב
הבגרויות.
שהילדים שעובדים קשה במהלך השנים
יורם בלדיגה ,שמנהל את קבוצות
יידעו שבהגיעם לקבוצת הנוער הם
הנוער בכדורעף במועצה בהתנדבות,
יזכו לחוות ולשחק במחנה בחו"ל ,דבר
מספר שהגיוס מתבצע בשתי דרכים.
שמקובל בהרבה קבוצות ספורט במרכז.
הדרך הראשונה יוצאת אל הפועל בזכות
לדבריו ,מחנה אימונים זו דרך מצוינת
נדיבותם של חקלאי האזור שתרמו
למשוך ספורטאים לענף .המחנה הקרוב,
תוצרת חקלאית .השחקנים והשחקניות
שמתוכנן כאמור באיטליה ,יימשך
שלנו ,הוריהם וצוות המאמנים מכרו את
חמישה ימים .היציאה למחנה תלויה
התוצרת למבקרים בפסטיבל דרום אדום
בגיוס כספים משום שחלק גדול מההורים
ובבית הספר .בנוסף ,הנערים מגייסים
לא יכול לעמוד בעלויות הנסיעה.
כסף מבעלי עסקים במועצה  -מפעלים,
"אנחנו רוצים לצאת באפריל ,לפני
קיבוצים ,עסקים וחברות נסיעות.
תחילת הבגרויות  -ולשם כך נדרש גיוס
את הקבוצות מאמן אלכס צייטלין
הכספים בהקדם .התרומות יבוצעו דרך
ועוזר לו עומר עציון מנירים .בקבוצת
העמותה לקידום תושבי חבל אשכול
הבנים  11שחקנים ,ובבנות  .9 -הקבוצות
וההוצאה מוכרת .נשמח גם לתרומה
מתאמנות  3פעמים בשבוע ומשחקות
של סט תלבושות עם לוגו של התורם",
בליגת ההתאחדות לכדורעף ,כמו כן
אומר יורם.
משחקות כנבחרות ביה"ס נופי הבשור.
232
את פעילות זו מלווה אורנית סוויסה-
סיטבון ,רכזת המועדון הבית ספרי.

משמאל :מאיר יפרח ולידו יענקל'ה איתן.
צילום :דוברות אשכול

טובה מאוד" ,מספר יואל.
הקשר החם עם הקהילה היהודית
בנורבגיה נוצר לפני שש שנים וזו
הפעם השנייה שקבוצה מנורבגיה
מבקרת בארץ .בפעם הקודמת ,לפני
שלוש שנים ,היו אלה רק הכדורגלנים,
והפעם הקבוצה היתה מורכבת לא רק
משחקנים .הכדורגלנים שלנו כבר ביקרו
באוסלו שלוש פעמים בעבר והשתתפו
בטורנירים בינלאומיים .בחודש מאי
הקרוב הם נוסעים שוב  -הפעם לטורניר
של הקהילות היהודיות של סקנדינביה.
שיהיה המון בהצלחה.

232

הדרקונים הקטנים
מועדון הקראטה "שו ריו קאן"
מקיבוץ מגן קיים זו השנה ה11-
הפנינג אומנויות לחימה 80 .קראטיסטים
בגילאי  11-5מקיבוצים ומושבים
באזור ,השתתפו במשחקים ובמשימות
הקבוצתיות והתחרו על התואר הקבוצה
הטובה ביותר של המועדון ,בהדרכתו של
סנסאי איוו פנצ'ב.
איוו מספר שהאירוע הוא חלק מהתהליך
הלימודי ,הכולל התנסות בתחרויות בגיל
צעיר והוא מותאם לגילאי הילדים ללא
לחץ מהפסד או ניצחון .שמונה קבוצות
התמודדו השנה על הגביע הנודד וכמובן
כולם קיבלו מדליות השתתפות והתכבדו
בעוגה טעימה .השנה בוגרי המועדון
לקחו חלק פעיל בארגון האירוע ,ושימשו
כשופטים.

232

הזוכים במקום השני .משמאל לימין :יואב
אווקרט ,מעיין גרף ,נטע לי סלבין ,אורי
אווקרט וגיא אורבך .צילום :עינב אווקרט
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”פרוט לי ,בבקשהֶ ,ס ְס ֶט ְרץ
אחד לשני דּוּפֹונְ ִדים”
כסוכן-תרבות)
ֵ
(המטבע

יום אחדַ ,מ ָּכר ותיק מהסביבה
הביא לי אוסף מסודר וקפדני של
כ 600-מטבעות עתיקים שליקט במו-
ידיו באתרים עתיקים שבסביבת מגוריו.
“שמע ”,הוא אמר לי“ ,אני לא צעיר יותר
וברצוני להשאיר אחרי אוסף
משמעותי .אני גם לא כל-כך
סומך על כל מיני גופים שעוסקים
במטבעות .ניקיתי את המטבעות
כמיטב יכולתי ותנסה לזהות
כמה שאפשר  -אבל אל תגרור
את הסיפור יותר מידי זמן.”...
המטבעות נלקטו במשך כ60-
שנה בשטח בן כ 50-קמ”ר ,דמוי
מקבילית ,המשיק לגבול רצועת
עזה ,ממזרח לעיר עזה והגובל
בחבל הבשור התחתי.
במשך שבועות אחדים ישבתי
בספרייתי :היו מטבעות שהכרתי ומיד
זיהיתי והיו כאלה שהפכתי בהם שעות
ולבסוף הנחתי בצד ל”סיבוב נוסף”.
לרבים מהמטבעות יש סיפור ייחודי שאין
לו כל מקבילה אחרת  -וכמו שציינתי
לעיל ,המטבע העתיק היה סוכן-תרבות
בלעדי.
תארו לעצמכם עולם ללא תקשורת
(מלבד בעל-פה בין אדם לחברו) בו רוב
האוכלוסיה הוא אנאלפביתי; המטבע
מילא את מקום העיתונות ,הרדיו,
הטלוויזיה ,האינטרנט ,ספרי ההיסטוריה
והגיאוגרפיה ,התודעה הלאומית ,ההטפה
הדתית והרכילות השכונתית.
למטבע יש שתי פנים :בצדו האחד טבוע
פרצוף השליט ,המאפשר לנתין להכיר
את הקיסר שלו ומסביב לדיוקן שמו,
תוארו וסיסמה המבטאת את תכונותיו
(החיוביות ,כמובן) ,מעשיו ומדיניותו.
ובא ְסלאם נמנעו ,בדרך-כלל,
ִ
ביהדות
מדמויות-אדם על מטבעות ובמקומן
מופיעים עיטורים ,סמלים לאומיים
וטקסטים שונים.
צידו השני של המטבע לעתים עמוס יותר
בפרטים :דמות או סמל האל שבשמו
השליט מושל ,שנת הטביעה של המטבע
לפי מניינים שונים ,מקום הטביעה
וסמלּה של העיר הטובעת ,לעתים אף
סוג המתכת שהמטבע נטבע בו ולפעמים
גם ערכּה הנומינאלי .ישנם מטבעות בעלי
ערך היסטורי-חברתי רב שהוטבעו לציון
אירוע ממלכתי חשוב ,כגון ייסוד קולוניה
חדשה או ניצחון מוחץ על אויב היסטורי.
זכות טביעת המטבעות היא זכות
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כלכלית עצומה ,בעלת משמעות מדינית,
המוענקת באופן בלעדי על-ידי הקיסר
לערים שונות ברחבי האימפריה (בעיקר
לאלה המוגדרות כ”קולוניות”) לפי
שיקולי השלטון המרכזי וגם נשללת

נדירים ונחשבים במיוחד :מטבעות בר כוכבא

לעתים בתור עונש לעיר .הזכות הזאת
מודגשת על-ידי פני הקיסר המופיעות
במטבע ,ללא קשר לעיר שבה נטבע.
מאחר ובנוסף לכל הנזכר לעיל המטבע
שימש  -כמובן  -כאמצעי-תשלום ,קיים
פיקוח ממלכתי הדוק על כמות המתכת
השונה (זהב ,כסף ,אלקטרום ,ברונזה,
עופרת ועוד) שבמטבע ,כי ערכּה במסחר
הוא כערך המתכת שבּה (שלא כמו היום);
כשכמות הזהב ,למשל ,יורדת במשקל
המטבע אך ערכּה הנומינאלי נותר
כבעבר  -אנו עדים לתהליך אינפלציוני.
המטבע בדמותו המוכרת לנו  -הטבעת
אותות על אסימון  -הומצא במאה
השביעית לפני הספירה במזרח יֹונִ יה
(במרכז ָאנָ טוליה) והשימוש בו התפשט
במהירות מסחררת ,מזרחה לקדמת
אסיה ומערבה לצפון אגן הים התיכון;
נראה שהעולם הכלכלי היה ָּב ֵׁשל
להמצאה הזאת :המצאת המחרשה,
דרך משל ,נדדה בעולם רק במהירות
ממוצעת של קילומטר אחד בשנה (=4000
שנה מקדמת-אסיה ועד מרכז אירופה)!
באזורים אחרים בעולם הומצאו מטבעות
מסוגים אחרים אך בגלל תכונותיהם (כובד
רב ,חומרי הגלם) לא התפשטו וגוועו אל
מול המטבע הקלאסי המתחרה.
חשיבותו של מדע המטבעות -
יקה  -הוא עצום בחקר
יס ָמ ִט ָ
הנּומ ְ
ִ
ההיסטוריה והתרבות וישנם מטבעות
בעלי ערך רב בגלל נדירותם (למשל
מטבעות שטבע בר כוכבא על מטבעות
רומיים משּויפים); אי-לכך ,נפוצים
מאוד זיופי-מטבעות ואפילו קיימים

במוזיאונים בעולם אגפים המוקדשים
למטבעות מזויפים.
המטבעות ה”מדליקים” ביותר ,לטעמי,
הם מטבעות מפולין מהמאות ה 12-וה-
המ ְט ָּבעֹות שם הופעלו אז בידי יהודים
ִ :13
המומחים לדבר שלפעמים
“הגניבו” אותיות עבריות
למטבעות (“מה כבר הגויים
האלה מבינים )”...וידועים
מטבעות פולניים הנושאים
שמות בעברית כגון “אברהם”,
“יעקב”“ ,יוסף”“ ,מנחם” ועוד.
עם כל התכונות החיוביות
שמניתי ,יש למטבע עתיק
חסרון בסיסי לארכיאולוג:
עקב ערכו הנמדד בכמות
המתכת שבו  -אין לו תאריך
תפוגה והיה ניתן לשלם בו אף
דורות לאחר טביעתו  -לאחר הערכה
אצל חלפן-כספים מקצועי .מסיבה זו
קשה לארכיאולוג לתארך ממצא על-פי
מטבע בודד המצוי בו  -מי יודע כמה
זמן הוא “מתרוצץ” במעלה השכבות
ובמורדן .האפשרות המקובלת לתיארוך
ארכיאולוגי בעזרת מטבעות הוא בגילוי
מטמון (“בנק אישי”) שבו תאריכו של
המטבע ה”חדש” ביותר הוא הקרוב
לתאריך ההטמנה.
החוויה האישית העמוקה ביותר הקשורה
למטבע עתיק עברה עלי ב”מבצע סיני”
(“מלחמת קדש” ,)1956 ,כשחפרתי שוחה
המ ְת ֶלה לפני הקרב
אישית בפתח ֵמ ַצר ִ
ולפתע העליתי מטבע עתיק .דחפתי
אותו בחיפזון לכיס החולצה ובאורח-
פלא הוא שרד (עד היום) .יותר מאוחר
זיהיתי אותו :השלטון הפאטימי במצרים,
המאה העשירית ,טביעת קהיר.
הזעזועים
בעקבות
לאחרונה,
המוניטאריים ברחבי העולם ,החלו לצוץ
דיגיטאליים-אינטרנטיים-
מטבעות
וירטואליים ,דוגמת ה bitcoin-וה-
 litecoinבארה”ב ,ה tem-ביוון והwir-
בשווייץ .האם זהו סופו של מטבע המתכת
ולא נשמע יותר את צליל המטבע הנושר
על הרצפה? ימים יגידו.
הסיכום הראשוני של העבודה על
המטבעות שהביא חברי מבטא -
סטטיסטית  -תמונה נאמנה של נוכחות
האוכלוסיה ועוצמתּה בצפון-מערב הנגב
לאורך ההיסטוריה (ראו ב”ככה זה” .)60
דן גזית

חומוס ,הופעות ופרידה
רייכל ,צברי ,רד בנד .מטיילים רבים הגיעו לחוות את הפריחה האדומה של פברואר והכבישים נחסמו.
התיירות שגשגה והסופה שהשביתה הכל הרסה גם שטחים גדולים של תפוחי אדמה
פפר ,מיכה דומן ועמי ויזל ,שהתחילה
מטעם פסטיבל "דרום אדום" .רייכל
פרידה
אני כותב כמעט  4שנים בעיתון המועצה.
עם נגה גדג' זכיתי לעבוד כשנתיים .מעבר
לאישה מיוחדת ועורכת טובה עם ראיה
רחבה ,אני יכול להגיד שנגה היתה עבורי
מורת דרך מרכזית בעבודתי בעיתון .בכל
חודש היתה מחפשת עבורי ראיון ,רעיון
או נושא מעניין לכתיבה שמהם גם אוכל
להפיק וללמוד.
נגה דחפה אותי לשדרג ולשפר את טור
הבילויים החודשי שלי .קמתי ויצאתי
לשטח ,ראיינתי מפיקים ,דיברתי עם
אמנים רבים ,כתבתי על להקות ונחשפתי
למוזיקה שכלל לא הכרתי .הגעתי לכמה
שיותר מקומות ונשאבתי לעולם חדש
ומרתק.
כיף היה לראות את התייחסותה לכל
פרט קטן כגדול במועצה .את הקשב לכל
קול שעלה במועצה קטנה מלאה בעניין
והתרחשויות .תודה והצלחה בהמשך.

 ,30.1התקווה שש ,הבאר צאלים

אחרי שהשיקו את אלבומם החמישי
וחזרו מסיבוב הופעות אלקטרוני,
הגיעו האחים שלי ועמרי גליקמן של
התקווה שש לפאב הבאר .הביקוש היה
מהיר מהמצופה וכ 340-הכרטיסים אזלו
במכירה האינטרנטית בבוקר ההופעה.
לפני שעלו לבמה זכו חברי הלהקה
לחוויה קולינרית בחדר האוכל של
קיבוץ צאלים ,מה שכנראה עשה להם
רק טוב מאוחר יותר.

 ,5.2רד בנד ,באולם אשכול

הלהקה המוסיקלית-קומית של ארי

בהופעות רחוב והגיעה לסיבובי
פסטיבלים גדולים בעולם נחתה אצלנו
במועצה .מאות תושבי המועצה
והסביבה מילאו את האולם עד אפס
מקום .הזמרות המוכשרות מרינה
מקסימיליאן (הידועה באהבתה למועצה
שלנו) וקרולינה התארחו לשלושה
שירים כל אחת .נקווה שהילדים בקהל
לא הבינו את הבדיחות והגסויות
שנאמרו ללא הפסקה באנגלית ושלא
היו במקום לשעת ערב זו.

 ,12.2שי צברי ונבחרת הגרוב של
המזרח התיכון ,הבאר צאלים

אנחנו מכירים אותו מהכפיים בתור
זמר ליווי של ברי סחרוף .אבל סופסוף
זה קורה :הישר מערב השקה בבארבי
 צברי ונבחרת הגרוב החדשה שלו,עם האלבום "שחרית" הים תיכוני,
הגיעו למקום שהוא מכיר היטב ואוהב,
קיבוץ צאלים .הגיעו יותר ממאה איש,
אוכלוסייה מבוגרת מהרגיל (ממוצע
 )30+שהתאימה יותר לז'אנר .ההופעה
זכתה לשבחים רבים.

 ,17.2קומונת ביכורים ,הבאר צאלים

לא הרבה זוכרים ,אבל באוגוסט האחרון
נפתחה קומונת המוזיקה הראשונה
במועצה" ,ביכורים" .הם עוסקים כל
היום במוזיקה  -מלמדים ,מדריכים,
יוזמים ומובילים פרויקטים .בשלישי
בערב עלו מדריכי הקומונה לערב ג'אם-
ג'אז שנתן לתושבי המועצה הזדמנות
להיחשף ולהכיר את חברי הקומונה.
כ 50 -איש הגיעו לתת כבוד ונהנו מערב
קליל של הרבה בירה קרה.

 20.2-19עידן רייכל ,אולם אשכול

בין מופעי הענק בעולם הקדיש רייכל
יומיים של הופעות עבור תושבי הסביבה

והלהקה ,שלפני שנתיים הוציאו את
האלבום המצליח "רבע לשש" ,פוצצו
את האולם עד אפס מקום בשני הערבים
(חמישי ושישי) והקהל נהנה מאחת
ההופעות הטובות שהיו כאן לאחרונה.
נזכיר שלפני שנתיים חסמה המשטרה
את כניסתם של  150אנשים להופעה של
רייכל בפארק אשכול ,דבר שעורר רעש
גדול בתקשורת.

 ,26.2מלכת המדבר ,הבאר צאלים

כ 400-חברות הארגון "מלכת המדבר"
ערכו את כנס המחזורים הגדול ביותר
של החברה .את הערב התחילו הבנות
בארוחה חגיגית שהתקיימה בחמאם
הקיבוץ ,ולאחר מכן הגיעו למסיבת
ריקודים מלאת אלכוהול בפאב,
שנערכה כמעט עד השעה ארבע לפנות
בוקר .בארגון הישראלי שותפות בנות
בגילאים  ,66-26שיוצאות יחד למסעות
ג'יפים ושייט ברחבי העולם.

 ,27.2החומוס של טחינה במרכז
צעירים; דני דורצ'ין ,הבאר צאלים

כמיטב המסורת ,הביאו הצעירים
המתנדבים של המרכז את "החומוס של
טחינה" משדרות למועצה .במרכז כבר
עובדים על האירוע הבא  -לייזר לויד
ורוני פיטרסון המוכשרים בערב בלוז
משובח ,פרטים ימסרו בהמשך.
בערב יום שישי עלה דני דורצ'ין על
בימת הבאר בצאלים .את דני מכירים
רובנו מהתקופה שבה הופיע ביחד
עם אסף אבידן ומפסטיבל 'אינדינגב'
האחרון בגבולות .היום דני מסתובב
עם הופעת "הלהקה של איש אחד",
שבה הוא מנגן לבד ובו זמנית על גיטרה
חשמלית ,מפוחית ותופים ויוצר הדמיה
של להקה שלמה על הבימה.

צילום :ארתור ארנוב

שי צברי ב'הבאר' צאלים

התקווה שש מלהיבים את הקהל

מלכת המדבר :הבנות יוצאות במחול

גם ניגוב חומוס  -זה תרבות
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